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Inledning
En omvärldsbevakning är en strukturerad studie av omgivande faktorer som på olika
sätt bedöms kunna påverka en organisations uppdrag och verksamhet. Den kan ta sin
utgångspunkt i historien, men fokuserar framför allt på händelser som nyligen inträffat
eller förväntas inträffa. I arbetet med en omvärldsbevakning ligger inte minst en önskan
och strävan efter att uppmärksamma, bedöma samt bemöta framtida utmaningar, risker
och möjligheter som finns runt omkring oss.
Omvärldsbevakningen är i första hand ämnad som underlag till universitetsstyrelsen
men den är relevant även för andra beslutande och beredande instanser inom och utom
universitetet. Syftet med omvärldsbevakning är att i huvudsak fungera som en inspirationskälla för styrelsens strategiska diskussioner och att stimulera till samtal kring universitetets olika uppdrag, verksamheter och roll i en större kontext. Omvärldsbevakning
är en process och inte en slutprodukt.
Omvärldsbevakning 2021 är uppbyggd av olika delar som kan läsas oberoende av varandra: Utblick som presenterar de särskilda utmaningar och möjligheter som riskutskottet
och universitetsledningen bedömt att Lunds universitet står inför, Fokusområden med
trender och skeenden som kan komma att påverka Lunds universitet, Statistisk fördjupning som ger ett kortare statistiskt underlag, samt Bilagor med relevanta och aktuella
propositioner, remisser, statens offentliga utredningar (SOU:er) och utredningsdirektiv.
Lunds universitet har en strategisk plan som sträcker sig från 2017 till 2026. I den strategiska planen lyfts sex viktiga utvecklingsområden fram och inom ramen för dessa områden
finns 27 särskilt definierade delmål. Allt kan inte göras samtidigt, prioriteringar behöver
göras och olika steg tas vid olika tidpunkter. Utmaningarna i Utblick samt Fokusområden
har alla sin utgångspunkt i den strategiska planen och omvärldsbevakningen kan därmed
hjälpa till att peka ut vilka områden som ska prioriteras i universitetets verksamhetsplan.
Universitetsstyrelsen har inrättat ett riskutskott. Riskutskottet ska delta i den universitetsövergripande riskprocessen och riskvärderingen och bereda styrelsens beslut som rör
bedömning av den interna styrningen och kontrollen. Utskottet har också i uppgift att
öka förståelsen och medvetenheten i universitetsstyrelsen för de övergripande risker som
universitetet exponeras för eller förväntas exponeras för. Riskutskottet har därmed ett
särskilt uppdrag i förhållande till den årliga omvärldsbevakningen.
Utöver riskutskottet har utbildningsnämnden, forskningsnämnden och forskarutbildningsnämnden, utifrån sina respektive ansvarsområden, samt Lunds universitets studentkårer aktivt deltagit med inspel och underlag till denna omvärldsbevakning. Därutöver
har anställda från olika delar av förvaltningen och fakulteterna bidragit med inspel och
expertkunskap till fokusområdena. Sylvia Schwaag Serger, prorektor Lunds universitet
2018-2020, har deltagit i arbetet, framför allt som ansvarig för avsnittet Utblick. Avdelning Planering har hållit ihop processen och texterna.
Omvärldsbevakning 2021 har behandlats vid Lunds universitets styrelsemöte den 15
december 2020.
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Utblick
Från en dag till en annan gick Lunds universitet våren
2020 över till digital undervisning och anställda uppmanades att arbeta hemifrån och bedriva sina möten
över nätet. Universitetets lokaler var så gott som tomma
under flera månader. Coronapandemin drabbade hela
världen under 2020 och har fått stora ekonomiska och
sociala konsekvenser för hela samhället. Även universitetets kärnverksamheter forskning, utbildning och samverkan har påverkats kraftigt på grund av de mötes- och
reserestriktioner som infördes nationellt och globalt.
Att stora förändringar sker i djupa kriser är inget nytt.
Som exempel finns depressionen på 1930-talet eller
1990-talskrisen i Sverige där den senare resulterade i
flera ekonomiska reformer och sammanföll med medlemskap i EU. Ännu vet ingen vidden av de förändringar
som kommer att följa på coronapandemin. Mycket tyder
dock på att pandemin har förstärkt tendenser som redan
har setts i världen.
Omställningen i samhället och på Lunds universitet
gällande digitalisering har länge stått för dörren men
har nu skett i högre hastighet än vi tidigare förutspåtts.
Det gäller övergången från fysiska till digitala möten
och arbete och undervisning hemifrån. I samhället i
övrigt har vi också sett ökad användning av e-tjänster
och ökad e-handel även bland medelålders och äldre.
Denna digitaliseringsprocess har potential att stöpa om
marknader och påverka städer och samhällen på djupet.

Nya kreativa sätt att tänka krävs för att navigera i denna
nya samhällskarta. Det ställer än större krav på lärosäten
att utforma utbildning, arbetsmetodik, lokaler och infrastruktur så att de möter de nya behov som efterfrågas.
Lunds universitet med sin djupa och breda kunskap har
potential att vara vägledande i denna förändring samt
vara en inspirerande samhällskraft.
LUNDS UNIVERSITET OCH DIGITAL KVALITET
I Sverige har ett stort antal personer tillgång till dator
och internetuppkoppling hemma. Det går relativt väl att
bedriva såväl hemarbete som studier på distans. Glappet
mellan den yngre och äldre generationen vad gäller att
befinna sig på nätet har minskat som en effekt av att
fler har lärt sig umgås, utföra arbetsuppgifter, använda
tjänster och handla digitalt.
Många har upptäckt fördelarna med digitalisering
som ger större frihet för anställda och studenter och
vi lär se ett betydligt mer flexibelt studie- och arbetsliv
framöver. Förändringarna kommer med säkerhet att
bestå även när pandemin klingar av och fler anställda
och studenter tillåts på campus.
Det finns nu ett fönster av möjligheter när fler lärare
än någonsin har börjat använda digitala verktyg för sin
undervisning och studenter har vant sig vid distansundervisning. Denna möjlighet ska tas tillvara. Jämfört med
för bara ett par år sedan lever universiteten idag i en allt

7

8

OMVÄRLDSBEVAKNING 2021

mer konkurrensutsatt värld, även digitalt. Studenter efterfrågar högkvalitativ undervisning och examination vid
världens bästa universitet oavsett om det sker på campus
eller på nätet. De lärosäten som kan ge både högkvalitativa nätkurser och högkvalitativ campusundervisning
kan räkna med konkurrensfördelar. Lunds universitet har
goda möjligheter att tillgodose det.
Lunds universitet klarade överflyttningen till distansundervisning under omständigheterna väl. Canvasprojektet vars syfte är att implementera en ny digital
lärplattform vid universitetet, kunde snabbt avsätta
personalresurser för att klara överflyttningen av kurser
till nätet. Lunds universitet får nu inte tappa utvecklingstakt utan ta tillvara på de arbetssätt, erfarenheter, kontaktnät och samverkansstrukturer som skapats under
vårens omställning. I en sammanhållen digital lärmiljö
kan fakulteterna arbeta kontinuerligt med digitalisering
utifrån utbildningens behov. Det finns flera utmaningar
med ökad digital undervisning och ökat antal användare
av digitala verktyg och plattformar såsom nya krav på
pedagogik, men även krav på informationssäkerhet,
personuppgiftshantering, rättssäkerhet samt tillgängliga
och stabila system.
Samtidigt behöver universitetet slå vakt om lärarledda
timmar, salspedagogik och studiesociala mötesplatser
eftersom den fysiska, sociala kontakten är viktig för
ungas personliga utveckling och inlärning. Den psykiska
ohälsan bland unga, inte minst bland studenter och doktorander, är ett ökande problem och även om det inte
finns enkla eller entydiga förklaringar till ungas sämre
mående, kan ständig uppkoppling vara en orsak till
ökad stress och psykisk ohälsa. I en alltmer digitaliserad
värld och med fortsatt ovisshet kring fysiska möten och
folksamlingar krävs det att Lunds universitet som utbildningsanordnare och studentföreningarna utvecklar
kreativa och nya sätt att mötas.
Med strategier och prioriteringar kan blended learning, en hybrid av campus- och nätundervisning, bidra
till att Lunds universitet utvecklas och till att undvika
att lärare får för hög arbetsbelastning. Distansarbete
och distansundervisning ställer större krav på chefer
och lärare att hålla ihop sin verksamhet och personal,
eller undervisning och studenter. Med ökat distansarbete kommer även nya frågeställningar och utmaningar
främst gällande den psykiska och fysiska arbetsmiljön.
LUNDS UNIVERSITET I SNABB
SAMHÄLLSOMSTÄLLNING
Coronapandemins negativa påverkan på världsekonomin har drabbat vissa branscher mycket hårt. Även privata universitet internationellt har hotats av konkurs när
intäkter, främst från betalande studenter, har uteblivit.

Sverige har en ekonomisk modell med statligt finansierad högre utbildning samt till stor del statligt finansierad forskning. Det har bidragit till att de ekonomiska
effekterna inte slagit lika hårt mot universitetens kärnverksamheter som i flera övriga länder med universitet
som helt eller till stora delar finansieras privat och genom
avgiftsstudenter.
Svenska universitet och högskolor har sedan tidigare
en viktig samhällsroll för att minska negativa effekter
i tider av hög arbetslöshet och ekonomisk kris. Under
pandemin har den svenska regeringen satsat på ytterligare cirka 19 000 utbildningsplatser till universitets- och
högskolesektorn att fördela under 2021. Fler ska kunna
studera och kompetensutveckla sig för att möte de krav
och behov som finns.
Universiteten delar ovissheten med övriga samhället
om framtidens yrkesroller och arbetsmarknad. Ingen
vet med säkerhet hur framtidens arbetsmarknad kan
komma att se ut och coronapandemin har visat att
omställning kan gå mycket fort. Universitetet genomför en strategisk satsning för att stärka och utveckla
uppdragsutbildning vid Lunds universitet. Denna satsning startade inte som ett svar på just pandemin och
dess effekter på samhället, men är mer aktuell nu än
någonsin. När arbetsmarknaden, tjänster och branscher förändras i hög hastighet kommer omställning
att krävas inom de flesta sektorer. Studenter behöver
kunna navigera i en geopolitiskt komplex värld med
stora frågor som till exempel hållbarhet och där nya
teknologier såsom artificiell intelligens och robotisering
har gjort sitt intåg. Universitetet har ett stort ansvar att
vara en del i den omställning som krävs. Internt behövs
goda modeller ytterligare utvecklas för utbildningsuppdraget så att relevanta utbildningar för den kommande
arbetsmarknaden kan skapas. Detta måste ske utan att
universitetet tappar sin unika position i samhället som
förmedlare av djup kunskap förankrad i generationers
forskning och metodologi. Klart är också att den förändrade arbetsmarknaden och ekonomin ger upphov
till helt nya öppningar och möjligheter inom forskning
och innovation.
Det finns stora möjligheter att skapa nya tematiska
forsknings- och utbildningsområden i samverkan med
näringsliv, industri och offentlig sektor. Relationerna
mellan människa och teknik, inte minst hälsa och teknik,
samt cirkulär och biobaserad ekonomi och energieffektiviseringar är några exempel på potentiellt stora innovations- och tillväxtområden. Parallellt med långsiktiga
och strategiska samverkansavtal, behövs även rörligare
samarbeten. Sådana kan fånga upp och bidra till att
etablera nya utbildningar, forskningsområden eller innovationsmöjligheter.
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LUNDS UNIVERSITET I EN MER SLUTEN VÄRLD
Resor mellan länder och kontinenter blev 2020 mycket
svåra att genomföra. Flera universitet i till exempel USA,
Storbritannien och Australien har tappat en mycket stor
andel betalande internationella studenter på grund av
stängda gränser och inreseförbud, men också på grund
av dessa länders alltmer ansträngda relationer med
Kina. Många av de betalande studenterna är från Kina,
även vid Lunds universitet. Förmodligen har det relativt
öppna svenska samhället bidragit till att Lunds universitet sett lika många betalande studenter hösten 2020
som året dessförinnan. Unga är beredda att resa även
när det har blivit betydligt svårare att röra sig mellan
länder. Däremot är det av största vikt att säkra rörlighet
inom Europa och utbyten, Lunds universitet har enbart
en tredjedel så många utbytesstudenter hösten 2020
jämfört med året innan.
För att ta höjd för att reserestriktioner kommer att
bestå, åtminstone från och till, behöver Lunds universitet anpassa och tydliggöra sitt utbildningsutbud så att
internationella studenter fortsatt vill komma och studera. Den som söker en utbildning utomlands, efterfrågar det kulturella utbytet och de värden som kommer
av att lära känna andra studenter och miljöer på plats i
ett nytt land och på campus. Masterstudenter är oftast
äldre och mer erfarna än studenter på nybörjarnivå och
därför troligtvis mer benägna att resa även i tider av
osäkerhet. Även framöver bör internationella studenter
erbjudas kurser på campus i hög utsträckning.
EU-kommissionen arbetar för ytterligare rörlighet,
öppenhet och samarbete för forskare och studenter,
även utanför EU. Detta görs till exempel genom starkare mobilitetsprogram och genom att utveckla öppen
vetenskap för att säkra och tillgängliggöra den kunskap
som tas fram. Lunds universitet bör säkra samarbeten
med strategiska partneruniversitet runt om i Europa så
att långsiktiga och förtroendeskapande relationer kan
skapas.
Pandemin kan ha förstärkt de tendenser som redan
setts i världspolitiken och världsekonomin med ökad
stormaktsrivalitet, teknologisk rivalitet, protektionism,
ökad nationalism, polarisering och friktion. Pandemin
har visat att inte heller solidariteten och gemenskapen
inom EU kan tas för givna. Lunds universitet bör bevaka
dessa frågor mycket noga och verka för att viktiga samarbetsparter inom EU värnas och även globala organ
som bygger på öppen och världsdelad kunskap såsom
Världshälsoorganisationen, WHO, stöttas. Nätverket
LERU bör nyttjas i högre grad i frågor som påverkar
utbildning och forskning såsom mobilitet och samarbeten, inte minst post brexit. Samarbetsorganen inom EU
utgör en god plattform för att ta fram gemensamma

europeiska strategier. Det kan gälla teknisk utveckling
och standardisering samt datalagring.
Inte bara studenter utan även forskare har fått sin
rörlighet starkt kringskuren. Minskad rörlighet mellan
länder och kontinenter har till exempel inneburit att fältstudier alltmer bedrivs av forskare i närområdet och att
forskningen blir alltmer segmenterad. Minskad rörlighet
riskerar särskilt karriärutveckling för unga forskare som
saknar upparbetade kontakter och nätverk. Personliga
kontakter utgör ofta startskottet för fortsatta relationer
och det är lättare för seniora forskare med ett redan
upparbetat kontaktnät att fortsätta projekt och samarbeten när fysiska möten minskar. Forskarmiljöer bör
särskilt ta detta i beaktande och på olika sätt stötta unga
forskare för att kunna skapa kontakter och komma med
i nya samarbeten.
Öppen vetenskap har fått markant ökat utrymme i
EU:s ramprogram Horisont Europa. Omställningen mot
öppen vetenskap påverkar hela forskarsamhället i Sverige och internationellt eftersom förutsättningarna för
publicering, meritering och datalagring ändras. För att
säkerställa att universitetets forskare kan uppfylla nya
krav ska Lunds universitet aktivt medverka i omställningen till öppen vetenskap. Universitetet ska därmed
vara en aktiv part i de nationella och internationella
diskussioner som förs kring öppen vetenskap och i de
initiativ som startas.
Länder som traditionellt inte har varit forskningstunga
är på stark frammarsch. Det gäller Iran, Turkiet, Saudiarabien, Brasilien och Indien. Kina står alltmer ut som en
aktör på den globala arenan inom ekonomi, handel och
säkerhet men i allra högsta grad också inom utbildning
och forskning. Kina är idag den största kunskapsproducerande nationen i världen och de svenska lärosätenas
samarbeten med Kina är omfattande och betydelsefulla,
även för Lunds universitet. När det traditionella forskningssystemet blir mer mångfacetterat och utmanas av
länder eller forskningssystem som inte nödvändigtvis
delar samma normer och värderingar såsom öppenhet,
ömsesidighet, excellens och akademisk frihet krävs än
mer strategiska och medvetna beslut, på alla nivåer,
kring vilka internationella samarbeten som ska initieras
och upprätthållas. Lunds universitet behöver stå upp för
sina värden och vara en aktiv samhällsaktör i frågor som
rör demokrati och grundläggande mänskliga rättigheter.
LUNDS UNIVERSITET NÄR VETENSKAP BLIR
ETT POLITISKT VERKTYG
I Sverige har allmänheten stort förtroende för forskning.
Det är också många som ställer sin tillit till forskning
och teknik som lösningen på de globala utmaningarna. Samtidigt breder kunskapsrelativismen ut sig och
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traditionella akademiska värden som fördjupning och
kontext riskerar att undermineras och bidra till misstro
mot forskare och forskning när vetenskap blir en del av
polarisering och stormaktsrivalitet. Under pandemin har
vissa statschefer använt vetenskap som ett maktmedel
i sökandet efter ett vaccin mot coronaviruset (SARScov-2). Det som kunde ha blivit en tävling mellan länder och företag kring framtagande av vaccin har istället
utvecklats till samarbeten inom och mellan vetenskap
och industri.
Eftersom förkunskapen om det nya coronaviruset har
varit liten har det internationella forskarsamfundet haft
stort behov av att dela tidig kunskap och erfarenheter,
även från små studier som inte genomgått granskning.
Mycket osäkra forskningsresultat har publicerats samtidigt som de nått allmänheten via medier. Allmänhetens
efterfrågan på mer kunskap har varit i det närmaste
omättligt och medierna har matat på med nya rön i
snabb takt. Det åligger forskare ett mycket stort ansvar
att förstå de konsekvenser och effekter som det innebär
att prata om osäkra resultat och studier när informationen når ut till allmänheten. Forskare har också ett
mycket stort ansvar att förklara forskning och dess komplexitet på ett nyanserat sätt för samhället och i media.
Annars riskerar forskare att bidra till oro och förvirring
i samhället.
I detta landskap krävs en än mer aktiv kommunikation med samhället för att tydliggöra Lunds universitets
roll och vilka unika värden och kunskaper som innefattas i och definierar universitetet. Universitetet behöver
också nogsamt följa hur universitetets kunskap används,
förvaltas och värderas av samhällets olika aktörer. Med
tanke på oron för ökad kunskapsrelativism är det viktigt
att forskare står för integritet och oberoende i frågor
som rör samhällsutmaningarna. Forskare måste därför
vara tydliga med sina resultat och sin roll i samhällsdiskussionerna och inte backa för osaklig kritik. Universitetet behöver samtidigt backa upp och stödja sina forskare
när kritiken kommer.
LUNDS UNIVERSITET FÖR EN HÅLLBAR VÄRLD
Även om pandemin har visat att samhället kan ställa om
fort i ett krisläge behövs ytterligare insatser för att för
att nå målen inom Agenda 2030. Det är en svår uppgift
att balansera utmaningar som rör global uppvärmning,
effektivare energiförsörjning, tillgång till vatten och mat,
en åldrande befolkning, hälsa, pandemier och säkerhet
med ekonomisk tillväxt som inte äventyrar kommande
generationers möjlighet att leva ett fullgott liv. Coronapandemin har visat tydligt hur social och ekonomisk

hänsyn måste tas parallellt med rent medicinsk hänsyn.
För samhället stora, etiska och existentiella frågor såsom
hur mycket resurser som ska läggas på att rädda insjuknade, eller förebygga smittspridning genom att stänga
ner samhället i förhållande till att rädda välfärd, ekonomi
och arbetstillfällen har kommit i dagern.
Akademin har ett stort ansvar att bistå samhället med
resurser, fakta, kunskap och analyser gällande de globala
utmaningarna. Lunds universitet har sedan länge identifierat sin ämnesbredd som en framgångsfaktor för att
kunna ta sig an komplexa frågor och bidra till lösningar
till gagn för samhället. Akademin har också en unik position genom sin forskningsmetodik och utbildning som
bygger på ett kritiskt och oberoende förhållningssätt till
det som beforskas. Pandemin har tydligt visat behovet
av vilken bredd på kompetens och kunskap som behövs
i ett samhälle för att reda ut komplexa frågor och bistå
politiker i att fatta välunderbyggda beslut.
Lunds universitet behöver fortsätta sin strävan att
underlätta tvärvetenskapliga samarbeten samt att vara
en aktiv samverkanspartner. Det finns en outnyttjad
potential i universitetets unika kompetens och dess
möjligheter att komma samhället till godo. Det kan till
exempel handla om att höja den samlade kunskapen
och analysförmågan i samhället och till att företag och
industri förblir konkurrenskraftiga.
Klimatfrågan är akut och engagerar unga människor
över hela världen. Stark opinion kan idag mobiliseras med
hjälp av sociala medier. På senare tid har vi också sett att
orättvisor som rasism har mobiliserat stora rörelser över
hela världen och dessa har också berört Lunds universitet
vars historia har ifrågasatts. Det kommer att ställas högre
krav på Lunds universitet både från omgivande samhälle
och från medarbetare och studenter att presentera konstruktiva och innovativa lösningar inom hållbarhet i allt
från klimat till jämställdhet- och likabehandling. Unga
människor vill studera vid ett lärosäte som sätter avtryck
i form av problemlösning, innovativa idéer och radikala
omställningar vilket kräver engagemang och ledarskap
på alla nivåer. Hållbarhetsfrågan får inte reduceras till
en varumärkesfråga utan viktigast är att forskning och
utbildning inom området kan utvecklas och att universitetets kompetens kommer till användning i samhället.
Med erfarenhet av en pandemi kommer verksamheten så småningom att återgå till det nya normala. Det
är inte samma sak som att universitetet kan återgå till
”business as usual”. Kriser kan komma att avlösa varandra oftare i framtiden. Nya sätt att tänka och agera
behöver genomsyra samhället och dess aktörer på alla
plan.
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Fokusområden
Denna del av omvärldsbevakningen innehåller områden
som företrädare för universitetets verksamhet har identifierat och som kan komma att påverka högskolesektorn
och Lunds universitet. Vissa trender, skeenden och teman återkommer under mer än ett fokusområde.
SAMMANFATTNING AV FOKUSOMRÅDEN
Coronapandemin har påverkat hela samhället och även
Lunds universitet vilket har beskrivits i årets Utblick.
Coronapandemin omnämns och diskuteras även delvis
i de utvalda fokusområdena eftersom den inneburit
en stor omställning för Lunds universitet under 2020
och förväntas ha stor påverkan på verksamheten även
2021.

