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Rektorerna har ordet
Mitt under pågående coronapandemi tog vi tillsammans 
med fem nya vicerektorer över ledarskapet för Lunds 
universitet. Campus var tomt, studenter och anställda 
studerade och arbetade på distans. Vi vill främst rikta ett 
stort tack till alla som säkerställt att verksamheten kun-
nat fortgå under dessa extraordinära förhållanden och 
som gjort det möjligt för ledningen att sömlöst komma 
in i arbetet trots distans det första halvåret. 

Universitetsledningens målsättning var att den cam-
pusförlagda utbildningen skulle återgå i full styrka den 
1 november. Återgången skedde successivt från början 
av hösten och gick enligt plan. Lunds universitet är yt-
terst ett campusuniversitet – ett viktigt förtydligande 
som gjorts under året. Unga studenters välbefinnande, 
personliga utveckling och möjlighet att skapa sociala och 
professionella nätverk under studieåren är nycklar i en 
fullgod utbildning. För detta krävs att unga studenter 
fysiskt träffar varandra både på och utanför campus. 
Pandemin har påverkat studenters psykiska hälsa och 
antalet disciplinärenden har ökat under 2020 och 2021. 
Flera av dessa ärenden har rört digital examination. För 
att förebygga fusk lanserades i början av året en webb-
portal som stöd för studenter och lärare inför digital 
examination. 

Universitetsledningen arbetar med att förnya utbild-
ningen på flera sätt. Ett större visionsarbete kring det 
livslånga lärandet och digitala lärmiljöer har startat 
under hösten. Nya projekt med avstamp i en sådan 
vision beräknas starta under 2022. Årets ökade utbild-
ningsanslag har främst avsett kortare satsningar för att 
minska pandemins effekter. Satsningar har också gjorts 
på behörighetsgivande utbildningar så fler studenter ges 
möjlighet att läsa en önskad utbildning. 

I oktober meddelade Universitetskanslersämbetet att 
Lunds universitet, som ett av få lärosäten i landet, fått 
full pott i lärosätesgranskningen av det systematiska 
kvalitetssäkringsarbetet inom utbildning. Detta kvitto 
på att utbildningarna vilar på en solid grund är viktigt i 
det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Förnyelse av forskning har varit ett genomgående 
tema under året. Den interna, övergripande forsk-
ningsutvärderingen Research Quality 2020 (RQ20) har 
presenterats och bland annat legat till grund för detta 
förnyelsearbete. Den visar till exempel att forskningen 
vid universitetet är mycket stark men att bredden bör ut-
nyttjas mer. Flera initiativ har startat på fakulteterna och 
på universitetsgemensam nivå för att i högre grad skapa 
kompletta och nyskapande kunskapsmiljöer med forsk-
ning, samverkan och utbildning. Dessa miljöer ska kunna 
konkurrera om både EU-bidrag och nationella medel, 
till exempel i kommande satsning på profilområden som 

regeringen aviserat i den senaste forskningspolitiska pro-
positionen. Arbetet med att identifiera profilområden 
startade under hösten och kommer att fortsätta under 
2022.

I samma anda – att verka för ämnesbredd och interna-
tionellt konkurrenskraftig forskning – har ett excellens-
program inom forskning med fokus på Agenda 2030 och 
hållbar utveckling skapats. I mars beslutade universitetet 
att avsätta 100 miljoner kronor till programmet i två 
delar: en del med postdoktorstjänster inom tvärveten-
skapliga projekt och en del med nya doktorandtjänster 
inom forskarskolan Agenda 2030.

EU är en av universitetets största bidragsgivare inom 
forskning. Under 2021 startade det nya ramprogrammet 
Horisont Europa (HEU). Universitetet arbetar för att yt-
terligare stärka och bredda deltagandet i programmet. 
Detta görs genom lokalt och centralt stöd och genom det 
Brysselkontor inom Lärosäten Syd där Lunds universitet 
ingår. HEU ställer bland annat krav på att sökanden ska 
kunna visa att hemlärosätet har en jämställdhetsplan. 
Inför 2022 har universitetets råd för jämställdhet och lika 
villkor tagit fram en ny jämställdhetsplan som uppfyller 
kraven. Universitetet avser också att förlänga och utöka 
sitt engagemang i EUGLOH, en del av EU:s program Euro-
pean Universities som verkar för rörlighet och utbyte för 
studenter och anställda vid europeiska lärosäten. 

Campusutveckling spelar en betydande roll för för-
nyelsen av utbildning och forskning. Under de kom-
mande 20–25 åren kommer en stor del av universitetets 
lokalbestånd att förnyas eller anpassas till de behov som 
morgondagens utbildning och forskning kräver. Ökad 
digitalisering och mer samarbete mellan fakulteterna 
och med övriga samhället driver på utvecklingen. Under 
året har till exempel Forum Medicum börjat växa fram. 
Här ska utbildningar i medicin, hälsa och vård samlas 
nära Biomedicinskt centrum och Universitetssjukhuset 
i Lund. Även konstnärliga fakulteten planerar för nya, 
sammanhållna lokaler i Malmö. På längre sikt planerar 
universitetet för Science Village – området mellan forsk-
ningsanläggningarna MAX IV och ESS. Här finns stor 
potential att forma ett internationellt forsknings-, inno-
vations- och utbildningscentrum. Campusutvecklingen är 
nödvändig men innebär betydande kostnadsökningar. 
Planering pågår för att kunna möta dessa ökningar. 
Universitetets ekonomi är stark och det samlade myn-
dighetskapitalet utgör en välkommen och stabiliserande 
buffert i tider av fortsatt osäkerhet men också för fram-
tida utvecklingsbehov.

Erik Renström, rektor
Lena Eskilsson, prorektor
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Studenterna har ordet
Under första halvan av 2021 var distansundervisning och 
hemarbete en fortsatt verklighet för samtliga vid Lunds 
universitet. Studentorganisationerna och därmed stu-
dentlivet hade fortsatta pauser i sin fysiska verksamhet 
men skapade digitala evenemang för studenter att ta 
del av. Många lärare bedrev undervisning utan att vara 
rustade för den digitala pedagogiken. Studenter tog del 
av sina utbildningar från sina trånga studentboenden. 
Omställningen innebar svårigheter för doktorander att 
genomföra sina studier och när de ber om förlängning 
av sina tjänster hanteras detta inte enhetligt på univer-
sitetet.

Andra halvan av året har inneburit en stegvis återgång 
och en tid av ovisshet. Undervisning har bedrivits med 
moment delvis på plats och digitalt medan andra studen-
ter har deltagit helt på plats eller digitalt. Efter denna 
stora osäkerhet var undervisningen tillbaka på plats den 
1 november, med glädje för många studenter. Även detta 
har inneburit en period av osäkerhet där institutionerna 
har hanterat återgången olika runt om på universitetet. 
Vad denna period av digitalisering inneburit för univer-
sitetets utbildningar återstår att se men en sak är tydlig, 
utbildning vid Lunds universitet ska fortsätta bedrivas 
på campus.

Den nya universitetsledningen har nu suttit i ett år. 

Även om det har varit ett år präglat av distansundervis-
ning och återgång till campus, har mycket annat upp-
nåtts. Under året har ett nytt universitetsgemensamt 
campusutvecklingsråd skapats. Det ska ha ansvar för 
planering av universitetets expandering. Studenterna 
hoppas på att expanderingen kommer innebära nya 
studieplatser och bra studiemiljö. Universitetet har ska-
pat en lika villkorsplan med mål för hur universitetet 
ska arbeta med jämställdhetsfrågor mellan 2022–2027. 
Vi hoppas att den ger konkreta åtgärder när planen väl 
börjar gälla 2022.

Från nationellt håll har universitetskanslersämbetet 
granskat Lunds universitet på olika grunder. Exempelvis 
gjordes en lärosätesgranskning som gav Lunds universi-
tets kvalitetssäkringsarbete godkänt, vilket är glädjande. 
Det gjordes även en granskning av ämneslärarutbild-
ningen och inriktningen matematik fick underkänt. Detta 
beror främst på bristande forskningsaktivitet kopplat till 
ämnesdidaktiken. Indragandet av examenstillståndet är 
beklagligt eftersom det råder lärarbrist i landet.

Som avslutning vill vi tacka för ett hektiskt år och 
välkomna ett år som förhoppningsvis inte präglas av en 
pandemi. Vi ser fram emot campusstudier!

Lunds universitets studentkårer 
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Styrelsen
Lunds universitets styrelse har till uppgift att besluta i viktigare frågor avseende 
verksamhetens övergripande inriktning och organisation. En betydande del av 
styrelsens arbete består av att ge stöd och råd till lärosätets ledning samt att tillse att 
det finns en betryggande intern styrning och kontroll.

Styrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Styrelsen 

vid ett universitet eller en högskola ska kunna göra strategiska 

prioriteringar och fatta viktiga beslut. Styrelsen är kollektivt 

ansvarig för verksamheten inför regeringen. Enligt högskole-

lagen (1992:1434) ska styrelsen ha inseende över högskolans 

alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. 

Enligt myndighetsförordningen (2007:515) ska styrelsen se till 

att lärosätet bedrivs effektivt och enligt gällande rätt.

Universitetsstyrelsen består av 15 ledamöter. Dessa ledamö-

ter utgörs av rektor, tre representanter för lärarna, tre represen-

tanter för studenterna samt åtta externa ledamöter som utses 

av regeringen. Ordföranden är en av de externa ledamöterna. 

Lärarrepresentanterna utses av universitetskollegiets represen-

tanter för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare 

och övriga anställda, genom val. Ledamöterna utses för tre 

år förutom företrädare för studenterna, vilka utses för ett år 

enligt den ordning som stadgas i 7 § Studentkårsförordningen 

(2009:769). Nuvarande mandatperiod för externa ledamöter 

samt lärarrepresentanter är 1 maj 2020 – 30 april 2023. Kopp-

lat till styrelsen finns ett revisionsutskott samt ett riskutskott. 

Dessa utskott består av ledamöter från styrelsen. 

Universitetets styrelse sammanträder sex gånger per år. 

Exempel på frågor som behandlats i styrelsen under 2021 är 

campusutveckling samt forskningsprogram för excellens med 

fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling.

 Styrelsen beslutar årligen bland annat om årsredovisning, 

budgetunderlag till regeringen, universitetets totalbudget, 

universitetets verksamhetsplan och resursfördelning samt 

revisionsplan. 

Mot bakgrund av pågående coronapandemi har styrelsen 

sammanträtt digitalt till och med mötet i juni. Därefter har 

styrelsen under hösten sammanträtt både fysiskt och i hybrid-

form. Vid varje sammanträde under 2021 har det funnits en 

informationspunkt om aktuell situation med anledning av 

pandemin.

Lunds universitets styrelse. Från vänster till höger:  
Annika Winsth, Malin Bruce, Lars Dahlin, Samuel Hertsberg Åsander, Alexandra Billet, Wanja Lundby-Wedin, 
Torbjörn Lundahl, Gudrun Antemar, Erik Renström, Christofer Edling, Ingrid Bengtsson-Rijavec, Jonas Hafström, 
Gunnar Wetterberg, Anne L’Huillier, Jens Oddershede.
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1. Inledning
I detta kapitel introduceras universitetets årsredovisning. 
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1.1 Lunds universitet i korthet
Lunds universitet är Sveriges största lärosäte sett till omsättning. Universitetet har en 
mycket stor bredd i sin utbildning och forskning, och har inom många olika områden 
världsledande forskning samt välrenommerade utbildningar med högt nationellt och 
internationellt söktryck. 

Utbildningen och forskningen bedrivs i huvudsak i Lund men 

universitetet har även verksamhet i Malmö, Helsingborg och 

Ljungbyhed. Vid universitetet finns en väl etablerad samverkan 

med näringslivet, regionen, kommunerna, andra lärosäten och 

myndigheter, kulturinrättningar och omgivande samhälle. 

Vid Lunds universitet fanns drygt 29 000 helårsstudenter 

2021. Dessa kunde välja mellan närmare 90 utbildningspro-

gram på grundnivå, över 180 med examen på avancerad nivå 

och drygt 1 400 fristående kurser. Antal anställda heltidsek-

vivalenter uppgick i december 2021 till 7 380. Universitetet 

omsatte 9 466 mnkr 2021 varav 31 procent inom utbildning 

och 69 procent inom forskning.

ETT SAMMANHÅLLET STRATEGISKT ARBETE
Lunds universitet har en strategisk plan som sträcker sig fram 

till 2026. Målet med den strategiska planen är att uppnå 

förflyttning där universitetets olika verksamheter gemensamt 

arbetar med att uppnå de uppsatta målen. I den strategiska 

planen definieras även universitetets värdegrund. Av den 

framgår att universitetet ska stå fri från påtryckningar från 

omvärlden och försvara utbildningens och forskningens frihet, 

integritet och kvalitet. Värdegrunden lyfter även fram vikten 

av kritiskt och reflekterande perspektiv, saklighet, opartiskhet, 

nyfikenhet, engagemang, medmänsklighet och humor. 

I den årliga verksamhetsplanen, som är kopplad till uni-

versitetets resursfördelning, lyfts satsningar och mål fram 

utifrån den strategiska planen. I verksamhetsplanen vävs den 

strategiska planen, den årliga riskanalysen och universitetets 

samlade omvärldsbevakning samman. Verksamhetsplanens 

övergripande mål är att stärka kvaliteten i utbildning, forskning 

och samverkan samt öka sammanhållningen och samarbetet 

inom universitetet.

Figur 1.1  
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Figur 1.2  
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Figur 1.3  
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1.2 Året som gick – händelser 2021
På Lunds universitet händer det dagligen spännande saker. Här presenteras ett axplock 
av det som hänt under 2021. 

ERC-bidrag till nytt covid-19-test och ny spektrome-
ter. Christelle Prinz, professor i fasta tillståndets fysik, och 

Edouard Berrocal, forskare i förbränningsfysik, fick vardera 

150 000 euro för att vidareutveckla forskningsresultat som 

anslagsgivaren Europiska forskningsrådet bedömer ha stor 

innovationspotential. Christelle Prinz utvecklar nanoteknik 

för att på olika sätt diagnostisera och studera sjukdomar, till 

exempel cancer. Det rör bland annat en metod för att studera 

cancerceller på individnivå. En av de tekniker som används för 

att studera celler har visat sig användbar för att spåra virus, 

inklusive covid-19. Edouard Berrocal hoppas kunna erbjuda 

en lösning i form av en spektrometer som, till skillnad från 

vanliga spektrometrar, klarar av att analysera grumliga vätskor. 

Användningsområden är exempelvis medicinsk analys av blod 

eller nya läkemedel, framtagande av nya drycker och rening 

av smutsigt vatten.

Till vänster: Christelle Prinz är en av två forskare som får 150 000 euro för att vidareutveckla sina forskningsresultat.

Ravensbrückarkivet. Intresset för det unika Ravensbrückar-

kivet är fortsatt stort med många besökare från hela världen. 

Såväl forskare som släktingar till överlevare från Förintelsen 

söker i arkivet, som nu har översatts till engelska till drygt 

hälften. Arkivet uppmärksammades under Förintelsens min-

nesdag 27 januari, och arkivet har ungefär 10 000 besökare 

per år, vilket är väldigt högt i arkivsammanhang. Antalet för-

frågningar om ytterligare material har också ökat kraftigt, 

vilket gör Ravensbrückarkivet till ett av de mest efterfrågade 

och använda arkiven i Europa.

Miljonstöd till Lunds studentnationer. Den pågående coro-

napandemin slår hårt mot Lunds studentnationers ekonomi. 

