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Namn 
 


 
Fakultet 


 
Ämne 


 
Utlysning/ 
befordran/ 
kallelse 
 


 
Anställd 


fr.o.m 


Maria Stanfors EHL Ekonomisk historia Befordran 2013-12-12 


Jonas Otterbeck 
 


Hum och 
teol fak 


Religionshistoria 
 


Befordran 
 


2013-12-12 
 


Johannes Lindvall Sam fak Statsvetenskap Befordran 2013-12-12 


Christoffer Norberg LTH Värmeöverföring Befordran 2013-12-12 


Birgit Holritz 
Rasmussen 


Med fak 
 


Omvårdnad 
 


Utlysning 
 


2014-04-01 
 


Fredrik Ghosh Med fak Oftamologi Utlysning 2014-02-01 


 


 


 


 
Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2014 (anställningar, befordringar och kallelser) 


 
Andel 
kvinnor 


 
Andel 
män 


2 50 % 50 % 


Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2013 (anställningar, befordringar och kallelser) 


Andel 
kvinnor 


Andel 
män 


33 21 % 79 % 
   
Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2012 (anställningar, befordringar och kallelser) 


Andel  
kvinnor 


Andel 
män 


96 27 % 73 % 
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Kravprofil för rektor och prorektor samt process för rekrytering 
av prorektor  
 
Beredningsgruppen har genom diskussioner och efter hörande av universitet-
kollegiet tagit fram förslag till kravprofil för rektor och prorektor samt förslag till 
process för utseende av prorektor. Under processen har följande möten ägt rum:  
 
2014-01-10 Beredningsgruppen 
2014-01-20 Beredningsgruppen 
2014-01-23 Beredningsgruppen och universitetskollegiets arbetsutskott 
2014-01-29 Universitetskollegiet 
2014-02-03 Beredningsgruppen 
 
Hörande av lärare, övriga anställda och studenter har som framgår ovan skett dels 
genom att beredningsgruppen haft ett möte med universitetskollegiets arbetsutskott 
för att diskutera igenom det utkast till kravprofil som då förelåg. Dels har 
universitetskollegiet haft ett möte då de diskuterat och lämnat synpunkter på 
beredningsgruppens utkast till kravprofil och process för rekrytering av prorektor. 
Därefter har beredningsgruppen haft ytterligare ett möte samt en diskussion per 
mail kring kravprofilens utformning.  
 
 
Förslag till beslut 
 
Kravprofil för rektor och prorektor 
 
Styrelsen beslutar om kravprofil för rektor enligt bilaga 1 och slår samtidigt fast att 
utgångspunkten är att detta också är den kravprofil som ska gälla för prorektor. 
Beslut om kravprofil för prorektor fattas dock under hösten i enlighet med beslut 
om process för utseende av prorektor. 
 
Process för utseende av prorektor 
 
Rekrytering av prorektor är en viktig process som ska genomföras med lika stor 
omsorg som rekryteringen av rektor.  
 
Styrelsen beslutar att processen att utse prorektor börjar i september 2014 i 
samband med att rekrytering av ny rektor är i sitt slutskede. Kravprofil för 
prorektor fastställs, efter hörande av universitetskollegiet, av styrelsen senast under 
oktober 2014 och utlysning sker snarast efter att kravprofilen fastställts. 


2014-02-10 


Universitetsstyrelsen 
 
 


1 


Dnr STYR 2014/1 


PM med förslag till beslut  
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 2 
Ansökningstiden ska vara minst 3 veckor. Därefter genomförs intervjuer, övrigt 
urvalsarbete samt hörande av lärare, övriga anställda och studenter via 
universitetskollegiet. Målet är att styrelsen fattar beslut så att en ny prorektor kan 
tillträda senast 1 mars 2015. 
 
Rekrytering av prorektor följer i övrigt vad som anges i styrelsens beslut om 
processerna från 2013-12-13. 
 
 
 
 
Margot Wallström 
 
 
 
Bilaga 
Förslag till kravprofil 







 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
Kravprofil för rektor 
 
 
Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av 
världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte.  
Här finns 47 000 studenter och 7 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och 
Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld 
och människors villkor. 
 
Lunds universitet söker rektor   
I en tid av betydande framgångar och avgörande utmaningar söker vi en ny 
rektor som med ett gott ledarskap kan samla krafterna och leda vårt 
universitet framåt. Lunds universitet är ett fullskaligt universitet som under 
senare år genomgått en kraftig expansion. Fortsatt samverkan med 
näringsliv och övriga samhället, nationellt och internationellt, är av 
avgörande betydelse för Lunds universitets framtid som ett universitet i 
världsklass.  


Rektor har, i samarbete med prorektor, det övergripande ansvaret för hela 
universitetet och svarar under universitetsstyrelsen för ledningen av 
verksamheten. I detta ligger också att ta initiativ till förnyelse och 
förändringar. Rektor ska såväl strategiskt som operativt leda universitetet 
mot uppsatta mål och utveckla universitetets internationella roll. 
 
Framtida utmaningar innefattar bland annat att fortsätta det påbörjade 
arbetet med forskningsanläggningarna MAX IV-laboratoriet och det 
europeiska projektet ESS. Detta samtidigt som vi bevarar och framförallt 
utvecklar den bredd och det djup i forskning och utbildning som präglar vårt 
universitet, vilket exempelvis inkluderar den digitala utvecklingen som 
öppnar nya former för undervisning.  


 


 


 


 


 


 


FÖRSLAG 
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Önskvärda kvalifikationer 


Rektor ska: 


 vara en god ledare och ha visat prov på ett gott ledarskap  


 ha ett vetenskapligt och pedagogiskt förtroende 


 ha förståelse för det breda universitetets skiftande verksamheter och 
varierande förutsättningar 


 ha god förmåga att hävda universitetets intressen vad gäller 
finansiering av forskning och utbildning  


 ha god förmåga att verka i såväl nationella som internationella 
sammanhang  


 ha god förmåga att förvalta och utveckla ekonomiska och personella 
resurser i en större akademisk organisation 


 ha god förmåga att arbeta med arbetsmiljö-, jämställdhets- och 
mångfaldsfrågor 


 ha god förmåga av att engagera, motivera och samarbeta med 
medarbetare och studenter  


 ha hög personlig integritet  


 ha goda kunskaper i såväl svenska som engelska språket 


 


Den som anställs som rektor ska enligt högskoleförordningen uppfylla 
behörighetskraven för anställning som professor eller lektor (HF 2 kap 
11 §). 


 





		PM förslag till beslut - US 140218

		Kravprofil för rektor och prorektor samt process för rekrytering av prorektor



		A  Kravprofil - LU söker rektor - förslag US 140218

		Kravprofil för rektor












 
 
 
 
 
 
 
 


Förva l tn ingschef  
 
 
 
 
Svar på årsrapport från Internrevisionen 2013  
 
I detta PM ger universitetsledningen kommentarer till internrevisionens årsrapport 
2013.  
 
Universitetsledningen uppskattar internrevisionens arbete. Granskningarna ger 
värdefull genomlysning av verksamheten. Förutom att lyfta fram de delar där den 
interna styrningen och kontrollen kan förbättras, ges också värdefulla 
rekommendationer.  
 
Inkomna kommentarer på rekommendationer i de granskningar som genomförts 
under 2013 är återgivna i årsrapporten. Svar på Granskning av universitetets 
arbete med kompetensförsörjning har vid skrivandet av detta PM ännu inte 
lämnats, varför kommentarer till denna rekommendation ännu inte föreligger.  
 
Internrevisionens årsrapport 2013 innehåller även uppföljning av granskningar 
genomförda 2007 – 2012. Huvuddelen av de lämnade rekommendationerna har 
genomförts och för flertalet av resterande rekommendationer pågår arbete. I 
uppföljningen noteras en granskning där någon förbättring inte skett sedan tidigare 
granskning och där internrevisionen bedömer att den interna styrningen och 
kontrollen är otillräcklig: Granskning av rutiner för avtalshantering och 
beslutsbefogenheter (2011). Internrevisionen föreslår att styrelsen ger 
universitetsledningen i uppdrag att redovisa hur den interna styrningen och 
kontrollen ska säkerställas. 
 
Granskning av rutiner för avtalshantering och beslutsbefogenheter 
 
Universitetsledningen instämmer i att det är viktigt att universitetet har en 
fungerande avtalshantering och att den interna styrningen och kontrollen av denna 
brister idag. 
 
Universitetsledningen svar på internrevisionens rekommendationer ska vara 
inlämnat till internrevisionen senast den 17 februari och arbete pågår med att ta 
fram detta. Därefter avser universitetsledningen redovisa sina förslag till åtgärder 
till universitetsstyrelsen. 
 
 
Förslag till beslut 
 
Universitetsstyrelsen föreslås besluta  


- att ge rektor i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas 
för att säkerställa den interna styrningen och kontrollen avseende 
avtalshantering och beslutsbefogenheter 


- att lägga internrevisionens årsrapport till handlingarna 


2014-01-30 


Universitetsstyrelsen 


1 


Dnr STYR 2014/77 


PM  
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Rektors rapport 2014-02-18


UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666
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Lunds universitet /Rektor/2014-02-18


Aktuellt


• Bokslutet för 2013 visar en ökad verksamhetsvolym på 370
MSEK och en personalökning på ca 300 medarbetare. Under
5 år har verksamhetsvolymen vuxit med ca 2 miljarder och ca
1700 medarbetare!


• Donationskampanjen ”Lunds universitet för en bättre värld”
har startat som en del av vårt 350-årsjubileum


• Uppvaktning av regeringen sker den 11 mars m a a LU:s
kostnader på ca 130 MSEK per år för MAX IV och ESS


• Förhandling med Region Skåne om deras finansiering av
MAX IV sker den 19 feb, dvs i morgon.


• LUMARS är ett organ för samspel mellan LU, Malmö
högskola och Region Skåne inom hälso – och
sjukvårdsområdet.


Lunds universitet /Rektor/2014-02-18


Aktuellt 2 


• Högskoleförordningen 1 kap §13 om demokratiska
studentföreningars tillträde till lärosätets lokaler


• AF, Akademiska Föreningen


• Studentlivsvåningen, vån 3 på AF invigs idag med öppet
hus


• Karnevalen i Lund hålls 16 – 18 maj och LU inbjuder till
Biskopshuset för att därifrån beskåda karnevalståget


• Kungabesök m a a miljöprofessur samt besök på MAX IV


• Reflektioner efter rektorsresa till Nya Zeeland, Indonesien
och Singapore
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Lunds universitet /Rektor/2014-02-18


Figur 3: Medel från Vetenskapsrådet till 
Lunds universitet 2009 - 2012
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Lunds universitet /Rektor/2014-02-18


Söktryck till grundutbildningen
EVA WIBERG
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Lunds universitet /Rektor/2014-02-18


Nybörjare i högskoleutbildning totalt i Sverige


Lunds universitet /Rektor/2014-02-18


Söktryck till programutbildningar på 
grundnivå vid Lunds universitet


Söktrycket definieras enligt UK-ämbetet som kvoten mellan antal förstahandssökande och 
antal antagna i andra urvalet.
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Lunds universitet /Rektor/2014-02-18


Söktryck till programutbildningar på 
avancerad nivå vid Lunds universitet


Söktrycket definieras enligt UK-ämbetet som kvoten mellan antal förstahandssökande och 
antal antagna i andra urvalet.


Lunds universitet /Rektor/2014-02-18


Söktrycket till Lunds universitet påverkas 
mycket lite av demografins utveckling


Förstahandssökande till program på grundnivå, höstterminer. Normerat efter antalet 2009.


• Röd linje visar antal sökande utifrån beteendet 2009. Kommande år simuleras endast efter variationerna 
av ålderkullarnas storlek.


• Grön linje visar den faktiska utvecklingen fram till 2013. Nästan 25 % ökning.
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Lunds universitet /Rektor/2014-02-18








 
 
 
 
 
 
 
 


Rektor   


 


 


 


Bedömning av intern styrning och kontroll 2013 


Bakgrund 
Med intern styrning och kontroll avses - enligt 2 § i förordningen om intern 
styrning och kontroll, SFS 2007:603, benämns fortsättningsvis förordningen - den 
process som syftar till att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör de krav som 
framgår av myndighetsförordningen, SFS 2007:515.  
 
I Ekonomistyrningsverkets allmänna råd görs förtydligandet: ”Rimlig säkerhet 
innebär att en ändamålsenligt utformad och väl införda process för intern styrning 
och kontroll inte kan garantera fullständig säkerhet”. 
 
Universitetsstyrelsen ansvarar för att säkerställa ändamålsenligt utformade och väl 
införda processer för intern styrning och kontroll. Rektor är ansvarig för att 
implementera universitetsstyrelsens krav på processen för intern styrning och 
kontroll.  
 
I enlighet med förordningen ska universitetet göra en riskanalys. Den ska syfta till 
att identifiera och åtgärda omständigheter som utgör risker för att de krav som 
framgår av 3 § myndighetsförordningen inte med rimlig säkerhet kan uppfyllas. 
Den interna styrningen och kontrollen ska systematiskt och regelbundet följas upp 
och bedömas.  
 
Universitetsstyrelsen ska i årsredovisningen lämna sin bedömning om huruvida den 
interna styrningen och kontrollen är betryggande. Vid denna bedömning ska, enligt 
förordningen, organisationens egen verksamhet, samt iakttagelser av 
Riksrevisionen så väl som Internrevisionen beaktas. 
 
Detta dokument syftar till att ge en överblick av den interna styrningen och 
kontrollen vid universitet och utgör underlag för rektors förslag till beslut som 
kommer att föreläggas universitetsstyrelsen.  


 


Riskvärderingar och riskintyg hösten 2013 
Enligt Lunds universitets modell för riskhantering ska samtliga fakulteter, 
universitets särskilda verksamheter (USV), Lunds universitets bibliotek (LUB), 
Lunds universitets kultur- och museiverksamheter (LUKOM), MAX IV-


2014-02-04 


Universitetsstyrelsen 


1 


STYR 2014/94 


PM 
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 2 
laboratoriet och samtliga sektioner, årligen genomföra riskvärderingar och utifrån 
dessa besluta om åtgärder för att hantera riskerna. Samtliga fakulteter har lämnat 
riskintyg där de för 2014 prioriterade riskerna har angetts. Styrelserna för USV och 
LUKOM har ansvarat för riskvärderingarna inom sina respektive områden, och 
båda styrelserna har lämnat in riskintyg. MAX IV-laboratoriet har från projektets 
början arbetat med riskanalyser. Detta arbete ingår som en del i universitetets 
arbete med intern styrning och kontroll. LUB har gjort riskvärdering för 2014 och 
lämnat in riskintyg. 
 
Universitetsförvaltningen har arbetat med riskvärderingar för linjeorganisationen 
(sektionerna), samt för vissa av de processer och administrativa system där 
förvaltningen är ägare, samt lämnat in riskintyg för dessa verksamheter. Ett 
övergripande riskintyg har också lämnats in avseende hela den gemensamma 
förvaltningen.  
 
När det gäller de riskvärderingar som ligger till grund för de inlämnade riskintygen 
bör det noteras att dessa underlag skiljer sig från varandra i fråga om innehåll, djup 
och bredd. Det finns i huvudsak tre skäl till det. För det första avspeglar det att 
universitetet är en decentraliserad organisation. För det andra är alla de 
riskvärderade verksamheterna olika till omfattning och flera är olika även vad 
gäller uppdrag. För det tredje avspeglar olikheterna att riskhanteringen fortfarande 
är en process under utveckling där flera olika angreppssätt prövas. En konsekvens 
av detta är att det kan uppstå svårigheter med att aggregera resultatet till 
övergripande universitetsnivå. 
 
Processen i sin nuvarande form bedöms vara ändamålsenligt utformad och väl 
införd, men ses regelbundet över för att säkerställa och öka kvaliteten, 
effektiviteten och ändamålsenligheten.  


Åtgärder 
I den universitetsövergripande riskvärderingen för 2014, dnr LS 2013/306, beslutad 
i juni 2013 av universitetsstyrelsen, fastställdes ett antal åtgärder för att minska de 
universitetsövergripande risker som identifierats.  
 
I resursfördelningsbeslutet för verksamhetsåret 2014, dnr LS 2013/142, beslutade 
universitetsstyrelsen att avsätta 600 tkr för att förstärka åtgärder för att minska de 
prioriterade riskerna, både på övergripande och på underliggande nivåer. 
 
Beslut om åtgärder har också fattats på fakultetsnivå och inom förvaltningen för att 
hantera riskerna i respektive riskanalyser. Information om dessa åtgärder finns 
angivna i de till rektor inskickade riskintygen.  


Uppföljning  
Uppföljning i förordningen handlar både om uppföljning av processen, och 
uppföljningar av de faktiska åtgärderna.  
 
Universitetet arbetar med att följa upp processen intern styrning och kontroll 
genom riskintyg. Dekanerna lämnar årligen in intyg om att de genomfört riskanalys 
samt meddelar vilka risker fakulteterna prioriterar, att de följt upp åtgärder och 
beslutat om nya. De bedömer också hur väl den interna styrningen och kontrollen 
vid fakulteten fungerar. Förvaltningschefen lämnar in ett intyg med en bedömning 
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av hur den interna styrningen och kontrollen fungerar inom den gemensamma 
förvaltningen.  
 
I de nya riskintyg som inkommit till rektor för 2013 bedömer, samtliga dekaner att 
den interna styrningen och kontrollen fungerar väl vid respektive fakultet. 
Sektionscheferna bedömer också att den interna styrningen och kontrollen fungerar 
väl avseende de risker där de själva kan kontrollera åtgärder under 2013.  


Uppföljning av universitetsövergripande risker 
I den universitetsövergripande riskvärderingen för 2013 beslutad av 
universitetstyrelsen oktober 2012, dnr LS 2012/204, prioriterades följande 
riskområden för åtgärder och uppföljning. 


• Hållbara finanser 
• Ledningsprocesserna 
• Forskningsfinansiering 
• Utbildningsfinansiering 


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


Hållbara finanser 
Riskområdet hållbara finanser handlar om att ha balans mellan intäkter och 
kostnader. För att uppnå detta har flera åtgärder vidtagits för att förbättra 
ekonomisk styrning och uppföljning.  
 
När det gäller universitetets budgetarbete har budgetdialoger genomförts. I 
budgetdialogerna träffas först tjänstemän och bereder dialoger mellan 
fakultetsledning eller motsvarande, och universitetsledningen.  
 
Att alla enheter rapporterar in budgeten i ett universitetsgemensamt system som 
generar en totalbudget för hela universitet har stärkt budgetprocessen.  
 
Ett viktigt stöd i arbetet är också kvartalsbokslut och prognoser. Särskilt 
flerårsprognosen, som beslutades av universitetsstyrelsen våren 2013 och påbörjas 
under året, förväntas öka beredskapen i planeringen.  
 
Redovisningsmodellen har utvärderats och åtgärder har vidtagits för att höja 
kvaliteten i modellen. Kvalitetssäkring sker fortlöpande av sektionen Ekonomi.  
 
En utredning av hur myndighetskapitalet bör hanteras har presenterats för 
universitetsstyrelsen på oktobermötet 2013. Detta resulterade i ett beslut där måltal 
på 15 % för storleken på myndighetskapitalet sattes upp, dnr LS 2013/56. Måltalet 
ska ha uppnåtts vid utgången av 2018. I samband med detta beslutade 
universitetsstyrelsen att det bör införas en modell för analys och kontroll av 
oförbrukade bidrag som kan användas av samtliga nivåer inom universitet. 
 
Ett arbete med ett tydliggörande av processer och strukturer runt MAX IV-
laboratoriet har bedrivits och resulterat i att beredskapen för att hantera risker 
markant förbättrats. 
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Åtgärderna bedöms sammantaget ha positiv effekt på den interna styrningen och 
kontrollen inom riskområdet hållbara finanser. Risken inom området har inför 2014 
värderats lägre än inför 2013. Inför 2014 är värderingen av området dock hög risk, 
vilket ligger över riskaptiten.  


Ledningsprocesserna 
Inför 2013 identifierades risker kring avstånd till beslutfattare både i Stockholm 
och i Bryssel, vilket kan leda till svårigheter att få gehör i olika frågor.  
 
Vidare lyftes brist på ”vi-känsla” fram som en risk för missade möjligheter att 
utnyttja verksamhetens fulla potential och styrka.  
 
Anställda i ledande ställning sitter ofta på ”flera/dubbla stolar”, både internt och 
externt, vilket kan ha förtroendeskadande konsekvenser. Det kan röra sig om olika 
uppdrag och bisysslor inom universitetet och inom högskolesektorn, samt inom 
näringsliv och organisationer. Samtidigt är det viktigt att lyfta fram att denna risk 
måste balanseras mot de fördelar som samtidigt finns med detta.  
 
Om och när gällande beslutsordning förbigås, finns risk att parallella och otydliga 
beslutsvägar etableras.  
 
Flera åtgärder har införts inom riskområdet. Närvaron i Stockholm har ökat. Här 
kan nämnas att rektor har uppvaktat riksdagens utbildningsutskott under hösten 
2013. 
 
Den strategiska planen ska omsättas kontinuerligt till verksamhet på fakultetsnivå, 
vilket ska skapa tydlighet åt vilka mål universitet strävar. Detta borde bland annat 
öka vi-känslan.  
 
Ett antal mötesformer har etablerats och fått kontinuitet. Detta ökar möjligheterna 
till samstämmighet och förankring. Särskilt kan här rektors ledningsråd, 
prefektmöten, utbildningsnämnden, forskningsnämnden och 
universitetsförvaltningens ledningsgrupp lyftas fram. Nämnderna arbetar sedan 
starten 1 januari 2013 med att på ett bättre sätt kunna hantera de 
universitetsövergripande frågorna gällande utbildning och forskning.  
 
Arbetet med att etablera dekan- och prefektkontrakt pågår. Syftet är att öka 
tydligheten i förväntningarna på dessa chefer.  
 
Chefers ansvar för kommunikation behöver förtydligas. Stödstrukturer finns, men 
ett mer systematiserat och planerat arbete med ledningskommunikationen behövs.  
 
Åtgärderna har sammantaget stärkt ledningsprocessen. Risken värderas lägre inför 
2014 i jämförelse med inför 2013. Påverkan uppskattas ligga på samma nivå. 
Värdering inför 2014 är hög risk, vilket ligger över riskaptiten för området.  
 
Forskningsfinansiering  
När det gäller statliga anslag finns det en risk att dessa är för låga i förhållande till 
universitets ökade ansvar för finansiering av forskningsinfrastruktur i Sverige. 
Dessutom kan minskade statliga anslag leda till att de blir för låga i förhållande till 
externa medel så att universitetet inte kan samfinansiera och växa. Lägre statliga 
anslag riskerar också leda till minskad grundforskning/”fritt vald forskning”.  
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När det gäller externa medel finns det en risk att dessa minskar och att universitet 
dessutom tvingas tacka nej till dessa då anslag för samfinansiering är ansträngt.  
 
Faktorer som universitet direkt kan påverka när det gäller risken för en minskning 
av de externa medlen är ett systematiskt arbete kring de oförbrukade bidragen, öka 
konkurrenskraften i universitets forskning och förmåga till samarbete samt se till 
att kontrakt är korrekta och så fördelaktiga för universitet som möjligt.  
 
Åtgärder har införts för att öka kvaliteten i både systemstödet (KUBEN, 
forskningsguiden, Research Professional och InCites) och vad gäller stödet att 
skriva avtal. Övriga system som ger stöd är eKontrakt och LUPP (Lunds 
universitets projekt portal). 
 
Åtgärderna har minskat riskerna. Men behovet av omfattande samfinansiering 
inom forskningen kvarstår. Osäkerheten kring en eventuellt fortsatt finansiering av 
en lång rad forskningsmiljöer, till exempel Linnémiljöer och strategiska 
forskningsområden (SFO), innebär en ökad risk.  
 
Risken värderas lägre inför 2014 i jämförelse med inför 2013. Påverkan uppskattas 
ligga på samma nivå. Värderingen är hög risk, vilket motsvarar riskaptiten för 
området.  
 
Utbildningsfinansiering 
Risker finns i relation till utbildningsanslaget, antingen att universitet 
överproducerar eller underproducerar. Om universitet inte får ett högre takbelopp, 
det vill säga nya utbildningsplatser, kommer det att krävas omfördelningar när nya 
utbildningsprogram och kurser ska beredas utrymme i utbudet. Den finansiering av 
utbildningsplatser som idag sker med myndighetskapital, upphör till huvuddel 
2015.  
 
Till detta kommer beräkningar som visar att studentunderlaget kommer att minska 
från dagens toppnivåer och kommer att nå en bottennivå cirka år 2020.  
 
På kort sikt prioriterades 2013 risken att takbeloppet inte höjs i den omfattning som 
universitet önskar, och att universitet fortsätter att överproducera även då maxnivån 
för sparade prestationer har nåtts. De kapitalfinansierade utbildningarna måste 
dessutom fasas in i ordinarie uppdrag, vilket kräver neddragningar i ordinarie 
utbud.  
 
I budgetpropositionen som lades fram av regeringen hösten 2013, avser regeringen 
inte att höja takbeloppet för Lunds universitet år 2014 till 2017 i den omfattning 
som universitet önskar. Den risk som förutsågs och prioriterades förra året har 
inträffat.   
 
Universitet har äskat ett ökat antal platser i budgetunderlaget till regeringen, dnr 
2013/725, beslutad av universitetsstyrelsen i februari. Vid olika tillfällen har 
företrädare för universitetet lyft fram behovet av fler platser. Särskilt bör nämnas 
att rektor uppvaktat riksdagens utbildningsutskott hösten 2013.  
 







 
 
 6 
Åtgärder har genomförts för att öka kvaliteten i den strategiska planeringen och 
styrningen i form av årliga kvalitetsdialoger mellan universitetsledningen och 
fakulteterna och motsvarande. 
 
En marknadsplan för det strategiska arbetet med studieavgifter för studenter 
utanför EES-området är initierad, men har inte kommit så långt att några effekter 
av arbetet kan mätas. Den stipendiefond som inrättats inom universitetet för 
avgiftsskyldiga studenter har sedan den inrättades 2011, lyckats få in cirka 12 
miljoner kr. Fonden delar regelbundet ut medel. 
 
Riskvärderingen av området inför 2014 genomfördes under våren 2013, och 
resulterade i en bedömning att både risk och påverkan ansågs vara lägre än 
motsvarande bedömning inför 2013. Trots detta bedömdes risken inom området i 
den senaste riskvärderingen till hög risk, vilket ligger över riskaptiten för området 
som är viss risk. Riskvärdering kommer att påverkas av att Lunds universitet inte 
tilldelas fler platser. 


Synpunkter från Riksrevisionen och internrevisionen 
Universitetet ska i sin bedömning av den interna styrningen och kontrollen ta 
hänsyn till synpunkter som lämnats av Riksrevisionen och Internrevisionen. 
 
Riksrevisionen har granskat universitets årsredovisning för 2012. Granskningen har 
resulterat i iakttagelser, kommentarer och rekommendationer. I minnesnoteringar 
från Riksrevisionen rapporterades även iakttagelser från den löpande granskningen 
2012. Universitetet anser att de åtgärder för hantering av brister som 
Riksrevisionen identifierat i sina minnesnoteringar, är tillräckliga för att bedöma 
den interna styrningen och kontrollen som betryggande.  
 
Internrevisionens granskningar har visat både på brister och utvecklingsmöjligheter 
i den interna styrningen och kontrollen. Internrevisionen har lämnat flera 
rekommendationer och universitetet har redovisat vilka åtgärder som ska vidtas 
med anledning av dessa, samt hur rekommendationerna ska hanteras. Särskilt kan 
nämnas internrevisionens granskning av universitetets process för resursfördelning, 
dnr IR 2013/5. Rekommendationerna i den pekade på att tydligheten vad gäller 
syfte och mål kan bli större, och att uppföljning och analys bör få en starkare 
koppling till den strategiska planen. Sammantaget bedömer universitetet att de 
åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas med anledning av internrevisionens 
granskningar, är tillräckliga för att bedöma den interna styrningen och kontrollen 
som betryggande. 


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


Uppföljning och riskvärdering 2014 och 2015 
I universitetets modell för riskhantering, dnr 2013/191, sker en uppföljning i 
december av innevarande års riskvärdering. Uppföljningen föreläggs 
universitetsstyrelsen i en PM på decembermötet och baseras på fakulteternas och 
sektionernas riskvärderingar, omvärldsanalyser i referensgrupperna samt aktuella 
omständigheter.  
 







 
 
 7 
Beslut om riskvärdering för kommande år fattas normalt av universitetsstyrelsen i 
juni. Detta innebär att uppföljningen av det innevarande årets risker inte finns 
tillhands när riskvärdering för det kommande året genomförs i juni. 
 
Riskvärderingen för 2014, som beslutades i juni 2013, har alltså gjorts på bas av 
uppföljningen som gjordes hösten 2012. Riskvärdering för 2014 fastställdes av 
universitetsstyrelsen vid mötet den 15 juni 2013, dnr LS 2013/306.  I samband med 
den fastställde också universitetsstyrelsen att följande riskområden ska prioriteras 
för ytterligare åtgärder 2014:  


• Arbetsmiljö 
• Hållbara finanser 
• Innovation och samverkan 
• Personal- och kompetensförsörjning 
• Utbildningsfinansiering 


Dessa fem prioriterade riskområden för 2014 följs upp 2014. Riskvärdering för 
2015 beslutas i juni. 
 


Sammanfattning och förslag till beslut 
Universitetet kommer fortsätta att utveckla arbetet med processen för intern 
styrning och kontroll. De brister som Riksrevisionen och Internrevisionen 
identifierat anser vi att universitetet har hanterat eller kommer att hantera på sätt 
som gör att den interna styrningen och kontrollen fortfarande är betryggande. 
 
Rektor vill mot bakgrund av redovisningen i detta dokument föreslå 
universitetsstyrelsen: 


- att i årsredovisningen lämna följande bedömning enligt föreskrifter från 
Ekonomistyrningsverket:  
”Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid Lunds 
universitet är betryggande” 
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In ternrevis ionen 
Guni l la  Norberg 


Internrevisionens årsrapport 2013 


Internrevisionens uppdrag definieras i Internrevisionsförordningen (2006:1228) 
och i instruktion för internrevisionen (Dnr IR 2013/14). I revisionsplanen fastställs 
internrevisionens uppdrag för det kommande året.  


Internrevisionen ska granska och lämna förslag till förbättringar av universitetets 
process för intern styrning och kontroll. Universitetsstyrelsen fastställer revisions-
planen och revisionschefen rapporterar iakttagelser och rekommendationer minst 
en gång per år till styrelsen. Enligt förordningen ska universitetsstyrelsen besluta 
om åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommen-
dationer. 
 
Internrevisionen anser sammanfattningsvis att universitetsledningen har beaktat 
iakttagelser och rekommendationer från granskningsarbetet 2013. Flertalet 
åtgärder har dock ännu inte hunnit genomföras.  
 
Den uppföljning som gjorts av rekommendationer från granskningar 2007-2012 
visar att huvuddelen av rekommendationerna har genomförts och att arbete pågår 
med att genomföra flertalet av resterande rekommendationer. Det kvarstår dock 
bland annat rekommendationer från en granskning av beslutsbefogenheter från 
2011 som inte blivit åtgärdade. 
 
Internrevisionen föreslår att styrelsen ger universitetsledningen i uppdrag att 
redovisa hur den interna styrningen och kontrollen ska säkerställas vad gäller 
efterlevnaden av gällande regelverk avseende beslutsbefogenheter. 
 
Internrevisionen överlämnar årsrapport 2013 till styrelsen för beslut om åtgärder. 
 


Gunilla Norberg 
Revisionschef 
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1. Internrevisionen 2013 
1.1 2013 års revisionsplan 
Styrelsen fastställde 2013 års revisionsplan den 14 december 2012. Planen revide-
rades den 18 oktober 2013. I nedanstående tabell redovisas planerade och genom-
förda granskningar och uppdrag för år 2013. 
 
1. Granskningsprojekt  
Resursfördelningsprocessen  Rapport i april 
Kris- och katastrofhantering Rapport i april 
Oförbrukade bidrag Rapport i juni 
Primula – applikation och 
systemförvaltning 


Rapport i juni  


Lokalförsörjningsprocessen Rapport i oktober 
Kompetensförsörjningsprocessen Rapport i december 
Rutiner för avtalshantering och uppföljning 
av hantering av beslutsbefogenheter 


Rapport i december 


Lärarutbildningen Uppskjuten till 2014 
2. Granskning av EU-projekt Genomförs inte av internrevisionen 


efter beslut av styrelsen 
3. Övrigt   
Rådgivning ad hoc Har genomförts löpande 
Rådgivning enligt särskilt beslut/begäran Inga uppdrag 
Årsrapport Har genomförts 
Risk- och väsentlighetsanalys Har genomförts 
Revision av stiftelsen Gerdahallen Har genomförts 
Granskning hos annan högskola Har genomförts enligt revisionsplan 


för uppdraget 


 


Internrevisionens personella resurser för år 2013 beräknades enligt revisionsplanen 
uppgå till 3,5 helårsanställda medan det verkliga utfallet varit cirka 2,9. Rekryte-
ring av en fjärde medarbetare, vilket tidigare planerats, har inte gjorts under 2013. 
Av internrevisionens personella resurser avgår motsvarande 0,25 årsarbetskraft per 
år till genomförande av uppdrag för Högskolan Kristianstad.  Detta ger för 2013 
ett utfall för uppdraget inom Lunds universitet på 2,65 årsarbetare. Därutöver 
fanns ekonomiska resurser motsvarande cirka 100 timmar att använda för anlitande 
av externa konsulter. Internrevisionen har använt sig av konsultstöd för gransk-
ningsarbete motsvarande 98 timmars stöd.  
 
1.2 Kvalitetssäkring 
Internrevisionen genomför årligen en intern kvalitetsutvärdering av sin verksam-
het, där de som berörts av granskningarna får bedöma sin erfarenhet av intern-
revisionen ur olika aspekter, såsom kunskapsnivå, bemötande, relevansen av 
lämnade iakttagelser och rekommendationer och nytta. För 2013 visar utvärde-
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ringen ett positivt omdöme om internrevisionen med i huvudsak svarsalternativ på 
4 och 5 på en 5-gradig skala. Motsvarande omdöme redovisades för 2012. 
 
Enligt god internrevisionssed/internrevisorssed ska en extern kvalitetsbedömning 
av internrevisionen genomföras minst en gång vart femte år. En sådan 
genomfördes 2012 och genomförs nästa gång senast år 2017. Utvärderingen 2012 
visade att internrevisionen vid Lunds universitet utförs i överensstämmelse med 
IIAs Standards, Code of Ethics samt internrevisionsförordningen. Enligt ESVs 
föreskrifter ska internrevisionen även genomföra en intern kvalitetsbedömning i 
form av en årlig självutvärdering. Även denna visar att internrevisionen uppnår 
full regelefterlevnad i förhållande till internrevisionsförordningen.   
 
1.3 Revisionsutskottet 
Revisionschefen är föredragande i revisionsutskottet och ansvarar för utskottets 
kallelser, handlingar och minnesanteckningar. 
 
Internrevisionen har föredragit alla revisionsrapporter i revisionsutskottet före 
publicering. Yttranden med angivande av vilka åtgärder som kommer att vidtas 
från de granskade verksamheterna har också behandlats av utskottet. 
Revisionsutskottet avrapporterar löpande sitt arbete till universitetsstyrelsen vid 
styrelsens sammanträden. 
 
1.4 Övrigt 
Internrevisionen har under året lämnat utredningsstöd till verksamheten. Dessutom 
har en medarbetare deltagit som rådgivare till en arbetsgrupp som under 
2012/2013 bedrivit ett arbete för att kartlägga och bedöma risken för att univer-
sitetet utsätts för brottslighet och otillbörlig påverkan. 
 
2. Iakttagelser och rekommendationer från granskningar rappor-
terade 2013 
Internrevisionen har genomfört granskningar i enlighet med 2013 års revisionsplan 
(med gjorda revideringar). Efter varje genomförd granskning har internrevisionen 
överlämnat en rapport med gjorda iakttagelser och rekommendationer till den 
granskade verksamheten alternativt till universitetsledningen, för yttrande.  
 
Nedan följer en sammanfattning av 2013 års granskningsarbete med gjorda iaktta-
gelser och lämnade rekommendationer. Svar på rekommendationerna anges om de 
hunnit lämnas. (Internrevisionen förkortas nedan IR.) Internrevisionens rapporter 
finns att hämta på internrevisionens hemsida http://www.irev.lu.se/rapporter 
 
 
Granskning av universitetets process för resursfördelning 
Granskningen har visat att resursfördelningen från universitetsgemensam nivå till 
fakultetsnivån enbart i begränsad omfattning används som ett tydligt styrinstru-
ment. Syfte och mål med fördelningen framgår ofta inte och det är därför svårt att 
bedöma i vilken utsträckning resursfördelningen bidrar till att universitetets 
övergripande mål nås. Detta gäller framför allt fördelningen av fakultetsmedel. När 
det gäller resursfördelningen från fakultetsnivån vidare till institutionsnivån har 
granskningen visat att denna är mer transparant och i större omfattning styrs av 
tydliga parametrar.  
 



http://www.irev.lu.se/rapporter
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När det gäller frågan hur resursfördelningen följs upp från universitetsgemensam 
nivå har granskningen visat att den uppföljning som sker huvudsakligen avser 
ekonomiska data. Någon uppföljning av resursfördelningen kopplat till uttalade 
strategier och mål sker oftast inte. Internrevisionens sammantagna bedömning är 
att den process som används för att fördela medel och att följa upp och utvärdera 
denna inte kan anses vara fullt tillfredsställande.  
 
IR har rekommenderat universitetsledningen att 


• Tydliggöra resursfördelningens syfte och mål 
• Ta fram en processbeskrivning över resursfördelningen där det framgår 


hur uppföljning och analys ska kopplas till den strategiska planen. 
 
Universitetsledningen har svarat att: 
I resursfördelningen anges hur de statliga resurserna fördelas och hur de 
övergripande ekonomiska ramarna för verksamheten det kommande året ska se ut. 
Därutöver anges planeringsförutsättningarna för de kommande tre åren. Fakulteter 
och institutioner ska sedan bygga respektive budget på de beslut och 
förutsättningar som anges och ta fram de underlag till universitetets totalbudget 
som fastställs av styrelsen vid sammanträdet i februari. De nyligen introducerade 
flerårsprognoserna är ett viktigt instrument för att skapa förutsättningar för en 
långsiktigt planerad verksamhet och uppnå rätt verksamhetsnivå. Flerårsprognoser 
ger bättre förutsättningar för ledningarna vid institutioner, fakulteter, för 
universitetsledningen och inte minst universitetsstyrelsen att planlägga och följa 
verksamheten. 
 
Till universitetets övergripande mål i den strategiska planen är knutet fyra 
strategier. I resursfördelningen för 2014 lyfts dessa strategier tydligare fram i ett 
eget avsnitt. Denna precisering, med medel kopplade till målen, bör utvecklas 
ytterligare i kommande resursfördelningar. 
 
Lunds universitet har ett tydligt decentraliserat resursfördelningssystem. De 
statliga medlen delas ut till fakulteterna som i sin tur har i uppgift att både utföra 
och följa upp sin verksamhet. Den gemensamma förvaltningen har till många delar 
anpassat sin verksamhet för att uppnå universitetets utpekade strategier och mål. 
De årligen genomförda kvalitetsdialogerna ska i ökad utsträckning sammankopplas 
med de årligen genomförda budgetdialogerna. Fakulteternas egna strategiska 
planer, som bygger vidare på och konkretiserar den universitetsgemensamma, bör 
när dessa är klara fungera som ett underlag vid budget- och kvalitetsdialogerna.   
 
En gemensam processkartläggning av resursfördelningen kommer att genomföras 
under hösten 2014. Med processgenomgången som grund kan tydligare rutiner tas 
fram för styrning, analys och uppföljning. De övergripande målen för universitetet 
såväl som de mer fakultetsspecifika bör i ökad utsträckning tydliggöras i 
resursfördelningen såväl som i fakulteternas budgetunderlag.  
 
Granskning av universitetets arbete med kris- och katastrofhan-
tering 
Granskningen har visat att det finns riktlinjer som anger ansvar och roller inom 
organisationen i händelse av krissituationer men att riktlinjerna inte är implemen-
terade i verksamheten. Det är därför osäkert om ansvariga personer är medvetna 
om sina roller. Dessutom saknas anvisningar eller instruktioner till riktlinjerna och 
det genomförs heller inte övningar i den omfattning som krävs. I riktlinjerna anges 
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att tjänstemän som ska ingå i en funktionsbaserad grupp i händelse av en krissi-
tuation ska vara tränade för kris- och katastrofhantering. Samtidigt framgår att 
olika tjänstemän ska kunna ingå vilket gör det svårt att i förväg definiera gruppen. 
Avsaknad av implementering och träning kan innebära en ökad risk för att hante-
ringen inte fungerar och att universitetet därmed inte uppfyller de övergripande 
målen med universitetets säkerhetspolicy. Information och kommunikation utåt i 
organisationen har heller inte fungerat fullt ut även om ett mer organiserat arbete i 
form av nätverk och utbildningar planeras. Inte heller har uppföljning och kontroll 
fungerat. IR:s sammantagna bedömning är att hanteringen inte är fullt tillfred-
ställande och att det finns förbättringsmöjligheter avseende universitetets arbete 
med kris- och katastrofhanteringen.  
 
IR har rekommenderat förvaltningschefen att 


• Implementera universitetets riktlinjer i verksamheten. 
• Genomföra utbildning/träning i större omfattning så att verksamheten är 


bättre förberedd på kris- och katastrofsituationer. 


Förvaltningschefen har svarat att: 
Rektor har den 30 juni 2013 tagit ett beslut som innebär att samtliga anställda ska 
genomgå informationssäkerhetsutbildning 2013-2016. Som ett led i implemente-
ringen av universitetets riktlinjer för kris- och katastrofhantering, kommer detta att 
ingå i nämnda utbildning. Därutöver kommer implementering att ske genom larm- 
och säkerhetsgrupperna under 2013. Vidare kommer en enklare skrift som beskri-
ver säkerhetsarbetet vid universitetet att tas fram. Skriften kommer att komplette-
ras av en bättre struktur för säkerhetsrelaterad information på webben. Detta 
beräknas ske under hösten 2013. Verksamheten kommer även att erbjudas möjlig-
het att boka tid med universitetets centrala säkerhetsfunktion för utbildning/träning 
i att hantera en uppkommen kris- och katastrofsituation. Inbjudan skickas ut före 
sommaren. Arbetet startar under hösten 2013 och pågår därefter kontinuerligt. 
Utbildningen/träningen baseras på något eller några av de universitetsanknutna 
scenarier som tagits fram för detta ändamål. Syftet är att lära sig hantera en 
uppkommen situation som faller utanför den normala hanteringen. Målsättningen 
med övningen är att hantera den uppkomna situationen på ett sådant sätt att denna 
inte påverkar det löpande arbetet. Utbildningen som tar ca fem timmar totalt, ska 
genomföras inom alla delar av universitetets organisation. 
 
Granskning av oförbrukade bidrag 
IR kan konstatera att det finns stora skillnader inom universitetet vad gäller de 
oförbrukade bidragens storlek och graden av extern finansiering. Ett stort beroende 
av extern finansiering ökar normalt riskerna i verksamheten. Andra faktorer som 
påverkar är t.ex. sammansättningen av finansiärer och hur beroende verksamheten 
är av en enskild finansiär. En stor andel extern finansiering ökar också den 
upplevda otryggheten genom att en större andel av de anställdas löner måste finan-
sieras med bidrag.  Stora risker och stor otrygghet i anställningen riskerar att leda 
till ökat sparande.  
 
IR delar den åsikt som framförts under granskningen att det är viktigt att se 
myndighetskapital och de oförbrukade bidragen i ett sammanhang. Myndighets-
kapitalet inom forskning består framför allt av anslag från statsbudgeten, s.k. 
fakultetsanslag, som inte använts under året. Eftersom stadsbudgetmedel inte får 
periodiseras påverkar eventuella överskott kapitalets storlek. För att sänka 
myndighetskapitalet i absoluta tal måste därför verksamheten gå med underskott 







 


 


 6 


vilket kan uppnås genom minskade intäkter eller ökade kostnader. Ökade kost-
nader inom externfinansierad verksamhet leder dock normalt även till ökade 
intäkter genom att periodiseringarna minskar. Detta ökar visserligen verksamhets-
volymen och kan på så sätt sänka myndighetskapitalet i procent av kostnaderna 
men leder inte till en minskning av kapitalet. Att finansiera en större andel av 
kostnaderna med fakultetsanslag är därför en mer effektiv väg att minska myndig-
hetskapitalet men kan resultera i att redovisningen inte blir rättvisande och att de 
oförbrukade bidragen ökar. 
 
Granskningen har visat att uppföljning och kontroll av de oförbrukade bidragens 
storlek görs på samtliga nivåer inom universitetet men att det finns brister. Någon 
analys av resultatet sker sällan vilket framför allt förklaras av att de oförbrukade 
bidragen inte upplevs som en risk. Istället är det främst den höga andelen extern 
finansiering och samfinansieringsbehovet som upplevs som problem. På gemen-
sam nivå sker uppföljning och analys i samband med bokslut. Resultatet rapporte-
ras till ledning och styrelse.  
 
IR har rekommenderat universitetsledningen att 


• Beakta utvecklingen av de oförbrukade bidragen och samspelet mellan 
dessa och myndighetskapitalet vid den utredning som pågår.  


• Ytterligare förbättra uppföljning och analys av de oförbrukade bidragen så 
att en tillfredställande uppföljning och kontroll uppnås på samtliga nivåer 
inom universitetet. 


 
Universitetsledningen har svarat att: 
Myndighetskapitalet vid Lunds universitet har under senare år ökat påtagligt vid 
flera fakulteter på grund av att universitetet inte har haft möjlighet att höja 
verksamhetsnivån i samma takt som inflödet av nya resurser. Samtidigt visar 
prognoserna att några fakulteter går den motsatta vägen och kommer att inom 
några år ha ett mycket begränsat kapital. Samtidigt som myndighetskapitalet har 
växt har även de oförbrukade forskningsbidragen ökat.   Oförbrukade bidrag utgör 
en form av skuld till externa finansiärer för ännu inte genomförd forskning. Hur de 
oförbrukade bidragen får användas regleras av kontrakt med externa finansiärer. I 
takt med att de externa medlen växer blir också behovet av samfinansiering allt 
viktigare och en allt större ekonomisk utmaning för fakulteterna. Det direkta 
statsanslaget, det uppbyggda myndighetskapitalet eller projektmedel i form av 
oförbrukade medel kan användas för samfinansiering. Det finns vissa centrala 
medel som kan användas för samfinansiering, framför allt rektors strategiska 
forskningsmedel. Forskningsnämnden kommer att fungera som ett beredande 
organ för delar av rektors strategiska forskningsmedel och därmed skapa en mer 
sammanhållen strategi för samfinansiering.  
 
Universitetet avser att införa en modell för analys och kontroll av oförbrukade 
bidrag som kan användas av samtliga nivåer inom universitetet. Sammantaget 
bedöms dessa åtgärder minska de upplevda riskerna och ge en förbättrad 
uppföljning och analys av de oförbrukade medlen så att en tillfredställande nivå 
kan uppnås för uppföljning och kontroll.  
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Granskning av Primula – Applikation och systemförvaltning 
IR har tidigare granskat löneprocessen vid universitetet och kan konstatera att 
väsentliga förbättringar har genomförts med avseende på dokumentation av 
processer och kontroller samt riskanalys för Primula. 
 
Införandet av förvaltningsmodellen har inneburit förbättringar främst inom områ-
dena drift och ärendehantering. Dessa förbättringar synliggörs främst genom 
förvaltningsplanen som tas fram av förvaltningsorganisationen årligen. Förvalt-
ningsplanen är det viktigaste styrdokumentet inom ramen för förvaltningsmo-
dellen. 
 
Förvaltningsmodellen ska enligt Riktlinjer för informationssäkerhet även fungera 
som anvisning och instruktion för förvaltningen avseende informationssäkerhets-
arbetet. IR gör dock bedömningen att förvaltningsmodellen inte är tillräcklig även 
om den förvisso adresserar vissa väsentliga säkerhetsfrågor men då endast utifrån 
hur arbete och ansvar fördelas. Detta visar sig också genom att det i flera fall 
saknas dokumenterade processer för att hantera generella IT-kontroller. 
 
IR:s sammantagna bedömning är att det finns förbättringsmöjligheter avseende 
universitetets arbete med Primula och systemförvaltningen. Den interna styrningen 
och kontrollen kan inte anses fungera fullt ut tillfredställande. 
 
IR har bl.a. rekommenderat förvaltningschefen att 


• InfoSäk F omarbetas så att dokumentet beskriver vilka säkerhetsmässiga 
krav som ska tillgodoses för respektive system/förvaltningsobjekt. 


• Processen för att inaktivera konton när personal slutar förbättras. 
• En kompletterande kontroll införs för att en och samma användare inte 


både kan sätta upp och godkänna behörigheter. 
• Skyddet för extern åtkomst av Primula förstärks. 
• En övergripande formell process för ändringshantering upprättas. 
• En kontinuitetsplan tas fram. 


 
Förvaltningschefen har svarat att: 


• Systemförvaltningsmodellen är en beskrivning av hur våra systemägare 
och systemförvaltare strukturerar sitt arbete med att bibehålla kvalitet, 
hantera verksamhetskrav och prioritera förändringar i respektive IT-
system. En modell beskriver generella metoder och arbetssätt och kan inte 
reglera detaljer i enskilda system. Detaljerna tecknas ned i respektive 
förvaltningsplan av Systemförvaltare/IT-systemförvaltare. Systemförvalt-
ningsmodellen tillsammans med Infosäk F kommer att anpassas under 
hösten. Arbetet kommer att genomföras i samverkan med säkerhetschefen 
och LDC. 


• Idag tas en lista ut en gång om året för genomgång av vilka konton som 
inte varit aktiva det senaste halvåret. Inaktiva konton rensas då bort. 
Individuella fall som uppmärksammas tas löpande bort, men i inrappor-
tering från verksamheten finns brister av vilka borttag som behöver göras. 
Åtgärder kommer att vidtas genom att frekvensen på genomgång och rens-
ning av inaktiva konton ökas från en till två gånger om året, vid genom-
gången gås igenom om samtliga som har roller i Primula fortfarande har en 
aktiv ställning (om inte så rensas de bort) och en gång om året skickar 
lönekontoret ut en avstämningslista till respektive institution eller motsva-
rande med befintliga roller. Korrigering av behörigheterna sker i enlighet 
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med de svar som mottas. Införandet av IAM kommer att ge bättre möjlig-
het till uppföljning av inaktiva konton och rutinerna kommer att ses över 
framöver. 


• Kontroll att en och samma användare inte både kan sätta upp och 
godkänna behörigheter finns genom att rättigheter ska godkännas av 
prefekt eller motsvarande innan de registreras i Primula. Registrering i 
Primula kan bara ske av personal på lönekontoret med rollen 
Funktionsansvarig. Sannolikt innebär införandet av IAM andra möjligheter 
till kontroll, varför detta kommer att ses över så snart det är aktuellt.  


• Åtkomst till Primulas applikationsmaskin från en IP-adress utanför LU:s 
nät är spärrad i de centrala brandväggarna. Direkt databasåtkomst är 
endast möjlig från de fyra IP-adresser som driftsgruppen för Primula har. 
Primulas webblösning kan enbart nås om man sitter på insidan av LU:s nät 
(antingen fysiskt eller via VPN). Skyddet för extern åtkomst är starkt idag 
och att vidta mer åtgärder för att stärka det skulle varken vara praktiskt 
eller försvarbart ur kostnadssynpunkt och därför vidtas ingen åtgärd.  


• Ett arbete med att dokumentera en rutin för inhämtning, värdering, beslut 
och kommunikation påbörjas under hösten och beräknas vara klart februari 
2014. 


• Arbete med att ta fram en kontinuitetsplan påbörjas vilken beräknas vara 
klar innan årsskiftet.  


Granskning av universitetets lokalförsörjningsprocess 
För att verksamhetens behov av ändamålsenliga och attraktiva lokaler ska kunna 
tillfredställas är det viktigt att ha en långsiktig planering av lokalförsörjningen 
samtidigt som det måste finnas en beredskap för att hantera snabbt uppkomna 
behov. Planering är också viktig eftersom brukstiden ofta är lång varför lokalerna 
bör vara långsiktigt användbara i en föränderlig verksamhet. En tydlig lokalplan 
ökar transparensen samt underlättar styrning, planering och uppföljning av univer-
sitetets lokalförsörjning. 
 
Granskningen har visat att det finns brister i hur lokalplan 2008 har använts som 
styrande dokument. Planen har inte följts upp och reviderats som tänkt och 
lokalprojekt har iscensatts och genomförts utan att de tagits med i planen. I vissa 
fall har lokalprojekt gått förbi både fakultetskansli och LU Byggnad och förankrats 
direkt hos universitetsledningen. Brister i planering och styrning kan vara en 
bidragande orsak till den av LU Byggnad upplevda resursbristen med mycket 
övertid som följd. För att LU Byggnad ska kunna planera sina resurser och fullgöra 
sitt uppdrag är det viktigt att de är delaktiga i hela universitetets lokalförsörjning 
samt att de involveras i ett tidigt skede. Arbete pågår nu att ta fram en ny lokalplan 
och för att denna ska fungera på avsett sätt är det viktigt att planen blir tydlig samt 
att den löpande följs upp och revideras så att nytillkomna projekt kan tas med i 
planen.  
 
För att få en ökad styrning och samsyn kring lokalförsörjningen är det också 
viktigt att universitetsgemensamma satsningar är transparenta, att principer är 
fastställda samt att dessa följs. 
 
IR har rekommenderat förvaltningschefen att: 


• Tillse att lokalplan 2013 fungerar som ett styrande dokument genom att 
den löpande följs upp och revideras så att nytillkomna projekt tas med i 
planen. 
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• Säkerställa att LU Bygg involveras i ett tidigt skede av nya projekt för att 
underlätta så att universitetets resurser för lokaler används effektivt och 
ändamålsenligt. 
 


Förvaltningschefen har svarat att: 
Tanken är att fastställa en lokalplan som revideras vartannat år. Till planen finns 
en bilaga, lokalförsörjningsplanen som uppdateras en gång per år i anslutning till 
resursfördelningen. Lokalplanen anger projekt som är beslutade, som har påbörjats 
eller som är under utredning i ”pipelinen”. Inom framför allt kategori 2 och 3 
kommer förändringar att ske snabbt över tid och dessa förändringar beskrivs bäst i 
bilagan till lokalplanen, dvs. i lokalförsörjningsplanen. Genom kontinuerlig revide-
ring av lokalplanen och uppdatering av lokalförsörjningsplanen, säkerställs 
löpande uppföljning och tillkomst av nya projekt.  
 
En manual kommer att tas fram som beskriver lokalförsörjningsprocessen och den 
tid det tar för att kvalitetssäkra processen. I manualen tydliggörs även vilka upp-
gifter, arbetsinsatser etc. som förväntas av fakulteten för att beslut som för 
projektet vidare ska kunna tas. Det kommer även att tydliggöras att minst fyra 
månaders framförhållning behövs innan utredning kan starta och finansiering 
måste vara klar för de delar som ska sättas igång. Mindre om- och tillbyggnads-
projekt kommer inte att finnas med i lokalplanen med bilaga. Det viktiga är då att 
projekt utanför lokalplanen följer de rutiner som tydliggörs i nämnda manual och 
att dessa listas hos LU Byggnad. Av lokalplanen framgår att de projekt som inte 
finns listade hos LU Byggnad enligt ovan eller i lokalplanen inte kommer att tas 
upp för hantering. Lokalplan och manual måste kommuniceras genom Project 
Board, universitetsförvaltningens gemensamma ledningsgrupp, fakulteter och 
institutioner. Genom att tydliggöra processerna för projekten säkerställs att LU 
Byggnad involveras i rätt skede och att universitetets resurser för lokaler används 
effektivt och ändamålsenligt. 
 
Granskning av universitetets arbete med kompetensförsörjning 
Granskningen har visat att sektionen Personal och fakulteterna bedriver ett aktivt 
arbete med frågor kopplade till kompetensförsörjning. Detta gäller inte minst de 
ansträngningar som görs för att minska ledtiderna vid anställningar där man i 
många fall uppger att arbetet haft effekt. När det gäller universitetets 
kompetensförsörjningsplan används denna inte i det löpande arbetet och den 
fungerar heller inte som ett styrande dokument för det arbete som bedrivs. Planen 
ger framförallt en ögonblicksbild och förutsättningarna förändras löpande inom 
fakulteterna. Arbetet sker med ett kortare tidsperspektiv än vad universitetets plan 
gör och en anpassning sker utifrån den enskilda fakultetens behov. Samtliga 
fakulteter försöker på olika sätt, direkt eller indirekt genom diskussioner, påverka 
institutionerna att agera strategiskt när det gäller kompetensförsörjningen. Framför 
allt gäller det lärare/forskare medan teknisk/administrativ personal till stor del är 
en fråga som institutionerna hanterar självständigt. Granskningen visar att 
forskningsintensiva fakulteter har ett större inslag av övergripande styrning av 
kompetensförsörjningen. Sektionen Personal arbetar för att stödja fakulteterna med 
bl.a. kompetensutveckling och processkartläggningar för att utveckla processerna. 
Dessutom finns nätverk för att stödja handläggarna i deras arbete.  Någon 
systematisk uppföljning av universitetets kompetensförsörjningsplan och 
fakulteternas arbete med kompetensförsörjning görs dock inte.  
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Huvuddelen av de åtgärder som anges i kompetensförsörjningsplanen är antingen 
åtgärdade eller pågående samtidigt som planen är gällande till år 2020. Mot 
bakgrund av att planen har ett 10-årigt perspektiv kan det vara lämpligt med 
regelbunden och systematisk uppföljning av denna. Detta skulle kunna föranleda 
revideringar av planen i de fall nya förutsättningar tillkommit eller om 
förutsättningar som gällde vid tidpunkten för upprättandet av planen har 
förändrats. 
 
IR har rekommenderat förvaltningschefen att: 


• Regelbundet följa upp och vid behov revidera kompetens-
försörjningsplanen. 


 
Svar har begärts på lämnad rekommendation till den 17 februari 2014. 
 
Granskning av universitetets rutiner för avtalshantering och 
uppföljning av beslutsbefogenheter 
Universitetet ingår en mängd avtal med externa parter vilket gör det viktigt att det 
finns universitetsövergripande styrande rutiner för upprättande och hantering av 
avtal. Sådana rutiner kan i sin tur utgöra grund för institutionsspecifika sådana. 
Universitetsövergripande rutiner underlättar också för medarbetare som hanterar 
avtal inom universitetet bl.a. genom att alla styrande dokument och föreskrifter 
tydliggörs. Genomförd granskning visar dock att det i princip saknas sådana 
universitetsövergripande rutiner, förutom för EU:s ramprogram.  
 
Möjligheten att erhålla tips och stöd finns bl.a. i forskningsguiden som beskrivs 
som ”hjälp till självhjälp”. Ett system för att hantera externa bidrags- och 
uppdragskontrakt (eKontrakt) har införts men granskningen visar att detta ofta inte 
används som stöd vid uppföljningen. Juridiska avdelningen lämnar ett uppskattat 
stöd men att anlita dem är frivilligt och det saknas regler för vilka avtal som ska 
genomgå en juridisk granskning. Avdelningens roll är dessutom enbart stödjande 
vilket innebär att de saknar mandat att stoppa avtal med olämpliga eller ofördel-
aktiga villkor. Att, som granskningen visat, gällande beslutsordning inte följs kan 
dessutom öka risken för att för universitetet ogynnsamma avtalsvillkor accepteras 
eller att avtal ingås som strider mot regelverk. Gällande föreskrifter om fördelning 
av beslutsbefogenheter har sannolikt bl.a. tillkommit för att motverka detta.  
 
På universitetsövergripande nivå saknas rutiner för att bevaka och följa upp 
bidrags- och uppdragsavtal. De brister som har konstaterats vid granskningen, t.ex. 
att avtal ibland saknas i eKontrakt, att avtal inte har diarieförts samt att rektors-
beslut inte följs, hade sannolikt åtminstone delvis kunnat förebyggas eller 
upptäckas om tydliga rutiner funnits på plats. Granskningen har också visat att 
någon förbättring inte skett sedan IR:s tidigare granskning av beslutsbefogenheter. 
En mycket stor andel av de nu granskade avtalen är underskrivna av befattnings-
havare som inte överensstämmer med universitetets föreskrifter om beslutsbefo-
genheter eller med de vidaredelegationer som finns inom de berörda fakulteterna. 
Internrevisionen rekommenderade i sin tidigare granskning rektor att följa upp att 
beslutad delegationsordning implementeras och efterlevs. Granskningen visar att 
de åtgärder som enligt dåvarande förvaltningschefens yttrande planerades inte har 
haft avsedd effekt. Internrevisionen ser allvarligt på de brister som har konstaterats 
och den brist på uppföljning som framkommit. Internrevisionens bedömning är att 
den interna styrningen och kontrollen är otillräcklig.   
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IR har rekommenderat universitetsledningen att: 
• Utforma universitetsövergripande rutiner för avtalshanteringen inom LU och 


följa upp att hanteringen fungerar som avsett. 
• Se till att universitetets föreskrifter om beslutsbefogenheter implementeras i 


verksamheten  
• Följa upp att det delegerade ansvaret hanteras korrekt och rättssäkert. 
 
Svar har begärts på lämnade rekommendationer till den 17 februari 2014 


3. Uppföljning av granskningar genomförda 2007-2012 
IR har genomfört en uppföljning av tidigare års iakttagelser och rekommendationer 
och vilka åtgärder som har utförts med anledning av dessa. Om IR anser att kvar-
stående risker är allvarliga har revisionschefen ansvar för att rapportera detta till 
styrelsen. 
 
IR har följt upp de åtgärder som universitetet har accepterat att genomföra när de 
besvarade IRs rapporter under 2007-2012. Efter att ha genomfört uppföljningar 
anser IR att huvuddelen av de lämnade rekommendationerna har genomförts och 
att det pågår arbete med att genomföra flertalet av resterande rekommendationer. 
Inom nedanstående område kvarstår dock åtgärder som IR bedömer viktiga för att 
säkerställa god intern styrning och kontroll. 
 
Granskning av beslutsbefogenheter 2011 
IR har 2011 granskat om universitetets interna regelverk i form av fördelning av 
beslutsbefogenheter (delegationsordning) följs när det gäller undertecknande av 
avtal (bidrag och uppdragsforskningsavtal) som universitetet ingår med externa 
parter. Internrevisionen bedömde att den interna styrningen och kontrollen av 
området var otillräcklig. Granskningen visade att det var vanligt att avtal under-
tecknades av personer som inte var behöriga och att det i många fall fanns brister i 
kunskapen om innehållet i delegationsordningen. Internrevisionen gjorde bedöm-
ningen att det fanns brister i implementeringen av delegationen och att det inte 
förekom någon uppföljning av om delegationsordningen följdes. Rekommen-
dationen var bland annat att följa upp att beslutad delegationsordning imple-
menterades och efterlevdes. 
 
Svaret på rapporten från ledningen var att man såg allvarligt på det som framkom-
mit i granskningen och att olika åtgärder planerades för att dekaner och prefekter 
skulle få del av regelverket. Dessutom uppgavs bland annat att en ny delegations-
ordning skulle tas fram och att ökad kännedom om delegationsordningen måste 
vara en viktig del i detta arbete. Fler kontroller skulle övervägas och rektor skulle 
överväga att införa årlig påminnelse om beloppsgränserna. 
 
Som framgår ovan under avsnitt 2 har internrevisionen i samband med sin gransk-
ning av universitetets rutiner för avtalshantering även gjort en uppföljning av 
granskningen av beslutsbefogenheter. Denna uppföljning visar att någon förbätt-
ring inte skett sedan IR:s tidigare granskning av beslutsbefogenheter. Intern-
revisionen ser allvarligt på detta och gör bedömningen att den interna styrningen 
och kontrollen inom området fortfarande är otillräcklig. Internrevisionen föreslår 
att styrelsen ger universitetsledningen i uppdrag att redovisa hur den interna styr-
ningen och kontrollen inom området ska säkerställas. 
   


__________________________ 





		IR har rekommenderat universitetsledningen att










ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ 


OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) 


Dnr STYR 2014/14 


Styrelsen 


Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds 


universitet  


Fastställd av universitetsstyrelsen 2014-02-18, § 13. 


Antagningsordningen innehåller de regler för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad 


nivå som gäller vid Lunds universitet. Antagningsordningen omfattar även regler som gäller i 


samband med vissa beslut vid sådan antagning.  


Enligt Högskoleförordningens (1993:100) 2 kap. 2 § ska styrelsen för varje universitet och 


högskola besluta om en antagningsordning. HF 6 kap. 3 § stadgar att antagningsordning ska 


omfatta de regler för utbildning (dvs både kurser och program) som högskolan tillämpar i fråga om 


ansökan, behörighet och undantag från behörighetsvillkor, urval samt hur beslut om antagning och 


undantag från behörighetsvillkor fattas. För utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska 


antagningsordningen dessutom ange hur beslut om behörighet överklagas.  


A Övergripande regelverk 


De grundläggande reglerna för antagning fastställs av regeringen och finns i HF 7 kap. Universitet- 


och högskolerådet har med stöd av bemyndiganden i HF 7 kap. utfärdat föreskrifter om 


grundläggande behörighet samt urval (HSVFS 1996:22 med ändringar, senast 2009:1), föreskrifter 


om områdesbehörigheter (HSVFS 1996:21) och föreskrifter om anstånd med studier för antagna 


samt studieuppehåll (HSVFS 1999:1), som gäller generellt för högskolor och universitet inom 


landet.  


Universitet kan utfärda lokala regler i form av föreskrifter (med stöd av bemyndigande i HF eller 


annan överordnad författning), allmänna råd och riktlinjer.  


En arbetsgrupp, utsedd av Sveriges universitet- och högskoleförbund (SUHF), har i uppdrag att 


utarbeta s k bedömningshandböcker, en för allmänna frågor och en för utländsk förutbildning. De 


syftar till en likvärdig bedömning vid olika universitet och högskolor av de faktorer som beaktas i 


antagningsarbetet. Universitetet använder dessa handböcker som stöd i antagningsarbetet (I G 39 


13214/97).  


Vid Lunds universitet ska det finnas en antagningsnämnd, vars ledamöter utses av rektor, 


undantaget studentrepresentanterna som enligt 7 § studentkårsförordningen (2009:769) utses av 


studentkåren. Nämnden ska bestå av fyra representanter från fakulteterna (varav en är ordförande) 


och tre studenter. Antagningsnämnden handlägger antagningsärenden som ej är av fakultets- eller 


områdesspecifik karaktär. Dessa handläggs av respektive fakultetsstyrelse/motsvarande.  


För antagningsarbetet vid Lunds universitet ansvarar antagningsavdelningen inom sektionen 


Student och utbildning samt när det gäller arbetet med bedömning av särskild behörighet och 


eventuell rangordning utförs detta i samverkan med fakultetskanslierna och institutionerna.  


B Anmälan 


Bilaga § 13 b
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Högskoleförordningen stadgar att den som vill antas till utbildning ska anmäla det inom den tid 


och i den ordning högskolan föreskriver.  


Lokala regler  


B.1  För varje antagningsomgång ska anmälningsanvisningar utformas. Anmälningskatalogen, 


programanvisningar för sökande inom program och universitetets webb utgör olika former av 


anmälningsanvisningar. Anvisningarna ska innehålla en beskrivning av de regler som gäller för de 


utbildningar som antagningsomgången omfattar. Anvisningarna ska vara så tydliga att den sökande 


kan bedöma sin behörighet och hur ett eventuellt urval görs. Det organ som genomför antagningen 


ansvarar för att så är fallet.  


I anmälningsanvisningar som omfattar flera anmälningsalternativ ska alltid anges fullständiga och 


korrekta behörighetskrav samt urvalsregler för varje anmälningsalternativ.  


B.2  Sista dag för anmälan till utbildning med utannonsering på den svenskspråkiga webben är för 


hösttermin den 15 april och för vårtermin den 15 oktober.  


Sista anmälningsdag till utbildning med utannonsering på den engelskspråkiga webben, t ex 


magister- och masterprogram, med undervisning på engelska och som i huvudsak riktar sig till 


internationella sökande är den 15 januari inför hösttermin och 15 augusti inför vårtermin.  


Sista anmälningsdag till sommarkurs är den 15 mars.  


B.3  Om särskilda skäl föreligger kan utbildningsnämnden, enligt rektors beslut om Föreskrifter om 


fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet (LS 2013/784) besluta om andra 


anmälningstider än vad som anges i B.2  


B.4 Merithandlingar ska vara inkomna inom den tid som framgår av anmälningsanvisningarna. Svar 


ska vara inkomna inom den tid som framgår av antagningsbeskedet. Sista svarsdag, om sådan 


finns, anges även på webben.  


C Tillträde  


C.1 Allmänna regler om tillträde  


Behörighet  


För att kunna antas till högskoleutbildning måste sökande uppfylla grundläggande och eventuell 


särskild behörighet.  


Högskoleförordningen stadgar att undantag från behörighetsvillkor ska göras, om den sökande har 


förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren (reell 


kompetens).  


Lokala regler  


C.1.1  Sökande som vill åberopa reell kompetens ska tillsammans med anmälan till utbildning lämna en 


skriftlig motivering samt intyg som styrker åberopade meriter (se aktuella anmälningsanvisningar). 


Universitetet bedömer om den samlade kompetensen är tillräcklig för att den sökande ska ha 


förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  


Urval  


Om antalet utbildningsplatser på en utbildning inte räcker till alla behöriga sökande måste urval 


göras. Regeringen har i förordning fastställt hur detta får ske, (HF 7 kap).  
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Lokala regler  


C.1.2 Universitet ska undvika urval på utbildningar där man på förhand bedömer att samtliga behöriga 


sökande kan beredas plats. Sådan förhandskunskap har avgörande betydelse för studenterna 


studieplanering och benämns platsgaranti. Vid tillämpning av platsgaranti krävs att den sökande är 


behörig, anmäler sig i föreskriven tid och svarar på antagningsbeskedet, om svar krävs, inom 


angiven tid.  


Vid Lunds universitet tillämpas en urvalsgrupp benämnd ”akademiska meriter” och användningen 


beskrivs under punkterna C2-C5. En sökande konkurrerar i denna urvalsgrupp på följande villkor:  


• vid ansökan till kurs på grundnivå räknas varje högskolepoäng fr o m 7,5 och upp till högst 165 


högskolepoäng  


• vid ansökan till program som inleds på avancerad nivå räknas varje högskolepoäng, fr o m 7,5 


och upp till högst 165 högskolepoäng  


• vid ansökan till kurs på avancerad nivå räknas varje högskolepoäng fr o m 100 och upp till högst 


285 högskolepoäng  


• meritberäkningen utgår från antalet avklarade högskolepoäng vid anmälningstidens utgång  


• all statlig och kommunal högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt motsvarande 


ekvivalerad utländsk utbildning räknas, dock ej s k uppdragsutbildning, KY-utbildning, YH-


utbildning, basårsutbildning eller preparandutbildning för utländska studerande.  


 


C.1.3 Vid i övrigt likvärdiga meriter görs urvalet för nybörjarutbildningar (dvs både program och 


fristående kurser enligt definitionen under C.2.1) genom i första hand resultatet på högskoleprovet, 


i andra hand sker lottning. För övriga utbildningar tillämpas lottning vid likvärdiga meriter.  


Antagningsnämnden kan besluta, enligt rektors beslut om Föreskrifter om fördelning av 


beslutsbefogenheter vid Lunds universitet (LS 2013/784) om att annat prov får användas.  


C.1.4  En enskild sökande får inom samma antagningsomgång antas till utbildning omfattande högst 45 


högskolepoäng den termin utbildningen påbörjas. För sommarkursomgång gäller högst 22,5 


högskolepoäng.  


C.2  Tillträde till utbildningar som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare  


Behörighet  


Den sökande måste uppfylla de krav på grundläggande behörighet för tillträde som föreskrivs i 


högskoleförordningen (HF 7 kap. 5-7 §§) och redovisas i aktuella anmälningsanvisningar.  


Utöver grundläggande behörighet kan det förekomma krav på särskild behörighet. Den särskilda 


behörigheten för utbildningar som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare ska 


uttryckas i områdesbehörigheter, dvs kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolan samt 


eventuellt andra villkor (HF 7 kap. 8-11 §§). Universitet- och högskolerådet meddelar föreskrifter 


om vilka områdesbehörigheter som finns samt om vilken områdesbehörighet som ska gälla för en 


utbildning som leder till yrkesexamen. För övriga utbildningar fastställer universitetet de 


områdesbehörigheter som ska gälla.  


Lokala regler  
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C.2.1 Utbildning som vänder sig till nybörjare definieras som sådan utbildning som inte kräver tidigare 


högskolestudier.  


Urval  


Urval till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare ska göras genom 


gymnasiebetyg, högskoleprov samt av högskolan bestämda urvalsgrunder. (HF 7 kap. 12-13 §§).  


Lokala regler  


C.2.2 För utbildningsprogram som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare fördelas 2/3 


av platserna på grundval av gymnasiebetyg och 1/3 av platserna på grundval av resultat på 


högskoleprov.  


För fristående kurser som vänder sig till nybörjare fördelas 1/3 av platserna på grundval av 


akademiska meriter, 1/3 på grundval av gymnasiebetyg och 1/3 på grundval av resultat på 


högskoleprov.  


För utbildningar på grundnivå där kravet endast är grundläggande behörighet används 


gymnasieskolans kurser i moderna språk, engelska och matematik som meritämnen.  


C.3  Tillträde till utbildningar som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till andra än nybörjare  


Behörighet  


Den grundläggande behörighet som den sökande måste uppfylla för tillträde föreskrivs i 


högskoleförordningen (HF 7 kap. 24 §) och redovisas i aktuella anmälningsanvisningar.  


Utöver grundläggande behörighet kan det förekomma krav på särskild behörighet (HF 7 kap. 25 


§). Den särskilda behörigheten för utbildningar som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till 


andra än nybörjare kan bestå av kunskaper från kurser i gymnasieskolan, kunskaper från 


högskolekurser och andra villkor som är av betydelse för utbildningen.  