Det finns dock fler faktorer som påverkar Lunds universitets framtid och utveckling. Dessa faktorer belyses
i nedanstående Fokusområden.
Lunds universitet har en stark ställning som internationellt universitet och har en uttalad vilja att fortsätta
befinna sig i det internationella toppskiktet. Konkurrensen är dock mycket hård om såväl forskningsmedel
som internationella studenter. Den internationella forskningskartan förändras också i takt med att fler länder
träder in som tunga kunskapsproducenter. EU är en av
Lunds universitets största forskningsfinansiärer och EU:s
utbildnings- och forskningspolitik påverkar universitetet
i mycket hög grad. Fokusområdena Internationalisering
och EU tar fasta på dessa faktorer.
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Lärosätenas forsknings- och innovationsförmåga kan
bidra till regional och nationell konkurrenskraft och
många har tilltro till forskning och teknik som lösningen
på de globala problemen. Men för att lösa komplexa
problem eller för att få genomslag för innovationer krävs
samverkan mellan akademi, näringsliv, industri och offentlig sektor men också samarbeten mellan lärosäten
nationellt och internationellt. Fokusområdet Samverkan
och samarbete ser särskilt några faktorer som kan påverka Lunds universitets arbete att attrahera samarbetspartners regionalt, nationellt och internationellt.
Hållbarhet är en ödesfråga för hela världen och forskning och innovation kan bidra till lösningen på många
av de globala utmaningarna. En betydande del av EUfinansiering och statlig finansiering riktas till att möta
dessa utmaningar. Fokusområdet Hållbar utveckling ser
närmare på de faktorer som kan påverka Lunds universitets förmåga att bidra till lösningen av de globala
utmaningarna. Fokusområdet belyser också Lunds universitets arbete med hållbarhet som ett sätt att attrahera
presumtiva studenter, anställda och samarbetspartners.
Lunds universitet har en viktig uppgift i att bidra till
landets kompetensförsörjning i form av välutbildade
medborgare och att kunna erbjuda arbetsmarknaden
med den kompetens som efterfrågas. I fokusområdet
Kompetensförsörjning och kompetensutveckling belyses
bland annat arbetsmarknadens föränderlighet, bristyrken, konkurrerande utbildningsanordnare och politisk
styrning.
Morgondagens utbildning behöver planeras redan
idag då högre utbildning är långsamma processer. Det
råder stor konkurrens om studenter, nationellt och internationellt, och den snabba teknologiska och digitala utvecklingen bidrar till stor osäkerhet kring vilka kunskaper
och kompetenser som behövs i framtiden. Fokusområdet

Utveckling av utbildning beskriver universitets förmåga
och utmaningar inom en av sina kärnverksamheter.
Forskning och innovation har stor betydelse för
samhället och dess utveckling och för att långsiktigt
bygga kompetens, kunskapskraft och välfärd. I fokusområdet Utveckling av forskning lyfts några viktiga
faktorer fram som påverkar Lunds universitets kärnverksamhet såsom den forskningspolitiska inriktningen
genom forskningspropositionen, utveckling mot öppen
vetenskap samt finansieringen av landets och Lunds
universitets forskningsinfrastrukturer. Forskningens roll
i samhället belyses också, dels utmaningar kring hur
forskningen kommuniceras och används i samhället,
dels utmaningar som gäller forskares rättigheter och
akademiska frihet.
Lärosätena är skyldiga att främja breddad rekrytering
till högskolan och säkerställa att ingen samhällsgrupp
missgynnas i övergången till högskolan. Men även ur
ett kvalitetsperspektiv strävar Lunds universitet efter en
heterogen student- och personalgrupp. Större mångfald bidrar till fler perspektiv och möjliga lösningar men
det innebär också fler utmaningar för utbildningssystemet. I fokusområdet Rekrytera, anta och genomföra
utbildning fördjupas diskussionen och perspektiven på
breddad utbildning och breddat deltagande.
INTERNATIONALISERING
Högsta kvalitet i forskning och utbildning utgör själva
grunden för ett attraktivt lärosäte. Internationellt samarbete ger fler möjligheter och perspektiv som är nödvändiga för att bedriva forskning och utbildning med
hög kvalitet. Det är viktigt att främja internationalisering vid Lunds universitet eftersom konkurrensen om
studenter, lärare, forskare, experter och ekonomiska
resurser är hård.
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Svenska lärosäten är sedan 1977 enligt lag ålagda att
främja internationalisering.1 Under senare år har arbetet accelererat och kraven utifrån ökat då lärosätenas
internationalisering är mer integrerad i samhället och
i politiken. Arbetet har blivit allt mer komplext, vilket
medför fler utmaningar och möjliga intressekonflikter.
I arbetet med att främja internationalisering och öka
universitetets attraktionskraft har Lunds universitet tagit fram en internationell handlingsplan för perioden
2019–2021.2 Handlingsplanen involverar fakulteter,
förvaltning och övrig verksamhet. Coronapandemin
har påverkat genomförandet av delar av handlingsplanen. Den har också justerats så att den även omfattar
virtuell mobilitet och utveckling av digital pedagogik.
Dessa områden har under pandemin utkristalliserat sig
som mycket viktiga faktorer för att utveckla universitets
internationalisering.
Mobilitet
Att studera utomlands innebär bland annat tillgång till
utbildning av hög kvalitet, att öka sin interkulturella kunskap och sina språkkunskaper. Studier utomlands drivs
ofta av en önskan att öka sina chanser att få anställning
på en allt mer global arbetsmarknad. Mellan 1998–2018
ökade antalet internationella studenter i världen med i
genomsnitt 4,8 procent per år. År 2018 bedrev 5,6 miljoner studenter högre utbildning i ett annat land än sitt
hemland, vilket är mer än en fördubbling sedan 2005.
Länder inom OECD står som mottagare för majoriteten
av de internationella studenterna, samtidigt som den
snabbaste ökningen av personer som reser utomlands
för studier skett i länder utanför OECD.3
Tidigare har den globala studentmobiliteten inom
högre utbildning dominerats av anglosaxiska samt europeiska länder som destinationsländer. Fram till 2018
tog USA, Australien, Kanada och Storbritannien emot
cirka 40 procent av samtliga internationella studenter i
världen.4 Studentmobiliteten har under de senaste tio
åren kraftigt ökat inom Asien, men även inom Latinamerika och Afrika. Studentmobiliteten har även ökat
mellan dessa världsdelar. På global nivå talar allt för en
ökad internationell studentrörlighet, men den påverkas
av exempelvis ekonomiska konjunktursvängningar och
politiska skeenden och kan därför vara svår att förutspå.
Coronapandemin har påverkat den globala studentmobiliteten kraftigt.
Ett måltal för studentmobilitet inom EU var att senast
2020 skulle minst 20 procent av de studenter som tog
examen inom högre utbildning ha spenderat minst tre
månader av sin studietid utomlands. Den senaste tillgängliga statistiken är från 2018 och visar att andelen
då var 13,5 procent.5 Inte heller Sverige når upp till målsättningen inom EU. För läsåret 2018/2019 var andelen

studenter som tog svensk examen på grundnivå och
avancerad nivå och som spenderat delar av sin utbildning utomlands 15 procent.6 Studenter på Lunds universitet når däremot upp till EU:s mål om studentmobilitet.
Lunds universitet har under flera år gjort medvetna satsningar rörande studentmobilitet och drygt 25 procent av
universitetets studenter som tog examen under läsåret
2018/2019 har studerat utomlands.7 Lunds universitet
har länge uppnått målen, men det är viktigt att följa
upp coronapandemins effekter på studentmobiliteten.
Lunds universitet är Sveriges mest internationella
lärosäte räknat till antalet inresande studenter per år.
För att behålla sin attraktionskraft bör universitetet
fortlöpande följa upp möjligheterna att bedriva studier
för utländska studenter. Såväl antalet och andelen program med tillträde på avancerad nivå som är riktade
mot internationella studenter har ökat de senaste tio
åren. Idag riktar sig en majoritet av utbildningarna på
avancerad nivå till internationella studenter. Möjligheter
för studenter att ta del av globala miljöer på grundnivå
är mer begränsade jämfört med avancerad nivå, även
om en liten ökning skett på grundnivå. Det finns flera utmaningar, bland annat i antagningsprocessen, vad gäller
att inrätta program på grundnivå som riktar sig mot en
internationell marknad. Internationella presumtiva studenter kan ha problem att få sina betyg på motsvarande
gymnasienivå i tid för den svenska antagningsprocessen,
vilket beror på att de olika utbildningssystemen skiljer sig
åt. Det medför att studenter inte kan antas förrän ett år
efter de har tagit gymnasieexamen eller motsvarande,
vilket riskerar att presumtiva studenter väljer en annan
destination för sina högre studier, på såväl grund som
avancerad nivå.8 Detta är inget nytt problem men är
alltjämt en viktig fråga i arbetet med program och kurser
på grundnivå som är riktade till internationella studenter.
I enlighet med EU:s student- och forskardirektiv har
regeringen under 2020 beslutat om nya regler för uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre
utbildning samt om uppehållstillstånd för att söka arbete eller starta näringsverksamhet. Beslutet innebär
bland annat att internationella studenter och forskare
inom högre utbildning ska beviljas uppehållstillstånd för
minst ett år, att tillståndstiden för forskare ska kunna
förlängas samt att högskolestudenter och forskare ges
möjlighet att stanna kvar i Sverige upp till ett år efter
slutförda studier eller forskning. Detta för att kunna
söka arbete eller starta näringsverksamhet. Syftet är
att stärka Sveriges attraktions- och konkurrenskraft
genom att locka internationella studenter, forskare och
andra högkvalificerade personer från länder utanför EU
samt underlätta för färdigutbildade att kunna stanna
kvar och arbeta och på så vis bidra till ökad kunskap
och innovationsgrad.9
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Pandemins effekt på internationell mobilitet
inom sektorn
Även om nedstängningen av campusförlagd undervisning på lärosäten har haft stor påverkan på alla studenter, har vissa internationella studenter drabbats hårdare.
Studentens säkerhet och juridiska status i värdlandet,
tillgång till fortlöpande undervisning, kursmaterial samt
möjligheten till fysiska resor är faktorer som kan komma
att påverka den internationella studentmobiliteten under många år framåt.
Krisen har ökat behovet av att utveckla virtuell internationalisering och så kallat blandat utbyte (hybrid
av fysiskt och virtuellt utbyte). Flera länder har under
pandemin gått över till digitala undervisningsformer
vilket skapar förutsättningar för virtuella utbyten. För
att Lunds universitet på bästa sätt ska nå dit behöver
nya stödprocesser och verktyg utvecklas och upprättas
samt att nuvarande system för fysiskt utbyte anpassas.
Det inkluderar även nationella system för exempelvis
försäkring, studiesystem och migration. I universitetets
handlingsplan för internationalisering lyfts internationalisering på hemmaplan, där en av aktiviteterna gäller
förslag på utveckling av virtuell mobilitet.
Siffror för Lunds universitet pekar på att lärosätet
klarat sig väl vid höstterminens antagning av internationella studenter. Totala antalet internationella studenter
minskade dock med 13 procent, jämfört med höstterminen 2019, vilket beror på inställda utbytesprogram och
beställda utbildningar. Däremot ökade samtliga andra
grupper av internationella studenter. Exempelvis har
avgiftsskyldiga studenter ökat med 8 procent jämfört
med 2019. Lunds universitet har arbetat strategiskt för
att undvika ett stort tapp av framför allt betalande internationella studenter. Arbetet har bland annat inneburit
överintag av avgiftsskyldiga studenter, tydlig kommunikation direkt till antagna studenter via sociala plattformar, möjlighet till full återbetalning fram till studiestart
och att prioritera campusundervisning för program med
internationella studenter. För höstterminen 2020 sticker
studenter från Kina ut med en ökning på 45 procent
jämfört med 2019. Studenter från Europa har ökat med
18 procent jämfört med 2019.10 Lunds universitet kommer att följa utvecklingen noga.
Strategiskt internationellt samarbete
För framgångsrika internationella samarbeten är det
viktigt för ett lärosäte att ha ett strategiskt internationellt arbete och vara aktivt i tongivande internationella
nätverk. Internationellt akademiskt samarbete tar ofta
lång tid att etablera och internationellt akademiskt
samarbete har på senare år blivit alltmer komplext och
påverkas i allt större utsträckning av olika politiska, ekonomiska och sociala sammanhang. För att på ett säkert,

effektivt och ansvarsfullt sätt initiera, utveckla och driva
internationella samarbeten krävs en omfattande förståelse och kunskap om samarbetspartners.
I Lunds universitets strategiska plan för åren 2017–
2026 lyfts den fortsatta utvecklingen som internationellt lärosäte fram som ett av sex viktiga områden för
universitetet.11 Europa är traditionellt en stor och viktig
samarbetsregion för universitetet, på såväl forskningssom utbildningsområdet. Samarbetena är många och
väletablerade och finns över hela kontinenten. Som
ett led i Lunds universitets strategiska internationaliseringsarbete12 har därför universitetet arbetat fram en
handlingsplan för samarbeten med Europa.13 Handlingsplanen pekar ut riktningen för Lunds universitets
europeiska utbildnings- och forskningssamarbeten på
universitetsövergripande nivå under nästkommande tre
år (2021–2023), och utgör ett underlag för strategiska
val och prioriteringar.
Två händelser med särskilt stor inverkan på omvärlden under 2020 var Storbritanniens utträde ur EU och
presidentvalet i USA. Storbritannien lämnade EU den
31 januari 2020 när utträdesavtalet trädde i kraft. En
övergångsperiod inleddes och löpte till den 31 december
2020 och under den perioden pågick förhandlingar för
framtida partnerskap. Det amerikanska presidentvalet
i november 2020 resulterade i skifte av president. Den
tillträdande presidenten Joe Biden redogjorde under sin
presidentkandidatur för sin utrikespolitiska vision för
Amerika. I visionen ingår att återgå till ett värdigt ledarskap både nationellt och på världsscenen. Biden lovade
även att göra “humankapitalinvesteringar“ till en central
del av sin agenda och det omfattar även högre utbildning
och forskning. Biden föreslår en plan för utbildning som
bland annat innehåller ett brett förslag för att göra högre
utbildning tillgänglig för fler amerikaner samt att avsevärt
öka forskningsutgifterna.14, 15, 16, 17, 18 Under Joe Bidens
första dag som USA:s president undertecknade han presidentordrar som bland annat omedelbart återanslöt landet till Parisavtalet samt att USA åter igen ska vara med
och bidra till WHO.19 Dessa två skeenden, Storbritanniens
utträde ur EU samt Joe Biden som USA:s president, kommer att på olika sätt påverka globala forsknings- och
utbildningssamarbeten och Lunds universitet kommer
att följa utvecklingen noga.
Lunds universitet har tillsammans med Karolinska
Institutet (KI), Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och
Stockholms universitet påbörjat ett projekt för att utveckla erfarenhetsutbyte mellan svenska lärosäten i frågor
som rör internationalisering. Det finns ett tydligt behov
av samordning av bedömningar, analyser och kunskap
för att skapa bättre förutsättningar för att synliggöra
utvecklingspotential och för att identifiera olika risker i
internationella samarbeten.
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EU
Utbildning och forskning är ett stort politik- och budgetområde inom EU. EU har stora ambitioner och det
är viktigt att förstå och bevaka beslut som fattas på europeisk nivå och analysera vilka konsekvenser dessa får
för den nationella utbildnings- och forskningspolitiken
och finansieringen, samt för enskilda lärosäten.
EU:s utbildnings- och forskningsprogram 2021–
2027
Den nya perioden för EU:s program inom forskning och
utbildning startade den 1 januari 2021. Där ingår bland
annat Erasmus+-programmet och det nya ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont Europa. En
nyhet i EU-budgeten för 2021–2027 är Next Generation EU som är ett komplement till standardbudgeten.
Next Generation EU ska bidra till Europas ekonomiska
och sociala återhämtning och mildra de negativa konsekvenserna av coronapandemin. Detta ska åstadkommas genom riktade satsningar inom hälsa, klimat och
digitalisering.20