För att säkra studentnationernas möjligheter att bedriva stu-

diesociala verksamheter beslutade Lunds universitet och Lunds 

kommun gemensamt i februari att ge nationerna ett bidrag 

om sammanlagt 4,8 miljoner kronor. Stödet ska användas för 

att säkra nationernas verksamhet under och efter pandemin 

och för att kunna fortsätta vara en bidragande faktor till att 

göra Lund till en attraktiv studentstad.

Ny rektor vid Campus Helsingborg. Charlotta Johnsson 

utsågs till ny rektor för Campus Helsingborg 2021–2026. 

Charlotta Johnsson som är civilingenjör i botten, disputerade 

i ämnet reglerteknik vid Lunds universitet och kommer närmast 

från LTH där hon var vicerektor med ansvar för samverkan och 

innovation. 

Till höger: Charlotta Johnsson blir ny rektor för Campus Helsingborg 2021–2026. 

Lärdomsrapport om covid-19. I början av 2021 kom univer-

sitetets så kallade lärdomsrapport, som handlar om hur uni-

versitetet hanterat omställningen efter utbrottet av covid-19 

under 2020. Gruppen leddes av rektor Erik Renström. Gruppen 

identifierade fem prioriterade utvecklingsområden: undervis-

ning och examination, den hybrida arbetsplatsen, internkom-

munikation, krisberedskap samt beslutsfattande. 

Samarbete med Försvarsmakten kring pilotutbildningar. 
Under året slöts ett mångårigt avtal mellan Lunds universitet 

och Försvarsmakten om att förlägga utbildning för blivande 

piloter inom Flygvapnet vid universitetets Trafikflyghögskola i 

Ljungbyhed. Avtalet innebär att universitets uppdragsutbild-

ningar åt Försvarsmakten fördubblas.
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The Brain Prize till migränforskare. Lars Edvinsson tillde-

lades världens mest prestigefyllda pris och utmärkelse inom 

hjärnforskning, The Brain Prize, som varje år delas ut av Lund-

beckfonden. Han fick priset för sin forskning om migrän. The 

Brain Prize delades i år mellan fyra forskare, som samtliga 

starkt bidragit till att migrän idag betraktas som en neurologisk 

sjukdom som det finns behandling mot. Forskarna delar på tio 

miljoner danska kronor.

Till vänster: Lars Edvinsson tilldelas världens mest prestigefyllda pris och utmärkelse inom hjärnforskning, The Brain Prize.

Tre miljoner dollar till forskning om opioidepidemin. 
Jan Sundquist, professor i allmänmedicin vid Centrum för Pri-

märvårdsforskning har tilldelats tre miljoner dollar av National 

Institutes of Health (NIH), USA. Forskningen handlar bland 

annat om hur individuella faktorer och miljöfaktorer samverkat 

över tid vid uppkomsten av den pågående opioidepidemin 

och annat drogmissbruk. Forskargruppen, som leds av profes-

sor Kristina Sundquist, har sammanlagt fyra pågående stora 

anslag från NIH vilket är unikt för en svensk forskargrupp.

Till höger: Jan Sundquist har tilldelats tre miljoner dollar till forskning om opioidepidemin.

Forskningsutvärdering RQ20. Lunds universitet håller hög-

sta klass visar den internationella forskningsutvärderingen 

RQ20. I två år har all forskning vid Lunds universitet utvärderats 

i sammanlagt 162 enheter. Drygt 4 700 medarbetare har varit 

involverade i utvärderingen samt 37 externa paneler med 220 

rådgivare från hela världen. Utvärderingen visar att universi-

tetet har många tillgångar och att dess goda internationella 

renommé är välförtjänt. Särskilt lyfts den kollegiala andan, det 

flexibla ledarskapet, de strategiska forskningsområdena och 

forskningsinfrastrukturerna fram som universitetets styrkor.

Satsning på etik. Lunds universitet är först i Sverige med 

två obligatoriska veckor i forskningsetik för alla doktorander 

oavsett disciplin. Etikkurser har funnits tidigare men är numera 

obligatoriskt för alla doktorander. Utbildningen ges i fem ver-

sioner, där en del är gemensam för alla och den andra delen 

anpassats till de olika disciplinerna. 

Rekordmånga söker utbildning. Det var många som ville 

studera vid Lunds universitet under hösten 2021. Totalt var 

det 75 448 personer som sökte till program och kurser vid uni-

versitetet. Det tidigare rekordet var höstterminen 2014, med 

73 522 sökande. Inför våren 2022 är det 36 851 personer som 

sökt utbildning vid Lunds universitet. Av dessa hade 18 810 

Lunds universitet som sitt förstahandsval. Antalet sökande till 

vårens högskoleutbildningar har minskat med drygt sex pro-

cent i landet. För Lunds universitet är minskningen 3,7 procent.

ERC Advanced Grant för transistorforskning. Lars-Erik 

Wernersson, professor i nanoelektronik, fick EU:s ERC Advan-

ced Grant för integration av nya material i framtidens hög-

presterande och energisnåla transistorer och kretslösningar. 

Summan är 2,5 miljoner euro under fem år. Forskargruppen 

tittar på frekvenser i området 30–300 GHz. Som en jämförelse 

verkar dagens 5G-teknik på runt 30 GHz och det finns radar 

som använder 60 GHz. Kommande 6G- och 7G-tekniker kom-

mer att behöva använda allt högre frekvenser. 

Hållbarhetsforum. 2021 års Hållbarhetsvecka gick av stapeln 

den 3–8 maj och bestod av runt femtio digitala evenemang, 

utställningar utomhus, workshops och guidade turer.

Doktorspromotionen. 28 maj var det dags för universite-

tets stora högtid, doktorspromotionen, som 2021 för första 

gången skedde digitalt. Sammanlagt promoverades 84 nya 

doktorer och 32 hedersdoktorer medan 78 jubeldoktorer kre-

erades. Vid doktorspromotionen promoverades de doktorer 

som under de två senaste åren avslutat sin forskarutbildning 

och försvarat en doktorsavhandling vid Lunds universitet.

Rankning. Lunds universitet har placerats på plats 87 i världen 

i den årliga rankningen utförd av internationella QS World 

University Ranking. Det är tio placeringar bättre jämfört med 

förra året. QS utvärderar drygt 1 600 av världens bästa läro-
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säten och rankar 1 300 av dem. Totalt finns omkring 26 000 

lärosäten i världen. Lunds universitet hamnar på 116:e plats i 

Times Higher Educations senaste rankning.

Figur 1.5 Rankingresultat

2019 2020 2021

QS World University Ranking 92 97 87

Times Higher Education 96 103 116

Shanghairankingen (ARWU) 101–150 151–200 151–200

Taiwanrankingen 95 105 114

Almedalen. 2021 var Almedalsveckan digital. Lunds univer-

sitet medverkade under en dag med elva olika seminarier. 

Utöver det medverkande en rad forskare från Lunds universitet 

i andra arrangörers debatter och diskussioner.

40 miljoner till forskarskola. Vetenskapsrådet har beviljat 40 

miljoner kronor till ett projekt som leds från Lunds universitet 

och som handlar om samverkan mellan skola och akademi. 

Målsättningen är att överbrygga glappet mellan den erfa-

renhetsbaserade verksamheten ute i skolor och akademisk 

forskning inom utbildningsvetenskap och lärarutbildningen.

Arrival day. I augusti anordnades Arrival day för internatio-

nella studenter som ska börja studera vid Lunds universitet 

hösten 2021. Alla arrangemang under mottagningsdagarna 

och introduktionsveckorna har anpassats med anledning av 

coronapandemin. Lunds universitet tog emot cirka 2 000 inter-

nationella studenter under hösten. 

Ig Nobelpris till Lundaforskare. Susanne Schötz fick årets 

Ig Nobelpris i biologi för sin forskning om katter och deras sätt 

att kommunicera med varandra och med människor. Susanne 

Schötz är språkforskare och har kommit att särskilt intressera 

sig för katters språk. Hon har gjort flera olika studier om kat-

ters eventuella dialekt och om hur de kommunicerar med 

varandra och med människor och undersöker vad katterna 

menar när de jamar, kurrar och spinner.

Till vänster: Susanne Schötz fick årets Ig Nobelpris i biologi för sin forskning om katter och deras sätt att kommunicera.

Botaniska trädgården. Växthusen i Botaniska trädgården 

kommer att byggas om så att den sällsynta kottepalmen får 

sträcka på sig. Agardhianum är redan renoverat och en ny 

utställningslokal, lärosal och odlingsträdgård kommer ta form 

under de närmsta åren. 

Professorsinstallation. 15 oktober var det dags för årets 

professorsinstallation då 28 nya professorer installerades vid 

en högtidlig ceremoni. De medverkande var på plats i uni-

versitetshuset, medan anhöriga och annan publik fick följa 

evenemanget via en livesändning på webben.

Framtidsveckan. För tredje året i rad arrangerade Lunds 

universitet en Framtidsvecka. Den 18–24 oktober hölls drygt 

50 populärvetenskapliga föreläsningar, utställningar, guidade 

vandringar och panelsamtal. Det övergripande temat var 

genombrott: Vilka genombrott behövs inom forskningen – och 

inom samhället – för att vi ska kunna ta oss an framtiden på 

bästa sätt? Och vilka förväntar vi oss ska komma snart?

Sfinxer plockades ner. I samband med Universitetshusets 

pågående renoveringsprojekt har Statens fastighetsverk (SFV) 

upptäckt att husets fyra sfinxer är i dåligt skick. Sfinxerna har 

därför tagits ner och ska gjutas om. Förhoppningen är att de 

nygjutna sfinxerna ska vara på plats under 2022.

Till höger: Universitetshusets sfinxer är i dåligt skick och har tagits ner för att gjutas om.

Kvalitetssäkring. Lunds universitet får full pott när Univer-

sitetskanslersämbetet (UKÄ) bedömt universitetets kvalitets-

säkringsarbete på utbildningarna. Det gäller utbildning på 

alla nivåer. Bedömningsgrunderna täcker in diverse frågor 

kopplade till kvalitet, exempelvis processer för uppföljning, 

studentstöd, regelbundna granskningar av utbildningar och 

studenters och doktoranders möjligheter till inflytande över sin 
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utbildning. UKÄ ger Lunds universitet grönt ljus och full pott 

på samtliga 19 bedömningsgrunder, något som få högskolor 

och universitet når upp till.

Trafikflyghögskolan. Transportstyrelsen har certifierat Trafik-

flyghögskolan vid Lunds universitet som Sveriges och Europas 

första Auktoriserade Drönarskola (ADS). Den nya auktorise-

ringen innebär att Lunds universitet nu har möjligheten att 

utbilda fjärrpiloter till nivån Specifik kategori, vilket bland annat 

innebär möjligheter att flyga högre, längre, tyngre och snab-

bare än vad som är möjligt inom den öppna drönarkategorin.

Till vänster: Transportstyrelsen har certifierat Trafikflyghögskolan som Sveriges och Europas första Auktoriserade Drönarskola.

Wallenberg Academy Fellows. Knut och Alice Wallenbergs 

Stiftelse har under året utsett två forskare vid Lunds universitet 

till nya Wallenberg Academy Fellows; Daniella Rylander Ottos-

son vid Medicinska fakulteten som forskar inom regenerativ 

neurofysiologi och Hannah Strømmen som studerar bibeltexter 

och sekularism.

Campusutveckling. Universitetet  inrättade under året ett nytt 

kontor och ett nytt råd med fokus på utvecklingen av cam-

pus. Syftet är att få en helhetsbild och undvika blindskär när 

omkring en tredjedel av det samlade campusområdet i Lund, 

Malmö och Helsingborg antingen redan är under ombyggnad 

eller har långt gångna planer på förändring och utveckling. 

Fyra forskare bland de mest citerade. Fyra forskare vid 

Lunds universitet finns med på 2021 års lista över högt cite-

rade forskare som varje år sammanställs av Clarivate, företaget 

bakom Web of Science. De fyra lundaforskare som finns med 

på listan är Johannes Rousk, professor i markmikrobiologi, 

Oskar Hansson, professor i neurologi vid enheten för klinisk 

minnesforskning, Sara Linse, professor vid biokemi och struk-

turbiologi och Niklas Mattsson-Carlgren, universitetslektor vid 

enheten för klinisk minnesforskning. I sin helhet rymmer listan 

drygt 6 600 forskare från hela världen som visat betydande 

inflytande inom sitt forskningsfält genom publiceringen av 

flera artiklar med omfattande citeringar under det senaste 

decenniet. 

Till höger: Niklas Mattsson-Carlgren är en av fyra forskare vid Lunds universitet på Clarivates lista över högt citerade forskare 2021.

Nya projekt till ESS. Svenska lärosäten, institut och företag 

samarbetar kring planering av nya instrument för installation 

vid ESS, världens mest kraftfulla forskningsanläggning för 

neutronstrålning, utanför Lund. Vetenskapsrådet beviljade i 

november bidrag för två tvärdisciplinära projekt som förstudier 

för framtida instrument vid ESS: SAGA och HIBEAM. Forsk-

ning kopplat till SAGA rör gränsområdet mellan fysik, kemi 

och biologi, medan HIBEAM skapar en miljö för samarbete 

mellan specialister inom partikel- och kärnfysik och magnetisk 

fältkontroll. De båda projekten utgår från internationellt fram-

stående forskning och utförs i samarbete med internationella 

och industriella partner. Initiativtagare till SAGA-projektet är 

Lunds universitet, Uppsala universitet, Malmö universitet, Lin-

köpings universitet och Kungliga Tekniska högskolan. 

Lundaforskare vann Forskar Grand Prix. Michael Bossetta, 

som forskar kring sociala medier och politik vid Institutionen 

för kommunikation och medier, har utsetts till Sveriges bästa 

forskare i att på fyra minuter fängsla både jury och publik. 

Forskar Grand Prix arrangeras av Vetenskap & Allmänhet (VA) 

och de fyra forskningsråden Forte, Formas, Vetenskapsrådet 

och Vinnova. 

Storsatsning på nya material. Knut och Alice Wallenbergs 

Stiftelse satsar drygt tre miljarder kronor på forskning som 

skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle. Detta ska ske 

genom att nya och förbättrade material och tillverkningspro-

cesser tas fram, vilka bland annat syftar till bättre teknologi 

för framtidens energisystem och bekämpning av föroreningar 

och giftiga utsläpp. Dessutom ingår en utökad satsning på 

förnybara material av skogsprodukter. För Lunds universitet 

innebär det runt 500 miljoner kronor de kommande åren.
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1.3 Hållbar utveckling 
En ny hållbarhetsplan har inneburit att arbetet med hållbar utveckling på Lunds 
universitet har accelererat. Sedan årsskiftet finns en vicerektor med ansvar för 
hållbarhetsfrågor och alla delar av universitetet har uppdrag att integrera hållbar 
utveckling i utbildning, forskning, samverkan och verksamhetsutveckling. 

Högskolan ska i sin verksamhet främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer 
tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social 
välfärd och rättvisa.

Återrapporteringskrav: Universitet och högskolor ska redovi-
sa för hur lärosätet har utvecklat sina processer för att främja 
en hållbar utveckling (1 kap. 5§ högskolelagen) inklusive hur 
de har följt upp rekommendationerna i universitetskanslers-
ämbetets tematiska utvärdering 2017. Lärosätena ska även 
redogöra för hur relevanta delar av arbetet med att främja 
en hållbar utveckling har kopplats till miljöledningsarbetet, 
uppföljningen av Naturvårdsverket och Agenda 2030 och de 
globala målen för en hållbar utveckling. I redovisningen ska 
även framgå hur lärosätet avser att arbeta under kommande 
år för att ta ytterligare steg för att stärka arbetet med att 
främja en hållbar utveckling.

UTBILDNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 
Hållbarhetsforum är Lunds universitets gemensamma organi-

sation för strategiskt stöd och samordning av hållbarhetsfrå-

gor. Hållbarhetsforum har påbörjat sitt nya uppdrag för att 

främja integration av hållbarhetsaspekter inom utbildningar på 

alla nivåer och en ny anställning som utbildningskoordinator är 

inrättad. Två studentmedarbetare är anställda för att förstärka 

kopplingen till studenterna i hållbarhetsfrågor. 

Naturvetenskapliga fakulteten har utvecklat en digital öppen 

kurs (MOOC) om hållbar utveckling, som regeringen finansie-

rat via återhämtningsstödet i samband med coronapandemin. 

Kursen speglar olika fakulteters perspektiv på hållbarhet, utgår 

från de 17 globala målen och kommer vara öppen för allmän-

heten via kursplattformen Coursera. 

Coronapandemin har lett till nya digitala metoder att få in 

internationella perspektiv i utbildningarna. Många av dessa 

metoder förväntas leva kvar efter pandemin och erbjuder fler 

studenter möjlighet till internationalisering, samtidigt som 

antalet flygresor kan minska. Nya sätt att kombinera kurser 

digitalt med internationella partneruniversitet, internationella 

praktikplatser digitalt och utbytesstudier på distans har testats 

med gott resultat. Konstnärliga fakulteten har infört digitala 

antagningsprov som, förutom minskad klimatpåverkan från 

resor, möjliggör en breddad rekrytering och lägre kostnader 

för de sökande. Digitala antagningsprov kommer helt eller 

delvis ersätta de fysiska. 

En universitetsgemensam doktorandkonferens inom hållbar 

utveckling arrangerades av forskarskolan Agenda 2030. 

FORSKNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 
Under våren beslutade universitetet att avsätta 100 miljoner 

kronor till ett universitetsgemensamt forskningsprogram för 

excellens med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling. 

Tre projekt har fått anslag för tio postdoktortjänster och 

forskarskolan Agenda 2030 har ökat med ytterligare tolv 

doktorandtjänster. Inom forskarskolan har flera nya tvärve-

tenskapliga kurser utvecklats. 

De strategiska forskningsområdena har i samarbete med 

Hållbarhetsforum startat en workshopserie med fokus på de 

globala målen. Syftet är att utöka kapaciteten för hållbarhets-

relaterad forskning och stärka samverkan mellan forsknings-

områden. I samband med serien har två doktorandkurser om 

att skriva samhällsrelevanta forskningsansökningar och fram-

tidsorienterade metodologier utvecklats. 

I maj hölls den första gemensamma forskningskonferensen 

om hållbar utveckling vid Lunds universitet. Över sjuttio forsk-

ningsbidrag presenterades för forskare, studenter och interna-

tionella deltagare. Konferensen synliggjorde den stora repertoar 

av hållbarhetsrelaterad forskning som finns vid Lunds universitet. 

Flera fakulteter har rekryterat personal för att förstärka 

forskningen inom hållbarhetsområdet. Samhällsvetenskapliga 

fakulteten har gjort en tvärvetenskaplig satsning på social håll-

barhet och social resiliens, och juridiska fakulteten har gjort 

rekryteringar inom miljörätt och hållbar utveckling. 

Utvecklingen av digitala mötesformer har gynnat forsk-

ningen på olika sätt. Exempelvis har det underlättat för inter-

nationella sakkunniga att delta i rekryteringsprocesser och 

som opponenter vid disputationer. Universitetet har förbättrat 

kapaciteten för videokonferenser och kombinerade digitala och 

fysiska möten, så kallade hybridmöten. Musikhögskolan vid 

konstnärliga fakulteten har beviljats medel för en ny studio för 

digitala musikaliska aktiviteter i realtid utan fördröjning, så att 

musiker kan samverka och musicera tillsammans utan att resa. 

MAX IV har möjliggjort för forskare att i sina hemlabora-

torier, via fjärrstyrning, undersöka prover i anläggningarna. 

På så vis har verksamheten i viss mån kunnat fortsätta under 

pandemin, även om många forskare var förhindrade att resa till 

Lund. Vid MAX IV pågår mycket forskning riktad mot rening av 

förorenad mark, hållbara material och mer effektiva solceller. 

SAMVERKAN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 
Lunds universitet har som ambition att vara en framträdande 

röst inom hållbarhetsområdet, i samhällsdebatten och kultur-

livet på både lokal, nationell och internationell nivå. Universi-

tetets forskare medverkar i FN:s vetenskapliga expertpaneler 

om klimatförändringar (IPCC) och biologisk mångfald (IPBES), 

ingår i Lunds kommuns klimatpolitiska råd samt deltar i det 

nationella klimatpolitiska rådet. Lunds universitet har också 

varit drivande i att starta ett nätverk med fokus på hållbar 

utveckling för lärosäten i södra Sverige. 
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Hållbarhetsveckan och Framtidsveckan är populärveten-

skapliga temaveckor med en bred målgrupp och en stor 

mängd arrangemang om hållbarhetsfrågor. Samhällsveten-

skapliga fakulteten och Lunds kommun inledde ett långsiktigt 

samarbete om social hållbarhet genom en workshop under 

Hållbarhetsveckan. 

Sustainable Future Hub är en samverkansverksamhet vid 

Ekonomihögskolan med fokus på hållbarhetsfrågor. Deras 

webbinarier har varit välbesökta under året och nått en bre-

dare publik än tidigare fysiska arrangemang. De har också 

startat Change maker future track, för att utbilda studenter 

till förändringsagenter med sikte på en hållbar omställning. Ett 

urval masterstudenter arbetar med projekt hos medverkande 

organisationer parallellt med sin utbildning. Ekonomihög-

skolan har också startat ett forskningsinriktat initiativ med 

samverkansuppdrag, Lund Institute for Sustainability Impact. 

Botaniska trädgården arbetar för att bevara den biologiska 

mångfalden och göra allmänheten mer medveten om miljö-

frågor. Under året har de bland annat tagit fram en utställning 

om invasiva främmande arter och en om de miljöanpassade 

metoder som används, exempelvis elektriska trädgårdsmaski-

ner, trädgårdsodling utan gifter och kompostering.

Entreprenören och klimataktivisten 
Rebecka Carlsson pratar om hållbara 
affärsmodeller på Ekonomihögskolan. 

EN HÅLLBAR VERKSAMHET 
Miljöledningssystemet vid Lunds universitet samlar miljö- 

och hållbarhetsarbetet under ett paraply och omfattar både 

positiv och negativ påverkan på miljö och hållbar utveckling. 

Under året har ett projekt startats för att tydligare inkludera 

och stötta fakulteter och motsvarande verksamheter utifrån 

deras respektive behov och förutsättningar. Inledande möten 

har hållits i syfte att kartlägga miljö- och hållbarhetsarbetet. 

Uppföljning av miljöledningsarbetet rapporteras årligen till 

Naturvårdsverket och utbildningsdepartementet. 

Under hösten har universitetet genomfört en klimatavtrycks-

beräkning för att få en mer heltäckande bild av verksamhetens 

klimatpåverkan. Resultatet visar att universitetet hade ett totalt 

utsläpp på cirka 54 000 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) år 

2018 och cirka 41 000 ton CO2e år 2020. Skillnaden mellan 

åren beror till största del på minskade resor och transporter 

till följd av coronapandemin. Den enskilt största utsläppskate-

gorin både år 2018 och 2020 är varor och utrustning. Under 

2022 kommer åtgärdsförslag för att 

minska koldioxidutsläppen att tas 

fram utifrån analysen. 

En hållbarhetsfond håller också på 

att utvecklas. Fonden ska stödja inno-

vationer och idéer från studenter och 

medarbetare och ska på sikt finan-

sieras med en intern avgift utifrån de 

klimatavtryck som görs. 

Flera verksamheter har påbörjat 

stora byggnationer och omlokaliseringsprojekt där hållbar-

hetsfrågorna är centrala i planeringen. Bland dessa kan näm-

nas ett nytt konstnärligt campus i Malmö, Forum Medicum, 

Samhällsvetenskapligt centrum samt universitetsbibliotekets 

renovering av publika delar. Även i befintliga lokaler pågår 

ständigt ett arbete för att minska miljöpåverkan. Akademiska 

hus har installerat solceller på Kemicentrums fastigheter och 

planering pågår för ett tiotal andra fastigheter. Internationella 

miljöinstitutet har tagit ett strategiskt beslut att fortsätta verka 

i, och vårda, befintliga lokaler istället för att flytta till nya. 

De publika verksamheterna Historiska Museet, Skissernas 

museum, Vattenhallen och Universitetsbiblioteket arbetar kon-

tinuerligt med energibesparingsåtgärder, effektiv materialhan-

tering och återvinning. Medicinska fakulteten har förbättrat 

återbruket av IT-produkter i samarbete med ett företag som 

återställer och säljer vidare produkterna. 

Figur 1.6 Jämförelse av klimatavtryck 2018 och 2020, 
fördelat per utsläppskategori (ton CO2e)
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P.g.a. eftersläpning redovisas 2020 års klimatavtryck. Lunds 
universitets totala klimatavtryck uppgick 2018 till cirka 54 000 
ton koldioxidekvivalenter (CO2e) och 2020 till cirka 41 000 
ton CO2e. Skillnaden beror till allra största del på minskade 
utsläpp inom kategorin Resor och transporter vilket är en 
effekt av coronapandemin. 
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2. Ett universitet – många delar
Universitetet har en mångfald av verksamheter. Stommen för universitetet 
är fakulteterna. I detta kapitel summerar fakulteterna sitt år. Utöver 
fakulteterna redovisar universitetets särskilda verksamheter, MAX IV, 
kultur- och museiverksamheterna, biblioteken samt universitets-
förvaltningen viktiga händelser under året.
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Introduktion till universitetets många delar
Samtidigt som universitetsstyrelsen har det övergripande 

ansvaret för verksamheten och är direkt överordnad rektor, 

universitetskollegiet, internrevisionen samt universitetets hol-

dingbolag och stiftelser, har Lunds universitet valt att bibehålla 

traditionen av kollegialt ledarskap med långtgående delega-

tioner och ett samlat ansvar på fakultetsnivå.

Universitetskollegiet har till uppgift att utse tre lärare i uni-

versitetsstyrelsen samt att höra lärare, övriga anställda och 

studenter i processen att utse rektor och prorektor. 

Rektor är myndighetens chef och svarar för ledning av 

verksamheten. Rektors ledningsråd är rådgivande till rektor 

och består av rektor, prorektor, vicerektorer, alla dekaner, för-

valtningschefen, rektor för Campus Helsingborg, överbiblio-

tekarien samt två studentrepresentanter.

Internrevisionen är en oberoende, objektiv säkrings- och 

rådgivningsverksamhet med uppgift att tillföra värde och för-

bättra universitetets verksamhet. Holdingbolaget, som ägs av 

svenska staten men förvaltas av Lunds universitet, har syftet 

att öka samverkan mellan universitetet och det omgivande 

samhället.

Universitetsförvaltningen stödjer verksamheten och tillser 

att universitetet fullgör sitt övergripande myndighetsansvar 

medan de tre universitetsgemensamma nämnderna för 

utbildning, forskning och utbildning på forskarnivå, som 

bland annat består av representanter för samtliga fakulteter, 

behandlar fakultetsövergripande strategiska frågor inom sitt 

respektive område. 

Universitetets nio fakulteter och särskilda verksamheter, uni-

versitetsbiblioteket, Kultur- och museiverksamheterna, MAX IV 

samt universitetsförvaltningen finns beskrivna i detta kapitel. 

ORGANISATIONSKARTA ÖVER LUNDS UNIVERSITET

Universitetsstyrelsen
Universitets- 

kollegiet
Internrevisionen

Holdingbolag  
och stiftelser
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Rektor

Rektors ledningsråd
Universitets-
förvaltningen

Övriga beslutande 
organ som regleras 
i arbetsordningen*

Universitets-
biblioteket

Universitetets 
särskilda 

verksamheter

Kultur- och musei-
verksamheterna

MAX IV

*) Disciplinnämnden, 
personalansvarsnämnden, 
nämnden för utredning av 
vetenskaplig oredlighet och 
antagningsnämnden.

Utbildnings-
nämnden

Forskar-
utbildnings-

nämnden

Forsknings-
nämnden

Fakulteter

Ekonomihögskolan

Humanistiska & teologiska fakulteterna

Juridiska fakulteten

Konstnärliga fakulteten

Lunds tekniska högskola

Medicinska fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten



2.1 Ekonomihögskolan
Ekonomihögskolan har ett brett utbud inom utbildning och forskning, med 
institutioner i företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, informatik, 
handelsrätt och statistik. 

I mars 2021 blev Ekonomihögskolan ackrediterad av orga-

nisationen Association to Advance Collegiate Schools of 

Business (AACSB). Därmed har fakulteten en så kallad Triple 

Crown-ackreditering då Ekonomihögskolan är granskad av 

tre internationella kvalitetsinstitut. De övriga två är European 

Quality Improvement System (EQUIS) och Associations of 

MBAs (AMBA). Fakulteten når upp till institutens högt ställda 

kvalitetskrav inom forskning, samverkan och utbildning. Detta 

är resultatet av många års strategiskt arbete från fakultetens 

ledning, medarbetare och samarbetspartners. 

I början av året skapade Ekonomihögskolan tre nya samar-

betsplattformar i form av institut för Innovation Management, 

Public Affairs och Sustainability Impact som leds av forskare 

från fakulteten. Genom seminarier och andra aktiviteter 

engageras såväl forskare som praktiker. Syftet är att markera 

närvaron av Ekonomihögskolan i aktuella och viktiga områden 

i samhället.

UTBILDNING
Ett av de mest populära programmen vid Lunds universitet är 

Ekonomie kandidatprogrammet, som under 2020 och 2021 

har haft ett stabilare söktryck med fler förstahandssökande, 

jämfört med en tidigare period. Programmet är ett av Eko-

nomihögskolans fyra program på grundnivå.

Fem av fakultetens magisterprogram når även 2021 topp 

tio i Sverige vid den internationella ansökningsomgången inför 

hösten 2021. Mest populärt bland fakultetens program är 

fortfarande International Marketing and Brand Management. 

Data Analytics and Business Economics blev nionde mest sökta 

programmet på avancerad nivå i Sverige detta första år som 

programmet ges. Programmet är en del i fakultetens ambi-

tion att förnya utbildning och forskning för att möta framtida 

behov. Magisterprogrammen Finance och International Stra-

tegic Management är rankade av tidningen Financial Times. 

Rankningen baseras bland annat på vad tidigare studenter 

tycker att utbildningen har gett dem. 

Ekonomihögskolan har fortsatt engagerat sig i satsningen 

på kompetensutveckling genom Studiechansen. Ekonomihög-

skolan jobbar även systematiskt med alumnirelationer och har 

genomfört en undersökning med personer som avslutade en 

utbildning vid fakulteten 2017/2018. Syftet var att ta reda på 

studenternas etablering på arbetsmarknaden efter examen 

samt vilken nytta de haft av sin utbildning. Resultaten visar 

att nio av tio har ett arbete som är relevant för utbildningen. 

Ekonomihögskolans varumärkesforskare Mats Urde är en 

engagerad förespråkare av ”case” som undervisningsmetod. 

2021 utsåg organisationen Case Centre honom, som första 

svensk, till världens bästa case-lärare. Särskilda kriterier är 

excellens, innovation och kreativitet. Bland de 500 medlem-

marna i Case Centre ingår världens bästa handelshögskolor.