Lokala regler  


C.3.1 Sökande som vid tidpunkten för anmälan inte uppfyller krav på särskild behörighet, som är uttryckt 


som kunskaper från högskolekurser, kan bli antagen med villkor att behörighetskravet är uppfyllt 


senast vid utbildningens påbörjande. Ansvarig institution/motsvarande ska i samband med 


utbildningsstarten kontrollera att behörighetsvillkor är uppfyllda innan den sökande får påbörja 


utbildningen.  


Urval  


Urval till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till andra än nybörjare ska 


göras genom gymnasiebetyg, högskoleprov, tidigare utbildning och/eller av högskolan bestämda 


urvalsgrunder. (HF 7 kap. 26-27 §§).  


Lokala regler  


C.3.2 För utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till andra än nybörjare används 


någon av följande urvalsmodeller efter beslut av ansvarig fakultetsstyrelse/motsvarande, i enlighet 


med rektors beslut om Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet 


(LS 2013/784):  


• akademiska meriter 32 %, gymnasiebetyg 34 %, högskoleprov 34 %  


• akademiska meriter 50 %, gymnasiebetyg 40 %, högskoleprov 10 %  
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• akademiska meriter 70 %, gymnasiebetyg 20 %, högskoleprov 10 %  


 


C.4  Tillträde till utbildningsprogram som påbörjas på avancerad nivå  


Behörighet  


Grundläggande behörighet för tillträde till utbildningsprogram som leder till generell eller 


konstnärlig examen på avancerad nivå är en examen på grundnivå som omfattar minst 180 


högskolepoäng (120 poäng) eller motsvarande utländsk examen. En sökande kan dock beviljas 


undantag från kravet på avlagd examen om han eller hon uppfyller fordringarna för examen, men 


examensbevis inte hunnit utfärdas (HF 7 kap. 28 §).  


Utöver grundläggande behörighet kan det förekomma krav på särskild behörighet. Den särskilda 


behörigheten kan bestå av kunskaper från högskolekurser och av andra villkor som är av betydelse 


för utbildningen.  


Lokala regler  


C.4.1 Sökande som vid tidpunkten för anmälan inte uppfyller fordringarna för behörighetsgivande 


examen kan beviljas undantag enligt ovan. Sökande kan även antas med villkor att 


examensfordringarna är uppfyllda inte senare än tre veckor efter utbildningens start. Ansvarig 


institution/ motsvarande ska kontrollera att behörighetskravet är uppfyllt innan registrering kan 


ske.  


Sökande, som vid tidpunkten för anmälan inte uppfyller krav på särskild behörighet, som är 


uttryckt som kunskaper från högskolekurser, kan bli antagen med villkor att behörighetskravet är 


uppfyllt innan utbildningen påbörjas. Institutionen/motsvarande ska i samband med 


utbildningsstarten kontrollera att behörighetsvillkor är uppfyllda innan den sökande får påbörja 


utbildningen.  


Urval  


Urval till utbildningsprogram på avancerad nivå ska göras genom gymnasiebetyg, högskoleprov, 


tidigare utbildning och/eller av högskolan bestämda urvalsgrunder (HF 7 kap. 32 §).  


Lokala regler  


C.4.2  Urval till utbildningsprogram på avancerad nivå sker efter akademiska meriter till samtliga platser. 


Ansvarig fakultetsstyrelse/motsvarande kan i programmets utbildningsplan fastställa andra 


urvalsgrunder, i enlighet med rektors beslut om Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter 


vid Lunds universitet (LS 2013/784). 


Beslut om sådant annat urval ska fattas efter samråd med sektionen Student och utbildning. Sådant 


urval ska i huvudsak bygga på den sökandes tidigare högskolestudier eller motsvarande färdighet.  


C.5  Tillträde till kurser på avancerad nivå  


Behörighet  


Grundläggande behörighet för tillträde till kurs på avancerad nivå har den som genomgått 


utbildning på grundnivå eller på annat sätt har de förutsättningar som krävs för att tillgodogöra sig 


utbildning på avancerad nivå.  


Utöver grundläggande behörighet kan det förekomma krav på särskild behörighet. Den särskilda 


behörigheten kan bestå av kunskaper från högskolekurser och av andra villkor som är av betydelse 


för utbildningen eller för det yrkesområde som utbildningen förbereder för.  







LUNDS UNIVERSITET ANTAGNINGSORDNING 6(11) 


  Dnr STYR 2014/14 
   


Lokala regler  


C.5.1 Lokalt behörighetskrav för tillträde till kurser på avancerad nivå är minst 90 högskolepoäng. 


Sökande som inte uppfyller kravet kan bli antagen med villkor att behörighetskravet är uppfyllt 


innan utbildning påbörjas.  


Sökande som vid tidpunkten för anmälan inte uppfyller krav på särskild behörighet, som är 


uttryckt som kunskaper från högskolekurser, kan bli antagen med villkor att behörighetskravet är 


uppfyllt innan utbildningen påbörjas. Institutionen/motsvarande ska i samband med 


utbildningsstarten kontrollera att behörighetsvillkor är uppfyllda innan den sökande får påbörja 


utbildningen.  


Urval 


Urval till kurser på avancerad nivå ska göras genom gymnasiebetyg, högskoleprov, tidigare 


utbildning och/eller av högskolan bestämda urvalsgrunder. (HF 7 kap. 32 §).  


Lokala regler  


C.5.2 För kurser på avancerad nivå används följande urvalsmodell: akademiska meriter 100 %.  


C.6  Punkterna C.2-C.5 ovan gäller inte utbildning inom det konstnärliga området, utbildning för vilken 


Universitet- och högskolerådet medgivit att särskilda prov får användas eller utbildning för vilken 


andra regler beslutats enligt dessa föreskrifter.  


C.7  Vid urval till kurs inom utbildningsprogram baseras rangordning i första hand på avklarade 


högskolepoäng inom programmet och i andra hand enligt de urvalsregler som antagningsnämnden 


fastställer, enligt rektors beslut om Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds 


universitet (LS 2013/784) efter samråd med respektive fakultetsstyrelse/motsvarande.  


C.8  Anmälningsalternativ som vänder sig till nybörjare på högskolan och till vilka urval ska göras 


enligt reglerna ovan, kan vara inrättade för en bestämd målgrupp t ex med viss yrkeserfarenhet. Att 


tillhöra en sådan målgrupp kan då anses vara ett särskilt skäl för antagning till 


anmälningsalternativet i fråga. På förslag från ansvarig fakultetsstyrelse/motsvarande fastställs 


sådana särskilda urvalskriterier i förväg av antagningsnämnden, enligt rektors beslut om 


Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet (LS 2013/784).  


C.9 Universitetet får för viss utbildning göra undantag från de urvalsregler som beskrivs i C.2-C.5. 


Beslut i sådant ärende fattas av antagningsnämnden, enligt rektors beslut om Föreskrifter om 


fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet (LS 2013/784) efter förslag från ansvarig 


fakultetsstyrelse/motsvarande.  


C.10  För kurser som vänder sig till andra än nybörjare eller kurser med fort- och/eller 


vidareutbildningskaraktär får antagningsnämnden, på förslag från ansvarig 


fakultetsstyrelse/motsvarande, besluta att antagningen till visst anmälningsalternativ helt eller 


delvis ska ske efter andra urvalsgrunder än gymnasiebetyg, högskoleprov eller akademiska poäng, 


enligt rektors beslut om Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet 


(LS 2013/784).  


C.11  För sent inkommen anmälan behandlas efter dem som inkommit i tid. Någon meritvärdering sker 


ej. Rangordning sker efter datum då anmälan inkommit.  


C.12  Besked om antagning respektive reservplacering kan fordra svar enligt anvisningar som ges i 


anmälningsanvisningarna och på antagningsbesked. Uteblivet eller försenat svar innebär i sådana 


fall att den sökande förlorar platsen.  
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D  Reservantagning, anstånd och vissa andra särskilda antagnings- och 


studievägsfrågor  


Kompletterande antagning  


Lokala regler  


D.1  Ordinarie antagning kan avslutas med kompletterande antagning på fakultets-/institutionsnivå om 


detta krävs för att fylla det planerade antalet utbildningsplatser. Kompletterande antagning kan 


pågå så länge det är möjligt med hänsyn till utbildningen.  


En sökande blir tilldelad ett reservnummer i urvalet. Ett sådant reservnummer är inte ett beslut och 


är i det avseendet inte bindande för antagningsmyndigheten. Sådant nummer kan ändras inför det 


slutliga antagningsbeslutet dels till följd av att bedömningen av den sökande rättas, dels till följd 


av rättning eller omprövning av beslut rörande annan sökande.  


D.2  I första hand ska de sökande antas som finns på en särskild förteckning över reserver. Om antalet 


reserver inte är tillräckligt antas i andra hand efteranmälda sökande.  


D.3 Institutionen ska anta reserver i den ordning de är förtecknade. Om antagning har skett i flera olika 


urvalsgrupper ska reserv antas från den urvalsgrupp där plats blivit ledig. Om det saknas reserver i 


aktuell urvalsgrupp ska reserv antas från annan grupp. De ursprungliga proportionerna mellan 


antalet antagna i de olika urvalsgrupperna ska så långt som möjligt bibehållas vid 


reservantagningen.  


D.4  Antagning av efteranmälda sökande ska ske i den ordning de anmäler sig och under förutsättning 


att de är behöriga.  


Studiernas påbörjande och anstånd  


Den som inte kan påbörja studierna vid föreskriven tidpunkt får medges anstånd om det finns 


särskilda skäl (HF 7 kap. 33 §).  


Anstånd med påbörjande av studier får inte medges längre än 18 månader om det inte finns 


synnerliga skäl för längre tid. Ett beslut om anstånd ska förenas med villkor om anmälan inför den 


tidpunkt som studierna ska påbörjas (HSVFS 1999:1).  


Lokala regler  


D.5  Den som är antagen till utbildning ska påbörja studierna vid den tidpunkt som avses i beslutet om 


antagning. Den som antagits är skyldig att närvara vid förekommande upprop.  


D.6  I anståndsbeslutet ska anges att kopia av beslutet ska bifogas den nya anmälan. Sökande som 


beviljats anstånd ska följa de instruktioner som getts i samband med anståndsbeslutet.  


D.7  Byte av utbildningsplats mellan två eller flera antagna inom Lunds universitet eller vid två eller 


flera högskolor får ej ske.  


Studieuppehåll  


Student ska i samband med studieuppehåll som betingas av särskilda skäl garanteras rätt att efter 


uppehållet återkomma i utbildningen vid en bestämd tidpunkt (HSVFS 1999:1).  
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Lokala regler  


D.8  Student som avser att göra studieuppehåll inom program ska anmäla detta till respektive 


fakultetsstyrelse/motsvarande på så sätt respektive fakultetsstyrelse/motsvarande föreskriver.  


D.9  Studieuppehåll som inträffar så tidigt under utbildningen att ytterligare en nybörjarplats behöver 


tas i anspråk ska behandlas enligt reglerna om anstånd.  


D.10  Programstudenter som följer utbildningen i föreskriven takt och studenter som återkommer inom 


angiven tid har rätt till plats på kurs inom programmet, dock ej alltid på viss kurs, om 


utbildningsplanen medger valmöjligheter. Studenten placeras i den ordning som platstillgången 


och de tidigare studieresultaten medger, enligt C.7. Student som återkommer i studierna vid 


angiven tidpunkt ska beakta de regler som varje fakultetskansli beslutar exempelvis vad gäller 


kursanmälan.  


Antagning till del av utbildningsprogram  


Lokala regler  


D.12 En student som uppfyller behörighetsvillkoren och har genomgått utbildning som motsvarar den 


tidigare delen av ett utbildningsprogram kan antas till senare del av program.  


D.13 En förutsättning för antagning enligt föregående punkt är att det finns ledig utbildningsplats.  


D.14 Finns inte plats för alla som ansökt om övergång eller annan antagning till senare del av program 


ska rangordning ske. Rangordningen grundas på studiemeriter, men företräde kan ges om sociala, 


medicinska skäl eller andra särskilda omständigheter uppkommit eller förstärkts efter det att 


studierna påbörjades.  


Studieavbrott  


Lokala regler  


D.15  Student som lämnar studierna på program utan att anmäla studieuppehåll anses ha avbrutit 


studierna. Den som avbrutit studierna får återkomma i utbildningen endast om det finns ledig plats 


som inte behövs för dem som återkommer efter studieuppehåll eller för student som beviljats 


övergång eller annan antagning till senare del av program.  


E  Fördelning av beslutsbefogenheter i antagningsfrågor vid Lunds universitet  


Lokala regler  


E.1  Utbildningsnämnden beslutar om framställningar till regeringen, Universitet- och högskolerådet 


samt Universitetskanslerämbetet i frågor som gäller antagningsregler , i enlighet med rektors beslut 


om Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet (LS 2013/784).  


E.2  Utbildningsnämnden fastställer , i enlighet med rektors beslut om Föreskrifter om fördelning av 


beslutsbefogenheter vid Lunds universitet (LS 2013/784): vilka områdesbehörigheter som ska gälla 


för de utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare i högskoleutbildning och leder till generell 


examen 


E.3  Respektive fakultetsstyrelse/motsvarande fastställer , i enlighet med rektors beslut om Föreskrifter 


om fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet (LS 2013/784): särskilda 


behörighetskrav för kurser. Framställning till Universitetskanslerämbetet om avvikelse enligt HF 7 
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kap. 11 § från områdesbehörighet inges dock av utbildningsnämnden på förslag av 


fakultetsstyrelse/motsvarande.  


E.4 Utbildningsnämnden fastställer, i enlighet med rektors beslut om Föreskrifter om fördelning av 


beslutsbefogenheter vid Lunds universitet (LS 2013/784): regler för urval som sker enligt de 


urvalsgrunderna som följer av HF 7 kap. 23 §.  


E.5 Utbildningsnämnden utfärdar, i enlighet med rektors beslut om Föreskrifter om fördelning av 


beslutsbefogenheter vid Lunds universitet (LS 2013/784): de kompletterande föreskrifter som kan 


behövas utöver denna antagningsordning.  


E.6 Antagningsnämnden  


• fastställer aktuella anmälningsanvisningar; enligt rektors beslut om Föreskrifter om fördelning av 


beslutsbefogenheter vid Lunds universitet (LS 2013/784) 


• fattar alla beslut som rör antagning av enskild student om det inte delegerats till annat organ inom 


universitetet. Antagningsnämnden äger därvid rätt att i enskilda ärenden tillämpa andra, särskilda 


skäl för antagning än dem som fastställts för visst anmälningsalternativ enligt rektors beslut om 


Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet (LS 2013/784) 


• behandlar för universitetets del överklagandeärenden och ärenden om omprövning av beslut i 


antagningsfrågor och s k studievägsfrågor, även när det första beslutet tagits av annat organ inom 


universitetet;  


• fattar enligt rektors beslut om Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds 


universitet (LS 2013/784): kompletterande beslut enligt föreskrifterna i avsnitt C om tillträde;  


• kan om särskilda skäl föreligger uppdra åt institution eller annat organ inom universitetet att fatta 


beslut om antagning till viss kurs eller visst program, förutsatt att detta inte strider mot andra 


beslutsbefogenheter enligt denna antagningsordning. Antagningsnämnden ska i dessa fall även 


fastställa de urvalsregler som ska tillämpas;  


• kan, för viss kurs som genom innehåll och uppläggning särskilt vänder sig till sökandekategorier 


som saknar grundläggande behörighet, besluta enligt rektors beslut om Föreskrifter om fördelning 


av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet (LS 2013/784): om generell dispens från kunskaper i 


engelska för grundläggande behörighet för sökande som i övrigt uppfyller kraven, t ex genom reell 


kompetens. Sådant beslut förutsätter att kursens innehåll inte ställer krav på kunskaper i engelska 


och att vederbörande institution samtyckt till dispensen. Dispens får ges för utbildning av fort- och 


vidareutbildningskaraktär.  


E.7  Styrelsen för den konstnärliga fakulteten beslutar, i enlighet med rektors beslut om Föreskrifter om 


fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet (LS 2013/784): om antagning av studenter 


till utbildningsprogram och kurser inom området. Delegationen innefattar även att styrelsen, om 


särskilda skäl föreligger, får besluta om individuella dispenser från grundläggande och särskilda 


behörighetskrav till samtliga utbildningar inom området med undantag av musiklärarutbildningen. 


Innan beslut om antagning fattas ska antagningsnämnden fastställa vilka av de aktuella sökandena 


som uppfyller kraven för grundläggande behörighet.  


E.8  Berörd fakultetsstyrelse/motsvarande fattar beslut, i enlighet med rektors beslut om Föreskrifter 


om fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet (LS 2013/784): i individärenden som 


behandlas i reservantagning, anstånd, studieuppehåll och vissa särskilda antagnings- och 


studievägsfrågor vid Lunds universitet (angivna under avsnitt D). Den sökande kan begära 


omprövning av beslutet hos antagningsnämnden, som kan ändra beslutet om den anser att detta är 
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felaktigt. Den sökande ska i fakultetsstyrelse/motsvarandens beslut informeras om denna 


möjlighet.  


E.9  Genomgående förutsätts att rätt till vidaredelegation ska gälla i enlighet med arbetsordning för 


Lunds universitet avsnitt 7. 


E.10  Berörd fakultetsstyrelse/motsvarande kan träffa avtal med annan högskola, nationell eller 


internationell, om att studenter vid den högskolan ska ha rätt att fortsätta sin utbildning vid LU 


enligt de regler som avtalet anger.  


 


F  Överklagande och omprövning  


Enligt HF 12 kap. 2 § kan följande beslut överklagas till Överklagandenämnden för högskolan:  


• beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till utbildning på 


grundnivå eller avancerad nivå  


• beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i HF 7 kap. 3 § andra 


meningen eller HF 28 § andra stycket;  


• beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet;  


• beslut att inte bevilja den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå 


anstånd med att påbörja studierna eller att få fortsätta sina studier efter studieuppehåll.  


Enligt Diskrimineringslagen 4 kap. 18 § kan beslut som strider mot angivna diskrimineringsförbud 


i 2 kap. 5 § andra stycket eller förbudet mot repressalier i 12 § överklagas till 


Överklagandenämnden.  


Övriga beslut i samband med antagning kan inte överklagas.  


Den som vill överklaga ett beslut ska formulera en skrivelse, som anger det beslut som överklagas, 


den ändring av beslutet som begärs och varför den klagande anser att beslutet ska ändras. 


Diarienummer/anmälningsnummer ska anges.  


Skrivelsen ställs till Överklagandenämnden för högskolan, men ges in till Lunds universitet.  


Skrivelsen ska ha inkommit inom tre veckor från det den sökande fått del av beslutet. För sent 


inkommen skrivelse avvisas. (FL 23-24§§)  


Den som anser att han eller hon inte blivit korrekt bedömd enligt reglerna i denna 


antagningsordning kan, även om beslutet inte går att överklaga, begära rättelse eller omprövning 


hos den som fattat beslutet. Om ett uppenbart fel begåtts kan det rättas även efter ett muntligt 


påpekande från den sökande. (FL 26-27§§)  


Om den sökande vill få ärendet omprövat då det organ inom universitetet som fattat beslutet inte 


kan konstatera något fel i hanteringen, måste begäran lämnas skriftligt och behandlas av 


antagningsnämnden.  


G  Avgifter i samband med anmälan och antagning  


Enligt SFS 2010:543 ska högskolan ta ut en anmälningsavgift av avgiftsskyldiga sökande innan 


prövning av anmälan kan ske. För att bli registrerad på en utbildning ska en avgiftsskyldig student 


ha betalt en studieavgift i enlighet med lokala föreskrifter som gäller vid Lunds universitet 
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angående studieavgiftens storlek och tidpunkt för betalning. Tidpunkt för betalning av studieavgift 


fastställs efter hörande av Migrationsverket.  


Lokala regler  


G.1  Utbildningsnämnden utfärdar, i enlighet med rektors beslut om Föreskrifter om fördelning av 


beslutsbefogenheter vid Lunds universitet (LS 2013/784): de lokala bestämmelser, utöver 


studieavgiftens storlek, som tillämpas vid antagning av avgiftsskyldiga sökande.  


Lokala regler  


H  Ikraftträdande och övergångregler 


H.1 Denna antagningsordning träder i kraft den 1 mars 2014 och tillämpas vid antagning till utbildning 


som börjar efter den 31 maj 2014. 


Den äldre antagningsordningen, (dnr SU 2011/708), Antagningsordning för Lunds universitet, ska 


tillämpas vid antagning till utbildning som börjar före den 31 maj 2014.  
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  
1 Öppnande av sammanträdet 


 
Rektor välkomnar alla närvarande och förklarar mötet öppnat.  
 


1 b Utseende av vice ordförande tillika ordförande vid dagens sammanträde   
 
 Rektor meddelar att varken ordförande eller vice ordförande har möjlighet att delta i dagens 
 sammanträde. För att mötet trots detta ska kunna genomföras föreslår rektor att Mats Svegfors 
 utses till vice ordförande vid dagens sammanträde. 
 
 Styrelsen beslutar att för dagens sammanträde utse Mats Svegfors till styrelsens vice 
 ordförande. I ordförandes frånvaro går Mats Svegfors in som ordförande för dagens möte. 
 
2 Fastställande av dagordning 


 
Styrelsen fastställer dagordningen. 
 


3 Utseende av justeringsperson 
 
Styrelsen beslutar utse Cecilia Christersson att tillsammans med ordföranden och rektor justera 
dagens protokoll. 


 
4 Protokoll från föregående sammanträde 


 
Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2013-12-13  till handlingarna. 


 
5 Vicerektorerna Sven Strömqvist, Kristina Eneroth, Carl Borrebaeck och Nils Danielsen 


presenterar sig  
 
Vicerektorerna presenterar sig själva och sina ansvarsområden. 
  


6  Information 
  
a) Rektors rapport 
 Rektors information 
 Bilaga § 6 a 
 
Per Eriksson och Eva Wiberg informerar om aktuella frågor.  
 
b) Rapport från LUS 


  
 Clara Lundblad informerar om bl a följande aktuella frågor: 
 - LUS har flyttat till 3:e våningen på AF 
 - pedagogisk konferens 
 - implementeringen av rättighetslistan 
 - arbete med möjlighet till central överprövning av studentärenden 
 
 c) Rapport från revisionsutskottet 
 
  Föredragande: Margot Wallström 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  
 
 Punkten utgår. 
 
 d) Lägesrapport från MAX IV 
   PM 2014-02-05 från sektionen Ekonomi 
  Bilaga § 6 d 
 
  Dnr V 2014/358 
 
  Föredragande: Lise Bröndum 
 
 e) Förteckning över rektorssammanträdets viktigare beslut samt viktigare aktuella 
 remisser 
  Förteckning 2014-01-23 från Universitetsledningens kansli 
  Bilaga § 6 e 
 
 f) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet 
  Förteckning 2014-01-23  från Universitetsledningens kansli 
  Bilaga § 6 f 
  
7  Beslut om kravprofil för rektor och prorektor samt process för rekrytering av prorektor  


  PM med förslag till beslut 2014-02-10 från universitetsstyrelsens ordförande  
  Bilaga § 7 a 
 
  Fastställd kravprofil 
  Bilaga § 7 b 
       
  Dnr STYR 2014/1    
       
  Föredragande: Mats Svegfors 
 
 Styrelsen diskuterar kravprofilen och gör vissa justeringar i texten. 
 


Kravprofil för rektor och prorektor 
 
Styrelsen beslutar fastställa kravprofil för rektor enligt bilaga § 7 b och slår samtidigt fast att 
utgångspunkten är att detta också är den kravprofil som ska gälla för prorektor. Beslut om 
kravprofil för prorektor fattas dock under hösten i enlighet med beslut om process för utseende 
av prorektor. 
 
Process för utseende av prorektor 
 
Rekrytering av prorektor är en viktig process som ska genomföras med lika stor omsorg som 
rekryteringen av rektor.  
 
Styrelsen beslutar att processen att utse prorektor börjar i september 2014 i samband med att 
rekrytering av ny rektor är i sitt slutskede. Kravprofil för prorektor fastställs, efter hörande av 
universitetskollegiet, av styrelsen senast under oktober 2014 och utlysning sker snarast efter att 
kravprofilen fastställts. Ansökningstiden ska vara minst 3 veckor. Därefter genomförs 
intervjuer, övrigt urvalsarbete samt hörande av lärare, övriga anställda och studenter via 







               4(7) 
 
§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  


universitetskollegiet. Målet är att styrelsen fattar beslut så att en ny prorektor kan tillträda senast 
1 mars 2015. 
 
Rekrytering av prorektor följer i övrigt vad som anges i styrelsens beslut om processerna från 
2013-12-13. 
 
Styrelsen beslutar att omedelbart justera denna paragraf. 
 


8  Internrevisionens årsrapport 2013    
  Årsrapport 2014-01-28 från internrevisionen 
    Bilaga § 8 a     
  
    PM 2014-01-30 från förvaltningschefen 
    Bilaga § 8 b 
   
  Dnr STYR 2014/77 
 
  Föredragande: Gunilla Norberg 
   
 Susanne Kristensson redogör för de ytterligare åtgärder som genomförts utöver det som 
 redogörs för i bilaga § 8 b.  
 
 Styrelsen beslutar  
 - att ge rektor i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa den 
 interna styrningen och kontrollen avseende avtalshantering och beslutsbefogenheter 
 - att lägga internrevisionens årsrapport till handlingarna. 
 


9  Årsredovisning 2013 
 


a) Bedömning av intern styrning och kontroll 
  PM 2014-02-04 från enheten Planering 
 Bilaga § 9 a 
 
 Dnr STYR 2014/94 
 
 Föredragande: Tim Ekberg 
 


b) Ekonomisk rapport per 31 december 2013 och redovisning av rektors strategiska 
forskningsmedel     
 Ekonomisk rapport per 31 december 2013 från sektionen Ekonomi  
 Bilaga § 9 b:1     
     
 PM 2014-02-03 från enheten Planering 
 Bilaga § 9 b:2 


 
 Föredragande: Elisabet Pupp och Tim Ekberg   
 
Information och diskussion. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  


c) Fastställande av årsredovisning för Lunds universitet    
 Årsredovisning 2013    
 Bilaga § 9 c     
      
 Dnr LS 2013/572    
      
 Föredragande: Tim Ekberg och Moa Lindell  
 
Styrelsen uppdrar åt rektor att göra redaktionella ändringar i årsredovisningen. 
 
Styrelsen beslutar att efter redaktionella ändringar godkänna årsredovisning för Lunds 
universitet 2013 enligt bilaga § 9 c. 
 
Styrelsen beslutar att omedelbart justera denna paragraf.  


  
10    Beslut om komplettering av resursfördelning 2014    


  PM 2014-02-18 från enheten Planering    
  Bilaga § 10     
       
  Dnr LS 2013/142    
       
  Föredragande: Tim Ekberg och Ann-Kristin Mattsson   
   
 Styrelsen beslutar att 
 - att fördela kvalitetsmedlen enligt förslag, se bilaga § 10 
 - att fördela medel för kompletterande forskning enligt förslag, se bilaga § 10 
 - att korrigera avsättning för MAX IV-laboratoriet i resursfördelning för 2014 och 
 planeringsförutsättningar för 2015 – 2017 enligt förslag, se bilaga § 10 
 - att avsatta resurser för att återställa planerat negativt myndighetskapital, 20 mnkr, får 
 disponeras för strategiska forskningssatsningar under 2014  
 
Styrelsen uppdrar åt rektor att återkomma med redovisning av fördelning av de räntemedel som 
rektor har att fördela.      
 


11   Beslut om Lunds universitets totalbudget 2014 samt information om flerårsprognos för 
  Lunds universitet 2015-2017    
  Beslut om Lunds universitets totalbudget 2014 
  Bilaga § 11 a     
       
  Dnr EK 2013/68 
 
  PM från sektionen Ekonomi från 2014-01-28 
  Bilaga § 11 b 
 
  EK 2013/78     
       
 Föredragande: Elisabeth Pupp    
  
 Styrelsen beslutar att uppdra åt rektor att göra redaktionella förändringar i totalbudget 2014. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  


 Styrelsen beslutar att därefter fastställa totalbudget för Lunds universitets 2014 enligt  
 bilaga § 11 a. 
 


12   Beslut om budgetunderlag 2015-2017    
  Lunds universitets budgetunderlag 2015 - 2017   
  Bilaga § 12     
       
  Dnr LS 2013/710    
       
  Föredragande: Tim Ekberg    
  
 Styrelsen beslutar att uppdra åt rektor att utifrån styrelsens diskussion göra redaktionella 
 förändringar i budgetunderlag 2015 – 2017. 
      
 Styrelsen beslutar att därefter fastställa Lunds universitets budgetunderlag 2015 – 2017 enligt 
 bilaga § 12. 
 
 Styrelsen beslutar att omedelbart justera denna paragraf. 
   


13  Beslut om reviderad antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
  PM 2014-02-07 från sektionen Student och utbildning   
  Bilaga § 13 a 
 
  Antagningsordning på grundnivå och avancerad nivå på Lunds universitet 
  Bilaga § 13 b 


       
  Dnr STYR 2014/14    
       
  Föredragande: Tarmo Haavisto    
       
 Styrelsen beslutar att efter redovisade redaktionella förändringar fastställa antagningsordning 
 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt bilaga § 13 b.  
 
14  Beslut om övergångsregler vid genomförande av val till fakultetsstyrelser  


  innevarande mandatperiod    
  PM 2014-02-07 från Universitetsledningens kansli    
  Bilaga § 14     
       
  Dnr STYR 2014/105    
       
  Föredragande: Susanne Kristensson    
       
 Styrelsen beslutar att de valberedningar som valdes för att ta fram förslag till fakultetsstyrelser 
 för perioden 2012 – 2014 får användas även vid fyllnadsval/motsvarande under innevarande 
 mandatperiod förutsatt att valberedningen enligt gällande arbetsordning inte redan valts. 
 


15  Uppföljning av styrelsens beslut 2012 och 2013    
  Redogörelse 2014-01-28 från Universitetsledningens kansli  
  Bilaga § 15     
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  


  Dnr STYR 2014/82    
       
  Föredragande: Cecilia Billgren     
  
Styrelsen trycker på vikten av att uppföljning av hur Lunds universitet arbetar med karriär- och 
jämställdhetsfrågor ges tillräckligt med tid vid internatet i juni. 
 
Styrelsen beslutar att lägga uppföljningen till handlingarna. 
 


16 Eventuellt övrigt 
 
Rektor ger styrelsen en lägesrapport från ESS.  
 
Tora Törnqvist frågade om kostnaderna för Odeums resa till Stanford.   


 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Cecilia Billgren   Mats Svegfors 
 
Justeras 
 
 
 
Per Eriksson (ej § 7)  Cecilia Christersson 
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        Lunds universitets budgetunderlag för budgetåren 2015-2017 
 


Sammanfattning 
Lunds universitet ska vara ett fullskaligt universitet i världsklass. Den stora bredden, med 
starka miljöer för utbildning, forskning och innovation, ger unika möjligheter till 
tvärvetenskapliga och gränsöverskridande möten. Ekonomin fortsätter att växa vid 
universitetet, men det är i stort sett endast forskningen som står för ökningen. Universitetet 
har mer personal och en större ekonomisk omslutning än någonsin tidigare.  
 
Prioriteringar och bedömningar av universitetets utbildningsutbud grundar sig på 
universitetets forskningskompetenser, övergripande strategier, studenternas efterfrågan 
samt arbetsmarknadens behov. Universitetets unika signum och styrka ligger i dess 
mångfald. Universitetets strategiska utbildningsplanering måste därför alltid ta hänsyn till 
de olika delarna och sträva efter en funktionell balans. Regeringens neddragningar av 
medel till utbildningen, förändringar och tillfälligt riktade satsningar har väsentligt 
försvårat universitetets långsiktiga strategiska arbete. 
 
Söktrycket är fortsatt mycket högt och universitetet vill av flera skäl utöka sin 
utbildningsvolym. På grund av att den så kallade överproduktionen måste minska och 
kapitalfinansierad utbildning måste fasas in kommer antagningen av nya studenter att 
minska.  I budgetunderlaget vill Lunds universitet därför särskilt lyfta fram vikten av att få 
en generell ökning av takbeloppet motsvarande 2 0 00  helårsstudenter (140 mnkr). Denna 
ökning ska inte minst gå till civilingenjörs-, vård- och lärarutbildningar. 
 
Den ökade andelen externa medel sätter en ökad press på lärosätets eget forskningsanslag, 
inte minst genom ökade krav på samfinansiering. Universitetet står inför många och 
påtagliga strategiska utmaningar. Exempel på en tydlig utmaning är att kunna finansiera 
uppbyggnad och drift av MAX IV och ESS på sammanlagt 130 mnkr årligen, vilket innebär 
att alla nya statliga medel till forskning används till dessa två anläggningar, samtidigt som 
övrig verksamhet måste kunna utvecklas.  Universitetet har också kostnader för många 
åtaganden som inte ersätts, som kultur- och museiverksamheten och hanteringen av 
pliktexemplar. Därutöver vill universitetet även lyfta fram behovet av ett nytt 
resurstilldelningssystem, behov av reella möjligheter att samarbeta mellan olika lärosäten 
genom gemensam examensrätt och gemensamma beslutande organ, behovet av ett nytt 
kvalitetssäkringssystem samt att Thomanders lagfart, samt liknande donationer, överförs.  


Utgångspunkter 
Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde ska 
årligen lämna ett budgetunderlag till regeringen. Föreliggande budgetunderlag bygger på 
universitetets resultat 2013, totalbudget 2014 och planerad ekonomisk utveckling åren 
2015-2017.  
 
Budgetunderlaget ska innehålla verksamhetens beräknade intäkter och kostnader för de tre 
närmaste räkenskapsåren och alla större förändringar ska kommenteras. Denna redovisning 
sker huvudsakligen i tabellerna 1-6. Därutöver ska budgetunderlaget innehålla lärosätets 
planering av utbildningsutbudet, bedömning av den ekonomiska utvecklingen och 
strategiska utmaningar, investeringar i anläggningar, lokalförsörjning för kommande år, 
uppgifter om räntekonto samt avgiftsbelagd verksamhet. 
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Lunds universitet är ett fullskaligt universitet som med sin mångfald och sina starka miljöer 
för utbildning, forskning och innovation tar sig an komplexa kunskapsproblem och globala 
utmaningar. Målet är att vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och 
förbättrar vår värld och människors villkor. Att vara ett fullskaligt universitet innebär 
särskilda strategiska utmaningar. Tillsammans bidrar de olika delarna till att skapa en 
helhet som återspeglar samhället och arbetsmarknadens behov och studenternas efterfrågan. 
Det innebär att de olika delarna måste respekteras och ges utrymme att utvecklas utifrån 
sina villkor och premisser. Prioriteringar och strategiska satsningar måste alltid ta hänsyn 
till de olika delarna och leda till en sammantaget funktionell balans.  
 
Lunds universitet stödjer regeringens strävan att uppnå ökad handlingsfrihet för landets 
statliga lärosäten. All verksamhet ska hålla högsta möjliga kvalitet. Engagerade 
medarbetare samt goda och långsiktiga villkor är centrala faktorer. Ökad handlingsfrihet 
kan åstadkomma högre kvalitet i verksamheten och inte minst främja samverkan och 
konkurrenskraft i vår allt mer globaliserade och föränderliga värld. Ökad autonomi handlar 
dock inte bara om ekonomi och organisation utan också om akademisk frihet. Universitet 
och högskolor måste ges reella möjligheter att kunna bedriva sin verksamhet med 
långsiktighet och förutsägbarhet.  


Utbildningsutbudet – planering och dimensionering 
Budgetunderlaget ska innehålla en redovisning av lärosätets planering av 
utbildningsutbudet, bl.a. när det gäller vilka bedömningar, prioriteringar och 
behovsanalyser som ligger till grund för besluten om utbildningsutbudet. Andra 
prioriteringar av utbildningsutbudet som bör redovisas är t.ex. fördelningen mellan 
program och kurser samt fördelningen mellan campus- och distansutbildning. 
 
Universitetsstyrelsen har fastställt en utbildnings- och forskningsstrategi för perioden 
2009-2012 för Lunds universitet. Universitetsstyrelsen har därefter fastställt en förnyad 
strategisk plan för perioden 2012-2016, som ligger till grund för det fortsatta arbetet med 
både forsknings- och utbildningsstrategin. Universitetet prioriterar en utveckling mot 
sammanhållna utbildningar, samtidigt som fristående kurser utgör en förutsättning för 
livslångt lärande, ökad mångfald och möjligheter för studenter att sätta samman generella 
examina. Universitetet har byggt upp en ny ämneslärarutbildning som förlagts vid framför 
allt Campus Helsingborg. Utbildningarna vid Campus Helsingborg lockar inte minst 
studenter med annan bakgrund än de som traditionellt söker sig till universitetet.  
 
Vid universitetet finns 47 000 studenter inskrivna. Dessa kan välja mellan 75 
utbildningsprogram på grundnivå, 210 med examen på avancerad nivå och 2 200 fristående 
kurser. Av dessa finns det över 100 masterprogram och 600 kurser på engelska. Nära 
hälften av studenterna läser program inom grundnivån och knappt en fjärdedel läser 
program på avancerad nivå. Resten läster olika typer av fristående kurser. I universitetets 
årsredovisning för 2013 finns en närmare presentation av detta samt hur det har utvecklats 
under de senare åren. 
 
Strategisk utbildningsplanering 
Lunds universitets planering och prioritering av utbildningsutbudet låter sig inte enkelt 
beskrivas. Universitetet bedriver utbildning inom ekonomi, humaniora och teologi, juridik, 
konst, teknik, medicin, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Utvecklingen ser olika ut 
vid de olika fakulteterna, men generellt sett går utbildningstrenden mot allt fler 
programutbildningar, ett mindre antal kurser och färre distansutbildningar. Studenter på 
distansutbildningar utgjorde vid universitetet 2013 7 procent av det totala antalet, vilket 
motsvarar 1 890 helårsstudenter (hst).  Distansutbildningarna fortsätter därmed tyvärr att 
minska från 8 procent 2010 (2 249 hst), 7,5 procent 2011 (2 094 hst) och 7,5 procent 2012 
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(2 088 hst). Universitetet vill påpeka att kurser och distansutbildning fyller en viktig 
funktion. Inte minst är dessa ofta efterfrågade av arbetsmarknaden som ett led i 
kompetensutveckling och det livslånga lärandet. Den allt snabbare utvecklingen mot 
mindre distansutbildning är därför oroande. 


 
Lunds universitet har ett brett och i huvudsak väl avvägt utbildningsutbud. Prioriteringar 
och bedömningar grundar sig på universitetets kompetenser och strategier, studenternas 
efterfrågan samt arbetsmarknadens behov. Det sker ett ständigt utvecklingsarbete som 
ibland resulterar i omprioriteringar där vissa utbildningar läggs ner eller stöps om och nya 
ämnen och program skapas. I detta arbete strävar fakulteterna och universitetet centralt 
efter att skapa ett funktionellt och sammanhängande utbildningsutbud. Den 
universitetsgemensamma Utbildningsnämnden utgör ett samlat stöd i kvalitetsarbetet och 
utvecklingen av utbildningsutbudet. 
 
Universitetets långsiktiga strategiska arbete med utbildningsutbudet har komplicerats av 
regeringens återkommande förändringar av takbeloppet under de senaste åren. De har 
minskat lärosätets möjligheter att agera själständigt och hindrat universitetet att utvecklas 
som planerat. Sänkningen av takbeloppet för s.k. inaktiva studenter och sänkningen till 
följd av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter är exempel på detta. Även de 
återkommande tillfälliga platserna gör det svårt för lärosätet att arbeta strategiskt och 
långsiktigt. 
 
Vid universitetet finns sedan några år en relativt stor överproduktion. Många studenter 
stannar kvar vid universitetet och förlänger sina studier på olika sätt i större utsträckning än 
tidigare. Därutöver har utbildningar, framför allt vid Campus Helsingborg, byggts upp 
genom att använda ett tidigare uppkommit kapital. Detta kapital är snart slut. Genom att 
genomföra en infasning av kapitalfinansierad utbildning och sträva efter en hållbar balans 
mellan antalet studenter och den statliga finansieringen minskar den sammantagna 
utbildningsvolymen. Allt färre nya studenter kan därmed beredas plats. Konsekvenser av 
den neddragna utbildningsvolymen innebär en fortsatt minskning av antalet kurser och 
distansutbildningar. Det innebär också att planerade utbildningar, inte minst på avancerad 
nivå, har ställts in. På några fakulteter har även program lagts ned. 
 
Lunds universitet är, och vill så förbli, ett internationellt universitet trots införandet av 
studieavgifter för tredjelandsstudenter. Universitetet har flest antal betalande studenter från 
tredje land samt ett växande antal studenter från Europa. Universitetet önskar en fortsatt 
utbyggnad av de stipendieprogram som nu erbjuds för studenter som kommer från länder 
utanför EES-området. Universitetet vill även fortsatt framhålla behovet av att betrakta 
Erasmus Mundus-studenter som avtalsstudenter för att säkerställa fortsatt internationellt 
samarbete inom dessa program. När det nya programmet Erasmus for All startar är det 
universitetets förhoppning att de tidigare problemen inte ska kvarstå. Under inga 
omständigheter ska svenska studenter här åläggas avgifter. 
 
Dimensionering 
Fler personer än någonsin bankar på universitetets portar och vill in. I den nationella 
antagningen, höstterminen 2013, sökte 45 000 personer till olika programutbildningar vid 
Lunds universitet. 16 000 var förstahandssökande. Av dessa personer antogs 5 000 till 
studier vid universitetet. Samtidigt är arbetslösheten större än på länge, vilket inte minst 
drabbar yngre människor mycket hårt. En universitetsutbildning ökar dessa personers 
möjlighet att få en anställning, men innebär också en meningsfull och 
personlighetsutvecklande sysselsättning. De som genomgår högre utbildning har inte bara 
mindre risk att bli arbetslösa, de har även mindre ohälsa, har fler yrkesverksamma år, högre 
lön och lever längre. I många jämförbara länder runt omkring oss ökar andelen 
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högutbildade. Ska Sverige kunna fortsätta vara en konkurrenskraftig kunskapsnation får vi 
inte halka efter. 
 
Söktrycket till universitet och högskolor är framför allt kopplat till ungdomskullarnas 
storlek och konjunkturläget.  Efter några år med vikande efterfrågan från studenterna, i 
mitten av 2000-talet, vände utvecklingen sakta uppåt igen och anslagen och söktrycket 
ökade åter. 2008 slog krisen till och för 2010–2011 ökade regering och riksdag tillfälligt 
anslagen med sammanlagt 10 000 platser (700 mnkr). 


 
I bilden nedan visar den röda linjen den faktiska demografiska utvecklingen de senaste åren 
samt prognosen för de kommande åren. Den gröna linjen visar hur söktrycket har utvecklat 
sig under de senaste åren vid Lunds universitet. Detta, såväl som tidigare erfarenheter, visar 
att konjunkturläget påverkar söktrycker mer än ungdomskullarnas storlek. Tidigare 
erfarenheter visar också tydligt att söktrycket till större universitet inte sjunker lika mycket 
och snabbt vid konjunkturförändringar.  
 


 
Figur 1. Demografisk prognos i förhållande till utfall av antal sökande vid Lunds universitet 


 
Universitet har ett fortsatt mycket  högt söktryck. Universitetets prognos visar ett behov 
av att öka takbeloppet med 140 mnkr, vilket motsvarar ca 2 000 helårsstudenter. Detta 
ligger väl i linje med lärosätets egen strategi och leder till en bättre balans mellan 
universitetets olika delar. En ökning av antalet studenter skulle därmed inte bara minska 
söktrycket och erbjuda fler människor möjligheten att få utbildning, utan även leda till 
kvalitetshöjande synergieffekter för universitetet. En höjning av takbeloppet med 2 000 
helårsstudenter ska framför allt gå till utbildningar med ett högt söktryck, utbildningar som 
har en tydlig efterfrågan från arbetsmarkanden, utbildningar på avancerad nivå och till 
utbildningar som främjar internationaliseringen. Utöver de utbildningar som lyfts fram i 
särskild ordning nedan finns ett stort antal utbildningar som bör och kan växa. Universitetet 
vill samtidigt understryka att det inte är fler tillfälliga satsningar som behövs, utan en 
permanent ökning. 
 
Utökning av civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningen  
Söktrycket till civilingenjörsutbildningarna är mycket stort. Behovet av ingenjörer kommer 
att vara störst i den region som Lunds universitet ingår i. Behovet beror på de stora 
pensionsavgångarna men också på industrins växande behov av hög teknikkompetens och 
konkurrenskraft på en växande internationell marknad. Universitetet gör bedömningen att 
det ökade intresset för tekniska utbildningar fortsätter. Intresset för teknikutbildningar i 
samverkan med andra områden som ekonomi, humaniora, juridik och samhällsvetenskap 
fortsätter att öka. Här kan universitetet erbjuda sina studenter unika möten och möjligheter. 
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Forskningsanläggningarna ESS och MAX IV kommer också att påverka utbildningsutbudet 
och förorsaka ett än högre söktryck.  
 
Utökning av lärarutbildningen 
Universitet startade 2011 en ämneslärarutbildning tillsammans med Högskolan 
Kristianstad. Ambitionen är att utbilda 1 000 helårsstudenter till grundskole- och 
gymnasielärare när utbildningen är fullt utbyggd år 2016. Universitetet anser även att i en 
eventuell omfördelning till lärosäten som beviljats examensrätt måste hänsyn tas till att 
universitetet bygger upp lärarutbildningen från grunden. 
 
Utökning av sjuksköterskeutbildningen 
Det finns ett stort behov av fler sjuksköterskor i landet såväl som i regionen i södra Sverige, 
inte minst gäller det specialistsjuksköterskor. Både sjuksköterskeprogrammet och flera 
specialistsjuksköterskeprogram kan successivt utökas. Utökning av VFU-platser beräknas 
kunna ske inom regionen, men även i samverkan med andra landsting. 


Ekonomisk utveckling och strategiska utmaningar 
Lunds universitet har haft en stark ekonomisk tillväxt de senaste åren, som framför allt 
beror på de satsningar som gjordes utifrån de två senaste forsknings- och 
innovationspropositionerna som presenterades 2008 och 2012. Den ekonomiska 
utvecklingen för forskningen har inneburit att ett myndighetskapital har byggts upp. Även 
om myndighetskapitalet är en tillgång som skapar stabilitet och långsiktighet är målet en 
ekonomi i balans. Lärosätets medel ska användas effektivt för att skapa högkvalitativ 
verksamhet. Det tidigare kravet på budget i balans ersattes 2010 av universitetsstyrelsen 
med krav på att underbalansera budgeten för att förbruka det uppkomna 
myndighetskapitalet.  
 
Universitet har under de senaste åren fått ökade forskningsanslag från statsmakten såväl 
som ökade forskningsbidrag från externa källor. Samtidigt ställs allt större krav på 
samfinansiering från allt fler bidragsgivare. Universitetet behöver därutöver även bära en 
allt större del av kostnaderna kopplade till forskningsinfrastruktur på grund av ändrad 
praxis hos externa bidragsgivare. Så trots att medlen till forskningen ökar har inte den egna 
rådigheten ökat. Universitetet menar att den allt större andelen externa medel minskar 
möjligheten för strategisk planering, försvagar autonomin och riskerar hämma forskningens 
utvecklingskraft och kvalitet. Lunds universitet menar därför att en större andel av statens 
medel till forskning bör gå direkt till lärosätena.  


 
För att bedriva världsledande forskning behövs världsledande forskningsanläggningar. Det 
nationella MAX IV-laboratoriet kommer att erbjuda en unik tillgång till en exceptionellt 
stark synkrotronljuskälla. MAX IV kommer att bidra till att stärka både spetsforskning och 
samverkan mellan akademi och näringsliv. Forskningsanläggningen European Spallation 
Source, ESS, kommer att erbjuda kraftfulla möjligheter att med hjälp av neutronstrålning 
studera olika material på molekylnivå. ESS och MAX IV kompletterar varandra och 
kommer att göra Sverige och Lund till ett världsledande centrum för materialforskning. 
Samtidigt kostar dessa anläggningar mycket pengar. Att bygga upp dessa storskaliga 
forskningsanläggningar och samtidigt kunna erbjuda stimulerande utvecklingsmöjlighet för 
många andra forskningsområden är universitetets enskilt största strategiska utmaning. 
 
MAX IV och ESS 
MAX IV-laboratoriet är en nationell forskningsanläggning som drivs i Lunds universitets 
regi. Bygget av den nya MAX IV-anläggningen fortskrider enligt planerna. Finansiering av 
utgifterna för investering i vetenskaplig utrusning och inventarier finns avtalad mellan de 
fyra finansiärerna Vetenskapsrådet, VINNOVA, Region Skåne och Lunds universitet. När 
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anläggningen är fullt utbyggd finns plats för omkring 30 strålrör och cirka 2 000-3 000 
forskare. Flera länder har visat intresse att medverka, främst de nordiska och baltiska. 
 
Universitetet har åtagit sig att finansiera 135 mnkr av de ursprungliga 1 055 mnkr för 
vetenskaplig utrustning och inventarier till MAX IV (investering). Dessa utgifter var 
framtagna i 2009 års penningvärde och är nu indexuppräknade till 2015 års priser. Därmed 
uppgår universitetets andel till 145 mnkr. Utöver investeringarna i inventarier och 
vetenskaplig utrustning kommer universitetet att ha kostnader för driften av MAX IV.  
 
Enligt en överenskommelse från 2008 är Lunds universitet medfinansiär för uppbyggandet 
av ESS med totalt 550 miljoner kronor. Det finns dock inget formellt beslut kopplat till 
denna överenskommelse. Dessa medel tas av universitetets forskningsmedel. Det betyder i 
praktiken att universitetet avstår 550 mnkr som annars hade gått till att stärka och bygga 
upp annan forskning vid universitetet. Universitet menar att de 82 miljoner som idag ligger 
som en låst anslagsprost ska tillföras Lunds universitet och avräknas från de nämnda 550 
miljoner. 


 
Sammantaget för ESS och MAX IV betalar universitetet 125 – 135 mnkr per år från 2014 
under 10 år, dvs. totalt ca 1,3 miljarder kronor under 10-årsperioden. Därtill kommer 
betydande kostnader att tillkomma för att bedriva och nyttiggöra forskningen vid dessa 
anläggningar. Så gott som alla nya statliga forskningsmedel som tilldelats Lunds universitet 
går till uppbyggandet av ESS och MAX IV. Därmed har andra strategiska 
forskningssatsningar fått stå tillbaka. I praktiken betyder det att universitetets övriga 
strategiska satsningar inte har kunna utvecklas på samma sätt som på övriga universitet i 
Sverige.  
 
MAX IV och ESS är forskningsanläggningar av stor betydelse för såväl Sverige som för 
det internationella forskarsamfundet. Lunds universitet har åtagit sig ett betydande 
ekonomisk ansvar för deras uppbyggnad och drift. För att dessa åtaganden inte ska inverka 
menligt på universitetets övriga uppdrag och verksamhet är det av största vikt att 
statsmakten fortsätter att stödja anläggningarna, både vad gäller uppbyggnad och drift, med 
ytterligare 60 mnkr per år. 


 
Kulturverksamheten 
Lunds universitet har en omfattande kultur- och museiverksamhet. Denna verksamhet är 
framför allt ett resultat av universitetets historiska åtaganden och utveckling. Verksamheten 
är en del av universitetets unika utbud och bidrar till mångfalden. De delar som är 
framträdande inom detta område är Botaniska trädgården, Historiska museet, Odeum och 
Skissernas museum.  
 
Universitetet får en mindre ersättning för omhändertagande av arkeologiska fynd (2 901 
tkr), men detta bidrag täcker inte de faktiska kostnaderna för just den verksamheten. 
Därutöver ska all annan verksamhet finansieras genom statsanslaget till utbildning och 
forskning. Universitetet är stolt över det rika kulturarvet, men har samtidigt problem att 
kunna finansiera och utveckla denna verksamhet på ett ansvarsfullt och önskvärt sätt.  
 
Pliktexemplar 
Vid Lunds universitet finns ett av landets största bibliotek. Lagen (1993:1392) om 
pliktexemplar av dokument innebär att tryckt material i viss upplaga som ges ut för 
spridning i Sverige levereras till Kungliga biblioteket (KB) samt till universitetsbiblioteken 
i Lund, Stockholm, Uppsala, Linköping, Göteborg och Umeå. De dokument som lämnas 
till KB utgör nationalexemplar och får bara hållas tillgängliga i KBs lokaler. De som 
lämnas till Lunds universitet utgör nationella reservexemplar som får skickas som fjärrlån i 
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Sverige och utomlands samt lånas ut lokalt. Samtliga dessa exemplar ska bevaras för 
framtiden. Övriga fem universitetsbibliotek gallrar och kasserar efter lokala behov. 
 
Samlingarna är utrymmeskrävande och växer kontinuerligt. 2012 anlände nästan 3 500 
pliktleveranser och samlingarna växte med omkring 600 meter, bl. a. cirka 19 500 
monografier, drygt 19 000 periodikahäften (exklusive de okatalogiserade) samt knappt 800 
karttryck. De senaste åren har hanteringen rationaliserats avsevärt. Trots detta kostar 
hantering självklart mycket pengar. Universitetet uppskattar den samlade kostnaden till 
drygt 20 mnkr. I samband med att 1993 års pliktleveranslag antogs tilldelades Lunds 
universitet 500 tkr i årligt anslag, som nu ligger i ramanslaget. Pliktexemplarhanteringen är 
därmed kraftigt underfinansierad i förhållande till de faktiska kostnaderna. 
 
Nytt resurstilldelningssystem 
Nuvarande resurstilldelningssystem infördes redan 1993. Mycket vatten har runnit under 
broarna sedan dess. Samverkansuppgiften har tillkommit som en kärnuppgift, 
Bolognaprocessen har indelat all utbildning i tre nivåer, det omgivande samhällets 
förväntningar och krav har förändrats, samtidigt har den politiska styrningen också 
förändrats på många sätt. Ersättningsnivåerna är relativt sett i huvudsak desamma trots att 
också akademin och de olika ämnena har förändrats under dessa dryga 20 år. Vi har därför 
ett resurstilldelningssystem som överlevt sitt bäst-före-datum med råge. Universitetet skulle 
vilja se en bred och seriös utredning om hur ett nytt resurstilldelningssystem kan utformas.  
 
I väntan på ett nytt resurstilldelningssystem menar universitetet att det finns några 
ändringar som snarast bör genomföras.  
- Regeringen har tidigare höjt anslaget till humaniora, samhällsvetenskap, teologi och 


juridik (HSTJ-prislappen). Detta var välkommet och välbehövligt, men inte tillräckligt. 
En fortsatt höjning av HSTJ-prislappen bör genomföras. 


- Ett särskilt problemområde är språken och de s.k. småämnena. I en allt mer 
internationaliserad värld är språkkunskaper och språkforskning viktigare än någonsin. 
Många av språkutbildningarna lider av småämnesproblematiken och modern 
språkutbildning är inte billig. Språkutbildningar bör därmed kunna avräknas med den 
ersättning som gäller för utbildningsområdet ”Övrigt”. 


- I rådande system fördelas statliga medel till forskning och till utbildning. Medlen till 
den tredje nivån i utbildningen, forskarutbildningen, fördelas dock genom 
forskningsanslaget. Inga särskilda medel tilldelas samverkan. Det finns vattentäta skott 
mellan anslagen till grundutbildning och forskning vilket inte motsvarar hur 
verksamheten bedrivs i praktiken. Detta försvårar inte minst arbetet med 
forskningsanknytning och samverkan. Lunds universitet menar att 10 procent av 
anslagen bör kunna användas flexibelt mellan utbildning och forskning, främst för att 
öka finansieringen till forskningsnära utbildning. Lärosätena ska, i det fall förslaget går 
igenom, utförligt redovisa hur resurser omfördelats. 


Behov av ökat samarbete 
Universitet och högskolor i södra regionen har ett nära och väletablerat samarbete. 
Lärosäten Syd är ett samarbetsprojekt som startade 2009 mellan Lunds universitet, 
Högskolan Kristianstad, Malmö Högskola och Blekinge tekniska högskola. Samarbetet 
inom Lärosäten Syd har fördjupats under de senaste åren. Dessa samarbeten är bra och 
kvalitetsdrivande både för lärosätena, studenterna och för det omgivande samhället. 
Universiteten och högskolorna i regionen har en bred och stark förankring och trovärdighet 
bland medborgarna och det finns en tilltro till utbildningen och forskningens centrala roll 
för utveckling och tillväxt. 
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Lärosäten har dock idag begränsade möjligheter att samarbeta på ett mer genomgripande 
och långsiktigt sätt. För att öka kvaliteten i utbildningen och kunna erbjuda attraktiva 
utbildningar för arbetsmarknaden såväl i regionen som nationellt, behöver det tillskapas 
ökade möjligheter att samarbeta mellan lärosäten. Universitetet menar därför att det bör 
vara möjligt att ha gemensamma beslutande organ och att gemensamt med andra lärosäten 
kunna söka examenstillstånd. 
 
Kvalitetssäkringssystem 
Inriktningen på kvalitetssäkringssystemet för den högre utbildningen förändrades i och med 
propositionen Fokus på kunskap (prop. 2009/10:139). Från att tidigare ha haft tyngdpunkt 
på förutsättningar och process, dvs. hur lärosätena arbetar, försköt regeringen tyngdpunkten 
till att istället handla om resultat, dvs. vad som uppnås. Detta granskas framför allt genom 
att externa bedömare läser examensarbeten och kontrollerar att dessa uppnår vad som anges 
som mål i ämnenas examensbeskrivningar. Utvärderarna ska även ta viss hänsyn till 
universitetens och högskolornas självvärderingar. 


 
Lunds universitet är inte ensamt om att uppfatta nuvarande kvalitetssäkringssystem för 
grundutbildningen som ett tämligen trubbigt och fyrkantigt system. Ett nytt 
kvalitetsutvärderingssystem behövs som är förankrat med lärosätena och internationellt 
accepterat. Att, som i nuvarande system, koppla medel till utvärderingarna leder inte till 
ökad kvalitet. Det leder istället till ökad administration, svårigheter att göra långsiktiga 
satsningar och ökad osäkerhet. Nuvarande system riskerar även att vidga klyftan mellan 
universitet och högskolor samt hämma arbetet med breddad rekrytering. 
 
Thomanders 
Fastigheten Thomander 1 gavs till Lunds universitet, genom en stiftelse, 1895. I samband 
med att Byggnadsstyrelsen avvecklades 1993 överfördes lagfarten felaktigt till Statens 
Fastighetsverk. Lunds universitet har tidigare hemställt till regeringen att fastigheten ska 
överföras till Stiftelsen Johan Henrik Thomanders Studenthem. Kammarkollegiet har yttrat 
sig i frågan och tillstyrkt att äganderätten tillhör stiftelsen. Universitetets förhoppning och 
utgångspunkt är att regeringen så snart som möjligt fattar beslut i ärendet så att lagfarten 
kan överföras till stiftelsen. Denna förhoppning omfattar även andra liknande ärende som 
universitetet inlämnat till regeringen. 


Investeringar i anläggningstillgångar  
Universitetets planerade investeringar i anläggningstillgångar redovisas i tabell 4. Den 
enskilt största förändringen av universitetets anläggningstillgångar är byggandet av MAX 
IV-laboratoriet, och denna investering är till största delen finansierad av externa bidrag från 
Vetenskapsrådet, VINNOVA och Region Skåne.  
 
Behovet av upplåning ökar något under perioden, eftersom det i dagsläget finns ett stort 
behov av anskaffning av och upprustning till moderna och funktionella lokaler för 
universitetets forskning och utbildning. 
 
Universitet och högskolor har ett undantag från kapitalförsörjningsförordningen 2 kap § 3. 
   
Låneramens utveckling 2014-1017  
2014    900 mnkr  
2015 1 100 mnkr  
2016 1 200 mnkr 
2017 1 300 mnkr 
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Investering i lokaler 
Lunds universitet hade från början sin första egna lokal i Kungshuset. Därefter har 
verksamheten och lokalbehovet växt med särskilt expansiva perioder kring 1740, 1840, 
1800-talets senare del samt 1960. Sedan 1940 har universitetet lokaler i Malmö och sedan 
1990-talet tillkom Campus Helsingborg. Nu sker en uppbyggnad på Brunnshög i Lund med 
verksamhet kopplad till MAX IV och ESS. 
 
I flera år har universitetets lokalinnehav varit relativt konstant trots att lärosätet vuxit. En 
förklaring är att det befintliga byggbeståndet har förädlats, en annan förklaring är att 
lokalbehovet inte hunnit anpassas till verksamhetsvolymen. Lokalkostnadernas andel av den 
totala omsättningen har därav varit konstant i flera år. Men nu står universitetet inför flera 
stora lokalprojekt. Universitetet tog 2012 fram en långsiktig och övergripande plan – 
Campus Lund – som innehåller såväl en vision som praktiska råd. I den kommande 
lokalplanen, som kommer att besluts under 2014, kommer denna plan att ytterligare 
konkretiseras.   
 
Universitetets investeringar i lokaler framgår av tabell 5 Lokalförsörjning. Tabellen 
innehåller beslutade förändringar under 2014-2017. Universitetet planerar att genomföra 
omfattande investeringar i lokaler de kommande åren. Många av dessa är fortfarande under 
utrednings- och projekteringsfas och är därmed svåra att uppskatta kostnader för. 
 
Vid fakulteterna är följande byggnationer på gång eller under planering: Vid HT-
fakulteterna kommer LUX (f.d. Zoologen, Zoofysiologen samt tillbyggnad) bli klar 
sommaren 2014, vid Samhällsvetenskapliga fakulteten byggs Eden om samt ett nytt 
studiecentrum planeras, vid Ekonomihögskolan planeras en tillbyggnad till Holger Crafoord 
Ekonomicentrum, vid LTH renoveras V-huset och M-huset samt Motorlabbet, vid 
Konstnärliga fakulteten utreds förutsättningarna för en omlokalisering av Musikhögskolan. 
Därutöver genomförs byggnationer kopplade till universitetsbibliotekets verksamheter samt 
lokalprojekt inom kultur- och museiverksamheterna (Botan, Historiska museet och 
Skissernas museum).  
 
Anledningen till dessa ombyggnader är att befintliga lokaler är i stort behov av renovering 
eller att det finns ett behov av att samla institutioner geografiskt och skapa bättre studie- 
och forskningsmiljöer. En del av kostnaderna tar aktuell fastighetsägare som underhåll men 
för flera av projekten kommer en ökad lokalhyra att bli följden. 
 
Vid Konstnärliga fakulteten pågår sedan något år planeringen av nya lokaler för 
Musikhögskolan i Malmö. En musikhögskola är en exceptionellt specialiserad byggnad 
som ställer stora krav på utrustning, akustik, ljudisolering och klimat. Den bedömning som 
görs beträffande behov av särskild framställan till regeringen om att få teckna hyresavtal 
med lång löptid gäller därav ett objekt: Nya lokaler för Musikhögskolan. Den bedömda 
hyresökning är ca 15 mnkr/år. Det är dock än så länge för tidigt att säga något mer 
bestämt om dessa planer. 


Räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret 
Lunds universitet ser inte några behov av att ändra krediten på räntekontot i Riksgälden. 


Avgiftsbelagd verksamhet  
Omfattningen av den avgiftsbelagda verksamheten kommer att vara i stort sett oförändrad 
under perioden. 
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Bilaga till direktiv till budgetunderlag för verksamhet 


          vid universitet och högskolor 
            


             Tabell 1  
            


             Total budget 2013 2014 2015 2016 2017 
       (tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber. 
       Verksamhetens intäkter           
       Anslag 4 104 148 4 202 740 4 237 403 4 286 339 4 295 221 
       Avgifter 667 154 670 000 685 000 690 000 695 000 
       Bidrag 2 412 121 2 523 000 2 635 000 2 707 000 2 787 000 
       Finansiella intäkter 47 998 41 000 58 000 82 000 88 000 
       


Summa intäkter 7 231 421 7 436 740 7 615 403 7 765 339 7 865 221 
       


            
       Verksamhetens kostnader           
       Personal 4 595 563 4 726 000 4 770 000 4 842 000 4 887 000 
       Lokaler 945 627 980 000 1 001 000 1 020 000 1 041 000 
       Drift/Övrigt 1 464 670 1 515 534 1 565 015 1 588 183 1 615 252 
       Avskrivningar 290 907 300 000 313 000 310 000 315 000 
       Finansiella kostnader 11 320 9 000 12 000 16 000 17 000 
       


Summa kostnader 7 308 087 7 530 534 7 661 015 7 776 183 7 875 252 
       


Verksamhetsutfall -76 666 -93 794 -45 612 -10 844 -10 031 
       Transfereringar 243 667 400 000 273 000 275 000 280 000 
       


Årets kapitalförändring/ Årets 
resultat -76 666 -93 794 -45 612 -10 844 -10 031 


       
Utgående myndighetskapital 
(inkl. årets kapitalförändring) 1 624 767 1 530 973 1 485 361 1 474 517 1 464 486 


       Utgående oförbrukade bidrag 3 137 907 2 792 000 2 745 000 2 533 000 2 316 000 
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Tabell 2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
 
 


     
           2013 2014 2015 2016 2017 


   Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå (tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber. 


   


Verksamhetens intäkter           
   Takbelopp 1 889 497 1 944 939 1 935 475 1 941 913 1 950 794 
   Beräknad avräkning (A)           
   Särskilda åtaganden (B) 36 827 58 285 73 285 73 285 73 285 
               
   Anslag (A+B) 1 913 830 2 003 224 2 008 760 2 015 198 2 024 079 
   Avgifter 389 884 390 000 405 000 410 000 415 000 
   Bidrag 40 694 42 000 41 000 41 000 40 000 
   Finansiella intäkter  12 927 13 000 19 000 27 000 29 000 
   


Summa intäkter 2 357 335 2 448 224 2 473 760 2 493 198 2 508 079 
   


Verksamhetens kostnader           
   Personal 1 486 109 1 503 000 1 496 000 1 496 000 1 490 000 
   Lokaler 432 771 448 000 460 000 469 000 479 000 
   Drift/Övrigt 466 063 485 881 501 362 500 775 511 058 
   Avskrivningar 59 472 60 000 63 000 63 000 63 000 
   Finansiella kostnader 3 213 3 000 5 000 7 000 7 000 
   


Summa kostnader 2 447 628 2 499 881 2 525 362 2 535 775 2 550 058 
   


Årets kapitalförändring/ Årets 
resultat -90 293 -51 657 -51 602 -42 577 -41 979 


   
     


  
   


         
         


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


 
2013 2014 2015 2016 2017 


   
 


101 466 104 989 104 989 104 989 104 989 
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Tabell 3 Forskning och utbildning på forskarnivå 
   


        2013 2014 2015 2016 2017 
Forskning och utbildning på 
forskarnivå (tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber. 


Verksamhetens intäkter           
Anslag 2 190 318 2 199 516 2 228 643 2 271 141 2 271 142 
Avgifter 277 270 280 000 280 000 280 000 280 000 
Bidrag  2 371 427 2 481 000 2 594 000 2 666 000 2 747 000 
Finansiella intäkter 35 071 28 000 39 000 55 000 59 000 


Summa intäkter 4 874 086 4 988 516 5 141 643 5 272 141 5 357 142 


Verksamhetens kostnader           
Personal 3 109 454 3 223 000 3 274 000 3 346 000 3 397 000 
Lokaler 512 856 532 000 541 000 551 000 562 000 
Drift/Övrigt 998 607 1 029 653 1 063 653 1 087 408 1 104 194 
Avskrivningar 231 435 240 000 250 000 247 000 252 000 
Finansiella kostnader 8 107 6 000 7 000 9 000 10 000 


Summa kostnader 4 860 459 5 030 653 5 135 653 5 240 408 5 325 194 


Årets kapitalförändring/ Årets 
resultat 13 627 -42 137 5 990 31 733 31 948 


      
      


      
 


2013 2014 2015 2016 2017 
I anslagsbeloppet ingår också 


     ersättning för klinisk utbildning och 
     forskning med följande belopp. 311 420 317 487 301 613 301 613 301 613 


      I anslagsbeloppet ingår också 
     anslag tilldelat Sveriges 
     Lantbruksuniversitet som 
     disponeras av Lunds universitet 4 486 4 577 4 577 4 577 4 577 


       
Strategiska forskningsmedel som ska transfereras till andra lärosäten 


 ingår inte i ovanstående anslag  
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Tabell 4 Investeringar i anläggningstillgångar och 
räntekontokredit 


   
       
       Investeringar i 
anläggningstillgångar 


2013 2014 2015 2016 2017 
 Utfall Prognos Ber. Ber. Ber. 
 IB lån i Riksgäldskontoret 564 373 676 000 856 000 1 006 000 1 156 000 
 Beräknad nyupplåning 245 584 360 000 400 000 450 000 450 000 
  varav investeringar i immateriella 


anläggnings-tillgångar 


0 3 000 3 000 3 000 3 000 
 Beräknad amortering 133 919 180 000 250 000 300 000 350 000 
 UB lån i Riksgäldkontoret 676 038 856 000 1 006 000 1 156 000 1 256 000 
 Maximalt utnyttjande av 


låneramen under året 676 038 900 000 1 100 000 1 200 000 1 300 000 
             
 Föreslagen låneram 850 000 900 000 1 100 000 1 200 000 130 000 
             
 Beräknad ränteutgift 6 168 9 000 12 000 16 000 17 000 
 Ränteantaganden för nyupplåning 


(%)   1% 1,50% 1,50% 1,50% 
             
 Summa räntor och amorteringar 


140 087 189 000 262 000 316 000 367 000 
             
 Maximalt utnyttjande av 


räntekontokrediten under året 


0 0 0 0 0 
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Tabell 5 Lokalförsörjning 
       


        Redovisning av lokaler (mnkr) 2013 2014 2015 2016 2017 
  Utfall Prognos Ber. Ber. Ber. 


  Area, kvm LOA, utifrån 
lokalförsörjningsplanen           


  −        föregående års utgång 498 512 504 958 502 658 503 258 500 558 
  −        ökning under året 7 241 6 400 600   2 500 
  −        minskning under året -795 -8 700   -2 700   
  −        vid årets utgång (A) 504 958 502 658 503 258 500 558 503 058 
  Förbättringsutgift på annans fastighet 207 156 155 154 153 
  −        nyinvesteringar 82 30 31 32 33 
  −        avskrivningar -30 -31 -32 -33 -34 
  Total årshyra enligt hyresavtal, utifrån 


lokalförsörjningsplan (B)  778 809 829 847 867   
Genomsnittlig hyra                 (kr/m2 LOA)  1 541 1 610 1 648 1 691 1 723 


  Lokalkostnader (C)  882 913 933 951 971 
  Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA)  1 747 1 817 1 854 1 899 1 930 
  Lokalkostnadens andel av verksamhetens 


totala kostnader 12,2% 12,3% 12,2% 12,1% 12,0% 
  


        Kommentarer 
       I lokalkostnader (C) ingår, utöver lokalhyra, s.k. mediakostnader dvs. el, vatten och bränsle, även div. lokaltillbehör,  


renhållning, reparationer hyrda lokaler, bevakning, övriga utgifter för hyrda lokaler. 
   I ca 60 % av hyrekontrakten ingår mediakostnader i hyran. I posten "Total årshyra enligt hyresavtal, utifrån  


 lokalförsörjningsplan (B)" ingår alltså dessa kostnader i det redovisade materialet.  
   För åren 2015-2017 ingår mediakostnaderna i hyran i för tillkommande m² med 2014 års prisnivå. 


  Mediakostnaden (där denna redovisas utanför hyreskontrakten) för 2013 uppgick till 71 (72) mkr  
  exklusive renhållning och 79 mkr inkl. renhållning. 


      
        I årshyra ingår hyra för student- och gästforskarbostäder som förhyrs med s.k. blockhyresavtal. De bokförs som 


 lokalhyra men avser boenden som hyrs till extern part och hyresintäkt bokförs i kkl 3. Bostäderna finns inte med 
i arean (A) vilket medför att genomsnittlig hyra resp. lokalkostnad samt lokalkostnadens andel av verksamhetens  


totala kostnader, blir högre. Utfallet exkl. bostäder blir: 
      


        Redovisning av lokaler (mnkr) inklusive 
kostnader för bostäder 2013 2014 2015 2016 2017 


    Utfall Prognos Ber. Ber. Ber. 
  Tot årshyra enl hyresavtal (B) 2 841 873 894 913 934   


Lokalkostnader (C)  946 980 1 001 1 020 1 041   
Lokalkostnadens andel av verks tot kostn 13,2% 13,2% 13,1% 13,0% 12,8% 


  


        Mediakostnaden inklusive kostnaderna för bostäder (där denna redovisas utanför hyreskontrakten) för 2013  
 uppgick till 72 (73) mkr exklusive renhållning och 81 mkr inkl. renhållning. 
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Tabell 6 Avgifter 


    (tkr) 
    


     Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
 2013 330 214 359 594 -29 380 
 varav tjänsteexport 122 777 122 777 0 
 2014 340 000 345 000 -5 000 
 varav tjänsteexport 130 000 130 000 0 
 2015 350 000 355 000 -5 000 
 varav tjänsteexport 135 000 135 000 0 
 


     
     Offentligrättslig 
verksamhet 


Intäkter till 
inkomsttitel 


Intäkter som får 
disponeras Kostnader Resultat 


2013   2 762 2 935 -173 
2014   2 800 3 100 -300 
2015   2 800 3 100 -300 


     Avgiftsintäkter enligt §§ 4 och 15 avgiftsförordningen ska inte redovisas. 
 


     Ökningen av tjänsteexporten beror framförallt på ökningen av antalet avgiftsstudenter. 
Minskningen jämfört med tidigare år beror på att avgiftsintäkterna enligt § 4 och 15 är borttagna ur 
redovisningen 
Det negativa resultatet för 2013 beror framför allt på ett stort underskott för uthyrningen av bostäder. 
 
  





		Lunds universitets budgetunderlag

		Budgetåren 2015-2017

		Lunds universitets budgetunderlag för budgetåren 2015-2017

		Utgångspunkter

		Utbildningsutbudet – planering och dimensionering

		Ekonomisk utveckling och strategiska utmaningar

		Investeringar i anläggningstillgångar

		Investering i lokaler

		Räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret

		Avgiftsbelagd verksamhet








Universitetsstyrelsen 


Kravprofil för rektor 


Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av 
världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte.  
Här finns 47 000 studenter och 7 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och 
Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld 
och människors villkor. 