Erasmus+ är EU:s stora utbildningsprogram. Nytt för
programperioden är att Erasmus+ ska bidra till Agenda
2030 och särskilt mål nummer fyra som innebär att
säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av
god kvalitet samt att främja livslångt lärande för alla.
Nyckelord för programperioden är inkludering, flexibilitet, förenkling, digitalisering samt hållbarhet, där ordet
kvalitet ska genomsyra samtliga delar.21
Innehållet i Horisont Europa22 präglas mer av evolution
än revolution om man jämför med föregående ramprogram Horisont 2020. Det nya programmet syftar, liksom
tidigare ramprogram, till att stärka EU:s vetenskapliga
och teknologiska bas och öka medlemsländernas innovationsförmåga. Horisont Europa ska även stödja EU:s
socioekonomiska modell och värderingar. Fokus på excellent forskning kvarstår oförändrat. En förändring är att
man samlat globala utmaningar och europeisk industriell
konkurrenskraft i den så kallade pelare II, där medel söks
för politiskt definierade/styrda samarbetsprojekt. I denna
pelare har EU gjort det tydligare att forskningen ska
komma samhället till godo (impact). Projekten efterlyser
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breda samarbeten och ska vara tvärvetenskapliga och
tvärsektoriella samt inkludera forskare och andra aktörer
från exempelvis industri, myndigheter och icke-statliga
organisationer.23 Projektens komplexitet och kravet på
tydligare koppling till samhällsnytta kan komma att
öka forskarnas behov av stöd i ansökningsprocessen.
Då majoriteten av budgeten inom Horisont Europa går
till dessa samverkansprojekt blir detta extra viktigt. En
annan nyhet är att kommissionen vill tydliggöra sin uttalade ambition om att leda forskningsresultat till innovation och kommersialisering och har då vigt sin tredje
programpelare, Innovative Europe, till detta.
En annan nyhet med Horisont Europa är att så kallade
missions införs och de kommer att vara en integrerad
del i programmet.24 Målet med missions är att synliggöra
visionen om starkare koppling mellan EU:s forskning och
innovation samt samhällets och allmänhetens behov, att
kommunicera att något stort görs tillsammans inom tydliga och tidsatta ramar. Hälsa och hållbarhet är områden
som tydligt kopplar samman missions och återfinns i
utlysningarna i pelare II. Här finns möjligheter för forskare att söka medel, från områden där Lunds universitet
har starka forskningsmiljöer. Intentionen med missions
är även att stimulera till ökad nationell forskningsfinansiering av EU:s prioriterade politiska projekt. Följaktligen
går det att skönja en tydligare politisk styrning och vilja
att integrera fler politiska prioriteringar i samverkansprojekt inom Horisont Europa. Lunds universitet behöver
därför nogsamt bevaka denna utveckling.
Att samhällets hållbarhet och motståndskraft,
resiliens, ska stärkas för att kunna möta exempelvis
pandemier har blivit en central prioritering för EU. Hur
forsknings- och innovationsvärlden kan bidra till detta
har analyserats av kommissionens expertgrupp ESIR, i
en rapport med namn Protect, prepare, transform.25
Rapporten lyfter vikten av att EU bör uppmuntra och
främja nya former av innovation och investeringar som
är riktade mot tillämpad forskning som i förlängningen
ska komma samhället till godo för att bidra till motståndskraft på kort, medellång och lång sikt.
Europeiska forskningsområdet (ERA)
Europeiska forskningsområdet (European Research
Area, ERA)26 är ett initiativ med mål och ambition att
skapa en gränslös inre marknad för forskning, innovation och teknik inom EU. Kommissionen vill bredda ERA
för att stimulera ökad samordning och samarbete mellan EU, dess medlemsstater och den privata sektorn.
Forskning och innovation ses som viktiga instrument
för Europas återhämtning samt för den gröna och digitala omställningen. Även inom ERA poängteras vikten
av att forskningsresultat ska komma samhället till nytta

i högre grad. ERA tydliggör att forskning kan bidra till
Europas motståndskraft och konkurrenskraft.27
Kommissionen strävar efter att skapa fler synergier
mellan högre utbildning och forskning samt önskar
förstärka medlemsländernas engagemang för en
EU-gemensam forsknings- och innovationspolitik. Till
exempel nämns samarbetsinitiativet Europauniversitet28
som en sådan plattform där synergieffekter mellan
forskning och utbildning kan uppstå och som kan
möjliggöra ett större samarbete över gränser.
Europeiska utbildningsområdet (EEA)
EU-kommissionen presenterade under 2020 två initiativ
som rör utbildning, en strategi för att uppnå ett europeiskt utbildningsområde (European Education Area,
EEA) till 202529, 30 samt en handlingsplan för digital
utbildning31. EEA-strategin listar flera initiativ som rör
kvalitet, mångfald, jämställdhet, lärare samt utbildningens roll i den gröna och digitala omställningen.
EEA-strategin lyfter också den externa geopolitiska
dimensionen, det vill säga ökad internationalisering32
av europeiskt utbildningssamarbete för att stärka EU:s
roll som global utbildningspartner. Strategin inkluderar ambitionen att stärka samarbetet med strategiska
partners, som Kina, USA och Japan, men lyfter även
behovet att värna unionens intressen. Trenden är att
gå mot en fördjupad europeisk utbildningsintegration
vilket kommer att påverka svensk högre utbildning.
Handlingsplanen för digital utbildning fokuserar
på att dra lärdomar från coronapandemin och den
snabba implementeringen av digitala läromedel som
den medfört. I planen prioriteras att bygga digitala
utbildningsekosystem och infrastruktur, samt att förbättra medborgares digitala färdigheter och omställningskompetenser. EEA-strategin ska kopplas till den
europeiska kompetensagendan, EU:s nya policy för
yrkesutbildning, ERA och EU:s kommande jämställdhetsstrategi.
Gällande högre utbildning är EU:s mål närmare och
djupare samarbete mellan lärosäten, med fler gemensamma kursplaner. Med målet att utveckla en europeisk
talangbank görs kraftsamlingar genom gemensamma
resurser av digital såväl som campusundervisning samt
att studier och andra kvalifikationer från utlandet
automatiskt ska erkännas. Att utveckla en europeisk
examen och ett europeiskt system för fristående kurser
(micro-credentials) samt att kvalitetssäkra utbildning
står också på agendan. Europauniversiteten ses som
viktiga testbäddar för dessa initiativ. Inom Erasmus+
föreslås också nätverk av europeiska lärarakademier.33,
34
Lunds universitet bör noga följa utvecklingen av det
europeiska utbildningsområdet.
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Europauniversitet35 utgör en central del av EEA-strategin
med syftet att höja kvaliteten i den europeiska högre
utbildningen och bidra till inkludering och stärkt konkurrenskraft genom tvärvetenskapliga samarbeten.
Europauniversitet ska fungera som europeiskt universitetsöverskridande ”campus”. EU-kommissionen vill
även undersöka behovet av ett gemensamt ramverk för
universitetsallianser inom Europauniversitetet, ett förslag
som kan gälla från 2023. Inom Europauniversiteten ska
det finnas inbyggd mobilitet på kandidat-, master- och
doktorandnivå där ambitionen är att minst 50 procent
av studenterna ska kunna dra nytta av denna mobilitet, fysiskt, virtuellt eller i form av en hybridversion.36,
37
Lunds universitet ingår i ett Europauniversitet sedan
starten 2019. Totalt ingår 11 svenska lärosäten i de 41
Europauniversitet som har erhållit EU-finansiering.38, 39
EU och internationellt utbildnings- och
forskningssamarbete
Om den tidigare forskningskommissionären Carlos
Moedas vision för internationalisering var ett EU som
är ”open to the world”, pratas det nu alltmer om att
Europa måste ha teknologisk suveränitet och öppen
strategisk autonomi. Det är för tidigt att tolka detta
som att pendeln har svängt mot mer traditionell protektionism, men traditionellt öppna ekonomier som
Sverige har ställt sig tvekande till skrivningar som dessa
och som börjar leta sig in i till exempel Horisont Europas strategiska plan. Talespersoner för kommissionen
pratar om en mellanväg där Europa kommer att förbli
öppet, men något mer försiktigt. Detta gäller särskilt i
relation till samarbetet med Kina, vilket är den främsta
anledningen till den ändrade diskursen kring internationellt samarbete.
EU:s intention är att öppna upp program såsom
Horisont Europa för länder med associeringsavtal, där
det associerade landet genom att bidra ekonomiskt
får tillgång till åtgärder och finansiering från EU:s ramprogram på samma villkor som medlemsländerna.40, 41
Kommissionen lyfter även vikten av extern dimension
av EEA och Erasmus+ avseende internationella partnerskap.42
Strategiskt EU-samarbete
Att ha kunskap om det europeiska policylandskapet
och dess terminologi blir en allt viktigare fråga för
svenska lärosäten, exempelvis gällande samarbeten
och vid ansökan om projektfinansiering, såväl enskilda
som genom konsortier. Lunds universitet har genom
Lärosäten Syd en representant baserad i Bryssel.43
Brysselkontoret är en gemensam resurs vars syfte är
att synliggöra lärosätena på EU-nivå, förbättra bevak-

ningen av och påverkan på EU-policy och program. Ytterligare ett syfte är att bidra till djupare internationella
partnerskap.44 Från 2021 anställs ytterligare en person
till Brysselkontoret och därmed ökar möjligheten att
bevaka såväl forsknings- som utbildningsområdet. Fler
svenska lärosäten och nätverk såsom Stockholm Trio45
och Uppsala universitet har representanter på plats
i Bryssel. Detta gör det möjligt att skapa ett svenskt
lärosätesnätverk i Bryssel.46
Lunds universitet är, som enda lärosäte i Sverige,
medlem i League of European Research Universities
(LERU) som utgörs av 23 ledande, forskningsintensiva
universitet från tolv länder.47 LERU:s främsta syfte är
att föra fram sina medlemmars intressen inom högre
utbildning, forskning och innovation gentemot politiker och andra makthavare på EU-nivå – ett arbete där
LERU är mycket framgångsrikt. Utöver LERU är Lunds
universitet medlem i flera Bryssel-nätverk, medlemskap
som ibland möjliggjorts genom Lärosäten Syd. Genom
att dessa nätverk för samman aktörer från hela Europa
får universitetet tillgång till tidig information och möjlighet att bygga partnerskap. Ökad närvaro i Bryssel är
viktigt för att kunna bedriva påverkansarbete i frågor
som rör utbildning, forskning och innovation.
Lunds universitet har anammat EU-kommissionens
stadgar för forskare, Charter and Code, och omfattas
sedan hösten 2020 av EU-kommissionens certifiering
HR Excellens in Research.48 Certifiering betyder att ett
lärosäte uppfyller många av de högt uppsatta kvalitetskraven som EU har inom forskning, såsom goda
arbetsvillkor för forskare och transparenta rekryteringsprocesser. Målet med Charter and Code och därtill
följande HR Reward är att öka mobilitet och främja
kunskapsutbyte.49
Storbritanniens utträde ur EU har varit en lång
process. Storbritannien är universitetets näst största
samarbetspartner inom EU:s ramprogram Horisont
2020 och den nästa största internationella sampubliceringspartnern. Såväl Universities UK (Storbritanniens
motsvarighet till Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF) och enskilda lärosäten har uttryckt en
stark önskan om att bibehålla sina samarbeten. Lunds
universitet har tagit fram en handlingsplan för samarbete med Storbritannien som sträcker sig till 2021.
Handlingsplanen pekar ut riktningen för universitetets
utbildnings- och forskningssamarbeten med brittiska
lärosäten och andra brittiska aktörer.50 Planen ska
integreras i Handlingsplanen för Europa. Klart är att
Storbritanniens utträde ur EU påverkar rekrytering av
lärare, forskare och studenter samt utbildnings- och
forskningssamarbeten, men det är alltjämt svårt att
förutspå exakt vilka konsekvenserna blir.
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SAMVERKAN OCH SAMARBETE
Att utveckla framgångsrika samarbeten inom utbildning, forskning och innovation med andra länder är
nödvändigt för att universitet ska få tillgång till kunskap
och kompetens, men även för att möta de globala utmaningar som världen står inför, inte minst inom klimat.
Gränsöverskridande samarbeten behöver ske med internationella, nationella och regionala aktörer inom såväl
näringslivet som akademin.
Sveriges och regionens konkurrenskraft och framtida
tillväxt kopplas inte sällan samman med forskningen som
utförs på lärosäten. Vikten av samverkan har lyfts fram
allt tydligare av regeringen i de två senaste forskningspolitiska propositionerna, men även i andra propositioner.

Lärosäten är centrala aktörer i innovationssystemet
och en viktig motor i nationell såväl som regional
utveckling. Som ett led i detta arbete har bland annat holdingbolag och strategiska forskningsstiftelser
inrättats för att på olika sätt stödja samverkan mellan
lärosäten och omvärlden.
Lärosäten i flera länder världen över har under
året drabbats hårt ekonomiskt då de helt eller till
stora delar finansieras privat och genom avgiftsstudenter. Detta kan komma att påverka möjligheterna
till samarbete med andra lärosäten. Det kan även
vara svårare att inleda och utveckla samarbeten och
samverkan när fysiska möten och nätverkande inte
är möjligt.
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En effekt av färre fysiska möten under pandemin är att
flygresandet vid Lunds universitet minskade med 97 procent 2020 jämfört med samma period året innan (antal flygresor som bokades av anställda under perioden
april-oktober). Dessa har med stor sannolikhet ersatts
med digitala möten som ökat kraftigt vid universitetet.
E-möten i plattformen Zoom gick från drygt 1 300 i
februari 2020 till nästan 50 000 möten under april och
maj 2020.51
Det minskade flygresandet får positiva effekter på
universitetets utsläpp av koldioxid. Vilken påverkan det
kraftigt minskade resandet får på samarbeten inom
forskning och för samverkan är dock svårt att bedöma
och kommer också att vara beroende hur långvarig pandemin blir. Sannolikt har etablerade samarbeten kunnat
upprätthållas via digitala möten, medan nya samarbeten
är svårare att skapa. Det senare kan påverka det internationella forskningssamfundet i den mening att oväntade
eller nya forskningskonstellationer uteblir.
Global samverkan och samarbete
På senare tid har flera länder världen över gjort såväl strategiska som ekonomiska satsningar på högre utbildning
och forskning. Internationella forskningssamarbeten är
viktiga för ett litet och öppet land som Sverige för att
uppnå teknologiska och vetenskapliga framsteg. Svenska
forskare samarbetar idag med forskare i allt fler länder
och cirka 65 procent av svenska vetenskapliga publikationer är samförfattade med åtminstone en forskare vid en
utländsk institution.52 Traditionellt sett har Sverige starka
utbildnings-, forsknings- och innovationskopplingar till
Europa och Nordamerika. Det sker en snabb ökning i
både kvalitet och kvantitet inom högre utbildning och
forskning från flera asiatiska länder såsom Kina, Singapore, Saudiarabien, Sydkorea, Iran, Qatar och Indien.53
Det är länder som Sverige traditionellt sett inte samarbetat så mycket med.
Gränsöverskridande samarbeten bör föregås av ett
kunskapsbaserat förhållningsätt till både möjligheter och
risker. Ökad medvetenhet om skillnader i lagar och sociala
normer samt skillnader i synen på relationen mellan staten och individen krävs.54, 55 Samarbete med forskare och
lärare från länder där vetenskapliga och politiska system,
kulturer och lagar skiljer sig kraftigt från våra kan innebära
stora utmaningar. När samarbeten ökar med lärosäten i
länder som utmanar de traditionella akademiska värdena
behöver kunskap och medvetenhet kring till exempel säkerhet öka. Universitetet behöver säkerställa att det finns
tillräckligt stöd för anställda och studenter i deras kontakt
med andra länder avseende etiska, kulturella och legala
system. Universitetet är involverat i flera olika initiativ för
att öka kunskapen inom akademin gällande komplexiteteten i kontakterna med andra länder.

Lunds universitet måste förhålla sig till att allt fler
länder med högt satta ambitioner attraherar studenter,
forskare och lärare på ett annat sätt än tidigare och att
många av de snabbt vetenskapligt växande länderna
har annorlunda normer, politiska strukturer och vetenskapliga system jämfört med Sverige. Lunds universitet
har i samarbete med Stiftelsen för internationalisering
av högre utbildning och forskning (STINT), KTH och KI
arbetat fram en skriftlig vägledning som vänder sig till
universitetsledningar, forskare och stödverksamheter på
lärosäten.56 En nationell kurs med fokus på ansvarsfull
internationalisering utvecklas vid Lunds universitet i
samarbete med KTH och KI. Denna kurs ska stärka kompetensen på svenska lärosäten för att uppnå ansvarsfull
internationalisering.
Både OECD och EU arbetar aktivt och strategiskt
med samverkansfrågor för att lösa de globala utmaningarna. För att få en tydligare bild av hur samverkan mellan akademi och industri ser ut har OECD
initierat ett projekt som ska resultera i analys av det
genomslag som offentliga forskningsinstitut har på
innovationsgenomförande, samt studera olika länders
policyinstrument för att stödja kunskapsutbyte mellan
akademi och industri.57 Inom EU är samverkan mellan
utbildning, forskning och innovation en central fråga
(den så kallade kunskapstriangeln). EU-kommissionen
har inrättat European Institute of Innovation and Technology (EIT), ett oberoende organ vars syfte är att öka
EU:s konkurrenskraft bland annat genom etablering av
så kallade Knowledge and Innovations Communities
(KIC:s) som förstärker möjligheter till samverkan mellan lärosäten, forskningsinstitut och näringsliv.58 Under
kommande budgetperiod kommer EIT att lansera en ny
KIC-grupp inom kultur och kreativa näringar, således
en tydlig breddning av detta instrument mot samhälle
och humaniora som anpassning till målen i Horisont
Europa59, vilket passar universitetets bredd. Lunds
universitet är med i flera KIC:ar exempel Food- och
Climate-KIC.
Nationell innovationspolicy
Regeringen understryker att forskning och utbildning
ska vara användbar för samhället. Under de senaste
åren har tendenser med anslagsfördelning i budgetpropositionen utanför område 16 (Utbildning och universitetsforskning) förekommit i form av riktade satsningar,
även från näringsdepartementet. Det rör bland annat
uppdrag för artificiell intelligens, hälsa och life science
samt ökad kompetensförsörjning i hela Sverige. För
att kunna fortsätta utveckla företag med möjlighet att
verka i den globala ekonomin krävs fortsatt bra förutsättningar för forskning och innovation, både inom
och utom akademin.
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Regeringen har inrättat Nationella innovationsrådet
vars uppgift är bidra med lösningar på de stora samhällsutmaningarna samt att verka för ett långsiktigt konkurrenskraftigt och hållbart Sverige. Innovationsrådet leds
av statsminister Stefan Löfven. Genom att vara en rådgivande funktion tillför rådet nya perspektiv på frågor
inom innovationspolitiken. Rådet har bland annat bidragit till tvärsektoriell policyutveckling exempelvis inspel till
forsknings- och innovationspolitiska propositionen, att
internationella samarbeten för att stärka Sverige efter
coronapandemin och hur Sverige kan stärkas i spåren
av pandemin. Lunds universitets finns representerade i
rådet genom Sylvia Schwaag Serger, prorektor Lunds
universitet 2018-2020.60, 61
Regional utveckling
Sedan 2018 finns det tre universitet i Skåne; Malmö
universitet, Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Det är en förstärkning av det
regionala forsknings- och innovationssamhället. Att
bygga upp forskningsstrukturer tar tid men på sikt är
fördelarna för det lokala och regionala närsamhället
stora, vilket ofta framhålls av regionala och kommunala företrädare. Lärosäten Syd-samarbetet har varit
en del i det sydsvenska utbildningslandskapet sedan
2009. Lärosäten Syd består av lärosäten i Skåne,
Halland, Blekinge och inkluderar sedan 2020 även
ett lärosäte i Småland.62 Även i andra regioner finns
etablerade lärosätessamarbeten såsom i Stockholm
och Västra Götaland.
Skåne har 33 kommuner som är mycket olika. Bland
annat är det stor skillnad mellan kommuner i olika
delar av regionen rörande hur många som påbörjar
högre utbildning. Även näringsliv, kompetensförsörjning och arbetsmarknad skiljer sig åt. Det innebär
att kommunerna inte har samma typ av efterfrågan
på samverkan med lärosätena. Att Skåne har flera
lärosäten innebär dock stora möjligheter för att kunna
öka tillgänglighet av högre utbildning och forskningssamverkan för regionen. Det finns samordningsvinster
inte minst kring arbete om studievägledning och studieinformation, lärcentra och arbetet med breddad
rekrytering för de skånska lärosätena.
Till det regionala forsknings- och utbildningslandskapet hör även Själlands universitet såsom Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet
och Copenhagen Business School. Tillsammans med
dessa driver Lunds universitet främst forskningsprojekt. Det har visat sig vara svårt att driva övergripande
utbildningssamverkan i större utsträckning men det
fungerar relativt väl mellan enskilda institutioner på
var sin sida om sundet. Inom ramen för det nordiska