FORSKNING
Fakultetens största forskningsprojekt sett till nya bidrag under 

året handlar om ekonomisk utveckling. Projektet Etableran-

det, tillväxten och arvet av en bosättarkoloni: Kvantitativa 

panelstudier av Kapkolonins politiska ekonomi finansieras av 

Riksbankens Jubileumsfond med 29,4 miljoner kronor över sex 

år. Andra större bidrag utgörs bland annat av projektet Kvinnor 

inom vetenskap och teknik: karriärhinder och kostnader för 

barn som Forte finansierar med 14,7 miljoner kronor.

Den långsiktiga satsningen på forskningsinfrastruktur 

genom SwedPop fortsätter. SwedPop är en samordnande 

resurs av historiska befolkningsdatabaser. Vetenskapsrådet 

ger fortsatt ekonomiskt stöd för åren 2023–2026. Umeå 

Figur 2.1  
Utbildningsprofil EHL (HST)

Grundnivå, 
program, 52%

Grundnivå, 
fristående 

kurser, 27%

Avancerad nivå, 
program, 20%

Avancerad nivå, fristående kurser, 1%

Figur 2.2  
Nyckeltal EHL

2017 2018 2019 2020 2021

Helårsstudenter 3 713 3 551 3 707 4 130 4 209

– kvinnor / män (%) 45 / 55 46 / 54 46 / 54 47 / 53 47 / 53

Forskarstuderande (HTE) 94 90 91 84 69

– kvinnor / män (%) 44 / 56 41 / 59 39 / 61 40 / 60 40 / 60

Personal (HTE) 332 358 351 338 335

– kvinnor / män (%) 43 / 57 44 / 56 44 / 56 43 / 57 45 / 55

Verksamhetens kostnader 
(mnkr) 371 396 409 404 412
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universitet administrerar samarbetet, och Ekonomihögskolan 

ingår genom Centrum för ekonomisk demografi och Skånes 

ekonomiska och demografiska databas. Avsikten är skapa en 

gemensam databasstruktur som ger forskare goda möjligheter 

till jämförande forskning med befolkningsdata.

Genomslaget för Ekonomihögskolans forskning under året 

har varit delvis relaterad till coronapandemin. Fakultetens 

forskare har kunnat dra paralleller till tidigare forskning om 

spanska sjukan, liksom hanteringen av pandemin som feno-

men, där forskarna diskuterat och förklarat med allmänheten 

som målgrupp.

Ekonomihögskolans vision är att vara en handelshögskola 

av världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår omvärld. 

Ett exempel på detta är Erik Wengström, professor i natio-

nalekonomi, som under pandemin engagerat sig i ett antal 

forskningsfrågor utifrån människors beteenden och attityder 

gentemot restriktioner och vaccinering. En av studierna publi-

cerades i ansedda tidskriften Science.

Ekonomihögskolans forskare är alltid aktiva i den samhäl-

leliga debatten genom artiklar och inslag i media. De har 

under året bland annat talat om vikten av gratis skollunch 

och betydelsen av infrastruktur som grund för innovation och 

teknisk utveckling. För fjärde året i rad har fakulteten, tillsam-

mans med Dagens Industri och Aktuell Hållbarhet, medverkat 

i granskning och ranking av börsens mest hållbara bolag. 

Det finns en stark inriktning mot tvärvetenskap vid Lunds 

universitet, inte minst efter universitets forskningsutvärdering 

RQ20. Detta gäller även vid Ekonomihögskolan där det under 

hösten fanns medel att söka för att utveckla kontakt och forsk-

ning mellan forskare vid olika institutioner.

SAMVERKAN
För att fortsätta möta samhället under pandemin, satsade 

Ekonomihögskolan även i år på olika direktsända webbsamtal 

där forskare och praktiker adresserade aktuella rörelser i tiden. 

Ett år försenat delades det andra The Jan Söderberg Family 

Prize in Economics and Management ut i mars 2021. Pristaga-

ren Nathan Nunn från Harvard University höll en digital föreläs-

ning och Ekonomidagen genomfördes även den digitalt. Tan-

ken bakom programpunkterna är att uppmärksamma unga, 

duktiga forskare och att sprida populärvetenskaplig forskning.

Flera av fakultetens forskare medverkade under Lunds 

universitets digitala hållbarhetsvecka och vid Framtidsveckan. 

Forskarna talade bland annat om cirkulär konsumtion och om 

innovation i kristid. Flera konferenser har genomförts på plats 

i Lund men även helt eller delvis digitalt. 

I december gästade vice riksbankschef Anna Breman Eko-

nomihögskolan för att tala om den aktuella penningpolitiken. 

Evenemanget arrangerades i samarbete med LU Futura. 

Institutet för Public Affairs anordnade även ett webbinarium 

där flera generaldirektörer deltog. Det rimmar väl med Eko-

nomihögskolans strategi att bidra till samhällets utveckling. 

Ekonomihögskolan har även anordnat ett välbesökt webbina-

rium med högsta bankcheferna från Swedbank, Nordea och 

Handelsbanken.

Som ett led i fakultetens ambition att utbilda framtidens 

ledare driver Sustainable Future Hub satsningen på ett Change 

Maker Future Track. Det är en specialisering särskilt riktad till 

ambitiösa magisterstudenter, där de går en skräddarsydd 

utbildning i förändringsledarskap. I projektet ingår även 

publika webbinarier där alla kan ta del av inspirerande berät-

telser om att driva förändring.

”Blå hallen” i Holger Crafoords ekonomicentrum sommaren 
2021. Möblerad utifrån då gällande restriktioner. 

Figur 2.3  
Intäkter EHL (mnkr)
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Figur 2.4  
Största bidragsfinansiärer EHL (inkomster, mnkr)

Finansiär 2021

Vetenskapsrådet 23,6

Vinnova 14,7

Forte 8,2

Övriga stiftelser 6,7

Wallenbergsstiftelser, övriga 6,5
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2.2 Humanistiska och teologiska fakulteterna
De två fakulteterna för humaniora och teologi (HT) har såväl ämnesbredd som 
internationell spetskompetens. Detta bidrar till Lunds universitets relevans i akademin 
liksom i samhället i övrigt. En utbildning från HT ger kunskaper och kompetenser 
som är behövda på arbetsmarknaden och som kan bidra till ett mänskligt samhälle.

Fakulteternas utbildning spänner över ett brett fält: historiska, 

filosofiska, estetiska, religionsvetenskapliga och teologiska 

ämnen liksom journalistik och lärarutbildning och inte minst 

språk – från världsspråk som engelska till minoritetsspråk som 

jiddisch. Forskningen inom de humanistiska och teologiska 

disciplinerna är vittförgrenad och tvärvetenskaplig inom fält 

som tänkande och kommunikation, historiska och kulturella 

förhållanden samt estetiska och konstnärliga framställningar. 

UTBILDNING 
Utbildningen har utvecklats mot allt fler programutbildningar 

eftersom studenterna efterfrågat detta. Fakulteterna har 57 

ämnen, elva kandidatprogram och 16 masterprogram. Utbudet 

vid HT-fakulteterna är anpassat för att dels fungera som förbere-

delse för humanistiskt och teologiskt inriktad yrkesverksamhet, 

dels som breddning av andra utbildningars kompetensprofiler 

och som komplettering eller fort-, och vidareutbildning, både 

inom yrkesverksamhet och av mer allmän art. 

I april släpptes alumnrapporten Humanistisk kunskap och 

kompetens – En rapport om alumners nytta av studier i huma-

niora och teologi. Rapporten bygger på en enkät som gjordes 

2019 som visade att majoriteten av alumnerna var nöjda med 

sina studier och upplevde att de kunskaper och färdigheter 

de fått med sig från sin utbildning var användbara både på 

arbetsmarknaden och i privatlivet. Ett utvecklingsområde som 

rapporten visade är att försöka öka och bredda samhällets 

och arbetsgivares syn på humaniora och värdet av humaniora.

Efter pandemins första tre månader våren 2020 upplevde 

lärarna interaktion, examination och återkoppling som 

särskilt utmanande undervisningsmoment när universitetet 

ställde om till digital undervisning. HT-fakulteterna ville ta 

vara på erfarenheterna och utlyste därför medel för utveck-

ling av digital undervisning och pedagogik. Under det gångna 

året har elva projekt varit i gång varav åtta har redovisats helt 

eller delvis.

FORSKNING
Humanistiska och teologiska fakulteterna bedriver forskning 

om tänkande och kommunikation, såsom kognitionsveten-

skap, teologi, språk och filosofi. Fakulteterna bedriver även 

forskning inom historiska, kulturella och samhälleliga förhål-

landen – såsom historia, språk, etnologi och arkeologi samt 

om estetiska och konstnärliga framställningar – såsom littera-

turvetenskap och konstvetenskap.

Professorsprogrammet, som är en av HT-fakulteternas 

viktigaste strategiska satsningar, började tillämpas i början 

av året med utlysta tjänster. Under året har fyra professorer 

rekryterats inom programmet. HT-fakulteterna hoppas att flera 

av professorsanställningarna ska leda till fler samarbeten över 

ämnesgränserna och bidra till att skapa starka forsknings- och 

utbildningsmiljöer nationellt och internationellt.

Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) fick sin 

andra ProFutura Scienta Fellow i Wally V. Cirafesi, som är fors-

kare inom Nya testamentets exegetik. Att han knyts till CTR 

innebär en stor tillgång för den redan framgångsrika bibelve-

tenskapen och dess angränsande discipliner i Lund.

HT-fakulteterna har också fått stöd av det nationella forsk-

ningsprogrammet Wallenberg AI, Autonomous Systems and 

Software Program (WASP-HS) för projektet Interaction With 

Social Autonomous Systems. 

För tredje året i rad fick en forskare vid fakulteterna ta emot 

Ig Nobelpriset som belönar forskning som “först får folk att 

Figur 2.5  
Utbildningsprofil HT
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Figur 2.6  
Nyckeltal HT

2017 2018 2019 2020 2021

Helårsstudenter 3 835 3 718 3 837 4 309 4 529 

– kvinnor / män (%) 60 / 40 61 / 39 60 / 40 61 / 39 63 / 37

Forskarstuderande (HTE) 144 110 128 125 126

– kvinnor / män (%) 51 / 49 53 / 47 55 / 45 53 / 47 54 / 46

Personal (HTE) 539 526 560 601 629

– kvinnor / män (%) 50 / 50 51 / 49 51 / 49 51 / 49 52 / 48

Verksamhetens kostnader 
(mnkr) 569 579 604 626 673
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skratta och sedan för dem att tänka efter”. Språkforskaren 

Susanne Schötz fick årets Ig Nobelpris i biologi för sin forskning 

om katter och deras sätt att kommunicera med varandra och 

med människor. 

SAMVERKAN 
Under våren inrättade HT-fakulteterna Rådet för nyttiggörande 

av forskning, en satsning som hoppas visa att samverkan är 

en viktig del av fakulteternas uppdrag. Rådet ska diskutera 

tilldelningen av medel som fakulteterna avsatt för att stimulera 

utvecklingen av innovativa idéer. Fakulteterna vill sedan att 

forskningen på ett strukturerat sätt ska slussas ut i samhället 

och i vissa fall kommersialiseras. 

I oktober stod det klart att Humanistlaboratoriet fått ett stort 

bidrag av Vetenskapsrådet för att starta och leda den digi-

tala nationella infrastrukturen för forskning inom humaniora 

(HUMINFRA), i vilken det ingår ytterligare elva andra universitet 

och enheter. Infrastrukturen ska göra det enklare för forskare 

att hitta de digitala resurser och den expertis som finns på olika 

ställen i landet för att snabbare kunna genomföra sin forsk-

ning, allt för att hålla jämna steg med samhällsutvecklingen 

och bidra till att möta dess utmaningar.

Ett exempel på vad samverkan kan innebära för HT-fakulteter-

nas forskare är det forskningsprojekt som undersöker Mississippi-

alligatorers kognition, med huvudsyftet att förstå den kognitiva 

evolutionen genom årmiljonerna. Alligatorerna som studeras 

har sedan i juli sin hemvist i Ystad djurpark. Arrangemanget 

gör att djurparken kan uppfylla kravet på att bedriva forskning, 

samtidigt som forskningen når ut till parkens alla besökare.

Ett ovanligt exempel på samverkan är återhämtningen av 

kvarlevorna efter en amerikansk pilot, Ernest N. Vienneau, som 

flög ett B-17 bombplan som attackerades och sjönk utanför 

Kroatiens kust 1944. Dykarlaget som utförde den komplicerade 

bärgningen på 72 meters djup leddes av forskare från HT-

fakulteterna. Uppdraget gjordes för den amerikanska militärens 

avdelning Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA) och 

genomfördes som ett samarbete mellan bland annat personal 

från DPAA, Lunds universitet och kroatiska försvarsmakten. 

Uppdraget fick sitt slut i höstas när Ernest N. Vienneau efter 

77 år kunde begravas i sin hemstad i Maine, USA.

Stephan Reber, 
främst i bilden, och 
Mathias Osvath som 
undersöker Missis-
sippialligatorernas 
kognition menar att 
de inte har riktigt så 
farliga forsknings-
objekt som man 
skulle kunna tro. 
De amerikanska alli-
gatorerna är de vän-
ligaste och enklaste 
att jobba med av alla 
27 krokodilarter som 
finns, berättar de.
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Figur 2.8  
Största bidragsfinansiärer HT (inkomster, mnkr)

Finansiär 2021

Vetenskapsrådet 63,0

Riksbankens jubileumsfond 9,9

Wallenbergstiftelser, övriga 7,6

LU:s anknutna stiftelser 6,8

Övriga stiftelser 5,8
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2.3 Juridiska fakulteten 
Den juridiska fakulteten utvecklar juridisk kunskap som efterfrågas och kommer 
till användning på alla nivåer i samhället. Fakulteten har såväl en nationell som en 
internationell profil. Det avspeglas i fakultetens forskningsfokus och i samarbeten 
med universitet över hela världen. Juridiska studier ger breda kunskaper och utvecklar 
förmågan att självständigt, logiskt och metodiskt lösa komplicerade problem, och 
juristprogrammet är en av landets populäraste utbildningar.

Kompetensförsörjning är en central fråga för att utveckla 

fakultetens verksamhet under kommande år. Detta på grund 

av stora pensionsavgångar inom flera centrala rättsvetenskap-

liga ämnen samt en stark expansion av utbildning, forskning 

och samverkan.

UTBILDNINGSUTBUDET
Fakulteten erbjuder ett attraktivt utbildningsutbud med högt 

söktryck, stark forskningsanknytning och internationell prägel. 

Juristprogrammet vid juridiska fakulteten var hösten 2021 uni-

versitetets mest sökta utbildningsprogram, samt Sveriges mest 

sökta juristprogram sett till antal förstahandssökande. Där-

utöver erbjuder fakulteten två framgångsrika internationella 

masterprogram, i European Business Law och International 

Human Rights Law, samt en uppdragsutbildning. 

Digitalt lärande är sedan länge ett av fakultetens viktiga 

områden vilket tillsammans med lärarnas och medarbetarnas 

kunskap, stora engagemang och samarbete, har möjliggjort 

en smidig övergång till digital undervisning och examination 

under den pågående pandemin. 

Fakulteten arbetar sedan åtskilliga år strategiskt med det 

livslånga lärandet. Tack vare fakultetens distanskurskoncept 

erbjuds högkvalitativ och flexibel fort- och vidareutbildning i 

juridik till ett stort antal studenter i hela landet. Under året har 

fakulteten fullgjort extra utbildningsuppdrag med anledning 

av coronapandemin, gett sommarkurser för lärare, samt vida-

reutvecklat den populära distanskursen i medicinsk rätt till att 

omfatta 15 högskolepoäng. Uppdragsutbildning är en annan 

prioriterad del av det livslånga lärandet. Fakulteten erbjuder 

landets enda utbildning i juridik inom ramen för fortbildnings-

satsningen Lärarlyftet som gör det möjligt för gymnasielärare 

att bli legitimationsbehöriga i ämnet. 