Lunds universitet söker rektor 


I en tid av betydande framgångar och avgörande utmaningar söker vi en ny 
rektor som med ett gott ledarskap kan samla krafterna och leda vårt 
universitet framåt. Lunds universitet är ett fullskaligt universitet som under 
senare år genomgått en kraftig expansion. Fortsatt samverkan med 
näringsliv och övriga samhället, nationellt och internationellt, är av 
avgörande betydelse för Lunds universitets framtid som ett universitet i 
världsklass.  


Rektor har, i samarbete med prorektor, det övergripande ansvaret för hela 
universitetet och svarar under universitetsstyrelsen för ledningen av 
verksamheten. I detta ligger också att ta initiativ till förnyelse och 
förändringar. Rektor ska såväl strategiskt som operativt leda universitetet 
mot uppsatta mål och utveckla universitetets internationella roll. 


Framtida utmaningar innefattar bland annat att fortsätta det påbörjade 
arbetet med forskningsanläggningen MAX IV-laboratoriet, det europeiska 
projektet ESS och den digitala utvecklingen som öppnar nya former för 
utbildningen. Detta samtidigt som vi bevarar och framförallt utvecklar den 
bredd och det djup i forskning och utbildning som präglar vårt universitet. 


Kvalifikationer


Den som anställs som rektor ska ha den vetenskapliga och pedagogiska 
kompetens som föreskrivs för anställning som professor eller lektor. Även i 
övrigt ska rektor uppfylla behörighetskraven för anställning som lektor eller 
professor enligt högskoleförordningen (HF 2 kap 11 §). 
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Rektor ska även:  
 


 vara en god ledare och ha visat prov på ett gott ledarskap  


 ha ett vetenskapligt och pedagogiskt förtroende 


 ha förståelse för det breda universitetet och dess varierande 
förutsättningar och förmåga att driva utveckling inom dess skiftande 
verksamheter  


 ha god förmåga att främja universitetets intressen vad gäller 
finansiering av forskning och utbildning  


 ha god förmåga att verka i såväl nationella som internationella 
sammanhang  


 ha god förmåga att förvalta och utveckla ekonomiska och personella 
resurser i en större akademisk organisation 


 ha god förmåga att arbeta med arbetsmiljö-, jämställdhets- och 
mångfaldsfrågor 


 ha god förmåga att engagera, motivera och samverka med 
medarbetare och studenter  


 ha hög personlig integritet  


 ha goda kunskaper i såväl svenska som engelska språket 


 


  
 





		Kravprofil för rektor
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Redovisning av rektors strategiska forskningsmedel 
 
I detta PM redovisas hur rektors strategiska forskningsmedel har använts under 
2013. I resursfördelningen för 2013 anslogs 55 mnkr till rektors strategiska 
forskningsmedel. I ett styrelsebeslut den 17 april 2013 beslutades om en justering 
av resursfördelningen som innebar en myndighetskapitalväxling med LTH om 20 
mnkr, att rektor fick använda ihopsamlade medel (14 mnkr) samt en möjlighet att 
underbalansera med maximalt 20 mnkr för 2013.  
 
Sammanlagt har drygt 75 mnkr används under 2013 av rektors strategiska medel 
samt disponibelt myndighetskapital. Någon underbalansering 2013 har inte varit 
nödvändig.  
 
Lunds universitet har under de senaste åren haft en exceptionell ekonomisk 
utveckling. Det är nästan uteslutande inom forskningen som universitetet har växt. 
Inte minst har universitetet varit mycket framgångsrikt i att söka och få stora 
externa forskningsbidrag. Åtskilliga av dessa forskningsprojekt präglas av 
samarbeten mellan ämnen såväl som mellan lärosäten.   
 
I takt med att de externa medlen växer blir också behovet av samfinansiering allt 
viktigare och en allt större ekonomisk utmaning för universitetet. Även behovet av 
ekonomiskt stöd till att bygga upp ny och utveckla befintliga forskningsmiljöer och 
forskningsinfrastrukturer är en ständigt aktuell fråga. Det är fakulteterna som har 
det huvudsakliga ekonomiska ansvaret för sin verksamhet. Men för vissa projekt, 
inte minst av fakultetsövergripande natur, kan universitetsgemensamma medel 
utgöra ett mycket viktigt stöd.  
 
Rektors strategiska forskningsmedel har även kommit att användas allt mer till 
samfinansieringsprojekt där flera olika parter är iblandade som regionen, 
kommunen och företag. Rektorns strategiska forskningsmedel används också till 
att stödja projekt som bedömts som värdefulla för universitetet men inte kunnat få 
finansiering från annat håll, att stödja strategiska rekryteringar, att finansiera 
gemensamma stödsystem, att bidra till ökad synlighet, att förbättra arbetsmiljön 
och för att finansiera expertstöd. Vid ett stort lärosäte dyker det även upp 
utgiftsposter som lämpligast finansieras med universitetsgemensamma medel. 
 
I tabellen redovisas hur beslutade strategiska satsningar med rektors strategiska 
forskningsmedel har fördelats 2013 per fakultet eller motsvarande. Under 2014-
2016 finns planeringsförutsättningarna enligt resursfördelningen för rektors 
strategiska medel samt redan beslutade medel för respektive år.    
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Rektors strategiska forskningsmedel (tkr)  
Beslutade medel   


  


2013 2014 2015 2016
Rektors strategiska forskningsmedel 35 000          35 000         35 000         35 000         
Strategiska rekryteringar 20 000          20 000         
SUMMA att disponera 55 000          55 000         


Ytterligare medel enl US beslut 17 april 2013 14 000          
Ytterligare medel enl US beslut 17 april 2013 20 000          
Ytterligare medel enl US beslut 17 april 2013 20 000         återbetalas 2014
SUMMA ATT DISPONERA 2013 109 000        


Fakultet/sektion 2013 2014 2015 2 016           
EHL, medfinansiering Unesco Chair 418               
EHL, medfinansiering Wallenberg Scholars 2010 507               507              
EHL, samfinansiering Centrum för Entreprenörskap 130               130              130              130              
EHL, medfinansiering Vinnova Knut Wicksells Centrum 1 500            1 500           1 500           1 500           
EHL, Linnémiljö  500               500              500              500              
delsumma fakultet EHL 3 055            
HT, Centrum för arbetarhistoria  300               300              200              
HT, universitetslektor i judaistik 900               
HT, Bok- och biblioteksmässan 100               
HT, Wallenberg Scholars 2012 1 025            675              675              675              
HT, Linnémiljö  500               500              500              500              
HT, extern kommunikationsetik 123               129              
delsumma fakulteterna HT 2 948            
J, forskningsmiljö i migrationsrätt 1 000            1 000           1 000           1 000           
delsumma fakultet J 1 000            
K, seniorprofessor 760               
delsumma fakultet K 760               
LTH, forskarutbildningar 924               613              500              
LTH, gästprofessor 750               750              750              
LTH, medfinansiering adjungerad professor 529                
LTH, biobanksexpert 260               
LTH, Training Regions Research Center 1 000            
LTH, Wallenberg Scholars 2009 500               500              
LTH, logistikprojekt i Helsingborg 1 000            2 000           3 000           
LTH, laserbaserad forskning -                 1 350           1 350           1 350           
LTH, belysningsinitiativet 285               
LTH, projektanslag Knut och Alice Wallenberg 2012 1 000            1 000           1 000           1 000           
LTH, forskningsinstitut MAPCI 1 500            3 000           3 000           1 500           
LTH, interreg projekt ÖMIC 764               
LTH, Linnémiljöer 1 500            1 500           1 500           1 500           
LTH, nationellt centrum för kollektivtrafik K2 333               333              3 000           3 000           
delsumma fakultet LTH 10 345          
M, Göran Gustafssonpriset i Medicin 2010 365               
M, LBIC, en universitetslektor -                 1 200           1 200           
M, LBIC, två forskare/forskningsingenjörer 2 891            2 800           
M, medfinansiering av nationell infrastruktur för biobanksverksamhet 1 000            500              
M, medfinansiering Tobiaspriset 320               320              
M, samfinansiering NIH projekt -                 1 700           1 700           1 700           
M, strategiska forskarstöd 2 000            500              500              
M, doktorandanställning samt genomsekvensiering 734               734              734              
M, verksamhetsstöd Vårdalinstitutet 4 375            5 775           
M, professor i vårdvetenskap Vårdalinstitutet -                 1 500           1 500           1 500           
M, Linnémiljöer 2 000            2 000           2 000           2 000           
M, forskningsprojekt genterapi 350               
delsumma fakultet M 14 035          
N, medfinansiering Wallenberg Schoolars 2011-2015 489               489              489              
N, Centre for animal movement research 1 320            1 320           600              
N, Geografiska informationssystem 250               
N, forskningsutrustning 500               
N, lokalanpassning Astrogeobiologiskt laboratorium 2 400            
N, Linnémiljöer 1 500            1 500           1 500           1 500           
delsumma fakultet N 6 459            
S, konferensstöd ACUN 75                 
S, projektet Bostad först 250               500              
S, strategiskt forskarstöd 300               
delsumma fakultet S 625               
Sektionen Externa relationer, Erasmus Mundus -                 1 900           
Sektionen Externa relationer, Swedish Excellence Seminars, STINT 250               125              
delsumma sektionen Externa relatiioner 250               







Sektionen Ledningsstöd, klimatsamverkansprojekt  500               
Sektionen Ledningsstöd, Mobile Heights 500               500              
Sektionen Ledningsstöd, Medicinska Malmö 250               
Sektionen Ledningsstöd, expertstöd 3 718            112              
Sektionen Ledningsstöd, projekt om forskarutbildning 625               
Sektionen Ledningsstöd, Venture Cup Syd 300                
Sektionen Ledningsstöd, USI forskningsseminarium 40                 
Sektionen Ledningsstöd, Mobile Heights 125               
Sektionen Ledningsstöd, nämnden för utredningar om vetenskaplig oredlighet 150               
Sektionen Ledningsstöd, utveckling forskningsinformationssystem 10 600          
Sektionen Ledningsstöd, uppdrag Astra Zeneca 172               
Sektionen Ledningsstöd, Valhall Science Village 25                 
Sektionen Ledningsstöd, Innovation in Mind  1 250            
Sektionen Ledningsstöd, externa utvärderare Wallenberg Academy Fellows  325               
Sektionen Ledningsstöd, konferensstöd European Social Business Forum 500               
delsumma sektionen Ledningsstöd 19 080          
USV, AFC forskningsprojekt func food 2 500            
USV, CIRCLE, Transformation och tillväxt i innovationssystem II 3 000            3 000           3 000           1 500           
USV, LUCSUS Earth System Governance 1 000            1 000           
USV, LUHM medfinansiering av donation  253               
USV, LUHM medfinansiering av donation  413               
USV, SASNET samarbetsavtal indiska gästprofessor  203               
USV, SASNET ytterligare tilldelning  100               100              100              
USV, Pufendorfinstitutet 500               
USV, Centrum för Mellanöstern, konferensstöd Försoningsprocesser i Syrien 500               
USV, IIIEE Interreg projektet Urban transitions  500               500              
USV, IIIEE Universitetsportal hållbar utveckling  500               500              
USV, Centrum för samhällets resiliens 500               1 000           1 000           500              
USV, Linnémiljöer 1 000            1 000           1 000           1 000           
delsumma Universitetets särskilda verksamheter 10 969          
MAX IV-laboratoriet, sju strålrör 2 389            
delsumma MAX IV-laboratoriet 2 389            
LU Open, Village 355               
LU Open, SIO och FOI arbete 250               
LU Open, verksamhetsstöd 1 000            1 000           
LU Open, LUSIC 1 000            1 000           
LU Open, projektet  CC Jobs 213               3 171           
LU Innovation System, Lund Life Science Incubator 1 000            1 400           
delsumma Innovationer 3 818            
Summa beslutade forskningssatsningar 75 733        53 433       33 928       22 355       





		Redovisning av rek strat fo medel US 2014 feb (140203)tim

		Redovisning av rektors strategiska forskningsmedel



		Beslutade medel 2013 (140203)(140206)

		US feb 2014
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Beslut om komplettering av resursfördelning för 2014 och 
planeringsförutsättningar för forskning för 2015-2017 
 
Bakgrund 
Universitetsstyrelsen beslutade vid sammanträdet 2013-10-18 om resursfördelning 
för verksamhetsåret 2014 och planeringsförutsättningar för perioden 2015-2017. 
Efter beslutstillfället har händelser inträffat som bidragit till bättre kunskap om det 
ekonomiska läget för universitetet under 2014 och kommande år. 
Resursfördelningsbeslutet föreslås därför kompletteras eller ändras på följande 
punkter.  
 


- Resultatet av den kvalitetsbaserade resursfördelningen till utbildning 
meddelades först i mitten av december i regleringsbrevet för 2014. Dessa 
medel kunde därför inte fördelas i beslutet i oktober och fördelas i detta 
beslut.  


 
- I resursfördelningen avsattes 6 mnkr för senare fördelning till forskning 


vid fakulteterna HT, S, J, EHL, K samt USV som allmänt stöd eller som 
stimulans till att närma sig frågeställningar kopplade till ESS, MAX IV 
och Medicon Village. Medlen fördelas till fakulteterna i detta beslut. 
 


- I slutet av november förra året träffades en överenskommelse mellan 
Vetenskapsrådet och Lunds universitet om finansieringen av 
driftskostnaderna för MAX IV-laboratoriet. Universitetet har nu bättre 
kunskap om hur mycket resurser som måste allokeras till MAX IV-
laboratoriet de kommande åren. Även andra kostnader som berör MAX IV 
inkluderas i detta beslut.  


 
- Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt möte i april 2013 att godkänna en 


underbalansering av budgeten för forskning för 2013 med 20 mnkr. Denna 
underbalansering skulle balanseras i resursfördelningen för 2014. När 
bokslutet för 2013 nu är färdigställt kan konstateras att ingen del av 
godkänd underbalansering utnyttjats. 


 
Kvalitetsbaserad resursfördelning 
Enligt regleringsbrevet för 2014 erhåller Lunds universitet 35 375 tkr i den 
resurstilldelning som baseras på resultaten i Universitetskanslersämbetets 
utbildningsutvärderingar. Enligt tidigare princip, beslutad av universitetsstyrelsen, 
fördelas 75 % till de fakulteter som fått högsta betyg. Beräkningen sker enligt 
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 2 
samma principer som används vid fördelningen till lärosätena. Resterande medel, 
25 %, fördelas av Utbildningsnämnden för universitetsgemensamma strategiska 
satsningar, som t.ex. att stötta de utbildningar som fått låga betyg i 
utvärderingarna. 
 
Fördelning 2014 
LTH N J S EHL M HT Senare 


beslut 
Summa 


7 914 4 023 8 455 875 2 054 2 772 438 8 844 35 375 
  
 
Fördelning av medel för kompletterande forskning, 6 mnkr 
Avsatta medel för kompletterande forskning vid fakulteterna HT, S, J, EHL, K 
samt USV föreslås fördelas enligt tabellen nedan. Förslaget har förankrats med 
dekanerna och vägledande för fördelningen har varit befintlig fördelning av 
utbildningsanslaget och befintlig fördelning av det totala anslaget. 
Fördelningsprincipen gäller även för kommande år.  
 
Fördelning 2014 


J S EHL K HT USV Summa 
500 2 000 1 100 800 1 400 200 6 000 


 
MAX IV-laboratoriet 
Den överenskommelse som i november 2013 tecknades mellan Vetenskapsrådet 
och Lunds universitet angående finansieringen av driftskostnaderna för MAX IV-
laboratoriet innebär ökade kostnader, i förhållande till planeringsförutsättningarna 
som uttryckts i resursfördelningen, för 2014 men minskade kostnader för 
påföljande år. Kostnaderna ökar med 10 mnkr 2014, minskar med 40 mnkr 2015 
och minskar därefter med 5 mnkr årligen 2016-2018. 
 
Universitetets kostnader för medfinansiering av sju topprioriterade strålrör, som 
finansieras gemensamt av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och de större 
forskningsuniversiteten, har tydliggjorts och läggs in i resursfördelningen med 2,5 
mnkr per år t.o.m. 2022. 
 
MedMAX, ett strålrör till MAX IV särskilt designat för medicinsk forskning, 
finansieras delvis från universitetsgemensam nivå. Dessa kostnader beräknas till 1 
mnkr per år 2014-2023 plus en engångskostnad 2014 på 2 mnkr. 
 
Fortfarande finns vissa oklarheter kring MAX IV-laboratoriets långsiktigta 
finansiering och därför avsätts ytterligare 4 mnkr per år fr.o.m. 2014 som en reserv 
för oförutsedda kostnader. 
 
Sammanfattningsvis förändras resursfördelningen med koppling till MAX IV 
enligt nedan. 
 
 2014 2015 2016 2017 
Avsatt i resursfördelningen 38 845 105 000 75 000 75 000 
Bedömt behov av avsättning 58 345 72 500 77 500 77 500 
Differens -19 500 32 500 -2 500 -2 500 
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Underbalansering 
Bokslutet för 2013 har visat att avsatta resurser för att återställa planerat negativt 
myndighetskapital på forskningen, 20 mnkr, inte behöver utnyttjas för ändamålet. 
Avsättningen 2013 var särskilt riktad mot ökade kostnader för att anpassa Medicon 
Villages lokaler till forskargruppernas behov. Frigjorda resurser föreslås kunna 
användas för annan strategisk forskningsfinansiering, förslagsvis den ökade 
avsättningen för MAX IV 2014 enligt ovan. 
 
 
Universitetsstyrelsen föreslås besluta  


- att fördela kvalitetsmedlen enligt tabellen ovan, 
- att fördela medel för kompletterande forsking enligt tabellen ovan, 
- att korrigera avsättning för MAX IV-laboratoriet i resursfördelning för 


2014 och planeringsförutsättningar för 2015-2017 enligt tabellen ovan 
samt 


- att avsatta resurser för att återställa planerat negativt myndighetskapital, 
20 mnkr, får disponeras för strategiska forskningssatsningar under 2014. 


 
Rektor får dessutom i uppdrag att uppdatera resursfördelningsbeslutet för 2014 
med ovannämnda ändringar och andra beslut som fattats om vidarefördelning av 
medel för senare fördelning till fakulteter/motsvarande inkluderande 
konsekvensändringar av texter och tabeller. 
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Mårten Sommel ius  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revidering av antagningsordning 
 


En genomgång av antagningsordningen har gjorts avseende den nya 


arbetsordningen vid Lunds universitet.  


 


Det förslag som nu lagts fram innehåller främst ändringar relaterade till 


Utbildningsnämndens roll som är reglerade i den nya arbetsordningen samt några 


förtydligande exempelvis har områden ersatts med fakulteter.  


 


Vidare har skrivelsen om antagningsnämndens sammansättning i avdelning A 


ändras så att fakulteterna nu även kan utse andra kategorier anställda än lärare.    


 


Referenser  till rektors beslut om föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter 


vid Lunds universitet (LS 2013/784) har lagts till i antagningsordningen 


 


En skillnad är att en del befogenheter som enligt tidigare antagningsordning 


tidigare legat på universitetsstyrelsen, ingår i nu de befogenheter som tillhör rektor 


i enlighet med bestämmelserna i högskolelagen och högskoleförordningen. Detta 


berör antagningsnämnden vars befogenheter delegerats från rektor i enligt 


förslaget. 


 


Vid genomgången identifierades ett antal områden som kan behöva ytterligare 


översyn. Student och utbildning fick i uppdrag av Utbildningsnämnden att under 


2014 se över antagningsordningen i sin helhet. Särskild vikt läggs vid 


avgiftsskyldiga studenter, reell kompetens och antagning till utbildningsprogram 


på avancerad nivå.  


 


Revidering av antagningsordningen behandlades av Utbildningsnämnden den 11 


december som beslöts att enligt förslaget att föreslå universitetsstyrelsen att 


fastställa antagningsordningen enligt bilaga. Den nya antagningsordningen ska om 


den fastställs träda i kraft den 1 mars 2014 och tillämpas vid antagning till 


utbildning som börjar efter den 31 maj 2014. 


 


 


Universitetsstyrelsen föreslås besluta: 


 


Att fastställa antagningsordningen enligt bifogat förslag. 


 


2014-02-07 


Universitetsstyrelsen 


1 
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Uppföljning av universitetsstyrelsens beslut 2012 och 2013 
 
Nedan görs en uppföljning av de uppdrag som styrelsen beslutat om 2013 samt fyra 
uppdrag som beslutades om 2012 och som ej var utförda vid uppföljningen som 
presenterades i februari 2013. Nedan redovisas normalt endast de delar av besluten 
som rör uppdrag som ska följas upp. 
 
2012 § 65 Lägesrapport MAX IV, Lundamark AB, Medicon Village och ESS 
 
Beslut: Styrelsen uppdrar åt rektor att till nästa sammanträde ta fram en tidplan för 
arbetet med MAX IV. 
 
Uppföljning: Styrelsen får löpande information om MAX IV och en aktuell tidplan 
presenterades vid styrelsens sammanträde 2013-02-15.  
 
 
2012 § 85 Information om Forsknings- och Innovationspropositionen 2013-
2016 
 
Beslut: Styrelsen uppdrar åt rektor, att baserat på diskussion främst i forsknings-
nämnden, återkomma till styrelsen för att presentera en strategi för hur ett 
långsiktigt arbete med rekrytering, inklusive mottagande osv, av internationella 
forskare kan ske. 
 
Uppföljning: Arbetet pågår och styrelsen kommer att ges en lägesrapport vid 
styrelsens sammanträde 2014-02-18.  
 
 
2012 § 105 Beslut om mål för universitetets myndighetskapital  
 
Beslut: Styrelsen beslutar att 
- rektor får i uppdrag att till universitetsstyrelsens möte i februari 2013 återkomma 
med förslag till formulering av ett uppdrag för vidare utredning av 
myndighetskapitalets hantering 
 
Uppföljning:  
Utredning genomförd och presenterad vid styrelsemöte 2013-09-20. Se även 2013 
§ 12 nedan.  
 
 


2014-01-28 


Universitetsstyrelsen 
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2012 § 108 Utmaningar för Lunds universitet 
 
Beslut: Styrelsen uppdrar åt rektor att senast till styrelsesammanträdet i april 2013 
återkomma till styrelsen med en konkret plan för hur universitetets strategiska plan 
ska följas upp. 
 
Uppföljning: Information om plan har lämnats till styrelsen 2013-06-15.  
 
 
2013 § 11 Beslut om totalbudget för Lunds universitet 2013 samt information 
om flerårsprognos för Lunds universitet 2014-2016 
 
Beslut: Styrelsen uppdrar åt rektor att vid nästa sammanträde återkomma till 
styrelsen med en redogörelse för de satsningar som görs inom arbetsmiljöområdet 
under 2013 och att förslag till särskilda satsningar ingår i budget 2014. 
 
Uppföljning: Frågorna är hanterade i beslut om resursfördelning 2014 fattat 2013-
10-18 § 83. 
 
 
2013 § 12 Beslut om uppdrag för vidare utredning av myndighetskapitalets 
hantering 
 
Beslut: Styrelsen beslutar  
- att ge rektor i uppdrag att genomföra utredning om myndighetskapitalet och 
resurser för strategiska satsningar inom forskningen vid Lunds universitet enligt 
bilaga § 12.2  
- att uppdra till rektor att till styrelsens möte i oktober 2013 presentera ett samlat 
förslag på hur myndighetskapitalet vid universitetet kan hanteras samt föreslå hur 
strategiska och långsiktiga satsningar inom forskningen kan möjliggöras i ökad 
utsträckning vid Lunds universitet. 
 
Uppföljning:  
- Utredning genomförd och presenterad vid styrelsemöte 2013-09-20 § 64.  
- Beslut om myndighetskapital fattat av styrelsen 2013-10-18 § 82 och det 
långsiktiga arbetet fortgår. 
 
 
2013 § 36 Lägesrapport från MAX IV 
 
Beslut: Styrelsen uppdrar åt rektor att till styrelsens sammanträde i september ta 
fram en modell för rapportering kring MAX IV-laboratoriet. Denna rapport ska 
presenteras för styrelsen en gång per halvår. 
 
Uppföljning: Modell presenterad för styrelsen 2013-09-20 § 61.  
 
 
2013 § 40 Beslut om revidering av anställningsordning för Lunds universitet 
 
Beslut: Styrelsen uppdrar åt rektor att för styrelsen under hösten presentera ett 
förslag kring hur Lunds universitet kan arbeta med karriär- och jämställdhetsfrågor 
i ett större perspektiv och den roll tidsbegränsade anställningar spelar i detta 
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sammanhang. (Detta är den slutliga formulering av beslutet så som den justerades i 
protokoll 2013-09-20 § 59.) 
 
Uppföljning: förslag presenterat och diskuterat vid styrelsesammanträde  
2013-12-13 § 97. Se även 2013 § 97 nedan. 
 
 
2013 § 50 Beslut om antagningsordning till forskarutbildning vid Lunds 
universitet 
 
Beslut: Styrelsen beslutar  
- att uppdra åt rektor att till styrelsens möte juni 2014 ta fram ett underlag på hur 
universitetet kan garantera att stipendiedoktorander får ersättning och villkor 
motsvarande ingångslönen för anställda doktorander. 
 
Uppföljning: Forskarutbildningsnämnden arbetar med frågan. 
 
 
2013 § 60 a Rektors rapport 
 
Beslut: Rektor får i uppdrag att till nästa styrelsemöte ta fram ett översiktligt 
underlag som redogör för universitetets åtagande och konsekvenserna av dessa för 
MAX IV och ESS samt andra stora satsningar. 
 
Styrelsen beslutar att vid ett kommande styrelsemöte ta upp frågan om 
universitetets värdegrundsarbete. 
 
Uppföljning: Översiktlig bild av finansieringsåtagande för ESS och MAX IV 
lämnad vid sammanträde 2013-12-13 § 95 c. 
 
Vid sammanträde 2013-12-13 § 98 lämnades information om ett planerat 
värdegrundsprojekt. 
 
 
2013 § 83 Beslut om resursfördelning 2014 och planeringsförutsättningar 2015 
- 2017 
 
Beslut: Styrelsen beslutar 
 
5. att uppdra till fakulteterna att rapportera effekterna av de höjda HSTJ-
prislapparna 2012 och 2013,  


6. att uppdra till fakulteterna att rapportera effekterna av de extra kvalitetsmedel 
som erhållits baserat på Högskoleverkets utvärderingar,  


19. att inrätta en lokalfond som kan bära delar av särskilda projekts ökade 
hyreskostnader.  
 
Uppföljning: 
 
5 - 6. uppgifter begärda av fakulteterna inför budgetdialoger våren 2014 
 
19. Medel till lokalfond har avsatts i rektorsbeslut 2013-12-19 dnr LS 2013/142 
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2013 § 97 Hur kan Lunds universitet arbeta med karriär- och 
jämställdhetsfrågor 
 
Beslut: Styrelsen diskuterar bl a den stora andelen personal som saknar 
tillsvidareanställning trots lång anställningstid vid Lunds universitet. Även 
svårigheterna kring att bedriva ett framgångsrikt jämställdhetsarbete diskuteras och 
styrelsen pekar på vikten av att följa upp vidtagna åtgärder. Rektor kommer att 
återkomma till styrelsen med tydliga förslag till åtgärder i båda frågorna. 
 
Uppföljning: Rektor återkommer med förslag VT 2014.  
 
 












 
 
 
 
 
 
 
 


Sekt ionen Ekonomi  
Ekonomid i rek tör  
L ise Bröndum 


  
 
 
 
 
Rapport MAX IV februari 2014 
 
Sammanfattning 
 
MAX IV-projektet löper på som planerat. Styrelsen har den 4 februari beslutat att i 
nuläget exkludera ett halvt strålrör från Fas 1, vilket minskar utgifterna med 49 
miljoner. Vetenskapsrådet har beviljat bidrag för driften av MAX IV till och med 
2018 i stort enligt ansökan. Vetenskapsrådet har även beviljat bidrag till den 
fortsatta strålrörsuppbyggnaden och finansiering av uppförande av totalt 13 strålrör 
är därmed säkrad. 
 
Styrelsen i MAX IV-laboratoriet har sitt nästa styrelsemöte i maj 2014. 
 
Ekonomi 
 
Fas 1 
 
MAX IV projektet fas 1 Budget 


inkl index 
Prognos 
jan 2014 


Diff mot 
budget 


Beslutad finansiering 1 055   
Index 79   
Acceleratorsystem 896 896 0 
Infrastruktur och teknisk utrusning 177 224 -47 
-Exkl halvt strålrör enl styrelsebeslut  -49 49 
Projektkostnader mm 61 82 -21 
Totala kostnader 1 134 1 153 -19 


 
Fas 1, investeringen i den vetenskapliga utrustningen, finansieras av 
Vetenskapsrådet, VINNOVA, Region Skåne och Lunds universitet. Projektet pågår 
som planerat och installation av linjäracceleratorn påbörjades i maj. I nuläget är 
installationen av acceleratorn i det närmaste slutförd. Merparten av 
upphandlingarna är genomförda, upphandlad summa är per januari drygt 900 
miljoner.  
 
Acceleratorsystemet beräknas nu hålla budget på 896 miljoner men utgifterna för 
infrastruktur och teknisk utrustning samt projektkostnader beräknas bli tillsammans 
68 miljoner dyrare än tidigare bedömningar. För att hantera detta har styrelsen 
beslutat att i nuläget exkludera uppförandet av ett halvt strålrör, beräknad 
investering 49 miljoner, från fas 1. Detta betyder att prognosen är att projektet 


2014-02-05 


Universitetsstyrelsen 


1 


V 2014/358 


PM 


 


Postadress Box 117, SE 221 00 Lund  Besöksadress Paradisgatan 5C   Telefon 046-222  71 24Fax 046 222 45 37  E-
post lise.brondum@eken.lu.se  Webbadress www.lu.se   



kc-cbi

Maskinskriven text

Bilaga § 6 d







 
 
 2 
bedöms bli 19 miljoner dyrare än beslutad budget mot tidigare bedömning minus 
68 miljoner.  
 
Läget vad gäller Region Skånes finansiering är fortfarande oklart. 
 
Fastigheten uppförs med Fastighets AB ML4 som beställare och hyresvärd och 
Lunds universitet som hyresgäst. Etapp 1 i bygg- och anläggningsprojektet, som 
består av startbyggnad, acceleratortunnlar, SPF-byggnad och tekniska byggnader, 
har slutförts enligt tidsplan, budget och tillträdesplan. Efter genomförda 
besiktningar och erhållet slutbevis överlämnades etappen 1 i sin helhet den 1 
oktober 2013 till LU/MAX IV-laboratoriet. 
  
Uppförandet av etapp 2, som består av bland annat de båda 
experimentbyggnaderna och kontorsbyggnaden, pågår. Byggnads- och 
installationsarbetena framskrider i god fart och byggprojektet i sin helhet förväntas 
nu kunna färdigställas tidigare och till lägre kostnad än planerat. Slutligt 
färdigställandedatum förväntas nu tidigareläggas med tre månader till den 1 juni 
2015. 
  
Med ca 71 % av byggbudgeten upparbetad och bokförd per den 31 december 2013 
ligger de faktiska byggkostnaderna cirka 4,1 % under kalkylkostnaden och endast 
cirka 0,9 % över målpriset. God framdrift, föredömlig produktionsplanering, låga 
kreditivräntor, låg byggkostnadsindexering och en engagerad beställarorganisation 
har samverkat till att den ekonomiska prognosen nu pekar mot en slutlig 
anskaffningskostnad ca 190 miljoner kronor lägre än den ursprungligen beräknade. 
Den framtida hyran grundas på Stibor 3 månader som för närvarande, den 22 
januari 2014, är 0,951 %. 
  
Regeringens medgivande att teckna 25-årigt hyresavtal föreligger liksom ett mellan 
Lunds kommun och ML4 ingånget tomträttsavtal med en första löptid om 60 år.  
 
Strålrörsuppbyggnaden 


 
Strålrör fas 2  
 


Budget 
mnkr 


Upphandlat jan 
mnkr 


Redovisat 
jan mnkr  


Fas 2 562 100 62 
Fas 2 a 265   
FinEstbeMS 4 milj €   


 
Fas 2 i projektet omfattar uppbyggnad av sju strålrör, finansierade av Knut och 
Alice Wallenbergs stiftelse med 400 mnkr och universiteten i Sverige med 162 
mnkr. Ett åttonde strålrör finansieras av Estland och Finland med 3 respektive 1 
miljoner euro. Upphandlingsarbete är påbörjat och installationsarbete inleds under 
senare delen av 2014 för något strålrör. Det stora arbetet med installationen av 
strålrören kommer under 2015 och framåt. 
 
Fas 2 a omfattar ytterligare två helt nya strålrör, CoSAXS och SoftiMAX, och flytt 
av delar och komplettering av tre befintliga strålrör. Finansiering har säkrats 
genom bidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, 15 miljoner och 
Vetenskapsrådet, 250 miljoner kronor.  
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Uppförandet av samtliga tretton strålrör kommer att ske överlappande och detta 
kommer att ställa höga krav på hela MAX IV:s projektorganisation och 
upphandlingsorganisation.  
 
Driftkostnader 


Vetenskapsrådet har, som tidigare meddelats, beviljat MAX IV:s ansökan om 
driftbidrag fram till och med 2018 i stort i enlighet med ansökan, vilket är mycket 
positivt. Den längre tidshorisonten gör att möjligheterna för en god planering blir 
väsentligt bättre än tidigare, då bidragen beviljats för ett år i taget.  


Verksamhetens dagliga drift har hittills i huvudsak finansierats av Vetenskapsrådet 
och Lunds universitet. Lunds universitet står för 32 miljoner och Vetenskapsrådet 
för 90 miljoner i 2013 års budget. En del ytterligare finansiärer finns avseende 
driftsrelaterade projekt (28 miljoner) vilket gör att nuvarande MAX IV-
lab totalt omsätter cirka 150 miljoner 2013. Med nya MAX IV-laboratoriet följer 
en större verksamhet och därmed större kostnader för den dagliga driften.  


Verksamhet 


Verksamheten pågår som planerat. Ny ordförande i styrelsen är utsedd, Hans 
Hertz.  
 
Ny direktör med inriktning på Life Science har tillträtt. Denna tillsättning kommer 
att bli ytterligare en värdefull förstärkning till laboratoriet. 
 
Risker 
 
I ett så stort och omfattande projekt som uppbyggnaden av MAX IV finns ett antal 
utmaningar att hantera. De övergripande största utmaningarna framgår nedan.  
 
Finansiering 
Region Skånes finansiering är beslutad men vissa bokföringstekniska problem hos 
regionen gör att bidraget ännu inte utbetalts. Driftkostnaderna för MAX IV 
kommer att bli avsevärt större än för tidigare MAX-lab. Vetenskapsrådet har 
beslutat bevilja bidrag till driftskostnaderna fram till och med 2018. Detta minskar 
finansieringsrisken avsevärt. 
 
Hyresnivå 
Den framtida hyran grundas på en kort ränta, Stibor 3 månader. Skulle räntan 
öka/minska med 1 procent ökar/minskar hyreskostnaden med cirka 14 miljoner per 
år. Arbete pågår med hur utmaningen ska hanteras och PM har tagits fram för 
fortsatt behandling. 
 
Teknik 
Hela uppbyggnaden av MAX IV är tekniskt mycket komplicerad och en stor del av 
anläggningen uppförs med teknik som är helt ny. Exempel på detta är 3 GeV 
systemet. Just denna utmaning hanteras genom samarbeten med CERN och ESRF. 
 
Tidplan 
Förseningar i konstruktion, upphandling eller tillverkning är en utmaning i ett så 
omfattande projekt om MAX IV. Hanteras genom kontinuerlig planering, 
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samarbete och kommunikation och hittills har tidplanen kunnat följas. Vad gäller 
magneterna till 3GeV-ringen har risken minskat. 
 
Personal och bemanning 
Dimensionering av projektorganisationen, bemanning av projekten och 
upphandlingsresurserna är de risker som bedömts som störst vad gäller 
strålrörsuppbyggnaden. 
 












 
  
 
 
 
 
 
 


Univers i te ts ledningens kans l i  
Eva Porenius  
 


 
 
 
 
Förteckning över rektorssammanträdets beslut fattade under 
perioden 15 november 2013 till 23 januari 2014 
 
 Ärendemening 


 
Datum för beslut 


1.  Förnyad anställning som gästprofessor i 
konstnärlig gestaltning 


         2013-11-21 
 


2.  Anställning som adjungerad professor i 
epidemologisk metodik 


         2013-11-21 
 


3.  Uppföljning av Högskoleverkets / 
Universitetskanslerämbetets utvärdering av 
kandidatexamen i nygrekiska 


 2013-11-21 
 


4.  Ekonomiskt bidrag till Miljöbron Skåne 2013-11-21 


5.  Samfinansiering av Centrum för handelsforskning 2013-11-21 


6.  Yttrande avseende remissen Ansvarsfull hälso- 
och sjukvård 


2013-11-21 
 


7.  Ledamöter i råd för Ruben Rausings fond 2013-11-21 


8.  Utseende av ordförande i styrelsen för Lunds 
universitets Kultur- och museiverksamheter 
(LUKOM) samt entledigande av externa 
ledamöter 


2013-11-21 
 


9.  Finansiering av MOOCs 2014 2013-11-21 


10.  Utseende av extern ledamot i juridiska 
fakultetsstyrelsen 


2013-11-21 
 


11.  Upphävande av beslut 2013-11-21 


12.  Anställning som adjungerad professor i 
företagsekonomi med inriktning mot ekonomiska 
informationssystem 


2013-11-28 


13.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
mobil kommunikation och internetbaserade 


2013-11-28 


2014-01-23 
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 2 
affärsmodeller  


14.  Förnyad anställning som gästprofessor i 
handelsrätt 


2013-11-28 


15.  Yttrande över departementspromemorian 
Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas 
samlingar 


2013-11-28 


16.  Samfinansiering av bidrag från National Institute 
of Health 


2013-11-28 


17.  Hantering av Facilities and Administrative (F&A) 
Costs från amerikanska statliga forskningsbidrag 


2013-11-28 
 


18.  Yttrande LundaEko II Förslag till Lunds 
kommuns program för ekologiskt hållbar 
utveckling 2013-2020 


2013-11-28 


19.  Förstudie avseende Uppåkra Arkeologiska Center 2013-11-28 


20.  Finansiering av utvärderare till Wallenberg 
Academy Fellows 2014 


2013-11-28 


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


2013-11-28 


22.  Utseende av ledamöter och suppleant i styrelsen 
för Stiftelsen Michael Hansens kollegium 


2013-11-28 
 


23.  Yttrande över utbildningsdepartementets remiss 
Gymnasieingenjörsutbildning – Vidareutbildning i 
form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan 


2013-11-28 
 
 


24.  Föreskrifter om val till universitetskollegiet samt 
val på fakultets- och institutionsnivå 


2013-11-28 
 


25.  Anställning som gästprofessor i miljövetenskap 2013-12-05 


26.  Anmälan mot Lunds universitet 2013-12-05 


27.  Angående skrivelser om diskriminering 2013-12-05 


28.  Klassificering på utbildningsområden 2013 – 
kurser på grund- och avancerad nivå 


2013-12-05 


29.  Förstudie inför Vattenhallens utbyggnad 2013-12-05 


30.  Likabehandlingsplan för studenter vid Lunds 
universitet 2014 


2013-12-05 


31.  Medel till konferensen European Social Business 
Forum 


2013-12-05 
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32.  Medfinansiering av innovationsstöd 2014 2013-12-05 


33.  Samfinansiering av universitetslektor 2013-12-05 


34.  Ekonomiskt bidrag till Miljöbron Skåne 2014-
2015 


2013-12-05 
 


35.  Föreskrifter för Ljudmiljöcentrum vid Lunds 
universitet 


2013-12-05 


36.  Utseende av styrelse för Ljudmiljöcentrum 2013-12-05 


37.  Förlängning av föreståndare för Ljudmiljöcentrum 2013-12-05 


38.  Utseende av föreståndare för Lunds lasercentrum 2013-12-05 


39.  Utseende av föreståndare för Centrum för 
Mellanösternsstudier (CMES) 


2013-12-05 


40.  Utseende av styrelse för Centrum för studier av 
arbete, teknologi och social förändring 


2013-12-05 


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


2013-12-05 


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


2013-12-05 


43.  Utseende av revisor med suppleant för Lunds 
studentskegård 


2013-12-05 


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


2013-12-05 


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


2013-12-05 


46.  Medfinansiering av i Erasmus Mundus Action 2 
för år 2014 


2013-12-12 


47.  Medel till samarbete med University of 
Nottingham 


2013-12-12 


48.  Stimulansmedel för internationalisering 2014 2013-12-12 


49.  Yttrande över remiss av förslag om en ny 
riksdagsordning 


2013-12-12 


50.  Stödprogram för deltagande i EU:s ramprogram 
för forskning och innovation, Horisont 2020 


2013-12-12 


51.  Förlängning av beslut om att Trafikhögskolans 
(TFHS) ekonomiska bokföring ska finnas kvar 
inom Universitetets särskilda verksamheter (USV) 
till 2014-12-31 


2013-12-12 
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52.  Remiss: Boverkets föreskrifter om ändring om 


byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna 
råd 
 


2013-12-12 


53.  Föreskrifter för inköp vid Lunds universitet 2013-12-12 


54.  Utseende av ledamöter i styrelsen för Albert 
Påhlssons stiftelse för forskning och välgörenhet 
 


2013-12-12 


55.  Utseende av ledamot och suppleant i styrelsen för 
Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center 
 


2013-12-12 


56.  Anställning som adjungerad professor i klinisk 
farmakologi 
 


2013-12-19 


57.  Förnyad anställning som gästprofessor i 
högskolepedagogisk utveckling inom 
teknikvetenskap 
 


2013-12-19 


58.  Anställning som adjungerad professor i fysik 2013-12-19 


59.  Anställning som gästprofessor i biokemi 2013-12-19 


60.  Yttrande över remissen Lättlästsutredningens 
betänkande Lättläst 


2013-12-19 


61.  Diarieföring i universitetsgemensamt system 2013-12-19 


62.  Inrättande av Lund University Sustainability 
Forum 
 


2013-12-19 


63.  Föreskrifter för Lund University Sustainability 
Forum 
 


2013-12-19 


64.  Yttrande över remiss avseende SOU Synliggöra 
 värdet av Ekosystemtjänster 
 


2013-12-19 


65.  Utseende av lagfaren ledamot och 
lärarrepresentant i Lunds universitets 
disciplinnämnd samt suppleanter för dessa 
 


2013-12-19 


66.  Beslut om organisatorisk flytt av Lunds 
universitets konstsamling till Skissernas museum 
 


2013-12-19 


67.  Utseende av ställföreträdande förvaltningschef 2013-12-19 


68.  Yttrande över remissen En ram för havsplanering 
och integrerad kustförvaltning 
 


2013-12-19 


69.  Yttrande över remissen Hushållning med 
havsområden 
 


2013-12-19 


70.  Yttrande över remissen Naturvårdsverkets och 
Boverkets redovisning av uppdraget att göra en 
utvärdering och översyn av utfall och tillämpning 
av de nya strandskydds reglerna 
 


2013-12-19 
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71.  Finansiering av deltagande i forskningsprojektet 


Coherence and Assignment Study in Teacher 
Education (CATE) 
 


2013-12-19 


72.  Finansiering av lärarlag till ämnes-
lärarutbildningen 2014 
 


2013-12-19 


73.  Medel för stiftelsefrågan och samverkan 2013-12-19  


74.  Samfinansiering av Centrum för samhällets 
resiliens 


2013-12-19 


75.  Medel till projektet Värdegrundsarbete vid Lunds 
universitet 
 


2013-12-19 


76.  Medel till Universitetsbiblioteket för 
omställningskostnader och kostnader för flytt av 
depåer 
 


2013-12-19 


77.  Samfinansiering av forskningsprojektet Mobile 
and Pervasive Computing Institute at Lund 
University 
 


2013-12-19 


78.  Medfinansiering Medicinska Malmö 2013-12-19 


79.  Samfinansiering av projektet Transformation och 
tillväxt i innovationssystem etapp 2 
 


2013-12-19 


80.  Medel för MAX IV-laboratoriets ökade lokal- och 
elkostnader 2013 
 


2013-12-19 


81.  Samfinansiering av ett VINNOVA pilotprojekt 
inom medicinsk forskning 
 


2013-12-19 


82.  Ytterligare tilldelning till universitetets 
akademiska högtider 
 


2013-12-19 


83.  Medfinansiering för färdigställande av sju strålrör 
på MAX IV-laboratoriet 
 


2013-12-19 


84.  Medel för kompletterande forskning om ESS 2013 2013-12-19 


85.  Utveckling och modernisering av 
motorlaboratorium i M-husets norra apparathall 
 


2013-12-19 


86.  Specifikation av vissa medel enligt 
resursfördelningsbeslut för Lunds universitet 2014 
 


2013-12-19 


87.  Samfinansiering av forskningsprojektet ÖMIC fas 
II 
 


2013-12-19 


88.  Utseende av ledamot i Gunnar Asplunds 
Arkitekturstiftelse 
 


2013-12-19 


89.  Anställning som gästprofessor i Earth System 
Governance 


2014-01-09 
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90.  Konstansvarig vid Lundsuniversitet 2014-01-09 


91.  Ersättning för friskvård 2014-01-09 


 
 
Remisser inkomna under perioden 15 november 2013 till 23 
januari 2014 
 


1.  Reglering i djurskyddsförordningen beträffande frivilliga 
kontrollprogram för djuromsorg. Svar till Landsbygdsdepartementet 
senast 14 februari 2014.  
 


2.  Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om återföring av 
fosfor. Svar till Miljödepartementet 28 februari 2014. 
 


3.  Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Dalby Söderskogs 
nationalpark. Svar till Naturvårdsverket senast den 24 januari 2014.  
 


4.  Remiss: Skatteverkets promemoria Behandling av personuppgifter i 
Skatteverkets verksamhet med brottsutredningar. Svar till 
Finansdepartementet senast den 17 december 2013. 
 


5.  Informationsutbyte för bekämpning av allvarlig brottslighet. Svar till 
Justitiedepartementet den 14 februari 2014. 
 


6.  Remiss avseende Skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt 
skogsprogram för Sverige - Förslag och ställningstaganden (Meddelande 
5 2013). Svar till Landsbygdsdepartementet senast den 15 Januari 2014.  
 


7.  Remiss av utredning om en framtida högre utbildnings- och 
forskningspolitik. Svar till Riksdagskansliet senast den 28 februari 2014.  
 


8.  Inbjudan att lämna synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till 
direktiv om skyddet för företagshemligheter. Svar till 
Justitiedepartementet den 13 december 2013. 
 


9.  Remiss angående förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om 
dokumentation inom socialtjänsten. Svar till Socialstyrelsen den 17 
februari 2014.  
 


10.  Remiss gällande ansökan om spridning av bekämpningsmedlet  
VectoBac G för bekämpning av översvämningsmyggor i Nedre Dalälven 
2014. Svar till Naturvårdsverket den 31 januari 2014. 
 


11.  Remiss: Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande 
renovering av byggnader. Svar till Näringsdepartementet den 31 januari 
2014.  
 


12.  Bevara eller gallra nr 7 – gallringsråd för teknisk verksamhet. Svar till 
Sveriges kommuner och landsting den 28 februari 2014. 
 


13.  Betänkande av utredning om nationell handlingsplan för säker 
användning och hantering av nanomaterial. Svar till Miljödepartementet  
den 18 mars 2014. 
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14.  Remiss: Skånes regionala utvecklingsstrategi. Svar till Region Skåne den 


23 mars. 
 


15.  Inbjudan att lämna synpunkter på europeiska kommissionens förslag till 
revidering av småmålsförordningen. Svar till Justitiedepartementet den 
17 februari 2014. 
 


16.  Remiss: Europeisk skyddsorder. Svar till Justitiedepartementet den 15 
april 2014. 
 


17.  Extra remissrunda av BBR. Svar till Boverket den 7 februari 2014. 
 


18.  Stärkt straffrättsligt skydd för egendom. Svar till Justitiedepartementet  
den 25 april 2014.  
 


19.  Remiss av regeringens biståndspolitiska plattform. Svar till 
Utrikesdepartementet den 12 februari 2014. 
 


 





		Förteckning över rektorssammanträdets beslut fattade under perioden 15 november 2013 till 23 januari 2014










Bilaga 1


Lunds universitet Ekonomisk rapport per 31 december 2013 Dnr EK 2013/91
(mnkr)


antal 
dec 2013


antal 
dec 2012


föränd. 
antal


förändr. 
%


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- utfall utfall utfall Innehavare av doktorandtjänst 1 577 1 479 98 6,6
Totalt 2013 2013 % prognos 30/9 prognos 30/6 prognos 31/3 2012 2011 2010 Meriteringsanställningar 335 409 -74 -18,1
Intäkter Gästlärare 2 3 -1 -33,3
Anslag 4 104 4 105 -1 0,0 4 115 4 116 4 106 4 053 3 895 3 964 Lektor 827 754 73 9,7
Avgifter 667 605 62 10,2 610 605 605 600 571 574 Professor 718 724 -6 -0,8
Bidrag 2 412 2 305 107 4,6 2 432 2 397 2 362 2 232 2 007 1 840 Adjunkt 249 263 -14 -5,3
Finansiella intäkter 48 48 0 0,0 44 50 47 68 78 24 Annan underv & forskande personal 875 845 30 3,6
Resultatandelar 0 -3 3 0 0 -3 -6 -3 -7 Administrativ personal 1 416 1 346 70 5,2
Transfereringar och uppbörd 244 235 9 3,8 235 235 235 254 208 197 Bibliotekspersonal 155 153 2 1,3
Summa intäkter 7 475 7 295 180 2,5 7 436 7 403 7 352 7 201 6 756 6 592 Teknisk personal 649 641 8 1,2
Kostnader
Personal * 4 596 4 474 122 2,7 4 570 4 560 4 521 4 295 4 037 3 586 Summa 6 803 6 617 186 2,8
Lokaler 946 942 4 0,4 966 966 942 901 862 826
Övrig drift 1 464 1 661 -197 -11,9 1 499 1 512 1 667 1 453 1 409 1 351
Finansiella kostnader 11 7 4 57,1 7 7 7 13 12 7
Avskrivningar 291 280 11 3,9 288 288 281 264 237 220
Transfereringar och uppbörd 244 235 9 3,8 235 235 235 254 208 197
Summa kostnader 7 552 7 599 -47 -0,6 7 565 7 568 7 653 7 180 6 765 6 187


Kapitalförändring -77 -304 227 -129 -165 -301 21 -9 405


Beräknat utg myndighetskapital 1 625 1 397 228 16,3 1 572 1 536 1 400 1 701 1 678 1 665


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- utfall utfall utfall
Utbildning 2013 2013 % prognos 30/9 prognos 30/6 prognos 31/3 2012 2011 2010
Summa intäkter 2 405 2 349 56 2,4 2 371 2 369 2 361 2 317 2 280 2 309
Summa kostnader 2 495 2 491 4 0,2 2 459 2 453 2 498 2 412 2 384 2 199
Kapitalförändring -90 -142 52 -88 -84 -137 -95 -104 110


Beräknat utg myndighetskapital 331 279 52 18,6 333 337 284 416 511 617


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- utfall utfall utfall
Forskning/forskarutbildning 2013 2013 % prognos 30/9 prognos 30/6 prognos 31/3 2012 2011 2010
Summa intäkter 5 070 4 946 124 2,5 5 065 5 034 4 991 4 884 4 476 4 283
Summa kostnader 5 057 5 108 -51 -1,0 5 106 5 115 5 155 4 768 4 381 3 988
Kapitalförändring 13 -162 175 -41 -81 -164 116 95 295


Beräknat utg myndighetskapital 1 294 1 118 176 15,7 1 239 1 199 1 116 1 285 1 167 1 048


Bokslut 2013 Prognoser 2013 Personalkategori 
(heltidsekvivalenter)
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Lunds universitet Dnr EK 2013/91
Ekonomisk rapport per 31 december 2013 med bedömning och kommentarer från respektive fakultet (mnkr)                                                              
 Utfall utb 


2013
Utfall fo 


2013
Tot Utfall 


2013
Budget 


2013
Prognos 


2013 Fakulteternas kommentarer
Totalt Lunds universitet 
Intäkter 2 405 5 070 7 475 7 295 7 436
Kostnader 2 495 5 057 7 552 7 599 7 565
Resultat -90 13 -77 -304 -129
Myndighetskap. Fak 320 1 258 1 577 1 350 1 485
Stadskapital mm 11 36 47 47 47
Myndighetskap. Tot 331 1 294 1 625 1 397 1 532
Lunds Tekniska Högskola  
Intäkter 540 1 176 1 716 1 615 1 661
Kostnader 571 1 144 1 715 1 644 1 664
Resultat -31 32 1 -29 -3
Myndighetskapital 0 271 271 242 267
Naturvetenskapliga fakulteten
Intäkter 150 865 1 015 910 973
Kostnader 141 879 1 020 957 985
Resultat 9 -14 -5 -47 -12
Myndighetskapital 33 249 282 240 275
Juridiska fakulteten
Intäkter 84 57 141 136 140
Kostnader 80 54 134 136 135
Resultat 4 3 7 0 5
Myndighetskapital 4 7 11 5 9
Samhällsvetenskap fakulteten
Intäkter 352 231 583 542 568
Kostnader 333 237 570 554 565
Resultat 19 -6 13 -12 3
Myndighetskapital 51 36 87 61 77
Ekonomihögskolan
Intäkter 202 155 357 355 356
Kostnader 196 155 351 356 352
Resultat 6 0 6 -1 4
Myndighetskapital 26 34 60 53 58
Medicinska fakulteten
Intäkter 489 1 861 2 350 2 266 2 354
Kostnader 490 1 855 2 345 2 269 2 345
Resultat -1 6 5 -3 9
Myndighetskapital 78 276 354 346 358
Konstnärliga fakulteten
Intäkter 138 36 174 164 170
Kostnader 137 35 172 175 172
Resultat 1 1 2 -11 -2
Myndighetskapital 0 -6 -6 -19 -10
Området för humaniora och teologi
Intäkter 193 332 525 499 516
Kostnader 184 351 535 521 525
Resultat 9 -19 -10 -22 -9
Myndighetskapital 24 87 111 99 112
Särskilda verksamheter (USV)
Intäkter 71 137 208 189 201
Kostnader 63 142 205 198 206
Resultat 8 -5 3 -9 -5
Myndighetskapital 7 33 40 28 32
LUKOM
Intäkter 24 21 45 45 45
Kostnader 25 20 45 45 45
Resultat -1 1 0 0 0
Myndighetskapital -1 8 7 6 7
Max IV-lab
Intäkter 0 176 176 159 166
Kostnader 0 179 179 159 170
Resultat 0 -3 -3 0 -4
Myndighetskapital 0 2 2 5 1
Gemensam förvaltning
Intäkter 370 389 759 736 740
Kostnader 369 369 738 728 725
Resultat 1 20 21 8 15
Myndighetskapital 14 41 55 43 49
Tekniska kst
Intäkter -284 -492 -776 -223 -157
Kostnader -171 -486 -657 -45 14
Resultat -113 -6 -119 -178 -171
Myndighetskapital 106 192 298 239 246
Övriga verksamheter
Intäkter 64 122 186 182 191
Kostnader 65 119 184 181 189
Resultat -1 3 2 1 2
Myndighetskapital -24 28 4 2 4
Campus Helsingborg
Intäkter 11 4 15 15 15
Kostnader 11 4 15 16 16
Resultat 0 0 0 -1 -1
Myndighetskapital 1 0 1 0 0


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


Det ansträngda ekonomiska läget gällande utbildningsverksamheten lindrades något av de  9 mnkr 
för tillfälliga platser varvid slutresultatet för 2013 uppgick (i linje med prognos 3) till ca -31 mnkr 
istället för de tidigare budgeterade -41 mnkr. Det fortsatta överskottet inom 
forskningsverksamheten överstiger prognos 3 med ca 4 mnkr vilket bedöms vara en acceptabel 
avvikelse.
Fakultetens resultat är bättre än planerat främs för att uppstarten av nya projekt dragit ut på tiden 
men också beroende på en viss försiktighet när institutionerna upprättar sina budgetar


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


I ljuset av universitetsstyrelsens beslut angående myndighetskapital med 15 % som genomsnittligt 
mål och 2018 som slutår anser vi i nuläget utvecklingen tillfredsställande. Situationen rent allmänt 
på GU-sidan är ansträngd, men under kontroll.


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi  följer beslutad planering och budget (undantaget 
intäkt på 5 mnkr till Musikhögksolan för campusutveckling)


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Fakultetens resultat visar ett överskott för 2013 på närmare 7 mnkr. Det är något högre än 
prognostiserat resultat och betydligt bättre än budget 2013. Andelen externa forskningsbidrag har 
ökat under året samtidigt som ledigheter, försenade anställningar och utlånad personal ger lägre 
personalkostnader. Till detta kommer lägre kostnader än beräknat för fakultetens drift.


En plan finns för hur myndighetskapitalet ska minskas till det måltal som US fattat beslut om. 
Flera av verksamheterna inom USV är beroende av externa medel vilket gör att det måste finnas 
ett visst myndighetskapital för att kunna möta framtida samfinansieringbehov och för att kunna 
möte glappen mellan nuvarande och framtida externa medel. 


LU Bostäder genererar fortsatt stora underskott bl a pga investeringar i nya studentbostäder som 
delvis är av engångskaraktär och beslut om täckning behöver fattas. 2014 ska verksamheten vara i 
balans.


Underskott på LU Open för Cluster 55. Detta är ett engångsunderskott ssk beslut kommer fattas 
om att täcka upp denna kostnad.


Inom LUKOM finns Botaniska trädgården, Historiska museet, Odeum och Skissernas museum. 
Verksamheterna arbetar för att få sin ekonomi i balans genom att minska kostnaderna och genom 
att öka de externa intäkterna. Under året har en strategisk plan för LUKOM fastställts. Då det i 
myndighetskapitalet även ingår konstinköp och reservationer för kommande ombyggnader är 
myndighetskapitalet för verksamheterna negativt. 
Planerat negativt resultat som täcks av myndighetskapitalet. 







Lunds universitet Dnr EK 2013/91


Sammanställning av fakulteternas utfall, prognos och budget 2013 (mnkr)


Utbildning


Fakultet
Utfall 
2013


Prognos 
2013


avvikelse 
utf-prog


Budget 
2013


avvikelse 
utf-budg


Utfall 
2012


Lunds Tekniska Högskola -31 -31 0 -41 10 -34
Naturvetenskapliga fakulteten 9 9 0 0 9 3
Juridiska fakulteten 4 3 1 -1 5 -3
Samhällsvetenskapliga fakulteten 19 10 9 0 19 -14
Ekonomihögskolan 6 6 0 2 4 1
Medicinska fakulteten -1 -3 2 -2 1 4
Konstnärliga fakulteten 1 1 0 -8 9 -4
Fakulteterna humaniora och teologi 9 7 2 0 9 -4
USV 8 2 6 -1 9 3
LUKOM -1 -1 0 0 -1 0
Max IV-lab 0 0 0 0 0 -1
Campus Helsingborg 0 -1 1 -1 1 0
Gemensam förvaltning 1 1 0 -2 3 5
Tekniska kostnadsställen -113 -89 -24 -87 -26 -48
Övriga verksamheter -1 -2 1 -1 0 -3
Justering 0 0 0 0 0 0
Resultat -90 -88 -2 -142 52 -95


Forskning


Fakultet
Utfall 
2013


Prognos 
2013


avvikelse 
utf-prog


Budget 
2013


avvikelse 
utf-budg


Utfall 
2012


Lunds Tekniska Högskola 32 28 4 12 20 33
Naturvetenskapliga fakulteten -14 -21 7 -47 33 17
Juridiska fakulteten 3 2 1 0 3 1
Samhällsvetenskapliga fakulteten -6 -7 1 -12 6 -15
Ekonomihögskolan 0 -2 2 -2 2 0
Medicinska fakulteten 6 12 -6 -1 7 41
Konstnärliga fakulteten 1 -3 4 -3 4 -7
Fakulteterna humaniora och teologi -19 -16 -3 -22 3 -18
USV -5 -7 2 -8 3 -14
LUKOM 1 1 0 0 1 6
Max IV-lab -3 -4 1 0 -3 3
Campus Helsingborg 0 0 0 0 0 0
Gemensam förvaltning 20 14 6 10 10 21
Tekniska kostnadsställen -6 -82 76 -91 85 46
Övriga verksamheter 3 4 -1 2 1 2
Justering 0 40 -40 0 0 0
Resultat 13 -41 54 -162 175 116


Totalt


Fakultet
Utfall 
2013


Prognos 
2013


avvikelse 
utf-prog


Budget 
2013


avvikelse 
utf-budg


Utfall 
2012


Lunds Tekniska Högskola 1 -3 4 -29 30 -1
Naturvetenskapliga fakulteten -5 -12 7 -47 42 20
Juridiska fakulteten 7 5 2 -1 8 -2
Samhällsvetenskapliga fakulteten 13 3 10 -12 25 -29
Ekonomihögskolan 6 4 2 0 6 1
Medicinska fakulteten 5 9 -4 -3 8 45
Konstnärliga fakulteten 2 -2 4 -11 13 -11
Fakulteterna humaniora och teologi -10 -9 -1 -22 12 -22
USV 3 -5 8 -9 12 -11
LUKOM 0 0 0 0 0 6
Max IV-lab -3 -4 1 0 -3 2
Campus Helsingborg 0 -1 1 -1 1 0
Gemensam förvaltning 21 15 6 8 13 26
Tekniska kostnadsställen -119 -171 52 -178 59 -2
Övriga verksamheter 2 2 0 1 1 -1
Justering 0 40 -40 0 0 0
Resultat -77 -129 52 -304 227 21
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 2 
forskningsanläggning. Enligt en tidigare överenskommelse ska universitetet bidra med 
sammanlagt 550 mnkr till ESS och i planeringsförutsättningarna/resursfördelningen är detta 
utlagt med 55 mnkr per år från forskningsanslaget under perioden 2013 till 2022. Enligt 
statliga redovisningsregler belastas dock anslaget i takt med utbetalning och utbetalning kräver 
regeringens tillstånd. Under 2013 skedde inte någon utbetalning men universitetet förväntar att 
under 2014 få disponera anslag för Internationell forskningsanläggning med 182 mnkr och 
göra en utbetalning med motsvarande belopp. Sedan tidigare finns ett anslagssparande på 82 
mnkr på anslaget för Internationell forskningsanläggning. Tidigareläggningen av medel till 
ESS medför på så sätt ett tillfälligt lägre myndighetskapital än vad som planerats men sett över 
tioårsperioden är nivån oförändrad.  
 
Universitetet har under senare år önskat fler utbildningsplatser av regeringen eftersom det 
råder ett högt söktryck och tidigare års så kallade överproduktion ser ut att fortsätta om än i 
något mindre omfattning. Eftersom universitetet redan har nått maxgränsen för värdet av 
sparade prestationer kan en framtida överproduktion inte tillgodoräknas. Universitetet har inte 
tilldelats några nya platser, och som ett led i att nå balans inom utbildningen påbörjas under 
2014 en infasning av tidigare kapitalfinansierad utbildning. Tillsammans med fakulteternas 
strävan att minska överproduktionen förväntas detta resultera i en minskad utbildningsvolym. 
 
Universitetsstyrelsen har beslutat om ett måltal på 15 procent för myndighetskapitalet (i 
förhållande till kostnaderna) som ska vara uppnått vid utgången av 2018.  
 
 
Intäkter och kostnader i totalbudget 2014 
Av nedanstående tabell framgår att de budgeterade intäkterna uppgår till 7 837 mnkr och de 
budgeterade kostnaderna till 7 931 mnkr. En fördelning av de olika intäkts- och 
kostnadsslagen redovisas i bilaga 1, Ekonomisk rapport totalbudget 2014. 
 


 
 
På intäktssidan beräknas bidragen öka med 111 miljoner kronor och anslagen med 99 mnkr 
medan avgiftsintäkterna förväntas vara i stort sett oförändrade. Orsaken till den förhållandevis 
låga anslagsökningen är att 100 mnkr av forskningsanslaget enligt universitetets 
regleringsbrev överförs till ett särskilt anslag för Internationell forskningsanläggning för att 
sedan betalas ut till ESS (se ytterligare information om detta i föregående avsnitt Ekonomiska 
förutsättningar för 2014). 
 
På kostnadssidan framgår en fortsatt ökning av verksamhetsnivån främst i form av ökade 
personalkostnader (130 mnkr) och ökade driftskostnader (51 mnkr). Lokalkostnaderna ökar 
bland annat genom nybyggnationen av LUX och renoveringen av Eden. Tidigare års gjorda 
satsningar i form av investeringar återspeglas i ökade avskrivningskostnader.  
 
Transfereringarna ökar jämfört med 2013 eftersom utbetalningen till ESS visas här. 
 
Det finansiella nettot påverkar totalbudgeten med ett överskott på 32 miljoner kronor. 
 


 Budget Utfall Förändring
2014 2013 2013-2014


Intäkter* 7 837 7 475 362 4,8%
Kostnader* 7 931 7 552 379 5,0%
Resultat -94 -77 -17
*varav transfereringar 400 244
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Budgeten fördelar sig mellan utbildning och forskning enligt nedanstående tabell. 
 


 


Finansiella intäkter och kostnader 
Finansiella intäkter för 2014 är beräknade till 41 mnkr kronor och finansiella kostnader till 9 
mnkr vilket ger ett finansiellt resultat på 32 mnkr. Utfallet är lägre än föregående år beroende 
på den historiskt sett låga räntenivån.  
 
I nedanstående tabell framgår hur det finansiella resultatet fördelar sig mellan utbildning och 
forskning 2014 jämfört med utfall 2013. 
 


 
 
Satsningar inom personalområdet 2014 
Utöver de reguljära insatserna inom personalområdet som sektionen Personal leder, görs några 
särskilda satsningar under 2014. Sektionen Personal kommer under året att arbeta med ett 
värdegrundsprojekt och har särskilda medel (1 mnkr) för detta ändamål. Även en förstärkning 
av mångfaldsarbetet sker med 200 tkr liksom av arbetsmiljöarbetet med 1,5 tjänster under 2 år. 
Kompetensutveckling kommer, förutom det pågående kompetensutvecklingsprojektet, att 
erhålla 4 mnkr för olika utbildningsinsatser. Särskilda satsningar i form av längre 
utvecklingsprogram har gjorts för personer inom akademin såsom luPOD (Lunds universitets 
postdoc) med budget 1,2 mnkr per år. Universitetet kommer också att ha en fortsatt 
finansiering med 4 mnkr av professurer i Hedda Anderssons namn och 400 tkr avsätts till att 
förbättra mottagandet av våra internationella medarbetare. Under 2015 kommer en ny enkät att 
nå de anställda och för detta ändamål finns budgeterat 400 tkr.  
 
Totalbudget 2014 per fakultet 
I nedanstående tabeller visas budgeterat resultat per fakultet jämfört med verkligt utfall 2013 
samt beräknat utgående myndighetskapital 2014. Myndighetskapitalet redovisas inklusive 
statskapital, donationskapital och resultatandelar i dotterföretag. 
 
LTH visar - trots kostnadsbesparande åtgärder och effektiviseringar - ett fortsatt underskott 
inom utbildningen vilket medför ett negativt myndighetskapital vid utgången av 2014. 
Underskottet förklaras av den överproduktion som förekommit under senare år och som 


Budget Utfall Förändring
2014 2013 2013-2014


Utbildning
Intäkter 2 498 2 405 93 3,9%
Kostnader 2 550 2 495 55 2,2%
Resultat -52 -90 38


Forskning
Intäkter 5 339 5 070 269 5,3%
Kostnader 5 381 5 057 324 6,4%
Resultat -42 13 -55


Totalt -94 -77 -17


Finansiellt resultat Budget Utfall Förändring
2014 2013


Utbildning 10 10 0 0%
Forskning 22 27 -5 -19%
Finansiellt resultat 32 37 -5 -14%







 
 
 4 
fakulteten ännu inte har reglerat. Juridiska fakulteten kommer att erhålla cirka åtta mnkr i 
kvalitetsmedel under 2014 som inte är budgeterade. Den konstnärliga fakulteten har en mycket 
ansträngd ekonomi och gör stora ansträngningar för att minska kostnaderna. Under 2014 
kommer ansträngningarna att ytterligare intensifieras. Fakulteterna för Humaniora och Teologi 
visar underskott främst på grund av minskade intäkter jämfört med 2013. Inom det tekniska 
kst redovisas underskott eftersom myndighetskapital tas i anspråk bland annat för strategiska 
utbildningssatsningar och ämneslärarutbildningen samt för att finansiera 
universitetsgemensamma projekt (under 2014 främst IAM (införandet av ny identitets- och 
katalogstruktur) och Ny Ekonomi (införande av nytt ekonomisystem)).  
 
Inom forskningen visar den naturvetenskapliga fakulteten underskott eftersom 
myndighetskapital kommer att tas i anspråk för olika forskningsprojekt. Fakulteterna för 
Humaniora och Teologi visar planenliga underskott liksom USV. MAX IV-laboratoriet visar 
överskott eftersom överenskommet driftsbidrag överstiger planerade kostnader under 2014 
och 2015 medan en omvänd situation gäller för åren 2016 och 2017. Inom det tekniska kst 
redovisas underskott eftersom myndighetskapital tas i anspråk för strategiska 
forskningssatsningar samt för att finansiera universitetsgemensamma projekt (under 2014 
främst LUCRIS (införandet av ett forskningsinformationssystem) och Ny Ekonomi (införandet 
av ett nytt ekonomisystem)). 
 


 
 
 
 


Fakultet Budget Utfall Förändring Myndighetskapital


2014 2013 2013-2014 2014-12-31


LTH -26 -31 5 -26
Natur -2 9 -11 31
Juridik -1 4 -5 4
Samhällsvet. -2 19 -21 50
EHL -1 6 -7 25
Medicin -5 -1 -4 73
Konst -7 1 -8 -7
HT -7 9 -16 18
USV 4 8 -4 11
LUKOM 0 -1 1 -1
MAX IV-laboratoriet 0 0 0 0
Gemensam förvaltning 3 1 2 11
Tekniska kst -57 -113 56 58
Övriga verksamheter -6 -1 -5 -25
Campus Helsingborg 0 0 0 1
Justering 55 0 55 55
Resultat -52 -90 38 278
Tekniska kst består av särskilda gem. verksamheter såsom resursfördelningsmodell, pensioner, räntor.


Övrig verksamhet består av Nälu LU, Nälu Hkr, Biblioteksdirektionen och Universitetsbiblioteket.


Utbildning (mnkr)
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Fakultet Budget Utfall Förändring Myndighetskapital


2014 2013 2013-2014 2014-12-31


LTH 1 32 -31 272
Natur -13 -14 1 236
Juridik 0 3 -3 7
Samhällsvet. -5 -6 1 31
EHL 0 0 0 34
Medicin 3 6 -3 279
Konst -3 1 -4 -9
HT -26 -19 -7 61
USV -7 -5 -2 26
LUKOM 0 1 -1 10
MAX IV-laboratoriet 11 -3 14 13
Gemensam förvaltning 8 18 -10 53
Tekniska kst -69 -6 -63 156
Övriga verksamheter 2 5 -3 28
Campus Helsingborg 0 0 0 0
Justering 56 0 56 56
Resultat -42 13 -55 1 253
Tekniska kst består av särskilda gem. verksamheter såsom resursfördelningsmodell, pensioner, räntor.


Övrig verksamhet består av Nälu LU, Nälu Hkr, Biblioteksdirektionen och Universitetsbiblioteket.


Forskning (mnkr)


Fakultet Budget Utfall Förändring Myndighetskapital


2014 2013 2013-2014 2014-12-31


LTH -25 1 -26 246
Natur -15 -5 -10 267
Juridik -1 7 -8 11
Samhällsvet. -7 13 -20 81
EHL -1 6 -7 59
Medicin -2 5 -7 352
Konst -10 2 -12 -16
HT -33 -10 -23 79
USV -3 3 -6 37
LUKOM 0 0 0 9
MAX IV-laboratoriet 11 -3 14 13
Gemensam förvaltning 11 19 -8 64
Tekniska kst -126 -119 -7 214
Övriga verksamheter -4 4 -8 3
Campus Helsingborg 0 0 0 1
Justering 111 0 111 111
Resultat -94 -77 -17 1 531
Tekniska kst består av särskilda gem. verksamheter såsom resursfördelningsmodell, pensioner, räntor.


Övrig verksamhet består av Nälu LU, Nälu Hkr, Biblioteksdirektionen och Universitetsbiblioteket.


Totalt (mnkr)
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Bilaga 1
Lunds universitet Ekonomisk rapport totalbudget 2014 Dnr EK 2013/68
(mnkr)


budget utfall förändring förändring budget utfall


Totalt 2014 2013 % 2013 2012
Intäkter
Anslag 4 203 4 104 99 2,4 4 105 4 053
Avgifter 670 667 3 0,4 605 600
Bidrag 2 523 2 412 111 4,6 2 305 2 232
Finansiella intäkter 41 48 -7 -14,6 48 68
Resultatandelar 0 0 0 -3 -6
Transfereringar och uppbörd 400 244 156 63,9 235 254
Summa intäkter 7 837 7 475 362 4,8 7 295 7 201
Kostnader
Personal 4 726 4 596 130 2,8 4 474 4 295
Lokaler 980 946 34 3,6 942 901
Övrig drift 1 516 1 464 51 3,5 1 661 1 453
Finansiella kostnader 9 11 -2 -18,2 7 13
Avskrivningar 300 291 9 3,1 280 264
Transfereringar och uppbörd 400 244 156 63,9 235 254
Summa kostnader 7 931 7 552 379 5,0 7 599 7 180


Kapitalförändring -94 -77 -17 -304 21


Beräknat utg myndighetskapital 1 531 1 625 -94 -5,8 1 397 1 701


budget utfall förändring förändring budget utfall
Utbildning 2014 2013 % 2013 2012
Summa intäkter 2 498 2 405 93 3,9 2 349 2 317
Summa kostnader 2 550 2 495 55 2,2 2 491 2 412
Kapitalförändring -52 -90 38 -142 -95


Beräknat utg myndighetskapital 279 331 -52 -15,7 274 416


budget utfall förändring förändring budget utfall
Forskning/forskarutbildning 2014 2013 % 2013 2012
Summa intäkter 5 339 5 070 269 5,3 4 946 4 884
Summa kostnader 5 381 5 057 324 6,4 5 108 4 768
Kapitalförändring -42 13 -55 -162 116


Beräknat utg myndighetskapital 1 252 1 294 -42 -3,2 1 123 1 285
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Dnr EK 2013/78


Fakultet Utb Fo Totalt
LTH ‐10,3% 20,2% 10,9%
Natur 8,7% 15,1% 14,2%
Juridik ‐0,8% 11,2% 4,1%
Samhällsvet. 6,8% 10,2% 8,1%
EHL 7,8% 19,5% 12,9%
Medicin 12,8% 11,1% 11,4%
Konst ‐17,6% ‐33,4% ‐20,9%


HT ‐5,8% ‐5,9% ‐5,9%


USV 13,3% 12,0% 12,4%
LUKOM ‐5,5% 23,8% 8,5%
MAX IV‐lab 7,2% 7,1%
Gemensamt 0,2% 4,2% 3,0%


LU tot exkl just 1,3% 16,2% 11,5%
LU tot inkl just 5,1% 23,2% 17,4%


Myndighetskapital i procent av kostnaderna 2017
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1rektor har ordet


Rektor har ordet


När vi tittar tillbaka på 2013 kan vi konstatera att tillväxten för universitetet fortsätter 
att vara mycket stor. Under det gångna året har vi ökat med cirka 300 anställda och 
drygt 370 miljoner kronor i verksamhetsnivå. Totalt har vi nu 7 500 anställda och 
omsätter cirka 7,5 miljarder kronor. Utvecklingen har varit stark även tidigare år och 
tittar vi fem år tillbaka har antalet anställda ökat med 1 700 och verksamhetsnivån 
med cirka 2 miljarder kronor. Denna ökning är anmärkningsvärt stor och tillväxten 
har mestadels skett inom forskningen. 