samarbetet inom utbildning och forskning och det
tas bland annat steg för att förbättra styrning och
finansiering av samarbetet inom forskning och forskningsinfrastruktur för att främja kvalitet och effektivitet
såväl som relevans.63
Skåne har under lång tid kännetecknats av innovationer inom en mängd områden och denna bredd är
viktigt. Viktiga faktorer för regional utveckling är tillgång
till god kompetensförsörjning, excellent forskning, tillgång till kulturupplevelser och tillförlitlig infrastruktur,
exempelvis i form av fungerande kollektivtrafik och
tillräcklig elförsörjning.64, 65
Universitetet är en naturlig partner för det regionala
näringslivet. Universitetet har olika typer av anställningar
i samverkan med andra parter, exempel är kombinationsanställningar och industridoktorander. Väl fung
erande samverkan mellan företag och akademi är viktigt
för regionens utveckling och för att företag ska etablera
sig och stanna kvar i regionen. För universitetet är näringslivet i regionen en bidragande faktor för kreativ
och utvecklande samverkan inom innovation, utbildning
och forskning. Därför är näringslivets förutsättningar
och inriktningen av de företag som etableras i regionen
betydelsefullt. Om företag tvekar att etablera verksamhet i Skåne finns det risk för att regional utveckling inte
når sin fulla potential vilket till exempel kan gälla för
Science Village och Brunnshög i Lund.
Samverkansorganet Forsknings- och innovationsrådet i
Skåne (FIRS) har som mål att skapa förbättrade förutsättningar för forskning och innovation i Skåne genom samverkan mellan politik/offentlig verksamhet, näringsliv och
universitet och högskolor. Lunds universitet är en tung aktör i detta forum. FIRS har fastställt en innovationsstrategi
för hållbar tillväxt i Skåne. I denna definieras sex områden
som medlemmarna i FIRS gemensamt fokuserar på de
närmaste åren.66 Lunds universitet ansvarar för området
för ESS, MAX IV och Science Village.
En framtida utmaning i regionen är att elanvändningen
kommer att öka i Skåne till följd av befolkningstillväxt.
Utvecklingen går mot allt mer tekniska lösningar och
politiska beslut leder till att transporter, tung industri
elektrifieras och elanvändning ökar kraftigt. Tillgången
och pris på el är parametrar för företag som överväger
att etablera sig i Skåne och där är dagens sviktande kapacitetsutrymme, högre pris och upprepade förseningar
av Sydvästlänken regionala nackdelar. Det finns exempel
där företag valt att etablera sig i norra Sverige istället för
i Skåne.67, 68, 69 Energimarknadsinspektionen har gjort en
rapport på regeringens uppdrag där de lägger fram ett
antal förslag för att minska risken för brist i elkapaciteten,
framförallt i de regioner, däribland Skåne, där det finns
risk för elbrist.70
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HÅLLBAR UTVECKLING
Hållbar utveckling ska tillfredsställa dagens behov utan
att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling förknippas
ofta med miljö och klimat, men begreppet är mycket
vidare än så. I den så kallade Brundtlandrapporten71
definieras hållbar utveckling utifrån tre dimensioner:
• Social hållbarhet - att långsiktigt ta tillvara på
grundläggande mänskliga rättigheter
• Ekologisk hållbarhet - att hushålla med resurser så
att de räcker till kommande generationer
• Ekonomisk hållbarhet - att motverka fattigdom
utan att påverka social eller ekologisk hållbarhet
negativt
År 2015 antog FN:s generalförsamling och världens
stats- och regeringschefer de globala mål som utgör
Agenda 2030. Ambitionen är att målen ska bidra till
utveckling som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt
hållbar och målen ska vara uppnådda år 2030. Agenda
2030 gäller för alla människor och länder, där olika aktörer såsom kommuner, landsting, civilsamhället, forskare
och akademiker har ett ansvar att bidra.72
En utmaning framgent, framför allt för västvärlden,
är de konsumtions- och produktionsvanor som har
global negativ påverkan. Andra utmaningar är jordens
ökande befolkningsmängd, migrationsströmmar och
urbanisering. Det krävs nya ekonomiska, politiska,

samhälls- och miljömässiga tankesätt för att bidra till
en global hållbar utveckling. Globalisering och teknisk
utveckling är sällan ett hot i sig, utan kan utgöra möjligheter till lösningar för att minska klimatpåverkan och
uppnå social och ekonomisk hållbar utveckling.
Rapporter från FN belyser vikten av vetenskap för
att påskynda utvecklingen för att uppnå målen inom
Agenda 2030. Rapporterna visar också att världen har
gjort framsteg för att uppnå målen. Vid slutet av 2019
hade dock implementeringstakten klingat av och denna
nedgång i tempo har ytterligare förstärkts av den kris
som följt på coronapandemin.73, 74, 75, 76 Även om coronapandemin har visat att snabb omställning av samhället
är möjlig, kommer det att krävas större, kraftfullare och
mer omfattande insatser för att nå flera av målen inom
Agenda 2030.
Unga människor ställer krav på makthavare och samhället vad gäller hållbarhet, vilket de har fått gehör för,
och hänvisar ofta till forskning och dess kraft i fråga om
de globala utmaningarna för att nå hållbar utveckling. De
unga är en kraft att räkna med, där universitetet har en
komparativ fördel genom att universitet har studenterna
inom verksamheten. Det är viktigt att fatta välgrundade
beslut kring hållbarhetsfrågor för att skapa störst effekt
till en rimlig påverkan. Till exempel kan det vara kontraproduktivt att sluta resa på internationella forskningskonferenser där man i samverkan försöker lösa globala
problem. Resande, fysiska möten och andra samverkansformer, exempelvis e-möten, är komplement till varandra.
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Politiska prioriteringar för hållbarhet
När stora, tunga länder drar sig ur viktiga samarbeten
och avtal utmanas rådande internationella samarbeten
och relationer. På flera ställen världen över agerar politiken utifrån nationella värden och uppvisar ökad ovilja att
delta i internationella åtaganden vilket medför att det
blir svårare att uppfylla de globala målen i Agenda 2030.
Signalvärdet blir att hållbarhetsfrågor inte prioriteras av
alla länder. Flera länder har agerat utifrån nationella
intressen istället för att gemensamt försöka bekämpa
den kris som uppstått till följd av coronapandemin. Det
kommer att krävas öppenhet, samarbete och en klar
och tydlig vilja till förändring för att tillsammans uppnå
målen i Agenda 2030.
Både EU och regeringen har valt att satsa brett på
ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor. På EUnivå har flera initiativ tagits, däribland grön och digital
omställning som bland annat ska främja ett effektivt
utnyttjande av resurser genom att vi ställer om till en
ren, cirkulär ekonomi.77 Regeringen har beslutat om en
nationell strategi för cirkulär ekonomi i syfte att uppnå
en långsiktig och hållbar omställning av samhället. Den
innehåller satsningar på ett grönt återstartspaket, där
utbildningspolitiken kommer att vara central. Målet är
att värna Sveriges position som en ledande kunskapsoch forskningsnation.78
Rörande FN:s globala hållbarhetsmål är regeringens
budskap att Sverige ska vara ledande i genomförandet
av dem. Regeringen ser vikten av att det finns en bred
kunskap om agendans mål och syfte och en medvetenhet av ett hållbart samhälle. Regeringen prioriterar
kommunikativa insatser på olika nivåer. Regeringen har
lämnat en proposition som presenterar inriktningen
på Sveriges arbete med att genomföra Agenda 2030.
Arbetet bör präglas av långsiktighet, uthållighet och genomförandet av agendan ska präglas av Agenda 2030:s
princip “ingen ska lämnas utanför”.79 Regeringen har
även utsett en nationell samordnare för Agenda 2030.80
Ansvarsfulla lärosäten
Aktivt hållbarhetsarbete kan bli ett sätt för lärosäten
att attrahera presumtiva studenter, anställda och samarbetspartners. Rankinginstitutet Times Higher Education gör sedan 2019 en specifik lärosätesrankning där
Agenda 2030-målen är parametrar.81 I Sverige föreslås
att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) får i uppdrag att
utvärdera universitets och högskolors följsamhet gällande högskolelagens krav på att främja hållbar utveckling
i undervisningen.82
Klimatstudenter Sverige rankar svenska lärosätens
klimatarbete, Climate Action Ranking, utifrån olika
parametrar. Inget lärosäte fick toppoäng, Lunds universitet placerade sig i mitten av undersökta lärosäten. Att

lärosätenas poäng skiljer sig åt beror exempelvis på hur
mycket internationell forskning de bedriver.83 Lunds universitet är ett internationellt forskningstungt universitet,
vilket delvis speglar universitetets placering på rankingen
då en av parametrarna är utsläpp från flygresor.
Lunds universitet har tagit fram en övergripande
handlingsplan för områdena utbildning, forskning, samverkan och hållbar organisation för perioden 2020–2026.
Med denna plan formulerar och fastställer universitetet
hållbarhetsmål och åtgärder som bland annat inkluderar
minskning av utsläpp av växthusgaser med 50 procent
till 2023, vilket kan komma påverka universitetets placering på kommande rankingar i positiv riktning.84 Planen
har även mål för universitetets arbetsmiljö, upphandling,
divestering, lokaler och byggnader, återvinning, mat och
konferenser samt kemikaliehantering.
Hösten 2020 fick Hållbarhetsforum ett utökat uppdrag och blev en permanent satsning. Hållbarhetsforum
är en universitetsgemensam paraplyorganisation för att
främja och koordinera universitetets klimat-, energioch hållbarshetsforskning. De har också i uppdrag att
föra dialog med det omgivande samhället. Den största
förändringen i Hållbarhetsforums uppdrag är att det
även omfattar utbildning samt att studentmedverkan
har ökat.
Tvärvetenskap och samverkan för att lösa de
globala utmaningarna
Omgivande samhälle, studenter och anställda ställer
högre krav på akademin att ta fram lösningar för de globala utmaningarna. Tillsammans med offentlig sektor,
näringsliv och civilsamhälle kan långsiktiga mål uppnås
gällande hållbar utveckling. För att klara av det behövs
utbildning, forskning och innovation över nationsgränser. Samarbeten och brett deltagande mellan aktörer
med olika kompetenser och inflytande krävs. Svaren
på de globala utmaningarna finns ofta i gränsytorna
mellan olika discipliner och forskningsområden, olika
vetenskaper behöver kopplas samman och fungerande
tvärvetenskap kommer vara avgörande framgångsfaktorer i arbetet.
Lunds universitet är med sin unika bredd och möjlighet till tvär- och flervetenskapliga samarbeten särskilt
lämpat att ta sig an breda problemställningar. Universitetet har även varit framgångsrikt i att erhålla medel
för stora tvärvetenskapliga miljöer vars forskning håller
internationellt hög nivå. Linnémiljöerna och strategiska
forskningsområdena (SFO:er) är exempel på sådana satsningar. Universitetet har fastställt en universitetsövergripande strategi för strategiska forskningsområden för
perioden 2020–2030. Den nya universitetsövergripande
strategin lägger en grund för hur universitetets strategiska forskningsmedel ska användas framöver.85 Andra
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sätt som universitetet nyttjar sin bredd och möjlighet
till tvärvetenskap är genom olika gemensamma projekt
med externa parter. Sedan 2017 finansierar universitetet
ett antal samverkansinitiativ där samhällsutmaningar
ska lösas genom forskning i samverkan med beprövad
erfarenhet.86 Universitetet driver projekt med över 250
parter inom ramen för satsningen.87
Lunds universitet har en hållbarshetstrategi som
sträcker sig mellan 2019–2026 och har fastställt en
hållbarhetspolicy.88, 89 Det är inte bara inom forskning
det finns behov av att mötas i gränsytorna mellan olika
discipliner, det är även viktigt att samarbeta för att inkludera hållbarhetsfrågor i grundutbildningarna. Från
2021 kommer Hållbarhetsforum utöver forskning även
att arbeta med samordning av utbildning.90, 91 Inom
utbildning lanserar Lunds universitet även en ny digital
kurs för lärare vid universitet. Kursen handlar om hur
undervisningen kan koppla till Agenda 2030 och de globala målen – oavsett ämne. Kursen är en av de första i
sitt slag i landet.92

KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH
KOMPETENSUTVECKLING
Regeringen har identifierat utbildning och vidareutbildning som viktiga faktorer för att den arbetslöshet som
coronapandemin resulterat i inte ska permanentas. Här
har högre utbildning en viktig funktion att fylla. Fungerande matchning är en förutsättning för att välfärd och
företag ska fungera och växa. Universitet har en viktig
uppgift att tillhandahålla välutbildade medborgare som
kan utvecklas och ställa om under hela sin karriär i ett
kunskapsintensivt, komplext och globalt samhälle.
Lärosäten kritiseras ibland för bristande förmåga att
möta kompetensbehoven på arbetsmarknaden. För att
söka svar om det stämmer, sammanställde forskare på
uppdrag av Region Skåne en rapport om kunskapsförsörjning och matchning i Skåne samt de skånska lärosätenas bidrag till detta.93 En av rapportens slutsatser
är att Skånes lärosäten är helt avgörande för regionens
kompetensförsörjning av högutbildad arbetskraft.94
Rapporten konstaterar också att de skånska lärosätenas
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samverkan med näringsliv och offentlig sektor är viktiga
för säkrad kompetensförsörjning.
Många olika faktorer spelar in för att arbetsgivare
ska kunna få sina behov tillgodosedda vad gäller rätt utbildningsmatchning. Rätt antal personer måste utbildas
lagom länge och till rätt yrken och många olika aktörer
måste arbeta tillsammans för att hitta rätt balans och
förutsättningar.
Regeringen identifierar kompetensförsörjning som
ett sätt att möta tillväxtbehov hos svenska företag och
inom den offentliga sektorn. Inom offentlig sektor har
regeringen identifierat två områden där det råder störst
utmaning rörande kompetensförsörjning av högskoleyrken. Det ena är sjukvården, framförallt sjuksköterskor,
och det andra är skolan, främst grundskollärare.95 Söktrycket till lärarutbildningarna sjunker på många orter,
häribland både Lunds universitet och Malmö universitet.
För bägge dessa utbildningar är ofta bristen på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) den svåraste flaskhalsen.
Lärarbristen, som orsakats av en kraftig ökning av
antalet barn i befolkningen i kombination med ett svagt
intresse för att utbilda sig till lärare, kan sannolikt inte
avhjälpas enbart genom att lärosäten arbetar aktivt för
att attrahera studenter till dessa utbildningar. Det görs
redan idag många insatser för att utbilda fler lärare för
att möta behovet av lärarkraft i skolan. Universitetet följer utvecklingen inom lärarutbildningen noggrant, men
det krävs även att arbetsgivare arbetar än mer med att
skapa förutsättningar för att människor ska lockas av
samt vilja stanna kvar inom yrket. Läraryrket är bara ett
exempel där flera olika aktörer behöver se över vad de
kan bidra med.
Könsstereotypa utbildnings- och yrkesval bidrar till
att arbetsmarknaden fortfarande är kraftigt könssegregerad96 och såväl lärosäten som arbetsgivare bör därför
aktivt arbeta på hur de kan få en bättre balans av kvinnor och män på de utbildningar, yrken och arbetsplatser
som idag domineras av antingen kvinnor eller män.97
Genom deltagande i utvecklingsprogrammet Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet ska Lunds
universitet bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska
målen.98 Ett av dessa mål är att motverka könsbundna
studieval. Ett sätt att bidra till förändring är de olika
särskilda satsningar där universitetet riktar sig till barn
och ungdomar. Universitetet har möjlighet och potential
att ytterligare utveckla sina skolverksamheter där Skånes
skolor kan komma i kontakt med högre utbildning. I
detta arbete kan ett könsperspektiv göras tydligare genom att än mer tänka igenom vilka förebilder som visas
upp i arbetet som riktas mot barn och ungdomar. Här
kan även ett mer allmänt mångfaldsarbete inkluderas. I
arbetet som riktas mot förskolor och grundskolor bidrar
bland annat universitetets konst- och museiverksamhe-

ter.99 De blir en ingång till universitetet genom att de
skapar nyfikenhet för högre utbildning och ger elever
ett bildningsperspektiv inom konst, arkeologi, medicin,
naturvetenskap och teknik.
Universitetet bedriver idag ett medvetet genusarbete
i studentrekryteringssammanhang. Ett medvetet arbete
är Her Tech100 där gymnasietjejer bjuds in för att få inblick i hur det är att studera på en teknisk högskola.
Tjejerna tas om hand av kvinnliga faddrar som alla är
studenter på Lunds tekniska högskola (LTH).
Vilka yrken som kommer att vara aktuella på lång sikt
är svårt att förutspå bland annat eftersom det inte går
att veta vilka yrken som kommer att kompletteras med
eller ersättas av teknik i framtiden. På kortare sikt är
det däremot enklare att prognosticera utbildningsbehov.
Arbetsförmedlingen publicerar årligen yrkesprognoser
på nationell nivå. På fem års sikt råder det mycket stor
brist på en lång rad yrken inom de flesta yrkesområden.
Exempel på yrken med påtaglig brist där Lunds universitet har utbildningar är barnmorskor, biomedicinska
analytiker, civilingenjörer, grundskollärare, psykologer,
sjuksköterskor och socionomer.101
UKÄ och Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag
tagit fram en rapport om framtidens vårdkompetens. Ett
nationellt råd samt sjukvårdsregionala råd har bildats för
att möta kompetensbristen. Syftet med de sjukvårdsregionala råden är att utveckla och stärka samverkan mellan lärosäten, regioner och kommuner inom respektive
region.102, 103 Lunds universitet finns representerat i det
sjukvårdsregionala rådet som representant för Lärosäten
Syd. Sjuksköterskeutbildningens söktryck har stigit avsevärt under coronapandemin och för Lunds universitets
del har antalet förstahandssökande till sjuksköterskeprogrammet ökat med 41 procent.104 Det är inte bara
på Lunds universitet som denna siffra stigit dramatiskt
utan det är likadant i hela landet.
Behovet är stort både av eftergymnasialt utbildade
och yrkesutbildade från gymnasiet. Samtidigt väljer allt
färre att läsa yrkesutbildningar på gymnasienivå och det
finns ibland en föreställning i den allmänna och i den
politiska diskussionen att yrkesutbildningar skapar inlåsningseffekter. Vägen till högskolan är dock inte stängd
med en gymnasial yrkesutbildning, eftersom det svenska
utbildningssystemet ger många möjligheter att påbörja
högskolestudier senare i livet. Detta inte minst genom
ett stort kommunalt vuxenutbildningssystem, folkhögskoleutbildningar samt den nya möjligheten till studielån
senare i livet.105
Arbetsförmedlingens prognoser på nationell nivå
sträcker sig fem år framåt i tiden, vilket är ett något
kort perspektiv för att planera längre eftergymnasiala
utbildningar. Arbetsförmedlingen har minskat sitt arbete
med regionala arbetsmarknadsprognoser och det blir

OMVÄRLDSBEVAKNING 2021

då viktigare att andra aktörer kan utveckla långsiktiga
regionala prognoser om arbetsmarknadens framtida
kompetensbehov. Med ett träffsäkert och tillräckligt
långsiktigt statistiskt underlag kan universitetet få bättre
förutsättningar att matcha näringslivets och den offentliga sektorns behov av kompetens.
Livslångt lärande
Det livslånga lärandet, såväl fortbildning som vidareutbildning, blir en allt viktigare del för att möta samhällets
behov av omställning. En högskoleutbildning är aldrig
en garanti för att människor under sitt yrkesliv inte behöver omskola sig. Snabba förändringar gör att individers
förmåga att anpassa sig prövas. En del i omställningen
är att uppgradera förmågor och kunskaper genom utbildning. Det kan vara allt från kortare kurser till hela
utbildningar. Utbildning är en kostnad, både för individen i form av tid och studielån och för staten i form av
studiebidrag och anslag för utbildning. En av de frågor
som mer fördjupat behöver diskuteras är vem som ska
finansiera det livslånga lärandet — staten, arbetsgivaren
eller individen? Höjd åldersgräns för studiemedel och
bibehållen arbetslöshetsersättning under utbildning är
förändringar som har gjorts under 2020 för att stimulera
fler äldre att börja studera.106
Den totala kostnaden för vuxenutbildning i form av
högskola, yrkeshögskola, folkhögskola samt komvux är
cirka 46 miljarder kronor. 2018 utgör högskolesektorn
67 procent och yrkeshögskolesektorn utgör fyra procent
av den totala kostnaden för utbildning av vuxna. Yrkeshögskolan genomgår en stor utbyggnad, men är trots
det en liten andel av utbildningssegmentet för vuxna.

Universitet/Högskola

21%

Yrkeshögskola
8%
4%

67%

Folkhögskolor
Komvux

Figur 1. Kostnadsfördelning inom den del av den svenska utbildningssektorn som vänder sig till vuxna studerande, 2018. Exkl.
Studiestöd. Källa: SCB.