Att tillgängliggöra högre utbildning för alla är ett prioriterat 

område. Fakulteten bedriver sedan länge ett omfattande och 

systematiskt arbete med att främja brett deltagande i högre 

utbildning. Under 2021 antogs över 1 000 studenter till Utvid-

gad juridisk introduktionskurs (UJIK), fakultetens distanskurs 

för brett deltagande.

FORSKNINGSOMRÅDEN
Dagens och morgondagens angelägna forskningsfrågor är 

mångfacetterade. Fakultetens forskare möter frågorna med 

ett ämnesövergripande förhållningssätt inom fakulteten, tvär-

vetenskapligt inom och utom Lunds universitet, både nationellt 

och internationellt, samt i samverkan med den juridiska prak-

tiken och det omgivande samhället. Utöver vad som skulle 

kunna beskrivas som rättsvetenskaplig grundforskning ägnas 

uppmärksamhet åt en rad aktuella och specifika forskningsut-

maningar kopplade exempelvis till artificiell intelligens (AI) och 

digitalisering, hållbar utveckling, hälsa, migration och miljö. 

Fakulteten bedriver internationellt högkvalitativ forskning 

som kännetecknas av internationalisering, excellent forskning, 

starka forskningsmiljöer, sammanflätning av utbildning och 

forskning samt en ökande del av externt finansierad forsk-

ning. RQ20-utvärderingen visade att fakultetens forskning 

är framgångsrik och under stadig utveckling, med ett ökat 

Figur 2.9  
Utbildningsprofil J

Grundnivå, 
program, 41%

Grundnivå, 
fristående 

kurser, 34%

Avancerad nivå, 
program, 23%

Avancerad nivå, fristående kurser, 2%

Figur 2.10  
Nyckeltal J

2017 2018 2019 2020 2021

Helårsstudenter 1809 1678 1 735 1 881 1 960 

– kvinnor / män (%) 61 / 39 63 / 37 65 / 35 65 / 35 67 / 33

Forskarstuderande (HTE) 19 18 19 21 25 

– kvinnor / män (%) 55 / 45 58 / 42 58 / 42 56 / 44 64 / 36

Personal (HTE) 114 117 128 134 143

– kvinnor / män (%) 54 / 46 56 / 44 56 / 44 58 / 42 60 / 40

Verksamhetens kostnader 
(mnkr) 149 150 154 160 178
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antal internationella publikationer, ett ökat tvärdisciplinärt 

forskningssamarbete såväl nationellt som internationellt samt 

ökade externa forskningsbidrag. Fakulteten deltar även i det 

universitetsgemensamma arbetet med att identifiera profil-

områden som har påbörjats under 2021. Målsättningen är 

att hitta fem starka områden där forskning, utbildning och 

samverkan ingår.

Fakultetens utbildning på forskarnivå utgör en livaktig och 

pluralistisk forsknings- och lärandemiljö med en hög grad av 

kommunikation inom fakulteten, med universitetet och med 

forskningsvärlden i stort. Rekryteringen av doktorander är 

såväl nationell som internationell och fakulteten rekryterar 

doktorander med tidigare utbildnings- och arbetslivserfarenhet 

från Sverige, men också flera andra länder inom och utanför 

Europa. Fakulteten slutförde 2020 arbetet med att utvärdera 

utbildningen på forskarnivå med positivt resultat. Fakultetens 

nämnd för utbildning på forskarnivå har därefter beslutat om 

slutsatser, rekommendationer och åtgärder samt under 2021 

inlett ett förändringsarbete under tre olika rubriker: strategiska 

frågor, rekrytering samt utformning och innehåll i utbildning 

och kurser. Från och med 2021 har fakulteten en ny utbild-

ningsplan där en numera obligatorisk kurs i forskningsetik 

ingår.

SAMVERKAN
Fakultetens forskare och lärare samverkar på olika sätt med 

det omgivande samhället och med den juridiska praktiken. 

Samverkan sker exempelvis med departement, myndigheter, 

domstolar, advokatbyråer, näringsliv och frivilligorganisatio-

ner. Forskarna bistår med expertis i statliga utredningar, samt 

i rättsliga expertnätverk på nationell-, EU- och internationell 

nivå. Samverkan sker även med internationella organisationer 

och fakultetens forskare medverkar i stor omfattning i det 

statliga remissförfarandet. Under 2021 har forskare från fakul-

teten deltagit i framgångsrika tematiska samverkansinitiativ 

vid Lunds universitet. Fakultetens forskare och lärare deltar 

i samhällsdebatten och presenterar och diskuterar aktuella 

forskningsresultat genom öppna föreläsningar, debattinlägg, 

podcasts och annan medver-

kan i olika slags media. Fakul-

teten presenterar under en 

vecka varje år sin verksamhet 

för allmänheten vid ett öppet 

hus kallat Juridiken dag. 2021 

genomfördes evenemanget 

digitalt med en rad skilda 

populärvetenskapliga inslag. 

Studenter utanför 
Juridicum i Lund.

Figur 2.11  
Intäkter J (mnkr)
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Figur 2.12  
Största bidragsfinansiärer J (inkomster, mnkr)

Finansiär 2021

Forte 4,1

LU:s anknutna stiftelser 3,0

Wallenbergstiftelser, övriga 2,2

Övriga stiftelser 1,8

Riksbankens jubileumsfond 1,7
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2.4 Konstnärliga fakulteten
Konstnärliga fakulteten i Malmö består av Konsthögskolan, Musikhögskolan, Teater
högskolan och centrumbildningen Inter Arts Center. Fakulteten utbildar konstnärer, 
musiker, musiklärare, tonsättare och skådespelare i en verksamhet som kännetecknas 
av stor synlighet i samhället genom utställningar, konserter och föreställningar och en 
stark relation till konst, teater och musiklivet, samt till skola och kulturskola.

De fysiska begränsningarna under pandemin drabbade fakul-

tetens utbildningar och studenter särskilt hårt. Även om konst-

närliga fakulteten var en av de fakulteter som fick dispens av 

universitetet att genomföra viss undervisning på plats, ställdes 

de allra flesta framträdanden och examinationsmoment inför 

publik in. Fakultetens verksamhet var med andra ord inte sig 

lik under merparten av 2020 och 2021. 

NYTT KONSTNÄRLIGT CAMPUS I MALMÖ
Konstnärliga fakulteten arbetar med att samlokalisera all verk-

samhet i ett nytt konstnärligt campus i Varvsstaden, Malmö, 

med planerad inflyttning 2025/26. Under 2021 har fakulteten 

gjort ett omfattande arbete för att uppdatera lokalprogram-

met och arbetar nu med ett förstudieförslag, det vill säga en 

skiss som visar hur lokalbehovet kan lösas i de två aktuella 

byggnaderna. Musikhögskolan kommer utifrån förslaget att 

husera i en egen byggnad medan konst- och teaterhögsko-

lorna delar den andra. 

UTBILDNING
Teaterhögskolan arbetar med inrättandet av en internationell 

masterutbildning med utbildningsstart i januari 2023, Master’s 

Programme in Performing Arts as Critical Practice. Utbildning-

en har ett särskilt fokus på socialt engagemang och förståelse 

för sociala, politiska och kulturella strukturer. 

Konsthögskolan har inrättat en ny masterutbildning i fri 

konst som ska förbereda bildkonstnärer för vidare dokto-

randstudier. Utbildningen har i första omgången sex antagna 

studenter.

Fakulteten deltar i den första universitetsgemensamma kur-

sen Krisens estetik. Kursen är ett samarbete mellan de huma-

nistiska och teologiska fakulteterna, konstnärliga fakulteten, 

juridiska fakulteten och medicinska fakulteten. Tyngdpunkten 

ligger på hur olika samhälleliga, politiska och kulturella hän-

delser, i synnerhet stora förändringar och kristillstånd, får sitt 

uttryck i filmiskt berättande, inte minst i samspel med musik.

FORSKNING
Fakulteten bedriver forskning och forskarutbildning inom 

områdena teater, fri konst, musik och musikpedagogik. En 

plattform för att synliggöra forskningen vid fakulteten, under 

samlingsnamnet ARTS, håller på att formeras. Målet är att syn-

liggöra forskningen internt men också öppna upp ett fönster 

mot omvärlden som kan generera samverkan. 

I maj 2021 stod fakultetens centrumbildning Inter Arts Cen-

ter värd för ett digitalt seminarium om etik inom konstnärlig 

praktik, utbildning och forskning. Seminariet gästades av 

internationella föreläsare. 

Under oktober månad genomfördes Inter Feral Arts New 

Music Festival som arrangerades av konstnärliga forskare på 

Musikhögskolan. Festivalen utgick från samverkan och pro-

grammet innehöll bland annat tre doktorandseminarier vid 

Musikhögskolan samt festivalen Lund Contemporary, en bien-

nal för samtida konstmusik som ordnas av Lunds universitets 

musikcentrum, Odeum. 

Musikhögskolan är en av tio europeiska institutioner som 

deltar i projektet Power Relations in Higher Music Education 

(PRIhME) som undersöker maktförhållanden inom högre 

musikutbildning, finansierat av Erasmus+. Projektet organi-

seras av Association Européenne des Conservatoires (AEC).

Figur 2.13  
Utbildningsprofil K
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Figur 2.14  
Nyckeltal K

2017 2018 2019 2020 2021

Helårsstudenter 625 591 588 617 660

– kvinnor / män (%) 47 / 53 50 / 50 49 / 51 48 / 52 48 / 52

Forskarstuderande (HTE) 18 13 15 19 22

– kvinnor / män (%) 61 / 39 67 / 33 65 / 35 77 / 23 72 / 28

Personal (HTE) 137 126 137 146 152

– kvinnor / män (%) 43 / 57 41 / 59 41 / 59 46 / 54 46 / 54

Verksamhetens kostnader 
(mnkr) 172 180 189 197 209
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En av Teaterhögskolans doktorander har inom sitt forsk-

ningsprojekt samverkat med Kungliga Dramatiska Teatern, mer 

känd som Dramaten, genom en performance workshop om 

demokrati där även publiken medverkade. 

SAMVERKAN
Konstnärliga fakulteten deltar i Lunds universitets kulturstrate-

gisamverkan där kommunikation har identifierats som avgö-

rande för att få konst och kultur att verka tillsammans med 

andra vetenskaper. Ett kommunikationsnätverk har etablerats 

som kommer att kopplas till arbetet som görs inom ansökan 

för kultura och kreativa näringar inom ramen för Knowledge 

and Innovation Communities (KIC), EU-kommissionens finan-

sieringsinstrument för att stärka Europas globala innovations-

kraft inom vissa utpekade områden, där Lunds universitet lyfter 

fram all kultursamverkan för det omgivande samhället. 

Inter Arts Center har tillsammans med European Spallation 

Source (ESS) startat residensprogrammet Nanocosmic Investi-

gations där sex konstnärer samverkar med forskare från ESS 

för att undersöka gemensamma teman i skärningspunkten 

mellan sina olika discipliner. 

Inom ramen för kulturstrategisamverkan har även en 

seminarieserie startats vid IAC, kallad Samtal om konst och 

vetenskap. Två seminarier har ägt rum under hösten 2021, det 

första med filosofiprofessor Jonna Bornemark och det andra 

med två deltagare från ESS:s residensprogram Nanocosmic 

Investigations. 

I september höll Konsthögskolan i samverkan med Malmö 

Konsthall ett symposium kring framtidens konstutbildningar. 

Där lyftes frågor om vilken typ av konstutbildning framtiden 

kommer att föra med sig när allt fler konsthögskolor slås sam-

man till stora universitetscampus. Vad betyder det till exempel 

för utbildningen och konstnärernas roll när ateljéer tas bort 

för att ge plats åt öppna arbetsytor, och hur kan dagens ung-

domar känna att konstutbildning är livskraftig – även i en tid 

präglad av en pandemi.

Musik- och teaterhögskolorna har etablerat fler samarbeten 

med omgivande kulturinstitutioner där studenterna ges möj-

lighet till praktik. Musikhögsko-

lans symfoniorkester har bland 

annat gett konserter på Växjö 

och Helsingborgs Konserthus 

under ledning av internationella 

gästdirigenter. Teaterhögskolans 

avgångsstudenter på skådespe-

larprogrammet gör sin praktik 

runt om i Sverige på scener som 

Dramaten, Helsingborgs Stads-

teater och Örebro Teater.

Bild från projekt av Bertrand 
Chavarría-Aldrete, doktorand 
vid Musik högskolan.

Figur 2.15  
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Figur 2.16  
Största bidragsfinansiärer K (inkomster, mnkr)

Finansiär 2021

Kammarkollegiet 4,8

Vetenskapsrådet 1,2

Övriga svenska organisationer utan vinstsyfte 0,5

Övriga utländska organisationer m.m. utan vinstsyfte 0,4

Universitet och högskolor 0,3
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2.5 Lunds tekniska högskola – LTH
LTH är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet och utbildar problemlösare inom 
teknik, arkitektur och design. Vid fakulteten bedrivs forskning och samarbeten som är 
till nytta för klimatet, digitaliseringen, industrin, samhällsbygget och livet självt. 

Med bakgrund av coronapandemin har LTH:s verksamhet 

under 2021 till stor del anpassats med digital undervisning 

och arbete på distans. Samtidigt har en ny ledning, utifrån 

LTH:s strategiska plan, inlett ett arbete för att ytterligare stärka 

fakultetens forskningsmiljöer och strategiska partnerskap och 

driva en campusutveckling som förmår locka morgondagens 

studenter och medarbetare. 

En process för att skapa profilområden för LTH har satts 

i gång med syfte att stärka inomdisciplinär excellens och 

utveckla tvärdisciplinära forskningsmiljöer som är attraktiva 

för forskare och stimulerar samarbeten med den akademiska 

världen, näringslivet och samhället. 

LTH:s etablering i Science Village, området mellan MAX IV 

och ESS i nordöstra Lund, har gått in i en aktiv fas genom att 

ett projektkontor inrättats i samarbete med naturvetenskapliga 

fakulteten. De båda fakulteterna har utsett var sin samordnare 

som i samspel med kontoret ska bidra till verksamhetsutveck-

ling i Science Village – där ett nytt kunskapsekosystem av 

internationell betydelse växer fram och studenter inom en 

snar framtid ska få samhällsrelevant utbildning av högsta klass.

LTH har fortsatt arbetet med målen i LTH:s strategiska plan 

om ökad extern rekrytering, jämnare könsfördelning och tyd-

liga karriärvägar för lärare och forskare: 

• LTH Career Academy, ett fyraårigt karriärprogram för 

biträdande universitetslektorer, samlade ett 20-tal 

deltagare. 

• Fyra biträdande universitetslektorer av underrepresen-

terat kön finansierades genom en särskild fakultetssats-

ning. Andelen kvinnor bland LTH:s biträdande lektorer 

är idag strax över 40 procent – det vill säga inom det så 

kallade jämställdhetsintervallet. 

• Under året arbetade sju Lise Meitner-professorer vid 

fakulteten. Lise Meitner-satsningen har bidragit till att 

andelen kvinnor bland LTH:s professorer har kunnat 

öka relativt snabbt, från cirka 15 procent år 2015 till 24 

procent. 