Under året kunde vi se ett genombrott för studentbostadssituationen i Lund. Efter 
påtryckningar ändrade regeringen ägardirektiven för Akademiska hus. Numera ingår 
det i fastighetsbolagets uppgift att upplåta mark för studentbostäder i samarbete 
med lärosätena, en mycket viktig förändring för att kunna bygga bort bostadsbristen. 
I samarbete med Akademiska hus lokalt har vi pekat ut lämplig mark för tusentals nya 
studentbostäder. Utredningen presenterades i december och möttes av mycket stort 
intresse. Delmålet är 1 000 nya bostäder till 2017 och slutmålet är att vi har byggt 
bort studentbostadsbristen i Lund till 2020. Detta, tillsammans med att regeringen 
2010 gav oss rätt att blockförhyra studentbostäder för alla sorters studenter, gör att 
vi kan se så positivt på bostadssituationen framöver.


Vi måste tyvärr minska vår utbildningsvolym trots rekordstort söktryck och hög 
ungdomsarbetslöshet, detta på grund av att regeringen har drivit igenom sina planer 
på att minska antalet platser vid landets högskolor. Deras beslut är olyckligt bland 
annat eftersom Sverige har tappat en rad placeringar inom OECD gällande högre 
utbildningsnivå, vilket påverkar Sveriges internationella konkurrenskraft negativt. 
Hos oss har neddragningarna främst drabbat kortare utbildningar, distans- och mas-
terutbildningar. När vi nu drar ner riskerar vi att skada vårt arbete med breddad 
rekrytering. Under de två senaste åren har antalet nybörjarplatser i landet minskat 
med cirka 15 procent, samtidigt som söktrycket till Lunds universitet ökat med cirka 
20 procent. Det betyder att vi måste avvisa kvalificerade studenter som söker utbild-
ningar som är eftertraktade på arbetsmarknaden. 


Den största nyheten rörande ekonomin under 2013 var utan tvekan att Veten-
skapsrådet (VR) beviljade MAX IV 1,39 miljarder kronor i driftsbidrag fram till 2018. 
Vi samfinansierar driften med 250 miljoner kronor 2014-2018. VR har också avsatt 
250 miljoner kronor till nya strålrör. Beslutet möttes av positiva reaktioner från ve-
tenskapssamhället. Samtidigt som detta beslut givetvis är en viktig framgång för 
Lunds universitet så har vi också ett mycket stort finansiellt åtagande för forsk-
ningsanläggningarna MAX IV och ESS. Årligen finansierar Lunds universitet MAX IV 
och ESS med cirka 130 miljoner kronor, vilket betyder 1,3 miljarder kronor över en 
tioårsperiod. Detta ska finansieras ur forskningsanslaget till Lunds universitet, dvs 
av våra fakultetsmedel.


Styrkan, rikedomen och attraktionskraften för Lunds universitet ligger i den 
breda kompetens som ett fullskaligt toppuniversitet med snart 350 års erfarenhet 
kan erbjuda genom att gränsöverskridande använda kunskaper från olika områden 
för att ta sig an framtidens stora utmaningar. Detta hoppas vi ska framgå i denna 
årsredovisning och att vi i enlighet med vår strategiska plan alltmer blir ett universitet 
i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor.


Till sist ett stort och varmt TACK till alla våra medarbetare, vänner och samarbets-
partner för ett händelserikt, spännande och framgångsrikt verksamhetsår.


Per eriksson, rektor    eva Wiberg, Prorektor
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Studenterna har ordet


Lunds universitets vision är att vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar 
och förbättrar vår värld och människors villkor. Ett universitet i världsklass kräver 
studenter som är trygga och har goda förutsättningar att genomföra sina studier. 
Studentfrågor är med andra ord intimt förknippade med universitetets strategiska 
arbete i det större sammanhanget. Året 2013 har för Lunds universitet varit ett viktigt 
år där både stora och små beslut har bidragit till att forma universitetets väg mot 
denna vision och flera av besluten har haft särskild vikt för studenterna vid Lunds 
universitet.


Den i särklass viktigaste frågan under året har varit det förslag som kom under som-
maren gällande en möjlighet för universitet och högskolor att omvandlas till stiftelser. 
För Lunds Universitets Studentkårer blev denna fråga viktig då förslaget skulle inne-
bära avsevärda osäkerheter och försämringar för studenter gällande grundläggande 
rättssäkerhet och inflytande. För Lunds universitet blev förslaget en besvikelse då 
det inte innehöll den ökade frihet som lärosätet eftersökt. Lunds universitet tackade 
nej och frågan ligger nu återigen hos Utbildningsdepartementet.


Internationalisering är en av universitetets fyra strategier för att uppnå sitt mål. 
Under året har två viktiga steg tagits för att förbättra universitetets interna arbete 
med internationalisering. Ett litet men mycket viktigt steg är att den universitetsge-
mensamma internationaliseringskommittén nu har börjat arbeta på engelska för att 
möjliggöra att engelskspråkiga studenter kan delta i det interna kvalitetsarbetet på 
universitetet. Vidare har ett projekt initierats kring att titta på hur Lunds universitet 
kommunicerar betyg till internationella studenter. Detta är viktigt för att säkerställa 
att de studenter som kommer till Lunds universitet vid hemresa får med sig det de 
behöver för fortsatta studier. Under kommande år måste Lunds universitet få rutiner 
på plats för detta.


Ledarskap, lärarskap, medarbetarskap är ytterligare en av universitetets strategier 
för att bli ett universitet i världsklass. Inför kommande år är det viktigt att den under 
året antagna rättighetslistan för studenter implementeras runt om på universitetet. I 
samband med denna lista har Lunds Universitets Studentkårer också framhävt vikten 
av samordnade rutiner för hantering av känsliga student- och doktorandärenden på 
universitetsgemensam nivå. Under året har ett arbete initierats för att få rutiner för 
detta på plats, men under kommande år är det viktigt att arbetet avslutas med att 
sagda rutiner är på plats. 


Lunds universitets studentkårer
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1. Inledning
I detta kapitel introducerar vi årsredovisningen. Årets resultat sammanfattas 
och ett axplock av de nyheter som publicerats under 2013 presenteras.
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1.1 Välkommen till årsredovisningen 2013
Lunds universitet är ett stort, brett och dynamiskt universitet i ständig förändring.  
I årsredovisningen sammanfattas årets verksamhetsresultat och ekonomiska resultat.


Årsredovisningen är den officiella redovisningen av årets 


verksamhet och ekonomiska resultat som överlämnas till 


regeringen enligt Förordningen om årsredovisning och bud-


getunderlag. Den ska både uppfylla de formella krav som 


ställs och vara en informativ läsning för den som vill lära sig 


mer om Lunds universitet.


Årsredovisningen består av resultatredovisning och ekono-


misk analys och finansiella rapporter. Resultatredovisningen 


ska utgå från universitetets uppdrag i Högskolelagen: uni-


versitetets uppgift är att bedriva utbildning på vetenskaplig 


eller konstnärlig grund, bedriva forskning och konstnärligt 


utvecklingsarbete samt samverka med det omgivande sam-


hället. Universitetet ska också verka för att forskningsresultat 


tillkomna vid universitetet kommer till nytta samt informera 


om sin verksamhet. 


I resultatredovisningen redovisas volymutveckling och kost-


nader inom uppgifterna, enligt Högskolelagen, samt viktiga 


händelser som påverkar resultatet av verksamheten. Här re-


dovisas också resultatet av vår verksamhet som prestationer. 


Inom utbildningsområdet har man på nationell nivå kommit 


överens om att följande ska redovisas som prestationer: 


helårsstudenter, helårsprestationer, forskarstuderande och 


forskarexamen. Inom forskning ses resultatet främst som 


publikationer. Inom innovation och samverkan redovisas 


patentansökningar och bolagsbildningar.


tema: kvaLitetsutveckLing
Lunds universitets övergripande mål är högsta kvalitet i utbild-


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


finns fyra strategier:


•	 Gränsöverskridande samverkan


•	 Internationalisering


•	 Kvalitetsutveckling


•	 Ledarskap, lärarskap, medarbetarskap


Temat för årsredovisningen 2013 är kvalitetsutveckling. Vi 


lever i en värld stadd i snabb förändring och detta ställer krav 


på ett kontinuerligt arbete med kvalitetsutveckling, omvärlds-


analys, strategier, proaktiva åtgärder och förändringsarbete. 


Lunds universitet skapar kvalitet i utbildning genom ett stän-


digt kvalitetssäkringsarbete som sätter studenten i centrum. 


Utbildningen är så långt som möjligt forskningsanknuten 


och högskolepedagogisk utbildning av hög kvalitet erbjuds 


personalen.


Kvalitet i forskning skapas av engagerade forskare som be-


driver sin verksamhet med integritet, omdöme, ärlighet och 


kollegial granskning, och genom stärkt och systematiserad 


kvalitetsutveckling av forskarutbildningen.


Inom området innovation och samverkan sker kvalitetsutveck-


ling genom en stor satsning på kvalitetssäkring av affärs-


utvecklingsprocessen, inte bara inom LU Innovation System, 


utan även gemensamt med lärosätena i Skåne och Blekinge. 


Syftet är att skapa en gemensam process för ett enhetligt och 


kundfokuserat arbetssätt.


Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för universi-


tetets personal och studenter. Årsredovisningen redovisar hur 


detta arbete bedrivs inom universitetets olika delar.


kapitel 1 | inledning Här sammanfattas årets resultat och 


de viktigaste händelserna.


kapitel 2 | ett universitet – många delar Universitetet 


har en mångfald av olika verksamheter. I detta kapitel pre-


senterar fakulteterna, de särskilda verksamheterna, MAX IV, 


kulturverksamheterna och biblioteksorganisationen ett urval 


av årets viktigaste händelser.


kapitel 3 | utbildning är en av universitetets grundläggande 


uppgifter. I detta kapitel redovisas volymutveckling och vad 


som bidragit till att utveckla utbildningarna och stärka kva-


liteten.


kapitel 4 | Forskning är också en av universitetets grund-


läggande uppgifter. I detta kapitel redovisas tilldelningen av 


forskningsbidrag, starka forskningsmiljöer och volymutveck-


ling av publikationer.


kapitel 5 | innovation och samverkan är universitetets 


tredje grundläggande uppgift. Här presenteras olika samver-


kansformer och samverkansprojekt samt universitetets arbete 


med att stödja nyttiggörande av forskningsresultat.


kapitel 6 | Personal Universitetets medarbetare är en 


grundläggande förutsättning för att nå målen. Här redovisar 


vi nyckeltal och beskriver vad som görs för att säkerställa 


kompetensförsörjningen.


kapitel 7 | återrapporteringskrav De återrapporterings-


krav i regleringsbrev och förordningar som inte finns på annat 


ställe redovisas här.


kapitel 8 | ekonomisk analys, finansiella rapporter samt 


redovisning av takbelopp. Här återfinns de ekonomiska 


analyserna och finansiella rapporterna samt redovisning av 


takbelopp.


kapitel 9 | om årsredovisningen Här redovisar vi hur upp-


gifterna till årsredovisningen tagits fram.


kapitel 10 | om styrelsen Här redovisas uppgifter om sty-


relseledamöterna och deras arvoden.


kapitel 11 | styrelsebeslut Styrelsens fastställande och 


intygande att årsredovisningen är rättvisande.


kapitel 12 | väsentliga uppgifter för universitetet fem år 


redovisas här.
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1.2 Lunds universitets utveckling och framtid
Lunds universitet är ett fullskaligt universitet, som bedriver utbildning och forskning 
inom ekonomi, humaniora och teologi, juridik, konst, teknik, medicin, naturvetenskap och 
samhällsvetenskap. Internationella forskningsanläggningar ligger granne med kultur- och 
museiverksamheter och universitetet har ett av landets största bibliotek. 


Den stora bredden, med sin mångfald och sina starka miljöer 


för utbildning, forskning och innovation, ger unika möjlig-


heter till tvärvetenskapliga och gränsöverskridande möten.


Lunds universitet står fast förankrat i grundläggande vär-


deringar om mänskliga rättigheter samt demokratiska och 


akademiska värden. Dessa värderingar talar även om vikten av 


högt i tak, fritt och kritiskt tänkande, humor, nyfikenhet och 


engagemang. Universitetets vision är att vara ett universitet i 


världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och 


människors villkor. 


Den ekonomiska omsättningen fortsätter att växa vid univer-


sitetet, men det är i stort sett endast forskningen som står 


för ökningen. Lunds universitet har varit framgångsrikt i att 


få forskningsmedel från såväl stat som externa finansiärer. 


Den årliga ekonomiska omsättningen överstiger 7 miljarder 


kronor. Av universitetets drygt 7 500 anställda individer är 


närmare 5 000 lärare, forskare eller doktorander. Under de 


senaste två åren har antalet anställda ökat med 700 heltidsek-


vivalenter och budgeten ökat med över 700 miljoner kronor. 


All verksamhet vid universitetet ska hålla högsta möjliga kva-


litet. Motiverade studenter och engagerade medarbetare är 


de enskilt viktigaste faktorerna för att uppnå detta. Kvalitet 


bygger på öppenhet, kollegialt medbestämmande och ett 


gemensamt deltagande som inkluderar alla – personal såväl 


som studenter. Ett aktivt studentinflytande och ett levande 


studentliv främjar kvaliteten i utbildningarna och bidrar också 


till att göra universitetet till ett attraktivt val för presumtiva 


studenter.


studenter och Forskning i centrum
Vid universitetet finns närmare 28 000 helårsstudenter. Dessa 


kan välja mellan 75 utbildningsprogram på grundnivå, 210 


utbildningsprogram på avancerad nivå och 2 200 fristående 


kurser. Av dessa finns det över 100 masterprogram och 600 


kurser på engelska. Nära hälften av studenterna läser pro-


gram på grundnivå och knappt en fjärdedel läser program på 


avancerad nivå. Resten läser olika typer av fristående kurser.


Lund är landets mest studenttäta stad. På ett bekvämt gång- 


och cykelavstånd finns en stor mängd studentbostadsområ-


den, nationer, kårer och föreningar. Stämningen i Lund är 


internationell och familjär på en och samma gång. Det rika 


och välutvecklade studentlivet är en betydelsefull faktor för 


att Lund ska fortsätta vara en attraktiv studieort.


Forskningen vid Lunds universitet är omfattande och välut-


vecklad. Vid universitetet finns flera strategiska forsknings-


områden i absolut världsklass. 


MAX IV kommer att erbjuda en mycket kraftfull synkrotron-


anläggning och bli en av jordklotets starkaste ljuskällor. Den 


internationella forskningsanläggningen European Spallation 


Source, ESS, kommer genom neutronstrålning ge helt nya 


möjligheter att studera olika material på molekylnivå. ESS och 


MAX IV kompletterar varandra och kommer att göra Lund till 


ett världsledande centrum för materialforskning. 


Figur 1.1 ekonomisk utveckling Figur 1.2 helårsstudenter
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Figur 1.3 Forskarstuderande (hte) Figur 1.4 Personal (hte)


internationeLLt och regionaLt 
Universitetet har under snart 350 år varit en viktig och integre-


rad del av staden Lund. De historiska avtrycken är djupa och 


universitetet påverkar stadens utveckling i stor utstäckning. 


En helt ny stadsdel planeras kring MAX IV och ESS. Lunds 


universitet finns även i Malmö, Helsingborg och Ljungbyhed. 


Universitetet är en viktig del av regionen. 


Lärosäten Syd är ett samarbetsprojekt som startade 2009 


mellan Lunds universitet, Högskolan Kristianstad, Malmö 


högskola, Blekinge tekniska högskola och SLU Alnarp. Uni-


versiteten och högskolorna i regionen har en bred förankring 


och hög trovärdighet bland medborgarna och det finns en 


stark tilltro till utbildningen och forskningens centrala roll för 


utveckling och tillväxt.


Lunds universitet rankas som ett av världens hundra främsta 


bland världens drygt 17 000 lärosäten. I en av de största 


rankingarna, QS, kliver universitetet från plats 71 till plats 


67. Det är framför allt det goda akademiska anseendet bland 


forskare i andra länder som bidrar till den höga placeringen. 


Även det faktum att universitetet har de flesta internationella 


studenterna bland landets lärosäten säger något om förtro-


endet vi åtnjuter internationellt. 


en deL av vårt samhäLLe
Universitetet har under lång tid efterlyst ökad autonomi. En 


ökad handlingsfrihet möjliggör för lärosätet att i ännu större 


utsträckning kunna bedriva högkvalitativ verksamhet i nära 


samverkan med vårt omgivande samhälle. En grundläggande 


uppgift för universitetet är även att vara en självständig och 


kritiskt granskande kraft i vårt samhälle. 


Universiteten och högskolorna utgör en unik miljö där olika 


typer av frågor kan ställas och besvaras. Våra lärosäten ger 


sina studenter en möjlighet att utvecklas till kompetenta, 


självständiga och kritiskt reflekterande individer. Forskningen 


bygger vidare på och utvidgar vår stora kunskapspool, men 


bryter även ny mark. Utbildningen och forskningen tillför 


ständigt vårt omgivande samhälle och företag ny kompetens. 


Universitet har en viktig roll i samhället genom att vara en 


drivande kraft för hållbar utveckling. Genom utbildning, 


forskning och samverkan med det omgivande samhället, till-


förs ständigt ny kunskap som kan driva detta arbete framåt. 


Universitets verksamhet bedrivs så att den främjar en hållbar 


utveckling som innebär att nuvarande och kommande gene-


rationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk 


och social välfärd och rättvisa.


Universitet och högskolor får en allt mer aktiv roll i strävan 


efter en hållbar tillväxt. Att arbeta med innovation betyder 


att arbeta med sin framtid och förnyelse. En innovation är 


en ny framgångsrik produkt, tjänst, arbetssätt eller process. 


Detta behöver alla organisationer och hela vårt samhälle bli 


allt bättre på. Vid Lunds universitet finns en mycket god inno-


vationskultur som resulterat i många framgångsrika företag 


och arbetssätt.


Vårt samhälle står inför grundläggande och komplexa utma-


ningar. Det handlar om frågor som berör vår överlevnad och 


möjligheter att leva ett drägligt och värdigt liv. Universitetet 


har en viktig och central uppgift att både ställa de rätta frå-


gorna såväl som att söka svar på dem. Frågor vi brottas med 


handlar om vår miljö, om globaliseringen, om demokrati, om 


hållbar utveckling och om vår hälsa. Det handlar om att stävja 


ökade spänningar och fördjupade klyftor mellan länder och 


grupper av människor. Det handlar om att hitta en fungeran-


de balans inom oss själva, i våra mellanmänskliga relationer 


såväl som mellan det moderna samhället och den natur vi är 


en del av. I arbetet med de stora samhällsutmaningarna både 


kan och ska universitetet spela en viktig roll.
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1.3 Året som gick – händelser 2013
På Lunds universitet händer det dagligen spännande saker. Här presenteras ett litet axplock 
av det som hände under 2013. 


besök hos university of nottingham. En delegation från 


Lunds universitet reste till Nottingham för att diskutera möj-


ligheter till samarbete mellan de två lärosätena. Besöket var 


en uppföljning på föregående års utbyte då University of Not-


tingham gästade Lund. Under resan besöktes även University 


of Birmingham. 


resa till taiwan. En delegation besökte i mars universitet 


och företag i Taiwan, med syfte att undersöka möjligheter 


till framtida samarbeten. Sedan tidigare samarbetar Lunds 


universitet med National Taiwan University i Taipei, men för-


hoppningen är att utveckla samarbetet både där och på andra 


universitet. På resan besökte delegationen även olika företag. 


Professor Lars Samuelson från Nanometerkonsortiet arbetar 


redan nu tätt ihop med det taiwanesiska halvledarbolaget 


TSMC, och förhoppningen är att det ska bli fler liknande fö-


retagssamarbeten. Ett möte med Taiwans utbildningsminister 


blev så positivt att han besökte Lunds universitet i mitten av 


juli. 


studentbostäder. Lunds universitet presenterade i samar-


bete med Lunds kommun och Akademiska Hus en gemensam 


plan för hur man ska komma till rätta med studentbostads-


bristen. Tusen bostäder ska byggas fram till 2017. 2020 ska 


bostadsbristen vara helt bortbyggd. Det är ett genombrott 


som blivit möjligt tack vare ett helt nytt samarbete, där Aka-


demiska Hus frigör mark för att möjliggöra byggnation av fler 


bostäder åt studenter. 


seminarieserie i värdegrund. Ett seminarium inom Lunds 


universitets seminarieserie som behandlar universitetets vär-


degrunder, The LU Experience, arrangerades i april och i slutet 


av oktober. Universitetets ledningsgrupp, med vicerektor Nils 


Danielsen i spetsen, driver det viktiga arbetet om universite-


tets värdegrundsfrågor. 


tedx (technology, entertainment, design). Den 22 april 


höll Lunds universitet sitt första TEDx-event på Skissernas mu-


seum. Under det övergripande temat Ideas worth spreading 


samlade TED talare från helt olika bakgrunder: konstnärer, 


forskare, entreprenörer, politiker, äventyrare med flera. Temat 


i Lund var Perspectives, där talarna utmanade invanda före-


ställningar och gav nya perspektiv till tillvaron.


meteorologutbildningen är tillbaka. Universitetet med-


delade i april att en fullvärdig meteorologutbildning åter kan 


erbjudas till studenter. Meteorologutbildningen är tre år lång 


och har femton utbildningsplatser. 


Projektet en väg framåt. På Lunds Fontänhus startades 


ett projekt för studenter som har eller riskerar att utveckla 


psykisk ohälsa kallat En väg framåt. Projektet omfattar idag 


30 studenter som genom projektet erbjuds handledning, stu-


dieplatser, gemenskap och aktiviteter. Projektet finansieras av 


Allmänna Arvsfonden, Lunds universitet, Region Skåne och 


Sparbanksstiftelsen Öresund. Projektet drivs nu vidare som 


ett Arvsfondsprojekt.
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hbtQ-dag. 17 maj var det den internationella dagen mot 


homofobi och transfobi och detta uppmärksammades vid 


universitetet genom en dag med föreläsningar och semina-


rier som fokuserade på att diskutera hur man jobbar för att 


göra universitetet till en attraktiv arbets- och studieplats för 


HBTQ-personer. 


maPci. Den 3 juni invigdes forskningsinstitutet MAPCI (Mo-


bile and Pervasive Computing Institute at Lund University), ett 


samarbete mellan Lunds universitet, Region Skåne och Sony 


Mobile. Navet i detta samarbetsprojekt kommer att vara på 


Mobile Heights Center i Lund och organiseras som ett kom-


petenscentrum vid LTH. MAPCI ska ägna sig åt distribuerad 


molnteknologi, vilket är ett relativt nytt teknikområde som 


smälter samman kommunikation och mjukvara. 


antalet sökande till Lunds universitet ökar, men antalet 
platser minskar. Till höstens antagning sökte över 70 000 


personer till universitet, varav 31 000 hade utbildningar vid 


Lunds universitet som sitt förstahandsval. Det var en ökning 


med 7 procent jämfört med föregående år. Dessa glädjande 


siffror grusas tyvärr av att enbart 18 580 studenter kunde 


antas. Det är drygt 600 färre studenter än året innan. Uni-


versitetet har önskat fler platser av regeringen men detta har 


tyvärr inte skett.


universitetsnätverket u21 anordnar tävlingen three 
minute thesis. I tävlingen presenterade forskare från med-


lemsuniversitet från runt om i världen sin forskning på tre 


minuter. En deltävling hölls i Lund och vinnaren, Nellie Linan-


der från Avdelningen för funktionell zoologi, gick vidare till 


en internationell final där hon vann andra pris för sitt sätt att 


beskriva hur humlor navigerar.


Fler avgiftsstudenter. Allt fler avgiftsstudenter söker sig 


till Lunds universitet. 2013 har 273 nya studenter betalat sin 


avgift, jämfört med 222 nya studenter förra året. Det innebär 


en ökning på 28 procent. Flest avgiftsstudenter kommer från 


Kina, Indien och USA. Räknar man dessutom in de 28 studen-


ter som kommer genom programmet Study Abroad och de 


nio studenter som kommer genom Science Without Borders 


(ett nationellt stipendieprogram Sverige/Brasilien), får Lunds 


universitet totalt 310 betalande studenter, vilket innebär en 


ökning med cirka 40 procent. 


143 miljoner kronor till naturvetenskap och teknik. När 


Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse delade ut sina årliga 


projektanslag gick 143 miljoner av totalt 770 miljoner kronor 


till Lunds universitet. De fem lundaprojekten som tilldelades 


medel kan leda till att vi i framtiden får nya lasertillämpningar, 


bättre förstår hur galaxer bildas, hittar nya sätt att tillverka 


läkemedel och kan förutspå hur markbundet kol släpps ut i 


atmosfären när klimatet förändras. Dessutom fick forskning 


om halvledande nanotrådar fortsättningsanslag.


nytt centrum för handelsforskning. Kunnigare kunder, 


nya betalningslösningar på nätet och i butik samt ökade 


transparenskrav - detta är några av handelns utmaningar och 


hjärtefrågor som ska studeras vid ett nytt tvärvetenskapligt 


centrum för handelsforskning vid Lunds universitet. Centru-


met finansieras av Handelns Utvecklingsråd med 25 miljoner 


kronor.


Femårsjubileum för innovation in mind. 2013 års upplaga 


av innovationsarrangemanget var välspäckat. Bland talarna 


fanns Innovation Management-gurun Hal B. Gregerson, 


Europas ledande futurist Ray Hammond och den kontrover-
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siella journalisten och bloggaren Annalee Newitz. Fokus var 


framtiden, och under temat What’s Next fångades viktiga 


trender och förändringar. 


46 miljoner till mikroskopforskning. Knut och Alice 


Wallenbergs Stiftelse beviljade 46 miljoner kronor till Lunds 


universitet, där MAX-lab tilldelades 15 miljoner kronor för att 


kunna flytta befintlig experimentutrustning till den nya MAX 


IV-anläggningen. 31 miljoner kronor gick till en ny typ av 


elektronmikroskop som ska placeras på Kemicentrum. 


erc-anslag till Lundaforskare. Fyra forskare från uni-


versitetet tillelades 73 miljoner kronor när de prestigefyllda 


anslagen ERC, Europeiska forskningsrådet, delades ut. Bland 


de som fick ta del av ERC:s anslag ligger Lund i topp av alla 


svenska lärosäten. Anslagen ska gå till forskning om Alzhei-


mers sjukdom, självbyggande nanopartiklar, elektronstudier 


med ultrasnabba kamerablixtar samt nanotrådar. 


bertil sundén tilldelades Professors namn av reger-
ingen. Lundadocenten och överläkaren Bertil Sundén fick 


utmärkelsen Professors namn, som är en exklusiv belöning 


som synnerligen sparsamt delas ut av regeringen. Det var 


Kungliga fysiografiska sällskapet i Lund som ligger bakom 


nomineringen. 


anslag från vetenskapsrådet, riksbankens Jubileums-
fond och cancerfonden presenterades alla i november. To-


talt innebar detta cirka 480 miljoner kronor. Lunds universitet 


hamnade på andra plats i Vetenskapsrådets utdelningar när 


det gäller utdelningarna i medicin respektive naturvetenskap 


och teknik, medan samhällsvetare och humanister samt ut-


bildningsvetenskap hamnade på fjärde plats. Från Riksban-


kens Jubileumsfond fick Lunds universitet drygt 42 miljoner 


kronor till en rad olika projekt, främst inom humaniora och 


samhällsvetenskap, men även inom ekonomi. Cancerfonden 


delade ut 59 miljoner kronor till ett antal forskningsprojekt. 


almedalen. Under Almedalsveckan 2013 anordnade Lunds 


universitet en rad arrangemang. Lärosäten Syd höll i en pa-


neldebatt om kvalitetsutvärderingen i högskolan – Var står vi 


i dag och vart är vi på väg? Våra hemlöshetsforskare ordnade 


seminarier om hur universitetet kan bidra till utvecklingen 


av sociala insatser och om Bostad först, en modell för att 


komma till rätta med just hemlöshet. Därutöver annordnades 


Science Slam där sex forskare på åtta minuter presenterade 


sin forskning på ett så populärt sätt som möjligt. Centrum för 


Mellanösternstudier ordnade också en temadag. 


Framtidens forskningsledare vid Lunds universitet. Stif-


telsen för Strategisk Forskning gav 20 yngre forskare i Sverige 


10 miljoner kronor vardera inom ramen för forskningspro-


grammet Framtidens forskningsledare. Fyra av dessa är verk-


samma vid Lunds universitet: Bidragen ges till framgångsrika, 


yngre forskare med goda förutsättningar att bygga upp en 


självständig forskarverksamhet.


vattenhallen science center Lth fick i september fyra mil-


joner kronor i utvecklingsbidrag från Sparbanksstiftelsen Färs 


och Frosta. Pengarna blir det första tillskottet till en planerad 


utbyggnad, vilket ska göra det populära besöksmålet mer 


än tre gånger så stort som idag. Just Färs och Frostas bidrag 


öronmärks till högteknologisk AV-teknik för ett helt nytt 


auditorium och en ny utställning om mag- och tarmkanalen, 


där besökarna kan få vandra genom en tarm i tunnelstorlek. 


I auditoriet kommer man att kunna ta emot skolklasser och 


erbjuda besökare vetenskapsshower och interaktiva upplevel-


ser med hjälp av modern teknik. Utbyggnaden beräknas stå 


färdig till universitetets 350-års jubileum. När allt är klart kom-


mer Vattenhallen ha en total yta på 2900 kvadratmeter och 


kunna ta emot 100 000 besökare per år. Nya Vattenhallen 


kommer även att omfatta ett café och en temalekpark som 


utformas som en förlängning av Vattenhallens experiment 


utomhus. 
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brasilienresa. Forskare och universitetsledningar från Lund, 


Uppsala, KTH, Linköping och Halmstad åkte till Brasilien för 


att presentera svensk forskning. Parallellt med detta genom-


förde också åtta svenska lärosäten inom stipendieprogram-


met Science without Borders, en turné i Curitiba, Campinas, 


São Paulo och Porto Alegre för att marknadsföra svensk 


utbildning och locka fler brasilianska studenter att söka sti-


pendier inom programmet med destination Sverige.


Forskningsrådet Formas delade ut medel till ett antal 


forskningsprojekt. Lunds universitet fick totalt omkring 100 


miljoner kronor från Formas. Två större projekt tilldelas medel. 


Ett av dem gick till forskarmiljön CRUSH – CRitical Urban Sus-


tainability Hub – som ska undersöka om bostadsmarknaden 


är på väg in i ett dysfunktionellt tillstånd och vad man i så 


fall kan göra för att förhindra en sådan utveckling. Det andra 


projektet ska undersöka Nationell stark transdisciplinär forsk-


ningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering. 


resa till sydafrika, botswana och malawi. En delegation 


med deltagare från flera fakulteter besökte under året Sydaf-


rika, Botswana och Malawi. På agendan stod besök på flera 


universitet i Sydafrika och Botswana samt Botswana Innova-


tion Hub. Dessutom höll det nätverk som Lunds universitet är 


med i, SANORD, konferens i Malawi och prorektor Eva Wiberg 


var huvudtalare. Afrika har pekats ut som en viktig strategisk 


satsning i Lunds universitets internationella handlingsplan. 


Sedan länge finns svenska forskare och studenter på plats i 


olika projekt i Afrika men det finns få övergripande universi-


tetssamarbeten och nästan inga avtal med lärosäten. Syftet 


med resan var att utforska nya och stärka redan befintliga 


samarbeten. 


48 timmar för syrien. Centrum för Mellanösternstudier 


anordnade i november ett evenemang om Syrien. Under 48 


timmar var det föreläsningar, debatter, seminarier, teater, 


konserter och poesiföreläsningar på en rad plaster runt om 


i Lund.


 


stort eu-anslag till epilepsiforskning. EU-projektet EPI-


TARGET samlar ett nätverk av ledande forskargrupper från 


hela 13 universitet i Europa. Projektet fick närmare 101 miljo-


ner kronor i anslag för en femårsperiod. Av detta gick nära 14 


miljoner kronor till Lunds universitet som är den enda svenska 


deltagaren. Övriga akademiska deltagare i projektet finns i 


Tyskland, Italien, Storbritannien, Finland, Frankrike, Polen, 


Nederländerna och Israel. 


ranking 
2013 års resultat i de stora internationella rankingarna har 


varit blandat. Universitetet placerar sig fortsatt i världsklass 


bland världens drygt 17 000 universitet. I Shanghai-rankingen 


(Academic Ranking of World Universities, ARWU) är place-


ringen oförändrad (101-150) medan i QS-rankingen har en 


förbättring från 71 till 67 skett. Placeringen på Times Higher 


Educations ranking har försämrats från 82 till 123. Anled-


ningen till detta har inte universitetet fått någon detaljerad 


information om. 


I QS-rankingen görs även ranking i enskilda ämnesområden. 


För flertalet hamnar placeringen på 51-100, men några höga 


placeringar sticker ut: Geography and Area Studies (26),  


Environmental Sciences (32) och Biological Sciences (46).


Figur 1.5 rankingresultat


2011 2012 2013


QS 86 71 67


Times Higher Education 80 82 123


Academic Ranking of World Universities 101-150 101-150 101-150
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2. Ett universitet - många delar
Universitetet har en mångfald av olika verksamheter. Stommen för universi-
tetet är de åtta fakulteterna. I detta kapitel summerar fakulteterna sitt 2013. 
Utöver fakulteterna redovisar universitetets särskilda verksamheter, MAX 
IV, kultur- och museiverksamheterna och Lunds universitets bibliotek viktiga 
händelser som de har upplevt under året. 
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2.1 Ekonomihögskolan
Under 2013 har Ekonomihögskolan satsat på att ytterligare internationalisera en av Sveriges 
mest internationellt framgångsrika ekonomutbildningar. Samtidigt har det funnits plats 
att slipa på små frågor med stor betydelse för den långsiktiga kvalitetsutvecklingen i 
verksamheten.


utbiLdningen bLir mer internationeLL
Ett av målen för kvalitetsutveckling vid Ekonomihögskolan är 


att göra utbildningen ännu mer internationellt konkurrens-


kraftig. Som första ekonomiutbildning i Sverige lanserades 


exempelvis ett Honours track på Ekonomie kandidatprogram-


met, där högpresterande studenter ges möjlighet att läsa 


extra kurser och få ett diplom som är användbart när de ska 


söka jobb.


- Den här studieformen förekommer redan vid många anglo-


saxiska toppuniversitet. Det ger en extra växel och flexibilitet 


i studietakten redan på grundnivå. Vi tror att honnörspå-


ret både kan attrahera och motivera duktiga studenter vid 


Ekonomihögskolan, säger Kristina Eneroth, prorektor och 


ansvarig för utbildningen på Ekonomihögskolan.


Möjligheten att tillgodoräkna sig akademiska poäng för så 


kallad verksamhetsförlagd praktik introducerades också under 


året i utbildningen. I detta är Ekonomihögskolans omfattande 


nätverk av partnerföretag och näringslivskontakter en viktig 


del i att kunna erbjuda studenterna attraktiva arbetsplatser 


med kvalificerade arbetsuppgifter.


Under början av 2013 lades också Civilekonomprogrammet 


vid Ekonomihögskolan ner som ett led i att anpassa utbild-


ningsprofilen till Bolognaprocessen. Fakulteten lanserade ett 


2009 2010 2011 2012 2013


Helårsstudenter (HTE) 4 329 4 439 4 006 3 871 3 738


Forskarstuderande (HTE)* 99 103 104 106 111


Personal (HTE) 282 298 314 345 335


Verksamhetens kostnader 
(mnkr)


277 301 318 330 342


HTE=Heltidsekvivalenter
* Forskarstuderande med doktorandanställning ingår även i posten Personal. 


Figur 2.1 ekonomihögskolans utbildningsprofil Figur 2.2 nyckeltal
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omstrukturerat Ekonomie kandidatprogram till höstterminen 


och förstahandsansökningarna ökade med 93 procent, vilket 


placerade programmet som näst populäraste inom ekonomi 


och i topp fem totalt i Sverige.


Ansökningsstatistiken för 2013 visade att fakulteten bibehål-


ler en fortsatt hög andel betalande internationella studenter. 


Höstterminen år 2013 började 96 betalande studenter vid 


något av Ekonomihögskolans populära masterprogram. En 


siffra som är bland de högsta i Sverige.


- Konkurrensen om ekonomistudenter på den globala ut-


bildningsmarknaden är hård. Det är därför glädjande att vi 


lyckats göra våra masterprogram attraktiva för internationella 


studenter, säger Fredrik Andersson, rektor på Ekonomihög-


skolan.


eFFektivare administration av 
utbytesProgram
Administrationen kring utbytesavtal för studenter mellan 


partneruniversitet kan vara resurskrävande och innebära 


mycket pappersarbete. Under 2013 implementerade Eko-


nomihögskolan en ny webbaserad lösning, kallad Iris, som 


gör hanteringen av utbytesprogram för in- och utresande 


studenter näst intill papperslös, smidigare och mer effektiv. 


Lösningen har underlättat kommunikationen mellan lärosä-


tena och fått mycket beröm av Ekonomihögskolans partner-


universitet. 


miLJoner tiLL både sPets och bredd
Forskningen vid Ekonomihögskolan förstärktes betydligt un-


der 2013. Både talangfulla individer och starka forskningsmil-


jöer belönades med stora anslag och bidrag.


Wallenberg Academy Fellows är ett karriärprogram initierat 


av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse där 33 lovande yngre 


forskare får en summa mellan 5 och 9 miljoner kronor som 


långsiktigt ska finansiera deras forskning. I 2013 års omgång 


utnämndes Joakim Westerlund, professor i nationalekonomi, 


till programmet. Han kommer att utveckla bättre verktyg för 


ekonomisk analys av stora datamängder, så kallad paneldata.


Astrid Kander, professor i ekonomisk historia, tilldelades två 


anslag från Energimyndigheten och Vetenskapsrådet på 3 


respektive 4,98 miljoner kronor. I ett av forskningsprojekten, 


Utrikeshandelns påverkan på koldioxidutsläpp, ska Kander 


undersöka en ny metod för att redovisa utsläpp av koldioxid 


där länder bland annat kan tillgodoräkna sig investeringar 


i ren teknik och koldioxidfri energi även för exporten. Ast-


rid Kander ska också titta på vilken betydelse en förändrad 


redovisningsmetod kan få för de internationella klimatför-


handlingarna.


I oktober anslog Handelns Utvecklingsråd 25 miljoner kronor 


till ett nytt nationellt excellenscenter för handelsforskning vid 


Lunds universitet. Det nya centret ska ledas av Ulf Johans-


son, professor i marknadsföring, och involverar ekonomer, 


teknologer och samhällsvetare vid universitetet. 


– Vi ska skapa en bättre bild av hur trender inom e-handel, 


kunnigare kunder och ökade krav på transparens påverkar 


handeln. Vi ska bland annat titta på hur butiksanställda bäst 


skapar värde i kundmötet och hur kunder anammar nya be-


talningssätt, säger Ulf Johansson.


Ekonomihögskolan har under året börjat använda ett system 


för poängsättning av publikationer som med framgång har 


implementerats i Norge och utarbetats av Norsk Samfunnsvi-


tenskapelig Datatjenste. Arbetet har pågått sedan 2009 i 


syfte att använda detta system som underlag för publika-


tionskomponenten i fakultetens nya modell för fördelning av 


forskningsmedel.


- Det här hjälper oss att basera tilldelningen mer mot pre-


stationsorienterade principer än historik i fördelningen av 


fakultetsmedel. Det blir ett viktigt sätt för oss att både följa 


upp kvaliteten och utveckla verksamheten kring forskning, 


säger Fredrik Andersson, rektor på Ekonomihögskolan. 


2013


Vetenskapsrådet 17,1


Forte 4,8


Kammarkollegiet 3,7


Crafoordska stiftelsen 2,7


VINNOVA 2,6


Figur 2.3 ekonomihögskolans intäkter (mnkr) Figur 2.4 största bidragsfinansiärer (inkomster, mnkr)
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2.2 Humanistiska och teologiska fakulteterna
Det nya toppmoderna humaniora- och teologihuset LUX är Humanistiska och teologiska 
fakulteternas stora kvalitetsutvecklingsprojekt. Under året har fakulteterna också gjort 
en omfattande forskningsutvärdering, HTRQ14, förbättrat sina kursutvärderingar och 
kommit igång ordentligt med projektet Skriftserier vid HT som syftar till att göra fakul-
teternas hela vetenskapliga bokproduktion synligare.


Sedan 2008 har LUX varit HT-fakulteternas huvudprojekt 


och under det senaste året har projektet gått in i en intensiv 


slutfas. Under våren återstår nedpackning och därför har man 


under 2013 på olika sätt arbetat med planeringen och organi-


sationen både av flytten och av det nya livet i LUX. Flyttlassen 


går till sommaren 2014 och i början på höstterminen kommer 


arkeologer, filosofer, historiker, kulturvetare, religionsvetare 


och teologer att vara på plats i LUX. LUX bildar tillsammans 


med systerbyggnaden SOL ett gemensamt HT-campus.


ht:s skriFtserier ska göra FakuLteternas 
Forskning Lätt att hitta
I mars offentliggjordes hemsidan Skriftserier vid HT som 


samlar all vetenskaplig bokproduktion vid Humanistiska och 


teologiska fakulteterna. På denna hemsida kan man låna, 


ladda ner eller köpa den bok man är intresserad av. 


– Det som inte syns finns inte är något man ofta hör, sade 


forskningsdekan Marianne Thormählen vid offentliggörandet 


av hemsidan, och när det gäller forskning som inte syns så 


finns den faktiskt inte, fortsatte hon.


Hemsidan är en del i ett nytänkande projekt kring spridning 


av forskningsresultat. Projektet vill lyfta fram boken, som 


fortfarande är ett centralt medium för HT-forskare. Projektet 


gör fakulteternas drygt 50 skriftserier mer synliga och lättill-


2009 2010 2011 2012 2013


Helårsstudenter (HTE) 3 793 3 978 3 892 3 885 3 968


Forskarstuderande (HTE)* 184 191 174 177 181


Personal (HTE) 448 491 523 583 604


Verksamhetens 
kostnader (mnkr)


403 436 477 501 522


HTE=Heltidsekvivalenter
* Forskarstuderande med doktorandanställning ingår även i posten Personal. 


Figur 2.5 ht-fakulteternas utbildningsprofil Figur 2.6 nyckeltal
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gängliga. När projektet startade kunde ingen säga hur många 


skriftserier som fanns, och under projektets gång har det un-


dan för undan dykt upp nya. De äldre, redan tryckta böckerna 


lagerhålls och säljs, men när det gäller de nya böckerna satsar 


man på en miljövänlig bokproduktion med mindre upplagor, 


print-on-demand och open access. Böckerna blir välprodu-


cerade och bokköparna får lätt att hitta vad de söker. De 


forskare som är redaktörer för serierna avlastas i det konkreta 


utgivningsarbetet så att de kan koncentrera sig på innehållet.


exkLusiv tid För Forskning och en omFattande 
Forskningsutvärdering
På Humanistiska och teologiska fakulteterna värnar man om 


forskarnas tid för forskning, bland annat genom forsknings-


terminer till seniora forskare som behöver tid för att slutföra 


exempelvis ett projekt eller en bok. Under året har sex fors-


kare sökt och fått en hel termin reserverad för forskning. 


Satsningen har varit oerhört uppskattad. 


De humanistiska och teologiska fakulteterna arbetar också 


med långtgående projekt för att upprätthålla och utveckla 


den redan högkvalitativa forskningen. I det RQ08-inspirerade 


forskningsutvärderingsprojektet HTRQ14 (Humanities and 


Theology Research Quality 2014) har institutionerna under 


året arbetat med att göra en självvärdering av sin forskning, 


som sedan bedömts av en extern utvärderare. Expertutlåtan-


dena ska granskas av HT:s eget Scientific Advisory Board. Den 


slutgiltiga rapporten kommer att presenteras i bokform vid 


en öppen hearing den 17 juni 2014. 


HT-fakulteterna står värd för Vetenskapsrådets Kerstin 


Hesselgren-professur som för andra gången går till Lunds 


universitet. Från och med oktober forskar Ulrike Hahn vid 


Filosofiska institutionen med två forskargrupper i teoretisk 


filosofi. Hon är professor vid Cardiff University, Wales, och 


internationellt framstående inom kognitionsvetenskap. I sin 


motivering underströk Vetenskapsrådet att Hahns vistelse 


också har goda utsikter att ge fruktbara samarbeten inom 


kognitionsvetenskap och praktisk filosofi. 


åter hög kvaLitet På JournaListutbiLdningen
Även inom utbildningen arbetar man med kvalitetsutveckling. 


Under året har HT-fakulteterna gjort en översyn av sina rutiner 


kring kursutvärderingar, tagit fram en fakultetsgemensam 


enkät och en bättre form för återkoppling till studenterna. 


Samtidigt har man gjort omfattande förändringar på journa-


listutbildningen i samband med att utbildningen ifrågasattes 


av Universitetskanslerämbetet (UKÄ). Efter detta bedömde 


UKÄ 2013 att utbildningen hade hög kvalitet.


arkiv, bibLiotek och en kreativ it-avdeLning
HT-fakulteterna har utöver Humanistlaboratoriet gemen-


samma infrastrukturenheter med spetskompetens av stort 


värde för fakulteternas forskare, lärare och studenter. Verk-


samheterna håller en hög nivå och det finns potential för 


ytterligare kvalitetsutveckling hos IT-enheten, HT-biblioteken 


och Folklivsarkivet. Folklivsarkivet fyllde 100 år i november 


och vid heldagskonferensen som hölls till dess ära blev det 


tydligt att dess framtid är spännande och vital. Men allt är 


inte problemfritt:


– Just nu kämpar vi för att behålla Dialekt- och ortnamns-


arkivet i Lund, säger Lynn Åkesson, dekan för Humanistiska 


och teologiska fakulteterna. Också tidskriftsstödet från Ve-


tenskapsrådet, som nu står inför avveckling, är en annan 


mycket viktig forskningsinfrastruktur som vi behöver ha kvar, 


och därför har vi dekaner vid de humanistiska fakulteterna 


i Sverige gått samman för att med ett öppet brev få Veten-


skapsrådet att ändra sig.


2013


Vetenskapsrådet 43,0


Riksbankens Jubileumsfond 17,6


Crafoordska stiftelsen 6,1


Wallenbergstiftelser, övriga 2,7


EU 2,4


Figur 2.7 ht-fakulteternas intäkter (mnkr) Figur 2.8 största bidragsfinansiärer (inkomster, mnkr)
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2.3 Juridiska fakulteten
De flesta av oss ställs dagligen inför olika juridiska spörsmål, såväl stora som små fråge-
ställningar påverkar våra levnadsvillkor. Det kan gälla i privatliv, i arbetsliv eller för oss 
som medborgare i ett nationellt och internationellt perspektiv. Juridiska fakulteten har 
som mål att forskare och studenter ska ges bästa möjliga förutsättningar att bidra till ökad 
förståelse av juridiska frågor på en mängd olika plan. 


nationeLLa nätverk och internationeLLt 
utbyte
Fakultetens forskare har haft stora framgångar under de 


senaste åren när det gäller att knyta till sig externa forsk-


ningsfinansiärer. Man arbetar i allt större utsträckning med 


att utveckla starka, breda, tvärvetenskapliga och utåtriktade 


profiler, som till exempel ett nationellt arbetsrättsligt nätverk 


som koordineras från fakulteten.


Andra initiativ som under året stärkt fakultetens samverkan 


med omvärlden är anställning av utländska gästforskare samt 


olika tvärvetenskapliga workshops och konferenser, exempel-


vis i samarbete med Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga 


rättigheter och humanitär rätt.


Forskningsutvärdering 
Under året har en stor utvärdering av de senaste årens forsk-


ning vid fakulteten avseende perioden 2008-2013 påbörjats, 


kallad RQ14. Forskningsmål som utvärderas är ökad publi-


cering, ökade externa forskningsbidrag, ökad publicering 


på engelska, ökad publicering vid topprankande tidskrifter/


förlag. Såväl kvantitativa som kvalitativa inslag ingår. I den 


kvantitativa delen ingår en benchmarking i förhållande till 


juridiska fakulteten i Uppsala, där rättsvetenskaplig publice-


2009 2010 2011 2012 2013


Helårsstudenter (HTE) 1 736 1 825 1 878 1 873 1 765


Forskarstuderande (HTE)* 17 16 20 24 23


Personal (HTE) 90 100 114 122 115


Verksamhetens 
kostnader (mnkr)


110 120 132 133 135


HTE=Heltidsekvivalenter
* Forskarstuderande med doktorandanställning ingår även i posten Personal. 


Figur 2.9. Juridiska fakultetens utbildningsprofil Figur 2.10 nyckeltal
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ring vid de två lärosätena jämförs i en bibliometrisk studie. 


Resultaten av utvärderingen kommer att redovisas i maj 2014. 


attraktiva utbiLdningar
Juristprogrammet i Lund är en av landets mest attraktiva uni-


versitetsutbildningar. Forskningsbaserad utbildning, samver-


kan med praktiker och ett brett internationellt perspektiv ger 


studenter många möjligheter i sitt yrkesliv som jurister. Det 


internationella inslaget märks inte minst då många studenter 


studerar eller praktiserar utomlands.


Utöver juristprogrammet erbjuder fakulteten tre eftertraktade 


utbildningar på avancerad nivå: European Business Law; Inter-


national Human Rights Law och European and International 


Tax Law (i samarbete med Institutionen för handelsrätt vid 


Ekonomihögskolan). Programmen lockar studenter från hela 


världen och fakulteten har varit lyckosam i att fortsätta re-


krytera utomeuropeiska studenter även efter det att avgifts-


skyldighet infördes för dessa studenter. Fakulteten erbjuder 


flera olika fristående kurser inom juridik vid Campus Helsing-


borg och bidrar där även med juridisk lärarkraft till andra 


utbildningar.


Studenterna har tillgång till vackra och funktionella lokaler, 


med gott om studieplatser. Kraven på den psykiska och 


fysiska arbetsmiljön är högt ställda och utvärderas återkom-


mande. 


modern teknik och breddad rekrytering
För juridiska fakulteten har det sedan länge varit en själv-


klarhet att använda modern teknik i arbetet med breddad 


rekrytering. Sociala medier, till exempel Facebook, används 


systematiskt i detta arbete. Fakulteten har också varit pådri-


vande vad gäller att använda ny teknik för att tillhandahålla 


utbildningar till geografiskt och demografiskt skilda målgrup-


per. Den aktiva rekryteringen av studenter från studieovana 


miljöer sker genom den attraktiva och välsökta nätkursen 


Utvidgad juridisk introduktionskurs (Ujiken). 


Sedan många år erbjuder fakulteten nätbaserade kurser till 


studenter från hela landet och ligger i framkant när det gäl-


ler att bedriva distansutbildning med hög akademisk kvalitet 


och omfattande interaktion med studenterna. Tekniken med 


nätbaserade kurser har utvecklats vidare och fakulteten har 


nu påbörjat ett projekt som innebär att även campusstu-


denternas lärandestöd ökar, då de via internet kommer att 


få tillgång till inspelade föreläsningar. Inspelningarna, som 


svarar mot dagens studenters medievanor, görs i formen 


vetenskapsteve. Med tillgång till inspelade föreläsningar ges 


studenterna goda möjligheter att förbereda sig inför den 


lärarledda föreläsningen och att i obegränsad mängd ta del 


av den inspelade föreläsningen (vetenskapsteven) i efterhand. 


Den lärarledda tiden kan i ökad grad ägnas åt studenternas 


frågor och fördjupning. Genom detta initiativ ser fakulteten 


en stor potential att ytterligare öka kvaliteten inom alla kurser 


och program.


Fortsatt vetenskaPLig utbiLdning
Ett naturligt steg för vetenskapligt intresserade juriststuden-


ter är att söka sig till utbildningen på forskarnivå. Juridiska 


fakulteten har höga målsättningar när det gäller utbildning 


på forskarnivå och utvecklingen går mot ökad volym och 


synlighet. Utbildningen på forskarnivå har ett högt inslag av 


internationalisering och bland annat ges alla doktorandkurser 


på engelska. Under året har fakulteten gästats av doktorander 


från andra universitet, främst europeiska, men också exem-


pelvis från Australien och Kina. 


Fakultetens forskarskola stödjer doktorander att öka sitt inter-


nationella och gränsöverskridande utbyte och ger verktyg för 


internationell publicering. Tvärvetenskapligt samarbete är ett 


annat område med ständig utveckling. Fakultetens samarbete 


inom Norden har intensifierats, bland annat har en gemensam 


IT-plattform för annonsering av nordiska doktorandkurser i 


rättsvetenskap skapats.


Ett flertal externfinansierade doktorander har antagits under 


läsåret 2012/2013, söktrycket till utbildningen på forskarnivå 


är fortsatt högt och kvaliteten på de inkomna ansökningarna 


likaså.


2013


Vetenskapsrådet 3,5


Ragnar Söderbergs stiftelse 3,1


Forte 3,1


EU 2,1


Wallenbergstiftelser, övriga 0,8


Figur 2.11 Juridiska fakultetens intäkter (mnkr) Figur 2.12 största bidragsfinansiärer (inkomster, mnkr)
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2.4 Konstnärliga fakulteten
Konstnärliga fakulteten och dess institutioner Musikhögskolan, Teaterhögskolan och 
Konsthögskolan har under 2013 lagt ned mycket arbete inför Universitetkanslerämbetets 
utvärdering. Arbetet har bidragit till en översyn av kurs- och utbildningsplaner samt av 
hur det självständiga arbetet kan utformas. 


kvaLitetsutveckLing av utbiLdningen
Lärarna vid Konstnärliga fakulteten har i stor uträckning fokus 


på utbildning. Då en stor del av undervisningen inom utbild-


ningarna är starkt individuellt anpassad och ges enskilt eller 


i mindre grupper, uppstår en nära relation mellan lärare och 


studenter. Med hänsyn till detta har fakulteten under året 


fortsatt sitt arbete med att utveckla högskolepedagogiska 


kurser anpassade för det konstnärliga området. I samarbete 


med CED (Centre for Educational Development) ger fakul-


teten en grundkurs i högskolepedagogik omfattande 7,5 


veckors heltidsstudier. I samarbete med HT-fakulteterna ges 


under läsåret 2013/2014 en avancerad handledarutbildning 


för självständiga arbeten/examensarbeten. Utbudet komplet-


teras med kortare fristående kurser och annan fortbildnings-


verksamhet vid institutionernas lärardagar. Till exempel pre-


senterades Teaterhögskolans projekt Att gestalta kön vid den 


fakultetsgemensamma dagen 2013. Tematiserade lärardagar, 


ibland också tillsammans med övrig personal och studenter, 


genomsyrar läsårsplaneringen. Exempelvis tog fakultetens 


Jämlikhetsnämnd initiativet till en temadag 7 februari 2013 


med rubriken Skapande i förändring.


Många lärare har också en karriär som utövande konstnärer 


utanför sin verksamhet vid institutionerna. Det bidrar till 


att ge alla våra utbildningar en stark koppling till yrkeslivet. 


Representanter för fakulteten och institutionerna är mycket 


aktiva i regionala, nationella och internationella nätverk som 


syftar till pedagogisk och ämnesrelaterad utveckling. 


2009 2010 2011 2012 2013


Helårsstudenter (HTE) 683 710 761 683 628


Forskarstuderande (HTE)* 10 11 19 23 24


Personal (HTE) 127 135 140 138 139


Verksamhetens 
kostnader (mnkr)


148 163 173 171 169


HTE=Heltidsekvivalenter
* Forskarstuderande med doktorandanställning ingår även i posten Personal. 


Figur 2.13 konstnärliga fakultetens utbildningsprofil Figur 2.14 nyckeltal
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Forskning och utvecklingsarbete är ett medel för lärarna att 


fördjupa och utveckla sin undervisning, varför sambandet 


mellan forskning och undervisning gynnas av ökade fa-


kultetsmedel. De senaste två åren har särskilda medel för 


konstnärlig forskning tillförts från regeringen. Det har lett till 


att den fakultetsgemensamma satsningen Inter Arts Center, 


en centrumbildning för konstnärlig forskning och utveckling, 


under 2014 kommer att få en föreståndare med ansvar för 


utveckling av gränsöverskridande konstnärlig forskning. De 


ökade fakultetsmedlen har även använts till nya doktorand-


anställningar. 


högt söktryck
Söktrycket till utbildningarna vid fakulteten är högt. Generellt 


sett har konstnärliga utbildningar blivit mer konkurrensutsatta 


och studenterna rör sig friare, framför allt inom Europa, både 


när de väljer var de studerar sin grundutbildning eller, efter 


avslutad sådan, var de fortsätter på masternivån. Fakultetens 


utbildningar står sig väl i denna konkurrens och antalet sö-


kande som genomgår antagningsprov ökar. 


Den hårda konkurrensen om studieplatserna kräver att våra 


studenter redan har fleråriga konstnärliga utbildningar bakom 


sig, till exempel på folkhögskolenivå eller vid andra högskolor, 


innan de påbörjar sina studier vid fakulteten. De konstnär-


liga högskolorna är, i ordets bästa bemärkelse, i högsta grad 


spetsutbildningar. Också vid Ämneslärarutbildningen i musik 


vid Musikhögskolan, som omfattar både inriktningen mot 


årskurs 7-9 och inriktningen mot gymnasieskolan, finns en 


större efterfrågan på studieplatser än vi kan erbjuda.


samverkan med det omgivande samhäLLet
Samverkan med det omgivande samhället är en väl integrerad 


del i alla fakultetens utbildningar. Musikhögskolans lärarstu-


denter har omfattande praktikperioder förlagda i regionens 


skolor och musikerstudenter har praktikplatser i orkestrar i 


Malmö och Helsingborg. Musikhögskolans främsta ansikte 


utåt är den mycket omfattande publika konsertverksamheten 


och under ett läsår produceras totalt cirka 200-250 konserter. 


I juli 2013 spelades verket Romeo och Juliet post scriptum 


på den uppmärksammade Festival dei 2Mondi i Spoleto, Ita-


lien. Verket var ett examensprojekt av en av studenterna vid 


masterutbildningen vid Teaterhögskolan i Malmö. I projektet, 


som var ett samarbete med Uppsala stadsteater, medverkade 


två före detta studenter, och för regin stod universitetsad-


junkt Fredrik Haller från teaterhögskolan. Verket ingick i 


serien European Young Theater. Festival dei 2Mondi är en 


scenkonstfestival för teater, musik, opera och dans och 2013 


genomfördes den för 56:e gången.


I ett samarbete med Skissernas museums utställning Rummets 


rymd presenterades 16 avgångselever från Konsthögskolans 


masterprogram i Fri konst. Här sätts de unga konstnärernas 


verk i relation till varandra och tillåts samtala.


Det nära och väl utvecklade samarbete med regionens och 


Malmös konst-, teater- och musikliv är av central betydelse 


för att skapa en attraktiv utbildningsmiljö. Det gäller såväl 


samarbeten som berör institutioner som det fria kulturlivet. 


Att inom en överskådlig framtid flytta Musikhögskolan till 


centrala Malmö och på så sätt samla fakultetens institutioner 


rent geografiskt skulle starkt bidra till en positiv kvalitetsut-


veckling, både internt genom förbättrade samarbetsmöjlig-


heter inom vår organisation, men också genom att det skulle 


bidra till att ytterliga stärka samverkan med det omgivande 


samhället.


kvaLitetsutveckLing av administrationen
För administrationen vid fakulteten sker en kontinuerlig kva-


litetsutveckling såväl vid fakultetskansliet som vid respektive 


institution, bland annat för att finna synergieffekter och 


skapa samordningsvinster. Under 2013 pågår en översyn av 


styrdokument och arbetsprocesser som syftar till ökad ef-


fektivitet och transparens.


2013


Vetenskapsrådet 7,0


Övriga stiftelser 2,3


Övriga statliga myndigheter 0,4


Arbetsförmedlingen 0,1


Övriga svenska organisationer utan vinstsyfte 0,1


Figur 2.15 konstnärliga fakultetens intäkter (mnkr) Figur 2.16 största bidragsfinansiärer (inkomster, mnkr)
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2.5 Lunds Tekniska Högskola
Rektorn för Lunds Tekniska Högskola (LTH) är stolt över det arbete som görs när det 
gäller kvalitetsutveckling på fakulteten.
– Vi ligger i frontlinjen på området och visar gärna upp vad vi gör för övriga universitetet, 
säger Anders Axelsson.


kvaLitetsutveckLing inom utbiLdningen
I utvärderingen av kurser inom grundutbildningen använder 


sig LTH sedan länge av enkäter där studenterna efter varje 


kurs anonymt kan ge sina omdömen om kursinnehåll, lärare 


och läromedel. Modellen för detta kommer från Australien 


och heter CEQ, Course Experience Questionnaire, men den 


vidareutvecklas vid LTH. 


–  Enkäterna ingår i en kvalitetskedja där kursutvärderingen 


diskuteras av studenter och lärare. Utvärdering, genomström-


ning, examination – och många andra parametrar som beskri-


ver hur utbildningen fungerar – diskuteras i programledningar 


och utbildningsnämnder och förs slutligen till styrelsen som 


en årlig rapport, där man jämför en rad nyckeltal, berättar 


Anders Axelsson.


Lärarkompetensen utvecklas genom den pedagogiska en-


heten Genombrottet som har pedagogiska kurser för alla 


kategorier. Excellenta lärare premieras och kan efter ansökan 


bli utsedda som ETP (Excellent Teaching Practitioner). 87 nu 


aktiva lärare har ETP-graden, ingår i den pedagogiska akade-


min och får ett lönepåslag. Duktiga pedagoger belönas alltså 


på samma sätt som forskare som utses till docenter. Metoden 


har börjat sprida sig både nationellt och internationellt till 


andra lärosäten.


Under året utvärderade Universitetskanslerämbetet (UKÄ) 


civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningarna och ett 


antal tekniska masterutbildningar vid LTH. Strax efter kom ut-


låtandena även om arkitektutbildningarna. Resultatet blev att 


av LTH:s 24 utvärderade utbildningar var 16 av god kvalitet, 


2009 2010 2011 2012 2013


Helårsstudenter (HTE) 5 855 6 290 6 555 6 759 6 583


Forskarstuderande (HTE)* 417 453 482 518 543


Personal (HTE) 1 257 1 337 1 389 1 449 1 475


Verksamhetens 
kostnader (mnkr)


1 364 1 448 1 556 1 590 1 657


HTE=Heltidsekvivalenter
* Forskarstuderande med doktorandanställning ingår även i posten Personal. 


Figur 2.17 Lth:s utbildningsprofil Figur 2.18 nyckeltal
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tre av mycket god medan fem hade brister, då vissa mål inte 


uppfylls. Vilka åtgärder som krävs här ska ses över.


LTH:s kansli har förstärkts med en kvalitetssamordnare. Chris-


tina Åkerman, med bakgrund som teknolog och forskare i 


kemi (och data) vid LTH, har som uppgift att hjälpa ledningen 


att utveckla kvalitetssystemet. Hittills har hon mest arbetat 


med grund- och forskarutbildning och hur resultaten av dessa 


rapporteras till ledningen.


–  Jag har bland annat följt upp hur rapporteringen förhåller 


sig till de strategiska målen, säger hon.


Efter uppföljning har ett förslag lagts om hur årsrapportering-


en från de olika programmen går till. De ska både rapportera 


om vad som skett och om önskade förbättringar. Man har 


infört en dialog kring rapporterna då programledningen och 


utbildningsnämndens ordförande träffar Christina Åkerman 


och någon i ledningen.


Ett förbättringsprojekt har startats kring examensarbetena, 


som avslutar nästan alla utbildningar vid LTH, och som nu 


står i fokus när Universitetskanslerämbetet utvärderar utbild-


ningar. Det handlar om att utarbeta likartade bedömningskri-


terier, se över själva arbetsprocessen och hur man publicerar 


arbetena.


metodik För kvaLitetsutvärdering av 
ForskarutbiLdningen
Christina Åkerman och Anders Ahlberg från Genombrottet 


arbetar med att ta fram en metodik för kvalitetsutvärdering av 


forskarutbildning, grundat på nyckeltal, rapportering och den 


centrala doktorandenkäten vid universitetet och eventuellt en 


egen enkät vid LTH nästa år. Utvärderingen EQ11 pekade på 


ett behov av förbättringar på detta område.


En annan typ av kvalitetsutveckling var resan till Leuven i 


Belgien där LTH:s ledning jämförde sig med en annan teknisk 


fakultet vid ett stort universitet som på många sätt liknar LTH. 


Man började med nyckeltal som stämde förbluffande väl för 


att sedan ändå upptäcka i samtalen att lagar och styrning 


skiljer sig ganska mycket och ger olika resultat. Deltagarna 


diskuterade utbildning, forskning, innovationshantering, sam-


arbete, finansiering och styrning och fick goda exempel och 


idéer med sig hem.


–  För forskningen finns det, påpekar rektor Anders Axelsson, 


inbyggd kvalitetssäkring både genom att finansieringen till 


största delen sker genom externa ansökningar i konkurrens 


och genom den interna peer-review-granskningen bland 


ämnesspecialister i samband med vetenskapliga publiceringar.


kvaLitetsutveckLing genom 
internationaLisering
En annan slags kvalitetsutveckling sker genom de stora inter-


nationella inslagen i utbildningen, internationella masterkur-


ser på två år eller utbytesstudenter som vistas en termin eller 


ett år här. LTH:s studenter reser ut och får nya intryck och 


erbjuds ibland att stanna som doktorander.


–  Kanske kan man också se studentrekyteringen som en slags 


kvalitetssäkring. Genom att locka allt fler studenter får vi fler 


förstahandssökande. Därmed har vi höjt betygskraven och 


kunskapsnivån på dem som antas, konstaterar Anders Axels-


son. Och vi säkrar framtida rekrytering genom Vattenhallen 


(Science Center som tar emot besökare från bland annat 


skolor) som presenterar natur och teknik för tusentals barn 


och ungdomar.


Fokus På värdegrundsarbete
Under året uppmärksammades LTH i media för stötande 


sånger i en av teknologsektionernas sångböcker och även 


för mobbningsliknande beteende från en grupp studenter. 


Svaret blev ett förstärkt värdegrundsarbete med en föreläs-


ning i september och en kampanj mot diskriminering ledd av 


Ledningsgruppen för jämställdhet, likabehandling och mång-


fald. En ny guide för värdegrundsarbete har introducerats för 


nyantagna studenter.


ny PersonaL inom Lth:s Ledning
Under 2013 har LTH fått en ny kanslichef, Fredrik Palmqvist, 


som efterträtt veteranen Per Göran Nilsson. En ny vicerektor, 


Annika Olsson, tillträdde också på en befattning med inrikt-


ning mot innovation och samverkan.


2013


Vetenskapsrådet 165,4


Statens energimyndighet 80,9


EU 75,6


Stiftelsen för Strategisk Forskning 59,6


VINNOVA 50,4


Figur 2.19 Lth:s intäkter (mnkr) Figur 2.20 största bidragsfinansiärer (inkomster, mnkr)
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2.6 Medicinska fakulteten
Medicinska fakulteten vid Lunds universitet vill förbättra människors hälsa och bidra 
till att lösa globala hälsoproblem. Det gör vi genom utbildning och forskning av högsta 
kvalitet i nära samverkan med hälso- och sjukvården.


kunskaP För heLa värLden
Kunskap för världen är ett motto inom Medicinska fakulteten. 


Ett exempel på detta är Palliativt centrum för forskning och 


utveckling som invigdes i början av 2013. Genom detta forsk-


ningscentrum vill Medicinska fakulteten och Region Skåne 


gemensamt höja kvaliteten på vården i livets slutskede och 


ge bästa möjliga förutsättningar för internationellt ledande 


forskning.


Fakultetens forskare och lärare bidrar till att utveckla sjuk-


vården i andra länder. Under året blev det klart att lektorer 


vid fakulteten som är experter på diabetesvård kommer att 


utbilda personal på lokala kliniker i Förenade Arabemiraten. 


Fakulteten har även fått i uppdrag av Sida att fortsätta ett 


program med utbildning och forskning inom sexuell och re-


produktiv hälsa i ett tiotal länder i Afrika och Asien.


integration av medicin, vård och häLsa
Fakulteten har stark forskning inom experimentell grundforsk-


ning, klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. För 


att kunna bidra till att lösa framtida hälsoproblem krävs ökad 


samverkan och kompetensutväxling mellan dessa tre discipli-


ner. Ökad integration är också vägen framåt för fakultetens 


utbildningar i medicin, vård och hälsa. För att underlätta 


detta planerar fakulteten ett framtida medicinskt och hälso-


vetenskapligt kunskapscentrum i Lund, under projektnamnet 


Forum Medicum, där verksamheterna vid nuvarande Health 


Science Center och Biomedicinskt centrum integreras. Under 


året har flera visions- och arbetsgrupper arbetat för att kon-


kretisera planerna.


2009 2010 2011 2012 2013


Helårsstudenter (HTE) 2 763 2 907 2 778 2 803 2 809


Forskarstuderande (HTE)* 399 428 447 492 526


Personal (HTE) 1 085 1 128 1 304 1 424 1 560


Verksamhetens 
kostnader (mnkr)


1 643 1 752 1 912 2 066 2 206


HTE=Heltidsekvivalenter
* Forskarstuderande med doktorandanställning ingår även i posten Personal. 


Figur 2.21 medicinska fakultetens utbildningsprofil Figur 2.22 nyckeltal
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ständig kvaLitetsutveckLing
Medicinska fakultetens studenter utbildar sig för att ge männ-


iskor i alla åldrar möjligheter till ett friskt och aktivt liv. För att 


utbildningarna ska hålla högsta möjliga kvalitet har fakulteten 


ett omfattande stöd för kvalitetsutveckling. Utbildningsnämn-


derna har det övergripande ansvaret, varje utbildning gör år-


liga program- och kursbokslut och fakultetens internationella 


Educational Advisory Board ger råd och föreslår förändringar 


som kan stärka utbildningarnas kvalitet och konkurrenskraft. 


Fakultetens eget centrum för pedagogisk utveckling, Med-


CUL, erbjuder kompetensutveckling inom lärande och ger 


utbildningarna stöd i utvecklingsarbetet. 


Under 2013 har fakulteten bland annat fokuserat på att 


utveckla handledningen av blivande läkare som gör praktik 


på sjukhuskliniker. Parallellt med detta har Skånes univer-


sitetssjukhus tagit fram en handlingsplan för hur grundut-


bildningen av läkare ska förbättras. Där framgår det tydligt 


att sjukhusklinikerna ska ta en mer aktiv roll i den kliniska 


utbildningen.


Inom forskarutbildningen pågår ett arbete med att utveckla 


de obligatoriska doktorandkurserna och under året har fokus 


legat på att förbättra och utöka statistikundervisningen för 


doktorander.


yngre Forskare - FakuLtetens Framtid
Karriärmöjligheterna för yngre forskare vid fakulteten har i 


flera år varit oklara. 2013 har präglats av att få regelverk 


och finansiering på plats för en satsning på yngre talangfulla 


forskare - fakultetens framtid. I denna satsning ingår en rad 


olika befattningar som utlysts, satsningar på kreativa forsk-


ningsmiljöer där yngre forskare är nyckelpersoner, ett tydligt 


regelverk för fakultetens anställningsformer samt ett nytt 


karriärcentrum som ska kunna ge vägledning och förmedla 


kontakter till yngre forskare vid fakulteten. 


cancerForskare FLyttar samman
Under sommaren gick flyttlassen för en del av universitetets 


cancerforskare till Medicon Village i Lund. Där samlas fors-


kare från många olika discipliner i ett allsidigt cancercentrum 


med klinisk och experimentell cancerforskning. Det gemen-


samma målet är förbättrad diagnostik, vård och behandling 


för cancerpatienter. På Medicon Village finns även Regionalt 


cancercentrum syd samt Region Skånes biobank vilket ger 


cancerforskarna närmare tillgång till viktigt forskningsmaterial 


i form av patientprover och -register.


en god arbets- och studiemiLJö
Arbetet med värdegrund, likabehandling och jämställdhet har 


varit i fokus under hela det gånga året. Varje utbildnings-


nämnd har tilldelats extra anslag för att genom seminarier och 


utbildningsdagar fokusera på likabehandling och jämställd-


het. Fakultetens värdegrund har varit ständigt närvarande, 


inte minst rent fysiskt som text på kaffemuggar på caféer och 


restauranger i fakultetens lokaler. Medarbetare och studenter 


har under hösten fikat med ord som likabehandling, respekt, 


delaktighet, nyfikenhet, engagemang och mångfald framför 


ögonen.