Nya utbildningsuppdrag har kommit från regeringen och
de politiska förväntningarna på att högskolesektorn ska
bidra till det livslånga lärandet ökar. För högskolesektorn
har bland annat satsningar på bristyrken, behörighetsgivande utbildningar, livslångt lärande och korta kurser

gjorts i ändringsbudgetar under 2020 samt i budgetpropositionen för 2021. Högskolesektorn behöver därmed
fortsätta arbeta med att skapa ett flexibelt utbildningsutbud vad gäller antagning, utbildningslängd, studietakt och distributionsform. En ökande politisk styrning
genom tidsbegränsade utbildningssatsningar försvårar
dock lärosätets möjlighet till långsiktig planering, samt
en sammanhållen utveckling och anpassning till nya
behov.
Uppdragsutbildning kan vara ett viktigt instrument
för förnyelse av grundutbildning och därmed en kvalitetsfråga för universitetet. Målet är att universitetets
hela ämnesbredd ska komma till användning inom
uppdragsutbildningsområdet och att verksamheten ska
kunna skalas upp hållbart och kvalitetssäkrat. Universitetets ambition är att flera program och kurser ska skapas
och skräddarsys för regionala, nationella och internationella marknader. Uppdragsutbildningen har påverkats
negativt under coronapandemin då efterfrågan minskat.
En utmaning för universitetet gäller bemanning av uppdragsutbildningar. Slimmade institutioner har svårt att
hitta lärare för att bemanna både ordinarie utbildning
och uppdrag.
Efter landsbygdsutredningen har utveckling av så
kallade lärcentra aktualiserats.107 Regeringen har via
Skolverket avsatt medel för utveckling och etablering
av lärcentra. Universitets- och högskolerådet (UHR) har
utlyst medel för distansutbildning, där ett av syftena
har varit att utveckla pedagogik och genomströmning
för distansutbildning men även ett fördjupat samarbete
mellan lärcentra och utbildningsanordnare. Det är inte
alla kommuner och lärosäten som har för vana att arbeta
tillsammans. Satsningen Hela landet kan ändra detta,
men ställer krav på båda parter om ökad samordning
och ett ökat informationsutbyte. Inte minst gäller det
i nya initiativ som till exempel möjligheten för arbetssökande inom jobb- och utvecklingsgarantin att kunna
studera eftergymnasial utbildning med bibehållet aktivitetsstöd.108
Yrkeshögskolan
Yrkeshögskolan (YH) och högskolan fyller olika behov
och kompletterar varandra. Utbildningarna vilar på olika
grunder och sektorerna har olika målkrav från regeringen. Det börjar ställas högre krav på att YH- och högskoleutbildningar ska bli mer kompatibla med varandra där
det starkaste argumentet är att individen inte ska låsas
in i en utbildningsåtervändsgränd. Ett steg på vägen är
att bygga regionala kompetenstrappor där aktörerna
kan utveckla utbildningar, inom samma yrkesområde,
med förenklad validering och övergång från en typ av
utbildning till en annan. YH har också fått möjlighet
att utöka uppdragsutbildning och ta fram kurser och
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kurspaket. Könsfördelningen är relativt jämn med 55
procent kvinnor och 45 procent män. Dessa är dock inte
jämnt fördelade inom de olika utbildningsområdena,
män dominerar områdena data/IT, samhällsbyggnad och
byggteknik samt teknik och tillverkning. De senaste åren
har yrkeshögskolan genomgått en utbyggnad. Totalt
studerade 63 200 personer inom YH 2019. Motsvarande
siffra 2018 var 54 400.109
Studenternas etablering på arbetsmarknaden
UKÄ anger i sin årsrapport 2019 att det råder god
etablering på arbetsmarknaden för examinerade på
grund- och avancerad nivå (1–1,5 år efter examen).110
Dock har coronapandemin slagit särskilt hårt mot
ungas arbetslöshet, vilket kan komma att påverka
etableringsfasen de kommande åren.
Av alla som tog examen läsåret 2016/17 var i genomsnitt 86 procent etablerade. Detta är den högsta
siffran som UKÄ uppmätt. Lägst etableringsgrad hade
personer som tog examen 1994/95 då den var 67
procent. Dessa siffror avspeglar troligtvis det rådande
konjunkturläget. För personer med forskarexamen
var etableringsgraden 90 procent 2016/17. Allmänt
är det examen inom hälso- och sjukvård samt inom
social omsorg som ger högst etableringsgrad. Det
råder inga stora skillnader mellan män och kvinnor i
etableringsgrad under de senaste åren, vilket tidigare
var fallet.111 För de som genomgått YH-utbildningar
har 93 procent av studenterna arbete ett år efter avslutade studier.112

UTVECKLING AV UTBILDNING
Coronapandemin har påskyndat universitetets digitalisering och framöver förutspås undervisningen få fler
digitala inslag som komplement till campusundervisning.
Universitetet utvecklar därför en sammanhållen digital
lärmiljö. Vidare bedöms behovet av att definiera universitetets framtida roll och dess plats i samhället öka och
bli till en allt mer central fråga, inte minst i förhållande till
framtida studenter. Det är inte alltid en självklarhet vad
en traditionell utbildning vid ett lärosäte respektive en
examen ger för mervärde i ett allt mer öppet och flexibelt
utbildningslandskap. Det är viktigt att kommunicera att
högre utbildning inte enbart handlar om ämnesspecifik
kunskap utan även om generiska färdigheter. Exempel
på sådana förmågor är att kunna göra självständiga och
kritiska bedömningar, att självständigt urskilja, formulera
och lösa problem samt en beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Pedagogisk utveckling i digitaliseringens tidevarv
När rekommendationen om distansundervisning infördes
våren 2020 var Lunds universitet relativt redo, inte minst
för att universitetet 2018 tillsatte ett universitetsgemensamt projekt för att implementera den digitala lärplattformen Canvas. Digitalisering av utbildning skapar behov av
nya arbetssätt, pedagogisk omställning och kompetensutveckling samt utökad supportverksamhet. Även undervisningslokaler behöver förändras och utvecklas för att
möta de behov och krav som utbildningen medför. Målet
är aktiva, interaktiva och kvalitetsdrivande lärandemiljöer.
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Även om Lunds universitet var relativt redo för övergång till distansundervisning var förändringen ändå stor
för studenter, lärare och annan personal. Studentkårer
vid universitetet reagerade tidigt efter omställningen och
gjorde en enkät där studenter fick möjlighet att beskriva
sina upplevelser av övergången till distansundervisning.
Studenterna har, precis som resten av samhället, upplevt begränsat socialt liv, hemarbete, nya arbetsrutiner
och allmän oro för framtiden. Studenterna lyfte även
stress och oro i samband med examination. Dock visar
resultaten i enkäten inte att studenterna enbart upplevt
negativa konsekvenser, utan studenterna som svarat
uppger även en del positiva effekter.113
Universitetet såg tidigt behov av att vissa utbildningar
och moment behöver ske på campus. Utgångspunkten
har varit att undervisning och examination som inte kan,
eller som inte utan stora svårigheter kan, genomföras
på distans ska prioriteras. Det rör sig exempelvis om
laborationer, fältstudier och utbildningar för förstaårsstudenter och program med internationella studenter.
Fakulteterna har ansvar att planera och genomföra utbildning och bestämmer därmed vilka utbildningar och
moment som ska ges på campus respektive på distans.
Digitala kommunikationskanaler till studenterna har
funnits sedan lång tid tillbaka, studievägledning via digitala plattformar och svar på frågor via e-post är exempel
på det. Utvecklingen har förstärkts av coronapandemin
där studieinformation och studievägledning fått genomföras digitalt. Det är viktigt att även stödverksamhetens
digitala genomförande utvecklas. Som myndighet har
universitetet ett ökat effektiviseringskrav samtidigt som
behovet av stödverksamheter ökar. Automatisering av
vissa delar av verksamheten kan skapa utrymme för mer
tidskrävande arbetsuppgifter och det personliga mötet.
Det kan även öka tillgänglighetsgrad och service för
både allmänheten, presumtiva studenter, studenter och
medarbetare. Samtidigt kräver en ökad automatisering
investeringar och resurser och kan leda till att nya krav
och förväntningar uppstår.
Coronapandemin och övergången till distansundervisning och hemarbete ställer nya krav, inte bara på
studenterna, utan också på lärarna. För de som kan
arbeta hemifrån ska hemmet fungera som arbetsplats.
Ett tidigare välkänt problem är svårigheten att skilja på
arbete och fritid när arbetet genom digitaliseringen blivit
mer gränslöst. Möjligheten att ständigt vara uppkopplad och tillgänglig för jobbet kan innebära en svårighet
att skilja på arbetstid och fritid. När arbetet för många
anställda på universitetet nu sker i hemmet kan dessa utmaningar bli större än tidigare. Obalans mellan arbetsliv
och fritid, avsaknad av tid för återhämtning samt fysisk
distansering ökar risken för stress och psykisk ohälsa.
Hur anställda upplever hemarbete är dock olika bero-

ende på individuella preferenser och förutsättningar.
Hemarbete kan innebära fördelar bland annat för att
pendlingstiden mellan arbetet och hemmet minskar.114
För att fånga upp erfarenheter av att övergå till distansundervisning genomförde Lunds universitet hösten 2020
en enkät riktad till lärarna på universitetet.115 Merparten
av universitetets lärare ansåg att övergången till digital
undervisning fungerat under omständigheterna väl.
Dock uppgav åtta av tio lärare en ökad arbetsbelastning där både forskningstid och fritid togs i anspråk.
Lärarna lyfte även problematiken som följde med digital
examination samt negativ stress och ökad isolering, vilka
även lyftes av studenterna. Enkäten har även besvarats
av lärare vid Uppsala universitet och det råder stor samstämmighet i resultaten vid de båda lärosätena. Lunds
universitet har tillsatt en arbetsgrupp för att undersöka
coronapandemins effekter på verksamheten.116
Förutsättningar för distansundervisning med kvalitet
och hög genomströmning ökar med digitala lärmiljöer
förankrade i god pedagogik. Distansstudier bidrar till
att öka utbudet av kurser för personer som vill kompetensutveckla sig oavsett var i landet de bor. UKÄ
konstaterar i sin årsrapport för 2020 att distanskurser
blir allt mer populära. Antalet distansstudenter har
ökat med 20 procent mellan 2018 och 2019 och utgjorde 2019 en femtedel av studentpopulationen (70
230 studenter).117 UKÄ pekar på att distanskurser ofta
läses av äldre studenter och kan ses som en del av det
livslånga lärandet.118
Öppna nätbaserade kurser (MOOC:ar) är en mer
informell form av distansstudier. År 2020 var första
gången som svenska lärosäten fick medel för MOOC:ar
av regeringen.119 Trots att MOOC:ar initialt mötte viss
kritik är de nu etablerade och plattformar såsom Coursera och EdX, som erbjuder infrastruktur för MOOC:ar,
har miljontals deltagare. Mot en avgift kan deltagarna
få ett intyg på genomförd kurs. Lunds universitetet
hade under 2020 15 pågående MOOC:ar.
Kvalitetsutveckling
Kvalitetsarbete har stått i fokus för universitetet under
de senaste åren. UKÄ har regeringens uppdrag att
utvärdera lärosätenas kvalitetssäkringsarbete.120 Även
forskarutbildningens kvalitetssäkringsarbete granskas.
Både att kvalitetsutvärdera och kvalitetsutvärderas är
utvecklande men uppfattas ibland som tids- och resurskrävande. Det är därför viktigt att hitta en funktionell
balans i kvalitets- och utvärderingsarbetet. Lunds universitet befinner sig mitt i UKÄ:s granskningsprocess
och utbildningsnämnden har tillsatt ett projekt som
ska bistå granskningen. Resultatet av granskningen
kommer att användas i universitetets framtida utvecklingsarbete.
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Olika verksamheter driver kvalitetsarbete på olika sätt.
Ekonomihögskolan använder till exempel internationell
ackreditering som kvalitetsdrivande verktyg. Fakulteten är
en av få ekonomihögskolor som har två ackrediteringar, vilket endast 1 procent av världens 15 000 ekonomihögskolor har. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har även
fått internationella mastersprogram rankade av Financial
Times.121, 122
Ett arbete som behöver intensifieras inom sektorn
är rättssäkra och kvalitetssäkrade examinationsformer.
Digitala salstentamina har fördelar som anonymisering
och effektivisering men används i liten omfattning vid
Lunds universitet. Pandemin har visat att Lunds universitet
inte varit redo att möta de tekniska utmaningar som det
innebär att digitalt och rättssäkert pröva studenternas kunskaper på distans. Lärare har saknat erfarenhet av denna
nya examinationsform, inte minst vad gäller den teknik
och de plattformar som finns att tillgå. Det är vid digitala
examinationsformer som lärare och studenter påpekat
de största problemen vid Lunds universitet under 2020.
Antalet fuskärenden bland universitetets studenter ökade
kraftigt under 2020 jämfört med året innan och ökningen
avser främst digital examination.
Forskarutbildningens utveckling
Inte bara studenter på grundnivå och avancerad nivå har
och kommer att påverkas till följd av coronapandemin. Studerande på forskarnivå och unga forskare har även drabbats hårt. Flera har haft svårt att utföra sina projekt som
planerat då lärosäten har stängt ner. Inställda konferenser
har inneburit svårigheter att presentera sina resultat samt
bygga nätverk och relationer som är viktigt för en framtida
karriär, såväl inom akademin som i näringslivet.123 Här kan
det vara viktigt att seniora forskare på lärosäten bidrar med
sitt nätverk för att stödja de unga forskarnas utveckling.

Både UKÄ och regeringen visar att forskarutbildningen minskar i Sverige. 2019 var antalet doktorandnybörjare 3 100, något färre än föregående år. UKÄ
förklarar nedgången med att utbildningsbidragen nu
är utfasade vilket i sin tur leder till att kostnaden för
doktoranderna ökar. En annan anledning kan vara att
det finns ökade krav på fler meriteringstjänster vilket
gör att de ekonomiska ramarna för doktorandanställningar minskar. Lunds universitet har dock flest antal
doktorandnybörjare, 450 nybörjare jämfört med Uppsala universitet med 330 och KTH med 310.124 Samma
undersökning visar också att de kvinnliga doktoranderna är äldre när de påbörjar sina forskarstudier än
vad männen är. Andelen kvinnor bland nybörjardoktorander 2019 var i riket 51 procent. Av doktorandnybörjarna finns en stor överrepresentation av individer
med högutbildade föräldrar.
Sedan ett par år tillbaka minskar andelen i befolkningen födda i Sverige som påbörjar forskarutbildning. Idag ligger den på samma nivå som för 30 år
sedan.125 En anledning till utvecklingen är att Sverige
är ett attraktivt land att bedriva doktorandstudier i,
vilket medför att inflödet av utländska doktorander är
stort samt att antalet nybörjare på forskarutbildningen
minskar, vilket beskrivs ovan.
En undersökning från SCB visar att doktoranderna
etablerar sig väl på arbetsmarknaden. Nio av tio har ett
arbete efter avslutade studier.126 Däremot har det förts
en debatt under 2020 om det lönar sig att disputera
mätt i livslön. UKÄ har genomfört en undersökning
som visar att det endast i undantagsfall är ekonomiskt
lönsamt för individen att doktorera. Däremot visade
undersökningen att det var något mer lönsamt för
kvinnor att disputera jämfört med att ta examen på
grundnivå eller avancerad nivå.127
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UTVECKLING AV FORSKNING
Det finns ännu ingen heltäckande bild av hur och i vilken
omfattning forskningen har påverkats av coronapandemin. Däremot går det att anta att stängda campus
runt om i världen påverkar forskare och forskarstuderande som till exempel är beroende av att kunna idka
fältstudier eller ha tillgång till laborationslokaler för sin
forskning. Förutom inställda resor har det varit svårt att
genomföra och slutföra anställningar av nya lärare och
forskare från andra länder. Forskningsmedel och externa
bidrag har av olika skäl inte kunnat användas som planerat. Detta kan påverka myndighetskapitalet och de
oförbrukade bidragens storlek.
Forskning och innovation har stor betydelse för samhället och dess utveckling, för att långsiktigt bygga kompetens, kunskapskraft och välfärd. En viktig aspekt för
Sverige som kunskapsnation är att behålla och attrahera
specialkompetens med förmåga till kreativt tänkande.
Sverige kom 2020 på andra plats på Global Innovation
Index128 och på femte plats på Bloomberg Innovation
Index.129 Tillsammans med Danmark, Finland, Nederländerna och Luxemburg tillhör Sverige de topprankade
innovationsledarna inom EU, där Sverige är högst rankat mycket beroende på lång tradition av att investera i
forskning och högre utbildning.130
För att stärka Sveriges position som kunskapsnation
har regeringen överlämnat en ny forskningspolitisk
proposition som pekar ut den forskningspolitiska inriktningen, vilket även berör frågor om högre utbildning
och innovation.131 Forskningspolitiken ska värna om
den fria forskningen samtidigt som den ska svara upp
mot nationella och globala samhällsutmaningar. Enligt forskningspropositionen kommer 3,4 miljarder att
tillföras sektorn under 2021 varav 1,3 miljarder direkt
till lärosätena. I dessa 1,3 miljarder finns bland annat
en engångskompensation på 500 miljoner kronor för
minskade externa bidrag på grund av det försämrade
ekonomiska läget. Forsknings- och innovationspolitiska
propositionen kommer påverka Lunds universitets framtida arbete, val och strategier.
Forskningens relevans
Förmåga att tänka självständigt och kritiskt är en del
av forskningens natur och medför en öppenhet för nya
och kreativa lösningar, vilket är en förutsättning för
forskning och innovation. Forskningen måste stå fri och
grundforskningen behöver värnas. Samtidigt behöver
det omgivande samhällets behov utgöra en drivande
faktor. Det finns stora förväntningar från det omgivande
samhället att forskning ska lägga grund för en hållbar
framtida samhällsutveckling.
För att bibehålla samhällets förtroende krävs att
oegentligheter och oredlighet hanteras korrekt och

att ett förebyggande arbete ständigt sker. Den externa
granskningen ökar och regelverket för forskningsfusk är
förändrat. Det är en akademisk skyldighet att forska och
utveckla enligt satta regelverk. Regeringen har etablerat
en ny myndighet med uppgift att utreda oredlighet i
forskning. Myndigheten är placerad under Etikprövningsmyndigheten och en ny lag för god forskningssed
trädde i kraft 2020. Lunds universitet arbetar aktivt och
förbyggande för att hantera oredlighet i forskning. Vid
misstanke om oredlighet hanteras det av universitetets
nämnd för utredning av avvikelse från god forskningssed, enligt universitetets föreskrifter för misstanke om
oredlighet, eller av den nya myndigheten.132
Forskningskommunikation är en uppgift som åligger
alla forskare. Under coronapandemin har den vetenskapliga processen blivit synligare i det offentliga rummet. Det som är självklart inom forskarsamhället, att
forskningsresultat granskas och sedan ligger till grund
för nya studier som fördjupar kunskapen. Det är en
grundförutsättning för att åstadkomma forskningsresultat att lita på. Den starka önskan att forskarsamhället ska
hitta snabba medicinska lösningar på coronapandemin
har medfört att tidiga forskningsresultat ibland har publicerats utan den omfattande granskningsprocess som
är bruklig. Media har även rapporterat om dessa tidiga
resultat vilket kan leda till att allmänheten har svårt att
förstå vad som är belagt och inte.
För att få en djupare bild av hur väl forskningen vid
Lunds universitet står sig i en internationell jämförelse
genomför universitetet kvalitetsutvärdering under namnet RQ20 (Research Quality Evaluation 2020). Utvärderingen ska blicka framåt och huvuddelen av arbetet
handlar om att forskningsmiljöerna själva ska identifiera
styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter. Därefter
ger externa granskare återkoppling till forskningsmiljöerna. Fokus ska inte vara på att enbart upprätthålla
miniminivåer av kvalitetsarbete, utan på vad som möjliggör forskning på högsta internationella nivå.133, 134
Akademins autonomi och synlighet
För lärosäten är akademisk frihet och autonomi en viktig och grundläggande fråga, internationellt såväl som i
Sverige. Under 2020 lyfte EU:s forskningsministrar vikten
av att medlemsregeringarna skyddar den vetenskapliga
forskningens frihet. För detta krävs även redskap för
att bevaka skyddet av akademisk frihet. Ministrarna
lyfter även den akademiska friheten som en gemensam
norm som ska främjas av EU och medlemsstaterna inom
vetenskapsdiplomati och forskningssamarbeten med
tredje länder.135
De flesta svenska lärosäten är statliga myndigheter,
vilket gör att både finansiering och villkor styrs genom
politiska beslut. Den akademiska friheten har i detta
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system setts som mer eller mindre självklar. Det är ett förhållningssätt som fungerar bra så länge förtroendet för
politiken är gott och politikens inriktning stämmer med
universitetets värdegrund. Lärosäten måste alltid kunna
stå fria att granska och kritisera sin regering och andra
makthavare, utan risk för repressalier, otillbörlig styrning
eller minskade resurser. För att värna den akademiska
friheten för svenska lärosäten föreslår regeringen en
ändring i högskolelagen, som träder i kraft 1 juli 2021.136
Även med en ny lag som värnar den akademiska friheten
behöver Lunds universitet ständigt definiera och stärka
sina akademiska kärnvärden och säkra lärosätets funktion som kritiskt granskande kraft och sanningssökande
institution.
I den akademiska friheten ingår även att forskare
ska kunna föra fram sina åsikter utan risk för hot och
påtryckningar, vilket kan begränsas av ett hårdare och
mer polariserat debattklimat. Det finns allt fler exempel
i världen där den akademiska friheten är hotad. Lunds
universitet är medlem i Scholars at Risk som arbetar för
att främja akademisk frihet globalt och erbjuda hotade
akademiker en fristad.137 Under 2020 tog universitet
emot de första akademikerna genom nätverket.
Synliggörande och kommunikation av forskningsresultat är viktigt och att vara en aktiv del i samhällets
utveckling och att delta i samhällsdebatten är en del av
bildningen och lärosätets uppdrag. Universiteten kan
möta felaktiga och missvisande föreställningar med
forskningen i ryggen. För att kunna behålla det allmänna
förtroendet sektorn har behöver resultaten av forskning
och utbildning kommuniceras. Förutsättningarna att
delta i samhällsdebatt har förändrats i och med internet
och sociala medier. Desinformation och näthat sprids
fortare och lättare samtidigt som det inom traditionell
nyhetsmedia sker en minskning av vetenskapliga redaktioner och förflyttning mot mer nätbaserad media.138
Flera svenska lärosäten rapporterar att det finns risk att
forskare utsätts för trakasserier, hot och våld.139 Dock är
förtroendet för universitet och högskolor samt forskning
i Sverige fortsatt högt.140
Forskningsinfrastruktur
Sverige är ett relativt litet land med stora forskningsoch innovationsambitioner. För att bedriva framgångsrik forskning krävs väl fungerande infrastruktur. Med
infrastruktur avses exempelvis forskningsanläggningar,
forskningsbibliotek, laboratorier, beräkningsresurser och
databaser. För Lunds universitet innebär forskningsinfrastruktur även arkiv för förvaring av pliktexemplar, en
botanisk trädgård, tillgång till historiska artefakter och
skisser till offentlig konst. Forskningsinfrastrukturerna
blir allt mer tekniskt avancerade och kostnadskrävande