En vidareutveckling av arbetet för ökad mångfald inleddes 

genom en kartläggning och handlingsplan för aktiviteter som 

berör breddad rekrytering respektive breddat deltagande. Bak-

grunden är bland annat att det står klart att LTH-studenter har 

relativt homogen bakgrund – exempelvis har de flesta föräldrar 

som själva läst vid universitet eller högskola.

I samband med att LTH fyllde 60 år donerade Familjen Elias-

sons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur tio miljoner 

kronor till en jubileumsprofessur i energieffektivt byggande. 

En annan del av firandet var en öppen jubileumsföreläsning 

med samtal kring innovationer och hur LTH ska kunna bidra 

med fler lösningar till nytta för världen. 

UTBILDNING 
Vid LTH läser närmare 9 000 studenter som utbildar sig till 

civil- och högskoleingenjörer, industridesigners och arkitekter. 

Söktrycket ligger generellt kvar på en mycket hög nivå, och 

efter ett decennium med en liten men stadig uppgång är 

an delen kvinnor bland LTH:s studenter cirka 38 procent. 

Efter analyser av samhällets behov och LTH:s styrkor har tre 

nya masterutbildningar startat; i virtuell och förstärkt verklighet 

(VR/AR), hållbar energiteknik samt i livsmedelssystemanalys.

Tekniskt basår vid Campus Helsingborg har utökats genom 

extra medel från regeringen. Medlen har även möjliggjort 

utbyggnad av antalet fristående kurser, vilket bidrar till det 

livslånga lärandet. 

Figur 2.17  
Utbildningsprofil LTH
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Figur 2.18  
Nyckeltal LTH

2017 2018 2019 2020 2021

Helårsstudenter 5 998 6 118 6 508 6 863 6 946

– kvinnor / män (%) 36 / 64 37 / 63 37 / 63 37 / 63 39 / 61

Forskarstuderande (HTE) 476 425 477 449 449

– kvinnor / män (%) 34 / 66 34 / 66 36 / 64 36 / 64 37 / 63

Personal (HTE) 1 402 1 436 1 487 1 553 1 570

– kvinnor / män (%) 36 / 64 37 / 63 38 / 62 38 / 62 38 / 62

Verksamhetens kostnader 
(mnkr) 1 765 1 832 1 894 1 932 2 030
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LTH är fortsatt ett populärt val för inresande studenter, som 

söker något av LTH:s 23 internationella masterpgrogram eller 

kommer hit på utbyten.

Bland LTH:s inhemska studenter märks ett fortsatt högt 

intresse för utbytesstudier, även om pandemin i realiteten 

förhindrade många av dem. I vanliga fall reser omkring en 

tredjedel av LTH:s studenter ut i världen på praktik och utbyten. 

För att främja internationalisering arbetar LTH sedan ett par år 

med att kvalitetssäkra utbyten. 

FORSKNING 
Pandemin till trots producerade LTH:s omkring 600 doktoran-

der närmare 100 avhandlingar även under 2021. 

Externa bidrag utgör idag cirka 62 procent av den samlade 

forskningsfinansieringen, vilket är ett kvalitetsbetyg för LTH:s 

forskning. Samtidigt ser LTH:s ledning sedan många år att låg 

andel basfinansiering är en sårbarhet, eftersom externa anslag 

några år kan utebli eller skifta i storlek. Exempel på större 

bidrag som LTH tilldelats under 2021 är: 

• Dynamism – integration av nya material i framtidens 

högpresterande och energisnåla transistorer och 

kretslösningar (cirka 25 miljoner kronor, ERC Advanced 

Grant, professor Lars-Erik Wernersson).

• Tendon Mechbio – syftar till att klargöra hur läkande 

hälsenor påverkas av graden av mekanisk belastning 

(cirka 20 miljoner kronor, ERC Consolidator Grants, 

professor Hanna Isaksson).

• Ultrasnabb dynamik i intermolekylär energitransport 

– om elementära processor i aerosoler och vätskekemi 

(cirka åtta miljoner kronor, Vetenskapsrådet, professor 

Per Eng-Johansson).

Vetenskapsrådet beviljade även finansiering av två infrastruk-

turer av nationellt intresse där LTH är värd: The Aerosol, Clouds 

and Trace Gases Research Infrastructure (ACTRIS) och Riks-

riggen. 

Trots pandemin har forskarutbildning och forskning kunnat 

bedrivas utan att fakulteten sett indikationer på försämrad 

kvalitet. 

SAMVERKAN 
LTH arbetar nära näringslivet och till nytta för samhället. Fakul-

tetens samverkan sker bland annat genom strategiska part-

nerskap, LTH:s näringslivsråd och LTH Open Door, där externa 

parter kan använda LTH:s laboratorier. Många studenter gör 

också praktik, projekt och examensarbete i industrin. 

Ett lyckat projekt för ökad rörlighet mellan lärosäten och 

näringsliv är Affilierad kompetens. LTH har nu valt att fortsätta 

arbetet i form av ett treårigt, fördjupat pilotprojekt. 

I samarbete med Tetra Pak, Alfa Laval och Fojab har LTH 

under året hållit nio Science and innovation talks. I det ut-

ökade samarbetet möts spetskompetenser från akademi och 

näringsliv, i syfte att hitta nya samarbeten som ger ömsesidig 

nytta och är samhället till gagn. 

I linje med strategisk plan har en rad insatser gjorts även i 

år för att väcka teknikintresse bland barn och unga, däribland 

Teknikåttan som 2021 blev en nätbaserad kunskapstävling 

mellan cirka 17 000 elever. 

På samma sätt blev Her Tech Future, ett besöksprogram för 

gymnasieungdomar, digitalt. Även NMT-dagarna anpassades. 

Med 20 livesända föredrag och omkring 20 000 bokade platser 

kvarstår det digitala konceptet troligen nästa år, med utsikten 

att nå fler skolor och elever.

LTH deltar i planeringen av universitetets etablering i Science 
Village. I första etappen byggs Nanolab Science Village, som 
kring 2027 ska stå redo för både undervisning och forskning.

Figur 2.19  
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Figur 2.20  
Största bidragsfinansiärer LTH (inkomster, mnkr)

Finansiär 2021

Vetenskapsrådet 113,9

EU 100,6

Statens energimyndighet 90,2

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 86,7

Vinnova 72,6
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2.6 Medicinska fakulteten 
Under 2021 har coronapandemin fortsatt haft stor inverkan på verksamheten, inte 
minst under våren. Under hösten har en gradvis återgång skett, som gjort det möjligt 
att åter starta upp klinisk forskning och undervisning på plats. I början på året 
tillträdde en ny dekan samt en ny fakultetsledning och fakultetsstyrelse.

Under året har ett fokusområde för fakultetsledningen varit 

arbetsmiljö och det har gjorts en enkätundersökning med 

fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt en 

arbetsmiljöutredning för att förbättra samverkan och samord-

ning. Etik har också stått i fokus och ett etiskt råd har instiftats 

vid fakulteten. 

UNDERVISNING
Medicinska fakulteten har ett brett utbildningsutbud för att 

kunna tillgodose samhällets behov av kompetent personal 

inom hälso- och sjukvård, universitet och näringsliv genom 

att värna om en mångfald av utbildningar inom det medicinska 

och hälsovetenskapliga området.

Majoriteten av fakultetens utbildningsprogram leder fram till 

yrkeslegitimation vilket innebär att det finns en naturlig kopp-

ling till avnämare inom hälso- och sjukvården. Studenterna har 

nära kontakt med sjukvården genom den verksamhetsförlagda 

utbildningen och därmed en närhet till arbetsmarknaden efter 

examen.

Utbildningsutbudet har varit relativt stabilt över tid och 

matchar den efterfrågan av yrkeskategorier som finns inom 

hälso- och sjukvården. Det senaste året har fakulteten tagit 

del av regeringens särskilda satsningar och har kunnat bredda 

sitt utbildningsutbud. Ett nytt Hälsovetenskapligt basår star-

tade hösten 2021 med 30 platser. Genomgånget basår ger 

platsgaranti på sex av fakultetens grundutbildningsprogram. 

Fakulteten har även utlyst flera nya fristående kurser. En av de 

mest populära fristående kurserna var Amning och amnings-

stöd som hamnade på sjätte plats bland Lunds universitets 

mest sökta kurser. 

I mars 2019 fattade regeringen beslut om en ändring i Hög-

skoleförordningen som innebär att läkarutbildningen förlängs 

med en termin så att den motsvarar totalt sex års studier. 

Hösten 2021 startade den nya, förlängda och legitimations-

grundande läkarutbildningen. 

FORSKNING
Genom de restriktioner som sjukvården beslutat avseende 

kliniska studier på grund av coronapandemin har möjligheten 

att driva studier och framför allt att starta upp nya kliniska 

studier varit kraftigt begränsad. Någon större omsättningsök-

ning har därför inte märkts av under 2021, vilket annars brukar 

vara fallet inom fakulteten. Inte heller bidragsinkomsterna från 

externa finansiärer visar på någon nämnvärd ökning detta år. 

Fakultetens största enskilda bidragsgivare är Vetenskapsrå-

det och Cancerfonden. Under året har stora nyanskaffningar 

gjorts inom ramen för den nationella infrastrukturen Biomedi-

cinsk masspektronomi (BioMS) till vilken Vetenskapsrådet gjort 

stora satsningar.

Medicinska fakulteten utlyste under året sökbara anslag 

om elva miljoner kronor till lokal forskningsinfrastruktur för 

befrämjande av högkvalitativ forskning. Vetenskapsrådet 

beslutade 2021 att stödja flera viktiga nationella infrastrukturer 

av vikt för Lunds universitet, såsom InfraVis för visualisering av 

data, Kemiskt biologiskt konsortium, Nationell e-infrastruktur 

för äldreforskning, Proteinproduktion Sverige samt Svenska 

tvillingregistret. Ytterligare nationellt stöd kom via Science for 

Life Laboratory (SciLifeLab) som beviljade resurser för både 

kryoelektronmikroskop (cryoEM) och Structural Proteomics 

samt etablering av en SciLifeLab-hub i Lund.

Figur 2.21  
Utbildningsprofil M
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Figur 2.22  
Nyckeltal M

2017 2018 2019 2020 2021

Helårsstudenter 2 800 2 695 2 891 2 934 2 994

– kvinnor / män (%) 68 / 32 69 / 31 69 / 31 70 / 30 70 / 30

Forskarstuderande (HTE) 440 421 459 473 487

– kvinnor / män (%) 60 / 40 61 / 39 60 / 40 60 / 40 60 / 40

Personal (HTE) 1 519 1 526 1 586 1 674 1 617

– kvinnor / män (%) 61 / 39 60 / 40 60 / 40 59 / 41 60 / 40

Verksamhetens kostnader 
(mnkr) 2 420 2 474 2 671 2 754 2 808
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Prestigefyllda priser och bidrag under 2021 inkluderar:

• Anestesisjuksköterskeprogrammet prisades för interna-

tionell hög kvalitet och har tilldelats IFNA Recognition 

Award av den internationella organisationen för anestesi-

sjuksköterskor (IFNA).

• Anna Blom har fått Berzeliusmedaljen 2021 för framsteg 

inom medicinsk kemi.

• Charlotte Ling och Malin Parmar tilldelades 

rådsprofessurer från Vetenskapsrådet om 50 miljoner 

kronor över tio år. Charlotte Ling fick också tio miljoner 

danska kronor från Novo Nordisk-fonden för ett 

forskningsprojekt inom epigenetik och typ 2-diabetes.

• Gunilla Westergren-Thorsson tilldelades Hjärt-Lung-

fondens stora forskningsanslag 2021.

• Lena Uller har tilldelats The Mid-Career Gold Medal 

in Astma år 2021.

• Lars Edvinsson har tilldelats världens mest prestigefyllda 

pris inom hjärnforskning, The Brain Prize, som varje år 

delas ut av Lundbeckfonden.

• Anna Falk fick 40 miljoner till innovationsmiljö för 

skräddarsydda stamcellsbehandlingar (ATMP) från 

Vinnova.

Forskare inom fakulteten låg bakom många framstående 

vetenskapliga publikationer under 2021. Ett exempel är en 

artikel publicerad i New England Journal of Medicine av Niklas 

Nielsen med kollegor som fick stor internationell uppmärksam-

het och som visar att nedkylning vid hjärtstopp inte förbättrar 

överlevnaden, något som kommer att påverka riktlinjerna för 

intensivvård i hela världen. En annan viktig artikel publicerades 

i Nature Medicine av Oskar Hansson med kollegor om hur 

tau-protein sprids enligt fyra distinkta mönster vid Alzheimers 

sjukdom, vilka leder till olika symtom med olika prognoser. 

Oskar Hansson och Niklas Mattsson-Carlgren har också kva-

lificerat sig på Clarivates Highly Cited Researchers List, som 

världsledande forskare inom sina områden.

För att adressera de utmaningar som fakulteten står inför 

vad gäller tjänstesituationen inom forskningen har en ny stra-

tegi för tillsättning av lärartjänster arbetats fram under året 

för att få på plats ett framtida system som tar hänsyn både till 

fakultetens breda grunduppdrag och som tillåter rekrytering 

av spetskompetens.

SAMVERKAN
Det nya centrumet Birgit Rausing Centrum för medicinsk 

humaniora, som möjliggjorts av en donation på 76 miljoner 

kronor från Birgit Rausing, har startat sin verksamhet under 

2021 med utlysningar av de första forskartjänsterna inom 

ramen för centrumet.

Fakulteten har ett brett program med evenemang för all-

mänhet, barn och unga. På grund av pandemin hölls under 

våren dessa evenemang digitalt. Under hösten kunde publi-

ken åter vara på plats i begränsad omfattning, men parallellt 

sändes evenemangen också digitalt. Kunskapskrogen, som är 

samtalskvällar om medicinen och det mänskliga, behandlade 

under året ämnena Ärr för livet, Att förlora ett barn och Humor 

som läkande kraft. Fakultetens stora årliga evenemang, Forsk-

ningens dag, hade temat Hajp eller hjälp? Vad kan AI göra för 

vår hälsa? om vad artificiell intelligens (AI) kan användas till 

inom vården.

Byggandet av Forum Medicum, som kommer att samla den 

hälsovetenskapliga och biomedicinska forskningen och utbild-

ningen under ett och samma tak, fortsatte och byggnadens 

yttre skal är nu på plats. 

Artificiell intelligens används bland annat vid strålbehandling. 

Figur 2.23  
Intäkter M (mnkr)
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Figur 2.24  
Största bidragsfinansiärer M (inkomster, mnkr)

Finansiär 2021

Vetenskapsrådet 285,1

Övriga stiftelser 198,3

Cancerfonden 149,4

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 94,6

Kamprad stf 66,9
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2.7 Naturvetenskapliga fakulteten
Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet bedriver utbildning och forskning 
inom nio institutioner och motsvarande enheter. Fakultetens samlade utbildnings och 
forskningsverksamhet berör ämnesområdena astronomi, biologi, fysik, geologi, kemi, 
matematik, medicinsk strålningsfysik, miljövetenskap, molekylärbiologi, naturgeografi 
och ekosystemvetenskap samt teoretisk fysik. 

UTBILDNING
Fakulteten tillhandahåller grundutbildning på grund- och 

avancerad nivå. Kandidatexamen utfärdas inom åtta huvud-

områden medan masterexamen utfärdas inom 20 huvud-

områden. Vid fakulteten utfärdas också en yrkesexamen, 

sjukhusfysikerexamen.

Naturvetenskapliga fakulteten bedrev en stor del av under-

visningen på distans under vårterminen 2021. Under höst-

terminen återgick verksamheten till ett mer normalt läge med 

merparten av undervisningen på plats i fakultetens lokaler. 

Året har präglats av riskbedömningar och anpassningar för att 

säkerställa att både personal och studenter känner sig trygga 

trots pandemin.