Forskning som engagerar
Intresset för fakultetens forskning är stort, även utanför fors-


karvärlden. Ett av flera exempel på forskningsrön som fick 


stor spridning, även internationellt, var att träning förändrar 


uttrycket av vårt medfödda DNA. Forskaren Charlotte Ling 


och hennes kollegor kunde för första gången beskriva vad 


som händer epigenetiskt i fettcellerna vid fysisk aktivitet.


Fakultetens årliga evenemang för allmänheten, Forskningens 


dag, med temat Leder rör oss alla lockade rekordmånga be-


sökare. Runt 1 600 besökare ville lära sig mer om den senaste 


forskningen inom artros och ledvärk. Under dagen delades 


Fernströms Nordiska Pris ut till en av universitetets internatio-


nellt mest framstående forskare, diabetesforskaren professor 


Leif Groop. Ett viktigt budskap som besökarna fick med sig är 


det finns en hel del vi själva kan göra för att förebygga och 


lindra symptom, som att motionera och hålla vikten.


2013


Vetenskapsrådet 257,4


Cancerfonden 60,5


EU 84,2


Forte 32,0


Region Skåne 31,2


Figur 2.23 medicinska fakultetens intäkter (mnkr) Figur 2.24 största bidragsfinansiärer (inkomster, mnkr)
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2.7 Naturvetenskapliga fakulteten
Skuggande läroplaner, studentmentorskap och doktorandhandboken. Det är några ex-
empel på aktuella satsningar som Naturvetenskapliga fakulteten driver för att utveckla 
kvaliteten i verksamheten. En annan kvalitetsstämpel är de prestigefyllda anslag och 
bidrag som flera av våra forskare har belönats med under det gångna året.


skuggande LäroPLaner 
Nu ska studenterna i naturvetenskapliga ämnen få mer 


strukturerad träning i populärvetenskaplig kommunikation. 


Geologiska institutionen går i spetsen för detta arbete med 


hjälp av en skuggande läroplan. Syftet med en skuggande 


läroplan är att skapa lärandemål för en rad generella färdig-


heter utöver den specifika ämneskompetensen, exempelvis 


inom skriftlig och muntlig kommunikation, bildhantering, 


feedbackteknik, etc.


På Geologiska institutionen har man inom utbildningen på 


grundnivå lång erfarenhet av att arbeta med den skuggande 


läroplanen. Den utgör ett komplement till de traditionella 


kursplanerna. Nyligen genomförde geologerna en detalje-


rad inventering av hur en rad generella kompetenser lärs ut 


och tränas vid institutionens olika kurser och delkurser inom 


kandidatprogrammet. Resultaten visade exempelvis att trä-


ning i skriftlig kommunikation har en stor bredd – från korta 


exkursionsredovisningar till geotekniska konsultrapporter och 


vetenskapliga kandidatuppsatser. Men det blev också tydligt 


vid inventeringen att några moment saknades. Det gäller 


exempelvis utbildningsmoment inom populärvetenskaplig 


kommunikation samt argumentations- och diskussionsteknik.


Geologernas arbetsgrupp har nu tagit fram en åtgärdslista 


för detta. Sedan kommer deras skuggande läroplan att 


fungera som en inspirerande förebild för andra institutioner. 


Tanken är att samtliga institutioner inom Naturvetenskapliga 


2009 2010 2011 2012 2013


Helårsstudenter (HTE) 1 692 1 890 1 977 2 015 1 982


Forskarstuderande (HTE)* 275 271 298 329 318


Personal (HTE) 649 680 761 818 901


Verksamhetens 
kostnader (mnkr)


765 803 870 921 985


HTE=Heltidsekvivalenter
* Forskarstuderande med doktorandanställning ingår även i posten Personal. 


Figur 2.25 naturvetenskapliga fakultetens utbildningsprofil Figur 2.26 nyckeltal
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fakulteten ska införa skuggande läroplaner för sina respektive 


utbildningar på grundnivå. Naturvetenskapliga fakulteten 


har därför under 2013 startat en tre terminer lång satsning, 


främst i form av en högskolepedagogisk kurs med workshops 


och seminarier. Kursen har fokus på populärvetenskaplig 


kommunikation – en färdighet som efterfrågas i arbetslivet.


kvaLitetsutveckLing inom utbiLdning och 
samverkan
Ett annat aktuellt exempel på kvalitetsutveckling inom fakul-


teten är SI-mentorskapet. Naturvetenskapliga fakulteten har 


under 2013 startat SI-verksamhet (SI står för Supplemental 


Instruction eller samverkansinlärning), vilket är en typ av 


studentmentorskap som ska byggas inom fakultetens egna 


utbildningar och i förlängningen förhoppningsvis även i rela-


tionen till gymnasieskolor. 


Under 2013 har fakulteten även beslutat om en ny fördel-


ningsmodell gällande resurser till utbildning på grundnivå. 


Den nya modellen syftar bland annat till att tydligare främja 


en hög prestationsgrad hos studenterna. Naturvetenskapliga 


fakulteten har även publicerat en uppdaterad doktorand-


handbok, vilken fungerar som en resurs för både handledare 


och doktorander. Handboken sammanfattar och synliggör det 


regelverk som styr utbildningen på forskarnivå och innehål-


ler information om allt från antagnings- och urvalsregler till 


regler för förlängning och ledighet samt disputation.


Inom samverkansområdet sker också olika former av fort-


löpande kvalitetsutveckling. Exempelvis kan nämnas den 


utvärdering som har gjorts under 2013 beträffande ett 


omfattande skolsamverkansprojekt, som varje år lockar cirka 


6 000 gymnasieungdomar till en veckas föreläsningar inom 


naturvetenskap, teknik och medicin. Projektet fick överlag 


mycket högt betyg från de deltagande skolklassernas lärare.


PrestigeFyLLda ansLag och bidrag tiLL 
Forskning
Inom fakultetens forskningsverksamhet pågår en ständig 


kvalitetsutveckling inbyggd i det peer review-system som all 


vetenskaplig publicering bygger på. Några tydliga exempel på 


den höga forskningskvaliteten är de prestigefyllda anslag som 


beviljats under det gångna året. Bland annat fick två forskare 


anslag från Europeiska forskningsrådet, ERC. Sara Snogerup 


Linse, professor i fysikalisk kemi och molekylär proteinve-


tenskap, fick närmare 22 miljoner kronor för sin forskning 


kring Alzheimers sjukdom. Hennes forskning handlar om att 


undersöka det tidiga skedet i den kedjereaktion som leder till 


att hjärnceller dör. Förhoppningen är att forskningsresultaten 


på sikt kan leda till en ny typ av mediciner som kan ha ef-


fekt i de tidigaste stadierna av sjukdomsutvecklingen. Peter 


Schurtenberger, professor i fysikalisk kemi, fick närmare 21 


miljoner kronor för forskning på att skapa specialdesignade 


nanopartiklar, kolloider, som kan bygga komplexa strukturer 


av sig själva – ungefär som om lösa legobitar kunde organi-


sera sig själva och bygga ett legohus med hjälp av inbyggda 


instruktioner.


Dessutom fick två av fakultetens forskare under 2013 stora 


anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Sofia Felt-


zing, professor i astronomi, fick tillsammans med kollegor 


från Lunds universitet och Uppsala universitet nästan 34 


miljoner kronor för ett femårigt projekt om vår egen galax 


Vintergatan. Anders Tunlid, professor i mikrobiologisk eko-


logi, fick tillsammans med kollegor vid Lunds universitet drygt 


35 miljoner kronor för ett femårigt projekt om kolinlagring i 


marken, för att på molekylnivå identifiera de mekanismer som 


kontrollerar nedbrytningen och stabiliseringen av markens 


kolföreningar. Projektet bygger på ett unikt samarbete mellan 


biologer, kemister och fysiker.


Inspirerade av alla dessa, och andra, intressanta forsknings-


projekt väljer vi att avsluta fakultetens redovisningsodyssé 


med att låta forskning och poesi sammansmälta:


naturvetenskaPLig haiku
Nere i mörkret


jobbar de tysta för oss


Hjälper klimatet


2013


Vetenskapsrådet 170,6


Formas 33,4


EU 29,7


Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 14,7


Crafoordska stiftelsen 11,3


Figur 2.27 naturvetenskapliga fakultetens intäkter (mnkr) Figur 2.28 största bidragsfinansiärer (inkomster, mnkr)
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2.8 Samhällsvetenskapliga fakulteten
Bättre lärandemiljöer för våra studenter. Ökade anslag till forskningsprojekt. Nya tillvä-
gagångssätt för att lösa aktuella samhällsproblem. Oavsett område är kvalitetsutveckling 
en integrerad och naturlig del av verksamheten vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.


erkänt hög utbiLdningskvaLitet
Samhällsvetenskapliga fakultetens utbildningar håller gene-


rellt sett en hög nivå. Ett kvitto på detta är att samtliga (fem) 


utbildningar som under 2013 utvärderats av Universitetskans-


lersämbetet fått omdömet hög kvalitet. 


Under 2013 har utvecklingen av studenternas lärandemiljöer 


varit en högprioriterad fråga. Kopplingen mellan lärandemiljö 


och pedagogik är viktig – även om fakulteten har ett centralt 


och attraktivt läge mitt i Lund är de flesta byggnader inte 


byggda för undervisning. Fakulteten har därför ett mycket 


stort behov av att modernisera nuvarande lokaler för att 


motsvara förväntningarna på ett modernt campus. Därför 


bedrivs ett omfattande lokalprojekt, där en bärande idé är 


att bygga ett studiecentrum med bibliotek, mötesplatser, café 


och attraktiva lärandemiljöer samlade i en byggnad. Inom 


ramen för lokalprojektet finns en idégrupp som utforskar 


kopplingarna mellan pedagogik och lärandemiljöer. Gruppens 


arbete kommer att vara vägledande i utformningen av det 


nya studiecentrumet.


Sedan 2011 arbetar Samhällsvetenskapliga fakulteten sys-


tematiskt med kvalitetsutveckling inom utbildningarna. Här 


framträder tre satsningar speciellt tydligt: lärares och studie-


rektorers pedagogiska ledarskap utvecklas genom fakultetens 


skräddarsydda lärarkurser; programutvecklingen sätts i fokus i 


arbetet med programutbud och organisationsformer; en sats-


ning på utbildningsadministration syftar till att kvalitetssäkra 


2009 2010 2011 2012 2013


Helårsstudenter (HTE) 5 833 5 926 5 955 6 026 5 831


Forskarstuderande (HTE)* 164 162 162 166 152


Personal (HTE) 436 463 513 548 537


Verksamhetens 
kostnader (mnkr)


424 469 505 537 545


HTE=Heltidsekvivalenter
* Forskarstuderande med doktorandanställning ingår även i posten Personal. 


Figur 2.29 samhällsvetenskapliga fakultetens  


utbildningsprofil Figur 2.30 nyckeltal
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utbildningsservicen till studenterna. Under 2014 sker även en 


satsning på arbetslivs- och karriärsfrågor. Med start hösten 


2013 byggs en stödverksamhet för fakultetens svenska och 


internationella studenter.


Forskning På tiLLväxt
Omfattningen av fakultetens forskning har stigit markant 


under senare år. Förmågan att attrahera externa medel har 


ökat trots hårdnande konkurrens, vilket beror på ett medvetet 


kvalitetsarbete med forsknings- och ansökningsfrågor.


Framgångsrik forskning vilar på en kombination av kompe-


tenta individer och stimulerande forskningsmiljöer. Under 


de föregående två åren har ett stort antal nyanställningar 


gjorts. Principen har varit aktiv och utåtriktad internationell 


rekrytering av lärare, vilket resulterat i högt söktryck till alla 


typer av tjänster från doktorand- till professorstjänster. Cirka 


hälften av de hundra personer som anställts under de senaste 


tre åren kommer från anställningar på andra lärosäten. 


Inom fakulteten bedrivs ett aktivt arbete med en kulturför-


ändring vad gäller attityd till och ansvar för forskning på våra 


institutioner. Från att forskning i hög grad har varit en indivi-


duell angelägenhet eller en angelägenhet för professorer, tar 


man nu vid institutionerna ett ökat kollektivt ansvar. Synen 


att forskning är en självklar och nödvändig del av arbetet för 


alla på ett framstående forskningsuniversitet präglar verk-


samheten. Fakulteten har ytterst begränsade rörliga fakul-


tetmedel, men även med bristande ekonomiska resurser kan 


lärare erbjudas kritisk läsning och annat stöd i sitt arbete med 


ansökningar, vetenskapliga publikationer och deltagande i 


internationella forskningssammanhang. 


behovsstyrd kunskaPsutveckLing
Samverkan mellan forskare och det omgivande samhället är 


en del av vardagen vid fakulteten – så integrerad att den kan 


vara svår att urskilja. För att studera samhälleliga processer 


måste vi ha tillgång till den praktik där de utspelar sig i of-


fentliga, politiska, eller civilsamhällets verksamheter. För att 


få tillträde till dessa fält måste vi kontinuerligt ligga i fram-


kant och utveckla förmågan till samverkan genom att väcka 


intresse och erbjuda kunskapsöverföring, utan att låta orga-


nisationsönskemål som bakbinder kunskapssökandet styra.


En stor del av fakultetens forskningsanslag kommer från 


sektorsråd eller direkt från exempelvis kommuner, landsting, 


departement eller Sida, vilka ger medel för att få specifika 


områden belysta. 


En övervägande del av forskningen är behovsstyrd vilket bor-


gar för att det redan från start finns användare som bidrar 


till kunskapsutveckling och önskar utveckla nya handlingssätt 


med hjälp av resultaten. Exempel på sådana resultat kan vara 


modeller för att utvärdera interventioner vid konfliktlösning 


i skolan, utveckling av deltagandeprocesser för demokratiskt 


förankrad vindkraftsetablering eller instrument för krishan-


teringsanalys.


2013


Vetenskapsrådet 28,0


Formas 13,8


Forte 8,8


Riksbankens Jubileumsfond 8,3


EU 4,4


Figur 2.31 samhällsvetenskapliga fakultetens intäkter Figur 2.32 största bidragsfinansiärer (inkomster, mnkr)
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2.9 Universitetets särskilda verksamheter
Stora globala utmaningar – såsom hälsa, miljö, och hållbar utveckling – ställer ökade krav 
på att kunna förstå och förklara vår värld för att kunna förbättra den. De utmaningar 
samhället står inför är komplexa och den forskning och utbildning som krävs för att 
möta dessa utmaningar behöver i stor utsträckning vara gränsöverskridande. Några av 
de gränsöverskridande projekt som utvecklats vid Lunds universitet har samlats inom 
Universitetets särskilda verksamheter (USV). 


Samhällets komplexitet och ständiga förändring ställer krav 


på ett kontinuerligt arbete med kvalitetsutveckling, omvärlds-


analys och förändringsarbete inom universitetet, något som 


USV proaktivt arbetat med under 2013.


Sedan 2012 finns en styrelse för USV och under 2013 har 


dess arbete intensifierats. Exempelvis har styrelsen beslutat 


att ta fram en strategisk plan för USV:s forskningsverksamhet 


och ett antal strategiska insatser för att arbeta med kvalitets-


utveckling inom utbildningen. Styrelsen är sammansatt av 


representanter från USV, fakulteterna, externa representanter 


och studenter. 


gränsöverskridande och 
internationaLisering
En av styrkorna med USV:s verksamheter är att forskningen 


och utbildningen är gränsöverskridande och multidisciplinär. 


Den gränsöverskridande samverkan sträcker sig både inom 


och utanför universitetet. Inom flera av USV:s verksamheter 


är de personer som är knutna till verksamheten från flera olika 


vetenskapliga discipliner. Samhällsvetare möter ekonomer och 


ingenjörer vid CIRCLE, kulturantropologer möter företagseko-


nomer och statsvetare vid Centrum för Öst- och Sydösta-


sienstudier. Forskarnas olika disciplinära bakgrund gör att de 


kan gå in i nya projekt med betydligt bredare infallsvinkel 


2009 2010 2011 2012 2013


Helårsstudenter (HTE) - 257 278 259 302


Forskarstuderande (HTE)* - 0 0 0 0


Personal (HTE) 103 113 121** 130** 136


Verksamhetens 
kostnader (mnkr)


207 202 195 207 212


HTE=Heltidsekvivalenter
* Forskarstuderande med doktorandanställning ingår även i posten Personal. 
** Värdet för USV är ändrat eftersom det tidigare år felaktigt inkluderat 
Campus Helsingborg.


Figur 2.33 usv:s utbildningsprofil Figur 2.34 nyckeltal
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på problemställningen jämfört med traditionellt disciplinära 


verksamheter, men också att forskningen kan kommunice-


ras till en större målgrupp. USV:s verksamheter har även en 


stark internationell anknytning, såväl genom internationella 


samarbeten som genom studenter och personer knutna till 


verksamheterna. I vissa utbildningsprogram är andelen inter-


nationella studenter över 90 procent. Internationalisering är 


en viktig del och berikar verksamheterna med nya perspektiv 


och samarbetsmöjligheter.


reLevans i samhäLLet
En central kvalitetsfaktor är att den forskning och utbildning 


som sker vid Lunds universitet har relevans i samhället. Ge-


nom en stark anknytning till externa samverkansparter fångas 


omvärldens behov upp och vi kan ta del av externa aktörers 


erfarenheter och perspektiv. Flera av USV:s verksamheter sam-


verkar med såväl kommuner, Region Skåne, industripartners 


och kulturinstitutioner för att identifiera forskningshypoteser 


och driva forskningsprojekt. Forskningen inom Antidiabetic 


Food Center, som rör utveckling av sjukdomsförebyggande 


livsmedelskoncept, är ett exempel på denna form av sam-


verkan.


Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier har under året be-


viljats närmare 15 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för 


sitt projekt Digital China – Kina uppkopplad och nerkopplad 


- Det digitala samhället i en auktoritär stat. Kunskap om det 


kinesiska samhället har stor betydelse för att förstå Kinas väx-


ande globala roll samt de utmaningar som informations- och 


kommunikationsteknologier innebär för auktoritära regimer. 


Projektet belyser de olika sociala och politiska processer som 


informerar och utformar det kinesiska digitala samhället.


För att nämna det lilla i det stora har Centrum för Öresundstu-


diers engagemang kring forskning om det hållbara samhället 


lett till aktiva dialoger med samverkande parter om cykelns 


återkomst i samhällsplaneringen inom Öresundsregionen.


Flera av verksamheternas interna styrelser har externa le-


damöter från det omgivande samhälle som tillför ett annat 


perspektiv och är delaktiga i att definiera forskningsfrågor 


och problemlösningar. Inom till exempel CIRCLE finns en Po-


licy Advisory Board, där representanter för forskning möter 


praktiker från regional, nationell och internationell nivå för att 


utbyta erfarenheter och diskutera vilken forskning samhället 


behöver. I denna grupp finns representanter för bland annat 


Region Skåne, VINNOVA, Näringsdepartementet, Finans-


departementet, Tillväxtanalys, OECD, EU-kommissionen och 


näringslivet.


utbiLdning och Forskning
Det råder internationell samstämmighet om att en avgö-


rande kvalitetsfaktor i universitetsutbildning är att den är 


forskningsanknuten och att den engagerar studenterna i att 


formulera forskningsfrågor och genomföra forskningsprojekt. 


För verksamheterna vid USV blir detta ett naturligt resultat 


med anledning av att själva verksamhetens kärna är forsk-


ning. Vid exempelvis International Institute for Industrial 


Environmental Economics at Lund University (IIIEE) finns en 


tät samverkan mellan forskning och utbildning, då forskarna 


deltar aktivt i undervisningen och lärartätheten är stor. Fler-


talet studenter väljer även att göra sitt masterarbete i nära 


anknytning till, eller som del av, ett av forskningsprojekten 


vid institutet. Studenterna genomför även olika projekt för 


nationella och internationella företag och organisationer som 


en del av utbildningen. 


vid usv Finns 2013 FöLJande verksamheter:
•	 Centre for Work, Technology and Social Change (WTS)


•	 Centrum för Öresundsstudier (fd Centrum för Danmarks-


studier)


•	 Centrum för Mellanösternstudier


•	 Centrum för växtforskning / Plant Link


•	 Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier (CÖS)


•	 Centrum för samhällets resiliens 


•	 Centre for Innovation, Research and Competence in the 


Learning Economy (CIRCLE)


•	 Functional Food Science Centre (FFSC), och Anti Diabetic 


Food Science Center (AFC)


•	 International Institute for Industrial Environmental Econo-


mics at Lund University (IIIEE)


•	 Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS)


•	 Pufendorfinstitutet


•	 Nätverk för Sydasienstudier (SASNET)


2013


Vetenskapsrådet 18,9


Formas 14,9


Statens energimyndighet 8,6


VINNOVA 7,2


EU 6,6


Figur 2.35 usv:s intäkter (mnkr) Figur 2.36 största bidragsfinansiärer (inkomster, mnkr)
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2.10 MAX IV
MAX IV kommer att invigas 2016 och innehåller då världens främsta synkrotronljuskälla. 
Fullt utbyggd kommer anläggningen årligen ta emot drygt 2 000 forskare från Sverige och 
övriga världen för forskningsexperiment inom bland annat medicin, materialvetenskap 
och miljöforskning.


Finansiering och strategiPLan
MAX IV-laboratoriet skickade under våren in två ansökningar 


till Vetenskapsrådets stora utlysning för forskningsinfrastruk-


tur. En av ansökningarna gällde strålrörsutbyggnaden vid 


MAX IV-anläggningen till ett värde av 270 miljoner kronor 


för två helt nya strålrör: CoSAXS och SoftiMAX, samt finan-


siering för en flytt av vissa befintliga strålrör från MAX-lab 


till MAX IV. Den andra ansökan på drygt 1,3 miljarder kronor 


gällde driftsbudgeten för åren 2014 till och med 2018. Den 


rymmer de stora förändringar, inklusive flytten till MAX IV-


anläggningen, som krävs under de närmaste åren. 


Vetenskapsrådet (VR) beviljade i december MAX IV-labora-


toriet 1,39 miljarder kronor i driftsbidrag för 2013 till 2018. 


Lunds universitet samfinansierar  med 250 miljoner kronor 


under 2014 till 2018. VR har samtidigt avsatt 250 miljoner 


kronor i investeringsbidrag för nya strålrör.


MAX IV-laboratoriet beviljades under året 15 miljoner kronor 


i anslag av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Anslaget 


ska användas till att flytta redan befintliga strålrör som fi-


nansierats av stiftelsen från MAX-lab till den nya MAX IV-


anläggningen.


En ny strategiplan togs under sommaren fram av ledningen 


vid MAX IV-laboratoriet. Planen beskriver hur MAX IV-


laboratoriet ska nå målet att vara en fullt utbyggd anläggning 


år 2026 och hur laboratoriet ska samverka med lokala, 


nationella och internationella intressenter för att nå detta mål. 


För att anpassa ledningsorganisationen till en betydligt större 


verksamhet rekryterades, i huvudsak internt, under året elva 


gruppchefer med ansvar för de olika delarna av laboratoriets 


verksamhet. För att ytterligare öka kompetensen och bredden 


inom laboratoriets Life Science-verksamhet anställdes Tomas 


Lundqvist, som Life Science Director.


max iv-anLäggningen
MAX IV anläggningen kommer att bestå av en linjär accele-


rator (linac) och två lagringsringar, varav den största kommer 


att ha en omkrets på över 500 meter. Byggandet av anlägg-


ningen fortskred under 2013 enligt planerna. Under våren 


fullbordades tunneln till linacen. Linac-komponenter installe-


rades av MAX IV-laboratoriets personal under sommaren och 


de första testkörningarna planeras till våren 2014. I mitten av 


oktober var samtliga byggarbeten färdiga i denna första del 


av projektet och byggherren Fastighets AB ML4 lämnade över 


nyckeln till hyresgästen, Lunds universitet, till linactunneln 


med tillhörande byggnader. Samtidigt fortgick arbetet med 


att färdigställa byggnaderna till de två lagringsringarna. Den 


stora ringens fackverkskonstruktion och takstolar restes under 


året och själva acceleratorinneslutningen gjöts. Bottenplattan 


till den lilla ringen gjöts färdigt och fackverket mellan de båda 


ringarna kunde sedan resas. Bygget av kontorsbyggnaden 


som ska grensla den stora ringen påbörjades och i oktober 


lades de stora balkarna som förbinder huskropparna med 


varandra på plats. 


Lunds kommunfullmäktige gav under sommaren klartecken 


till markarrendeavtalet med byggherren, som kommer att 


löpa över 60 år. I juni lämnade också regeringen sitt godkän-


nande till att Lunds universitet tecknar ett 25-årigt hyresavtal 


för fastigheten med hyresvärden. I slutet av året utsåg Lunds 


universitet tillsammans med Vetenskapsrådet en styrelse för 


MAX IV-laboratoriet. Till ordförande utsågs Hans Hertz, pro-


fessor i biomedicinsk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan.


Sju strålrör, även kallade experimentstationer, har finansierats 


av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse med 400 miljoner 


kronor, och av de svenska forskningsuniversiteten med 160 


miljoner kronor. Estland och Finland har åtagit sig att finan-


siera ett åttonde strålrör med 3 respektive 1 miljon euro. Det 


nionde strålröret till MAX IV-anläggningen är SPECIES, till vil-


ket Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Vetenskapsrådet 


lämnat bidrag med 31,5 miljoner kronor respektive 3 miljoner 


kronor för konstruktion vid MAX-lab och flytt till MAX IV. 


Forskning och utveckLing
De tre lagringsringarna vid nuvarande MAX-lab kommer att 


tas ur bruk då MAX IV-anläggningen tas i drift. Experiment-


stationerna kommer då antingen att flyttas över till den nya 


anläggningen eller pensioneras, men de utnyttjas ännu till 


fullo av forskare. Under 2013 besöktes MAX-lab av över 900 


forskare från såväl Sverige som resten av världen. Dessa ut-


förde experiment inom en bred samling vetenskaper. 


Som exempel låg mätningar vid MAX-lab bakom upptäckter 


som kan leda till bättre vård av hjärtpatienter. Det är känt att 


kalciumjoner reglerar hjärtmuskelcellers sammandragande 


och avslappning. Studien visade för första gången hur pro-


teinet SERCA reglerar nivån av kalciumjoner i cellerna med 


hjälp av andra proteiner. Studien publicerades i mars i den 


ansedda tidskriften Nature. 


MAX IV-laboratoriet är en av fyra forskningsanläggningar i 


det EU-finansierade projektet Science Link. Projektet syftar 


till att locka företag att bli användare på synkrotronljus- och 
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neutronanläggningar. Projektet har pågått sedan 2012 och 


mer än 40 företag från länder i norra Europa har erbjudits 


gratis stråltid för genomförbarhetsstudier. Störst intresse visar 


den svenska privata sektorn och flera av dessa företag har 


senare valt att följa upp experimenten genom att köpa stråltid 


eller skicka in förslag till uppföljande forskning. 


värLdsunikt På FLera sätt
MAX IV-anläggningen konstrueras med nyskapande teknik 


som kommer att möjliggöra långt bättre prestanda än vid öv-


riga synkrotronljusanläggningar världen över. En ny innovativ 


magnetteknik (multi-bend achromat, MBA) som utvecklats 


av professor Mikael Eriksson och hans medarbetare vid MAX 


IV-laboratoriet har redan rönt stor internationell uppmärk-


samhet. Bland annat finns det nu planer för att tekniken ska 


användas vid en uppgradering av synkrotronljusanläggningar 


i Europa och i USA. Även anläggningar i Brasilien och Japan 


kommer att byggas eller uppgraderas med den nya tekniken. 


I december hedrades professor Mikael Eriksson med priset 


Innovation Award on Synchrotron Radiation, vilket utdelas 


av Association of Friends of Helmholtz-Zentrum Berlin för 


designen och utvecklandet av den nya magnettekniken.


MAX IV är inte bara världsledande när det gäller de veten-


skapliga egenskaperna. Det är också en mycket energief-


fektiv anläggning. De nya tekniker som utvecklats för MAX 


IV kommer att minska energiförbrukningen avsevärt jämfört 


med traditionella synkrotronanläggningar. Den totala ef-


fektförbrukningen för magneter i stora ringen på MAX IV 


är ungefär hälften av det i MAX II-ringen trots att MAX IV-


anläggningen är fem gånger större. Och ändå är kvantitet 


och kvalitet (briljans) på det synkrotronljus som produceras av 


MAX IV vida överlägsen den i MAX II. Trots detta använder 


forskningsanläggningar så stora som MAX IV mycket energi. 


Ambitionen är därför att använda enbart el som kommer 


från förnybara källor, i huvudsak vatten och vind. En liten 


mängd el kommer också att genereras av solpaneler på taket 


till kontorsbyggnaden. Stora ansträngningar har gjorts för att 


återvinna och återanvända överskottsvärme som genereras 


från linacen och acceleratorer till fjärrvärmesystemet i Lund. 


Detta är inte bara ett sätt att få riktigt bra användning av 


all den överskottsvärme som alstras i anläggningen, utan 


också ett sätt att minska driftkostnaden för anläggningen 


och minska koldioxidutsläppen.
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2.11 Kultur- och museiverksamheter
Lunds universitets kultur- och museiverksamheter (LUKOM) har en vision om att Lunds 
universitet ska vara ett kulturbärande universitet i världsklass med ett dynamiskt och 
mångfaldigt kulturliv. För att nå dit och aktivt arbeta med kvalitetsutveckling för verksam-
heterna, har LUKOM:s styrelse under 2013 beslutat om en strategisk plan. I planen har tre 
kärnområden identifierats: förbättrad infrastruktur, ökad synlighet och ökad samverkan.


LUKOM - det vill säga Botaniska trädgården, Lunds univer-


sitets historiska museum (LUHM), Odeum och Skissernas 


museum, ger perspektiv på vårt kulturarv, vår nutid och 


framtid. Verksamheterna har i grunden ett egenvärde för 


människor och samhället, men de har även en ambition att 


fungera som en strategisk resurs för universitetet avseende 


utbildning och forskning liksom för kontakter och rekrytering 


ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Universitetet 


har genom LUKOM:s verksamheter samlingar i världsklass 


och genom Odeum en 250-årig musikverksamhet. LUKOM 


erbjuder möjligheten till unika mötesplatser för universitetet 


och dess omvärld. 


Dessa mötesplatser möjliggör gränsöverskridande samverkan. 


Verksamheterna bidrar till ett rikt kulturliv som förmedlar kul-


turarv och söker konstnärliga uttryck för nutid och framtid. 


Studenterna, anställda och samhället ges möjlighet till ut-


vecklande erfarenheter och bestående intryck, samtidigt som 


verksamheterna bidrar till en förstklassig universitetsmiljö. 


ökad synLighet och samverkan
Under 2013 har LUKOM-styrelsen arbetat för att universite-


tets roll som kulturbärare ska synliggöras bättre såväl internt 


inom universitetet som externt. Detta arbete omfattar såväl 


vardera verksamhet som kultur- och museiverksamheterna 


som en helhet. LUKOM-styrelsen har beslutat att ta fram en 


gemensam marknadsförings- och kommunikationsplan för 


verksamheterna och tillsatt en projektledare att arbeta med 


synliggörande av verksamheterna såväl internt som externt. 


Flera av LUKOM:s verksamheter har även en upparbetad sam-


verkan med samhället och Lunds kommun, bland annat ge-


nom sin pedagogiska verksamhet. I Botaniska trädgården har 


lektionsserien Botan för barn för tredjeklassare fortsatt under 


2013, och på Skissernas museum har den skapande verksam-


heten varit välbesökt under året. Samverkan med kommunen 


pågår även genom olika engagemang under Kulturnatten. I 


år slog LUHM alla sina tidigare publikrekord då hela 1 650 


personer besökte museet under kvällen och natten. 


botaniska trädgården hade under hösten 2013 en stor 


orkidéutställning och under de tre dagar som utställningen 


varade besökte nästan 9 000 personer trädgården. Under 


året har man även arbetat med att fördjupa kontakterna 


med fakulteterna inom Lunds universitet. Som ett resultat av 


detta har bland annat antalet studentprojekt ökat. I dagsläget 


pågår projekt inom såväl statistik som naturvetenskap, som 


bland annat ökat synligheten för Botaniska trädgården såväl 


inom som utanför universitetet.


Lunds universitets historiska museum har, trots ett 


uppmärksammat inbrott, stormskador samt byggnadsmäs-


siga missöden i ombyggnationen av Zoologiska salen med 


förseningar i programmet för 2014 som följd, kunnat arbeta 


oförtrutet. Utvecklingen av de tre kärnområdena har fortgått: 


upprättandet av ett kyrkohistoriskt arkiv och arbetet med 


utvecklingen av Krafts torg till ett kyrkohistoriskt centrum har 


fortsatt, liksom ökad publik verksamhet och vidgat samarbete 


med Humanistiska och teologiska fakulteterna. 


odeum har under 2013 ingått samarbetsavtal med ett flertal 


olika parter på såväl nationell, regional som kommunal nivå, 


för att fördjupa kontakterna med det omgivande musiklivet. 


Under 2013 samverkade Odeum med Lunds Kommun och 


Nordiska ungdomsorkestern och gav för andra året i rad en 


sommarkurs i orkesterdirigering.


skissernas museum har under 2013 fortsatt att arbeta aktivt 


mot olika delar av Lunds universitet för att uppmuntra tvär-


vetenskaplig användning av museet. Ett stort antal grupper 


från de flesta fakulteterna har besökt museet för visningar av 


samlingarna, tillfälliga utställningar, workshops, eller förlagt 


möten och konferenser på museet. Museets arrangemang av 


TEDx Lund University visar på hur museet i framtiden kan inta 


en allt större roll som värd för liknande möten.
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2.12 Lunds universitets bibliotek
Lunds universitets bibliotek (LUB) är en nätverksorganisation med ett universitetsbiblio-
tek, åtta fakultetsbibliotek och 31 serviceställen i Lund, Malmö och Helsingborg. Som ett 
av landets största och äldsta bibliotek levererar universitetsbiblioteket högkvalitativt stöd 
till forskare, lärare och studenter på universitetet, och även till allmänheten.


LUB:s främsta uppgift är att stödja forskningen och utbild-


ningen på universitetet genom god tillgång till information. 


Användarna erbjuds anpassade biblioteks- och informations- 


tjänster nära sin verksamhet via sina fakultets- och institu-


tionsbibliotek.


Universitetsbiblioteket (UB) har uppdraget att bevara det 


nationella reservexemplaret av allt svenskt tryck, att fungera 


som nationell och internationell lånecentral samt att vara ett 


gemensamt studiecentrum för hela universitetet. UB samord-


nar numera även de gemensamma resurserna inom LUB och 


införde under året en ny organisation för att anpassa sig till 


dessa uppdrag.


mediautveckLing
Behovet av, och kostnaderna för, elektronisk media fortsätter 


att öka. Som en följd av detta har ett förslag till ny gemensam 


finansieringsmodell för e-media tagits fram. Den nya modellen 


kan bli ett viktigt verktyg för att garantera tillgång, kontinuitet 


och kvalitet för de centrala elektroniska resurser som är en 


förutsättning för forskning och utbildning vid Lunds universitet.


De tryckta samlingarna på UB växer med runt 700 hyllmeter 


per år. Detta ställer krav både på väl fungerande hanterings- 


rutiner samt lagringsmöjligheter. Det okatalogiserade trycket 


flyttas nu till en ny depå, för att skapa effektiva arbetsflöden 


i ändamålsenliga lokaler och öka materialets tillgänglighet.


stöd tiLL Forskning och Lärande
Forskningsfinansiärerna ställer allt mer tydliga krav på Open 


Access-tillgång för forskningsresultat, vilket ökar forskarnas 


behov av biblioteksstöd till att utarbeta anpassade informa-


tions- och publiceringsstrategier för att nå ut med resultaten 


i relevanta miljöer.


De expansiva digitala informationsmiljöerna, och bibliotekens 


allt viktigare roll i studenters lärandeprocess, leder till att 


bibliotekspersonalen undervisar i allt högre utsträckning, se 


figur 2.38. Därigenom lär sig studenterna att söka och kritiskt 


granska information.


LUB anordnade under året konferensen Creating Knowledge 


VII som en del i arbetet med att höja kvaliteten på undervis-


ningen. Fokus var på samarbete mellan studenter, lärare och 


bibliotekarier. Konferensen hade drygt 200 deltagare.


Att öka kvaliteten på undervisning kräver gränsöverskridande 


samverkan. LUB deltar i ett nationellt projekt med syfte att 


skapa en verktygslåda med förslag på metoder att använda 


vid utvärdering av kursinslag inom området informationskom-


petens.


kontinuerLigt kvaLitetsarbete
Biblioteken vid Lunds Tekniska Högskola genomförde under 


året en LibQUAL-undersökning. LibQUAL är ett internationellt 


vedertaget och testat system för att mäta servicekvalitet inom 


bibliotekssektorn. Undersökningarna utförs för att få in an-


vändarnas syn på bibliotekens service och förslag till förbätt-


ringar. Ett resultat av årets undersökning var att användarna 


önskar sig bättre söksystem. Under 2014 kommer LibQUAL 


att genomföras inom hela LUB.


LUB startade under hösten ett projekt med syfte att synlig- 


göra och öka medvetenheten om bemötande för bibliotekens 


medarbetare. Om vi blir bättre på att bemöta varandra så blir 


det även bättre kvalitet i mötet med våra användare.
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3. Utbildning
Utbildning är en av universitetets grundläggande uppgifter. I detta kapitel 
presenteras utvecklingen av utbildningen på grundnivå, avancerad nivå och 
forskarnivå avseende volym. Även viktiga kvalitetshöjande perspektiv som 
kvalitetsarbete, internationalisering, jämställdhet, mångfald och likabehand-
ling samt organiserat studentinflytande redovisas här.
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3.1 Kvalitetsarbete inom utbildningen
Universitetsövergripande frågor rörande kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av ut-
bildningen behandlas av den universitetsgemensamma utbildningsnämnden och dess två 
beredande kommittéer för utbildning på forskarnivå och för internationalisering. 


Några av de aktiviteter som utbildningsnämnden har ägnat 


sig åt under 2013 är framtagande av en ny rättighetslista 


för Lunds universitets studenter, föreskrifter för utbildning 


på forskarnivå och likabehandlingsplan för studenter 2014. 


Vidare har nämnden beslutat om en utredning om open 


access-kurser/MOOCs (Massive Open Online Courses) och 


e-lärande. 


Slutsatser från projektet Education Quality 2011 (EQ11) är vik-


tiga underlag för arbetet med att få en långsiktig och hållbar 


utveckling mot ökad kvalitet. Under 2013 har fakulteterna 


inkommit med projektansökningar till utbildningsnämnden 


och cirka 9 miljoner kronor har fördelats till 19 projekt. 


Exempel på projekt är Kommunikationsträning i naturve-


tenskaplig utbildning; Kvalitetsutveckling av och med CASE-


undervisning; Tvärvetenskap och samarbetskompetens med 


arbetsmarknadsanknytning; Kursdatabas för forskarkurser; 


Att utveckla och genomföra kursen Strategisk ledning av 


forskarutbildning. 


För universitetets övergripande arbete med frågor rörande 


kvalitetsarbetet av utbildningen upprättas en handlingsplan 


för utbildning på samtliga utbildningsnivåer. En ettårig hand-


lingsplan har gällt för 2013. Projekten har rört metod- och 


systemutveckling, utvärderingar och undersökningar samt 


utvecklingsarbete och stöd för utveckling. En universitets-


gemensam metod för utvärdering av etablerad utbildning 


har tagits fram. Utkast till enkäter inom projektet Trackit har 


utarbetats.


Resultat från studentbarometrar vid Konstnärliga fakulteten 


och Ekonomihögskolan presenterades under 2013. Med 


dessa har studentbarometrar och kompletterande lärar- och 


alumnbarometar sedan 2010 publicerats för samtliga fakulte-


ter. Rapporten om de studier som vände sig till doktorander, 


forskarhandledare och doktorsalumner har publicerats under 


året. I jämförelse med motsvarande studier 2007 uppger nu 


fler doktorander att de trivs i sin forskarutbildningsmiljö. 


Denna utveckling stöds även av alumnerna och handledarna. 


Resultaten visar också på områden som behöver utvecklas. 


Vidare har resultaten från en studiesocial undersökning 


bland studenterna presenterats. Generellt sett trivs studen-


terna bra i sina studiemiljöer och de upplever relationen till 


sina kurskamrater som god. Flertalet studenter känner stark 


motivation för sina studier. Fakulteterna och studenterna har 


genom rapporterna fått användbara underlag för kommande 


kvalitetsarbete. 


Högskolepedagogisk utbildning är avsedd för alla som un-


dervisar vid Lunds universitet. För att få tillsvidareanställning 


som lärare vid Lunds universitet krävs, utöver akademiska 


meriter, minst fem veckors högskolepedagogisk utbildning 


eller motsvarande kunskaper. Utbildningen är utformad 


så att den bidrar såväl till individuell kompetensutveckling 


som till verksamhetsutveckling. Kurserna är universitetsge-


mensamma eller fakultetsspecifika. Samverkan mellan olika 


kursgivare sker och för det samlade kursutbudet finns en ge-


mensam webbplattform. Lärare kan få olika former av stöd i 


undervisningen, till exempel konsultstöd, stöd för nätbaserad 


undervisning, virtuella undervisningsmiljöer och utveckling 


av digitala lärresurser genom Teaching and Learning Lab, 


information och erfarenhetsutbyte via webbaserad lärarmö-


tesplats. En pedagogisk utvecklingskonferens under temat Att 


skriva för att leva, lära och lyckas har genomförts. 


Många utbildningar vid Lunds universitet har under året 


ingått i den nationella kvalitetsutvärderingen. Universitets-


kanslersämbetet (UKÄ) har under 2013 fattat beslut rörande 


78 examina (19 fick omdömet mycket hög, 48 fick omdömet 


hög och 11 fick omdömet  bristande kvalitet). Vidare har de 


examina som tidigare fått omdömet bristande kvalitet ingått i 


UKÄ:s uppföljningsstudier. Samtliga (9) har nu fått omdömet 


hög kvalitet. 


För 2013 tilldelade regeringen 13,4 miljoner kronor till 


universitetet i extra kvalitetsmedel med anledning av de 


utbildningar som bedömts ha mycket hög kvalitet i UKÄ:s 


utvärdering. Universitetsstyrelsen fördelade 75 procent av 


dessa till de fakulteter där de premierade utbildningarna finns 


samt 25 procent att fördelas av den universitetsgemensamma 


utbildningsnämnden. Stöd gavs bland annat till utbildningar 


där behov av förbättringsåtgärder framkommit genom utvär-


deringsprocessen. 


Årliga kvalitetsdialoger, som bland annat syftar till att skapa 


ett forum för strategiska utbildningsdiskussioner, genom-


förs mellan universitetsledningen och fakultetsledningarna. 


Inom begreppet strategisk utbildningsplanering ryms två 


huvudaspekter; kvalitetsfrågor och uppföljning/planering. 


Utgångspunkter vid dialogerna är fakulteternas program- 


och kursuppföljning, internationaliseringsarbete, planerade 


förändringar med budgetkonsekvenser på kort och lång 


sikt, nyckeltal, större förändringar inom utbildningsutbudet 


samt uppföljning av resultat från olika undersökningar och 


utvärderingar.
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3.2 Internationalisering
Lunds universitet arbetar aktivt med att skapa förutsättningar i verksamheten för inter-
nationalisering, en av fyra strategier i universitetets strategiska plan. Målet är att uppnå 
högsta kvalitet i utbildning, forskning, innovation och samverkan med det omgivande 
samhället.


Lunds universitet fortsätter att attrahera flest avgiftsstuden-


ter bland svenska lärosäten. Inför hösten 2013 ökade antalet 


betalande studenter med cirka 40 procent jämfört med höst-


terminen 2012. En del av ökningen är brasilianska studenter 


inom stipendieprogrammet Science Without Borders och de 


amerikanska och japanska studenter som kommit hit genom 


programmet Study Abroad. 2013 fanns 310 nya betalande 


studenter vid universitetet. Läs mer i kapitel 7.1 Studieavgifter 


för tredjelandsstudenter. Antalet in- och utresande studenter 


inom ramen för utbytesavtal ligger på samma nivå som 2012. 


Figur 3.1 internationell mobilitet (individer)
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tredjelandstudenter, antagna före införandet av studieavgifter, som 
avgiftsfritt får fullfölja sitt utbildningsprogram. Antalet kommer att 
stabiliseras runt 3 000, som motsvaras av det antal studenter som kommer 
från EU/EES exkl. Sverige.


Lunds universitet har ett fortsatt högt engagemang inom EU:s 


olika mobilitetsprogram. Under åren 2008-2013 har univer-


sitetet tagit emot 612 stipendiater och skickat ut 104 inom 


Erasmus Mundus Action 2 (EM2). Programmet engagerar alla 


fakulteter och verksamheter inom universitetet. 2013 deltar 


Lunds universitet i sju nya projekt inom EM2 varav ett koor-


dineras från Lunds universitet.


Under 2013 har utvecklingen mot ett tydligare internatio-


nellt universitet tagit fart när Internationaliseringskommitténs 


möten på prov började hållas på engelska. På detta sätt ges 


internationella studenter en möjlighet att delta och påverka. 


För att uppfylla myndighetskravet kommer anteckningarna 


fortsättningsvis att föras på svenska.


I februari bjöds alla medarbetare som arbetar med interna-


tionalisering in till särskilda Internationaliseringsdagar. Strax 


över 200 personer deltog. De fick lyssna till inspirerande fö-


reläsningar av inbjudna internationella gästföreläsare. Ämnen 


som internationalisering av utbildning och forskning, globala 


trender inom högre utbildning och nya EU-program behand-


lades. De båda dagarna fick ett högt betyg för kvalitet på 


innehåll och genomförande i utvärderingen.


Sedan 1 januari 2010 är det tillåtet för svenska lärosäten 


att tillsammans med andra lärosäten utfärda gemensamma 


examina. Lunds universitets strategiska plan anger att fler 


gemensamma utbildningsprogram (Joint Programmes) och 


gemensamma examina ska utvecklas. 


Gemensamma program på forskarnivå är positivt för universi-


tetets internationalisering och för ökad kvalitet i utbildningen. 


Dessa samarbeten skapar unika möjligheter för doktoran-


derna och gör forskargrupperna mer synliga. Samarbetena 


leder ofta till ökad anställningsbarhet hos studenterna. Ett 


av dessa program pågår just nu vid Medicinska fakulteten 


som tillsammans med universiteten i Barcelona och Leuven 


i hård konkurrens beviljats ett femårigt Joint PhD-program. 


Under en femårsperiod kommer totalt 40 doktorander att 


antas, varav åtta kommer att ha sin huvudplacering vid Lunds 


universitet. 


Det tredje av fyra STINT-finansierade Swedish Excellence 


Seminars gick av stapeln i Brasilien i november. Seminariet 


var en samproduktion mellan forskare och universitetsled-


ningar från Lund, Uppsala, KTH, Linköping och Halmstad. 


Delegationerna diskuterade olika former av samarbeten med 


brasilianska motsvarigheter. 


I år sammanföll Swedish Excellence Seminars med en svensk 


turné där Lunds universitet och sju andra svenska lärosäten  


deltog. Turnén genomfördes i fem städer. Syftet var att 


marknadsföra svensk utbildning och locka fler brasilianska 


studenter att söka stipendier inom stipendieprogrammet med 


destination Sverige. Det genomfördes även en alumnaktivi-


tet tillsammans med Svenska handelskammaren där svenska 


företag, universitet och svenska ambassaden tillsammans 


marknadsförde Sverige.
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3.3 Jämställdhet, mångfald och likabehandling
Lunds universitet arbetar målinriktat med att säkra att alla studenter vid universitetet får 
bästa möjliga utbildning och studentstöd oavsett kön, ålder, nationalitet, bakgrund eller 
utbildningsform. 


I universitetets likabehandlingsplan betonas vikten av att 


alla studenter ges samma möjligheter och att en bred och 


varierad studentgrupp påverkar utbildningens kvalitet posi-


tivt. I likabehandlingsplanen läggs fokus på information och 


utbildning, både till anställda och studenter. Bättre kännedom 


och kunskap om olika människors villkor och företräden ökar 


toleransen.


Universitetets studiemiljöer upplevs överlag som goda i 


hänseende till diskrimineringslagens olika aspekter, enligt 


den studiesociala undersökning som genomförts inom uni-


versitetet under året. Totalt sett är likabehandling i relation 


till kön den aspekt som genomgående får bäst resultat. Ut-


vecklingsområden identifierades avseende likabehandling för 


personer med funktionshinder, i frågor av politisk karaktär 


och avseende acceptans för sexuell läggning och könsöver-


skridande identitet. Studenterna trivs dock överlag mycket 


bra i sina studiemiljöer och menar att de vistas i miljöer med 


”högt i tak”. 


Enligt en utvärdering av forskarutbildningen som publicera-


des under året uppger 73 procent av doktoranderna att de 


trivs i sin forskarutbildningsmiljö. Trivseln är högre än när 


motsvarande studie genomfördes 2007 (57 procent). Att 


doktoranderna trivs bättre i sin forskarutbildningsmiljö gäller 


inom samtliga fakulteter men förändringen är särskilt påtaglig 


inom Humanistiska och teologiska fakulteterna. Trots stora 


förbättringar kvarstår utvecklingsområden. Kvinnorna är i 


allmänhet mindre tillfreds med sin arbetssituation än män-


nen. Doktorander som i huvudsak arbetar ensamma har i 


betydligt högre grad kontaktat läkare eller varit sjukskrivna 


än doktorander som ingår i en forskargrupp.


Universitetet utvecklar och initierar genom implementeringen 


av projektet Trackit en metod att följa upp studenterna från 


introduktion till uttag av examen samt efter studierna. Projek-


tet bygger på en arbetsdelning mellan fakulteterna och den 


gemensamma förvaltningen. Under 2013 har en rad enkäter 


utvecklats som ska följa studenterna genom studierna. Det 


har tagits fram nya rutiner för att identifiera studenter som 


inte klarar sina studier med fullgott resultat under den första 


terminen och som kan behöva stöd och vägledning. Univer-


sitetet fokuserar genom projektet framför allt på studenter 


med studieovan bakgrund. 


Studieverkstaden vid universitetet har till uppgift att under-


lätta för studenter att fullfölja sina studier och motverka 


studieavbrott. Studenterna har möjlighet att samtala om 


och arbeta med de generella akademiska kompetenser som 


utgör grunden för akademiska studier. Studieverkstaden ger 


studieteknisk rådgivning, språk- och skrivhandledning samt 


kortare kurser, workshops och föreläsningar i samarbete med 


olika institutioner och Studenthälsan.


Universitetet finansierar ett särskilt studentombud som bistår 


enskilda studenter och studentgrupper med råd och stöd. 


Bland de studenter som vänder sig till studentombudet finns 


bland annat de som känner sig orättvist behandlade eller 


diskriminerade. Studentombudet är anställt av studentkårerna 


och får sitt uppdrag av dem. Även ett doktorandombud 


finansieras av universitetet.


Universitetet finansierar dessutom halva lönen för en student-


samordnare som är anställd av Lunds kommun. Studentsam-


ordnaren arbetar för att främja studenters sociala situation, 


bland annat vad gäller bostäder, mottagande och försörjning. 


Studentsamordnaren arbetar i nära kontakt med både univer-


sitetet och studentkårerna.


breddad rekrytering
Sedan 2003 samarbetar Lunds universitet, Malmö Högskola 


och Högskolan Kristianstad med 16 av 17 folkhögskolor i Skåne. 


Målet med samarbetet är att verka för breddad rekrytering 


till högskolan. Den som går ett högskoleförberedande år 


blir väl förberedd inför och behörig till högskolestudier, 


säkrare i sitt studieval samt stärker sina möjligheter att lyckas 


med universitets- och högskolestudier. På uppdrag av den 


universitetsgemensamma utbildningsnämnden har under 


året en grupp med representanter för Lunds universitet 


och regionens folkhögskolor arbetat med att hitta nya 


samarbetsformer. 


Den allmänna studievägledningen vid Lunds universitet har 


under året gett kontinuerlig vägledning och information på 


Vägledningscentrum i Malmö. Vägledningscentret drivs av 


Malmö kommun och vänder sig särskilt till malmöbor från 


studieovan miljö. Studievägledningen har hållit informations-


dagar och riktade informationstillfällen på Komvux och skolor 


med hög andel elever med icke-akademisk bakgrund. Riktade 


informationstillfällen har genomförts på arbetsförmedlingar, 


vid utbildningsmässor samt deltagande i universitetets inspi-


rationsdagar, öppet hus och hälsningsgille, där både ökad och 


breddad rekrytering har varit syftet.
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3.4 Organiserat studentinflytande
Det organiserade studentinflytandet spelar en viktig roll för universitetet då det medför 
att studenterna ges ett inflytande på utbildningen. Studenterna bidrar i hög grad till att 
utveckla utbildningen och öka dess kvalitet. Att arbeta med studentinflytande ger också 
den enskilde studenten tillfälle att lära sig ansvar och ledarskap genom praktiskt arbete. 


I arbetsordningen för Lunds universitet har en generös tolk-


ning av högskoleförordningens skrivning om studentinflytan-


de fastställts. Studenternas rätt att utse representanter i alla 


beslutande och beredande organ har därmed formaliserats 


och synliggjorts. Undantag görs endast för organ som bedö-


mer enskilda studenters studieprestationer eller handlägger 


enskilda personärenden. I arbetsordningen regleras också 


studentinflytandet vid beslut som fattas av ensam befatt-


ningshavare. Studentkårerna har status som remissinstans vid 


alla ärenden som rör utbildning eller studenternas situation.


Studentinflytandet organiseras huvudsakligen av de nio 


studentkårer som finns vid universitetet. Studentkårerna är 


studentorganisationer som av universitetet fått rättigheter 


och skyldigheter att företräda studenterna, bland annat 


genom rätt att utse studentrepresentanter i beslutande och 


beredande organ inom hela universitetet. Det finns en stu-


dentkår vid var och en av universitetets åtta fakulteter samt 


en särskild studentkår för doktorander. Lunds Universitets 


Studentkårer (LUS) är en paraplyorganisation för de nio kårer-


na, som företräder studenterna på universitetsövergripande 


nivå. I april 2013 formaliserade universitetsstyrelsen vilka 


studentorganisationer som ska ges ställning som godkända 


studentkårer under kommande treårsperiod. Samtliga av 


universitetets befintliga studentkårer sökte om förnyad ställ-


ning som studentkår, inga ansökningar kom in från andra 


studentorganisationer. Studentinflytandet kommer därför att 


skötas av samma studentkårer som för tidigare treårsperiod, 


under ytterligare tre år.


Under vårterminen 2013 var 70 procent av universitetets stu-


denter medlem i någon av studentkårerna. Anslutningsgraden 


är stabiliserad på en nivå som innebär att studentkårerna har 


möjlighet att företräda samtliga studenter vid universitetet.


Universitetet stödjer studentinflytande ekonomiskt för att 


garantera att berörda har resurser att upprätthålla universi-


tetets organiserade studentinflytande och studiesociala verk-


samheter. För universitetets studentinflytande 2013 har totalt  


9 miljoner kronor utbetalats varav 2,9 miljoner kronor består 


av ett anslag för stöd till studentinflytande. För att säkra stu-


dentkårernas oberoende, betalas den övervägande delen av 


stödet ut som ett generellt stöd till respektive studentkår att 


disponera fritt. Sammanlagt betalade universitetet ut 5,9 mil-


joner kronor till studentkårerna i generella stöd under 2013.


Utöver det generella stödet till studentinflytande, lämnar uni-


versitetet även riktade stöd till studenttidningen Lundagård, 


till ett studentombud och ett doktorandombud, stundent-


samordnare samt till Bopoolen, en förmedling av andra-


handsbostäder för studenter. Akademiska Föreningen får 1 


miljon kronor i ekonomiskt stöd till läsplatser i AF-borgen, till 


studentinformation, till Studentlund samt till Internationella 


studentguiden.  LUS får ekonomiskt stöd för att tillsammans 


med Kuratorskollegiet anordna utbildningar i ansvarsfull 


alkoholhantering för aktiva i de anknutna studentorganisa-


tionerna. I riktade stöd till studentinflytande utbetalades 3,1 


miljoner kronor sammanlagt under 2013.


Utöver det stöd som ges universitetsgemensamt, stöder fa-


kulteter och institutioner sina respektive studentkårer med 


olika riktade stödåtgärder. Kårerna ges stöd bland annat för 


att kunna arrangera arbetsmarknadsdagar, examenshögtider 


och introduktion för nya studenter samt till lokalkostnader. 


Fakulteterna stöder också kårerna med arbetskraft i form av 


experthjälp rörande information och arbetsmarknadskontakter.


Universitetsledningen har kontinuerlig kontakt med LUS, 


studentkårer, studentnationer och Akademiska Föreningen. 


LUS ordförande och vice ordförande ingår i universitetets 


ledningsgrupp. Tillsammans innebär detta att universitetets 


studenter har goda möjligheter att framföra sina synpunkter 


och få gehör för dem.
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3.5 Ämneslärarutbildningen
Sedan hösten 2011 erbjuder Lunds universitet tillsammans med Högskolan Kristianstad 
en gemensam ämneslärarutbildning. En bärande tanke i samarbetet är att lärosätenas 
gemensamma kompetenser bidrar till att skapa en högkvalitativ professionsutbildning 
med tydlig koppling till både forskning och arbetsliv. 


Arbetsmarknaden för ämneslärare ser på några års sikt god 


ut och antalet tillgängliga utbildningsplatser tar hänsyn till 


detta. Studenterna möter till övervägande del forskarutbil-


dade lärare men också lärare och handledare med beprövad 


erfarenhet. Lärarutbildarna på fältet utgör en central del av 


den samlade lärarkompetensen och innebär en möjlighet för 


studenten att diskutera för yrket relevanta frågor i olika typer 


av skolsammanhang.


Eftersom utbildningen fortfarande inte är fullt utbyggd är 


arbetet med systematisk kvalitetssäkring en parallell pro-


cess där rutiner för kvalitetsgranskning utarbetas både för 


utbildningen och för administrationen. Det övergripande 


syftet med lärarutbildningens kvalitetsarbete är att främja 


studenternas lärande.


Större delen av den undervisande personalen på lärarutbild-


ningen har forskarutbildning, flera har dessutom genomgått 


lärarutbildning. Lärarna är involverade i planeringen av utbild-


ningen och träffas kontinuerligt för kvalitetsutveckling. För 


att stärka forsknings- och professionsanknytningen av under-


visningen på den gemensamma lärarutbildningen har Lunds 


universitet anställt två professorer i utbildningsvetenskap. 


Samverkan med skolhuvudmännen sker framför allt inom 


ramen för den verksamhetsförlagda utbildningen. Dessutom 


ingår ledamöter från lärarutbildningen, tillsammas med repre-


sentanter från övriga lärarutbildningar inom Lärosäten Syd, 


i det Regionala samverkansrådet för skollagsstyrda verksam-


heter. Det övergripande syftet med samverkan mellan kom-


munerna och lärosätenas lärarutbildningar är att stärka Skåne  


och Blekinge som utbildningsregion och skapa en gemensam 


mötesplats där strategiska frågor av såväl kort- som långsiktig 


karaktär kan behandlas.


3.6 Utbildningsutbudet
Universitets arbete med utbildningsutbudet låter sig inte enkelt beskrivas. Utvecklingen 
ser olika ut vid de olika fakulteterna, men generellt sett går utbildningstrenden mot allt 
mer programutbildningar, färre kurser och distansutbildningar. 


Enligt universitetets utbildningsstrategi ska det ske en fort-


satt utveckling mot allt mer utbildning på avancerad nivå. 


Universitetet har även byggt upp utbildningar vid Campus 


Helsingborg, med egen ämneslärarutbildning. Det har un-


derlättat för studenter som har annan bakgrund än de som 


traditionellt söker sig till högre utbildning. 


Prioriteringar och bedömningar av universitetets utbildnings-


utbud grundar sig på universitetets forskningskompetenser, 


övergripande strategier, studenternas efterfrågan samt 


arbetsmarknadens behov. Det sker ett ständigt utvecklings-


arbete som ibland resulterar i omprioriteringar där vissa 


utbildningar läggs ner eller stöps om och nya ämnen och 


program skapas. Utbildningsnämnden utgör ett samlat och 


fakultetsövergripande stöd i kvalitetsarbetet och utvecklingen 


av utbildningsutbudet.


Universitetets långsiktiga strategiska arbete med utbildnings-


utbudet har dock komplicerats av regeringens snabba för-


ändringar av takbeloppet under de senaste åren. Olika typer 


av neddragningar, omfördelningar och tillfälliga satsningar 


gör det allt svårare för lärosätet att arbeta strategiskt och 


långsiktigt. 


Universitetet har önskat 2 000 fler platser, men endast fått 


några mindre tillfälliga satsningar. Vid universitetet finns se-


dan några år en relativt stor överproduktion. Därutöver har 


utbildningar, vid framför allt Campus Helsingborg, byggts upp 


genom att ett tidigare uppkommit kapital har använts. Detta 


kapital är snart slut. Genom att genomföra en infasning av 


kapitalfinansierad utbildning och sträva efter en hållbar ba-


lans mellan antalet studenter och den statliga finansieringen, 


minskar den sammantagna utbildningsvolymen. 


Fler personer än någonsin vill studera vid Lunds universi-


tet. I den nationella antagningen höstterminen 2013 sökte  


45 000 personer till olika programutbildningar vid univer-


sitetet. 16 000 var förstahandssökande. Av dessa personer 


antogs 5 000. Det innebär att universitetet, trots ett historiskt 


högt söktryck, måste anta färre nya studenter än tidigare. 


Konsekvenser av den neddragna utbildningsvolymen inne-


bär en fortsatt minskning av kurser och distansutbildningar. 


Det innebär också att planerade utbildningar, inte minst på 


avancerad nivå, har ställts in. På några fakulteter har även 


program lagts ned.
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3.7 Utbildning på grund- och avancerad nivå
eFterFrågan
Mer än 100 000 personer ansöker årligen till en utbildning 


vid Lunds universitet, via det nationella antagningssystemet 


NyA. Hälften av dessa har Lund som förstahandsval och 20 


procent kan erbjudas en plats. Sedan 2011 har antal sökande 


ökat med 10 procent medan antalet som kunnat erbjudas en 


plats har minskat något på grund av det utbildningstak som 


regeringen bestämmer.


Universitetet har valt att analysera sin attraktionskraft främst 


i form av förstahandssökande i relation till registrerade stu-


denter. Dessa siffror ger en bild av hur många som hade 


studier i Lund som första prioritet och hur många som sedan 


faktiskt påbörjade sina studier vid Lunds universitet, se figurer 


sidan 45. 


Efterfrågan till alla typer av utbildningar ökar. I de nationella 


antagningsomgångarna ökar det totala antalet sökande lik-


som antalet förstahandssökande till både utbildningsprogram 


och fristående kurser på grundnivå och på avancerad nivå. 


Inför hösten 2013 hade Lunds universitet 13 150 ansökningar 


i de internationella omgångarna (masterprogram respektive 


internationella kurser och program). Detta är betydligt fler än 


övriga lärosäten. Cirka två tredjedelar av dessa sökande har 


angett en utländsk utbildningsbakgrund. I masteromgången 


hade Lund 11 526 ansökningar, vilket var flest av alla 


lärosäten i landet. I omgången för internationella kurser 


och program på grundnivå hade Lund inför hösten 2013 för 


första gången flest ansökningar, närmare bestämt 1 624. Den 


genomsnittliga förändringen för alla universitet och högskolor 


i de internationella omgångarna var 1 procent, att jämföra 


med Lunds ökning på 6 procent.


Prestationsgrad
Prestationsgraden inom det statliga utbildningsuppdraget, 


exklusive utresande utbytesstudenter ligger nu samman-


taget på drygt 86 procent. För utbildningsprogrammen är 


prestationsgraden över 90 procent både på grundnivå och 


på avancerad nivå. För fristående kurser är prestationsgraden 


fortfarande betydligt lägre men har dock ökat litet. Tidigare 


har prestationsgraden varit märkbart högre på avancerad 


nivå men under 2013 har denna skillnad mellan grund- och 


avancerad nivå minskat. Den lägsta prestationsgraden har 


fortfarande distansutbildningarna (figur 3.2).


Prestationsgraden varierar kraftigt mellan universitetets fakul-


teter, vilket till stor del hör ihop med att sammansättningen 


av deras utbildningsutbud varierar. En större andel program-


studier bidrar till en högre prestationsgrad.


Figur 3.2 Prestationsgrad
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Figur 3.9 sökande: Fristående kurs, avancerad nivå


Figur 3.7 sökande: Program, avancerad nivå


Figur 3.5 sökande: Fristående kurs, grundnivå


Figur 3.3 sökande: Program, grundnivå


Figur 3.10 registrerade: Fristående kurs, avancerad nivå 


Figur 3.8 registrerade: Program, avancerad nivå


Figur 3.6 registrerade: Fristående kurs, grundnivå


Figur 3.4 registrerade: Program, grundnivå


Från och med 2013 har universitetet valt att redovisa sökande och registrerade utifrån vad som hänt under hela kalenderår. Tidigare har redovisningen 
omfattat endast höstterminer. I dessa figurer är siffrorna för tidigare år uppdaterade. Sökande avser samtliga förekommande antagningsomgångar under 
året. Endast sökande i tid, avgiftsbefriad och avgiftsskyldiga som har betalat anmälningsavgift ingår. Samtliga siffror är unika individer. Samma individ kan 
förekomma under flera utbildningsformer, varför de olika diagrammen inte kan summeras. totalt antal registrerade individer för 2013 är 47 755.
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examina
Efter en kraftig ökning av antalet utfärdade examina mellan 


2008 och 2011 har antalet de senaste åren stabiliserats kring 


6200 om året. Den tidigare ökningen kom i huvudsak från 


fler utfärdade generella examina, främst på kandidatnivå. Det 


ökade antalet kandidatexamina har samband både med den 


nya examensordningens krav på examen på grundnivå för 


tillträde till fortsatta studier på avancerad nivå och med den 


ökade möjligheten att få en generell examen parallellt med 


en yrkesexamen på vissa utbildningar. 


Under 2013 ökade antalet utfärdade examensbevis något 


jämfört med året innan, ungefär 2,5 procent, till 6 417. Ök-


ningen beror på fler masterexamina och yrkesexamina. För 


generella examina på avancerad nivå finns sedan flera år en 


tydlig trend att studenter i allt större utsträckning, utöver 


en magisterexamen (60 högskolepoäng), läser vidare till en 


masterexamen (120 högskolepoäng). 2012 utfärdades för 


första gången fler masterexamina än magisterexamina och 


under 2013 har skillnaden i antal ökat ytterligare.


Mindre än 10 procent av examensbevisen utfärdade 2013 


gäller examen enligt 1993 års examensordning. Möjligheten 


att ta ut examina enligt denna äldre ordning går ut den 30 


juni 2015. 


Största delen av de examina som avläggs vid Lunds universitet 


är på avancerad nivå. Sammanlagt 3 616 examina på avance-


rad nivå (eller motsvarande äldre examen) har avlagts under 


2013, det vill säga 56 procent av alla examina. 


utveckLing heLårsstudenter och 
heLårsPrestationer
Under 2011 påbörjades arbetet med att anpassa utbildning-


ens omfattning till de resurser universitetet har. Omfattningen 


av den statsanslagsfinansierade utbildningen har fortsatt 


att minska. Totalt antal helårsstudenter inom utbildning på 


grundnivå och avancerad nivå (exklusive uppdragsutbildning) 


uppgick för 2013 till 27 605, och har därmed sjunkit med 


nästan 700.


Lunds universitet har lyckats väl i satsningen på att rekrytera 


studenter från länder utanför EU även sedan studierna blev 


avgiftsbelagda för dessa studenter: antalet avgiftsstudenter 


fortsätter att öka (se figur 3.12).


Figur 3.12 helårsstudenter och helårsprestationer


helårsstudenter helårsprestationer


2011 2012 2013 2011 2012 2013


Enligt uppdrag i regleringsbrevet 28 045 27 987 27 192 23 612 23 109 22 863


varav inresande utbytesstudenter 986 1 083 1 027 846 911 852


varav utresande utbytesstudenter 503 567 567 - - -


Trafikflygare 37 35 25 22 24 35


Studieavgifter 93 270 388 54 218 334


totalt 28 175 28 292 27 605 23 688 23 351 23 232


Uppdragsutbildning 229 203 210 242 206 208


Helårsstudent (HST): Studenter registrerade på kurser motsvarande 60 högskolepoäng under ett kalenderår.
Helårsprestation (HPR): Studenter som uppnår godkända studieresultat för 60 högskolepoäng under ett kalenderår.


Figur 3.11 examina
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FördeLning På nivå och FakuLtet
Den totala utbildningsvolymen har i enlighet med universi-


tetets strävanden minskat men universitetet överproducerar 


fortfarande. Inom ramen för det statliga utbildningsuppdra-


get har universitetet minskat antalet helårsstudenter med 


nära 800, jämfört med 2012. Minskningen sker på de flesta 


fakulteter. På Medicinska fakulteten, Humanistiska och teolo-


giska fakulteterna och USV är antalet helårsstudenter i stort 


sett oförändrat.


Huvuddelen av den ordinarie utbildningen på grundnivå och 


avancerad nivå genomförs i form av utbildningsprogram, vil-


ket är en medveten strategi. Det har skett en liten ökning av 


andelen programstudenter av totalen, den är nu 71 procent. 


Fördelningen mellan grund- och avancerad nivå är oförändrad 


– en fjärdedel av helårsstudenter studerar på avancerad nivå 


(se figur 3.15). Huvuddelen av avgiftsstudenterna studerar 


inom program på avancerad nivå.


Figur 3.13 antal utbildningsprogram och fristående 


kurser


Utifrån examensnivå 2009 2010 2011 2012 2013
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(examen på grundnivå)


11 12 12 12 13


Yrkesprogram 
(examen på avancerad nivå)


66 56 55 56 51


Utbildningsprogram 
(examen på grundnivå)


55 62 63 63 69
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139 151 156 155 153


Fristående kurser 
på grundnivå
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842 961 962 992 975


Figur 3.15 universitetets utbildningsprofil (hst)
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Figur 3.14 Fördelning per fakultet (hst)
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Figur 3.17 intäkter för utbildning på grund- och 


avancerad nivå exkl uppdragsverksamhet (mnkr)


Figur 3.18 kostnader för utbildning på grund- och 


avancerad nivå exkl uppdragsverksamhet (mnkr)
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ekonomisk utveckLing
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (exklusive upp-


dragsverksamhet) visar ett underskott på 99 miljoner kronor 


vilket är som föregående år då underskottet uppgick till 100 


miljoner kronor.  Underskottet förklaras främst av att tidigare 


års överskott nu används till strategiska satsningar som till 


exempel ämneslärarutbildningen och utbyggnaden av ut-


bildningar vid Campus Helsingborg. Ytterligare en förklaring 


är överproduktionen som förekommer hos bland annat LTH. 


Av årets överproduktion på 181 miljoner är endast några få 


miljoner möjliga att spara för ett framtida utnyttjande.


Intäkterna uppgår till 2 248 miljoner kronor och den största 


intäktsposten (85 procent) är anslagsmedel. Studieavgifterna 


som infördes 2011 för tredjelandsstudenter uppgår till 49 


miljoner kronor. 


Kostnaderna uppgår till 2 347 miljoner kronor och den största 


kostnadsposten (62 procent) är personalkostnader. 


Figur 3.16 kostnad per helårsstudent och 


helårsprestation (tkr)


2011 2012 2013


Kostnad per helårsstudent 79,6 80,5 85,0


Kostnad per helårsprestation 94,8 97,5 101,0


Kostnad per helårsstudent och helårsprestation kan inte summeras. 
Båda baseras på totalkostnader. Uppdragsutbildning ingår ej.


Figur 3.19 ekonomisk utveckling för utbildning på grund- och avancerad nivå exkl uppdragsverksamhet (mnkr)
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3.8 Utbildning på forskarnivå
Sedan några år är ansvaret för utbildning på forskarnivå flyttat från fakultetsnivån till 
central universitetsnivå. Utbildningsnämnden har det övergripande ansvaret för alla nivåer 
av utbildning. 


För att säkerställa en sakkunnig hantering av frågor som rör 


utbildning på forskarnivå har en beredande kommitté till ut-


bildningsnämnden inrättats. Det praktiska arbetet omkring 


antagning och examination utförs inom respektive fakultet. 


Under 2013 har avskaffandet av utbildningsbidrag som finan-


siering av doktorandstudier fått fullt genomslag – 2013 finns 


inte längre några doktorander vid Lunds universitet som är 


beroende av utbildningsbidrag. De är antingen anställda som 


doktorander eller har annan finansiering. Värt att notera är att 


antalet studerande med så kallad annan finansiering, som till 


exempel kan bestå av individuella stipendier eller stipendier 


från EU, under 2013 planat ut och i relativa tal minskat något. 


Detta är en glädjande utveckling sett mot bakgrund av den 


inriktning styrelsen tidigare fastställt som anger att anställ-


ning på sikt ska vara normen för en doktorand vid Lunds 


universitet.  


Man kan notera en 50-procentig ökning av antalet anställda 


doktorander från 2010 till 2013 trots att totalantalet inte ökat 


lika mycket. Det har sedan några år funnits en tydlig trend 


att totalantalet verksamma doktorander uppvisat en svag ök-


ning.  Under 2013 har såväl antalet individer som är antagna 


till utbildning på forskarnivå som antalet heltidsekvivalenter 


studerande ökat ytterligare. De flesta fakulteter uppvisar ett 


ökat antal aktiva studerande, särskilt vid LTH och Medicinska 


fakulteten. 


Lunds universitet eftersträvar balans i könsfördelningen på 


alla nivåer inom utbildningen. Inom utbildning på forskarnivå 


märks en marginell skillnad sett över alla fakulteter, där under 


de senaste fem åren manliga studerande endast varit några 


procentenheter fler än de kvinnliga. 


kostnad Per Forskarstuderande
Kostnader för utbildning på forskarnivå bokförs tillsammans 


med kostnader för forskning och det är inte enkelt att separera 


dem. Kostnaden redovisas i figur 3.23. Uträkningen baseras 


på underlag från fakulteterna och bygger på antaganden och 


schabloner rörande bland annat årlig handledningskostnad 


för en forskarstuderande, kostnader för kurser, utbildningar, 


resor, projektkostnader samt disputation. 