och det är en nödvändighet att utveckla infrastrukturerna på nationell och internationell nivå. Det är viktigt
att sektorn som helhet, i samverkan med statliga och
regionala myndigheter, samverkar för att få långsiktiga
och hållbara åtaganden för den nationella forskningsinfrastrukturen med syfte att den ska vara excellent och
ändamålsenlig.
Regeringen menar att tillgång till forskningsinfrastruktur, såsom databaser, forskningsbibliotek, biobanker och storskaliga anläggningar som ESS, MAX IV
och SciLifeLab är avgörande för att Sverige ska kunna
fortsätta vara i forskningsfronten och bidra med forskning och innovationer. Regeringen anslår därför i den
forskningspolitiska propositionen 400 miljoner till
Vetenskapsrådet ska gå till forskningsinfrastruktur 2021.
För 2022 och 2023 beräknas nivån öka med ytterligare
50 miljoner kronor per år.
För att möta behovet av framtida forskningsinfrastruktur inom alla vetenskapliga områden har regeringen tillsatt en utredning som senast 31 maj 2021 ska
lämna förslag på utveckling av organisation, styrning
och finansiering av forskningsinfrastrukturer på nationell
nivå. Utredaren ska även lämna förslag på utformning
av ett system för nationell prioritering av forskningsinfrastrukturer. Syftet är att upprätthålla en forskningsinfrastruktur av hög kvalitet som är ett effektivt stöd för
att möta de globala utmaningarna.141
Tillvarata forskningsanläggningarnas
dragningskraft
MAX IV vid Lunds universitet är en nationell anläggning och Sveriges mest ambitiösa satsning på forskningsinfrastruktur. Anläggningen är världsunik och den
första av sitt slag av så kallad “fjärde generationens”
anläggning för synkrotronljus och är utvecklad av forskare vid Lunds universitet. ESS är en flervetenskaplig
internationell forskningsanläggning och ett av Europas
största forskningsinfrastrukturprojekt. ESS blir världens
mest kraftfulla neutronkälla med planerad driftsättning
2023. MAX IV har under coronapandemin öppnat upp
för snabbspår för studier relaterade till det nya coronaviruset.142 De första resultaten publicerades hösten
2020.143
Bra förutsättningar är avgörande för hur framgångsrika svenska lärosäten och företag blir på att nyttja
anläggningarna MAX IV och ESS. Under 2020 har Vetenskapsrådet och Vinnova etablerat ett gemensamt kansli
som ska arbeta för att maximera Sveriges användning
av forskningsanläggningarna.144 På uppdrag av regeringen föreslår Vinnova en ny samägd organisation med
ansvar för en teknikparksfunktion som ska utgå från
Science Village med noder på flera ställen i Sverige,
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dels för att tillvarata resurser och kompetens, dels för
att skapa delaktighet och nytta i hela Sverige.145 För att
inte tappa den potential som ligger i utformningen av
Science Village behöver universitetet säkerställa att långsiktiga strategier och omvärldsanalyser tas fram. De ska
presenteras så att problemställningar, möjligheter och
visioner tydligt kommuniceras. Lunds universitet arbetar
sedan länge med planer för att fysiskt förlägga delar
av såväl forskning som utbildning i nära anslutning till
MAX IV och ESS. Som en del i arbetet med att skapa
en långsiktig strategi och gemensam målbild för hur
området runt anläggningarna kan utvecklas och nyttjas,
har Lunds universitet tagit fram en vision för Science
Village som sträcker sig till 2040.146
Öppen vetenskap
Enligt högskolelagen ingår det i högskolornas uppgift att samverka med det omgivande samhället,
att informera om sin verksamhet samt verka för att
forskningsresultat kommer samhället till nytta. Således
ställs det höga krav på forskare att kommunicera sin
forskning, inte bara inom forskningsvärlden utan även
med andra delar av samhället. Med utgångspunkt i
ambitionen att göra forskningsresultat mer tillgängliga
och transparenta för såväl andra forskare som för det
omgivande samhället tillämpas nu öppen vetenskap
(open science)147, där forskningsresultat ska finnas
tillgängligt kostnadsfritt. Det är ett paraplybegrepp
som omfattar:
• öppen tillgång (open access, att vetenskapliga
resultat är öppet tillgängligt för allmänheten)
• öppen forskningsdata (open data, att material
som vetenskapliga resultat bygger på ska vara
tillgängligt för alla)
• altmetri (nya sätt att mäta forskningens genomslag, det vill säga inte enbart vetenskapliga
tidskrifter där publicering sker)
• medborgarforskning (att allmänheten är direkt
involverad i forskningsprojekt).
Allt fler bidragsgivare, såväl inhemska som internationella, ställer krav på att publicering av forskningsresultat som är finansierade av dessa bidragsgivare
ska ske i tidskrifter med öppen tillgänglighet. Detta
eftersom ambitionen med öppen vetenskap är ökad
tillgänglighet och därigenom större spridning av forskningsresultat. Enskilda forskare kommer att behöva
anpassa sig till detta för att få medel beviljade, men
de kan samtidigt innebära utmaningar eftersom det till
exempel är svårt att avgöra om det kommer att leda
till ökad eller minskad citering. Något som påverkar

lärosätens placering på rankinglistor samt enskilda
forskares citeringsgrad. En mer central faktor är att
forskning som sprids snabbare och bredare bidrar
positivt till samhällsutvecklingen. Regeringen har gett
Vetenskapsrådet i uppdrag att samordna Sveriges
arbete med att införa öppen forskningsdata. Kungliga biblioteket har i uppdrag att samordna arbetet
för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och
Vinnova har fått uppdraget som gäller öppen innovation.148, 149, 150, 151
EU har efter 2016 valt att ta ytterligare ett steg
genom ramprogrammet Horisont Europa där öppen
vetenskap kommer att vara modus operandi. Det innebär att alla resultat som forskats fram med hjälp av
EU-bidrag ska publiceras med öppen tillgänglighet.152
Andra exempel på initiativ som arbetar för öppen vetenskap är European Open Science Cloud (EOSC) och
Plan S, där EU tillsammans med andra aktörer aktivt
arbetar för ett öppet och tillgängligt forskningssamhälle. Flera stora svenska bidragsgivare, till exempel
Formas, Forte, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet, är anslutna till EOSC och/eller Plan S.153, 154
Europeiska forskningsrådet (ERC), en tidig och viktig
aktör inom Plan S lämnade samarbetet under 2020.155
Vilka konsekvenser detta får är ännu för tidigt att säga.
Att öppet publicera och säkert lagra forskningsresultat är en viktig, komplicerad och prioriterad fråga
för hela högskolesektorn, så även för Lunds universitet. Sedan 2019 kräver Vetenskapsrådet att projekt
som beviljats medel sammanställer en datahanteringsplan. Lärosäten som tilldelats medel ansvarar
för att datahanteringsplaner utarbetas, underhålls
och förvaltas. Svensk nationell datatjänst (SND) är en
nationell forskningsinfrastruktur där Lunds universitet
är en part. SND:s huvuduppgift är att stödja tillgänglighet, bevarande och återanvändning av forskningsdata
och relaterat material från deltagande lärosäten (enligt
FAIR-principerna156), där forskningsstöd för hantering
av forskningsdata sker lokalt.157 Vetenskapliga publikationer som tagits fram med offentliga medel ska senast
från och med 2020 vara öppet tillgängliga direkt då de
publiceras och uppgifterna för vetenskaplig publicering vara transparenta. Övergången till öppen tillgång
till forskningsdata ska vara genomförd senast 2026.158
Flera större projekt vid Lunds universitet har sjösatts
för att bevaka och på bästa sätt se till att omställningen till öppen vetenskap genomförs, samt för att
säkerställa att universitetets forskare kan möta upp
kraven på säker och tillgänglig datalagring. Projekten
ska bland annat utarbeta universitetsgemensamma
rutiner och bevaka utveckling inom området internt,
nationellt och internationellt.
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REKRYTERA, ANTA OCH GENOMFÖRA
UTBILDNING
Integration, breddad rekrytering och breddat deltagande till högre utbildning är frågor som drivs både
internationellt och nationellt. Social mobility har länge
varit en del av arbetet inom EU och är sedan 2001 en
del av Bolognaprocessen. Insatserna från EU består till
stor del av politiska överenskommelser om inriktning
av nationella insatser för breddad rekrytering. Konkreta
initiativ görs därefter på nationell nivå eftersom EU inte
har rättsbefogenhet att göra det.
Breddad rekrytering och breddat deltagande
Lärosätena har enligt lag skyldighet att främja breddad
rekrytering till högskolan och säkerställa att ingen samhällsgrupp missgynnas i övergången till högskolan.159
Snedrekrytering till högskolan brukar mätas i kön, social
bakgrund (föräldrars utbildningsnivå), utländsk bakgrund samt geografisk hemort. Som helhet är personer
med utländsk bakgrund inte längre underrepresenterade
på svenska universitet och högskolor.160 En grupp som
däremot fortfarande är underrepresenterad är studenter
med föräldrar utan högskoleutbildning.161 UKÄ har visat att ju högre utbildade föräldrarna är, desto större är
benägenheten att påbörja högskolestudier.162 I samtliga
grupper är övergångsfrekvensen högre för kvinnor än
för män.163 Det finns även skillnader i studieövergång
mellan olika kommuner och Lunds universitet behöver
arbeta strategiskt med de kommuner där övergången
till högre utbildning är låg. Att missa talanger i underre-

presenterade grupper innebär att universitetet, och i förlängningen samhället, kan missa värdefull kompetens.
Snedrekrytering till högre utbildning grundläggs tidigt och har i stort varit oförändrad under de senaste tio
åren. Flera orsaker påverkar ungas vilja och förmåga att
studera vidare. En del elever från studieovana miljöer ser
inte högre utbildning som ett alternativ, trots att de har
bra betyg. För en person från studieovan bakgrund kan
ökad kunskap kring utbildningsutbud och studiemedel
samt mervärdet av högre utbildning och examen ha stor
betydelse för övergången och ansökan till högre utbildning. Lunds universitetet har ett stort ansvar i sitt arbete
med breddad rekrytering för att fånga upp unga i detta
glapp mellan gymnasiet och högskolan.164, 165
UKÄ har gjort en studie som visar att tidiga avhopp
från högskoleutbildningar beror på bristande förkunskaper från gymnasiet.166 Personer med föräldrar som har
lägre utbildningsnivå är mindre benägna att söka sig till
högre studier men väl på plats är det betygen från gymnasiet, inte social bakgrund i form av föräldrars utbildningsnivå, som avgör om studenterna klarar studierna.
I den statistiska fördjupningen visas att personer med
högutbildade föräldrar i högre grad än andra påbörjar
högskolestudier, även när de har lägre gymnasiebetyg.
UKÄ konstaterar därför att i de fall nybörjarstudenter har
bristande förkunskaper förklaras dessa inte av antagning
av studenter från studieovana miljöer.167 I alla fall inte
om gymnasiebetyg korrelerar väl med förkunskaper.
Breddad rekrytering i sig medför därmed inte sämre
genomströmning.
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Information om studier och arbetsmarknaden är faktorer
för att komma tillrätta med både breddad rekrytering
och matchning på arbetsmarknaden. Studie- och yrkesvägledning blir troligen än viktigare framöver, inte bara
för att få elever att välja rätt utbildning ur ett arbetsmarknadsperspektiv, utan även för vuxna som vill byta karriär
eller som tvingas göra en omställning senare i livet.168 Ett
annat sätt att göra universitetets studentpopulation mer
representativ är att se över möjligheterna för högskoleförberedande och behörighetskompletterande utbildningar.
Regeringen har i budgetpropositionen 2021 öronmärkt
anslag för högskoleförberedande utbildningar. Lunds universitet tar fram två högskoleförberedande basår utöver
det tekniska basår som redan finns.
UKÄ kommer under 2020 och 2021 genomföra en
tematisk utvärdering av lärosätenas arbete med breddad
rekrytering. UKÄ ska utvärdera lärosätenas arbete med
breddad rekrytering men även analysera högskolan utifrån olika perspektiv för att skapa en kunskapsöversikt av
läget i Sverige och Norden. Syftet är att kunna ge en bild
av hur långt Sverige som helhet kommit i arbetet med att
öka mångfalden i högskolan.169
Utöver breddad rekrytering finns breddat deltagande.
Det senare innebär att universitetet ska ge alla antagna
studenter förutsättningar att genomföra sin utbildning
och det gäller även studenter med speciella stödbehov.
Inom breddat deltagande ryms även pedagogisk utveck-

ling och likabehandlingsarbete. På senare tid har även
arbetsmarknadsanknytning i utbildningen blivit en del av
det breddade deltagandet.
Tillträdesfrågor och validering
Validering är en stor fråga för hela utbildningssektorn
på alla nivåer. Frågan fick fart 2015 i och med det stora
antalet asylsökande som då kom till Sverige och efter
ett europeiskt ministermöte med syfte att följa upp Bolognaprocessen. Validering berör integration, internationalisering och globalisering men är även ett instrument
för omställning på arbetsmarknaden och det livslånga
lärandet. Regeringens satsning på reell kompetens har
avslutats och resultatet av detta arbete ska förvaltas.
Lunds universitet har startat ett implementeringsarbete
för validering av reell kompetens och valideringsarbetet
kommer att få utökade resurser under 2021.
Lärosätens insatser för integration av nyanlända
akademiker
Flyktingvågen 2015 var en extraordinär händelse för
Sverige och för EU. UKÄ prognostiserade att de flyktingar som fick uppehållstillstånd 2016 troligtvis skulle
söka sig till högskolan under 2020.170 Detta syns dock
inte i Lunds universitets antagningsstatistik. Figur 2 visar
en uppgång i antal sökande med behörighet från Syrien
till och med 2019, men 2020 har den kurvan planat ut.
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Figur 2. Sökande till Lunds universitet från stora migrationsländer. Källa: Lunds universitets statistikkub

Lärosätenas roll i den svenska mottagningsverksamheten för nyanlända är inte tydlig. I budgetpropositionen
de senaste åren finns endast två satsningar från statens
sida som kan hänföras till flyktingvågen: satsning för
bedömning av utländsk utbildning samt utökning av
kompletterande utbildningar för personer med en avslutad utländsk utbildning. Kompletterande utbildning har
generellt sett varit mer framgångsrikt för legitimations-

utbildningar än för de mer generella kompletterande utbildningar. Övriga satsningar för nyanlända akademiker
ska göras inom lärosätenas ordinarie ekonomiska ram.
Universitetet har, tillsammans med andra aktörer,
identifierat ett antal hinder och föreslagit förändringar
i processer och lagstiftning.171 Region Skåne har också
under 2020 genomfört en studie där de undersökt
högutbildade flykting- och anhöriginvandrares kvalifi-
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kationsmatchning på arbetsmarknaden. Studien visar
att efter tio år i Sverige har endast 15 procent av de
högutbildade ett arbete som matchar deras kvalifikationer. Motsvarande siffra för inrikes födda med högre
utbildning är 75 procent.172 Studien visar vidare att den
enskilt viktigaste faktorn för ett kvalificerat arbete är en
svensk utbildning. Samtidigt visar studien att personer
med oreglerade yrken har svårare att få ett motsvarande
arbete i Sverige än personer som har en reglerad utbildning med sig.
Generellt sett har nyanlända haft relativt svårt att bli
antagna till högre utbildning i förhållande till övriga sökande. Ökad antagning på senare del av program skulle
vara ett sätt att kunna anta fler nyanlända som kommer
till Sverige med en oavslutad examen eller som behöver anpassa sin examen till efterfrågan på den svenska
arbetsmarknaden. Samtidigt ser universitetet att ett av
de stora hindren består i att grundläggande behörighet
i svenska och engelska saknas.
Studenter med psykisk ohälsa
Forskare har börjat undersöka de bakomliggande orsakerna till varför unga idag mår sämre än tidigare.
Några av de orsaker som framförts är bland annat sämre
fungerande skola, mer orolig arbetsmarknad med höga
krav på utbildning och ökade inkomstskillnader.173 För
studenter specifikt finns även faktorer som avstånd till
familj, social ensamhet och press i studiesituationen.174
UHR konstaterar i undersökningen Eurostudent VII att
psykisk ohälsa är den vanligaste funktionsnedsättningen
bland studenter. Eurostudent VII-enkäten undersöker
studievillkor och upplevd studiesituation hos studenter
med psykisk ohälsa och studenter med neuropsykiatriska
variationer i förhållande till studenter som inte anser sig
ha någon diagnos. Resultaten visar att studenter med
psykisk ohälsa och neuropsykiatriska variationer önskar
mer lärarledd undervisning. De känner sig också mindre
hemma i högskolan än studenter utan diagnos, däremot
var det för många av dem en självklarhet att de skulle
påbörja högre studier.175
Studenthälsan på landets universitet och högskolor har
en viktig uppgift att arbeta förebyggande för att stödja stu-