Då mycket av verksamheten har bedrivits på distans har 

fakulteten inte haft möjlighet att ta emot potentiella studen-

ter och visa upp det som sker innanför väggarna. Fakulteten 

har därför gjort anpassningar även av marknadsförings- och 

informationsmaterial. Under året har innehållet på utbildnings-

informationssidorna förnyats med bland annat podcasts för 

varje utbildning, såväl som animerade filmer som beskriver 

varje utbildning. Den digitala annonseringen fortsatte under 

året, och sammantaget ledde insatserna till en ökning på 3,3 

procent av förstahandssökande till fakultetens kandidatutbild-

ningar. Naturvetenskapligt basår, som hade sin provomgång 

2020, hade i år 151 förstahandsansökningar till 16 platser. 

I ett led att förbättra fakultetens kännedom om arbetsmark-

naden för studenterna har fakultetens arbetsmarknadsråd 

genomfört och sammanställt en alumnienkät. Rapporten visar 

att alumnerna återfinns inom framför allt tre områden; IT, data 

och teknik, Life science och Natur, miljö och klimat. Rapporten 

ger möjlighet till utveckling av både utbildningarna och infor-

mationen kring dem, så att det tydligare framgår vad man kan 

arbeta med efter studierna. En ambition med utvecklingen av 

arbetsmarknadsrådet är att ha fler, minst två men gärna fler, 

externa ledamöter som representerar arbetslivet.

FORSKNING
Det gångna året har varit händelserikt när det gäller forskning 

och utveckling av fakultetens forskningsområden, inklusive 

stöd till verksamheten. Året inleddes med en ny organisation 

för det gemensamma fakultetsbiblioteket. Stödet har blivit 

tydligare, och ett stort arbete lades på att bygga en gemensam 

webbplats för att synliggöra biblioteket.

Naturvetenskapliga fakulteten har under hela året diskute-

rat rekommendationerna från RQ20-rapporterna tillsammans 

med institutionerna. Alla institutioner fick under våren beskriva 

hur de skulle kunna utveckla sina verksamheter med utgångs-

punkt i rapporterna. Diskussionerna har bland annat resulterat 

i ett inspel till rektor kring vad Lunds universitet bör arbeta 

vidare med. Ett annat resultat är att fakulteten ser ett antal 

förbättringsmöjligheter, både gällande utvecklingsområden 

och grupperingar av profilområden, såväl som konkreta ställ-

ningstaganden. Fakulteten beslutade att utveckla ett program 

för fakultetsgemensamma biträdande universitetslektorat 

(BUL) med gemensam utlysning. Rekryteringarna ska förnya 

forskningen och bidra till att knyta ihop och stärka befintliga 

forskningsområden. BUL-anställningarna kommer att vara 

maximalt fyra till antalet, och vända sig till alla fakultetens 

Figur 2.25  
Utbildningsprofil N
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Figur 2.26  
Nyckeltal N

2017 2018 2019 2020 2021

Helårsstudenter 1 655 1 600 1 649 1 651 1603

– kvinnor / män (%) 46 / 54 47 / 53 48 / 52 49 / 51 45 / 55

Forskarstuderande (HTE) 285 271 324 312 273

– kvinnor / män (%) 44 / 56 44 / 56 46 / 54 44 / 56 44 / 56

Personal (HTE) 866 926 991 1 008 992

– kvinnor / män (%) 39 / 61 39 / 61 40 / 60 40 / 60 41 / 59

Verksamhetens kostnader 
(mnkr) 1 042 1 095 1 165 1 178 1 205
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ämnesområden. En av anställningarna kommer att vikas åt 

sökande som använder tekniker eller metoder som är, eller 

kommer att bli, tillgängliga vid MAX IV eller ESS. 

Fakultetens verksamhet har också utvärderats inom några 

områden under året. En av rapporterna rör fakultetens sex 

forskarskolor. Skolorna fungerar väl och har en bra genom-

strömning med få avhopp. En av skolorna har dock haft en 

begränsad verksamhet under det gångna året. Av fakultetens 

knappt 400 doktorander bedöms cirka 60–70 procent vara 

aktiva i någon omfattning i en forskarskola. Rapportens slut-

sats blev att fem av sex forskarskolor ger doktoranderna den 

kvalitetshöjning i forskarutbildningen som de är ämnade att 

göra. Skolorna är dock olika organiserade och rapporten kom-

mer också fram till att fakulteten skulle vinna på att likforma 

dem mer. 

Forskarutbildningen i kemi har också utvärderats under 

året. Utvärderingen gjordes av Universitetskanslersämbetet 

(UKÄ) och bedömde både organisk, fysikalisk och analytisk 

kemi. Utbildningen innehåller verksamheter vid både natur-

vetenskapliga fakulteten och LTH. Den samlade bedömningen 

för dessa två forskarutbildningar är att de är användbara och 

utvecklar doktoranders beredskap att möta förändringar i 

arbetslivet, både inom och utanför akademin.

För att se över fakultetens arbete med jämställdhet och lika 

villkor skapades en extern rådgivande grupp vid fakulteten 

under 2020. Under 2021 redovisade gruppen en interrimrap-

port som bland annat pekar på en ojämn könsfördelning i led-

ningsskiktet. Gruppen pekade också på vikten att strukturerat 

fortsätta arbeta med jämställdhet och lika villkor.

SAMVERKAN 
Under 2020 fick naturvetenskapliga fakulteten och LTH tillsam-

mans i uppdrag att konkretisera etableringen av verksamheter 

inom främst kemi och fysik i Science Village på Brunnshög. 

I juli 2021 inrättades därför ett gemensamt projektkontor 

som kommer att driva nyetableringen under de kommande 

åren. Projektkontoret är organisatoriskt inrättat vid naturve-

tenskapliga fakulteten, och har i uppdrag att arbeta med de 

olika faserna av etableringen i Science Village ur ett helhets-

perspektiv för Lunds universitet, men speciellt säkerställa att 

de planeras i enighet med framtagna visioner inom de båda 

fakulteterna. 

Nya samverkansmöjligheter har uppenbarat sig efter alla 

RQ-20-diskussioner. Dessa är ännu inte formaliserade, men 

berör områden för samverkan inom dels beräkningsveten-

skaper, dels miljö- och klimatvetenskaper där fakultetens 

verksamheter på sikt skulle kunna organiseras 

annorlunda för att möta både samhällets och 

verksamheternas behov bättre.

Fakultetens synlighet i medierna har under 

2021 ökat markant jämfört med 2020, något 

som troligen beror på något minskat fokus på 

coronapandemin. Återigen har djur, natur, astro-

nomiska upptäckter och annan naturvetenskap-

lig forskning fått ta stor plats i mediernas spalter, 

och på så sätt synliggjort samhällsrelevansen 

även för en bred allmänhet.

Studenter i miljövetenskap är på exkursion vid 
Vombsjön.
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Figur 2.28  
Största bidragsfinansiärer N (inkomster, mnkr)

Finansiär 2021

Vetenskapsrådet 156,2

EU 72,5

Formas 59,9

Knut & Alice Wallenbergs stiftelse 41,7

Stf Strategisk forskning (SSF) 15,6
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2.8 Samhällsvetenskapliga fakulteten
De flesta av vår tids stora utmaningar har skapats av människor och måste lösas genom 
samhälleliga processer. Hanteringen av internationella konflikter, klimatförändringar 
och sociala problem kräver kunskap om vad som styr individuella och kollektiva beslut 
och hur samhälleliga system kan förändras. På Lunds universitets samhällsvetenskapliga 
fakultet bedrivs forskning och utbildning som bidrar till denna kunskap.

UTBILDNING
Fakulteten erbjuder ett av landets bredaste utbud av program 

och kurser inom beteende- och samhällsvetenskap, där flera 

av utbildningarna tillhör universitetets mest sökta. Fakulteten 

erbjuder 37 program på grund- och avancerad nivå, fyra 

program som leder till yrkesexamen samt forskarutbildning 

i tolv ämnen. Åtta av tio utbildningar på avancerad nivå ges 

på engelska och attraherar en stor internationell målgrupp.

Totalt sett ökade ansökningarna till program och kurser på 

grund- och avancerad nivå höstterminen 2021 jämfört med 

föregående år. Även antalet ansökningar från internationella 

studenter utanför EU som därmed betalar för sin utbildning 

ökade, vilket vittnar om att fakultetens utbildningsutbud fort-

sätter att vara attraktivt både för nationella och internationella 

studenter. 

För fakultetens nuvarande studenter blev 2021 på många 

sätt en fortsättning av ett pandemipräglat fjolår. Vårterminen 

genomfördes huvudsakligen digitalt, vilket var anledningen 

till fakultetens satsning på ett digitalt Campus Online, en 

mötesplats där studenter erbjöds olika former av stöd för 

att bättre kunna hantera den digitala studievardagens utma-

ningar. Under höstterminen inleddes en stegvis återgång till en 

verksamhet utan coronarestriktioner, vilket innebar att studen-

terna successivt kunde återgå både till sin ordinarie studiemiljö 

och till fler campusförlagda utbildningsmoment.

Utvärdering av utbildningar är ett centralt inslag i fakulte-

tens kvalitetssäkringsarbete. Arbetet sker fortlöpande, under 

året har sju utvärderingar genomförts, genom en kombina-

tion av självvärdering och extern sakkunniggranskning. Detta 

arbete är en del av Lunds universitets interna kvalitetssäkring 

av utbildning på alla nivåer, som under 2021 genomgick 

granskning av Universitetskanslersämbetet. 

FORSKNING
Beteende- och samhällsvetenskaplig forskning löser och han-

terar vår tids stora utmaningar på global, regional och lokal 

nivå. Forskningen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten bidrar 

bland annat till kunskap som generar sociala innovationer 

och hållbar utveckling. Forskningen bedrivs vid fakultetens 

tolv institutioner och centrumbildningar och håller inom flera 

områden hög internationell nivå. Den internationella ranking-

listan Times Higher Education placerar Lunds universitet som 

Sveriges främsta lärosäte inom kategorin Social Sciences.

Under 2021 har fakulteten ägnat mycket kraft åt arbetet med 

resultaten från RQ20, universitetets omfattande forskningsut-

värdering. Fakulteten har identifierat sju utvecklingsområden 

som särskilt viktiga att fokusera på. Det handlar bland annat 

om att skapa bättre förutsättningar för forskningssamverkan, 

öka fakultetens användning av forskningsinfrastrukturer och 

etablera en fakultetsgemensam miljö för metodutveckling. 

Utvecklingsområdena är en del i arbetet med fakultetens vision 

att vara nationellt ledande och internationellt framstående 

inom beteende- och samhällsvetenskaplig forskning.

Under 2021 har fakulteten också lanserat en bred satsning 

för att främja inter- och transdisciplinär forskning inom områ-

det social resiliens, ett begrepp som har fått ökad uppmärk-

samhet inom en mängd samhällsvetenskapliga discipliner. Den 

gemensamma nämnaren är hur samhällen, nätverk, grupper 

och personer hanterar, motstår och utvecklas under stress, kris 

och olika förändringar. 

Figur 2.29  
Utbildningsprofil S
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Figur 2.30  
Nyckeltal S

2017 2018 2019 2020 2021

Helårsstudenter 5 925 5 709 5 788 5 881 6 102

– kvinnor / män (%) 72 / 28 72 / 28 72 / 28 73 / 27 73 / 37

Forskarstuderande (HTE) 113 93 111 121 112

– kvinnor / män (%) 55 / 45 55 / 45 61 / 39 61 / 39 65 / 35

Personal (HTE) 526 577 618 641 653

– kvinnor / män (%) 57 / 43 59 / 41 60 / 40 62 / 38 61 / 39

Verksamhetens kostnader 
(mnkr) 570 628 704 734 775
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Fakulteten har under året också medverkat i universitetets 

satsning på ett forskningsprogram för excellens med fokus 

på Agenda 2030 och hållbar utveckling. Forskare från bland 

andra Socialhögskolan och LUCSUS beviljades finansiering till 

projektet Postgrowth Welfare Systems, som ska ligga till grund 

för att upprätta en ny tvärvetenskaplig forskningsmiljö.

SAMVERKAN
Samverkan med omvärlden utgör en självklar del i samhälls-

vetarens vardag. Fakultetens forskare deltar aktivt i sam-

hällsdebatten i de stora nationella medierna. Under året har 

fakultetens forskare analyserat länders olika hantering av coro-

napandemin, kommenterat utvecklingen av FN:s klimattopp-

möte i Glasgow och undersökt hur svenska folket ställer sig 

till regleringar av användandet av plast. Fakultetens forskare 

deltar också återkommande vid stora nationella arrangemang, 

som Bokmässan i Göteborg och Almedalsveckan i Visby.

Debatt i Lund är ett av fakultetens initiativ för att bidra till 

samhällsdebatten – en akademisk talkshow där forskare och 

experter argumenterar och utbyter synvinklar kring aktuella 

samhällsfrågor tillsammans med en engagerad publik. På så 

sätt vill fakulteten både bidra till ökad kunskap kring olika 

frågor och slå vakt om en publik debattform som vilar på 

kunskapsmässiga argument. Debatt i Lund arrangeras fyra 

gånger per år och har under året haft teman som Striden om 

skogen, Valet 2022 och Vem har makt över universiteten?

Fakulteten har under året blivit en del av Institute for Public 

Affairs som startades av forskare vid Ekonomihögskolan. Insti-

tutet är en samverkansplattform för policynära forskning med 

fokus på politik och förvaltning, och verkar som en nationell 

mötesplats för forskare, tjänstemän och politiker.

Fakultetens utvecklingsarbete med samverkans- och innova-

tionsfrågor har gått framåt under året. En ny samverkansgrupp 

har bildats, vars uppdrag är att stimulera och utveckla samver-

kan mellan fakultetens institutioner och det omgivande sam-

hället. Gruppen är också en plattform för att dela erfarenheter 

och koordinera framtida gemensamma samverkansinsatser.

Debatt i Lund 
startades 2010. 
Det har blivit mer 
än 40 debatter om 
olika aktuella frågor 
genom åren.
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Figur 2.32  
Största bidragsfinansiärer S (inkomster, mnkr)

Finansiär 2021

Vetenskapsrådet 43,8

Formas 36,7

Forte 27,5

Riksbankens jubileumsfond 20,0

EU 10,8
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2.9 Universitetets särskilda verksamheter
Universitetets särskilda verksamheter (USV) utgör en plattform för gränsöverskridande 
verksamheter vid Lunds universitet. 

Under 2021 finns följande verksamheter inom USV: 

• Pufendorfinstitutet 

• Internationella institutet för industriell miljöekonomi 

(IIIEE) 

Inom Pufendorfinstitutet finns LU Futura. LU Futura har under 

året genomgått en extern utvärdering. 

Under 2021 har USV fortsatt hanterat effekterna av corona-

pandemin och anpassat forskning, undervisning och publika 

arrangemang efter de olika rekommendationer som funnits. 

Universitetet och regeringen utsåg en ny styrelse för IIIEE för 

åren 2021–2024.

USV är representerade i den universitetsgemensamma 

forskningsnämnden, internationella rådet, styrgruppen för 

Forskarskolan Agenda 2030 och Hållbarhetsforum.

USV har under året letts av universitetets vicerektor för 

utbildning.

PUFENDORFINSTITUTET
Pufendorfinstitutet främjar samarbeten mellan forskare från 

Lunds universitets alla fakulteter i syfte att stimulera tvärve-

tenskaplig grundforskning. 