Det är värt att notera att årets kostnad är väsentligt högre än 


tidigare år. En mindre del av ökningen härrör från det faktum 


att under 2013 finansierades inga forskarstuderande  genom 


utbildningsbidrag. Den större delen av ökningen beror emel-


lertid på att en fördjupad analys bättre lyckats fånga upp de 


verkliga kostnader för utbildning på forskarnivå.


Figur 3.22 Finansering (hte)


2009 2010 2011 2012 2013


Doktorandanställning 967 1073 1 223 1 302 1 463


Utbildningsbidrag 310 232 195 107 0


Annan finansiering 289 298 289 419 415


totalt 1 566 1 603 1 707 1 828 1 878


Figur 3.21 examina på forskarnivå (antal)


Figur 3.23 kostnad per forskarstuderande (tkr)


2011 2012 2013


Kostnad per forskarstuderande (HTE) 604 712 940


Kostnad per doktorsexamen 2 416 3 064 3 950


Figur 3.20 Forskarstuderande (individer) 
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4. Forskning
Forskning är en av universitetets grundläggande uppgifter. Två tredjedelar 
av universitetets intäkter avser forskning. De prestigefyllda bidragen som 
går till Lunds universitet är en måttstock på forskningens höga kvalitet. Vid 
universitetet finns idag många framgångsrika forskningsanläggningar och de 
starka forskningsmiljöerna fortsätter att utgöra grogrund för viktiga forsk-
ningsresultat. 
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4.1 Introduktion
Modern framgångsrik forskning kräver stora ekonomiska 


resurser, ofta betydligt större än de som finns i form av 


statliga anslag. Detta faktum är mest accentuerat för uttalat 


experimentella discpliner. Men även bredare mångdisciplinära 


forskningsansatser för att arbeta mot lösningar av så kallade 


global challenges är resurskrävande. Lunds universitet följer 


sin tradition att vara framgångsrikt i konkurrensen om nöd-


vändiga externa forskningsmedel. Som en följd av de många 


starka forskningsmiljöer som manifesteras av Linnémiljöer och 


SFO-miljöer (SFO står för starka forskningsområden), men 


även av en rad andra starka konstellationer och individer, 


står sig Lunds universitet mycket väl i konkurrensen. Univer-


sitetet har under året varit framgångsrikt i konkurrensen om 


såväl medel från Vetenskapsrådet som forskningsmedel från 


internationella finansiärer såsom Europeiska unionens sjunde 


ramprogram för forskning och utveckling. Universitetet står 


också stabilt i den omfördelning av basfinansiering som 


baseras på vetenskaplig produktion. Under året har arbe-


tet påbörjats med att förbereda inför det kommande nya 


forskningsprogrammet inom EU – Horizon2020 – så att ännu 


bättre service kan erbjudas de forskare som önskar vara aktiva 


antingen som deltagare eller koordinatorer. Ett antal viktiga 


erkännanden för framstående forskning har tilldelats både 


yngre och etablerade forskare och redovisas på sidan 52.


Figur 4.4 universitetets största bidragsfinansiärer 


(inkomster, mnkr)


2013


Vetenskapsrådet 956


EU 224


VINNOVA 140


Formas 106


Statens energimyndighet 93


Figur 4.3 ekonomisk utveckling för forskning och 


utbildning på forskarnivå (mnkr)
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Intäkter Kostnader


Figur 4.1 intäkter för forskning och utbildning på 


forskarnivå (mnkr)


Forskningsintäkterna (inklusive uppdragsforskning) uppgår till 4 874 miljoner kronor, en ökning med cirka 200 miljoner kronor sedan 2012 och med cirka 900 
miljoner kronor under den senaste femårsperioden. Ökningen speglar universitetets framgång i att i konkurrens få forskningsanslag både från statsmakten 
och från externa källor. Under 2013 visar forskningen ett mindre överskott på 13 miljoner kronor, vilket betyder att verksamhetsnivån i stort sett har kommit 
ikapp den ökade intäktsnivån. Tidigare års överskott ger stabilitet inför framtiden och möjlighet till strategiska satsningar.


Figur 4.2 kostnader för forskning och utbildning på 


forskarnivå (mnkr)
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4.2  Prestigefyllda forskningsbidrag
En betydande andel av universitetets forskning och samverkan inom forskningen möj-
liggörs genom bidrag från externa finansiärer. Under många år har Lunds universitet 
framgångsrikt hävdat sig i konkurrensen om svenska och utländska forskningsmedel från 
såväl offentliga som privata finansiärer. 


Forskningsbidrag gör det möjligt för universitetet att bredda 


och fördjupa forskningen inom en mängd områden och 


stärker förmågan att uppfylla högt ställda kvalitetsmål inom 


forskningen. Vart och ett av de många forskningsbidrag som 


universitetet har beviljats av de svenska statliga forsknings-


finansiärerna har fördelats i hård nationell konkurrens. Det 


sammanlagda resultatet av universitetets ansökningar kan 


därför i viss mån ses som en kvalitetsindikator. Ofta bidrar 


forskningsmedlen från externa finansiärer till att fördjupa 


samarbetet med andra forskningsutförare och med regionala 


och globala aktörer inom industrin och samhället i övrigt.


I denna flora av viktiga bidrag finns sådana som väcker sär-


skild uppmärksamhet, till exempel i massmedia, och därför 


ökar allmänhetens medvetande om forskningen som bedrivs 


vid universitetet. I förlängningen bidrar detta till att stärka 


bilden av universitetets forskning och dess relevans. Där 


finns också forskningsbidrag som, på grund av finansiärens 


särställning eller på grund av att bidragen är hårt konkurrens-


utsatta, kan ses som en indikator på forskningskvalitet och 


konkurrenskraft och därför kan betraktas som prestigefyllda. 


Nedan ges några få exempel på sådana bidrag som forskare 


vid universitetet har beviljats år 2013.


Wallenbergstiftelserna har 2013 fattat beslut om stora sats-


ningar på forskning vid Lunds universitet. Stiftelsen Marcus 


och Amalia Wallenbergs Minnesfond har beviljat 5,3 miljoner 


kronor till ett semiotikprojekt som leds av professor Göran 


Sonesson. 


Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse har beviljat 7 mil-


joner kronor till ett projekt med professor Sonja Opper och 


universitetslektor Fredrik N G Andersson som huvudsökande. 


Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) har beslutat att 


dela ut sammanlagt 770 miljoner kronor till 27 fleråriga forsk-


ningsprojekt, som har potential att leda till nya vetenskapliga 


genombrott. Fem av dessa projektbidrag, med ett samman-


lagt beviljat belopp på cirka 143 miljoner kronor, tillfaller 


Lunds universitet. Huvudsökande är professor Sofia Feltzing, 


professor Marcus Aldén, professor Mikael Akke, professor 


Anders Tunlid respektive professor Lars Samuelson. Dess-


utom bidrar KAW med sammanlagt 46 miljoner kronor till 


avancerad vetenskaplig utrustning på Kemicentrum (professor 


Reine Wallenberg) och Max IV-laboratoriet (direktör vid MAX 


IV Christoph Quitmann). KAW fortsätter också sin satsning 


på framstående yngre forskartalanger, Wallenberg Academy 


Fellows. Bland de forskare som KAW har utsett 2013 finns 


tre inom Lunds universitet: forskarassistent Charlie Cornwallis, 


professor Joakim Westerlund och forskare Joan Yuan.


Ragnar Söderbergs Stiftelse är en annan finansiär som pre-


mierar yngre framstående forskare. Av de fyra projekt som 


beviljats bidrag 2013 leds ett från Lund (professor Tommy 


Andersson). Av de sex yngre forskare som utsetts till Ragnar 


Söderbergforskare i medicin kommer två från Lunds universi-


tet: forskarassistent Johan Flygare och forskarassistent Anders 


Rosengren. Inom programmet Framtidens forskningsledare 


satsar även Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) på lovande 


forskartalanger. 2013 är fyra av totalt 20 av SSF utsedda fors-


kare verksamma i Lund: forskarassistent Johan Jakobsson, 


universitetslektor Per Johnsson, universitetslektor Mikael 


Lund och forskarassistent Anders Rosengren.


En av forskarsamhället mycket välsedd del av EU:s sjunde 


ramprogram är Europeiska forskningsrådet (ERC). 2013 har 


ytterligare tre av universitetets forskare (professor Anne 


L’Huillier, professor Sara Linse och professor Peter Schurten-


berger) beviljats advanced grant. Universitetslektor Kimberly 


Thelander har beviljats starting grant och docent David Bryder 


har beviljats så kallade consolidator grant.


I oktober 2013 beslutade Handelns Utvecklingsråd att finan-


siera excellenscentrumet Centrum för handelsforskning vid 


Lunds universitet med 25 miljoner kronor. Centrumet är en 


tvärvetenskaplig forskningsplattform av internationell topp-


klass, som kommer att bidra till att utveckla och förbättra 


kunskapsöverföringen mellan akademi och handelns företag 


och anställda. 


Avslutningsvis är det glädjande att Vetenskapsrådet har 


beslutat att dess nationella forskarskola inom åldrande och 


hälsa ska samordnas av Lunds universitet. Forskarskolan, som 


koordineras av professor Susanne Iwarsson, är starkt förank-


rad i flera framgångsrika forskningsinriktningar inklusive de 


starka forskningsmiljöerna Centre for Ageing and Supportive 


Environments (CASE) och MultiPark (ett strategiskt forsk-


ningsområde inom neurovetenskap).
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4.3 Forskningsinfrastruktur
Forskningsinfrastruktur av absoluta internationella toppklass är mycket viktig för att skapa 
en konkurrenskraftig forskningsmiljö. Detta är i sin tur nödvändigt för att kunna attrahera 
de främsta forskarna och de bästa studenterna på en alltmer internationell arena. Sådan 
infrastruktur kan utgöras av instrument, databanker, biobanker etc. men kräver också 
kvalificerad personal som driver, underhåller och utvecklar forskningsinfrastrukturen. 


Inom Lunds universitet har det sedan länge pågått en utveck-


ling att tillförsäkra att de flesta discpliner, även de som inte 


traditionellt arbetat med forskningsinfrastruktur, ska ligga i 


framkant av utvecklingen av utrustning. Det finns inom Lunds 


universitet en rad viktiga forskningsinfrastrukturer exempel-


vis MAX-lab, Enoch Thulin laboratoriet, Lunds Lasercentrum, 


Aerosollaboratoriet, Lunds Nano Lab, Lund Bioimaging Cen-


ter, Humanistlaboratoriet, Center för Ekonomisk demografi, 


Förbränningsmotorlaboratoriet och en BBMRI-nod (biobank).


De på senare år förändrade villkoren för finansiering innebär 


ökade svårigheter att via externa källor finansiera medeldyr 


utrustning, varför sådan måste finansieras inom respektive fa-


kultet eller enhet. För att erhålla universitetsgemensamma re-


surser för sådan finansiering måste ett antal kriterier uppfyllas 


såsom tillgänglighet, breddad användning och potential för 


att på sikt uppnå status som nationell forskningsinfrastruktur. 


Mot bakgrund av det gemensamma temat för denna upplaga 


av årsredovisning – kvalitet – är det angeläget att understryka 


behovet av kvalitetssäkring av forskningsinfrastruktur. Detta 


säkerställs genom tillgång till kvalificerad personal som kan 


underhålla utrustningen och utbilda potentiella användare. 


Dessutom bidrar ett noggrant urval av de experiment/arbeten 


som ska genomföras med tillgänglig forskningsinfrastruktur 


till högsta vetenskapliga kvalitet.


Flera nya forskningsfaciliteter har möjliggjorts genom uni-


versitetets samarbete med Medicon Village. Som ett led i att 


inom universitetet på bästa sätt utnyttja tillkomsten av de 


stora forskningsanläggningarna MAX IV och ESS har under 


året en koordinerad strategisk planering av forskningsinsatser 


påbörjats mellan fakulteterna för naturvetenskap, teknik och 


medicin. 


Under året har Lunds Lasercentrum, med bland annat Hög-


effektslaserlabbet, kommit att bli ett nav i det europeiska 


konsortiet Laser Lab Europe. Konsortiet består av 30 labo-


ratorier från 16 länder i Europa. Föreståndaren vid Lunds 


Lasercentrum har nyligen utsetts till föreståndare vid Laser 


Lab Europe. Det ger en god illustration av den ställning som 


laserforskningen vid Lunds universitet har i hela Europa.


Under 2013 har naturvetenskaplig, medicinsk och teknisk 


fakultet arbetat med att samordna sina strategier kring 


masspektrometri, mikroskopi och imaging och bland annat 


skapat ett gemensamt centrum för masspektrometri, Center 


of Excellence in Biological and Medical Mass Spectrometry 


(CEBMMS). Med centret får Lunds universitet en effektivare 


drift och service till forskare samt en unik kombination av 


masspektrometrikompetenser från medicin, naturvetenskap 


och teknik. 


Humanistlaboratoriet är en topputrustad forskningsinfra-


struktur vid Humanistiska och teologiska fakulteterna som 


med stöd av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samarbetar 


bland annat med Stanforduniversitet. Utvecklingen av detta 


unika laboratorium fortsätter med mätning av mänskligt 


beteende med hög tidsupplösning avseende till exempel 


ögonrörelsemätning och elektrofysikalisk hjärnavbildning. 


Forskning kring hjärna, kultur och lärande är ett område där 


detta laboratorium kan lämna framstående bidrag.
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4.4 Starka forskningsmiljöer 
Lunds universitet har varit mycket framgångsrikt i att få finansiering till olika typer att 
excellenta forskningsmiljöer. Den gemensamma nämnaren för denna finansiering är att 
den varar en längre period än de vanliga projektbidragen (5-10 år) och att medlen ska 
användas till miljöns bästa utan att finansiären detaljstyr hur detta ska ske. Denna typ 
av långsiktig finansiering är mycket viktig för både de miljöer som fått medlen liksom 
Lunds universitet som helhet.


I Lunds universitets Strategiska plan står att ”Lunds universitet 


ska med proaktiva åtgärder underlätta gränsöverskridande 


samverkan inom utbildning och forskning. Vår förmåga att 


dra nytta av universitetets stora täthet av kompetenser, starka 


infrastrukturer och attraktiva miljöer är en av våra mest bety-


dande konkurrensfördelar.”


Universitetets starka, ofta tvärvetenskapliga, forskningsmiljö-


er är ytterst produktiva och i många fall starkt innovationsdri-


vande. De skapar en rad mervärden för Lunds universitet. De 


utvecklar forskningsinfrastruktur och gör den tillgänglig för 


fler användargrupper än den egna. Starka forskningsmiljöer 


och forskningsinfrastrukturer driver därmed på kunskapstri-


angeln inte bara vad gäller forskning och innovation men 


även som nya arenor för forskningsanknuten utbildning. De 


är också attraktiva för framstående internationella forskare, 


varför de utgör ett viktigt incitament i samband med externa 


rekryteringar. Utvecklingen mot större, starka forskningsmil-


jöer ställer höga krav på ledarskap och en viktig del av Lunds 


universitets strategi är därför att satsa på ledarskapsutveck-


lingsprogram för koordinatorerna av dessa miljöer samt för 


yngre forskare.


aktiviteter under året
Under 2013 har 2008 års Linnémiljöer skickat in sin själv-


utvärdering för de första fem åren. I januari 2014 kommer 


det att ske platsbesök av utvärderingspanelerna hos de olika 


miljöerna, och senare under våren får vi besked om resultatet 


av utvärderingen. De Strategiska forskningsområdena är nu 


inne på sitt fjärde år. Under 2014 kommer det att ske en 


utvärdering och 2015 får vi besked om fortsatt finansiering.


raPPort om 29 starka ForskningsmiLJöer
Under hösten 2012 hölls ett antal möten mellan vicerektor 


Sven Strömqvist och nyckelpersoner i 2006 och 2008 års 


Linnémiljöer, Strategiska forskningsområden (SFOer), Vinn 


excellence center och FORTE-centra (tidigare FAS-centra) 


– sammanlagt 29 miljöer vid Lunds universitet. Syftet med 


dessa samtal var flerfaldigt. Ett syfte har varit att stödja de 


miljöer som har en utvärdering framför sig (närmast 2008 års 


Linnémiljöer samt SFOerna). Miljöerna har också analyserat 


sitt nuvarande läge med hjälp av en SWOT-ansats (Strengths, 


Weaknesses, Opportunities and Threats) och reflekterat över 


utvecklingsmöjligheterna på längre sikt - bortom de nuva-


rande finansieringsperioderna.


Ett resultat av dessa diskussioner blev en rapport: ”Rapport 


om 29 starka forskningsmiljöer vid Lunds universitet - SWOT-


analyser och utvecklingsscenarier”. Denna rapport sam-


manfattar samtalen och lyfter fram konkreta förslag på hur 


miljöerna och Lunds universitet kan förbereda sig och stärka 


sin ställning inför kommande utvärderingar och eventuella 


utlysningar. Hur kan man resonera inför framväxande starka 


forskningsmiljöer? Under vilka omständigheter bör de vidare-


utvecklas? Och vilka former för utveckling bör vi tillsammans 


reflektera över? Vilken form skapar det momentum som kan 


ge verksamheten särskilda utvecklingsmöjligheter? Samtidigt 


erbjuder rapporten ett underlag för ett strategiskt planerings-


arbete på institutions-, fakultets- och universitetsledningsnivå 


vad avser dessa och besläktade miljöer. Vilken roll spelar de 


för fakultetens och för universitetets framtid? På vilket sätt 


bidrar de till universitetets konkurrensfördelar? Under vilka 


omständigheter bör de avvecklas eller utvecklas? Och vilka 


former för utveckling bör vi tillsammans reflektera över?


Rapporten går igenom olika typer av kriterier för bedömning-


en av miljöerna: kvalitet, måluppfyllelse (givet syfte), kreativi-


tet och vitalitet, olika mervärden, hållbarhet, varumärke samt 


story/paketering. Bland mervärdena märks särskilt miljöernas 


förmåga att skapa forskarskolor i forskningens frontlinje och 


att befrämja yngre forskares utveckling. Samtliga forskarsko-


lor och doktorandmiljöer fick mycket höga betyg i Veten-


skapsrådets halvtidsutvärdering av 2006 års Linnémiljöer. 


De 29 miljöerna är mycket olika vad avser resurser, storlek 


och förutsättningar. De minsta har cirka 10 medarbetare och 


de största cirka 150. Vissa miljöer sysslar enbart med forsk-


ning medan andra har forskarskolor eller en nära relation till 


masterutbildningar. Några miljöer har kommit mycket långt 


på vägen mot innovationer som bygger på egna forskningsre-


sultat. För flertalet miljöer är det närmaste steget att bli bland 


de bästa i Europa som är aktuellt. Några miljöer strävar mot 


den absoluta världstoppen. 


Lunds universitet är ett fullskaligt universitet och det är nära 


mellan olika institutioner, ämnen och labbmiljöer. Den individ, 


grupp eller institution som vill adressera en forskningsfråga 


som kräver samverkan med andras expertis, kompetenser och 


verktyg har vid Lunds universitet ofta goda möjligheter att 


hitta dessa och starta ett samarbete.  Flera forskningsinfra-


strukturer erbjuder dessutom verktyg och kompetenser som 
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befrämjar möten mellan forskare från olika discipliner och 


stimulerar till nya forskningsaktiviteter. Lunds Lasercentrum; 


Lund Bioimaging Center; Humanistlaboratoriet och Inter 


Arts Center är bara några exempel. Är det denna närhet och 


dessa samarbetsmöjligheter som utgör Lunds universitets 


konkurrensfördel, dess competitive advantage? Det ligger 


nära till hands att tolka framgångarna med Linnémiljöer och 


Strategiska forskningsområden som ett stöd för det anta-


gandet. Dessa framgångar är en indikator på vår potential 


och miljöerna utgör en strategisk fråga för Lunds universitet.


Hur tänker andra universitet i världen i dessa situationer? Vad 


har de utvecklat för strategier och strukturer? Lunds univer-


sitet är medlem i League of European Research Universities 


(LERU) och det ligger nära till hands att jämföra Lunds univer-


sitet med några av de främsta LERU-universiteten. Så har till 


exempel University College London (UCL) under de senaste 


cirka fem åren organiserat om sig och lyft grand challenges 


och utmaningsdrivna forskningsområden. 2013 kunde UCL, 


mycket tack vare denna förändring, redovisa en 90-procen-


tig ökning av sina externa forskningsanslag, vilket placerar 


dem som klar etta i Storbritannien. På ett liknande sätt har 


Université Pierre et Marie Curie i Paris och Ruprecht-Karls 


Universität Heidelberg lyft sina starkaste forskningsområden 


– en blandning av utmaningsdriven forskning och grundforsk-


ning – till styrkeområden man satsar särskilt på. Härigenom 


lyckas man bland mycket annat positionera sig effektivt för 


de utlysningar som kommer inom Horizon 2020. Vidare gör 


Imperial College i London en särskild satsning, ”Education 


Foresight”, för att se till att den tvärvetenskapliga och utma-


ningsdrivna forskning som bedrivs också kommer till uttryck 


inom utbildningen. 


Exemplen kan göras fler och visar på vägar som är möjliga att 


gå även för Lunds universitet.  De starka forskningsmiljöerna 


utgör då centrala komponenter när ett område ska lyftas.
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4.5 EU:s sjunde ramprogram
Europeiska unionens (EU) sjunde ramprogram för forskning och utveckling (FP7) är det 
största och viktigaste gemensamma forskningsprogrammet för EU:s medlemsländer. Det 
har pågått i sju år och avslutades under 2013.  


Lunds universitet är en av Sveriges mesta deltagare i programmet 


och har under hela programmet deltagit framgångsrikt i både 


samarbetsprojekt mellan flera europeiska parter och i individu-


ella projekt. Samtliga projekt väljs ut i mycket stark konkurrens 


och utvärderingen av varje projekt görs av flera internationella 


utvärderare. Projekten som beviljas har bedömts vara av högsta 


vetenskapliga kvalitet och i de fall det gäller samarbetsprojekt 


bedöms även projektkonsortiernas kvalitet. Ett av delprogram-


men, Europeiska forskningsrådet (ERC) i FP7 har högsta veten-


skapliga kvalitet, excellens, som enda kriterium för att bevilja 


anslag och det är därför särskilt glädjande att ytterligare fem 


av universitetets forskare har startat sina individuella projekt 


under året som har gått. Här finns seniora forskare med lång 


erfarenhet och mer juniora forskare som befinner sig i början 


på sin forskarkarriär.


Samarbetsprojekten, som är den vanligaste projektformen i 


FP7 är ofta både flervetenskapliga och gränsöverskridande på 


så sätt att aktörer från olika delar av samhället, forskare, industri, 


myndigheter, intresseorganisationer möts och samarbetar kring 


en utmaning som har fokus på en forskningsutmaning eller har 


sitt ursprung i en aktuell samhällsutmaning. Målet för dessa 


projekt är att utvidga och utveckla Europas kunskapsbas, öka 


resultatflödet från forskningen till industri- och tjänstesektorn, 


stärka konkurrenskraften inom industrin och att bidra till att 


lösa Europas problem inom områden som till exempel hälsa, 


åldrande, energiförsörjning, klimatfrågor, effektiv råvaruanvänd-


ning, transporter, arbetslöshet, unionens sammanhållning och 


den ekonomiska krisens orsaker.


FP7 2013
Under 2013 har 47 nya FP7-projekt startat. Ytterligare 21 projekt 


har beviljats under året men startar först under 2014. Antalet 


nya följer trenden under FP7, där mellan 40-70 nya projekt har 


startat per år. 


EU:s ramprogram är en stor och viktig finansieringskälla för 


universitetet. Under 2013 har cirka 230 miljoner betalats in till 


universitetet för samtliga pågående ramprogramsprojekt, att 


jämföra med cirka 950 miljoner i forskningsbidrag från Veten-


skapsrådet. EU är därmed den näst största externa finansiären av 


universitetets forskning. Totalt kontrakterade medel för årets 47 


projekt uppgår till cirka 220 miljoner kronor. Beloppet i kronor 


är en uppskattning eftersom växelkursen fluktuerar under de år 


bidragen betalas ut.


Av årets projekt är 85 procent i formen av samarbetsprojekt, där 


minst tre men ofta fler europeiska organisationer gått samman 


om ett forskningsprojekt. Det är inte ovanligt att runt tio orga-


nisationer deltar i projekten. Deltagande grupper och individer 


inom varje organisation kan vara fler än en, vilket innebär att 


stora nätverk och kontaktytor skapas för deltagarna. Ett snabbt 


överslag ger att 2013 års samarbetsprojekt innebär att forskare 


vid universitetet samarbetar med uppskattningsvis 470 olika 


organisationer.


Den andra stora projektgruppen, motsvarande 15 procent av 


projekten i år, är de individuella projekten. De finns dels inom 


forskarmobilitetsprogrammet Marie Curie Actions, dels inom 


det tidigare nämnda European Research Council (ERC). I båda 


programmen är det forskarna som bestämmer forskningsäm-


net, därmed är alla forskningsområden möjliga. Det bidrar till 


den mycket hårda konkurrensen. Marie Curie-programmet är 


det enskilda delprogram i FP7 där universitetet har högst antal 


deltagande, till exempel kan internationella forskare rekryteras 


för att göra en postdok-period vid universitetet eller så kan 


universitetets egna forskare genomföra en postdok-period vid 


ett väl renommerat universitet. I programmet finns också sam-


arbeten kring forskarutbildningen med syftet att de deltagande 


organisationernas gemensamma resurser i form av individer, 


infrastrukturer, utbildningsinnehåll med mera, ska höja kvaliteten 


Figur 4.5 Lunds universitets projekt inom FP7 år 2012 och 2013 (mnkr)


antal projekt 2012 kontrakterade medel sek (ca) 2012 antal projekt  20131 kontrakterade medel sek (ca) 20132


Samarbetsprojekt 26 88,6 40 154,3


varav koordinerade vid LU 2 11,6 4 35,4


Individuella projekt 13 61,8 7 66,8


varav ERC-projekt3 5 50,8 5 63,9


totalt antal projekt 39 150,4 47 221,2


1 projekt som startar 2013
2 genom att  kontrakterade medel är beräknade i svenska kronor är det en uppskattning av totala medel 
3 i ett av projekten är Lunds universitet inte huvudmottagare utan partner


Uppgifterna hämtade ur universitetets databas över forskningskontrakt eKontrakt 2014-01-20, samt Forskningsservice förteckning över projekt i 
kontraktsförhandling 2014-01-20.
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på utbildningen och bidra till särskilt välutbildade och anställ-


ningsbara doktorer. ERC-projekten har redan behandlats ovan, 


men de projekttyper som i år beviljats är ERC Starting Grants, 


ERC Consolidator Grant samt ERC Advanced Grant. 


De fem delprogram med flest antal projekt år 2013 är Marie Cu-


rie Actions, Health,  Information Communication Technologies 


(ICT),  European Research Council (ERC), Food & Biotechnology. 


Dessa delprogram är de som vanligen legat i toppen med störst 


antal projekt, men forskare deltar i samtliga delprogram inom 


FP7. 


PreLiminär sammanstäLLning av universitets 
deLtagande under heLa FP7 (2007-2013) 
Sjunde ramprogrammet avslutas 2013, men ett flertal av dess 


projekt kommer att pågå under de närmast kommande fem 


åren. Den totala budgeten för hela ramprogrammet har varit 


cirka 55 miljarder euro. Forskare vid Lunds universitet har varit 


mycket aktiva och deltar i samtliga delprogram. En preliminär 


bild av hur många projekt som universitetets forskare deltar i och 


hur mycket pengar detta inbringar kan göras redan nu, men en 


slutgiltig avstämning dröjer ytterligare i avvaktan på underlag.


Antalet beviljade projekt är 310 stycken. Uppskattningsvis har 


cirka 1,3 miljarder kronor beviljats Lunds universitet. Dessa för-


delar sig på samtliga delprogram inom FP7 men de fem största 


delprogrammen, med flest projekt, är Marie Curie Actions, 


Health, Information Communication Technologies (ICT), Euro-


pean Research Council (ERC) samt Environment. Av det totala 


antalet projekt är samarbetsprojekten 250 stycken, de individu-


ella projekten 60 stycken, varav ERC-anslagen utgör 27. Några 


exempel på vad som gömmer sig bakom miljardbidraget är: 


•	 bidrag till samarbetsprojekt med fler än tre parter med 


890 miljoner,


•	 bidrag till ERC med 380 miljoner, 


•	 bidrag till mobilitetsprojekt för både individuella postdoks 


och doktorander inom Marie Curie Actions med 190 mil-


joner samt 


•	 bidrag till forskningsinfrastrukturer 65 miljoner kronor.


Figur 4.6 Lunds universitets preliminära utfall inom FP7 


år 2007-2013 (mnkr)


typ av projekt
samtliga 


projekt i FP7
totalt kontrakterade 


medel i FP7 2007-2013 


Samarbetsprojekt 250 893,8


varav koordinerade av LU 23 176,1


Individuella projekt 59 433,3


varav ERC-projekt* 28 383,8


totalt antal projekt 310 1 327,2


* i ett av projekten är Lunds universitet inte huvudmottagare utan partner 


Uppgifterna hämtade ur universitetets databas över forskningskontrakt 
eKontrakt 2014-01-20, samt Forskningsservice förteckning över projekt i 
kontraktsförhandling 2014-01-20.







58 lunds universitets årsredovisning 2013


4.7 European Spallation Source
European Spallation Source (ESS) är en forskningsanläggning som när den står färdig blir 
en av Europas största forskningsinfrastrukturer, där avancerad materialanalys med hjälp 
av neutroner möjliggörs. ESS-anläggningen kommer att vara världsledande och erbjuda 
världens forskare många gånger starkare neutronstrålar än existerande neutronkällor. 


Lokaliseringen i nära anslutning till MAX IV-anläggningen, 


liksom Sveriges värdskap för en stor internationell forsknings-


infrastruktur, kommer att innebära mycket stora strategiska 


fördelar för Lunds universitet. I och med anläggningarna ESS 


och MAX IV växer ett världsledande centrum för material-


forskning fram, som starkt kan bidra till att Lunds universitet 


utvecklas till ett universitet i världsklass.


ESS är ett europeiskt projekt med  sjutton partnerländer. Eu-


ropean Spallation Source ESS AB är idag ett bolag som ägs 


av den svenska och danska staten tillsammans. Under 2013 


har ESS-organisationen bedrivit ett omfattande förberedel-


searbete inför den kommande byggstarten. I början av året 


färdigställdes ESS tekniska design genom samarbete mellan 


ett stort antal forskare och ingenjörer världen över. Under 


året har också ett intensivt arbete pågått i form av kvalitets-


säkring av tidplaner och kostnadsberäkningar samt utveckling 


av lednings- och organisationsstrukturer. 


En betydande del av verksamheten under 2013 har varit att 


identifiera de vetenskapliga och industriella partners som är 


tänkbara leverantörer av in kind-bidrag till konstruktionen. 


Detta har skett parallellt med förhandlingar med medlems-


länderna om deras bidrag till konstruktionen. Bilaterala 


förberedelser för undertecknande av avsiktsförklaringar från 


medlemsländerna om konstruktionen pågår. Ett betydande 


steg har också varit att upphandlingen av byggentreprenör 


påbörjats. Byggstart förväntas kunna ske under 2014.


Enligt budgetpropositionen för 2014 har riksdagen beslutat 


om ett kapitaltillskott på högst 800 miljoner kronor under 


året till ESS, varav högst 282 miljoner kan komma att belasta 


Lunds universitets anslag. I regleringsbrev för Lunds universi-


tet 2014 minskar regeringen forskningsanslaget till universite-


tet med 100 miljoner kronor, medel som istället reserveras till 


ESS. Propositionen fastslår också att regeringen under 2014 


kommer att besluta om medlemskap i ett kommande euro-


peiskt konsortium för forskningsinfrastruktur, kallat ESS-ERIC.


4.6 Pufendorfinstitutet
Pufendorfinstitutets verksamhet bedrivs framförallt i projektform, av forskare i teman och 
så kallade Advanced study groups. Projekten är tvärdisciplinära och består av medlemmar 
från minst tre fakulteter. De initieras av forskare och pågår mellan 8 och 12 månader. 


Under 2013 avslutades tre teman. Två av dem, Hydrosolida-


rity – opportunities and constraints in water-management of 


the Nile River och Bioinspired Energy Conversion höll slut-


symposier med internationellt inbjudna gäster. Temat The 


Generational Goal – changes of consumption patterns and 


environmental impacts, släppte boken Generationsmålet – 


kontroverser kring klimat och konsumtion. Tre gästforskare 


har varit anställda vid institutet i olika perioder: Juan Parrondo 


(Universidad Complutense de Madrid), Kirsten Gram-Hanssen 


(Aalborg universitet) och Kaveh Madani (University of Central 


Florida).


Våren 2013 beslutade Pufendorfinstitutets styrelse om tre nya 


teman: Exploring the ”Animal Turn” - changing perspectives 


on human-animal relations in science, society and culture; 


Digi-Trust- privacy, identity and legitimacy in the digital so-


ciety och IMPROVing the Visual Environment for All. Alla tre 


påbörjades hösten 2013.


Fem advanced study groups beviljades under 2013: MIMIC – 


multiple imaging modalities for improved care; HuMeNS (om 


hjärnan och språkinlärning); D3-Drug Delivery Development; 


Bioinformatics- from sequences to systems biology and bey-


ond och Iterative Information Loops and Flows in a Dynamic 


Network around a Patient Group.


Under Kulturnatten samarrangerade Pufendorfinstitutet ak-


tiviteter tillsammans med Konstnärliga fakulteten och Inter 


Arts Center. Då släpptes också Extrema världar – om sökandet 


efter liv i rymden som nummer 2 i institutets skriftserie. Ett 


stort antal föreläsningar, symposier, workshops och semina-


rieserier, varav flera internationella, har ägt rum under året, 


liksom nio konserter och en teaterpjäs.
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4.8 Vetenskapliga publiceringar
Den intensiva forskningsaktiviteten vid Lunds universitet avspeglas i de tusentals veten-
skapliga arbeten som årligen publiceras för att förmedla ny kunskap. Universitet har på 
senare år tilldelats stora forskningsanslag och sannolikt är det effekten av dessa som nu 
syns alltmer i publiceringsstatistikens uppåtgående trend.


För att komplettera mätningar av antalet publikationer an-


vänds ofta även mått som visar citeringsgrad för att mäta 


forskningens genomslag. Vetenskapsrådet förser varje år ut-


bildningsdepartementet med uppgifter om svenska lärosätens 


publicering och citering. I den senaste versionen av underla-


get hade publiceringen vid Lunds universitet en medelcitering 


som låg 13 procent över världsgenomsnittet. Jämfört med 


föregående års underlag har medelciteringen minskat något. 


I figur 4.8 redovisas publiceringen vid Lunds universitet de 


senaste fyra åren. Uppgifterna har hämtats från universite-


tets publikationsdatabas, Lund University Publications (LUP). 


Innehållet i databasen består dels av egenregistrerade poster 


från forskare vid universitetet, dels av importer från externa 


källor som Web of Science och PubMed.


oPen access
Open Access bygger på idén att publicerade forskningsresul-


tat ska vara fritt tillgängliga på nätet utan betalväggar som 


hindrar åtkomsten för icke-prenumeranter. För att få största 


möjliga utväxling av de forskningsmedel som delas ut kräver 


numera i stort sett alla forskningsfinansiärer att den forsk-


ning som de stöder ska publiceras Open Access. Vid Lunds 


universitet finns en publiceringsfond som bidrar med en del 


av den kostnad som publicering i fritt tillgängliga tidskrifter 


medför. Trots att fonden numera endast täcker 50 procent 


av publiceringsavgiften fortsätter antalet artiklar som publi-


ceras med stöd från fonden att öka. Under 2013 publicerades 


264 fritt tillgängliga artiklar med publiceringsstöd (2012 var 


antalet 248). 


Figur 4.7 kostnad per refereegranskad vetenskaplig 


publikation (tkr) 2008-2012


2008 2009 2010 2011 2012


Kostnad per refereegranskad 
vetenskaplig publikation 
(prestation)


845 967 967 963 940


Måttet beräknas på refereegranskade vetenskapliga publika-


tioner dvs. artiklar i referentbedömda tidskrifter och veten-


skapliga översiktsartiklar. På grund av att årets siffror ännu är 


osäkra, redovisas endast uppgifter till och med 2012.


Figur 4.8 Publikationer


2010 2011 20121 20132


Artiklar i referentbedömda tidskrifter 3 731 4 135 4 623 4 419


Vetenskapliga översiktsartiklar 114 128 121 161


Konferensartiklar 632 616 639 400


Bokkapitel 586 477 572 491


Vetenskapliga monografier 89 66 93 57


Editerade volymer 89 83 101 73


totalt 5 241 5 505 6 149 5 601


Övriga publikationer (övriga vetenskapliga artiklar, rapporter, översättningar, recensioner etc) 967 946 1 078 891


Doktorsavhandlingar3 343 327 322 362


Licentiatavhandlingar3 24 39 24 22


totalt  6 575     6 817     7 573     6 876    


1 Uppgifterna för 2012 är uppdaterade.
2 Uppgifterna för 2013 är preliminära på grund av eftersläpning i registreringen. 
3 Antal doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar är uppdaterade för alla år (2010-2012) p.g.a. felaktiga uppgifter i årsredovisningen för 2012.
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5. Innovation & Samverkan
Universitetet har i uppgift att samverka med det omgivande samhället, infor-
mera om sin verksamhet och verka för att forskningsresultat från universitetet 
kommer till nytta. I detta kapitel redovisas olika aktiviteter för att samverka 
och sprida kunskap. Vid Lunds universitets innovationssystem omvandlas vär-
defull akademisk kunskap till nya bolag och licenser på marknaden. Resultatet 
av Lunds universitets innovationssystem verksamhet återfinns i detta kapitel.
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5.1 Samverkan med det omgivande samhället
Att dela med sig och sprida kunskap, forskning och forskningsresultat på ett lättillgängligt 
sätt är en av universitetets grundläggande uppgifter. Detta sker ständigt och i följande 
beskrivs några olika tillfällen och former för samverkan 2013.


kuLturnatten i Lund
Under Kulturnatten i Lund anordnades Club Alumn. I det 


välbesökta arrangemanget ingick bland annat korta föreläs-


ningar med kända och framgångsrika lunda-alumner som 


berättade om sin studietid, sitt yrkesliv och sina visioner inför 


framtiden. Programpunkten avslutades med ett litet Fråga 


Lund. De fyra alumnerna var professor emerita Bodil Jönsson, 


IT-entreprenören Jonas Birgersson, före detta chefredaktören 


på Sydsvenska Dagbladet och Dagens Nyheter Jan Wifstrand 


samt etikern och skribenten Ann Heberlein. Lunda-alumnen 


Per Ola Olsson, rektor vid Internationella Engelska Skolan i 


Lund, var moderator.


I universitetshuset bjöds samma kväll på ett fakultetsöver-


gripande arrangemang. Under temat Öppna dörrar hölls en 


föreläsningsstafett med representanter från olika fakulteter. 


Temat var en anspelning på den utredning som rektor föresla-


git om att ersätta de tre massiva portarna på universitetshuset 


med glasinsläpp.


bok- och bibLioteksmässan 
Lunds universitet var även i år med på Bok- och biblioteksmäs-


san i Göteborg. Mässan hade under de fyra mässdagarna 


drygt 96 000 besökare. Antalet utställare var närmare 1 000 


och de flesta svenska universitet har nu letat sig dit. Bland uni-


versiteten utmärkte sig Lunds universitet med ett fullspäckat 


monterprogram. Programmet visade en intressant bredd som 


speglar ett universitet med spännande forskning. Universi-


tetets tredje uppgift – att dela med sig och sprida kunskap, 


forskning och forskningsresultat på ett lättillgängligt sätt – var 


en av de grundpelare som speglades i det fullmatade program 


som bjöds i montern. Det var också ett bra tillfälle att stärka 


universitetets varumärke och inte minst att vara en mötesplats 


för mässbesökare från universitetet. 


I montern framträdde 30-talet forskare som presenterade 


sin forskning och i de flesta fall sin senaste bok. Gensvaret 


hos publiken var stort och publiksiffran uppgick till mellan  


1 100 och 1 200 besökare sammanlagt. Många ställde frå-


gor till forskarna och i flera fall fortsatte diskussionerna efter 


framträdandet. Ett antal forskare var dessutom engagerade 


på Bokmässans Forskartorg, en scen som arrangerades av 


bland andra Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond 


och VINNOVA. Även här nådde universitetets verksamhet en 


stor och bred publik.


medicon skiLLs
Medicon Skills är ett samarbetsprojekt mellan Arbetsförmed-


lingen och Medicon Village som finansieras av Europeiska 


Globaliseringsfonden. Syftet med projektet är att kraftsamla 


kring uppgiften att förse akademi, hälso- och sjukvård och 


Life Science-företag med rätt kompetens vid rätt tidpunkt. 


Under hösten startades en samverkan mellan Medicon Skills 


och Lunds universitet.


Medicon Skills har under året arrangerat både en karriärmässa 


och en After Work-sammankomst på Medicon Village.


sommarJobbsmässan
För tredje året i rad genomfördes en sommarjobbsmässa för 


studenter. Ett tiotal företag med rekryteringsbehov inför som-


maren deltog på den välbesökta mässan i maj.


innovation in mind
Innovation in Mind (IIM) är ett tillfälle för möten över kun-


skapsgränserna där innovationer uppstår genom nya konstel-


lationer av kunskap och idéer.


År 2013 firade IIM sitt femårsjubileum, något som uppmärk-


sammades med ett utökat arrangemang 18–19 september. 


Flera platser längs kunskapsstråket från universitetshuset till 


MAX IV och ESS ingick i evenemanget. Innovation in Mind har 


kommit att utnyttjas av allt fler som ett tillfälle att förlägga 


egna arrangemang – matchmaking, workshops, seminarier, 


utställningar och liknande. År 2013 var mer än 20 samar-


betspartners engagerade och intresset för att medverka har 


ökat från år till år.


IIM 2013 bestod av olika delar där den första innehöll plenar-


föreläsningar av internationellt framstående talare som gav de 


cirka 500 åhörarna utblickar, perspektiv och framtidsvisioner. 


Den andra bestod av ett 30-tal breakout sessions, arrangerade 


i samarbete med partners från forskning, näringsliv, offentlig 


sektor och kulturliv. Sessionerna genomfördes i olika parallella 


spår – Society, Strategy, Technology, Body och Open Track. 


Antalet besökare var stort och lockade även cirka 150 in-


ternationella gäster. En påfallande stor del av de cirka 800 


besökarna var unga (20–25 år) – uppskattningsvis cirka  


20 procent. Detta är ett resultat av en medveten satsning på 


den unga generationen – framtidens ledare. 







62 lunds universitets årsredovisning 2013


Lu oPen
Verksamheten vid LU Open bygger på innovationsprojekt med 


företag, forskare, studenter och offentliga organisationer så-


som kommuner och regionen. Projekt från de numera avveck-


lade regionala universitetssamarbetena Öresundsuniversitetet 


och Öresund Science Region finns också inom LU Open.


Temaområden inom LU Open är framtidens material, hälsa 


och städer; IKT (informations- och kommunikationsteknik) 


och sociala innovationer. Målet med projekten som bedrivs 


inom LU Open är att genom samarbete skapa nya lösningar 


på externa utmaningar, vilket kan leda till nya produkter och 


tjänster.


LU Open arbetar med fler- och tvärvetenskapliga processer 


såsom de nationella forsknings- och innovationsagendorna 


samt strategiska innovationsområden. LU Open utgör även 


en nod för finansieringsnätverket för implementeringen av 


den skånska innovationsstrategin.


creating comPetetive Jobs
LU Open fick under årets början uppdrag av rektor att ta 


fram ett Interregprojekt, Creating Competetive Jobs (CCJobs), 


med fokus på innovation. Projektet startade i juni och delfi-


nansieras av Lunds universitet tillsammans med elva svenska 


och danska universitet samt näringslivsorganisationer i Öre-


sundsregionen.


CCJobs testar en ny metod för hur akademi i samarbete med 


små och medelstora företag bättre ska kunna samverka för 


att fler arbetstillfällen ska skapas i regionen. Totalt ansökte 


närmare 90 företag om att få vara med i projektet. Av dessa 


erbjöds representanter från 14 företag att under en period 


få anställning vid universitet för att tillsammans med forskare 


kunna arbeta med sina idéer, behov och utmaningar. 


Lusic
Lunds universitets sociala innovationscenter (LUSIC) bygger 


ett stödsystem och nätverk för sociala innovationer och so-


cialt entreprenörskap vid Lunds universitet. LUSIC ger stöd 


till innovativa och entreprenöriella insatser som syftar till att 


adressera sociala, miljömässiga och kulturella behov samt 


verkar för forskning och utbildning på området. 


 


Under 2013 har LUSIC genomfört en pilotstudie, där man 


bland annat träffat och givit stöd till 78 individer i 50 ca-


ses. En arbetsgrupp för forskning och utbildning om social 


innovation har formerats på Lunds universitet  och ett arbete 


för att formulera en strategisk innovationsagenda för social 


innovation har inletts. Vidare har LUSIC fått medel beviljade 


för fyra projekt under 2014.


Figur 5.1 Forskarstuderande med anställning utanför universitetet (hte)


2009 2010 2011 2012 2013


Företagsdoktorander 34 41 38 49 59


Anställning i offentlig sektor m.m 59 63 47 25 40


Läkartjänst / dylikt på undervisningssjukhus 80 85 77 91 103


Forskarstuderande med anstäLLning vid Företag eLLer organisationer utanFör universitetet


Ett sätt att mäta samverkan med det omgivande samhället är 


att titta på hur många forskarstuderande som har anställning 


vid företag eller organisationer utanför universitetet. 


Antalet doktorander med anställning utanför universitetet, 


exempelvis företagsdoktorander, industridoktorander, med 


läkaranställning etc, har ökat under 2013. Denna konstruk-


tion, som har drag av uppdragsutbildning, bidrar förutom till 


en kompetenshöjning i aktuella organisationer eller företag 


också starkt till en bättre samverkan mellan universitetet och 


det omgivande samhället. 
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5.2 Medicon Village
När AstraZeneca 2010 beslöt att flytta sin verksamhet från Lund blev det ett unikt till-
fälle för Lunds universitet att ta över en del av lokalerna och bilda ett forsknings- och 
innovationscentrum inom Life Science, Medicon Village.  


Medicon Village är unikt då allt från forskare till innovatörer 


och uppstartsföretag inom Life Science finns samlat där. Eta-


bleringen av Medicon Village har gått fortare än vad man 


vågat hoppas och målet - att i slutet av 2014 vara fler per-


soner med fast arbetsplats på anläggningen än vad det var 


på AstraZeneca 2010 - är redan uppnått. Idag har nära 900 


personer sin fasta arbetsplats på Medicon Village. 


Medicon Village erbjuder en unik möjlighet för möten och 


samverkan för forskare vid Lunds universitet. Förutom den 


nära kontakten mellan forskarna erbjuder Medicon Village 


möjligheter till att ta forskningen ett steg längre, det vill säga 


att föra ut forskningsresultaten till det omgivande samhäl-


let. Det kan ske med hjälp av aktörer såsom LU Innovation 


System, Lund Life Science Incubator, Lunds universitets Fo-


resight Institute, patentbyråer, jurister, innovationsbolag och 


mer etablerade bolag som finns på plats på Medicon Village. 


Flertalet forskargrupper ser ett tydligt mervärde för sin forsk-


ning genom placeringen på Medicon Village och intresset för 


att flytta forskningsverksamheter till anläggningen har varit 


stort. Den största satsningen som Lunds universitet har gjort 


är att etablera Lunds universitets cancercentrum på Medicon 


Village. Genom detta är cancerforskare från tre olika fakulteter 


vid Lunds universitet, som tidigare var lokaliserade på olika håll 


i Lund och Malmö, sedan sommaren 2013 samlade på Medicon 


Village. Dessutom är Regionalt cancercentrum syd, Tumörre-


gistret, Region Skånes Biobank och produktbolag inom cancer-


området lokaliserade på Medicon Village, vilket ger ytterligare 


möjlighet till bättre samverkan för forskargrupperna. Dagliga 


spontana möten med utbyte av kunskap ökar förutsättningar 


för att utveckla cancerforskningen vid universitetet. 


En styrgrupp för Lunds universitets cancercentrum är bildad 


och arbetar med att sätta upp en strategi för gemensam 


införskaffning och samutnyttjande av avancerade forsknings-


instrument och etablering av gemensamma seminarieserier. 


Styrgruppen arbetar också för att hitta nya vägar för att 


facilitera gemensamma projektsamarbeten. Mervärden för 


cancerforskningen har redan på denna korta tid skapats: 


diskussioner om nya samarbeten, konferenser och en kick 


off med öppet hus och visning av de olika tekniker som fors-


kargrupperna arbetar med är några av de positiva effekterna 


som redan noterats. 


Utöver cancerforskare är flera andra verksamheter från Lunds 


universitet idag etablerade på Medicon Village. Antidiabetic 


Food Center har flyttat in och fått tillgång till större och mer 


ändamålsenliga lokaler. Därmed har unika förutsättningar 


skapats för forskarna som är knutna till detta center att delta 


i och utföra internationella studier med fokus på livsmedels 


hälsoeffekter på människan. Astrogeobiologilaboratoriet har 


sedan flytten till Medicon Village kunnat utöka sin verksam-


het i de specialanpassade lokalerna och kan nu hantera både 


lagring av de stora mängderna sten som deras forskning krä-


ver, samt forsla bort de stora mängderna av syra som bildas 


som restprodukt vid deras försök. Under nästa år kommer 


även några av universitetets neuro-nanoforskare att flytta till 


Medicon Village. 


Det senaste årets utveckling på Medicon Village är oerhört 


positivt för Lunds universitet. Intresset från universitets fors-


kare är idag mycket stort och mervärdet att kunna bedriva sin 


verksamhet på Medicon Village bedöms som mycket viktigt. 
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5.3 LU Innovation System
LU Innovation System är universitetets samlade enhet för innovation och kommersialise-
ring. Med LU Innovation Systems hjälp omvandlas värdefull akademisk kunskap till nya 
bolag och licenser på marknaden. Sedan 1999 har innovationsverksamheten investerat i 
närmare 70 nya forskningsbolag som tillsammans har genererat drygt 2 500 årsarbeten 
och över 700 miljoner kronor i skatteintäkter.


Med universitetets samlade kunskap som bas hjälper LU Inno-


vation System till att integrera forskning, innovation och fö-


retagande för att öka tillväxten och skapa förutsättningar för 


bättre hälsa, miljö och samhälle. I verksamheten ingår även 


holdingbolaget LU Innovation System AB som en operativ del 


i arbetet med att ta innovationer till marknaden. Med en enad 


arbetsprocess och gemensam målsättning hos myndighetsdel 


och holdingbolag finns en tydlig och effektiv organisation för 


att nå målen. Under året har det gjorts en stor satsning på 


att kvalitetssäkra affärsutvecklingsprocessen, inte bara inom 


LU Innovation System, utan även gemensamt med lärosätena 


i Skåne och Blekinge. Den gemensamma processen bygger 


på en modell som är utvecklad av Stanford Research Institute 


som ger ett enhetligt och kundfokuserat angreppssätt.


För att främja innovationsförmågan på universitetet arbetar 


LU Innovation System aktivt med uppsökande verksamhet 


bland forskare på de olika institutionerna. Det sker dels ge-


nom enskilda möten och dels i seminarier och workshops. 


En viktig del av LU Innovation Systems arbete handlar om 


att ge kommersialiseringsstöd till den enskilde forskaren eller 


studenten. Detta görs främst i form av följande tjänster:


aFFärsrådgivning 
LU Innovation Systems huvudsakliga erbjudande är affärs-


rådgivning. Mycket av arbetet sker i väldigt tidiga skeden, 


redan på forskningsstadiet, och innan en kommersialiserbar 


idé egentligen har kommit till.


LU Innovation System har idag sju affärsutvecklare och fyra 


traineer som aktivt guidar forskare och studenter genom 


kommersialiseringsprocessen. Två av affärsutvecklarna ar-


betar integrerat i strategiska forskningsmiljöer och har sin 


huvudsakliga bas där. Affärsutvecklarna tittar bland annat 


på idéernas kommersiella potential och vad som kan och 


bör göras för att komma vidare mot kommersialisering. LU 


Innovation Systems affärsutvecklare hjälper också till att hitta 


kompletterande kompetenser som kan ge stöd åt projektets 


fortsatta arbete.


Under året fick LU Innovation System in totalt 110 förslag på 


potentiella affärsidéer och arbetar med runt 60 kommersia-


liseringsprojekt. 


Patentrådgivning 
LU Innovation System har två specialister i immaterialrätt (IP-


specialister) som hjälper forskare och studenter att skydda 


sina idéer. IP-specialisterna hjälper till att undersöka om idén 


eller forskningsresultatet är möjligt att skydda och ger rådgiv-


ning och hjälp i samband med till exempel patentansöknings-


processen, samt med forskningsansökningar. Under året har 


LU Innovation Systems IP-specialister stöttat och hjälpt till 


med 27 patentansökningar.


Figur 5.2 innovationsresultat (antal)


2010 2011 2012 2013


Nya portföljbolag 7 8 6 5


Bolagsbildningar 16 16 16 14


Patentansökningar* 19 23 22 27


Kommersialiseringsprojekt 43 55 70 56


Nya idéer 80 79 104 110


*varav internationella PCT-ansökningar 4 9 6 7
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Finansiering 
Innovationsverksamheten stödjer kommersiellt nyttiggörande 


genom olika finansieringsverktyg. I tidiga forskningsnära 


faser förmedlar LU Innovation System ekonomiska stöd för 


att stärka projektens utveckling genom att minska risker och 


förbättra dess marknadspotential. De finansiella stöden kan 


sökas av forskare och studenter vid Lunds universitet, Malmö 


högskola, SLU Alnarp, Högskolan Kristianstad och Blekinge 


Tekniska Högskola.


teststödet ges för initiala bedömningar om en idé verkar ha 


kommersiell potential. Upp till 15 000 kronor kan användas 


för exempelvis nyhetsgranskning eller tidig marknadsanalys. 


Resultat: 16 projektinvesteringar.


verifieringsstödet ingår i VINNOVA:s program Verifiering 


för tillväxt. Investeringar på upp till 300 000 kronor kan 


användas för att kommersiellt och tekniskt verifiera och va-


lidera forskningsbaserade affärskoncept, samt fastställa den 


bäst lämpade strategin för fortsatt kommersialisering med 


utgångspunkt i marknadens behov. Resultat: 51 projekt-


investeringar.


acceleratorstödet ska hjälpa projekt med tydlig marknads-


potential att komma närmare marknad och betalande kunder. 


Ett stöd upp till maximalt 300 000 kronor per bolag skall syfta 


till att finansiera den tid som krävs för att de ska lyckas ta sig 


ut på marknaden. Resultat: 11 projektinvesteringar.


LU Innovation System kan även ge finansieringsstöd i form av 


ägarkapital via holdingbolaget. Under 2013 gick LU Innova-


tion System AB in som delägare i fem nya bolag.


Utöver de tre finansiella stöden och ägarkapital, hjälper LU 


Innovation System även till att hitta externa investerare som 


kan gå in med ekonomiskt stöd i bolagen.


boLagsbiLdning
Lu innovation system ab
Under året bildades 14 bolag av vilka LU Innovation System 


AB blev delägare i tre. Universitetets holdingbolag blev även 


delägare i två befintliga bolag. I de fem portföljinnehaven 


har det investerats drygt 900 000 kronor och följdinveste-


ringar har gjorts i sju portföljbolag till ett sammanlagt värde 


av drygt 1,1 miljoner kronor. LU Innovation System har sålt 


aktier i portföljbolag för cirka 1,4 miljoner kronor under 2013. 


Följande bolag har under 2013 tillkommit i holdingbolagets 


portfölj:


ctrap. Bolaget bildades i juni 2013. Affärsidén är att sälja en 


duk som stoppar och binder emissioner från golv och andra 


ytor i sjuka hus och bidrar till hälsosammare innemiljö. En 


primär målgrupp är skolor och förskolor där problemen finns 


i stor utsträckning. Bolaget har trots den nyliga starten gjort 


cirka tio testförsäljningar till kommuner och andra. Johan 


Mattsson, trainee på LU Innovation System är numera tjänst-


ledig och anställd som vd på heltid i bolaget. LU Innovation 


Systems ägarandel är 16 procent.


viscosens. LU Innovation System tillträdde som delägare 


tillsammans med Kristianstad Holding i maj 2013. Bolagets 


affärsidé är att sälja brödrecept med en specialingrediens som 


är rik på betaglukan till bageribranschen. Dessa bröd är nyt-


tiga samtidigt som de håller blodsockernivån i schack. Före 


detta vd:n för Pågen har gått in som deltids-vd i bolaget. LU 


Innovation Systems ägarandel är 21,5 procent.


b!bbinstruments har utvecklat ett prisbelönt biopsiinstru-


ment för bättre cancerdiagnostik. Instrumentet kan i läkarens 


hand ge både snabbare och enklare undersökning samtidigt 


som det ger diagnosresultat som inte är möjliga med dagens 


instrument. Vd är uppfinnaren Charles Walther. Bolaget bil-


dades i september 2013 och LU Innovation Systems ägarandel 


är 20 procent.


cognibotics. Bolaget bildades i september 2013. Cognibotics 


har specialiserat sig på metoder och service för högpreste-


rande och kostnadseffektiv bestämning av egenskaper hos 


robotar. LU Innovation Systems ägarandel är 12 procent.


take good care communications. LU Innovation System 


tillträdde som delägare i december 2013. Bolagets produkt 


MinHälsobok är en ny typ av webbaserad tjänst och service 


som ska hjälpa individer att aktivt arbeta med sin hälsa och 


kommunicera med hälso- och sjukvården. I MinHälsobok 


kan användaren dokumentera sin hälsostatus och dela vald 


information med de individer som de själva önskar. MinHälso-


bok är ingen vårdjournal utan ett komplement till den redan 


existerande journalföringen. LU Innovation Systems ägarandel 


är 14,29 procent.


student
LU Innovation System arbetar aktivt tillsammans med Ventu-


reLab för att nå ut till studenter med inspiration, rådgivning 


och inkubatorsplatser. För 2013 har målet varit att nå ut till  


5 000 studenter i olika evenemang och hålla 300 rådgivnings-


tillfällen. VentureLab har Ekonomihögskolan som huvudman 


men samfinansieras inom Lunds universitet av alla fakulteter 


och LU Innovation System och vänder sig till samtliga studen-


ter på Lunds universitet.


Under året har LU Innovation System fortsatt initiativet 


Leapfrogs där studenter ges möjligheter att utveckla sina 


affärsidéer. I Leapfrogs kan studenterna söka ekonomiskt 


stöd, motsvarande tre månaders studiemedel, för att de ska 


kunna arbeta heltid med sina projekt och testa bärigheten 


i sina idéer. 2013 kom det in 135 ansökningar varav 55 


beviljades stöd.


innovationskontor syd
Innovationskontor Syd initierades 2010 som en samverkans-


plattform för Lunds universitet, Malmö högskola, Högskolan 


Kristianstad, SLU Alnarp och Blekinge Tekniska Högskola.


Under 2013 har Innovationskontor Syd arbetat vidare med 


strategisk utveckling av olika modeller för nyttiggörande 
vid de olika lärosätena. Dessutom är arbetet för att stärka 
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studenters innovationskraft och entreprenörskap ett område 


som har haft hög prioritet och kommer att fortsätta som ett 


viktigt utvecklingsområde kommande år.  En viktig startpunkt 


för arbetet är att lärosätena i högre utsträckning ska se or-


ganisationer och företags behov och sätta samman kompe-


tenser för att arbeta för lösningar på dessa. Sammantaget 


har Innovationskontor Syd stöttat 78 forskningsprojekt och 


nya bolag till ett totalt belopp om drygt 6,2 miljoner kronor.


Återrapportering om Innovationskontor Syd enligt reglerings-


brev finns på sidan 80.


aimday
För andra året har LU Innovation System anordnat AIMday 


efter modell från Uppsala universitet. AIMday syftar till att 


sammankoppla akademi och industri. Konceptet går i stora 


drag ut på att företag får möjlighet att utifrån ett tema ställa 


specifika frågor. LU Innovation System matchar frågorna 


mot forskare inom ämnesområdet. Under AIMday diskuteras 


sedan varje fråga i mindre grupper med målet att utbyta 


kunskap, bygga nätverk och i bästa fall skapa nya samarbeten 


mellan forskning och industri. Under året har två AIMdays 


genomförts på teman som Materials och Food. På Materials 


kom femton företag med bred blandning från företag som 


Alfa Laval och Höganäs till små bolag såsom Saan Energy. 


I år deltog även internationella företag från Danmark, Hol-


land och Frankrike som skickade sina R&D ansvariga inom 


Materials. Nytt för i år var AIMday Food där tio företag inom 


livsmedelsbranschen var representerade, från storföretag 


som Findus och Campbell Soup till små enmansbolag såsom 


Villman & Co. Dagen genomfördes i samarbete med Högsko-


lan Kristianstad och SLU Alnarp. AIMday Food mynnade ut 


i 6-7 potentiella samarbeten där företag ville ha ytterligare 


möten med specifika forskare för att eventuellt initiera nya 


samarbetsprojekt. 


kunskaPsöverFöring
För vissa forskningsområden passar kommersialisering i form 


av kunskapstjänster bättre än traditionell bolagsbildning eller 


licensiering. LU Innovation System har idag två verksamheter 


som erbjuder konsulttjänster baserade på kunskap från Lunds 


universitet: det studentdrivna dotterbolaget Lunicore och 


Lund University Experts (LUEX).


Lunicore är ett studentkonsultbolag som utför kvalificerade 


uppdrag med särskilt fokus på affärsområdena IT och ma-


nagement. Under 2013 fortsatte Lunicore att utvecklas till 


en mer säljorienterad organisation. Nya försäljningsgrupper 


introducerades för att engagera fler anställda i försäljnings-


processen. Genom detta initiativ strävar Lunicore mot att bli 


en plattform för studenter som vill arbeta med sälj, ledarskap 


och affärsutveckling. Lunicore arbetar med allt från forsk-


nings- och uppstartsbolag till några av Sveriges största bolag:  


E.ON, Getinge, Lantmännen, Trelleborg, Thule Group och Å & 


R Carton bland andra. Deras kunder finns i huvudsak i Skåne 


men även i Göteborg och Stockholm. 


LUEX startades 2012 som ett led i arbetet med att stärka 


samverkan mellan universitetet och det omgivande samhället. 


Genom att leverera forskningsnära kunskapstjänster, hjälper 


LUEX företag och myndigheter att dra mer nytta av kun-


skapen från Lunds universitet. Under 2013 har LUEX bland 


annat arbetat med ett användardrivet innovationsprojekt i 


samarbete med Axis Communication, vars finansiering hu-


vudsakligen var från VINNOVA. Vidare har LUEX varit invol-


verad i ett uppdrag för Helsingborg Stad tillsammans med 


Campus Helsingborg. 


Figur 5.3 ackumulerad tillväxt Lu innovation system:s portföljbolag 1999-2012


500


1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


Omsättning (mnkr) Årsarbeten (HTE) Riskkapital (mnkr) Skatteintäkter (mnkr)


LU Innovation System har arbetat med att bidra till ökat tillväxt genom nyttiggörande av forskning sedan starten i mitten av 1990-talet. Grafen visar 
hur denna tillväxt, ackumulerat över alla dessa år, för de bolag där Lunds universitet genom sitt holdingbolag är, eller har varit delägare, vilket totalt är 
närmare 70 bolag.
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Lu innovation system ab:s PortFöLJboLag
Sedan 1999 har innovationsenheten investerat i 69 forskningsbaserade bolag. Lunds universitets innovationssystem AB är 


idag delägare i följande 45 bolag: 


•	 A1M Pharma


•	 Acconeer


•	 Acousort


•	 B Venture


•	 B!BB Instruments  


•	 Bioactive Polymers 


•	 BioInvent International


•	 Bioprocess Control


•	 Carponovum


•	 Cognibotics


•	 Concellae


•	 CTrap


•	 Efficax Energy


•	 Exini Diagnostics


•	 Finja Five


•	 Gasporox


•	 Glo


•	 Hydrogene


•	 Idogen


•	 Intenz Biosciences


•	 InXL Innovation (fd Avensia Innovation) 


•	 ISET


•	 Itacih LU IPR


•	 Lumito


•	 Medviso


•	 Minervax


•	 Neurovive Pharmaceutical


•	 Nocturnal Vision


•	 Optifreeze


•	 Phenoliv


•	 Picology


•	 Qumat Technologies


•	 Qunano


•	 SARomics Biostructures


•	 Sensodetect


•	 Sol Voltaics


•	 Speximo


•	 Spiideo


•	 Take Good Care Communications


•	 Techmentum


•	 Thylabisco


•	 Trafvid


•	 ViscoSense


•	 WntResearch


•	 Zemission


Figur 5.4 tillväxt Lu innovation system:s portföljbolag 2008-2012 (mnkr)


LU Innovation System:s mål är att genom nyttiggörande av kunskapen vid Lunds Universitets verksamhet bidra till ökad tillväxt.  Grafen visar denna tillväxt, 
för de bolag där universitetet genom sitt holdingbolag är delägare, i form av arbetstillfällen, omsättning, riskkapital och även de skatteintäkter som har 
kommit samhället tillgodo från dessa företag.
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5.4 Uppdragsutbildning 
Lunds universitets enhet för uppdragsutbildning (LUCE) anpassar universitetets kunskap 
och forskningsresultat till externa aktörer och bidrar därmed till samhällsutvecklingen 
både nationellt och internationellt. Genom uppdragsutbildning fångar universitetet upp 
omvärldens behov. De externa aktörernas erfarenheter och perspektiv berikar därigenom 
grundutbildning och forskning.


Uppdragsutbildning bidrar till internationalisering samt till 


uppfyllande av universitetets vision, bland annat genom de 


Sida-finansierade internationella utbildningsprogrammen. 


Dessa program syftar till att öka kunskap och kapacitet i 


utvecklingsländer. Som exempel kan nämnas att under 2013 


firade programmet Child Rights, Classroom and School Mana-


gement tio år. Mer än 600 personer har deltagit i programmet 


som har skapat starka nätverk i över 20 länder. Programmet 


har även skapat samverkansmöjligheter för andra universitetet 


med universitet runt om i världen och ett nära samarbete med 


Lunds kommun har utvecklats. 


Under de år som universitetet har arbetat med ovan nämnda 


program har det skett en betydande kvalitetsutveckling. Fo-


kus har flyttats från individ till organisation och nation, mål 


och förväntade resultat har tydliggjorts vare de goda resulta-


ten har Sida utökat sitt stöd och programmet ges från 2013 


inte bara på engelska, utan även på spanska för Latinamerika 


och på franska för Västafrika.


Under 2013 har samarbetet med Kommunalarbetarförbundet 


återupptagits och utbildningen i arbetsmiljö ges nu för femte 


gången tillsammans med Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds 


universitet. Utbildningen är tvärtvetenskaplig och behandlar 


arbetsrätt och arbetsmiljö ur ett samhälls-, arbetsplats- och 


individperspektiv. Utbildningarna har lett till en personlig 


och professionell utveckling hos de skyddsombud som gått 


utbildningarna.


LUCE och universitetets institutioner har under året också 


levererat flera spetskompetensutbildningar av mycket hög 


kvalitet, riktade mot olika yrkeskategorier inom framför allt 


teknik och medicin.


5.5 Alumnverksamhet
Lunds universitet strävar efter att ha aktiva och engagerade alumner. En alumn är en 
tidigare student från ett visst lärosäte, i detta fall Lunds universitet. Det finns många 
fördelar med att vara en del av universitetets alumnnätverk. Den erfarenhet och kunskap 
som alumnerna kan bidra med är en viktig del av den fortsatta utvecklingen för Lunds 
universitet.


Under 2012 har universitetet arbetat strategiskt med att för-


bättra kommunikationen med alumnerna. 2013 lanserades 


Lundensaren, ett e-nyhetsbrev på både svenska och engelska 


som skickas ut fyra gånger per år till de alumner som är regist-


rerade i universitetets alumnnätverk. Återkommande innehåll 


är alumnporträtt, historiska berättelser, forskningsnyheter 


och evenemang vid universitetet. Öppningsfrekvensenen av 


nyhetsbrevet är 35 procent. Ett redaktionsråd är tillsatt med 


representanter från universitetet. 


En första alumnfrukost arrangerades i oktober som en del i 


den nationella alumnveckan, och en andra i december. Det 


har varit lyckade sätt att få kontakt med lokala alumner.


Lunds universitet fortsätter uppmuntra alumner att dela med 


sig av sina erfarenheter. Förhoppningen är att erfarenheter 


och positiv återkoppling ökar universitetets rykte i näringslivet 


och bland presumtiva studenter. Positiva alumner är goda 


ambassadörer för universitetet. De kan fungera som tales-


personer för universitetet eller som mentorer för nuvarande 


studenter.


Under 2013 har universitetet, för att skapa kommunikation 


och för att lära känna alumnerna, bjudit in till evenemang i 


Hong Kong, Melbourne, Bangkok, Tokyo, Jakarta, New York, 


Berkeley, Los Angeles, Pretoria och Gaborone. Evenemangen 


har anordnats i samband med att representanter ifrån uni-


versitetet redan är på plats av annan anledning och har flera 


gånger skett i samverkan med lokala aktörer i utlandet såsom 


konsulat, ambassader eller företag. 


Totalt antal registrerade nätverksmedlemmar december 2013 


var 27 500. Nya medlemmar under 2013 uppgick till 1 300.
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5.6 Donatorrelationer
Privata stiftelser och donationer är oerhört viktiga för Lunds universitet. Wallenbergs 
Neurocentrum, Max-lab, Holger Crafoords Ekonomicentrum, Sten K. Johnsons centrum 
för entreprenörskap, The Birgit Rausing Language Programme, Medicon Village genom 
Mats Paulssons donation samt Ingvar Kamprads Designcenter är bara några av alla de 
gränsöverskridande möjligheter som skapats tack vare donationer och bidrag till Lunds 
universitet.


FiLantroPi skaPar möJLigheter
–  Generellt är det väldigt få som på egen hand kan åstad-


komma stora skillnader. Men om vi är många som hjälps åt, 


skapas förutsättningar att åstadkomma stora forskningsge-


nombrott. Detta gäller även vid resurskrävande satsningar 


som medicin- eller teknikforskning. Vid Lunds universitet är 


flera forskargrupper nära spännande genombrott, bland an-


nat inom cancerområdet och mot Alzheimers sjukdom. Då 


kan även mindre donationer och gåvor göra stor skillnad.


 


Orden kommer från rektor Per Eriksson och speglar ett nytt 


och kompletterande sätt att arbeta med forsknings- och ut-


bildningsfinansiering vid svenska universitet och högskolor.


Fundraising, som ofta är den term som används i Sverige för 


att beskriva arbetet, handlar om att på ett metodiskt sätt 


skapa relationer med privatpersoner, organisationer, stiftelser 


och företag och få dem att bidra med pengar till ett visst 


ändamål. Den som skänker kallas filantrop.


donationer gör skiLLnad
Lunds universitet grundades med hjälp av donerat kapital och 


har sedan dess mottagit många donationer genom århund-


randen som gått. Även idag finansieras delar av forskningen 


vid Lunds universitet av donerat kapital från stiftelser, företag 


och privatpersoner och spelar i många fall en helt avgörande 


roll för dess utveckling. Det är dock först under de senaste 


femton åren som svenska universitet och högskolor kommit 


igång med ett systematiskt arbete med fundraising. Lunds 


universitet började med sin fundraisingverksamhet 2002.


Moderna donatorer ser donationen som en investering där 


de förväntar sig något tillbaka. Detta ”något” är inte pengar 


utan istället andra värden som förändring, ny kunskap och 


engagemang. Universitet och högskolor är därför utmärkta 


kanaler för många filantropiskt sinnade människor, oavsett 


om de skänker stora eller små summor. Den högkvalitativa 


kunskapsgenerering som sker på världens ledande lärosäten 


engagerar människor och skapar möjligheter att göra verklig 


skillnad, till exempel i viktiga globala frågor som cancer-


och diabetessjukdomarnas gåtor, livsmedelsproduktion och 


mänsklig miljöpåverkan, men också i mer vardagsnära ting 


som nya läromedel för bättre individuell inlärning.


Exempel på viktiga donationer som kommit Lunds universitet 


till gagn 2013 är 10 miljoner kronor till forskning inom kar-


diologi och neurologi från Göran och Eva Bundy; 480 000 


kronor till Vattenhallen Science Center från Danone och Probi; 


310 000 kronor till undervisning för tredjeklassare i Botaniska 


trädgården från Sparbanken Öresund; 200 000 kronor till 


Odeums USA-turné från Birgit Ekelund; 1 miljon kronor till 


LARM-studio från Einar Hansen Alhemsstiftelsen samt cirka 


3,5 miljoner kronor till stipendier för talangfulla studenter.


Stiftelsen Lund University Foundation (LUF) är en stiftelse 


upprättad av universitetets vänner i USA. Stiftelsens syfte är 


att stärka universitetets band med USA och våra amerikanska 


alumner samt underlätta donationer till Lunds universitet från 


USA.


Lunds universitet – För en bättre värLd
Inför Lunds universitets 350-årsjubileum kommer universitetet 


att driva en donationskampanj till förmån för forskning och 


utbildning av hög kvalitet. Målet är att engagera ett stort 


antal donatorer på en resa där vi tillsammans arbetar för att 


förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. 


Trots att resan just börjat och pågår ända till 2018 har den 


redan genererat många miljoner kronor till ny kunskap och 


nya landvinningar. Lunds universitet vill ha med fler personer 


på den här resan. Tillsammans – för en bättre värld.
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6. Personal
Universitetets medarbetare och deras arbetsinsatser är en förutsättning för 
att våra mål ska uppnås. I detta kapitel redovisas hur arbetet med kompe-
tensförsörjning, personalstrategiskt arbete, kompetensutveckling och värde-
grundsarbete har bedrivits under året. Nyckeltal rörande personalens antal, 
struktur och omsättning samt sjukfrånvaro redovisas också.
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6.1  Personalstrategiskt arbete
Personalen är universitetets viktigaste resurs. En av universitetets viktigaste uppgifter är 
därför att attrahera och rekrytera rätt kompetenser, erbjuda attraktiva arbetsförhållanden 
samt erbjuda möjlighet till personlig utveckling och kompetensutveckling. Anställda ska 
känna stolthet och motivation i sitt arbete vid Lunds universitet. 