denter och doktorander som drabbas av psykisk ohälsa
under studietiden men även primärvården behöver vara
aktiv i detta arbete. UKÄ har fått ett regeringsuppdrag
att kartlägga landets studenthälsor. Regeringen vill
förstärka studenthälsan och riktar nya medel för att
öka ambitionen för studenthälsan. Från och med 2021
föreslås 25 miljoner kronor för ändamålet.176 Förutom
studenthälsan har universitetet andra verksamheter
som arbetar preventivt för att minska studenters och
doktoranders psykiska ohälsa, exempelvis den till universitetet knutna stiftelsen Gerdahallen, studieverkstaden och pedagogiskt stöd.
Studenter med funktionsvariationer som har
särskilt stöd ökar
Antalet studenter med funktionsvariationer som får
tillgång till lärosätenas stödresurser ökar stadigt. 2013
var antalet studenter i Sverige med stöd cirka 9 900
studenter och 2017 var motsvarande siffra cirka 15
200 (varav nio doktorander) och 2019 överstiger denna
siffra 20 000 studenter (varav 21 doktorander).
För Lunds universitet var motsvarande siffra 2013
800 studenter och 2017 1 780 studenter och 2019
1875 studenter.177, 178 I den nationella statistiken för studenter med funktionsvariationer som har särskilt stöd
utgör gruppen dyslektiker 50 procent, personer med
neuropsykiatriska variationer 27 procent och studenter
med psykisk ohälsa 10 procent.179
För grund- och gymnasieskola fastställs i skollagen
(2010:800) och Läroplan för grundskolan att skolhuvudmännen har långtgående skyldighet att anpassa och
ge stöd i undervisningen. Det innebär att fler elever med
exempelvis dyslexi och neuropsykiatriska variationer blir
behöriga och antagna till högskolan. Det ställer krav
på det pedagogiska utvecklingsarbetet även inom lärosätena och på den undervisande personalen när fler
studenter är vana vid viss anpassning och stöd från sina
tidigare studier. Stockholms universitet skriver samtidigt
att när tillgängligheten i lärsituationen ökar och pedagogiken utvecklas vid universitet och högskolor minskar
också behovet av studentstöd, vilket även noterats vid
Lunds universitet.180
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Statistisk fördjupning
I delen statistisk fördjupning görs nedslag i några omvärldstrender som har direkt eller indirekt koppling till
högskolesektorn. Både nationella och internationella
jämförelser görs. Nationella jämförelser görs med universitet som har liknande struktur som Lunds universitet;
Uppsala universitet (UU), Stockholms universitet (SU)
och Göteborgs universitet (GU). Dessa lärosäten tillsammans med Lunds universitet benämns även som SLUG.
För publicerings- och citeringsuppgifter görs jämförelse
även med Chalmers tekniska högskola (CTH), Kungliga
Tekniska högskolan (KTH) och Karolinska Institutet (KI).
MEGATRENDER
Coronapandemin är en global hälsokris som kraftigt
påverkar världen på många olika sätt. Den har lett till
den allvarligaste ekonomiska krisen på nästan ett sekel
och orsakar stora skador för människor gällande hälsa,
ekonomi och sociala liv.
För universitets- och högskolesektorn är konjunkturläge och demografi två viktiga parametrar som
påverkar hur många som söker en utbildning. Det är
dock mycket svårt att prognostisera eftersom osäkerhetsfaktorerna som pandemin gett upphov till är stora.
Konjunkturläget
Pandemin har bromsat aktiviteten i den globala ekonomin och det rör sig om ett historiskt fall i global BNP.
De olika restriktioner och åtgärder som gjorts för att
minska smittspridningen bidrog till att den ekonomiska
aktiviteten helt eller delvis avstannade i stora delar av
världsekonomin samtidigt. Det snabba förloppet påverkade såväl efterfrågan som utbudet på varor och
tjänster och restriktioner försvårade den internationella
handeln. När fabriker tvingades stänga eller kraftigt begränsa sin produktion uppstod störningar i leverantörsoch produktionskedjor som försvårades ytterligare när
länder stängde gränser, vilket även medförde begränsningar för varu- och arbetskraftsflöden. Internationella
valutafonden181 (IMF) har bedömt att global BNP minskar under 2020, men under inledningen av hösten var
bedömningarna betydligt mindre negativa jämfört med
våren och sommaren 2020.182 Världshandeln är i stort
tillbaka till där den var före pandemin, medan delar av
tjänstesektorn fortfarande tyngs av fortsatt av restriktioner. Den ökade smittspridningen under senhösten
2020 ledde dock till en ökad internationell osäkerhet.
Den svenska ekonomin ser ut att falla mindre än vad
som förväntats vilket förklaras till stor del av att den glo-

bala handeln återhämtat sig relativt fort, vilket öppnade
för återhämtning under sommaren och inledningen av
hösten 2020. Den ökande smittspridningen under senhösten 2020 dämpade ekonomin under fjärde kvartalet,
medan utsikterna för 2021 är ljusare. Hittills har Sverige,
till skillnad från många andra länder, valt att inte stänga
ned samhället totalt. Dock har Sverige, som är en liten
ekonomi med stort beroende av utrikeshandel, ändå
påverkats av andra länders nedstängningar. En lång rad
branscher har också påverkats av den minskade inhemska
efterfrågan som kommer av rekommendationer om social
distansering samt av den osäkerhet hushåll och företag
upplever. Samtidigt har inte alla branscher sett nedgångar
utan tvärtom sett en ökad efterfrågan under coronapandemin. Regeringen har bedömt att en rad åtgärder behövs
för att dämpa de ekonomiska effekterna av pandemin.
Några av dessa har fått direkt bäring på universitets- och
högskolesektorn, bland annat satsningar på utbildning
och omställning för personer som blivit permitterade eller
arbetslösa samt satsningar på forskning och innovation.
Arbetsmarknad
Normalt påverkar en konjunkturavmattning arbetsmarknaden, men med viss eftersläpning. I den ekonomiska kris
som orsakades av coronapandemin blev effekterna på
arbetsmarknaden istället omedelbara. Under mars månad
2020 varslades drygt 42 000 personer om uppsägning.
Det är avsevärt fler än under de hårdast drabbade månaderna under finanskrisen 2008.183 Men redan under
sommaren skedde en stabilisering av arbetsmarknaden,
vilket var snabbare än under finanskrisen. Arbetslösheten
ser dock inte ut att bli lika hög som först befarat och
det skapas nya arbetstillfällen. Skånes arbetslöshet ligger
alltjämt över riksgenomsnittet.
De som drabbats hårdast av arbetslöshet under coronapandemin är personer som varit anställda i besöksnäringen där såväl många unga som utrikesfödda arbetar.
Personer som haft tillfälliga anställningar eller är nya på
arbetsmarknaden och saknar arbetslivserfarenhet får
lämna först i en ekonomisk kris. Det sistnämnda berör
bland annat ungdomar.184 Att de ungdomar, och andra
som är nya på arbetsmarknaden, fångas upp av olika
utbildningsinsatser kan betyda mycket både på ett individuellt plan och på ett samhällsekonomiskt plan. Att satsa
på utbildningsinsatser, särskilt inom yrken med brist på
arbetskraft, när efterfrågan på arbetsmarknaden är lägre
kan vara effektivt. Pandemin påskyndar även på strukturförändringar där vissa arbeten slås ut permanent. Att
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byta yrkesinriktning kan bli nödvändigt för vissa grupper
och då krävs ofta utbildning.
Arbetslösheten bland akademiker är alltjämt betydligt
lägre än för personer med kortare utbildning, men
arbetslösheten har under coronapandemin ökat även
bland akademiker. Ökningen har varit störst bland akaHumaniora och konst

demiker inom humaniora och konst och det förklaras
sannolikt av att kultursektorn drabbats särskilt hårt av
restriktionerna som följt av pandemin. Akademiker inom
teknik och tillverkning har också drabbats när den internationella handeln minskat, men ökningen har dock
skett från en låg nivå.

ytterst låg nivå.185
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Figur 3. Andel arbetslösa akademiker per utbildningsinriktning, juli 2019 och juli 2020. Källa: SACO (Arbetsförmedlingen, SCB/RAMS).

Arbetslösheten skiljer sig åt beroende på födelseregion,
det gäller även för akademiker. Högst är arbetslösheten
bland akademiker födda utanför Norden. Störst procen-

tuell ökning i andel arbetslösa under perioden juli 2019 till
juli 2020 har dock skett bland akademiker födda i Sverige.
Ökningen har dock skett från en mycket låg nivå.186
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Figur 4. Andel arbetslösa akademiker per födelseregion, juli 2019 och juli 2020. Källa: SACO (Arbetsförmedlingen, SCB/RAMS).

I ett internationellt perspektiv har Sverige en hög sysselsättningsgrad, mycket beroende på att svenska kvinnor förvärvsarbetar i betydligt högre utsträckning än i
många andra länder. Skåne har lägst sysselsättningsgrad
av Sveriges län, knappt 77 procent mot 80 procent i
riket. Sysselsättningsgraden är lägre även när hänsyn tas
till personer som pendlar till Danmark för arbete.187 Det
kan därmed finnas en relativt stor grupp av personer i
Skåne som skulle kunna arbeta eller studera och därmed
bidra till att minska bristen på personal inom olika yrken.

Demografi
På global nivå är urbaniseringstrenden fortsatt tydlig.
Under perioden 2005–2015 ökade antalet personer
som bor i städer med 24 procent, medan antalet
personer på landsbygden ökade med 2 procent.188 I
Sverige ökade befolkningen i städerna med 10 procent,
medan befolkningen på landsbygden minskade med
3 procent. Under samma period ökade befolkningen i
Sveriges tre storstäder (inklusive deras pendlingskommuner) med 16 procent.189
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Fram till 2029 bedömer SCB att Sveriges befolkning ökar med drygt 700 000 personer. Ökningen
blir störst bland de som fyllt 65 år, vilka bedöms
öka med drygt 300 000 personer (varav 270 000 är
över 80 år). Barn och ungdomar (0–19 år) bedöms
öka med cirka 130 000. Personer som är i arbetsför
ålder (20–64 år) bedöms öka med knappt 280 000
personer.190 Detta innebär att antalet personer som
kan försörja andra inte ökar lika mycket (+280 000
personer) som de som behöver bli försörjda (+430 000
personer).191 Om det inte vore för att Sverige har en
positiv nettoinvandring192 (fler invandrar än utvandrar)
skulle de åldersrelaterade utmaningarna kopplade till
försörjningskvoten bli än större.193 I Skåne växer befolkningen något snabbare än riksgenomsnittet, men
även Skåne möter framtida utmaningar kopplade till
en allt större andel äldre.194
Lunds universitet är placerat i en del av Sverige

med stor etnisk mångfald. I Skåne bor 1,3 miljoner
personer och av dessa är 22 procent födda utomlands
och ytterligare sex procent är födda här, men med
två utrikesfödda föräldrar. När universitetet rekryterar
internationella studenter och forskare kan det vara till
hjälp och en styrka att det i Skåne bor människor från
192 olika länder.195
Framtida studenter
Morgondagens universitetsstudenter befinner sig i dag
i förskola, grundskola och gymnasium. För universitet
och högskolor är det därför relevant att följa befolkningsprognoser för att kunna förutse antalet potentiella studenter framöver.
Majoriteten av landets nybörjarstudenter196 är i åldersgruppen 20–24 år och i figur 5 nedan syns hur
denna åldersgrupp utvecklats och kommer att utvecklas framöver.
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Figur 5. Demografisk utveckling. Antal personer i åldern 20–24, utfall 2009–2019, prognos 2020–2039, riket. Källa: SCB.

Efter några års vikande ungdomskullar i gruppen 20–24
år (2014–2020) vänder siffrorna uppåt och från och med
nästa år väntas kullarna öka (2022–2030). Fram till och
med år 2039 bedömer SCB att åldersgruppen kommer
att öka med 16 procent i riket197 (23 procent i Skåne198).
Detta i kombination med ett ökat intresse bland unga att
söka sig till högre utbildning kan skapa hård konkurrens
om utbildningsplatserna.
TRENDER INOM HÖGSKOLESEKTORN
Sektorn har under de senare åren expanderat kraftigt,
nationellt och internationellt. 1998 var det globala
antalet studenter inom högre utbildning knappt 90
miljoner. 2016 hade antalet studenter globalt ökat till
över 200 miljoner, vilket är mer än en fördubbling.199
För Sveriges del har antalet studenter under samma

period ökat från 345 000 till 450 000200, vilket är en
ökning med drygt 30 procent.201 Fram till år 2030
bedöms antalet studenter på högre utbildning i världen öka till 380 miljoner och år 2040 till nära 600
miljoner.202
I Sverige har antalet utfärdade examina på grundoch avancerad nivå ökat med 82 procent under
perioden 2000–2015. Den stora ökningen förklaras
framför allt av en kraftig ökning i början av 2000-talet.203 Antalet forskarexamina ökade från 1 500 per år
till 3 600 per år mellan år 2000 och 2005, vilket var
en fördubbling. Mellan åren 2005 och 2015 minskade
istället antalet med 2 procent.204 Det totala antalet
antagna till forskarutbildning på Lunds universitet
har varierat år från år, men en svag minskning av
antal antagna syns över tid. Under perioden 2000 till
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2019 minskade antalet antagna till forskarutbildning på Lunds universitet med åtta procent. Sedan
2015 har antalet antagna dock legat relativt stilla.
En allt större del av doktoranderna har utländskt
medborgarskap.

Figur 6 nedan visar var antagna till forskarutbildning
på Lunds universitet tagit sin grundexamen. Andelen av
de antagna som har tagit sin grundexamen på Lunds
universitet har varierat år från år och legat på mellan
40 och 60 procent.
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Figur 6. Antagna till forskarutbildning vid Lunds universitet under perioden 2000–2019 (treårigt släpande medelvärde). Källa: SCB, Bak- och
framgrund.

Karriärtrappan inom Lunds universitet illustreras i
figur 7 nedan. Under 2019 var 57 procent av de
registrerade studenterna kvinnor, av de antagna
doktoranderna var andelen kvinnor 53 procent
(riksnivå 61 procent respektive 51 procent kvinnor).
På nästa karriärnivå, meriteringsanställningar har
könsfördelningen blivit omvänd och andelen kvinnor
olika
2019
är 42 procentKönsfördelning
(riksgenomsnittet
är kategorier
45 procent).
Me-

riteringsanställningar på Lunds universitet omfattar
biträdande lektorer och postdoktorer och andelen
kvinnor är där 46 respektive 41 procent. På nästa
karriärnivå, lektorer, är andelen kvinnor 41 procent
(riksgenomsnittet är 48 procent). På professorsnivå
är fördelningen än mer sned då andelen kvinnor är
28 procent, vilket är i princip samma andel som riksgenomsnittet som är 29 procent.205, 206
2019

Andel kvinnor

Andel män

Professorer

28%

72%

Lektorer

41%

59%

Meriteringsanställda

42%

58%
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53%

47%
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43%

Figur 7. Könsfördelning på Lunds universitet inom kategorierna studenter, doktorander, lektorer, meriteringsanställningar och professorer,
2019. Källa: SCB, Bak- och framgrund och Lunds universitets statistikkub.

Dessa siffror är svåra att förklara då kvinnor varit i majoritet bland studenter på svenska universitet/högskolor
sedan 70-talet. Andelen kvinnor bland doktorander på
Lunds universitet har legat mellan 40 och 50 procent
sedan början av 1990-talet. Den låga andelen kvinnor
bland professorerna idag kan på sikt jämnas ut genom
en ökad medvetenhet när nya professorer anställs.
Under den senaste femårsperioden (2015–2019) har
andelen kvinnor bland nyanställda professorer på Lunds
universitet varit 45 procent. Detta är en ökning jämfört

med femårsperioden innan (2010–2014) då andelen
kvinnor bland nyanställda professorer var 33 procent).
Ekonomisk utveckling inom högskoleutbildning
I Sverige har anslagen till högskoleutbildning respektive
forskning och forskarutbildning ökat olika snabbt. Under
perioden 2000 till 2015 ökade intäkterna för utbildning
på grund- och avancerad nivå med 34 procent medan
intäkterna för forskning och forskarutbildning ökade
med 69 procent.
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OECD gör jämförelser hur stor del av ett lands
BNP som staten spenderar på högskoleutbildning
(exklusive forskning). Här visar Sverige på vikande
siffror även om Sverige fortfarande ligger över
genomsnittet för OECD. I figur 8 redovisas hur

stor andel av BNP olika länder spenderar på högre
utbildning (exklusive forskning). USA är det land
som lägger mest med 2,6 procent av BNP. Sverige
kommer på en fjärdeplats med 1,7 procent av
BNP. 207, 208
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Figur 8. Kostnader för högre utbildning i procent av BNP, 2005–2015, de sex länder i OECD som spenderar mest på utbildning. Källa: OECD
(2020).

Av de 360 miljarder Sverige spenderade på utbildning 2018
gick 8,4 procent till utbildning på universitet och högskolor

och 5,6 procent till studiestöd (exklusive studielån). Det
motsvarar drygt 30 respektive 20 miljarder kronor.209

Figur 9. Kostnadsfördelning inom svenska utbildningssektorn, 2018. Exkl. Studiestöd. Källa: SCB.

Antal sökande till högskolor och universitet
Historiskt har antalet sökande till högskolor och universitet ökat i lågkonjunktur, för att sedan minska när
efterfrågan på arbetsmarknaden ökat i högkonjunktur.
Detta mönster har dock inte synts de senaste tio åren.
När lågkonjunkturen som följde finanskrisen 2008–2009
övergick i högkonjunktur fortsatte antalet sökande till
högskole- och universitetsutbildningar att öka, istället
för att minska.210
Coronapandemin har tydligt påverkat intresset för
högre utbildning. I den stora antagningsomgången
med sista ansökningsdag 15:e april 2020 ökade antalet

sökande med 14 procent nationellt och med 17 procent till Lunds universitet. Till höstens utbildningar vid
universitet och högskolor har totalt 413 000 personer
ansökt om en utbildningsplats. Av dessa hade drygt 20
procent en anmälan till minst en utbildning vid Lunds
universitet.211
Fortsatt är det en större andel kvinnor än män som
söker sig till högre utbildning. Figur 10 visar hur stor
andel av de antagna som var kvinnor (i procent) i
antagningsomgång två höstterminen 2020 för SLUG
(Stockholms-, Lunds-, Uppsala- och Göteborgs universitet) samt riksgenomsnittet.
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Figur 10. Andel antagna kvinnor (i procent) höstterminerna 2012–2020, SLUG samt riket (GU; Göteborgs universitet, LU; Lunds universitet,
SU; Stockholms universitet, UU; Uppsala universitet). Källa: Lunds universitets statistikkub.

Det är inte enbart fler kvinnor som antas till högre utbildning, utan det är också fler kvinnor som söker sig dit.
Förhållandet kvinnor/män är i princip det samma bland
de sökande som bland de antagna.212 Det är således inte
en större andel män än kvinnor som faller bort i själva
antagningsprocessen.

För utbildningsprogram med tillträde på grundnivå har
Lunds universitet fortsatt störst antal sökande. Inför höstterminen 2020 tog universitetet tagit emot ansökningar
från 86 000 personer, varav 45 000 sökt ett utbildningsprogram med tillträde på grundnivå. Cirka 19 000 hade
ett utbildningsprogram i Lund som sitt förstahandsval.
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Figur 11. Söktryck till utbildningsprogram med tillträde på grundnivå (kvoten Förstahandssökande /Antagna i andra urvalet), höstterminerna
2015–2020, SLUG (GU; Göteborgs universitet, LU; Lunds universitet, SU; Stockholms universitet, UU; Uppsala universitet). Källa: Lunds
universitets statistikkub.

Omräknat till söktryck har konkurrensen om utbildnings
platserna vid universiteten ökat höstterminen 2020
jämfört med höstterminen 2019. För Lunds universitet
har antal förstahandssökande per antagen till programmen på grundnivå ökat från 3,1 till 3,3. Söktrycket till
Uppsala universitet minskar i konsekvens med att antal
platser där utökats avsevärt.
Som synes i figur 12 är nära 70 procent av nybörjarstudenterna på program med tillträde på grundnivå under 25 år. I figuren, som visar genomsnittet för samtliga
lärosäten i Sverige, syns en uppgång i år för andelen ny-

börjarstudenter som är under 20 år. Åldersfördelningen
på nybörjarstudenterna på Lunds universitet skiljer sig
från riksgenomsnittet genom att en högre andel är under 25 år. Här var andelen under 25 år nära 90 procent.
Ökningen av nybörjarstudenter under 20 år resulterade
i att nästan var fjärde nybörjarstudent på program var i
denna ålder. Att andelen under 20 år ökar är sannolikt
en effekt av coronapandemin som gett minskad efterfrågan på arbetskraft samt stängda gränser, och därigenom
minskade alternativa sysselsättningar för unga som just
tagit studenten.
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Figur 12. Åldersfördelning av antagna svenska studenter, utbildningsprogram med tillträde på grundnivå, 2011–2020, alla svenska lärosäten. Källa: SCB, Bak- och framgrund.

Studentmobilitet i siffror
Studenters rörlighet i världen har ökat kraftigt och antalet
mobilitetsstudenter har mer än fördubblats mellan åren
2000 och 2015. Till mobilitetsstudenter räknas alla som
studerar i ett annat land och 2015 var antalet 5 miljoner.
Ett mått på graden av internationalisering är antalet in- och utresande studenter. Antalet inresande
studenter till Sverige ökade med 130 procent under
perioden 2000 till 2015, där den största ökningen
skedde fram till 2010. I figur 13 visas antalet inresande studenter, både i form av studenter som är
här tillfälligt i form av utbyte och personer med
utländskt medborgarskap som valt att läsa en hel

utbildning i Sverige, så kallade freemovers. Det totala
antalet inresande studenter till svenska universitet
och högskolor ökar sedan lång tid. I takt med att
antalet studenter som kommer hit utan att delta i ett
utbytesprogram ökar, minskar utbytesstudenter som
andel av det totala antalet internationella studenter.
Denna trend gäller för Lunds universitet liksom för
övriga inom SLUG. Som synes i figur 13 nedan har
Lunds universitet störst antal inresande internationella studenter av universiteten inom SLUG. Lunds
universitet har en lång tradition av att attrahera utländska studenter.
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Figur 13. Antal inresande studenter 2000–2019, SLUG (GU; Göteborgs universitet, LU; Lunds universitet, SU; Stockholms universitet, UU;
Uppsala universitet). Källa: SCB, Bak- och framgrund.

Andelen svenska studenter som valt att läsa delar av sin
utbildning utomlands har ökat de senaste 20 åren. Vid
universiteten i Lund och Uppsala är andelen som åkt
på utbytesstudier under sin studietid störst. Dock har
skillnaden mellan Uppsala och Lund ökat de senaste fem
åren då andelen minskat något på Uppsala universitet

medan andelen ökat stadigt på Lunds universitet. Faktorer som påverkar studenters vilja att studera delar av
sin utbildning utomlands är bland annat konjunkturläge,
valutafluktuationer samt politiskt världsläge, faktorer
som dock inte kan förklara skillnaderna mellan svenska
universitet.
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Figur 14. Andel examen (exkl. master och magister) för utbytesstudier, 2000–2019. Källa: SCB, Bak- och framgrund.

Studenternas bakgrund
Fortfarande är flera grupper i samhället underrepresenterade vid svenska högskolor och universitet. UKÄ har
undersökt hur individers gymnasiebetyg och föräldrars
utbildningsnivå samvarierar med högre studier.213 Resultaten, som presenteras
i tabellen
nedan,
visar att barn
Betyg relativt
föräldrars
utbildningsnivå

Betygskategori (B)

Högst utbildade förälder
Utbildningsnivå
Förgymnasial utbildning

till högre utbildade föräldrar har en större benägenhet
än andra att påbörja högskolestudier även med lägre
gymnasiebetyg. Övergången varierar för grupper som
presterat lika bra på gymnasieskolan och mönstret är
tydligt. För varje betygsnivå ökar andelen som påbörjar
högskolestudier med förälderns ökade utbildningsnivå.
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Figur 15. Övergångsandel till högskola uppdelat på förkunskaper (gymnasiebetyg) och social bakgrund (högst utbildade föräldern) i årskullen född 1991. Källa: UKÄ.

Skillnaderna är störst i betygskategorierna strax under
de allra högsta betygen. Bland personer med betyg 17
till 19 respektive 15 till 17 är skillnaden andelen som påbörjar högskolestudier 21 respektive 27 procentenheter.
Enligt UKÄ är det dessa skillnader som utgör potentialen
för breddad rekrytering.214
I figur 16 visas utvecklingen över tid av andel studenter utan förälder med minst en treårig eftergymnasial
utbildning. Av de, med Lunds universitet jämförbara universiteten (SLUG), är Lund det universitet med lägst andel studenter utan högskoleutbildade föräldrar.215 2019
var denna andel 40 procent, vilket också illustreras i figur
17. Högst andel studenter från studieovana hem finns

på Göteborgs universitet, drygt 50 procent. I figur 17
visas också riksgenomsnittet för svenska universitet och
högskolor som 2019 var 54 procent. Studeras högskolor
och universitet för sig visar det sig att andelen studenter
utan högutbildade föräldrar är betydligt högre på högskolor än på universitet, 64 respektive 51 procent 2019.
I befolkningen var andelen personer utan eftergymnasial
utbildning i åldern 45–64 år (sannolikt åldersspann för
yngre studenters föräldrar) 77 procent. Kvinnor har en
högre övergångsfrekvens till högre utbildning än män
oavsett föräldrars utbildningsnivå. Kvinnor väljer således
i större utsträckning än män att skaffa sig en högre utbildning än sina föräldrar.
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Figur 16. Andel studenter med föräldrar utan minst treårig eftergymnasial utbildning, SLUG och riksgenomsnitt, samt andel i befolkningen
utan minst treårig eftergymnasial utbildning i åldrarna 45–64 år, 1993–2019. Källa: SCB, Bak- och framgrund, SCB utbildningsstatistik.
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Figur 17. Andel studenter med föräldrar utan minst treårig eftergymnasial utbildning, antagna 2019, SLUG och riket. Källa: SCB, Bak- och
framgrund.

En grupp som på totalen inte längre är underrepresenterad på svenska universitet och högskolor är personer
med utländsk bakgrund. Däremot finns det undergrupper med utländsk bakgrund som är underrepresenterade. Detta har UKÄ undersökt genom att studera övergången till högskolestudier.216 För personer födda 1993 i
Sverige med minst en svensk förälder var övergången till
högskolestudier 45 procent. För personer födda i Sverige
med två utrikesfödda föräldrar var övergången hela 49
procent. Bland personer som invandrat till Sverige innan

sju års ålder var övergångsfrekvensen 47 procent. Bland
personer som invandrat till Sverige mellan 7–19 års ålder
är andelen 29 procent och denna andel har minskat. I
samtliga grupper har kvinnor en betydligt högre övergångsfrekvens än männen.
I figur 18 visas andel studenter med utländsk bakgrund på SLUG samt riksgenomsnittet för högskolor och
universitet. Högst andel har Stockholms universitet med
nära 30 procent. Lägst andel har Lunds universitet med
strax under 20 procent.
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Figur 18. Andel studenter med utländsk bakgrund, 2000–2019. Källa: SCB, Bak- och framgrund.

Ekonomisk utveckling för forskning och
utveckling
Sverige är på plats tre i OECD när det kommer till investeringar i forskning och utveckling (FoU), räknat som
andel av BNP per invånare. Detta illustreras i spindeldiagrammet på nästa sida, figur 20. Sverige investerar 3,3
procent av BNP i FoU, vilket är högre än OECD-snittet på
2,4 procent och EU-snittet på 2,0 procent. Den genomsnittliga andel av BNP som går till FoU inom OECD och
EU-länderna har endast ökat svagt sedan år 2000. Sveriges andel har minskat från 3,9 procent till 3,2 procent217
under samma period. År 2018 var genomsnittet för EU
2,2 procent och för OECD 2,4 procent. De två länder i
OECD som spenderar mest per capita är Sydkorea och
Israel. Sydkorea har fördubblat sin andel av BNP som går
till FoU sedan år 2000 (från 2,1 till 4,5 procent). Israel
spenderar fortfarande mest per capita (4,9 procent),
men ökar inte lika kraftigt som Sydkorea.218
I absoluta tal är USA det land i världen som lägger
mest pengar på FoU (drygt 550 miljarder dollar och Kina
näst mest (drygt 460 miljarder dollar). OECD som helhet spenderar drygt 1 370 miljarder dollar, EU nära 430
miljarder dollar och Sverige 17 miljarder dollar. För 20
år sedan spenderade Kina knappt 40 miljarder dollar
på FoU, vilket innebär att deras utgifter på FoU ökat
med drygt 1000 procent under perioden. Sedan 2016
lägger Kina mer på FoU än hela EU sammantaget. Under
samma period ökade både EU och OECD:s utgifter på
FoU med drygt 60 procent. USA:s utgifter ökade med
drygt 50 procent, medan Sveriges utgifter ökade med
25 procent.219

Finansiering av svensk forskning
Majoriteten av svensk FoU utförs i företagssektorn,
vilken står för ca 70 procent av FoU-utgifterna, medan
högskolesektorn står för 25 procent av utgifterna. I
Sverige utförs endast en marginell del inom övrig offentlig sektor.220 Näringslivet står för drygt 60 procent av
finansieringen inom Sveriges FoU, medan staten finansierar knappt 30 procent. Inhemska privata finansiärer,
exempelvis stiftelser och fonder, står för cirka 4 procent
och upp mot 7 procent kommer från utlandet.221
För FoU inom högskolesektorn är staten den största finansiären. Av de statliga anslagen är de direkta
statsanslagen störst (40 procent), näst störst är de
statliga forskningsråden 222 (18 procent), och tredje
störst är privata icke vinstdrivande organisationer (13
procent). Finansieringen från företag står för cirka
fyra procent och resterande finansiering kommer
från andra lärosäten samt stiftelser och fonder och
fonder som förvaltas av lärosätena.223
Forskningsproduktion
Att det är hög tillväxt inom forskningssektorn syns
tydligt i figur 19 över antal vetenskapliga artiklar.
Figuren visar att den kraftigaste tillväxten av artiklar
sker i Asien. År 2007 var antalet artiklar publicerade
i Asien lägre än både Europa och Nordamerika. 2012
hade Asien gått om Nordamerika och 2017 hade
Asien gått om både Nordamerika och Europa. 2007
kom nära fyra av tio artiklar från Europa, 2017 var
det istället Asien som producerade nära fyra av tio
artiklar.
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Figur 19. Volymtillväxt mätt i antal publikationer per världsdel, 2007, 2012 och 2017. Källa: Forskningsbarometern 2019

Övriga, Afrika, Oceanien och Sydamerika, står under
hela perioden för mindre än tio procent av den totala
vetenskapliga produktionen.
Sverige som forskningsnation står sig generellt väl
i den internationella konkurrensen vilket syns i figur
20. Spindeldiagrammet visar svensk forskning i jämfö-

relse med genomsnittet för OECD och de fem länder i
OECD med högsta värdena för respektive indikator. I
diagrammet visas resurser för FoU (vilka mäts i utgifter
för FoU och antal forskare) samt forskningens prestationer (antal vetenskapliga publikationer och dess
citeringsgenomslag).
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Figur 20. Det svenska forskningssystemet i internationell jämförelse, 2017. Källa: Vetenskapsrådet.

Sverige ingår i topp fem för FoU-utgifter i företagssektorn respektive högskolesektorn. Sverige är även ett av
fem länder med högst andel forskare i befolkningen.
Vidare syns att Sverige tillhör topp fem när det gäller
antalet vetenskapliga publikationer i relation till folkmängd. Däremot är Sverige inte ett av de fem främsta
länderna när det gäller citeringsgenomslag. Sveriges
citeringsgenomslag (andel högciterade publikationer) ligger över världsgenomsnittet, men på samma

nivå som medianen för OECD länderna. Sverige har
plats 13 i världen när det gäller citeringsgenomslag.
Andelen högt citerade vetenskapliga artiklar i Sverige
har varit konstant i mer än tio år.224
I Sverige står universiteten för huvuddelen av
högskolesektorns samlade vetenskapliga produktion, 2018 stod de stora breda universiteten för 51
procent av det totala antalet vetenskapliga publikationerna.225
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Figur 21. Volymtillväxt vid svenska universitet mätt i antal publikationer, 2010–2018, (CTH; Chalmers, GU; Göteborgs universitet, KI;
Karolinska institutet, KTH; Kungliga Tekniska högskolan, LU; Lunds universitet, SU; Stockholms universitet, UU; Uppsala universitet). Källa:
Leidenranking, 2020.

Forskningskvalitet
Ett sätt att undersöka ett lärosätes forskningskvalitet är
antal högciterade publikationer. I figur 22 visas antal
10 procent mest citerade på ett antal svenska univer-

sitet. Högst antal publikationer med hög citering har
Karolinska institutet. På andra plats i Sverige kommer
Lunds universitet.
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Figur 22. Kvalitetsutveckling vid svenska universitet mätt i antal högciterade publikationer, 2010–2018, (CTH; Chalmers, GU; Göteborgs
universitet, KI; Karolinska institutet, KTH; Kungliga Tekniska högskolan, LU; Lunds universitet, SU; Stockholms universitet, UU; Uppsala
universitet). Källa: Leidenranking, 2020.

Ett annat vanligt sätt att mäta kvalitet på forskning är att
se hur stor andel av ett universitets publikationer som
blir högciterade. För perioden 2009–2018 har Stock-

holms universitet, följt av Karolinska institutet högst andel högciterade publikationer. Lunds universitet hamnar
här på tredje plats med en andel på 18,9 procent.
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Lärosäte
Chalmers
Karolinska institutet
KTH
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17,5
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18,4
18,8
19,8
17,6
17,8

2014‐2018
17,5
20,5
17,7
18,7
20,7
19,7
18,1

Figur 23. Andel högciterade publikationer (10%) från årtalen 2009–2018. Citeringsfönstret sträcker sig fram till augusti 2020. Genomsnitt
för 2009–2018, 2009–2013 samt 20014–2018.226 Källa: SciVal.

Figur 24 visar citeringsgenomslag (andel högciterade
publikationer) för Sverige, EU28 och världen, uppdelat
på olika ämnesområden. Sverige ligger över eller strax
under världsgenomsnittet i de flesta ämnesområden.

Sveriges starkaste områden är agronomi, biologi, klinisk
medicin, geovetenskap, biomedicin och kemi. Dessa
ämnen ligger klart över både världsgenomsnitt och
länderna i EU28.
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Figur 24. Andelen högciterade publikationer inom olika ämnesområden, för Sverige, EU28 och världen 2015–2017. Källa: Clarivate
Analytics.

Ranking
Under senare år har svenska universitets placeringar
på flera internationella rankinglistor backat. Det
handlar inte om någon dramatisk tillbakagång, men
trenden är tydlig och bedöms fortsätta i takt med att

allt fler universitet tar plats och konkurrerar om ett
begränsat utrymme. Bilden är dock inte entydig varför
Lunds universitet halkar ner och eftersom rankinginstituten ändrar sina mätmetoder efter hand finns
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det utmaningar kopplade till att förklara upp- och
nedgångar.
Hur ett universitet placerar sig på dessa listor påverkar
på olika sätt möjligheterna att rekrytera forskare och
studenter samt att attrahera forskningsmedel. Lunds
universitets nybörjarstudie från 2020227 visar att sju av
tio nybörjarstudenter uppgav universitetets placering på
rankinglistor som viktigt när de valde lärosäte. Rankingplaceringen kom på plats två, strax efter Lunds rykte
som studentstad som åtta av tio angav som viktigt i
valet. Det var en något större andel av de utländska
studenterna som angav att rankingplacering hade stor
betydelse, drygt åtta av tio mot knappt sju av tio bland
svenska studenter.
2011
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De olika rankingarna har sina egna modeller för att
väga ihop olika indikatorer och generera rankinglistor.
Gemensamt för många listor är att forskningsresultat
står i fokus. Lärosätens anseende spelar också en betydande roll för flera av listorna. Samtidigt finns det
en betydande och berättigad kritik mot merparten
av rankinglistornas metodologi. I figur 25228 visas hur
rankinginstitutets QS229 rankat universiteten inom
SLUG sedan 2011. År 2014 låg Lunds universitet på
plats 60, men har sedan halkat ner och hamnade på
plats 97 senast. Utvecklingen är likartad för Uppsala
universitet.
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Figur 25. Rankingplaceringar SLUG, QS, 2011–2020. Källa: www.topuniversities.com.
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Bilaga 1. Relevanta och aktuella propositioner,
statliga utredningar och direktiv
A. Propositioner
• Budgetpropositionen för 2021 (Prop. 2020/21:1)
• Sveriges genomförande av Agenda 2030 (Prop.
2019/20:188)
• Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet
mellan Förenade kungariket och EU i fråga om
medborgarnas rättigheter (Prop. 2019/20:178)
• Extra ändringsbudget för 2020 – Stöd till hälsooch sjukvården, utbildningsinsatser och andra
åtgärder med anledning av coronaviruset (Prop.
2019/20:167)
• Senarelagt införande av nationell läkemedelslista
och bastjänstgöring för läkare (Prop. 2019/20:158)
• 2020 års ekonomiska vårproposition (Prop.
2019/20:100)
• Vårändringsbudget för 2020 (Prop. 2019/20:99)
• Extra ändringsbudget för 2020 - Åtgärder med
anledning av coronaviruset (Prop. 2019/20:132)
• Komvux för stärkt kompetensförsörjning (Prop.
2019/20:105)
B. Utredningar
• EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella
bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering (SOU
2020:58)
• Det demokratiska samtalet i en digital tid - Så
stärker vi motståndskraften mot desinformation,
propaganda och näthat (SOU 2020:56)
• Innovation genom information (SOU 2020:55)
• Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför
klinisk forskning (SOU 2020:53)
• Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna (SOU 2020:41)
• Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett system, många möjligheter (SOU
2020:36)
• Gemensamt ansvar – en modell för planering och
dimensionering av gymnasial utbildning (SOU
2020:33)
• En moderniserad arbetsrätt (SOU 2020:30)

• Validering – för kompetensförsörjning och livslångt
lärande (SOU 2019:69)
• Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för
förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58)
• Idéburen välfärd (SOU 2019:56)
C. Skrivelser
• Riksrevisionens rapport om holdingbolag vid universitet och högskolor (Skr. 2019/20:199)
• Riksrevisionens rapport om samverkansprogram och
strategiska innovationsprogram (Skr. 2019/20:185)
• Nordiskt samarbete 2019 (Skr. 2019/20:90)
• Riksrevisionens rapport om resurseffektivitet och
produktivitet vid Sveriges lärosäten i nordisk jämförelse (Skr. 2019/20:60)
• Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens
matchningsarbete (Skr. 2019/20:46)
D. Kommittédirektiv
• Vissa frågor om statligt anställdas rättsställning (Dir.
2020:120)
• Avskiljande av studenter och belastningsregisterkontroll inför vissa studier (Dir. 2020:111)
• Genomförande av högskoleprovet (Dir. 2020:92)
• Tilläggsdirektiv till Cybersäkerhetsutredningen (Dir.
2020:57)
• Organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur (Dir. 2020:52)
• Tilläggsdirektiv till Tillitsdelegationen (Dir. 2020:49)
• Tilläggsdirektiv till Betygsutredningen 2018 (U
2018:03) (Dir. 2020:41)
Tilläggsdirektiv till Öppna data-utredningen (Dir.
2020:37)
• Genomförande av tillgänglighetsdirektivet (Dir.
2020:39)
• Tilläggsdirektiv till Öppna data-utredningen (I
2019:01) (Dir. 2019:88)
• En nationell samordnare för Agenda 2030 (Dir.
2020:17)
• Åtgärder för att attrahera internationell kompetens
och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare
(Dir. 2020:8)
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Bilaga 2. Förkortningar
BNP 		

Bruttonationalprodukt

CTH 		

Chalmers tekniska högskola

EIT		

European Institute of Innovation and Technology

EEA		

European Education Area

EOSC 		
European Open Science Cloud, initiativ från EU-kommissionen för infrastruktur för öppen
		vetenskap
ERA		

European Research Area

ESS		

European Spallation Source

FAIR-principer
		

Principer för forskningsdata, Findable (sökbara), Accessible (tillgängliga), Interoperable
(interoperabla) och Reusable (återanvändningsbara)

FIRS		

Forskning- och innovationsrådet i Skåne

FoU 		

Forskning och utveckling

GU 		

Göteborgs universitet

HR-reward

HR Excellence in Research Reward

IMF 		

Internationella valutafonden

KI 		

Karolinska Institutet

KIC		

Knowledge and Innovation Communitites

KTH 		

Kungliga Tekniska högskolan

LERU 		

League of European Research Universities

LTH 		

Lunds tekniska högskola

LU 		

Lunds universitet

MAX IV

MAX IV-laboratoriet

MOOC 		

Massive Open Online Corse, öppen nätbaserad kurs

Plan S 		
		

Initiativ för öppen tillgänglighet av publikationer, stöds av cOAlition S, internationellt
forskningskonsortium av forskningsfinansiärer

SCB 		

Statistikmyndigheten SCB

SFO 		

Strategiska forskningsområden

SLUG 		

Stockholms universitet, Lunds universitet, Uppsala universitet samt Göteborgs universitet

SND 		

Svensk nationell datatjänst

STINT		

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

SU 		

Stockholms universitet

SUHF		

Sveriges universitets- och högskoleförbund

UHR 		

Universitets- och högskolerådet

UKÄ 		

Universitetskanslersämbetet

UU 		

Uppsala universitet

VFU 		

Verksamhetsförlagd utbildning

YH 		

Yrkeshögskolan
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