Ett strategiskt och välorganiserat personalarbete med syfte 


att utveckla och säkerställa goda arbetsförhållanden, tydliga 


karriärvägar och möjligheter till kompetensutveckling är 


grundläggande förutsättningar för att uppfylla Lunds univer-


sitets strategiska mål. Ett viktigt led i personalarbetet är bland 


annat att få en tydlig struktur och stöd i samtalet mellan chef 


och anställd. Ett steg i detta är det material om utvecklings-


samtal som tagits fram och som kommer att utvecklas vidare.


En kartläggning av samtliga identifierade personalproces-


ser har gjorts under året. Till varje process finns en utsedd 


processledare och ett processteam med representanter från 


verksamheten. I samband med kartläggningen har utveck-


lingsområden identifierats och en handlingsplan utformats. 


Processarbetet leder till större samverkan mellan olika nivåer 


och delar av organisationen, ett gemensamt arbetssätt samt 


en effektivisering. Under året har förankringen av detta 


arbete varit i fokus. Processledarna har kommunicerat pro-


cesstrukturen och förbättringsåtgärder i verksamheten via 


identifierade nätverk och ledningsgrupper. Arbetet med att 


utveckla nyckeltal har påbörjats för att kunna mäta effekten 


av förändringarna i processerna. 


hr-certiFiering
Som medlem i The League of European Research Universities 


(LERU), har Lunds universitet förbundit sig att arbeta med en 


rad viktiga mål som syftar till att vidareutveckla HR-strategier 


(HR står för Human Resources) för forskare och lärare. Baserat 


på underlag från fakulteterna tas en nulägesbild fram. I un-


derlaget finns också förslag till strategiska förbättringar inom 


rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för lärare 


och forskare. Utifrån fakulteternas förslag till förbättringar ska 


en handlingsplan tas fram för beslut av universitetsledningen. 


Syftet är att Lunds universitet ska bli en mer attraktiv arbets-


givare för forskare och lärare.


Beslutad handlingsplan kommer att skickas in till EU-kommis-


sionen 2014 som en del i ansökan om HR-certifiering av Lunds 


universitet. Uppnås förbättring mot målen för rekrytering, 


kompetensutveckling och karriärvägar får Lunds universitet 


utmärkelsen HR Excellence in Research logo. Arbetet kommer 


att följas upp internt efter två år, och efter fyra år sker en 


extern utvärdering.   


Lönehantering
En studie har genomförts som visar att medarbetare vid Lunds 


universitet är mycket nöjda med den service som ges vid Lö-


nekontoret och att kostnaderna för lönehanteringen klarar sig 


väl jämfört med extern benchmarking. Lönekontoret arbetar 


ständigt för att dels få god kvalitet i lönehanteringen och dels 


för att bibehålla och om möjligt öka effektiviteten. Alla rutiner 


på Lönekontoret är processkartlagda och dokumenterade. 


Det sker också kvalitetsmätningar för att uppmärksamma 


och åtgärda fel i olika led i dessa rutiner.


6.2 Sjukfrånvaro 
Återrapporteringskrav: Uppgift skall lämnas om de 
anställdas frånvaro på grund av sjukdom under räken-
skapsåret. Den totala sjukfrånvaron ska anges i procent 
av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid.


Den totala sjukfrånvaron uppgick under 2013 till 2,1 procent 


av den ordinarie arbetstiden, vilket är en ökning med drygt 


0,3 procentenheter jämfört 2012. Sjukfrånvaron har ökat för 


både män och kvinnor. 


Sjukfrånvaron minskar i åldersgruppen 29 år och yngre, 


medan den ökar i åldergrupperna 30-49 år samt 50 år och 


äldre. Andelen långtidssjuka har ökat jämfört med 2012.


Lunds universitets friskvårdsarbete har liksom tidigare år riktat 


sig till alla anställda. En del i detta arbete är möjligheten till 


friskvård under arbetstid, vilket har erbjudits alla anställda 


sedan 2010.


Figur 6.1 sjukfrånvaro


2009 2010 2011 2012 2013


totalt 2,2% 2,0% 1,8% 1,8% 2,1%


Kvinnor 3,2% 2,9% 2,7% 2,7% 3,0%


Män 1,1% 1,2% 1,0% 1,0% 1,2%


Anställda – 29 år 0,7% 0,8% 0,7% 1,0% 0,9%


Anställda 30-49 år 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 2,1%


Anställda 50 år - 3,0% 2,7% 2,3% 2,2% 2,6%


andel av sjukfrånvaron som utgörs av långtidssjuka (60 dagar eller mer) 69,4% 65,1% 61,0% 59,7% 63,3%
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Figur 6.2 heltidsekvivalenter (hte)1


2011
andel 


kvinnor 2012
andel 


kvinnor 2013
andel 


kvinnor
Förändring
2011-2013


Lärare i antal i %


Professor 652 23% 708 23% 717 24% 66 10%


Lektor 712 38% 750 40% 818 41% 105 15%


Adjunkt 276 49% 262 49% 252 49% -24 -9%


Meriteringsanställning 379 44% 403 44% 345 44% -34 -9%


Gästlärare2 18 42% 4 5% 3 0% -15 -86%


annan undervisande och forskande personal


Forskare 455 42% 479 42% 535 40% 80 18%


Forskningsingenjör 133 39% 150 42% 159 42% 25 19%


Projektassistent 114 48% 113 40% 116 43% 1 1%


Doktorand 1223 46% 1450 46% 1 575 45% 352 29%


Övriga 33 45% 37 52% 33 50% 1 3%


teknisk och administrativ personal


Administrativ personal 1278 70% 1327 71% 1 409 70% 131 10%


Bibliotekspersonal 152 65% 153 66% 150 66% -2 -1%


Teknisk personal 663 53% 663 53% 686 51% 22 3%


totalt 6 087 48% 6500 49% 6 796 48% 709 12%


1 Avser oktober respektive år.
2 Anställningsformen gästlärare (med undantag av gästprofessorer) upphörde att tillämpas på nya anställningar efter 2011-01-01 efter förändring av 


Högskoleförordningen (1993:100). Gästprofessor redovisas under kategorin Professor.


Figur 6.3 Personalomsättning1 (exkl doktorander)


anställda 
oktober 2012 avgångar2 nyanställda2


anställda 
oktober 2013 netto omsättning 


Professor 827 -48 62 841 14 6%


Lektor 841 -80 156 917 76 9%


Adjunkt 331 -37 38 332 1 11%


Meriteringsanställning 425 -67 1 359 -66 0%


Gästlärare 6 -3 0 3 -3 0%


Annan undervisande och forskande personal 919 -226 311 1 004 85 24%


Teknisk och administrativ personal 2357 -231 341 2 467 110 10%


totalt 5706 -692 909 5 923 217 12%


1 Omsättning = lägsta tal av avgångar och nyanställda dividerat med genomsnittet av antalet anställda i oktober 2012 och oktober 2013
2 Avgångar och nyanställda november 2012 - oktober 2013


6.3 Personalstruktur
I oktober 2013 hade universitetet 7 546 anställda individer. Detta motsvarade 6 796 
heltidsekvivalenter (HTE), vilket är en ökning med 296 HTE jämfört med år 2012. 


Utvecklingen visar att antalet anställda ökat markant. En för-


klaring till det är ökade externa medel och anslag. I en jäm-


förelse med år 2011 ökar doktorandanställningar mest, med 


29 procent (352 HTE). Denna förändring beror i huvudsak på 


att utbildningsbidrag för doktorander har upphört från och 


med år 2013. Minskningar kan ses för adjunkter och grup-


pen meriteringsanställningar. I den sistnämnda gruppen har 


biträdande lektorer och forskarassistenter minskat, medan 


postdoktorer ökat. En anledning till minskningen inom kate-


gorin meriteringsanställningar är att möjligheten att anställa 


forskarassistenter och biträdande lektorer upphörde vid Lunds 


universitet efter en förändring 2011 i högskoleförordningen. 


Från juli 2013 infördes åter en möjlighet i universitetets an-


ställningsordning att anställa biträdande universitetslektorer 


med hänvisning till den i högskoleförordningen nya tidsbe-


gränsningsgrunden anställning för meritering. 


Av de anställda individerna 2013 har 56 procent en tillsvida-


reanställning, vilket är i nivå med 2012. Orsaken till att den 


andelen inte är större är att många anställningar, till exempel 


doktorandanställningar, till sin natur är tidsbegränsade. Bland 


forskare är 55 procent tidsbegränsat anställda. Den höga an-


delen tidsbegränsade anställningar i dessa kategorier medför 


naturligt också förhållandevis hög personalomsättning, se 


figur 6.3. Könsfördelningen bland de anställda individerna 


var i oktober 48 procent kvinnor och 52 procent män, vilket i 


stort sett är oförändrat i jämförelse med 2012. Förändringen 


av könsfördelningen bland lärare, annan undervisande och 


forskande personal samt teknisk-administrativ personal, är 


marginell i jämförelse med 2012. Könsfördelningen bland 


tillsvidareanställda är i stort sett i balans. Gruppen tidsbe-


gränsade anställda innehåller fler män än kvinnor.
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6.4 Kompetensförsörjning och utveckling 
Universitetets arbete med kompetensförsörjning och kompetensutveckling är centrerat 
kring ledorden prognostisera, attrahera, rekrytera, utveckla och bibehålla identifierade 
kompetenser. Arbetet med att stärka och kommunicera Lunds universitets arbetsgivar-
varumärke har påbörjats under året. 


Universitetets närvaro på sociala medier, liksom riktad an-


nonsering, utgör viktiga delar i en långsiktig strategi för att 


säkerställa universitetets synlighet som en attraktiv arbetsgi-


vare. Bland annat har universitetets webbplats utvecklats för 


att återspegla den attraktiva arbetsplatsen.


Under året examinerades universitetets första 30 certifierade 


rekryteringsspecialister. Specialisterna finns på alla fakulteter 


och bidrar med att stärka träffsäkerheten i rekryteringsar-


betet av alla personalkategorier. Detta sker med bland an-


nat användning av kompetensbaserad rekryteringsmetodik. 


Under hösten startade även en utbildning i anpassad form 


där prefekter, ledamöter i lärarförslagsnämnder och rekryte-


rande chefer vid universitetets institutioner deltog. Informa-


tionsmaterial för handläggning av rekryteringsprocesser av 


alla kategorier av anställda har tagits fram och presenterats. 


Utökad service i arbetet med migrationsfrågor i samband med 


rekrytering från utlandet erbjuds från 2013.


Det ettåriga ledarskapsprogrammet AKKA V startade i de-


cember 2013. Programmet vänder sig till disputerade lärare 


och forskare med viss ledarerfarenhet. 30 deltagare från 


Lunds universitet samt fem deltagare inom Lärosäten Syd 


erbjuds programmet. Huvudspåret är värdegrundsarbete och 


personligt ledarskap inom akademin.


karriärutveckLing
För att tydliggöra karriärvägar och underlätta för både univer-


sitetet och sökande att bedöma respektive förmedla kompe-


tens och skicklighet vid såväl nyanställning som vid ansökan 


om befordran har en mall för en akademisk meritportfölj vid 


Lunds universitet tagits fram. Denna mall bearbetas nu för att 


anpassas till varje fakultets behov. 


Olika karriärvägar har utvecklats vid de olika fakulteterna 


vid universitetet. Därför finns karriärutvecklingsprogrammet 


luPOD (Lunds universitets postdoktorsprogram) som har till 


syfte att stödja yngre forskare i deras personliga och profes-


sionella utveckling och därigenom bidra till deras etablering 


och karriärutveckling. luPOD-programmet genomförs i 


projektform och har under 2013 startat sin femte årscykel 


med 35 nya deltagare. I en utvärdering som gjorts under året 


upplever en överväldigande majoritet av alumnerna att luPOD 


uppfyllt sitt syfte.


Sedan juli 2013 finns en ny läraranställning vid Lunds univer-


sitet, en meriteringsanställning med titeln biträdande univer-


sitetslektor. Den är tidsbegränsad till fyra år (med möjlighet 


till förlängning vid exempelvis föräldraledighet). Meriterings-


anställningen ger rätt till prövning för befordran och därmed 


möjlighet till en tillsvidareanställning som universitetslektor. 


Syftet är att åstadkomma en tydlig karriärväg inom akademin. 


Rätten till prövning för befordran är viktig såväl som ett sätt 


att höja Lunds universitets attraktivitet som ur ett jämställd-


hetsperspektiv. I ett längre perspektiv ger den möjligheter 


och förutsättningar för excellent forskning och utbildning.


komPetensutveckLing 
Lunds universitets medarbetare utgörs av en stor mängd olika 


yrkesroller som alla ska kunna uppfylla sitt kompetensutveck-


lingsbehov. Detta innefattar såväl högskolepedagogisk kom-


petensutveckling som utveckling av kompetenser inriktade på 


chef- och ledarskap, administration och arbetsmiljö.


högskolepedagogisk kompetensutveckling 
I de kurser som anordnas inom ramarna för kompetens-


utveckling kan lärare skaffa sig de pedagogiska kunskaper de 


behöver för att utveckla sitt lärarskap. De arbetar även med 


konkreta utvecklingsprojekt nära knutna till undervisningens 


utformning. På så sätt utgör kurserna ett aktivt inslag i den 


pedagogiska utvecklingen och i universitetets kvalitetsarbete. 


Lärarnas projektrapporter kan sedan användas som under-


lag i deras pedagogiska portföljer och ligga till grund för 


pedagogisk meritering, till exempel för att bli utnämnd till 


excellent lärare vid de fyra fakulteter som har infört denna 


möjlighet. Även i kurserna för forskarhandledare och pedago-


giska ledare produceras värdefulla rapporter. Erfarenheterna 


från projekten kan sedan spridas till andra vid universitetets 


utvecklingskonferens. Temat för konferensen 2013 var Skriva 


för att leva, lära och lyckas. Där presenterades ett 80-tal pro-


jekt för nästan 200 lärare.


Under 2013 gav universitetets Centre for Educational Develop-


ment (CED) egna högskolepedagogiska kurser motsvarande 


drygt 400 deltagarveckor. Därutöver anordnades nästan 500 


deltagarveckor på kurser i samverkan med olika fakulteter. På 


Medicinska fakulteten gav MedCUL kurser motsvarande 575 


deltagarveckor, varav 150 veckor utgjordes av en forskarut-


bildningskurs. Utöver kurser har MedCUL också bland annat 


organiserat  medverkan i lärarmöten, workshopar för lärarlag 


samt handledarutbildning för sjukvårdsanställda handledare. 


Vid Samhällvetenskapliga fakulteten anordnades under 2013 


drygt 60 egna deltagarveckor och fakulteten genomförde 


även en studierektorsutbildning under året. Genombrottets 


verksamhet redovisas i LTH:s kapitel (sidorna 24-25).
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övrig kompetensutveckling
Universitetets särskilda projekt kring kompetensutveckling 


(2012-2014) syftar till att säkerställa systematiska förbätt-


ringar av kompetensutvecklingen så att den håller hög kva-


litet och stöds av effektiv administration. Projektet har tagit 


fram en modell för kvalitetssäkring av de kompetensutveck-


lingsinsatser som genomförs. Under kommande år kommer 


modellen att implementeras i större skala. En ny webbportal 


som stödjer genomförande och uppföljning av kompetens-


utveckling samt administration finns på plats, där samtliga 


kurser är kvalitetssäkrade enligt framtagen modell.


Nya chef- och ledarutbildningar har genomförts under året, 


med totalt 185 deltagarveckor, varav 55 deltagarveckor med 


utveckling av grupp och ledare, UGL. Ett nytt karriärprogram 


för administrativ personal planeras. Arbete pågår med att ta 


fram webbaserade utbildningsmoduler speciellt riktade till 


chefer.


6.5  Värdegrund, jämställdhet och likabehandling 
Lunds universitet ska stå för demokratiska värden. Jämställdhet, etnisk och social mång-
fald ska råda. Diskriminering och kränkande särbehandling accepteras inte. Respekt, 
tolerans och omtanke gäller i alla relationer liksom gemensamt ansvarstagande och lojalitet 
mot universitetets grundläggande värden, uppgifter och mål. 


Universitetet har beslutat att genomföra ett värdegrunds-


projekt med utgångspunkt från gällande Strategisk plan för 


Lunds universitet 2012-2016. Projektet ska resultera i att 


alla medarbetare är väl medvetna om universitetets grund-


läggande värderingar och att dessa är väl förankrade i all 


verksamhet. Nedan beskrivs vilka åtgärder som universitetet 


vidtagit för att implementera och stödja värdegrundsarbetet, 


bland annat internutbildningar, nationella rekommendationer 


för hantering av stipendiater och uppföljning av jämställdhets-


bokslut respektive rekryteringsmål för professorer.


utbiLdningar
Utbildningen Se Människan har genomförts vid ett stort antal 


arbetsplatser inom universitetet under 2013. Uppföljning sker 


genom att arbetsplatser nu erbjuds metoden SER Människan 


som en vidareutveckling av den första utbildningen. Därtill 


har två öppna seminarier hållits inom projektet LU Experience, 


det ena med temat humor och det andra med temat social 


mångfald. Seminarierna erbjuds såväl studenter som anställda 


och fokuserar på samverkan i arbetet med värdegrundsfrågor.


Under 2013 har universitetets nya Diskrimineringsskyddsut-


bildning testats på MAX IV-laboratoriets personal . Ett utbild-


ningsmaterial har presenterats, seminarier och en workshop 


har hållits för att stärka arbetet och erbjuda möjligheter till 


dialog kring värdegrundsfrågor. Uppföljning och rapport 


föreligger i början av 2014. Inom Institutionen för hälsa, 


vård och samhälle har facilitatorstöd erbjudits och metoden 


Aktiv Handlingsplan presenterats, vilket bidragit till att ett 


flertal projekt startats kring värdegrundsarbete. Pågående 


projektarbeten ska redovisas under 2014 vid en särskild sam-


mankomst arrangerad inom institutionen.


LikabehandLing För stiPendiater
Lunds universitet har tillsammans med Uppsala universitet 


arbetat fram ett förslag till Sveriges universitets- och högsko-


leförbund på nationella rekommendationer för hantering av 


stipendiater, det vill säga personer som varken är anställda 


eller studenter. Rekommendationerna berör bland annat 


arbetsmiljö, trygghetssystem, lärosätets skyldigheter, behov 


av uppdragsbeskrivning och social trygghet för stipendiatens 


familj. Rekommendationerna är framtagna för att möjliggöra 


bättre arbetsrättsliga och skatterättsliga effekter.


uPPFöLJning av JämstäLLdhetsboksLut
Samtliga fakulteter har sammanställt jämställdhetsbokslut 


för år 2012. Boksluten visar att ett aktivt arbete planeras 


och pågår inom fakulteterna. Ett tydligare resultat av bok-


sluten kommer att kunna redovisas under nästa år, då flera 


av fakulteternas påbörjade aktiviteter ska ha genomförts. 


Erfarenhetsutbyte och goda exempel erbjuds inom Lednings-


gruppen för jämställdhet och likabehandling, där syftet är att 


fakulteterna kan lära av varandra.  


Återrapporteringskrav: Under 2012-2015  ska minst 34 


procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet 


inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men 


inte adjungerade professorer.


Andelen kvinnor av det totala antalet nyrekryterade profes-


sorer (exklusive adjungerade professorer) under 2013 är 36 


procent (motsvarande siffra år 2012 var 34 procent), se figur 


6.6. Andelen kvinnor skiljer sig dock åt mellan olika typer 


av anställning som professor och mellan olika år. Av de som 


anställs som professor efter utlyst tjänst är 25 procent kvin-


nor (år 2012: 11 procent). I gruppen befordrade professorer 


är andelen kvinnor 27 procent (år 2012: 36 procent). Under 


2013 har totalt 47 professorer anställts (exklusive adjungerade 


professorer) (år 2012: 104).
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7. Återrapporteringskrav
Återrapportering enligt krav i regleringsbrev, regeringsbeslut eller förord-
ning återfinns i detta kapitel. Här redovisas också resultatet av arbetet enligt 
förordningen om intern styrning och kontroll.


Ytterligare återrapporteringskrav återfinns i andra delar av årsredovisningen:


Utbildningsutbudet ....................................................................................... s 43


Sjukfrånvaro ................................................................................................... s 71


Kompetensförsörjning ................................................................................... s 73


Rekryteringsmål för professorer ................................................................... s 74
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7.1 studieavgiFter För tredJeLandsstudenter
Återrapporteringskrav: I årsredovisningen ska den studie-


avgiftsfinansierade verksamhetens omfattning redovisas. 


Årsredovisningen ska även innehålla en redogörelse för den 


studieavgiftsfinansierade verksamhetens eventuella påverkan 


på lärosätets övriga verksamhet. Universitet och högskolor ska 


redovisa antalet tredjelandsstudenter som har deltagit i utbild-


ning inom utbytesavtal och de eventuella förändringar som 


har skett i utbytesavtalsverksamheten. Vidare ska universitet 


och högskolor redovisa hur samarbetet med Migrationsverket 


har fungerat.


2013 hade Lunds universitet cirka 650 betalande studenter. 


Före införandet av studieavgifter hade universitetet cirka 


600 nybörjare per år, som idag skulle bedömas som avgifts-


studenter, eller totalt cirka 1 250 studenter per helår. Detta 


innebär att universitetet nu har återhämtat cirka hälften av 


antalet tredjelandsstudenter jämfört med före införandet av 


studieavgifter. Inför höstterminen 2013 kunde universitetet 


välkomna cirka 40 procent fler betalande studenter jämfört 


med höstterminen 2012 (310 studenter HT13 jämfört med 


220 HT12). En del av ökningen är brasilianska studenter inom 


stipendieprogrammet Science without Borders (9 studenter) 


och de amerikanska och japanska studenter som kommit hit 


genom programmet Study Abroad (28 studenter), men uni-


versitetet ser en relativt stor ökning även generellt.


Lunds universitet tog under 2013 emot studenter från 70 olika 


länder (baserat på förutbildningsland), där USA och Kina till-


sammans utgör 30 procent, en sänkning från förra årets 40 


procent. I år ser universitetet istället en ökning av antalet stu-


denter från Indien och andra länder. Lunds universitet arbetar 


aktivt med att öka bredden genom att arbeta med sociala 


medier, hemsidor, studenttävlingar, besöka rekryteringsmäs-


sor världen över och genom att skapa förutsättningar för 


rekrytering av fler talangfulla studenter från utvecklingslän-


der, till exempel genom stipendier. Syftet är att bredda verk-


samheten och bygga på tanken om det globala klassrummet, 


som annars är hotat av en alltför snäv rekryteringsbas. Idag 


finansierar hälften av studenterna på masternivå sina studier 


med egna medel, medan resterande finansierar sina studier 


helt eller delvis genom stipendier. Lunds universitet avser att 


inför 2014 ytterligare utveckla strategier för mer effektivt 


nyttjande av stipendierna. 


Den avgiftsfinansierade verksamheten påverkar den eko-


nomiska planeringen hos fakulteter och institutioner då det 


fortfarande är svårt för verksamheten att planera antalet 


studenter. I strävan att bygga ut universitetets internationella 


verksamhet växer även arbetet med rekryterings- och mot-


tagandeverksamheten hos såväl fakulteterna som sektionen 


Externa relationer. 


Insatserna bidrar till att öka antalet internationella studenter 


överlag och under mottagningsveckorna i början av höstter-


minen välkomnades över 1 700 nya studenter från fler än 90 


olika länder. Sociala medier fortsätter att vara en viktig kanal 


för att skapa förutsättningar för nya internationella studen-


ter att välja Sverige och Lund som studiedestination. Lunds 


universitet har ett gott rykte när det gäller att återkoppla 


snabbt på utländska studenters frågor. Vid sin ankomst möter 


de internationella studenterna ett gediget välkomstprogram 


– allt för att de ska känna sig bekväma och trygga i sin nya 


omgivning. 


Lunds universitet har en stor avtalsbaserad utbytesverksam-


het. Av de 1 918 (1 949 år 2012) inresande utbytesstuden-


terna kom 820 (744 år 2012) från länder utanför EU/EES. 


Detta motsvarar drygt 40 procent av utbytesstudenterna 


och är en ökad andel jämfört med 2012. Ingen förändring i 


utbytesavtalsverksamheten har skett.


Lunds universitetets samarbete med Migrationsverket fung-


erar väl under rådande regelverk, men universitetet ser trots 


det en del problemområden. Ett av de större problemen är 


att internationella studenter och forskare från tredje land i 


genomsnitt har tio dagar på sig att lämna landet efter av-


slutade studier idag och det är en förlust för Sverige. För 


att universitetet ska kunna öka antalet betalstudenter måste 


hela regelverket gällande internationella studenters vistelse i 


Sverige ses över.


Figur 7.1 intäkter och kostnader studieavgifter (tkr) 


2011 2012 2013


intäkter


Studieavgifter 12 234 32 999 48 7641


Anmälningsavgifter 114 266 285


kostnader


Institutionernas utbildningskostnader 
inkl. kvalitetshöjande åtgärder2


-7 962 -19 407 -30 523


kostnader specifikt för avgiftsstudenter


Personalkostnader -4 851 -4 983 -6 261


Marknadsföring, agenter, 
mottagande och service


-5 005 -4 286 -5 192


Avsättning stipendier -873 -2 138 -3 294


Bostadshantering -754 -2 139 -1 958


årets kapitalförändring -7 097 312 1 821


1 Varav via stipendier som betalas direkt till universitetet 13 494 tkr
2 Institutionernas utbildningskostnader antas motsvara utbildningens 
statliga ersättningsnivå.


7.2 studenter som inte tar Poäng
Återrapporteringskrav: Universitet och högskolor ska redovisa 


antalet helårsstudenter som har varit registrerade på kurser 


under höstterminen 2012 och som inte har tagit några poäng 


på dessa under höstterminen 2012 och vårterminen 2013. Ut-


resande utbytesstudenter ska inte ingå i underlaget.


Under höstterminen 2012 har studentregistreringar omfat-


tande 12 520 helårsstudenter avräknats mot takbeloppet 


2012. Av dessa kan 1 720 helårsstudenter hänföras till kursre-


gistreringar som saknar registrerade godkända resultat under 


perioden 2012-09-03 till 2013-08-31.
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7.3 utökat antaL ProgramnybörJare
Återrapporteringskrav: Antalet programnybörjare ska under 


2013 öka vid Lunds universitet enligt nedan:


Civilingenjörsutbildning   45


Högskoleingenjörsutbildning   10


Av årsredovisningen ska framgå antalet programnybörjare på 


aktuella utbildningar under de senaste tre åren.


Figur 7.2 utökat antal programnybörjare


2011 2012 2013


Civilingenjörsutbildning 1 290 1 233 1 200


Högskoleingenjörsutbildning 217 188 204


Lunds universitet redovisar helårsstudenter och helårspres-


tationer motsvarande cirka 180 miljoner kronor mer än vad 


som kan ersättas inom det av regeringen beslutade takbelop-


pet. I strävan efter en hållbar balans mellan antalet studenter 


och den statliga finansieringen minskar den sammantagna 


utbildningsvolymen vid universitetet. En stor del av den så 


kallade överproduktionen har utförts inom civilingenjörsut-


bildningarna. Universitetet har inte ökat antalet programny-


börjare inom civilingenjörsutbildningarna under 2013, men 


neddragningarna för dessa utbildningar har blivit mindre än 


tidigare planerat.  


7.4 traFikFLygarutbiLdningen 
Återrapporteringskrav: Universitetet ska ansvara för trafikfly-


garutbildning till dess att de studenter som antogs hösten 2012 


har avslutat utbildningen. Trafikflygarutbildningsanslag upp-


går till 19 288 tkr för år 2013. Av årsredovisningen ska framgå 


det totala antalet registrerade studenter och total kostnad för 


trafikflygarutbildning.


Universitetet bedriver sedan 1998 trafikflygarutbildning vid 


Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed (TFHS). TFHS tilldelades inte 


några yrkeshögskoleplatser för budgetåret 2013 och någon 


antagning har därför inte ägt rum under verksamhetsåret. 


Förnyad ansökan om resterande 20 statliga yrkeshögskole-


platser/år gjordes under våren 2013. I juni meddelade Yrkes-


högskolan att TFHS tilldelats alla sökta platser med första 


antagning vårterminen 2014. Antalet behöriga sökande till 


TFHS nya trafikflygarprogram inom Yrkeshögskolan blev 160 


(492 för år 2012). Den stora minskningen i antalet sökande 


beror sannolikt på att det numera krävs en psykologisk lämp-


lighetsprövning som kostar cirka 6 500 kronor.


Verksamheten under 2014 vid TFHS kommer att innebära en 


omställning till ny utbildningsstruktur. Nya kurser är under 


framtagande, till exempel ett masterprogram i samarbete 


med Tromsö universitet.


Antalet registrerade studenter på trafikflygarprogrammet 


uppgick under 2013 till 24  (35 för år 2012).


Figur 7.3 intäkter och kostnader trafikflygarutbildning


(belopp i tkr) 2011 2012 2013


Intäkter 22 948 23 155 19 288


Kostnader -27 019 -25 794 -25 109


årets kapitalförändring -4 071 -2 639 -5 821


7.5 sPetsutbiLdning inom entrePrenörskaP 
och innovation, master´s Programme in 
entrePreneurshiP
Återrapporteringskrav: Av årsredovisningen ska framgå an-


talet helårsstudenter och helårsprestationer, hur medlen för 


kvalitetsförstärkning har använts och hur medlen har bidragit 


till kvalitetsförstärkningen av utbildningen.


Figur 7.4 intäkter och kostnader spetsutbildning (tkr)


2011 2012 2013


ingående saldo 4 780 2 946 1 062


intäkter


Medel för kvalitetsförstärkning 3 249 3 642 3 663


Övriga intäkter 105 0 0


kostnader


Personalkostnader -2 192 -2 063 -2 283


Driftskostnader -420 -612 -267


Lokalkostnader -533 -534 -91


Kostnader för administration och 
infrastruktur


-2 043 -2 317 -1 633


årets kapitalförändring -1 834 -1 884 -611


Antal helårsstudenter vid spetsutbildningen inom entrepre-


nörskap och innovation uppgick under 2013 till 40 (varav 


10 avgiftsbelagda studenter). Antal helårsprestationer 2013 


uppgick till 37. Medlen för kvalitetsförstärkning har under 


året använts till kompetensutveckling för lärare och forskare. 


Vidare har internationella samarbeten utökats. Ett samarbets-


avtal har bland annat tecknats med Universitas Multimedia i 


Indonesien som initialt inriktas mot utveckling av lärare i en-


treprenörskap. Därutöver har arbetet med utbildning i entre-


prenörskap i Afrika konsoliderats. Under 2013 har den tredje 


programstarten av utbildningen i entreprenörskap som ges i 


samarbete med Eastern and Southern African Management 


Institute (ESAMI) i Arusha, Tanzania genomförts. Därutöver 


har medlen, på liknande sätt som tidigare år, kommit väl till 


användning som resursförstärkning inom undervisningen. 


Magisterprogrammet i entreprenörskap omfattar två fördjup-


ningsinriktningar, en i nyföretagande och en inriktning om 


intraprenörskap. För båda dessa inriktningar har relationerna 


med näringslivet utvecklats under året, inte minst för att 


kvalitetssäkra studenternas praktikplatser. Ökade aktiviteter 


riktade mot alumner har också genomförts.


Medlen har bidragit till kvalitetsförstärkning genom en expli-


cit vidareutveckling av studenternas metodmässiga kompe-


tens. Ett fortsatt högt och därtill ökande söktryck, inte minst 


vad gäller internationella studenter, säkerställer antagning 


av välmeriterade studenter. Internationella gästföreläsningar 
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av ledande forskare inom entreprenörskapsområdet ökar 


forskningskopplingen i undervisningen. Internationella sam-


arbeten attraherar högkvalitativa studenter och bidrar också 


till stimulerande kulturell mångfald i magisterprogrammet.


Kvalitetsmedlen har även utgjort ett fundament för att nå 


framgång vad gäller erhållna externa forskningsmedel. Bil-


dandet av Sten K Johnsons Centrum för Entreprenörskap har 


resulterat i att Ekonomihögskolan kunnat rekrytera framstå-


ende forskare med internationell bakgrund. 


7.6 LärarutbiLdningen
Återrapporteringskrav: Universitet och högskolor som har 


tillstånd att utfärda lärar- och förskollärarexamina ska pla-


nera för dimensioneringen av olika examina, inriktningar 


och ämneskombinationer, så att den svarar mot studenternas 


efterfrågan och arbetsmarknadens nationella och regionala 


behov. Överväganden och vilka åtgärder som har gjorts för att 


informera och vägleda studenterna i detta val ska redovisas i 


årsredovisningen.


Ämneslärarutbildning vid Lunds universitet ges dels vid  


Musikhögskolan och dels vid den för Högskolan Kristian-


stad och Lunds universitet gemensamma utbildning som 


huvudsakligen är förlagd till Campus Helsingborg. Ämnes-


lärarutbildningen i musik vid Musikhögskolan vid Konstnär-


liga fakulteten omfattar sammanlagt 201 studenter. Hösten 


2013 registrerades här sammanlagt 46 nya studenter, varav 


8 studenter med inriktning mot årskurs 7-9 och 36 studenter 


med inriktning mot gymnasieskolan. Ämneslärarutbildningen, 


som utbildar ämneslärare i många av skolans övriga under-


visningsämnen, omfattar sammanlagt 213 lärarstudenter. 


Hösten 2013 registrerades 26 studenter med inriktning mot 


årskurs 7-9 och 57 studenter med inriktning gymnasieskolan. 


En faktor som i hög utsträckning påverkar arbetsmarknaden 


för ämneslärare är den demografiska utvecklingen. Ytterli-


gare en faktor som påverkar arbetsmarknaden är den nya 


skollagens krav på utbildade lärare. Aktörer som exempelvis 


Statistiska centralbyrån, Sveriges kommuner och landsting, 


Skolverket, Arbetsförmedlingen och fackliga organisationer 


inventerar löpande arbetsmarknadens nationella och regio-


nala behov av ämneslärare. Även inom Lärosäten Syd förs 


diskussioner om behoven på regional nivå. Detta utgör grund 


för dimensioneringen av utbildningen.


Dimensioneringen av utbildningen vid Musikhögskolan har 


gjorts utifrån studenters efterfrågan, behoven i den föränd-


rade gymnasieskolan (GY11), förändringarna i grundskolans 


läroplan (LGr11) samt behovet av kompetenta musiklärare för 


musik-och kulturskolesektorn. Efterfrågan på studieplatser är 


större än antalet platser vid utbildningen. Musikhögskolan 


kan inte fullt ut tillgodose de regionala och nationella behov 


som finns av behöriga musiklärare för de lägre årskurserna 


i grundskolan eftersom den nya lärarutbildningsreformen 


har inneburit att färre lärare utbildar sig för grundskolan 


inklusive åk 1-3, samtidigt som kraven har skärpts i LGr11. 


Dimensioneringen av ämneslärarutbildningen vid Campus 


Helsingborg har gjorts utifrån studenters efterfrågan och 


arbetsmarknadens behov. Regelbundet möter utbildningsle-


dare huvudmännen för skollagsstyrda verksamheter för att 


diskutera dimensionering men också innehåll i utbildningen. 


Även om den senaste antagningen visade en något större 


efterfrågan på studieplatser inom vissa ämnen än vad som 


kan erbjudas, kommer det framtida regionala och nationella 


behovet av lärare inom de naturvetenskapliga ämnena och 


matematik inte att kunna tillgodoses. 


Information och vägledning till studenterna både vid Musik-


högskolan och Campus Helsingborg tar sin utgångspunkt i 


nationella prognoser ställda i relation till den regionala situa-


tionen. Studenterna vägleds i sina val av utbildningsadminis-


tratörer och utbildningsledare genom utbildningsdagar, öppet 


hus, direktriktad information, hemsida samt studieinforma-


tion på skolor i regionen.


7.7 LäkarutbiLdningen
Återrapporteringskrav: I årsredovisningen ska universitetet 


redovisa totalt antal helårsstudenter på läkarutbildningen.


Antal helårsstudenter på läkarutbildningen uppgick för år 


2013 till 1 198 (2012: 1 146).


7.8 Jiddisch 
Återrapporteringskrav: Av årsredovisningen ska framgå an-


talet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårs-


studenter och helårsprestationer.


Under 2013 erbjöd universitetet 44 platser i ämnet jiddisch, 


varav 4 på kandidatnivå och 16 på en nätbaserad nybörjar-


kurs. Utöver detta erbjöds 12 platser på kurser om judisk 


tro, tradition och historia. Totalt erbjöds 56 platser. Antalet 


sökande uppgick till 204 (inklusive sena anmälningar). Antalet 


helårsstudenter uppgick till 7  (12 för år 2012) och antalet 


helårsprestationer till 3 (6).


7.9 utveckLa kLinisk utbiLdning och Forskning
Återrapporteringskrav: Karolinska institutet ska senast 25 ja-


nuari 2013 utbetala 1 052 000 kronor till Lunds universitet för 


utveckling av klinisk utbildning och forskning. Av årsredovis-


ningen ska framgå på vilket sätt Lunds universitet har använt 


medlen för att utveckla verksamheten.


För utveckling av kvaliteten i sjukvården är det väsentligt att 


de som utbildas för framtida arbete i sjukvården har blivit väl 


förberedda för sina yrken. För att deras utbildningar ska hålla 


hög kvalitet är det angeläget att utbildningarna kontinuerligt 


utvecklas och evidensbaseras i samverkan med sjukvården. 


Årets medel avsedda för utveckling av klinisk utbildning och 


forskning, 1 052 000 kronor, har använts till forskning om 


hur sådan utbildning kan utvecklas. I mars 2012 utlystes 


medlen för två år, 2012 och 2013. 8 personer ansökte, varav 


3 beviljades medel. 
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7.10 integrationssatsningar För Läkare och 
sJuksköterskor
Återrapporteringskrav: Samtliga lärosäten som tilldelas medel 


för att anordna kompletterande utbildning för personer med 


avslutad utländsk läkar-, sjuksköterske- eller tandläkarutbild-


ning ska i årsredovisningarna redogöra för denna verksamhet.


Under 2013 har det inte bedrivits någon kompletterande 


utbildning för sjuksköterskor från länder utanför EU/EES och 


Schweiz vid Lunds universitet. Därför har inte några medel 


utbetalats till universitetet för denna verksamhet. Lunds 


universitet är delaktigt i integrationssatsningen genom re-


presentation i den nationella styrgruppen och den nationella 


planeringsgruppen samt genom deltagande på de lärarträf-


far som anordnas av Göteborgs universitet eller Karolinska 


Institutet. 


7.11 internationeLLa institutet För industrieLL 
miLJöekonomi vid Lunds universitet 
Återrapporteringskrav: Institutets redovisning ska ingå i den 


årsredovisning som Lunds universitet lämnar. Institutets verk-


samhet ska där redovisas särskilt. 


Internationella Institutet för Industriell Miljöekonomi, IIIEE, 


inrättades av riksdagen 1994 med uppgift att bedriva forsk-


ning och utbildning inom miljöområdet, särskilt inom om-


rådet industriell miljöekonomi. Från den 1 januari 2010 är 


professor Lena Neij chef för institutet. Institutet leds av en 


extern styrelse. 


Under 2013 har en strategisk plan utarbetats för åren 2014-


2018. Sedan utbildningsverksamheten startade 1995 har 


institutet utbildat studenter från 85 länder inom ramen för 


de tvååriga masterprogrammen Environmental Management 


and Policy (EMP) och Environmental Sciences, Policy and Ma-


nagement (MESPOM – ett Erasmus Mundus-program i samar-


bete med flera europeiska universitet). Under 2013 stutförde 


sammanlagt 46 masterstudenter programmen. Samtliga 


697 masterstudenter, som hittills har utexaminerats, ingår i 


ett aktivt alumninätverk och 2013 hölls en alumnikonferens 


vid IIIEE med 110 deltagare. IIIEE leder även ett antal kur-


ser i samverkan med Naturvetenskaplig fakulteten, LTH och 


Ekonomihögskolan. I utbildningarna vid IIIEE deltar cirka 50 


svenska och utländska företag och organisationer. 


Vid IIIEE bedrivs forskning med fokus på Advancing strategies 


for sustainable solutions. Forskningen är tvärvetenskaplig och 


internationell och involverar forskare från flera länder. År 2013 


var antalet forskningsprojekt vid IIIEE drygt 40. Samtliga var 


externfinansierade. Under året erhölls även finansiering för 


elva nya forskningsprojekt. 


IIIEE koordinerar det svensk-polska bilaterala samarbetet kring 


energi genom The Sustainable Energy Platform. Under 2013 


organiserade IIIEE biogas-konferensen Energy from Waste - 


Advancements in Biogas Production. 


Inom Lunds universitet koordinerar IIIEE Urban arena vid 


Lunds universitet. Urban arena samlar, presenterar och be-


rättar mer om forskning, utbildning och annan verksamhet 


kopplad till hållbar stadsutveckling. Lunds universitet har idag 


Sveriges bredaste och mest flervetenskapliga forskning kopp-


lad till hållbar stadsutveckling och urbana hållbarhetsfrågor. 


Under 2013 disputerade en doktorand med avhandlingen 


Building Energy Efficiency, Policy, Learning and Technology 


change. IIIEE har under 2013 varit värd för fem internationella 


gästforskare.


7.12 innovationskontor syd
Återrapporteringskrav: Kammarkollegiet ska utbetala 10 623 


tkr under år 2013 till Lunds universitet. Medlen ska använ-


das för att bygga upp innovationskontor i enlighet med vad 


som presenterades i propositionen Ett lyft för forskning och 


innovation. Av årsredovisningen för 2013 ska Lunds universitet 


redovisa strategier och mål för verksamheten samt eventuella 


synergieffekter som uppnås med andra insatser, program och 


innovationskontor. Vidare ska det framgå med vilka andra 


svenska lärosäten, förutom det egna, samt eventuella andra 


aktörer som samarbeten har upparbetats och vad sådana sam-


arbeten avser. Projekt som startas inom ramen för innovations-


kontoren ska redovisas med mål och syfte. Av årsredovisningen 


ska det också framgå hur de resurser som har tilldelats ett 


lärosäte för innovationskontor har använts för att bygga upp 


verksamhet vid innovationskontor. I årsredovisningen ska 


också följande flödestal inrapporteras:


•	 Antal idéer som influtit för prövning/rådgivning från fors-


kare resp. studenter.


•	 Antal idéer som vidarebefordrats till lärosätets holding-


bolag.


•	 Antalet idéer som inte tas vidare.


Innovationskontor Syd (IKS) är en samarbetsplattform som 


inkluderar Malmö högskola, SLU Alnarp, Lunds universitet, 


Högskolan Kristianstad och Blekinge Tekniska Högskola. Mål-


sättningen för IKS är att professionalisera nyttiggörandet av 


forskning under visionen ’Innovationskontor Syd skall vara 


en professionell serviceplattform för kunskapsöverföring 


och nyttiggörande av högsta internationella standard mellan 


akademi, näringsliv och samhälle’. Genom att flera lärosäten 


samverkar kan vi tillsammans skapa bättre förutsättningar för 


utveckling av projekt och ge stöd genom affärscoachning, 


patentkompetens och juridisk expertis. Under 2013 har sats-


ningar gjorts för att stärka kompetensen inom affärsutveck-


ling, fokusera studentstöd och skapa en proaktiv samverkan 


med industrin. För att nyttiggöra kunskapstillgångar utifrån 


en behovsdriven ansats har LU Innovation System arbetat 


med AIMday, där industri med spetsiga frågor möter forskare 


och med projektet Open Arena 5, där olika metoder för nyt-


tiggörande har testats. Genom Innovationskontor Syd skapas 


möjligheter att länka kompetenser inom affärsutveckling, 


patentering och juridik till övriga lärosäten i södra Sverige. 


För att i allt högre utsträckning integrera innovationsarbetet 


mellan lärosätena har en gemensam databas etablerats där 


idéer, stöd och finansiering kan loggas.
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Figur 7.5 tilldelade resurser har använts enligt följande 


(mnkr)


Personal 1,2 


Medel till övriga lärosätens innovationsstruktur 2,2


Medel för finansieringsstöd för projekt 3,6


Projektfinansiering samverkan 1,5


AIMday 0,5


Studentsatsning 1,6


tilldelade medel 2013 totalt 10,6 


kvantitativa mål:
•	 Arbeta med 80 projekt inom Förverifiering.  


Resultat: 51 projekt.


•	 Finansiera 11 bolag genom stöd för operativa satsningar. 


Resultat: 11 bolag.


•	 Arbeta med kompetensutveckling och erfarenhetsut-


byte i två workshops.  


Resultat: 2 workshops.


kvalitativa mål:
•	 Kompetensutveckling i behovsbaserad modell NABC för 


affärsutvecklare (genomfört).


•	 Information och kunskapsspridning om patentering till 


affärsutvecklare (genomfört).


•	 Utveckling av stödstrukturer för studenter genomfört - 


(testat 5 olika initiativ).


Innovationskontor Syd stödjer strategisk utveckling och 


etablerandet av affärsutvecklingskompetens på lärosätena i 


södra Sverige och står för en struktur av finansieringsstöd. 


Innovationskontoret kan stödja de forskningsnära idéerna i 


den initiala fas där projektet först behöver verifieras. Under 


2013 har Innovationskontor Syd och Lunds universitets hol-


dingbolag arbetat med uppdrag att för VINNOVA förmedla 


stöd för verifiering genom programmet Förverifiering. Totalt 


har 78 projekt beviljats investering med en omslutning på 


cirka 6,2 miljoner kronor, inklusive VINNOVA:s stöd.


Figur 7.6 innovationsverksamheten kan för 2013 


rapportera följande flöden


Antal idéer som influtit för prövning/rådgivning 
från forskare resp. studenter


110


Antal idéer som vidarebefordrats till lärosätets 
holdingbolag


5


Antalet idéer som inte tas vidare 2


Tidiga idéer behöver kvalificeras och det är därför svårt att ge 


relevanta tal för idéer som går vidare till holdingbolag eller 


som inte tas vidare, utan att väga in en tidsaspekt.


7.13 uPPLåtande av bostadsLägenheter
Återrapporteringskrav: Berörda lärosäten ska redovisa 


uthyrningen av bostäder till studenter och gästforskare i 


årsredovisningen. Intäkter och kostnader som är hänförliga 


till lärosätenas uthyrningsverksamhet ska särredovisas från 


övrig verksamhet. Av redovisningarna ska det framgå antal 


lägenheter som hyrs av lärosätet, beläggningsgraden, intäkter 


fördelade på avgifter respektive anslag samt prognos avseende 


motsvarande uppgifter för kommande år. (U2010/4277/UH).


Figur 7.7 uthyrning av bostäder


utfall 
2011


utfall 
2012


utfall 
2013


Prognos 
2014


Antal lägenheter som förhyrs 1 387 1 597 1 784 1 716


Beläggningsgrad, procent 83% 85% 79% 85%


intäkter (tkr)


- avgifter 47 765 47 164 53 458 63 163


- anslag 9 000 8 197 10 199 14 200


- bostadshantering 
avgiftsstudenter


754 2 139 1 958 2 500


Kostnader (tkr) -59 441 -70 371 -83 732 -80 824


årets kapitalförändring (tkr) -1 922 -12 871 -18 117 -961 


7.14 arbetet enLigt Förordningen om intern 
styrning och kontroLL
Universitetets arbete enligt förordningen om intern styrning 


och kontroll rapporteras regelbundet till universitetsstyrel-


sen. En gång om året lämnas en mer detaljerad redogörelse 


som underlag för bedömningen av den interna styrningen 


och kontrollen. I den redogörelsen framgår att dekaner och 


sektionschefer har inkommit med riskintyg, där de gör en 


bedömning av den interna styrningen och kontrollen inom 


sina respektive ansvarsområden. Vidare informeras universi-


tetsstyrelsen om vilken effekt genomförda åtgärder har haft 


inom de universitetsövergripande riskområdena. 


Utifrån ovanstående gör universitetsstyrelsen sin bedömning 


huruvida den interna styrningen och kontrollen vid myndig-


heten är betryggande. Bedömningen för 2013 redovisas på 


sidan 108.


inför 2013 prioriterade universitetsstyrelsen fyra 
universitetsövergripande riskområden:
•	 Forskningsfinansiering


•	 Hållbara finanser


•	 Ledningsprocesserna


•	 Utbildningsfinansiering


Uppföljningen av dessa universitetsövergripande riskområden 


visar att flera åtgärder har genomförts. Dessa har haft viss 


effekt på risken på det vis att risken har bedömts ha minskat 


något. I vissa fall finns det dock omständigheter som medför 


att riskerna kvarstår som fortsatt prioriterade för 2014. 


universitetsövergripande riskområden som 
universitetsstyrelsen prioriterat för 2014:
•	 Arbetsmiljö


•	 Hållbara finanser


•	 Innovation och samverkan


•	 Personal- och kompetensförsörjning


•	 Utbildningsfinansiering
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8. Ekonomisk analys  
och finansiella rapporter
I detta kapitel återfinns de ekonomiska analyserna och finansiella rapporterna 
samt redovisning av takbelopp. Även uppgifter om donationsmedel samt 
stiftelser med anknuten förvaltning, liksom överproduktion, redovisas här.
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8.1 Ekonomisk utveckling
Den starka ekonomiska utvecklingen har fortsatt även under 


2013 och universitetet redovisar nu en verksamhetsnivå på 


cirka 7,5 miljarder kronor, 7 500 anställda och ett fortsatt 


högt söktryck till utbildningen. Tidigare års överskott har ge-


nererat ett myndighetskapital som ger ekonomisk stabilitet 


och möjlighet till strategiska satsningar. Under det gångna 


året har satsningar gjorts med myndighetskapitalet inom 


utbildningen på bland annat ämneslärarutbildningen och 


utbyggnaden av utbildningar vid Campus Helsingborg. Inom 


forskningen har satsningar gjorts i form av forskningsinfra-


struktur och genom anställning av doktorander. 


Universitetet visar ett planerat underskott på 77 miljoner 


kronor som fördelar sig på ett underskott inom utbildningen 


med 90 miljoner kronor och ett överskott inom forskningen 


på 13 miljoner kronor. Tillväxten inom forskningens verksam-


het har nu kommit i balans med intäktsnivån som har ökat 


starkt under senare år bland annat tack vare de framgångar 


universitetet har haft i att få forskningsanslag både från 


statsmakten och från externa källor. De oförbrukade bidra-


gen visar en fortsatt ökning och uppgår till 3 138 miljoner 


kronor och universitetets myndighetskapital uppgår till 1 625 


miljoner kronor. Årets investeringar uppgår till 609 miljoner 


kronor och en stor andel av investeringarna är gjorda i MAX 


IV-anläggningen. På senare år har investeringsvolymen ökat 


genom de satsningar som görs på forskningsinfrastruktur.


Figur 8.1 ekonomisk utveckling (mnkr)
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Figur 8.2 samfinansiering med anslagsmedel till 


bidragsfinansierad verksamhet


2013 2012 2011


samfinansiering till utbildning


summa tkr 3 359 1 877 2 028


Andel av bidrag + anslag 0,17% 0,10% 0,11%


Andel av bidrag 8,20% 3,54% 3,18%


samfinansiering till forskning


summa tkr 177 457 192 399 223 496


Andel av bidrag + anslag 3,89% 4,43% 5,60%


Andel av bidrag 7,48% 8,83% 11,50%


Figur 8.3 verksamhetsutfall totalt


(mnkr, löpande priser) 2013 2012 Förändring % 2011


verksamhetens intäkter


Anslag 4 104 4 053 51 1,3% 3 895


Avgifter 668 600 68 11,3% 571


Bidrag 2 411 2 232 179 8,0% 2 008


Finansiella 48 68 -20 -29,4% 79


summa 7 231 6 953 278 4,0% 6 553


verksamhetens kostnader


Personal 4 596 4 295 301 7,0% 4 037


Lokaler 946 901 45 5,0% 862


Övrigt 1 755 1 717 38 2,2% 1 647


Finansiella 11 13 -2 -15,4% 12


summa 7 308 6 926 382 5,5% 6 558


verksamhetsutfall -77 27 -104 -5


Resultat från andelar i hel- och delägda företag 0 -6 6 -4


årets kapitalförändring före uppbördsverksamhet och transfereringar -77 21 -98 -9
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8.2 Intäkter
Intäkterna för 2013 uppgår till 7 231 miljoner kronor exklusive 


uppbörd och transfereringar vilket är en ökning med 278 


miljoner kronor (4,0 procent) jämfört med 2012. Bidragen 


visar den största ökningen men även avgifter och anslag har 


ökat. De finansiella intäkterna har minskat som en följd av 


det lägre ränteläget.


Anslagsintäkterna uppgår till 4 104 miljoner kronor vilket är 


en ökning med 51 miljoner kronor (1,3 procent) jämfört med 


2012. Bidragsintäkterna som uppgår till 2 411 miljoner kronor 


har ökat med 179 miljoner kronor (8,1 procent) sedan 2012, 


och det är framförallt Medicinska fakulteten (63 miljoner 


kronor) och Lunds Tekniska Högskola (LTH) (56 miljoner kro-


nor) som står för ökningen. Vetenskapsrådet är den i särklass 


största bidragsfinansiären. Avgiftsintäkterna uppgår till 667 


miljoner kronor och visar en ökning med 68 miljoner kronor 


(11,2 procent), här ingår bland annat studieavgifter från tred-


jelandsstudenter på 49 miljoner kronor. 


I figuren som visar utvecklingen av intäkterna under åren 


2009 till 2013 framgår en tydlig ökning som sammanlagt 


uppgår till en miljard kronor. Under perioden har anslagen 


ökat med 563 miljoner kronor och bidragen med 415 miljoner 


kronor. Avgifterna har ökat med 38 miljoner kronor.


Figur 8.4 intäkter (mnkr)
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Bidrag Avgifter Anslag


8.3 Kostnader
Kostnaderna för 2013 uppgår till 7 308 miljoner kronor 


exklusive transfereringar och uppbörd vilket är en ökning 


med 382 miljoner kronor (5,5 procent) jämfört med 2012. 


Personalkostnaderna visar den största ökningen på 301 mil-


joner kronor (7,0 procent) men även lokaler och posten övrigt 


visar en uppgång. En analys av antalet anställda omräknat till 


heltidsekvivalenter visar en ökning inom framförallt personal-


kategorierna doktorandanställningar, administrativ personal, 


lektorer och forskare. Eftersom lönerevisionen för perioden 


1 oktober 2013 till 30 september 2014 inte är avslutad så är 


ett schablonbelopp upptaget för att täcka denna kostnad för 


fjärde kvartalet 2013.


Lokalkostnaderna uppgår till 946 miljoner kronor vilket är 


en ökning med 45 miljoner kronor (4,9 procent). Ökningen 


förklaras, utöver indexreglerade hyreshöjningar, av hyres-


kostnader för Medicon Village och omfattande renovering 


av före detta Matematikannexet samt en ökning av hyror för 


bostäder till studenter och gästforskare.


Posten övrigt består av driftkostnader (1 465 miljoner kronor) 


och avskrivningar (291 miljoner kronor) och uppgår totalt till 


1 755 miljoner kronor, en ökning med 38 miljoner kronor (2,3 


procent) jämfört med 2012. Driftkostnaderna i sin tur består 


av köpta tjänster där bland annat medicinska fakulteten visar 


en ökad kostnad och av kostnader för varor och material som 


har minskat jämfört med föregående år. Avskrivningarna har 


ökat jämfört med 2012 vilket främst förklaras av ökade av-


skrivningskostnader inom de forskningsintensiva fakulteterna. 


Utvecklingen av kostnaderna under åren 2009 till 2013 vi-


sas i figuren. Den ökade verksamhetsnivån framgår tydligt 


och har främst skett inom personalkostnaderna. Den totala 


ökningen uppgår till cirka 1,5 miljarder (27 procent) och 


personalkostnaderna har ökat med 1 192 miljoner kronor 


(35 procent). Under perioden har antalet heltidsekvivalenter 


(exklusive timarvoderad personal) ökat med 1 500 till cirka 6 


800 vid utgången av 2013. Lokalkostnaderna har ökat med 


119 miljoner kronor (14 procent) samtidigt som universitetets 


lokalytor har ökat från 482 332 m2 till 504 958 m2.


Figur 8.5 kostnader (mnkr)
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8.4 Utbildning
Utbildning på grund- och avancerad nivå (inklusive uppdrags-


verksamhet) visar ett planerat underskott på 90 miljoner 


kronor att jämföra med föregående års underskott på 94 mil-


joner kronor. Universitetet har under senare år gjort kvalitets-


satsningar inom utbildningen till exempel i form av satsningar 


på ämneslärarutbildningen och utbyggnad av utbildningarna 


vid Campus Helsingborg. Även på fakultetsnivån har kvalitets-


höjande satsningar gjorts till exempel i form av förbättringar 


av studiemiljöerna. Ytterligare en förklaring till underskottet 


är den så kallade överproduktionen som förekommer inom 


universitetet och som är märkbar inte minst inom LTH.


Helårsstudenter och helårsprestationer har genererat sam-


manlagt 1 978 miljoner kronor vilket är en överproduktion på 


181 miljoner kronor jämfört med årets takbelopp. Eftersom 


universitetet under tidigare år har utnyttjat möjligheten att 


spara överproduktion för ett framtida behov när prestatio-


nerna inte når upp till takbeloppet, kan 3 miljoner av 2013 


års överproduktion sparas.


Intäkterna inom utbildningen består till största delen (81 pro-


cent) av anlagsmedel. I årets anslag ingår en kvalitetsbaserad 


tilldelning med 13 miljoner kronor. Avgiftsintäkterna har ökat 


med 66 miljoner kronor (20,4 procent) bland annat beroende 


på ökade avgiftsintäkter från tredjelandsstudenter och från 


uppdragsutbildning.


På kostnadssidan svarar personalkostnader för den största 


posten med 1 486 miljoner kronor (61 procent). Jämfört med 


föregående år har kostnaderna inte ökat så mycket bland 


annat för att en viss återhållsamhet är nödvändig när utbild-


ningsanslagen inte ökar i någon större omfattning.


Uppdragsverksamheten som består av uppdragsutbildning 


och beställd utbildning redovisar intäkter på 110 miljoner 


kronor och ett överskott på 9 miljoner kronor.


Det finansiella resultatet inom utbildningen förbättrar utfallet 


med 10 miljoner kronor.


Figur 8.6 utbildning på grundnivå och avancerad nivå


(mnkr, löpande priser) 2013 2012 förändr.  % 2011


verksamhetens intäkter


Anslag 1 914 1 887 27 1,4% 1 848


Avgifter 390 324 66 20,4% 299


Bidrag 40 53 -13 -24,5% 64


Finansiella 13 17 -4 -23,5% 36


summa 2 357 2 281 76 3,3% 2 247


verksamhetens kostnader


Personal 1 486 1 451 35 2,4% 1 424


Lokaler 433 414 19 4,6% 390


Övrigt 525 508 17 3,3% 520


Finansiella 3 2 1 50,0% 16


summa 2 447 2 375 72 3,0% 2 350


verksamhetsutfall -90 -94 4 -103


Resultat från andelar i hel- och delägda företag 0 -1 1 -1


årets kapitalförändring före uppbördsverksamhet och transfereringar -90 -95 5 -104
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8.5 Forskning
Forskning och utbildning på forskarnivå (inklusive uppdrags-


forskning) visar ett mindre överskott på 13 miljoner kronor 


att jämföra med föregående års överskott på 116 miljoner 


kronor. Utfallet tyder på att verksamhetsnivån nu i stort sett 


har kommit ikapp den ökade intäktsnivån, och tidigare års 


överskott finns tillgängliga i form av myndighetskapital som 


ger ekonomisk stabilitet och möjlighet till strategiska sats-


ningar. Under de senaste åren har verksamhetsnivån ökat 


mycket främst genom nyanställningar och för 2013 uppgår 


kostnaderna till 4 861 miljoner kronor, en ökning med 310 


miljoner kronor (6,8 procent) jämfört med 2012. 


Universitetet ska enligt en överenskommelse bidra med sam-


manlagt 550 miljoner kronor till European Spallation Source 


(ESS) och universitetet hade ursprungligen planerat för en 


utbetalning på 55 miljoner kronor under 2013. Utbetalningen 


kräver tillstånd av regeringen men eftersom ett sådant inte 


har erhållits under 2013 har utbetalningen blivit senarelagd.  


Intäkterna uppgår till 4 874 miljoner kronor vilket är en ök-


ning med 202 miljoner kronor (4,3 procent) jämfört med 


2012. Det är framförallt bidragsintäkterna som står för ök-


ningen med 192 miljoner kronor (8,8 procent). Årets inkomst 


av bidrag (nya bidragsmedel) uppgår till 2 595 miljoner kronor 


och det är den medicinska fakulteten tillsammans med LTH 


som erhåller de mesta bidragen (33 procent respektive 25 


procent). Vetenskapsrådet är den i särklass största finansiären. 


En konsekvens av den ökande andelen bidragsfinansiering 


är att anslagsmedel i större omfattning binds upp för sam-


finansiering, eftersom externa finansiärer inte alltid står för 


forskningsprojektets totala kostnader.


Bland kostnaderna står personalkostnaderna för den största 


andelen, de uppgår till 3 110 miljoner kronor och har ökat 


med 266 miljoner kronor (9,4 procent) sedan föregående år. 


Den befattningskategori som visar störst ökning av antal an-


ställda (mätt i heltidsekvivalenter) är doktorandanställningar. 


Universitetet har fattat beslut om att avskaffa utbildningsbi-


drag för doktorander och från och med 2013 ska dessa vara 


helt utfasade. 


Det finansiella resultatet inom forskningen förbättrar utfallet 


med 27 miljoner kronor.


Figur 8.7 Forskning och utbildning på forskarnivå


(mnkr, löpande priser) 2013 2012 förändr.  % 2011


verksamhetens intäkter


Anslag 2 190 2 166 24 1,1% 2 047


Avgifter 278 276 2 0,7% 272


Bidrag 2 371 2 179 192 8,8% 1 944


Finansiella 35 51 -16 -31,4% 43


summa 4 874 4 672 202 4,3% 4 306


verksamhetens kostnader


Personal 3 110 2 844 266 9,4% 2 613


Lokaler 513 487 26 5,3% 472


Övrigt 1 230 1 209 21 1,7% 1 127


Finansiella 8 11 -3 -27,3% -4


summa 4 861 4 551 310 6,8% 4 208


verksamhetsutfall 13 121 -108 98


Resultat från andelar i hel- och delägda företag 0 -5 5 -3


årets kapitalförändring före uppbördsverksamhet och transfereringar 13 116 -103 95







87lunds universitets årsredovisning 2013


8.6 Finansnetto, likviditet och upplåning
Lunds universitet har en god likviditet med en behållning i 


kassa och bank på 4 164 miljoner kronor vid utgången av 


2013. Det finansiella nettot visar ett överskott på 37 miljoner 


kronor.


De finansiella intäkterna har minskat från 68 miljoner 2012 till 


48 miljoner 2013 vilket främst förklaras av en lägre räntenivå. 


Universitetet ska enligt förordning placera överskottslikviditet 


på räntekonto i Riksgälden och där har räntesatsen under 


året legat på i genomsnitt 1,01 procent mot 1,47 procent 


föregående år. 


De finansiella kostnaderna har, trots en ökad upplåning, 


minskat från 13 till 11 miljoner främst på grund av den lägre 


räntan 2013. Upplåning av medel måste göras i Riksgälden 


för anslagsfinansierade investeringar trots att egen likviditet 


finns. Universitetets in- och utlåningsräntor hos Riksgälden 


är lika stora.


Universitetet har fattat beslut om riktlinjer för placering av 


överlikviditet som gör det möjligt att inom ramen för regel-


verket placera likviditet till bundna räntor med bindningstider 


upp till ett år. Ränteläget för kortfristiga placeringar har under 


2013 varit sådant att det enligt den gjorda bedömningen inte 


har varit fördelaktigt att binda räntan.


Vid årets slut var behållningen i kassa och bank 4 164 mil-


joner kronor, varav 3 999 miljoner kronor i räntekonto hos 


Riksgälden och 165 miljoner kronor på övriga konton. Jämfört 


med 2012 har behållningen minskat med 121 miljoner kronor. 


Likviditeten har minskat snabbare än minskningen av myn-


dighetskapital, vilket i huvudsak beror på ökade investeringar 


jämfört med 2012. Årets nya investeringar var 609 miljoner 


och MAX IV-laboratoriet står för en stor andel av dessa med 


281 miljoner kronor. 


Likviditeten har under de senaste fem åren ökat med 696 mil-


joner kronor. Anledningen är ökningen av myndighetskapital 


och oförbrukade bidrag under perioden.


Upplåningen hos Riksgälden har ökat under året, från 564 


miljoner kronor 2012 till 676 miljoner kronor 2013. De senaste 


fem åren har låneskulden ökat med 249 miljoner kronor vilket 


beror på ökad investeringsvolym. 
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Figur 8.8 Finansiella intäkter och kostnader (mnkr) Figur 8.9 Likviditet och upplåning (mnkr)
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8.7 Myndighetskapital och oförbrukade bidrag
Det totala myndighetskapitalet inklusive årets resultat är  


1 625 (1 701) miljoner kronor varav 1 578 miljoner avser den 


ackumulerade kapitalförändringen (balanserad kapitalför-


ändringen och årets kapitalförändring). Resterande del av 


myndighetskapitalet är statskapital, donationskapital och 


resultatandelar i dotter- och intresseföretag. Inklusive de 


senare posterna har myndighetskapitalet under året mins-


kat med 77 miljoner kronor. Myndighetskapitalet har ökat 


med 370 miljoner sedan 2009, framförallt genom de stora 


överskott som redovisades 2009 och 2010.  Sedan 2010 har 


myndighetskapitalet minskat med 40 miljoner kronor.


De oförbrukade bidragen har fortsatt att öka under 2013 till  


3 138 miljoner kronor, en ökning med 210 miljoner kronor 


eller cirka 7 % sedan 2012. Ökningen hänför sig i huvudsak 


till nya bidrag för MAX IV-anläggningen, medan fakulteterna 


endast visar mindre förändringar. Sedan 2009 har de oförbru-


kade bidragen ökat med cirka 1 077 miljoner kronor. Trenden 


har varit svagt vikande från 2010.


I diagrammet nedan redovisas utvecklingen av myndighets-


kapitalet och de oförbrukade bidragen. Under åren 2009 och 


2010 har utvecklingen i stort följts åt. Under 2011- 2013 var 


myndighetskapitalet i princip oförändrat medan de oförbru-


kade bidragen fortsatte att öka om än i långsammare takt. 


Figur 8.10 myndighetskapital och oförbrukade bidrag (mnkr)
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8.8 Möjligheter och utmaningar
En ekonomisk analys ur ett perspektiv på längre sikt kan ge 


fakta och information som inte syns i det korta perspektivet. 


Analysen nedan omfattar de senaste fem årens redovisning, 


2009-2013 och analysen har tagit utgångspunkt i balansen 


mellan intäkter och kostnader, utvecklingen av olika kost-


nadsslag samt vilken kapacitet Lunds universitet har att möta 


finansiella svårigheter. 


Universitetet har under de senaste åren fått ökade forsknings-


anslag från statsmakten såväl som ökade forskningsbidrag 


från externa källor. Det ställs allt oftare krav på samfinansie-


ring från bidragsgivare. Universitetet behöver även bära en allt 


större del av kostnaderna kopplade till forskningsinfrastruk-


tur. Så trots att medlen till forskningen ökar har inte nöd-


vändigtvis den egna rådigheten ökat. Att bygga storskaliga 


forskningsanläggningar och samtidigt kunna erbjuda stimu-


lerande utvecklingsmöjligheter för andra forskningsområden 


är en stor utmaning.


Andelen bidragsintäkter har under perioden 2009 - 2013 ökat 


från 32 till 34 procent mätt i förhållande till de totala verk-


samhetsintäkterna. 2013 är andelen offentligt (stat, kommun, 


landsting samt EU) finansierade bidragsintäkter 65 procent 


och andelen som finansieras av privata stiftelser, företag, 


privatpersoner och övriga 35 procent. 


Att anställa personal är ett långsiktigt ekonomiskt åtagande. 


Andelen personalkostnader fortsätter att öka, från 59 procent 


2009 till 63 procent 2013, mätt i förhållande till verksamhets-


kostnaderna. 


Intäkterna (exklusive finansiella) ökade med 16 procent och 


kostnaderna (exklusive finansiella) ökade med 27 procent 


mellan 2009 och 2013. 


Likviditeten har ökat totalt sett under perioden men minskat 


mellan 2012 och 2013. Utan nya inflöden räcker likviditeten 


att driva Lunds universitet i nästan sju månader så likviditeten 


är med andra ord mycket god.


Finansnettot har varierat kraftigt under perioden och kom-


mer framöver att minska vid ökad planerad förbrukning av 


myndighetskapital och bidrag förutsatt att räntan ligger kvar 


på nuvarande historiskt sett låga nivå. 
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8.9 Donationsmedel
Totalt kapital och disponibel avkastning för donationsmedel 


som förvaltas enligt § 12 donationsförordningen uppgår till 


128,8 miljoner kronor (110,6 miljoner kronor). Marknadsvär-


det av tillgångarna uppgick per bokslutsdagen till 147,6 mil-


joner kronor (116,3 miljoner kronor). Avkastningen har under 


året uppgått till 4,9 miljoner kronor (2,2 miljoner kronor). 


Utdelning har skett enligt donatorernas vilja. Under 2013 


har 3,6 miljoner kronor (7,2 miljoner kronor) delats ut till 


institutioner inom Lunds universitet, varav 3,5 miljoner kronor  


(6,8 miljoner kronor) från kapitalet. Universitetets kostnader 


för förvaltning har beräknats och debiterats donationerna. 


Den erhållna ersättningen för uppkomna kostnader uppgår 


till 138 000 kronor (53 000 kronor).  


Inledningen av börsåret präglades av en stark börsuppgång 


som en följd av positiva signaler kring konjunkturförbättring 


i USA. Den starka börsuppgången som rådde vid börsårets 


start kom av sig under våren då konjunktursignalerna från 


USA inte var entydigt positiva. När den amerikanska central-


banken i maj meddelade att de skulle dra ned på stödköpen 


om fler tecken på återhämtning från den amerikanska eko-


nomin skulle synas, sjönk aktiemarknaderna och räntorna 


sköt uppåt. Tapering, beslut av amerikanska centralbanken 


att trappa ner obligationsköpen, blev ett nytt modeord som 


skapade oro hos placerarna. Efter lugnande uttalanden från 


amerikanska centralbanken avslutades första halvåret positivt. 


Sammanfattningsvis avslutades börsåret starkt med en 


uppgång på svenska börsen på 28 procent (SixRx) efter en 


markant uppgång baserad på centralbankernas uttalanden 


och positiv information från den japanska ekonomin. På den 


svenska börsen var det banksektorn, operatörer och skogs-


bolag som steg mest. De långa räntorna steg något och de 


korta räntorna sjönk under året.  


Universitetets placeringar har gett en genomsnittlig utdel-


ningsbar avkastning på +3,7 procent (+1,9 procent). Räntan 


för statsskuldväxlar har under året uppgått till +0,9 procent 


(+1,2 procent). Totalavkastningen för portföljen uppgick till 


+10,1 procent (+6,7 procent). Utvecklingen för portföljens 


jämförelseindex var +7,8 procent (+5,3 procent). Avkastning-


en för den svenska aktiefonden blev +25 procent, placeringen 


i den europeiska aktiefonden +21,5 procent (i svenska kronor) 


samt placeringen i den globala aktieportföljen +21,8 procent 


(i svenska kronor). Utvecklingen av det svenska utdelande 


indexet SixRx uppgick till +28 procent, Eurostoxx (i svenska 


kronor) +18,6 procent samt T-bill +0,9 procent. Jämförelse-


indexet utgörs av: 15 procent SixRx, 15 procent Eurostoxx50 


och 70 procent T-bill. Förmögenhetsutvecklingen samt jäm-


förelseindexet för perioden 2009 till 2013 redovisas i figur 


8.13 nedan.


Universitetet har under året mottagit följande donationer av 


större värde (1 miljon kronor eller högre):


•	 Donation från Sten K Johnsson för främjande av sam-


arbete och utbyte med näringslivet. Bidraget kan också 


användas till avgiftsreducering för utomeuropeiska stu-


denter på masternivå: 4 miljoner kronor.
•	  Donation från Kåre Hannerz för finansiering av labora-


torieutrustning inom forskning om Parkinsons sjukdom:  


3,5 miljoner kronor
•	  Donation från Henry Hallberg för forskning om cancer: 


10 miljoner kronor


Figur 8.11 erhållna nya donationer (tkr)


2009 2010 2011 2012 2013


3 285 9 284 15 279 9 295 17 834


Den donation som redovisas som Donationskapital har 
varaktighetskriterium enligt donationsurkunden men uppfyller inte kraven 
för att bli stiftelse. Kapitalet är placerat, enligt donators önskan, som 
långfristig fordran i balansräkningen.


1%


7%


8%


10%


14%


24%


36%


Reversfordran MHK


Corporate bond


Europafond


Globalfond


Sverigefond


Räntekonto i RGK


Räntefond


Figur 8.12 tillgångar (totalt 148 mnkr) Figur 8.13 Förmögenhetsutveckling


-10%


-5%


0%


5%


10%


15%


2009 2010 2011 2012 2013


Portfölj Index







90 lunds universitets årsredovisning 2013







91lunds universitets årsredovisning 2013


8.10 Resultaträkning
belopp i tkr not 2013 2012


verksamhetens intäkter


Intäkter av anslag 1 4 104 148 4 052 688


Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2,40,41 667 435 600 140


Intäkter av bidrag 3 2 411 841 2 232 011


Finansiella intäkter 4 47 891 68 104


= summa 7 231 314 6 952 943


verksamhetens kostnader


Kostnader för personal 5 -4 595 563 -4 294 964


Kostnader för lokaler 6 -945 627 -901 137


Övriga driftkostnader 7 -1 464 670 -1 452 322


Finansiella kostnader 8 -11 320 -12 841


Avskrivningar och nedskrivningar 11,12,13 -290 907 -264 368


= summa -7 308 087 -6 925 633


verksamhetsutfall -76 773 27 311


resultat från andelar i hel- och delägda företag 108 -6 482


transfereringar 9


Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 43 835 37 332


Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 119 577 132 589


Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 80 255 84 454


Lämnade bidrag -243 667 -254 376


= saldo 0 0


årets kaPitaLFörändring 10 -76 665 20 829







92 lunds universitets årsredovisning 2013


8.11 Balansräkning
belopp i tkr not 2013-12-31 2012-12-31


tiLLgångar


immateriella anläggningstillgångar


Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 11 6 859 7 884


materiella anläggningstillgångar


Förbättringsutgifter på annans fastighet 12 283 232 201 132


Maskiner, inventarier, installationer m m 13 673 892 691 725


Pågående nyanläggningar 14 609 541 321 434


summa materiella anläggningstillgångar 1 566 666 1 214 290


Finansiella anläggningstillgångar


Andelar i hel- och delägda företag 15 39 552 39 415


Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 106 677 96 646


Andra långfristiga fordringar 17 2 092 2 000


summa finansiella anläggningstillgångar 148 321 138 062


varulager m m


Varulager och förråd 928 44


Fordringar


Kundfordringar 18 102 564 86 233


Fordringar hos andra myndigheter 19 141 798 224 465


Övriga fordringar 20 1 627 2 680


summa fordringar 245 989 313 377


Periodavgränsningsposter


Förutbetalda kostnader 21 266 491 260 865


Upplupna bidragsintäkter 22 241 842 208 119


Övriga upplupna intäkter 23 23 260 25 273


summa periodavgränsningsposter 531 592 494 256


 avräkning med statsverket


Avräkning med statsverket 24 0 0


kassa och bank


Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 25 3 999 413 4 165 743


Kassa och bank 26 164 973 120 115


summa kassa och bank 4 164 387 4 285 858


summa tiLLgångar 6 664 742 6 453 772
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8.11 Balansräkning fortsättning
belopp i tkr not 2013-12-31 2012-12-31


kaPitaL och skuLder


myndighetskapital


Statskapital 27 23 033 22 957


Donationskapital 28 4 695 4 687


Resultatandelar i hel- och delägda företag 29 19 445 25 897


Balanserad kapitalförändring 30 1 654 260 1 627 057


Kapitalförändring enligt resultaträkningen 10 -76 665 20 829


summa myndighetskapital 1 624 767 1 701 427


Avsättningar


 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 31 34 077 29 176


summa avsättningar 34 077 29 176


skulder m m


Lån i Riksgäldskontoret 32 676 038 564 373


Skulder till andra myndigheter 33 165 944 250 121


Leverantörsskulder 34 250 931 254 610


Övriga skulder 35 189 076 147 764


Depositioner 36 4 533 1 068


summa skulder m m 1 286 522 1 217 936


Periodavgränsningsposter


Upplupna kostnader 37 359 133 332 579


Oförbrukade bidrag 38 3 137 907 2 927 609


Övriga förutbetalda intäkter 39 222 337 245 045


summa periodavgränsningsposter 3 719 376 3 505 232


summa kaPitaL och skuLder 6 664 742 6 453 772


ansvarsFörbindeLser


1. Statliga garantier för lån och krediter Inga Inga


2. Övriga ansvarsförbindelser avseende hyresavtal 42 299 705 299 705
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8.12 Redovisning mot anslag
belopp i tkr


anslag benämning


ingående 
överförings-


belopp


årets 
tilldelning enligt 


regleringsbrev indragning


totalt 
disponibelt 


belopp utgifter


utgående 
överförings-


belopp


16.2:5 Lunds universitet: Grundutbildning2 


a= Ramanslag


16.2:5:1 Takbeloppa 0 1 797 531 0 1 797 531 -1 797 531 0


 summa 0 1 797 531 0 1 797 531 -1 797 531 0


16.2:6 Lunds universitet: Forskn o forskarutb.1,2


a=Ramanslag   


16.2:6:6 Basresursa 0 1 896 253 0 1 896 253 -1 896 253 0


16.2:6:8 Internationell forskningsanläggninga 82 000 0 0 82 000 0 82 000


summa 82 000 1 896 253 0 1 978 253 -1 896 253 82 000


16.2:71 Särskilda medel till universitet och högskolor


a=ramanslag


16.2:71:4 Nationellt resurscentrum i fysika 0 1 306 0 1 306 -1 306 0


16.2:71:5 Trafikflygarutbildninga 0 19 288 0 19 288 -19 288 0


16.2:71:6 Omhändertagande av arkeologiska fynda 0 2 842 0 2 842 -2 842 0


16.2:71:40 Kvalitetsbaserad resursfördelninga 0 13 391 0 13 391 -13 391


summa 0 36 827 0 36 827 -36 827 0


16.2:72 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning


a=Ramanslag


16.2:72:2 Lunds universiteta 0 412 886 0 412 886 -412 886 0


summa 0 412 886 0 412 886 -412 886 0


23.1:24 Sveriges lanbruksuniversitet


a=Ramanslag


23.1:24:5 Analysverksamhet vid 
Lunds universiteta 0 4 486 0 4 486 -4 486 0


summa 0 4 486 0 4 486 -4 486 0


summa totalt 82 000 4 147 983 0 4 229 983 -4 147 983 82 000


noter till anslagsredovisningen
1 Medel under anslagsposten ap.8 Internationell forskningsanläggning får endast disponeras efter särskilt beslut av regeringen.


Då inget beslut tagits för resterande medel under 2013 kvarstår 82 000 tkr som odisponerat per 2013-12-31.
2 Lämnade bidrag finansierade med statsbudgetmedel uppgår till 43 835 tkr och redovisas under transfereringar i resultaträkningen.


Dessa lämnade bidrag avser finansiering av forskarskolor med 4 776 tkr och överföring av strategiska forskningsmedel med 35 032 tkr och 
kårstöd 4 027 tkr. 


 
andra finansiella villkor 
anslag 16.2:5:1 Pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder


Det pedagogiska stödet till studenter med funktionshinder har inte överstigit 0,3 procent av grundutbildningsanslaget.
 
anslag 16.2:5:1 Kostnader för personskadeförsäkringar för studenter


Helårspremien år 2013 är 176 073 kr baserat på 25 855 helårsstudenter.
Skadekostnaden för 2013 är totalt 7 010 kr fördelat på 9 skadetillfällen.
Kostnaden har därmed ej överstigit 24 kronor per helårsstudent.







95lunds universitets årsredovisning 2013


8.13 Tilläggsupplysningar och noter
redovisnings- och värderingsPrinciPer
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen 


(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och för-


ordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.


Brytdagen för periodens löpande bokföring var den 3 januari 


2014 (4 januari 2013).


Om inget annat anges redovisas beloppen i den ekonomiska 


redovisningen i tusental kronor.


För universitet och högskolor gäller undantag från vissa be-


stämmelser i förordningar enligt nedan;


Universitet och högskolor medges undantag från bestäm-


melsen om redovisning av anslagsmedel enligt 12 § anslags-


förordningen (2011:223). Avräkning mot anslag och anslags-


poster för medel som utbetalas till lärosätenas räntekonton 


i Riksgäldskontoret ska ske i samband med de månatliga 


utbetalningarna till respektive lärosätes räntekonto i Riks-


gäldskontoret.


Universitet och högskolor medges undantag från 7 § anslags-


förordningen (2011:223) på så sätt att lärosätet får överföra 


såväl överproduktion som outnyttjat takbelopp (anslagsspa-


rande) till ett värde av högst tio procent av takbeloppet till 


efterföljande budgetår utan att särskilt begära regeringens 


medgivande.


Universitet och högskolor medges undantag från bestäm-


melsen i 2 kap. 4 § tredje stycket förordningen (2000:605) om 


årsredovisning och budgetunderlag om att årsredovisningen 


ska innehålla redovisning av väsentliga uppgifter. Universitet 


och högskolor ska istället lämna uppgifter enligt bilaga 6 


Väsentliga uppgifter.


Universitet och högskolor ska i samband med upprättandet 


av noter till årsredovisningen särskilt beakta att specifikation 


ges av


•	 Låneram i Riksgäldskontoret uppdelad på beviljad låne-


ram och utnyttjad låneram vid räkenskapsårets slut, och


•	 Beviljad och under året maximalt utnyttjad kontokredit 


hos Riksgäldskontoret.


Universitet och högskolor medges undantag från bestäm-


melserna om budgetunderlag i 9 kap. 3 § förordningen 


(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Reger-


ingen beslutar om särskilda anvisningar om vilka uppgifter 


som ska redovisas i budgetunderlaget.


Av 2 kap. 4 a § högskoleförordningen följer att styrelsen för 


ett universitet eller en högskola får uppdra åt ordföranden 


att efter samråd med rektorn fatta beslut om delårsrapport. 


Vidare följer det av 8 kap. 1 § tredje stycket förordningen 


(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att del-


årsrapporten ska skrivas under av myndighetens ledning. 


Med undantag från nämnda bestämmelse får styrelsen för 


ett universitet eller en högskola som ska lämna en delårsrap-


port uppdra åt ordföranden att efter samråd med rektorn 


underteckna delårsrapporten.


Universitet och högskolor medges undantag från bestäm-


melsen enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) andra 


stycket om årsredovisning och budgetunderlag, om att i 


årsredovisningen upprätta och lämna en finansieringsanalys 


till regeringen.


Universitet och högskolor medges undantag från 2 kap. 1 


§ första stycket och 3 § kapitalförsörjningsförordningen 


(2011:210) om finansiering av anläggningstillgångar.


En anläggningstillgång som används i myndighetens verk-


samhet får helt eller delvis finansieras med bidrag som har 


mottagits från icke-statlig givare. Detta gäller även för bidrag 


från statliga bidragsgivare under förutsättning att bidraget 


har tilldelats för ändamålet.


Lunds universitet medges rätt att förvalta donationsmedel i 


aktier och andra värdepapper enligt 12 § donationsförord-


ningen (1998:140). Lärosätet får även uppdra åt någon annan 


att placera dessa medel i enlighet med 12 § andra stycket. 


Universitetet ska redovisa hur avkastningen har utvecklats i 


förhållande till marknadsindex.


Universitet och högskolor medges undantag från 25 a § andra 


och tredje stycket avgiftsförordningen (1992:191) om disposi-


tion av inkomster från avgiftsbelagd verksamhet.


Uppgår det ackumulerade överskottet till mer än 10 procent 


av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under rä-


kenskapsåret, ska myndigheten i årsredovisningen redovisa 


hur överskottet ska disponeras.


Har det uppkommit ett underskott i en avgiftsbelagd verk-


samhet som inte täcks av ett balanserat överskott från tidigare 


räkenskapsår, ska myndigheten i årsredovisningen lämna ett 


förslag till regeringen om hur underskottet ska täckas.


värdering av bankmedeL i utLändsk vaLuta 
Innestående behållning på EUR-konto per 2013-12-31 har 


omvärderats till balansdagskurs.


värdering av Fordringar och skuLder 
Kundfordringar uppgår till 138 miljoner kronor vilket är en 


ökning med 31 miljoner kronor jämfört med föregående år. 


Ökningen beror på MAX IV uppbyggnad där det inte fanns 


några kundfordringar 2012, ökade kundfordringar till avgifts-
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studenter samt fakturering från Lund University Commissio-


ned till Sida i december. Kundfordringar som är äldre än sex 


månader har skrivits av som befarad kundförlust. Leverantörs-


skulder uppgår till 302 miljoner kronor, en ökning med 5 


miljoner kronor jämfört med föregående år. Terminssäkrade 


fordringar respektiver skulder uppgår till 17 miljoner kronor, 


en minskning med 99 miljoner kronor jämfört med tidigare 


år. Minskningen förklaras av att merparten av leveranserna 


avseende specialanpassningar till MAX IV har levererats. Ford-


ringar respektive skulder i utländsk valuta har omräknats till 


balansdagskurs. Terminssäkrade fordringar respektive skulder 


är beräknade efter den terminssäkrade kursen.


värdering av varuLager 
Varulager har värderats till verkliga värdet på balansdagen.


värdering av anLäggningstiLLgångar 
Immateriella anläggningstillgångar utgörs främst av balanse-


rade utgifter för utveckling av befintlig infrastruktur för att 


säkerställa framtida ekonomiska och kvalitativa fördelar för 


verksamheten genom användning av nyare och effektivare 


IT-relaterade stödsystem. Den ekonomiska livslängden ska 


vara minst 3 år och anskaffningsvärdet minst 500 000 kr. 


I anskaffningsvärdet ingår både externa inköp och univer-


sitetets egna direkta kostnader för den enskilda tillgången. 


Immateriella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över den 


bedömda ekonomiska livslängden med utgångspunkt från 


den månad tillgången tas i bruk.


Materiella anläggningstillgångar utgörs främst av inventarier 


och utrustning med mera. Den ekonomiska livslängden ska 


vara minst tre år och anskaffningsvärdet minst 20 000 kr. 


Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över den 


bedömda ekonomiska livslängden med utgångspunkt från 


den månad tillgången tas i bruk


Förbättringsutgifter på annans fastighet som avser reparation 


och underhåll aktiveras då anskaffningsbeloppet överstiger 


100 000 kr och den ekonomiska livslängden beräknas vara 


mer än tre år. Avskrivningstiden för förbättringsutgift på 


annans fastighet anpassas till hyreskontraktets återstående 


längd. 


avskrivningstider tillämpas enligt följande


Immateriella anläggningstillgångar 3, 4 eller 5 år


Förbättringsutgifter på annans fastighet 3-25 år, enl. hyreskontrakt + 
ev. förlängning


Byggnadsinventarier 3, 5, 7 eller 10 år


Datorer och kringutrustning 3 år


Större server och nätverksinstallationer 5 eller 7 år


Lab/verkstadsutrustning 3, 5 eller 10 år


Kontorsmaskiner och kopieringsutrustning 3,4 eller 5 år


Inredning 3, 5 eller 10 år


För konstföremål sker ingen avskrivning. Endast anskaffnings-


värde för konstföremål som förvärvats eller överlåtits från 


Statens konstråd från och med år 2004 tas upp i balansräk-


ningen. Någon invärdering av tidigare förvärvade konstföre-


mål har inte gjorts.


Avsteg från ovanstående avskrivningstider gäller för fyra in-


värderade anläggningstillgångar redovisade som förbättrings-


utgifter på annans fastighet. För dessa tillgångar tillämpas en 


avskrivningstid om 25 år.


PeriodavgränsningsPoster 
Periodisering innebär att intäkter och kostnader hänförs till 


det år de avser. I allt väsentligt har periodisering skett för t ex 


leverantörsskulder, semesterlöneskuld, avgifter och bidrag. 


För utgiftsperiodiseringar har en beloppsgräns om 50 000 kr 


tillämpats. De fakturor som ankomstregistrerats men som inte 


bokförts senast brytdagen och som avser 2013 har manuellt 


bokats upp som leverantörsskuld och kostnad.


Universitetet reserverar sedan 2004 för upplupna kostnader 


avseende lärarlöneskulder. Reserveringen har skett för sådan 


skuld vilken inte kommer att regleras inom läraravtalets tre-


årsperspektiv. Skulden bygger på ett verkligt antal timmar 


och beräknas enligt en schabloniserad medellön per befatt-


ningskategori.


För externfinansierade bidrag och uppdrag tillämpas den gäl-


lande statliga redovisningsprincipen för intäktsredovisning i 


projekt. För pågående projekt tas intäkter upp motsvarande 


upparbetade kostnader under året. Erhållna medel från bi-


dragsgivare som ännu inte använts i verksamheten redovisas 


som oförbrukade bidrag i balansräkningen. För under året 


avslutade projekt redovisas skillnaden mellan intäkter och 


kostnader som över/underskott i resultaträkningen. Projekt 


där bidrag, enligt kontrakt, ännu ej erhållits bokförs som 


fordran på bidragsgivaren för den del som är en upparbetad 


kostnad. En prövning görs också av fordrans giltighet mot 


kontrakt eller motsvarande avtal.


redovisning av indirekta kostnader 
Universitetet tillämpar den sektorsgemensamma modellen 


för redovisning av indirekta kostnader, SUHF-modellen. Enligt 


modellen fördelas indirekta kostnader löpande baserat på 


nedlagda kostnader vilket medför en fullständig kostnadsre-


dovisning på lägsta verksamhetsnivå (kostnadsbärare) och för-


utsättningar för en korrekt periodisering av bidragsinkomster. 


Universitetet fördelar stödverksamhetens kostnader – de indi-


rekta kostnaderna – på kostnadsbärarna i relation till direkta 


löne- och driftskostnader (fördelningsbas). 


transFereringar
Universitetet särredovisar transfereringar då dessa inte repre-


senterar någon egentlig resursförbrukning inom universitetet. 


Transfereringar är medel som är avsedda att användas för 


finansiering av bidrag till externa samarbetspartner samt till 


stipendier med mera. Finansiering motsvarande kostnaderna 


har hämtats från anslag och bidrag. Exempel på transfere-


ringar är stipendier, medel från EU till projekt där universitetet 
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är koordinator samt överföring av strategiska forskningsmedel 


till andra lärosäten. 


avstämning av meLLanhavanden med andra 
statLiga myndigheter
Vid inrapportering till statsredovisningen ska varje transak-


tion till annan statlig myndighet kunna särredovisas. Erhållna 


bidrag och avgifter samt givna bidrag och köp ska redovisas 


och stämmas av med varje statlig motpart för belopp över-


stigande en miljon kronor. För fordringar och skulder över 


årsskiftet gäller att belopp över ett hundra tusen kronor ska 


stämmas av. Lunds universitet har i sin kodsträng en unik 


kod för varje myndighet och en gemensam kod för samtliga 


övriga motparter för att kunna särskilja dessa transaktioner. 


Efter årets avstämning med andra statliga myndigheter har 


universitetet inga oförklarade differenser.


donationsmedeL 
Universitetet har medgivande från regeringen, enligt § 12 


donationsförordningen, att placera donationsmedel som inte 


skall förbrukas inom de närmaste två åren utanför Riksgäl-


den. Behovet av likvida medel de närmaste två åren beräknas 


uppgå till 8 miljoner kronor.


Den donation som redovisas som Donationskapital har var-


aktighetskriterium enligt donationsurkunden men uppfyller 


inte kraven för att bli stiftelse. Kapitalet är placerat, enligt 


donators önskan, som långfristig fordran i balansräkningen.


Årets ekonomiska resultat har inte påverkats av donations-


medelsförvaltningens ekonomiska resultat.


noter
Belopp i tkr där annat ej anges.


1. intäkter av anslag 


2013 2012


Forskning/forskarutbildning 1 856 338 1 849 563


Grundläggande utbildning 1 830 438 1 791 014


Ersättningar för klinisk utbildning o forskning 412 886 407 653


Ersättningar för ekonomiska analyser 4 486 4 458


summa intäkter av anslag 4 104 148 4 052 688


Lämnade bidrag finansierade med statsbudgetmedel uppgår till 43 835 tkr 
och redovisas under transfereringar i resultaträkningen. Dessa lämnade 
bidrag avser finansiering av forskarskolor med 4 776 tkr,  överföring av 
strategiska forskningsmedel med 35 032 tkr och kårstöd 4 027 tkr.


2. intäkter av avgifter och andra ersättningar 


2013 2012


Uppdragsforskning 112 749 106 217


Uppdragsutbildning 84 940 72 930


Uthyrning bostäder studenter/gästforskare 53 459 45 159


Utbildning av avgiftsstudenter 49 049 31 508


Beställd utbildning 8 508 9 322


Högskoleprovsavgifter 2 724 2 375


Museum, entréavgifter 1 489 1 567


summa intäkter av avgifter enl regleringsbrev 312 918 269 078


Rådgivning och annan liknande service 186 700 177 106


Lokaler, parkering 96 243 93 631


Konferenser och kurser 11 802 10 806


Informations- och kursmaterial 10 017 8 907


Tidskrifter o andra publikationer 6 755 5 251


summa intäkter enligt § 4 avgiftsförordningen 311 518 295 700


Kopior allmänna handlingar (avg förordn §15) 38 79


summa kopior allmänna handlingar  
(avg förordn §15)


38 79


Vidarefakturering av kostnader,  
försäljning av material


24 787 26 339


Förseningsavgifter och skadestånd 9 852 977


Redovisningstjänster stiftelser mm 6 272 6 615


Sponsring 1 684 690


summa intäkter av andra ersättningar 42 594 34 621


Reavinst förs anl tillg utomstatl 366 662


summa reavinst förs anl tillg utomstatl 366 662


summa intäkter av avgifter och andra 
ersättningar


667 435 600 140


Intäkter enl § 4 (exkl lokaler)  
i förhållande till totala kostnader*


3,0% 3,0%


*Fr o m 2009 får universitet och högskolor ta 
ut avgifter för lokaler som ursprungligen har 
hyrts för lärosätets egen verksamhet utan den 
begränsning som följer av § 4 andra stycket. 
Intäkter av lokalhyror uppgick 2013 till 88 875 
tkr (86 128 tkr).


särredovisning av avgiftsbelagd  
verksamhet - tjänsteexport


Intäkter 122 777 92 843


Kostnader -122 777 -92 843
 
Som tjänsteexport definieras universitetets försäljning av tjänster 
till utländska motparter. Kostnaderna beräknas vara lika stora som 
intäkterna. Fr o m 2013 används SUHF:s rekommendation vid beräkning 
av tjänsteexport. Även beräkningen för 2012 har justerats. Ökningen 
beror främst på att studieavgifterna har ökat med 16,7 miljoner samt 
uppdragsforskning och -utbildning med 5,3 resp. 4,5 miljoner.


3. intäkter av bidrag (per finansiär)


2013 2012


Statliga myndigheter inkl statliga affärsverk 1 298 896 1 199 465


Övriga organisationer och ideella föreningar 692 022 584 865


EU:s institutioner 214 317 229 499


Övriga länder och internationella 
organisationer


118 599 111 034


Kommuner och landsting 49 039 50 044


Privata företag 40 308 49 750


Statliga bolag 1 512 3 981


Bidrag från enskilda -2 852 3 374


summa intäkter av bidrag 2 411 841 2 232 011


Posten ”Bidrag från enskilda” visar 4 000 tkr för lågt saldo och posten 
”Bidrag från övriga organisationer” visar 4 000 tkr för högt saldo på grund 
av felbokförd periodisering.
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4. Finansiella intäkter 


2013 2012


Ränteintäkter, räntekonto RGK 40 011 60 208


Ränteintäkter m m, övrigt 5 631 2 926


Valutakursvinster 2 149 4 862


Ränteintäkter, donationsmedel 100 107


summa finansiella intäkter 47 891 68 104


5. kostnader för personal 


2013 2012


Lönekostnader exkl arbetsgivaravgifter 3 081 675 2 862 921


Övriga personalkostnader 1 513 887 1 432 044


summa kostnader för personal 4 595 563 4 294 964


6. kostnader för lokaler


2013 2012


Hyror exkl el och värme 840 342 794 273


Driftskostnader (el, gas, fjärrvärme, vatten) 71 473 75 757


Renhållning, bevakning och övriga 
driftskostnader


33 811 31 107


summa kostnader för lokaler 945 627 901 137


7. övriga driftskostnader


2013 2012


ALF-avtal 413 938 407 653


Övriga tjänster 290 053 286 682


Övriga varor 247 908 244 527


Resor 99 779 97 661


Konsultuppdrag 86 991 86 493


Datatjänster 64 355 61 821


Utbildningstjänster 61 596 50 357


E-resurser 46 107 46 800


Reparationer och underhåll 39 780 34 888


Tryckning, publikationer och pappersvaror 37 293 41 403


Korttidsinvesteringar, 
livslängd 1-3 år och/eller 500 euro


33 182 35 784


Post och Tele 19 023 21 952


Forskningsuppdrag 15 693 10 620


Varutransporter och fraktavgifter 13 851 11 382


Leasingavgifter vid 
operationell leasing och maskinhyror


6 809 8 867


Kontorsmateriel 6 561 7 272


Reaförlust avyttring anläggningstillgångar 2 579 941


Offentligrättsliga avgifter 1 587 1 415


Skatter 484 307


Varulagerförändring -356 146


Aktivering/särsk periodisering utveckling anl 
tillg i egen regi


-22 542 -4 648


summa övriga driftskostnader 1 464 670 1 452 322


Posten ”ALF-avtal” visar 1 052 tkr för högt saldo och posten ”Övriga 
tjänster” visar 1 052 tkr för lågt saldo.


8. Finansiella kostnader 


2013 2012


Räntekostnader, lån RGK 6 168 7 733


Valutakursförluster 4 338 4 054


Räntekostnader, övrigt 813 1 051


Övriga finansiella kostnader 1 3


summa finansiella kostnader 11 320 12 841


9. transfereringar (per finansiär) 


2013 2012


erhållna medel för finansiering av bidrag:


Statliga myndigheter inkl affärsverk 119 577 97 966


Övriga organisationer och ideella föreningar 54 862 43 138


Medel som erhållits fr statens budget för 
finansiering av bidrag


43 835 37 332


EU:s institutioner 16 278 65 836


Privata företag 4 263 4 081


Övriga länder och internationella 
organisationer


4 063 4 579


Kommuner och landsting 425 718


Bidrag från enskilda 363 725


summa erhållna medel 243 667 254 376


Lämnade bidrag


Lämnade bidrag till 
statliga myndigheter inkl affärsverk


-108 994 -122 109


Lämnade bidrag till enskilda personer -81 835 -80 085


Lämnade bidrag till övriga länder och 
internationella organisationer


-19 830 -25 167


Lämnade bidrag till privata företag och 
privatägda ekonomiska föreningar


-16 047 -14 298


Lämnade bidrag till övriga 
organisationer och ideella föreningar


-8 965 -650


Lämnade bidrag till övriga statliga sektorn -5 197 -7 493


Lämnade bidrag till kommuner 
och kommunala bolag


-1 711 -1 538


Lämnade bidrag till landsting -1 088 -2 379


Lämnade bidrag till statliga bolag 0 -656


summa lämnade bidrag -243 667 -254 376


saldo transfereringar 0 0


Lämnade bidrag utgörs främst av förmedlade bidrag till statliga 
myndigheter och stipendier. 


10 kapitalförändring enligt resultaträkningen 


2013 2012


Anslagsfinansierad verksamhet -90 719 -165 183


Bidragsfinansierad verksamhet 13 583 172 693


Avgiftsfinansierad verksamhet 471 13 319


redovisad kapitalförändring -76 665 20 829


kapitalförändring per område


belopp i tkr


balanserad
kapitalför-


ändring (a)


årets 
kapitalför-
ändring (b)


summa
 (a+b)


utbildning på grundnivå och avancerad nivå


Utbildning enligt 
uppdrag i regleringsbrev


392 496 -99 364 293 132


Uppdragsverksamhet 17 212 9 072 26 284


summa 409 708 -90 292 319 416


Forskning och utbildning på forskarnivå


Forskning och 
utbildning på forskarnivå


1 235 805 22 229 1 258 034


Uppdragsforskning 8 747 -8 602 145


summa 1 244 552 13 627 1 258 179


total 1 654 260 -76 665 1 577 595
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11. rättigheter och andra immateriella anläggningstillg.


2013 2012


IB anskaffningsvärde 41 103 42 776


Årets anskaffningar 1 506 241


Årets försäljning/utrangering 0 -1 914


Årets slutförda pågående nyanläggningar 0 0


UB anskaffningsvärde 42 609 41 103


IB ack avskrivningar -33 219 -32 490


Årets avskrivningar -2 531 -2 642


Årets försäljning/utrangering 0 1 914


UB ack avskrivningar -35 750 -33 219


bokfört värde 6 859 7 884


12. Förbättringsutgifter på annans fastighet 


2013 2012


IB anskaffningsvärde 517 950 412 907


Årets anskaffningar 118 632 115 447


Årets försäljning/utrangering -20 576 -10 404


UB anskaffningsvärde 616 006 517 950


IB ack avskrivningar -316 818 -299 557


Årets avskrivningar -36 367 -27 638


Årets försäljning/utrangering 20 410 10 376


UB ack avskrivningar -332 774 -316 818


bokfört värde 283 232 201 132


13. maskiner, inventarier, installationer m.m. 


2013 2012


IB anskaffningsvärde 2 615 683 2 472 349


Årets anskaffningar 194 982 276 159


Årets försäljning/utrangering -191 730 -144 624


Årets slutförda pågående nyanläggningar 41 814 11 800


UB anskaffningsvärde 2 660 750 2 615 683


IB ack avskrivningar -1 923 959 -1 830 533


Årets avskrivningar -252 010 -234 088


Årets försäljning/utrangering 189 111 140 662


UB ack avskrivningar -1 986 858 -1 923 959


bokfört värde, exklusive finansiell leasing 673 892 691 725


Finansiell leasing


IB anskaffningsvärde 1 405 1 405


Årets anskaffningar 0 0


Årets försäljning/utrangering 0 0


UB anskaffningsvärde 1 405 1 405


IB ack avskrivningar -1 405 -1 405


Årets avskrivningar 0 0


Årets försäljning/utrangering 0 0


UB ack avskrivningar -1 405 -1 405


bokfört värde 0 0


Totalt bokfört värde för maskiner, inventarier, 
installationer m m


Maskiner, inventarier, installationer m m 673 892 691 725


Finansiell leasing, maskiner/inv 0 0


summa maskiner, inventarier, installationer m.m 673 892 691 725


14. Pågående nyanläggningar


2013 2012


IB anskaffningsvärde 321 434 154 883


Årets anskaffningsvärde 329 921 178 351


Färdigställda anläggningar -41 814 -11 800


ub anskaffningsvärde, bokfört värde 609 541 321 434


Ökningen av pågående arbete består i huvudsak av investeringar för Max 
IV som kommer att tas i bruk först år 2015.


15. andelar i hel- och delägda företag


antal 
styck Företag


nom. 
värde 


innehavet
anskaffn.


värde
värde


2013
värde


2012


100 LUIS AB   100  10 802 39 552 39 415


16. andra långfristiga värdepappersinnehav


2013 2012


- andra långfristiga värdepappersinnehav 
utgörs av


aktier och andelar:


IB anskaffningsvärde 36 003 29 924


Årets anskaffningar 6 546 6 079


Årets försäljningar


UB anskaffningsvärde aktier och andelar 42 549 36 003


Marknadsvärde aktier och andelar 46 440 32 459


obligationer och andra värdepapper


IB anskaffningsvärde 60 643 50 247


Årets anskaffningar 77 592 10 397


Årets försäljningar -74 108 0


UB anskaffningsvärde obligationer och andra 
värdepapper


64 128 60 644


Marknadsvärde obligationer och andra 
värdepapper


63 779 62 476


värdepapperens sammanlagda marknadsvärde 110 219 94 935


17. andra långfristiga fordringar


2013 2012


Revers med låntagare Stiftelsen Michael 
Hansens kollegium 


2 000 2 000


Fond Access Hedge (såld i december 2013, 
likvid erhålles i februari 2014)


92 0


2 092 2 000 


18. kundfordringar


2013 2012


Kundfordringar, utomstatliga 103 740 88 309


Reservering osäkra fordringar -1 177 -2 077


summa kundfordringar 102 564 86 233


19. Fordringar hos andra myndigheter


2013 2012


Mervärdesskattefordran och övriga fordringar 106 620 203 770


Kundfordringar 35 178 20 695


summa fordringar hos andra myndigheter 141 798 224 465
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20. övriga fordringar 


2013 2012


Reseförskott 1 452 2 113


Övriga fordringar 175 567


summa övriga fordringar 1 627 2 680


21. Förutbetalda kostnader


2013 2012


Förutbet hyreskostnader, övriga 227 548 228 158


Förutbetalda köpta tjänster och varor 28 129 20 564


Förutbet hyreskostnad avs andra myndigheter 10 814 12 143


summa förutbetalda kostnader 266 491 260 865


I posterna Förutbetalda hyreskostnader ingår långa (vanligen 10 år) 
förskottsbetalda hyror med belopp 43 272 tkr (58 693 tkr).


22. upplupna bidragsintäkter


2013 2012


Upplupna bidragsint utländska 91 457 94 996


Upplupna bidragsint övriga 88 909 65 364


Upplupna bidragsint andra myndigheter 61 476 47 758


summa upplupna bidragsintäkter 241 842 208 119


23. övriga upplupna intäkter 


2013 2012


Upplupna intäkter uppdrag och övr förs, övriga 15 545 16 666


Upplupna intäkter uppdrag 
och övr förs andra myndigheter


7 714 8 607


summa övriga upplupna intäkter 23 260 25 273


24. avräkning med statsverket


2013 2012


 anslag i räntebärande flöde


 Ingående balans 0 0


 Redovisat mot anslag 4 147 983 4 090 020


 Anslagsmedel som tillförts räntekonto -4 147 983 -4 090 020


 Skulder avseende anslag i räntebärande flöde 0 0


Enligt regleringsbrevet får medel under anslagsposten ap.8 Internationell 
forskningsanläggning endast disponeras efter särskilt beslut av regeringen. 
Under 2010 utbetalades 38 mnkr av dessa medel.


Då inget beslut tagits för resterande medel unden 2013 kvarstår 82 mnkr 
som odisponerad per 2013-12-31 och har därför inte påverkat posten 
avräkning med statsverket 2013.


25. behållning räntekonto i riksgäldskontoret 


2013 2012


Räntekontot 3 999 413 4 165 743


I behållningen på räntekontot ingår 35 268 tkr som avser donationsmedel 
som är placerade i RGK.


Beviljad kredit på räntekontot uppgår till 309 000 tkr (309 000 tkr)


26. kassa och bank 


2013 2012


Bankmedel EU-medel 164 960 120 102


Bankmedel, donationsmedel 14 14


summa kassa och bank 164 973 120 115


27. statskapital


2013 2012


Överföring till Lunds universitet 
innovationssystem AB (LUIS AB) 


20 000 20 000


Kulturtillgångar överförda från Statens 
konstråd


1 984 1 908


Anslagsfinansierad konst 1 049 1 049


summa statskapital 23 033 22 957


28. donationskapital


2013 2012


Donation från bokförläggare Michael Hansen 2 000 2 000


Årets donation UB 0 1 750


Donationsfinansierad konst Skissernas museum 2 795 1 045


Avkastning Michael Hansen avseende 2012 
utdelat under 2013


-100 -107


summa donationskapital 4 695 4 687


Donationskapitalet från Michael Hansen är, enligt stiftelseförordnandet, 
utlånat till Stiftelsen Michael Hansens Kollegium (se not 17). Avkastningen 
(ränteintäkt) utdelas till samma stiftelse. 
Utdelningen sker samma år som avkastningen erhålls.


29. resultatandelar i hel- och delägda företag 


2013 2012


IB resultatandelar 25 897 28 997


Justering av resultatandelar 29 372


Överfört från föregående års resultat -6 481 -3 472


ub resultatandelar 19 445 25 897


30. balanserad kapitalförändring 


2013 2012


Balanserad kapitalförändring, IB 1 627 057 1 632 368


Kapitalförändring föreg år 20 829 -8 683


 Disp av resultat


 - till Donationskapital -107 -113


 - omföring anslagsfinansierad konst 0 -120


 - omföring sem.löneskuld SLI 0 132


 - till Resultatandelar i hel- och delägda företag 6 482 3 473


Rest kapitalförändring föreg år 27 203 -5 311


 


balanserad kapitalförändring, ub 1 654 260 1 627 057


31. avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 


2013 2012


Pensionförmåner som ska bekostas av 
universitetet


 Ingående avsättning 29 176 40 587


+ Årets pensionskostnad 19 705 9 412


+ Särskild löneskatt 4 781 2 283


- Årets pensionsutbetalningar -19 586 -23 106


 utgående avsättning 34 077 29 176
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32. Lån i riksgäldskontoret


2013 2012


Lån anläggningstillgångar IB 564 373 499 867


Nyupptagna lån 245 584 228 437


Amorteringar -133 919 -163 931


Lån anläggningstillgångar ub 676 038 564 373


Beviljad låneram i Riksgäldskontoret 850 000 815 000


33. skulder till andra myndigheter


2013 2012


Skuld till Skatteverket (Arbetsgivaravg) 78 539 74 324


Leverantörskulder andra myndigheter 51 002 42 039


Utg mervärdesskatt 18 774 16 294


Valutasäkring 17 544 117 337


Avtalsförsäkring 61 97


Övriga skulder 24 30


summa skulder till andra myndigheter 165 944 250 121


34. Leverantörsskulder


2013 2012


Leverantörsskulder utomstatliga 250 931 254 610


35. övriga skulder


2013 2012


Avräkningskonto  EU 96 069 67 950


Personalens källskatt 73 923 70 516


Övriga skulder 16 520 8 685


Div avräkningskonton 
(outredda inbetalningar mm)


2 387 522


Bidrag för vidareförmedling 
från icke-statliga bidragsgivare


176 90


summa övriga skulder 189 076 147 764


36. depositioner


2013 2012


Depositioner från studenter för nycklar/kodkort 4 533 1 068


37. upplupna kostnader


2013 2012


Upplupen semesterlöneskuld 173 017 148 371


Upplupna sociala avgifter 114 697 102 214


Upplupna löner 43 639 50 789


Upplupen lönerevision 18 042 15 807


Övriga upplupna kostnader 5 683 11 245


Övriga upplupna kostnader avseende statliga 
myndigheter (kombinationsläkare mm)


4 055 4 153


summa upplupna kostnader 359 133 332 579


38. oförbrukade bidrag (per finansiär)


2013 2012


Statliga myndigheter inkl statliga affärsverk 1 914 494 1 714 589


Övriga organisationer och ideella föreningar 731 648 721 459


EU:s institutioner 149 381 150 601


Donationsmedel1 105 023 90 696


Privata företag 98 723 93 890


Övriga länder och 
internationella organisationer


91 514 114 516


Kommuner och landsting 37 654 34 991


Bidrag från enskilda 8 142 5 865


Statliga bolag 1 328 1 001


summa oförbrukade bidrag 3 137 907 2 927 609


1 Donationsmedel är till största delen bidrag från enskilda.


I det totala beloppet för oförbrukade bidrag år 2013 ingår för framtida 
avskrivningar uppbundet belopp 491 120 tkr (547 040 tkr år 2012). Detta 
motsvarar en andel av 15,65% (18,69% år 2012). 


Förbrukningstakt för oförbrukade statliga bidrag 
beräknad enligt hFrs modell
Oförbrukade bidrag 1 936 461 tkr (1 727 717 tkr 2012) minus upplupna 
bidragsintäkter 61 476 tkr (47 758 tkr 2012).


2013 2012


Förbrukningshastighet


Inom 3 mån 375 880 340 612


3-12 mån 1 127 640 1 021 835


1 år - 3 år 371 465 317 513


> 3 år 0 0


summa 1 874 985 1 679 959


Differensen mot oförbrukade bidrag per finansiär beror på statliga medel 
som är utbetalda via icke statlig finansiär.


39. övriga förutbetalda intäkter 


2013 2012


Förutbet int uppdrag o övr försäljn, övriga 167 162 192 539


Förutbet int uppdrag o övr försäljn avs andra 
myndigheter


50 981 46 684


Förutbet hyreintäkter, utomstående 4 194 5 821


summa övriga förutbetalda intäkter 222 337 245 045


I det totala beloppet för övriga förutbetalda intäkter år 2013 ingår för 
framtida avskrivningar uppbundet belopp 8 283 tkr (12 404 tkr år 2012). 
Detta motsvarar en andel av 3,73% (5,06% år 2012).        
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40. redovisning av avgifter enligt Fåb 3 kap 2 §


redovisning av avgiftsfinansierad verksamhet (tkr)


verksamhet


över/
underskott 
t.o.m. 2011


över/
underskott 


2012 intäkter 2013
kostnader 


2013
över/under-


skott 2013


ack över-/ 
underskott,  


utgående 
2013


Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå


Beställd utbildning 7 365 1 061 2 319 898 1 421 9 847


Yrkeshögskolan, KY m.m.


Uppdragsutbildning 809 6 599 107 310 99 653 7 657 15 065


Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter -7 097 312 49 049 47 228 1 821 -4 964


summering 1 077 7 972 158 678 147 779 10 899 19 948


Forskning eller utbildning på forskarnivå


Uppdragsforskning 1 355 6 556 105 631 114 243 -8 612 -701


summering 1 355 6 556 105 631 114 243 -8 612 -701


Verksamhet där krav på full kostnadstäckning inte gäller


Högskoleprovet -2 099 -194 2 724 2 935 -211 -2 504


Upplåtande av bostadslägenhet


utbytesprogram och gästforskare -38 424 -14 909 55 416 73 533 -18 117 -71 450


Upplåtande av bostadslägenhet


regeringsbeslut (U2010/4277/UH)


Övrigt enligt bilaga 4 0 0 1 489 1 489 0 0


summering -40 523 -15 103 59 629 77 957 -18 328 -73 954


Fr o m 2013 sker fördelningen av de särskilda verksamhetsgrenarna för 
uppföljning av indirekta kostander via redovisningen och därför behövs ingen 
hänsyn tas till dessa.


Tjänsteexport ingår med 36 141 tkr i intäkterna för uppdragsutbildning, 964 
tkr för beställd utbildning, 22 451 tkr för uppdragsforskning och 48 764 tkr 
för utbildning för studieavgiftsskyldiga studenter.


På raden för upplåtande av bostadslägenhet utbytesprogram och gästforskare 
har intäkterna för 2012 justerats till 47 265 tkr och kostnaderna till 62 174 tkr, 
vilket ger ett justerat underskott på 14 909 tkr. Anledningen är att anslag, 
interna intäkter och studieavgiftsstudenternas del har tagits bort.  
      
    


41. redovisning enl 25 a § avgiftsförordningen


2013 2012


A. Ackumulerat överskott i avgiftsfinansierad 
verksamhet


19 247 16 063


B. Årets totala omsättning i avgiftsfinansierad 
verksamhet


264 309 235 407


A i procent av B 7,3% 6,8%


42. övriga ansvarsförbindelser avseende hyresavtal


2013 2012


crc avtal 90101 


Avtal att betala hyrestillägg år 16-20 vid 
uppsägning efter 10 år


160 205 160 205


nanolab avtal m17-618


Engångskostnad 21 000 tkr år 2016 + 
hyrestillägg 460 tkr /kvartal i 
fem år vid uppsägning efter år 10


48 600 48 600


Engångskostnad 10 600 tkr år 2021 + 
hyrestillägg 330 tkr/kvartal i 
fem år vid uppsägning efter år 10


30 400 30 400


bmc avtal m17-724


Hyrestillägg 6 940 000 kr/år år 6-10 vid 
uppsägning till år 10 vid uppsägning efter år 10


34 700 34 700


Hyrestillägg 5 160 000 kr/år år 11- vid 
uppsägning till år 15 vid uppsägning efter år 10


25 800 25 800


I årsredovisningen 2012 angavs att universitetet inte hade några 
ansvarsförbindelser. Beloppet för 2012 har korrigerats med de 
ansvarsförbindelser som fanns redan då.
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8.14 Stiftelser med anknuten förvaltning
Universitetet förvaltar 684 (681) anknutna stiftelser. Sammanlagt uppgår placeringarnas 
marknadsvärde till ca 2,2 miljarder kronor (2,0 miljarder kronor). Universitetets kostnader 
för förvaltningen av de anknutna stiftelserna har beräknats och debiterats stiftelserna. 
Totalt uppgår den erhållna ersättningen till 6,3 miljoner kronor (6,6 miljoner kronor). 


Universitetsstyrelsen är förvaltare för Lunds universitets 


anknutna stiftelser. Vissa frågor har delegerats till särskilda 


inrättade styrelser, donationsstyrelsen och donationsfastig-


hetsstyrelsen. 


Universitetets anknutna stiftelser äger bland annat aktier, 


obligationer, fastigheter och mark. Markinnehavet ger i viss 


mån möjlighet till markbyten som kan vara till nytta för uni-


versitetets nuvarande verksamhet och framtida expansion. 


Markbyte har exempelvis för några år sedan skett för att möj-


liggöra bygget av MAX IV-anläggningen. En av stiftelserna, 


Stiftelsen Akademihemman, äger 30 % av aktierna i bolaget 


Science Village Scandinavia AB (tidigare Lundamark AB). 


Stiftelserna äger blanda annat fastigheter där universitetet 


bedriver verksamhet exempelvis Biskopshuset, Pufendorfin-


stitutet och Juridicum. 


Av universitetets 684 stiftelser samförvaltas 641 styck. I dessa 


stiftelser kan aktiva placeringsbeslut fattas inom ramen för 


ett av Universitetsstyrelsen fastställt placeringsreglemente. 


Övriga stiftelser har i varierande grad begränsningar i pla-


ceringsinriktningen. Kapitalet i samförvaltningen förvaltas i 


egen regi. De finansiella tillgångarna i samförvaltningen upp-


gick vid årets slut till 1 921 miljoner kronor (1 664 miljoner 


kronor). Allokeringen av tillgångarna utgjordes av svenska 


aktier (65 procent), strukturerade produkter och obligationer 


(23 procent) samt banktillgodohavande (12 procent).  


Avkastningen för de samförvaltade stiftelserna uppgick un-


der året till +17,8 procent (+12,2 procent). Utvecklingen av 


stiftelsernas jämförelseindex uppgick till +12,2 procent (+9,0 


procent). Stiftelsernas jämförelseindex utgörs av SixRX (50 


procent), T-bond (35 procent) samt T-bill (15 procent).  


De anknutna stiftelserna har under året delat ut 71 miljoner 


kronor (71 miljoner kronor) för ändamål i enlighet med do-


natorernas vilja. Merparten av detta belopp finansierar uni-


versitetet forskning, men en del av medlen finansierar även 


resebidrag och stipendier till universitetets studenter.


Universitetet har under 2013 åtagit sig att förvalta följande 


stiftelser:


syskonen eva och göran bundys stiFteLse 
tiLL stöd För medicinsk Forskning vid Lunds 
universitet 
Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till forskning och 


utbildning av post doc läkare vid medicinska fakulteten, Lunds 


universitet, som forskar om kardiovaskulära sjukdomar och 


hjärnans somatiska sjukdomar.


Stiftelsekapital: 10,0 miljoner kronor


stiFteLsen roy och maJ Frantzéns Fond
Fondens medel disponeras av ”Historisk-filosofiska sektionen” 


av Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet till främjande 


av sådan forskning inom institutionens verksamhetsområde, 


för vilken statsmedel i huvudsak icke står till förfogande.


Stiftelsekapital: 7,9 miljoner kronor 


stiFteLsen cemec För Forskning om 
eLektromagnetisk energiomvandLing
Stiftelsen ska verka för inrättande och drift av ett centrum, 


Centre for Electro Magnetic Conversion, CEMEC, för forsk-


ning runt omvandling av elektromagnetisk energi vid Lunds 


tekniska högskola (LTH) på Lunds universitet.


Stiftelsekapital: 3,0 miljoner kronor


Under 2013 har dessutom 3,5 miljoner kronor inbetalats till 


redan befintliga stiftelser. 
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8.15 Redovisning av takbelopp
Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR). Utfall avseende perioden 2013-01-01 – 2013-12-31.


utbildningsområde utfall hst utfall hPr hst ersättning (tkr) hPr ersättning (tkr) utfall total ersättning (tkr)


Design 140 140 19 986 12 177 32 163


Humaniora 3 659 2 521 103 799 48 525 152 324


Juridik 2 039 1 753 57 830 33 753 91 584


Konst 74 74 14 997 6 439 21 436


Undervisning 66 58 2 097 2 179 4 276


Medicin 2 111 1 962 126 312 142 836 269 148


Musik 384 384 47 293 29 902 77 196


Naturvetenskap 2 562 2 009 129 068 85 362 214 429


Samhällsvetenskap 7 619 6 343 216 123 122 125 338 248


Teater 55 55 15 609 7 775 23 384


Teknik 5 966 5 253 300 543 223 173 523 716


Teologi 296 199 8 410 3 830 12 240


Vård 1 693 1 599 90 651 74 189 164 840


Övrigt 283 257 11 448 8 451 19 899


Design, konst, musik, 
teater över tak


246 255 12 399 10 822 23 221


summa 27 192 22 863 1 156 564 811 539 1 968 103


Takbelopp (tkr) 1 797 531


Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr) 170 572


antaL heLårsstudenter inom vissa konstnärLiga områden. 
Totalt antal utbildade helårsstudenter 305 inom design. Högst får 140 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 


Totalt antal utbildade helårsstudenter 81 inom konst. Högst får 74 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 


Totalt antal utbildade helårsstudenter 446 inom musik. Högst får 384 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 


Totalt antal utbildade helårsstudenter 67 inom teater. Högst får 55 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 


Övriga helårsstudenter har avräknats mot utbildningsområdet Teknik.
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8.16 Anslagssparande och överproduktion
beräkning av anslagssparande och överproduktion (tkr)


A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)


Årets takbelopp 1 797 531


 + Ev. ingående anslagssparande 0


summa (a) 1 797 531


B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå


Ersättning för HPR från december föregående budgetår 10 208


Utfall total ersättning enligt tabell1 1 968 103


 + Ev. ingående överproduktion 176 374


summa (b) 2 154 685


summa (a-b)1 -357 154


1 Positiv summa förs till tabell över anslagssparandet nedan. Negativ summa förs till tabell över överproduktion nedan.


anslagssparande


Totalt utgående anslagssparande (A-B) 0


 - Ev. anslagssparande över 10 % av takbeloppet2 0


Utgående anslagssparande 0


överproduktion


Total utgående överproduktion* 357 154


 - Ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet2 177 401


Utgående överproduktion 179 753


* Inklusive överprduktion från 2012 på 176 374 tkr.
2 Den del av anslagssparande respektive överproduktion som lärosätet inte får behålla utan regeringens godkännande.
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9. Om årsredovisningen
Lunds universitets årsredovisning regleras av förordning (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag. Årsredovisningen ska ge en rättvisande bild av verksamheten och av 
hur universitetet arbetar i enlighet med principerna tillförlitlighet, relevans, jämförbarhet, 
begriplighet och transparens.


Många delar av universitetet bidrar till sammanställandet av 


årsredovisningen. Uppgifter om volym och utveckling hämtas 


främst ur universitetens verksamhetssystem. Uppgifter om 


händelser hämtas från beslut, nyhetsbrev, kalendarier etc. 


uPPgiFter om studenter
Uppgifter om sökande till program och kurser vid universitet 


hämtas från antagningssystemet NyA genom verksamhets-


informationssystemet Kuben. Siffrorna som används är de 


som gäller vid sista ansökningsdag i respektive antagnings-


omgång.


Största delen av uppgifterna om studenter hämtas från 


LADOK. Den 20 januari 2014 skapades årsredovisningsfilen 


med data som rör 1 januari till 31 december 2013. Uppgifter 


om inresande studenter utanför utbytesprogram baseras på 


antagandet att dessa har eller har haft tillfälligt samordnings-


nummer i stället för svenskt personnummer i Ladok. Enligt lag 


får ingen registrering av medborgarskap ske. 


Helårsstudenter: En helårsstudent motsvarar registreringar 


omfattande 60 högskolepoäng under ett kalenderår, gjorda 


av en eller flera studenter.  Antalet helårsstudenter räknas ut 


genom att alla studenters registrerade högskolepoäng läggs 


ihop och delas med 60.


Helårsprestationer: En helårsprestation motsvarar godkända 


resultat under ett kalenderår som omfattar 60 högskolepo-


äng, presterade av en eller flera studenter. Antalet helårs-


prestationer räknas ut genom att alla studenters godkända 


högskolepoäng läggs ihop och delas med 60.


uPPgiFter om Forskarstuderande
Data om forskarstuderande hämtas från Ladok, men finns 


inte med i årsredovisningsfilen. Uppgifter om doktorandan-


ställningar finns i personalsystemet Primula. 


Prestationsmåttet kostnad per forskarstuderande: Det är svårt 


att skilja kostnader för forskning och utbildning på forskarnivå 


från varandra. Prestationsmåttet beräknas genom en scha-


blon för hur mycket en forskarstuderande kostar avseende 


lokaler, handledning, utrustning, utbildning, resor, andra 


projektkostnader samt indirekta kostnader. Beräkningarna 


baseras på en grov uppskattning av vilka kostnader som tillhör 


utbildning på forskarnivå.


uPPgiFter om PubLikationer
Universitetet använder sig i enlighet med Sveriges universi-


tets- och högskoleförbunds rekommendation av den lokala 


publikationsdatabasen LUP. Denna samkörs mot Web of Sci-


ence och PubMed för att säkerställa att det så långt som 


möjligt är fullständig information inlagd. För 2013 är siffrorna 


ännu preliminära på grund av eftersläpning i registreringen. 


Siffrorna för 2010-2011 är desamma som i årsredovisning 


2012.


Prestationsmått kostnad per publikation: Måttet beräknas på 


refereegranskade publikationer. På grund av eftersläpningen 


redovisas uppgifter inte för 2013.


uPPgiFter om PersonaL
Uppgifter om personalen hämtas ur personalsystemet Primu-


la. Uppgifter om personalens vetenskapliga och pedagogiska 


kompetens är emellanåt ofullständiga. I syfte att säkerställa 


uppgiftskvaliteten avseende antalet disputerade lärare har 


uppgifterna från personalsystemet kommunicerats med uni-


versitetets olika verksamheter.


Medeltalet anställda: Denna uppgift beräknas på antalet 


individer. Efter beräkningar har månaden oktober valts att 


representera en genomsnittlig månad.


Heltidsekvivalent: En heltidsekvivalent är ett jämförelsemått 


som tar hänsyn till hur mycket de anställda individerna fak-


tiskt arbetat.


uPPgiFter om ekonomi
Ekonomiska uppgifter har ekonomisystemet Orfi som käll-


system och informationen hämtas därifrån alternativt via 


rapporteringssystemen Kuben och EOS.
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10. Uppgifter om styrelsen
Enligt 7 kap 2§ i SFS 2000:605 ska myndigheten i årsredovisningen redovisa de skat-
tepliktiga ersättningar och andra förmåner som betalats under räkenskapsåret samt de 
framtida åtaganden som avtalats för var och en av ledamöterna i myndighetens styrelse, de 
ledamöter i myndighetens råd som utsetts av regeringen samt de ledande befattningshavare 
vid myndigheten som utsetts av regeringen. 


För dessa personer ska myndigheten också uppge uppdrag 


som styrelse- eller rådsledamot i andra statliga myndigheter 


samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag. Enligt re-


geringsbeslut utgår arvode till de externa ledamöterna med 


28 tkr per år. Till ordförande utgår ett arvode med 66 tkr 


per år. Nedan redovisas ersättningar, förmåner och övriga 


uppdrag för styrelsens ledamöter. I de fall inget annat anges 


är nuvarande mandatperiod för ledamöterna 2013-05-01 – 


2016-04-30. 


ersättningar och övriga uPPdrag
ordförande
Margot Wallström     66 tkr
(ordförande fr o m 2012-04-01)
EdbergDialogen, ledamot 
ICA-bolagen, ledamot 
IDEA Advisory Board, ordförande
Global Challenges Foundation, ledamot
Postkodstiftelsens styrelse, ledamot


rektor för Lunds universitet
Rektor Per Eriksson
Albert Påhlssons stiftelse för forskning och välgörenhet, ledamot
ESS AB, ledamot
IDEON Center AB, ledamot
Mats Paulssons stiftelse för forskning och innovation, ledamot
Volvo Research & Education Foundations, ledamot


Ledamöter utsedda av regeringen
VD Sarah Fredriksson   18 tkr
(ledamot t o m 2013-04-30)
GeccoDots AB, ledamot
Sparbanksstiftelsen Skåne Riskkapitalstiftelse, ledamot
SwedNanoTech, ledamot


Ordförande Signhild Arnegård Hansen  9 tkr
(ledamot t o m 2013-04-30)
Business Sweden, ledamot 
Dagens Industri AB, ledamot 
Loomis AB, ledamot
Magnora AB, ledamot 
Svenska Lantchips AB, ordförande
SEB AB, ledamot 
SLC-G AB, ordförande
Stiftelsen Fritt Näringsliv/Timbro AB, ordförande


VD Robert Puskaric    9 tkr
(ledamot t o m 2013-04-30)


Chef Irene Wennemo    9 tkr
(ledamot t o m 2013-04-30)
Inspektionen för socialförsäkringens insynsråd, ledamot
Magelhusen AB, ledamot


Ordförande Sofia Halth   19 tkr


Fd VD Mats Svegfors   19 tkr
Sveriges Radios Förvaltningsaktiebolag, ordförande


Direktör Anna Stellinger   19 tkr
Sieps insynsråd, ordförande


Docent Cecilia Christersson   19 tkr
Lars Christersson AB, ledamot
Gudrun Malmers stiftelse, ordförande


Senior vice President, CTO Ulf Ewaldsson  19 tkr


Ambassadör Börje Ljunggren   28 tkr
(ledamot fr o m 2008-04-18)
Cambodia Development Resource Institute, ledamot
Raoul Wallenberg Institute, ledamot
Stockholm China Economic Research Institute vid Stockholms 
Handelshögskola, ledamot


VD Lars Ljungälv    28 tkr
(ledamot fr o m 2010-05-01)
Bergendahl & Son AB, ledamot
Donationsförvaltningen Lunds Universitet, ledamot
Intersport AB, ordförande
Lunds Universitets innovationssystem AB, vice ordf
Malmö FF, ledamot
Sparbanken Öresund, ledamot


verksamhetsföreträdare 
Professor Freddy Ståhlberg   845 tkr
(ledamot t o m 2013-04-30)
Vetenskapsrådets beredningsgrupp MH-a1, ledamot


Professor Lynn Åkesson   944 tkr
(ledamot t o m 2013-04-30)


Docent Ann-Katrin Bäcklund   847 tkr


Professor Tommy Andersson   1 037 tkr
WntResearch AB, ledamot


Professor Sven Lidin       845 tkr
(ledamot fr o m 2010-05-10)
Chemische Physic fester Stoffe, ordförande, Dresden
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, ledamot
Kungliga vetenskapsakademin, ledamot
Kungliga fysiografiska sällskapet, ledamot
Nobelkommittén för kemi, ordförande
Vetenskapliga rådet för Max Planck institutet, ordförande
Medlem av vetenskapliga rådet för följande bolag:
Diamorph AB 
NLAB Solar AB
Spago Imaging AB


studeranderepresentanter
Angelica Engfors (ledamot t o m 2013-06-30)  150 tkr


Elisabeth Gehrke (ledamot t o m 2013-06-30)  14 tkr


Pär-Ola Nilsson (ledamot t o m 2013-06-30)  27 tkr


Helena Christianson (ledamot fr o m 2013-07-01) 318 tkr


Mikael Novén (ledamot fr o m 2013-07-01)  27 tkr


Tora Törnqvist (ledamot fr o m 2013-07-01)  14 tkr


Ledande befattningshavare som utsetts av regeringen
Rektor Per Eriksson    1 440 tkr
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11. Styrelsebeslut
Universitetsstyrelsen har vid sammanträde den 18 februari 2014 fastställt årsredovisningen 
för verksamhetsåret 2013. Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verk-
samhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Vi 
bedömer vidare att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande.


margot Wallström
Ordförande
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12. Väsentliga uppgifter
2013 2012 2011 2010 2009


utbildning och forskning 


Totalt antal helårsstudenter1 27 605 28 292 28 175 28 254 27 475


Kostnad per helårsstudent2 85,0 80,5 79,6 72,1 71,0


Totalt antal helårsprestationer1 23 232 23 351 23 688 22 889 21 841


Kostnad per helårsprestation2 101,0 97,5 94,8 88,9 89,4


Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) 388 270 93


Totalt antal nyantagna doktorander3 502 514 525 548 547


–andel kvinnor 46% 45% 45% 46% 49%


–andel män 54% 55% 55% 54% 51%


Totalt antal doktorander med någon aktivitet 3 189 3 096 2 975 2 855 2 807


–andel kvinnor 48% 47% 47% 49% 49%


–andel män 52% 53% 53% 51% 51%


Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 1 463 1 302 1 223 1 073 967


Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) 0 107 195 232 310


Genomsnittlig studietid4 för licentiatexamen 2,8 2,4 2,4 2,5 2,4


Genomsnittlig studietid4 för doktorsexamen 4,1 4,3 4,2 4,1 4,3


Totalt antal doktorsexamina 369 321 339 352 379


Totalt antal licentiatexamina 56 61 66 53 64


Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer5 4 744 4 263 3 845 3 697


Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation5 940 963 967 967


Personal6


Totalt antal årsarbetskrafter7 6 796 6 500 6 087 5 616 5 286


Medelantal anställda 7 546 7 215 6 785 6 293 5 955


Totalt antal lärare (årsarb.) 2 134 2 127 2 037 1 908 1 784


–andel kvinnor 37% 36% 36% 35% 32%


–andel män 63% 64% 64% 65% 68%


Antal disputerade lärare (årsarb.) 1 861 1 708 1 729 1 398 1 366


–andel kvinnor 35% 35% 35% 31% 30%


–andel män 65% 65% 65% 69% 70%


Antal professorer (årsarb.) 717 708 634 583 562


–andel kvinnor 24% 23% 22% 20% 18%


–andel män 76% 77% 78% 80% 82%


ekonomi


Intäkter totalt (mnkr)8, varav 7 475 7 201 6 757 6 592 6 413


utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 2 405 2 317 2 281 2 308 2 264


– andel anslag (%) 80% 81% 81% 84% 81%


– andel externa intäkter (%) 20% 19% 19% 16% 19%


forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 5 070 4 884 4 477 4 284 4 149


–andel anslag (%) 43% 44% 46% 48% 41%


–andel externa intäkter (%) 57% 56% 54% 52% 59%


Kostnader totalt (mnkr)9 7 552 7 180 6 766 6 187 5 962


–andel personal 61% 60% 60% 58% 57%


–andel lokaler 13% 13% 13% 13% 14%


Lokalkostnader per kvm (kr) 1 747 1 703 1 807 1 736 1 715


Balansomslutning (mnkr) 6 665 6 454  6 078 5 693 4 753


– varav oförbrukade bidrag 3 138 2 928 2 714 2 487 2 061


– varav årets kapitalförändring -77 21 -9 405 451


– varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 1 625 1 701 1 678 1 665 1 255


1 Exklusive uppdragsutbildning och beställd utbildning.
2 Kostnader per helårsstudent och helårsprestation kan inte summeras. 


Båda innehåller totalkostnader. Uppdragsutbildning och beställd 
utbildning ingår inte.


3 Uppgifter avser nyantagna, ej nybörjare.
4 Medianvärde netto.
5 Uppgifter för 2013 redovisas inte då dessa är preliminära. Uppgifter för 
2010 har korrigerats. Uppgifter för 2012 har uppdaterats.


6 Ögonblicksbild över personalsituationen oktober månad respektive år.
7 Heltidsekvivalenter (HTE) exklusive lösa timmar. Värden för åren 2009-


2012 är uppdaterade. Lösa timmar för lärare motsvarar under 2013 176 HTE.
8 Inklusive uppbörd, transfereringar och resultat från andelar i hel- och 


delägda företag.
9 Inklusive uppbörd och transfereringar.
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Övergångsregler vid genomförande av val till fakultetsstyrelser 
under innevarande mandatperiod 
 
Rektor föreslår styrelsen att fatta beslut om övergångsregler vid genomförande av 
val till fakultetsstyrelser, inklusive utseende av externa ledamöter samt extern 
ordförande under fakultetsstyrelsernas innevarande mandatperiod som löper t o m 
2014-12-31. Bakgrunden till att denna fråga väcks nu är följande. 
 
Inför val till fakultetsstyrelse för EHL för perioden 2012 - 2014 arbetade 
valberedningen med alternativet att EHL skulle ha en extern ordförande för 
fakultetsstyrelsen. Valberedning nådde vid det tillfället inte ända fram och skrev då 
i sitt protokoll  
 
Valberedningen har arbetat för att föreslå en extern styrelseordförande men den 
korta tid som stått till buds har inte möjliggjort detta. Därför vill valberedningen 
uppmana EHLs tillträdande styrelse att skyndsamt arbeta för att rekrytera en 
extern styrelseordförande, detta som ett stöd i det strategiska styrelsearbetet. 
 
Detta arbete har resulterat i att det nu finns ett förslag från styrelsen om en extern 
ordförande som är beredd att åta sig uppdraget. Valberedningen har tillfrågats om 
de anser att den förankring som förelåg vid förra valtillfället om att utse en extern 
ordförande fortfarande gäller. På denna fråga har valberedningen enhälligt svarat 
”ja”. Valberedningen har stämt av förslaget med de som var röstberättigade enligt 
den gamla ordningen, dvs vetenskapligt kompetenta lärare. 
 
Sedan den sittande valberedningen valdes har regelverket ändrats, bl a vad gäller 
vem som är röstberättigad och valbar. Nuvarande regelverk för detta, inklusive 
utseende av extern ordförande, framgår av bilaga 1 som är ett utdrag ur Lunds 
universitets arbetsordning. 
 
I det tidigare regelverket angavs att vid LTH fick en allmänföreträdare vara 
ordförande för fakultetsstyrelsen. För övriga fakulteter gällde att en 
lärarföreträdare, normalt dekanen, var ordförande för styrelsen. En annan skillnad 
mellan det regelverk som gällde vid valen 2011 och det som gäller idag är att 
numera är samtliga anställda som uppfyller vissa kriterier, exklusive doktorander 
med doktorandanställning, röstberättigade och valbara och ska även vara 
representerade i valberedningen samt i fakultetsstyrelsen. Tidigare gällde detta 
endast vetenskapligt kompetenta lärare.  


2014-02-07 


Universitetsstyrelsen 


1 


Dnr STYR 2014/105 


PM med förslag till beslut 
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Förslaget från EHL är framtaget av den valberedning som utsågs inför innevarande 
mandatperiod vilket innebär att den endast består av lärarrepresentanter. Även 
sammansättningen på den sittande fakultetsstyrelsen följer det tidigare regelverket, 
dvs lärare är representerade men inte övriga anställda. Detta är logiskt då det följer 
det regelverk som gällde när valen genomfördes. När det nu uppstår en situation då 
en plats ska fyllas i den existerande strukturen och endast ett knappt år kvarstår av 
innevarande mandatperiod bedöms det rimligt att tillämpa det regelverk som 
styrelsen tillsattes. Förslaget är förankrat hos lärare inom EHL och att göra på 
annat sätt skulle fördröja processen avsevärt. Val för kommande period kommer att 
genomföras under 2014 enligt den nu gällande arbetsordningen.  
 
Utifrån ovanstående föreslås styrelsen besluta om övergångsregler vid val till 
fakultetsstyrelse samt vid utseende av externa ledamöter inkl extern ordförande. 
Övergångsreglerna gäller under 2014 och under förutsättning att valberedning 
enligt gällande arbetsordning inte redan valts. 
 
 
Förslag till beslut: 
 
 


Styrelsen beslutar att de valberedningar som valdes för att ta fram förslag 
till fakultetsstyrelser för perioden 2012 – 2014 får användas även vid 
fyllnadsval/motsvarande under innevarande mandatperiod förutsatt att 
valberedning enligt gällande arbetsordning inte redan valts. 
 
 


 







3 Fakulteter 
Fakulteterna leds av fakultetsstyrelser. 
 
Fakultetsstyrelserna är: 
1. Fakultetsstyrelsen för ekonomihögskolan 
2. Fakultetsstyrelsen för humaniora och teologi   
3. Juridiska fakultetsstyrelsen  
4. Konstnärliga fakultetsstyrelsen 
5. Fakultetsstyrelsen för Lunds tekniska högskola 
6. Medicinska fakultetsstyrelsen 
7. Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen 
8. Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 


 
3.1  Fakultetsstyrelsens ansvarsområden 
Fakultetsstyrelsen har ett samlat ansvar för utbildning, forskning, innovation och samverkan, 
kvalitets- och utvecklingsarbete, fakultetsbiblioteket, organisation, ekonomi, personal, 
administration samt informations- och kommunikationsfrågor inom den aktuella fakulteten.  
 
Fakultetsstyrelsen beslutar om inrättande och avveckling av institutioner och andra enheter inom 
fakulteten. 
 
Fakultetsstyrelsen kan, om synnerliga skäl föreligger, besluta om annan ledning för en 
institution/motsvarande än en styrelse. 
 
3.2 Fakultetsstyrelsens sammansättning 
Fakultetens arbete ska ledas av en dekan som också kan vara fakultetsstyrelsens ordförande. I 
fakultetsstyrelsen ska ingå företrädare för lärare, studenter och övriga anställda samt externa 
ledamöter. 
 
En majoritet av ledamöterna ska vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. Antalet 
ledamöter ska vara tolv eller fjorton, exklusive studentrepresentanter. Ledamöterna utgörs av 
dekanen, en ställföreträdare för dekanen, sex vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare, 
två övriga anställda och två externa ledamöter. I det fall rektor beslutar att styrelsen ska bestå av 
fjorton ledamöter (exklusive studentrepresentanter) utökas antalet vetenskapligt eller konstnärligt 
kompetenta lärare till sju och antalet externa ledamöter till tre. Studenterna har rätt att vara 
representerade med tre ledamöter. Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § 
studentkårsförordningen (2009:769). 
 
Mandattiden för ledamöterna i fakultetsstyrelserna är, med undantag för studentrepresentanterna, 
tre år. Företrädare för personalorganisationerna har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i styrelsen 
och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen. 
 
3.3 Dekan och prodekan 
Dekanen ska företräda fakulteten inom och utom universitetet. Dekanen ska vara 
prefekternas/prefektens chef.  
 
Dekanen ska ha en ställföreträdare. Dekanens ställföreträdare ska benämnas prodekan. 
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Dekan och prodekan ska vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. 
 
3.4 Utseende av dekan 
Dekan ska utses av rektor efter förslag genom val av de röstberättigade inom fakulteten. Röst- 
och nomineringsberättigade vid val av dekan är anställda vid Lunds universitet vilkas anställning 
vid berörd fakultet omfattar minst 50 procent av heltid och som är förordnade tillsvidare eller har 
förordnande som omfattar minst två års sammanhängande anställning vid fakulteten. 
Doktorander med doktorandanställning är dock inte röst- och nomineringsberättigade då de i 
detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § HF. 


Utseende av dekan ska ske enligt följande:  
a) Fakulteten ska utse en valberedning genom allmänt val.  
b) Valberedningen ska lämna sitt förslag efter samråd med rektor.  
c) Om valberedningen finner att den bör söka en dekan inom annan fakultet vid Lunds 


universitet eller utanför Lunds universitet ska valberedningen vända sig till de 
röstberättigade för att efter omröstning erhålla mandat för proceduren att söka en dekan 
utanför den egna fakulteten. Erhålls sådant mandat ska valberedningen söka kandidater 
utanför den egna fakulteten och efter samråd med de röstberättigade lämna sitt förslag till 
rektor. 
 


3.5 Utseende av ställföreträdare för dekan (prodekan)  
Ställföreträdare för dekan (prodekan) ska utses av rektor efter förslag genom val enligt punkterna 
a och b i 3.4 ovan. Röst- och nomineringsberättigade vid val av prodekan är anställda vid Lunds 
universitet vilkas anställning vid berörd fakultet omfattar minst 50 procent av heltid och som är 
förordnade tillsvidare eller har förordnande som omfattar minst två års sammanhängande 
anställning vid fakulteten. Doktorander med doktorandanställning är dock inte röst- och 
nomineringsberättigade då de i detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § 
HF. 
 
3.6 Utseende av externa ledamöter och eventuell extern ordförande  
Rektor utser externa ledamöter efter förslag från fakultetens valberedning. Valberedningen 
föreslår externa ledamöter för rektor utan val. En av de föreslagna externa ledamöterna kan vara 
fakultetsstyrelsens ordförande om valberedningen så föreslår. Valberedningen ska ge de röst-
berättigade möjlighet att yttra sig om ett sådant förslag. 
 
3.7 Val av övriga ledamöter i fakultetsstyrelser 
Företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare ska utses genom val. 
Valbara är fakultetens vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. 
 
Röst- och nomineringsberättigade vid val av företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt 
kompetenta lärare till fakultetsstyrelser är anställda vid Lunds universitet vilkas anställning vid 
berörd fakultet omfattar minst 50 procent av heltid och som är förordnade tillsvidare eller har 
förordnande som omfattar minst två års sammanhängande anställning vid fakulteten. 
Doktorander med doktorandanställning är dock inte röst- och nomineringsberättigade då de i 
detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § HF. 
 
Företrädare för övriga anställda ska utses genom val. Valbara är anställda vid berörd fakultet 
som inte är vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. 
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Röst- och nomineringsberättigade vid val av företrädare för övriga anställda till fakultetsstyrelser 
är anställda vid Lunds universitet, vilkas anställning vid berörd fakultet omfattar minst 50 
procent av heltid och som är förordnade tillsvidare eller har förordnande som omfattar minst två 
års sammanhängande anställning vid fakulteten. Doktorander med doktorandanställning är dock 
inte röst- och nomineringsberättigade då de i detta sammanhang räknas som studenter i enlighet 
med 1 kap. 4 § HF. 
 
3.8 Val av valberedning 
Inom varje fakultet väljs en valberedning som har till uppgift att bereda nomineringar samt lägga 
förslag till kandidater som dekan, prodekan, företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt 
kompetenta lärare och externa ledamöter, varav en eventuell extern ordförande, samt företrädare 
för övriga anställda. 


Valberedningen ska bestå av sju ledamöter, varav fyra företrädare för vetenskapligt eller 
konstnärligt kompetenta lärare och tre företrädare för övriga anställda. Valberedningen utser sin 
ordförande inom sig. Härutöver får personalorganisationerna utse var sin företrädare, som ges 
närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i valberedningen.   


De röst- och nomineringsberättigade ska uppmanas nominera kandidater till ledamöter i 
valberedningen på initiativ från kanslichef/motsvarande. 


Efter nomineringen upprättar kanslichef ett förslag till valberedning och dess uppgifter, som de 
röstberättigade tar ställning till genom val. Kanslichef/motsvarande ansvarar för valförrättningen. 


Om en person ur valberedningen diskuteras för nominering till ett av de uppdrag valberedningen 
bereder ska personen omedelbart avgå från valberedningen. I det fall antalet ledamöter i 
valberedningen efter avgång understiger fem personer ska kanslichefen/motsvarande ansvara för 
att fyllnadsval genomförs. 
 
3.9  Val 
Val kan ske vid möte, genom poströstning eller genom elektroniskt förfarande. Valförfarandet 
ska vara så utformat att valhemligheten skyddas. Det ska vara möjligt att rösta på såväl 
valberedningens förslag som på egna kandidater. För att en röst ska vara giltig ska den uppta 
namn på så många valbara personer som valet avser. 
 
3.10  Studenternas medverkan i valberedningsprocessen  
Då valberedningen upprättar förslag till dekan, prodekan och externa ledamöter samt eventuellt 
förslag om extern ordförande ska den bereda företrädare för berörda studentkårer närvaro-, 
yttrande- och förslagsrätt. 
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