Komplex forskning i ett tidigt skede 
Institutet ger nya idéer, som ännu inte är mogna för regelrätt 

forskningsfinansiering, tid att utvecklas. Forskare erbjuds möj-

lighet att under ett år samlas i teman eller Advanced Study 

Groups (ASG) utan krav på publicerbara resultat. Forskarnas 

heminstitutioner får ersättning för den tid som forskarna arbe-

tar i Teman. ASG, vars frågeställningar befinner sig i ett ännu 

tidigare skede, får resurser för att utveckla gemensam kun-

skap. Initiativ till samarbetena ska vara nyskapande, komma 

från forskare vid Lunds universitet, och samla de kompetenser 

som krävs för att framgångsrikt behandla ett komplext pro-

blemområde.

Institutets unika sätt att arbeta ger resultat. Den univer-

sitetsgemensamma forskningsutvärderingen RQ20 samman-

fattade institutets arbete med omdömet: ”Pufendorfinstitutet 

är en unik och utomordentlig modell för att stimulera nya 

forsknings idéer och främja tvärvetenskaplig forskning. Insti-

tutet attraherar framgångsrikt framstående forskare från ett 

stort antal discipliner inom Lunds universitet, vars samarbeten 

formar ny forskning och nya strategiska forskningsmiljöer”.

Vårens aktiviteter
På försök riktades en unik utlysning till tidigare Teman, för 

att ge dem möjlighet att fånga upp nya och utvecklade idéer. 

Intresset var stort och resulterade i att fyra förnyade samarbe-

ten Teman 2.0 antogs för arbete till hösten 2021.

Temat Perspektiv på invasiva växter producerade utställ-

ningen Vem ska bort? Med förstorade akvareller i samspel 

med text fördes reflekterande samtal kring synen på biologisk 

mångfald och de utmaningar och val vi står inför när vi ska 

hantera invasiva främmande arter.

Höstens aktiviteter
Fyra evenemang som avslutade Teman hölls under hösten. 

Temat In Search of Search and its Engines höll ett symposium 

som synliggjorde hur sökmotorer, som är kraftfulla aktörer på 

nätet, utvecklas i en riktning som gör dem allt mindre trans-

parenta och alltmer komplexa, särskilt när de integreras i nya 

verktyg som röstassistenter.

De mänskliga rättigheterna som idé och system, dess sam-

tida utmaningar, och roll i en föränderlig värld var fokus för 

Figur 2.33  
Utbildningsprofil USV
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Figur 2.34  
Nyckeltal USV

2017 2018 2019 2020 2021

Helårsstudenter 266 236 98 76 84

– kvinnor  /  män (%) 59 / 41 66 / 34 62 / 38 69 / 31 66 / 34

Forskarstuderande (HTE) 20 12 12 10 8

– kvinnor  /  män (%) 60 / 40 59 / 41 69 / 31 67 / 33 67 / 33

Personal (HTE) 98 52 41 44 40

– kvinnor  /  män (%) 59 / 41 60 / 40 61 / 39 63 / 37 65 / 35

Verksamhetens kostnader 
(mnkr) 175 114 69 64 66
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symposiet som avslutade Temat De mänskliga rättigheternas 

framtid.

Temat Political Polarization on the Internet höll en panel-

debatt under Framtidveckan och diskuterade hur politisk 

polarisering ser ut och fungerar, med särskilt fokus på nätet. 

Temat Experter på strålsäkerhet i en tid utan tillit undersökte 

hur samtidens komplexitet, risk och osäkerhet innebär utma-

ningar för den vetenskapliga expertkunskapens och expertens 

roll och avslutade sitt arbete med ett internt seminarium.

LU FUTURA 
LU Futura, Lunds universitets tankesmedja för framtidsfrågor, 

med uppgift att belysa angelägna samhällsfrågor ur ett tvär-

vetenskapligt perspektiv, är nu inne på sitt fjärde och sista år.

Teamet har fortsatt att träffas en halvdag varannan vecka. 

Efter sommaruppehållet, när restriktionerna släppt, träffades 

teamet åter på plats på Pufendorfinstitutet. 

Under hösten arrangerades för tredje året i rad universitetets 

framtidsvecka där LU Futura har fortsatt spela en aktiv roll. 

Årets tema var genombrott och av veckans drygt 50 arrang-

emang stod LU Futura som arrangör eller medarrangör av åtta. 

Under veckan lanserades ett framtidsnummer av univer-

sitetstidningen LUM, daterad anno 2041. Tidningen var 

slutprodukten av framtidsspaningar som ett 70-tal forskare 

och universitetsanställda genomfört i LU Futura-regisserade 

workshoppar under våren. 

Själva lanseringen bestod av panelsamtal om universitetets 

framtid samt en gästföreläsning med Keri Facer från University 

of Bristol om framtidens utbildning. 

För övrigt har LU Futura under året inlett ett samarbete 

med Centrum för Europaforskning om EU:s framtid. Detta i 

samband med EU:s framtidskonferens om lanserades av EU-

kommissionen i maj 2021 och ska pågå i ett år. I en tredelad 

föreläsningsserie arrangerar LU Futura samtal om EU:s klimat-

politik, språkpolitik och sjukvårdspolitik.

LU Futura har också arbetat med en enkät över hur stu-

denter ser på framtiden. Resultaten har lyfts i ett panelsamtal 

med universitetsledning och studenter och kommer även att 

resultera i en rapport.

Under hösten har två Futurasamtal ägt rum; ett om klimat 

tillsammans med journalister på Sveriges radio, och ett i sam-

arrangemang med Ekonomihögskolan och Riksbanken om 

svensk penningpolitik och landets ekonomiska utveckling. 

Samverkan med Sydvatten i projektet Hållbara Bolmen har 

fortsatt under året. Ett seminarium har hållits digitalt och en 

workshop har genomförts i form av ett internat vid Tiraholms 

forskningsstation vid sjön Bolmen.

INTERNATIONELLA MILJÖINSTITUTET FÖR 
INDUSTRIELL MILJÖEKONOMI
Återrapporteringskrav: Institutets redovisning ska ingå i 
den årsredovisning som Lunds universitet lämnar. Institutets 
verksamhet ska därvid redovisas särskilt. 

Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds 

universitet (IIIEE) inrättades av riksdagen 1994 med uppgift 

att bedriva forskning och utbildning inom hållbarhet, särskilt 

inom området miljöekonomi. IIIEE leds av en extern styrelse 

och under styrelsen leds verksamheten under 2021 av tillför-

ordnad prefekt och professor Lena Neij. 2021 har likt 2020 

varit ett speciellt år för IIIEE, med digital undervisning och 

examination, digitala möten, forskning på distans och flera 

digitala disputationer.

IIIEE utbildar studenter från hela världen inom ramen för två 

olika masterprogram: Master of Environmental Management 

and Policy (EMP) och Master of Environmental Sciences, Policy 

and Management (MESPOM). EMP-programmet har funnits 

sedan 1995 och examinerade den 26:e gruppen studenter 

under våren 2021. MESPOM-programmet etablerades 2005 

och är ett Erasmus Mundusprogram i samarbete med flera 

europeiska universitet. Åren 2016–2021 har 234 studenter 

utexaminerats från de båda masterprogrammen. Den 7 juni tog 

”Batch 26” från EMP-programmet sin examen och examens-

ceremonin hölls i universitetshuset; den här gången med tomma 

bänkar och familj och vänner som följde ceremonin digitalt. 

Figur 2.35  
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Figur 2.36  
Största bidragsfinansiärer USV (inkomster, mnkr)

Finansiär 2021

EU 8,9

Stf Miljöstrat forskn (Mistra) 5,0

Statens energimyndighet 2,7

Naturvårdsverket 2,0

Övriga utl org m m u vinstsyfte 1,7
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Vid IIIEE bedrivs tvärvetenskaplig internationell forskning 

för att möjliggöra en transformation till ett klimatneutralt och 

resurseffektivt samhälle. Forskningen sker inom fyra teman: 

Business management and practice, Consumption gover-

nance, Urban transformation samt Policy interventions.

Under 2021 har IIIEE koordinerat och medverkat i 41 forsk-

ningsprojekt och gett ut 100 publikationer. Alla projekt har på 

något sätt varit påverkade av den pågående pandemin, men 

genom att ställa om, insamla material och presentera resultat 

digitalt har alla projekt kunnat fortsätta. Tre doktorander har 

disputerat under året. 

IIIEE erbjuder fem öppna nätbaserade kurser, så kallade Mas-

sive Open Online Courses (MOOC:ar) med temat Greening the 

Economy. Kurserna som ingår heter Lessons from Scandinavia, 

Sustainable Cities, Circular Economy, Urban Nature och Cities 

and Consumption. Sedan lanseringen i januari 2015 har sam-

manlagt fler än 800 000 besökt dem, cirka 173 000 anmält sig 

och drygt 93 000 påbörjat studierna. Under 2021 har 35 000 

personer anmält sig till kurserna och fler än 20 000 påbörjat 

studier.

Figur 2.37 Masterexamina (antal)

2017 2018 2019 2020 2021

Antal 29 38 37 53 54

– kvinnor / män (%) 52/48 61/39 69/31 79/21 76/24

Figur 2.38 Helårsstudenter och helårsprestationer

2017 2018 2019 2020 2021

Helårsstudenter 76 87 91 76 87

– kvinnor / män (%) 57 / 43 63 / 37 65 / 35 68 / 32 77 / 33

Helårsprestationer 77 75 94 59 86

– kvinnor / män (%) 57 / 43 63 / 37 65 / 35 68 / 32 78 / 32

Figur 2.39 Antal anställda IIIEE (HTE)

2019 totalt
Andel 

kvinnor / män (%) 2020 totalt
Andel 

kvinnor / män (%) 2021 totalt
Andel 

kvinnor / män (%)

Lärare

Professor 6,1 66 / 34 § 60 / 40 5,6 56 / 44

Lektor 7,4 27 / 73 7,3 28 / 72 6,9 29 / 71

Adjunkt 4,7 57 / 43 3,7 46 / 54 3,9 49 / 51

Meriteringsanställning 4,8 38 / 62 6,8 56 / 44 3,9 49 / 51

Annan undervisande och forskande personal

Forskare 0 - 0 - 1,0 100 / 0

Doktorand 11,8 75 / 25 11,0 73 / 27 7,0 71 / 29

Övriga 0 - 1 100 / 0 3,8 100 / 0

Administrativ personal 4,2 100 / 0 7,4 86 / 14 6,3 84 / 16

Totalt 38,9 37,1 38,2
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2.10 MAX IV
MAX IV är ett nationellt laboratorium med uppdrag att generera, samt utveckla 
produktionen av, högkvalitativt och intensivt synkrotronljus för forskning. 
Laboratoriet vänder sig till svenska såväl som internationella användare inom ett brett 
spektrum av forskningsområden.

FORSKNING
MAX IV-laboratoriet är öppet för forskning inom en lång rad 

olika forskningsområden, där nya hela tiden tillkommer. Fors-

karna nyttjar MAX IV:s olika röntgenbaserade metoder för sin 

forskning. Områdena sträcker sig från grundforskning inom 

atom- och molekylfysik till tillämpningar inom miljö-, material- 

och livsvetenskaper. Tilldelningen av experimenttid baseras på 

vetenskapliga meriter. Två nya strålrör har öppnats vilket gör 

att totalt tretton strålrör är tillgängliga för användare.

MAX IV bedriver även egen forskning samt utvecklar experi-

mentuppställningar och vetenskapliga metoder som ligger till 

grund för laboratoriets infrastruktur. Hälften av de besökande 

forskarna kommer från svenska lärosäten och industrier, en 

fjärdedel från övriga Norden och resterande från övriga värl-

den. MAX IV:s användare genomförde under året fler än 100 

experiment och publicerade 108 artiklar.

MAX IV:s drift påverkades 2021 markant av pandemirestrik-

tionerna. Under de första tre månaderna minskade de plane-

rade strålleveranstimmarna. Restriktionerna medförde att flera 

projekt inte kunde utföras på plats och leveranser av utrust-

ning uteblev. MAX IV utvecklade under denna tid verktyg för 

fjärrstyrning av strålrör samt möjlighet att skicka in prover till 

laboratoriet för mätning vilket gjorde att många experiment 

ändå kunde genomföras. Det ledde även till möjligheter till 

ökad tillgänglighet i framtiden.

Även om nya videokonferenssystem och datorfjärrstyrning 

ger nya intressanta möjligheter är dock det vetenskapliga 

utbytet på plats och den direkta fysiska tillgången till expe-

rimentutrustningen centrala i den forskning som bedrivs på 

MAX IV. MAX IV påbörjade en stegvis återgång till normalt 

läge under våren och fortsatte under hösten i takt med att 

restriktionerna togs bort.

SAMVERKAN
Forskningen på MAX IV bedrivs av forskare från olika svenska 

och internationella universitet eller industrier. MAX IV ingår i 

ett större antal samarbetsprojekt med andra universitet och 

forskningsinstitut. Projekten syftar till att utveckla och driva 

strålrör, utveckla framtida teknologier och metoder, samt 

datalagring och analys. Under 2021 har MAX IV till exem-

pel utvecklat förbättrade och standardiserade rutiner för att 

administrera tillgång till stråltid samt erbjuda utbildning till 

användare.

De svenska universiteten tillsammans med de stora forsk-

Iridiumkristallen 
glöder brandgul 
vid 900 grader 
Celsius. Här avbildad 
genom fönstret till 
vakuumkammaren på 
experimentstationen 
FlexPES. 
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ningsinstituten har ett formellt samarbete med MAX IV, genom 

olika former av finansiering. Finansieringen täcker främst 

utveckling och utrustning, delad personal samt vetenskapliga 

pilotundersökningar. Tre strålrör är finansierade helt eller delvis 

av universitet och stiftelser i övriga Norden och Estland. Ett 

strålrör, huvudsakligen finansierat av tre danska lärosäten, har 

under 2021 tagit emot sina första användare som bland annat 

genomfört studier av nya litiumbatterimaterial under drift.

MAX IV har under senare tid kunnat bygga ut sitt deltagan-

de i samarbetsprojekt som finansieras inom EU:s ramprogram. 

Detta sker i samarbete med andra europeiska synkrotroner och 

forskningsinfrastrukturer.

Industrins intresse för MAX IV ökar för varje år tack vare 

flera riktade satsningar. MAX IV har tagit fram en särskild 

industristrategi för samverkan och användande fram till 2030. 

Strategin bygger på fyra pelare – att bredda användandet 

till nya sektorer, att öka industrins nyttjande av MAX IV, att 

industrin ska vara delaktig i utvecklingen av MAX IV samt att 

huvuddelen av aktiviteterna kopplade till industrin ska ske i 

samverkansform.

Under året startade två viktiga industrisamverkansprojekt. 

Alfa Laval gick samman med Lunds universitet och MAX IV för 

att stärka den nordiska metall- och verkstadsindustrins kopp-

lingar till MAX IV och annan storskalig forskningsinfrastruktur. 

Inom livsvetenskap har Infra Access for Life Science Sweden 

(InfraLife), ett nytt fyraårigt samverkansprojekt mellan MAX IV, 

ESS och Science for Life Laboratory (SciLifeLab) startat med 

finansiering från Vetenskapsrådet.

Projektet har som mål att bättre öppna upp de tre infra-

strukturerna mot livsvetenskapsindustrin samt vård- och 

hälsosektorn.

MAX IV RUSTAR SIG FÖR FRAMTIDEN
Under våren genomfördes en undersökning av den organisato-

riska och sociala arbetsmiljön på MAX IV varpå en handlings-

plan fastställdes för identifierade utvecklingsområden.

Laboratoriet har vuxit kraftigt under de senaste åren. Därför 

genomför MAX IV en översyn av organisationen för bättre 

anpassning till framtida behov.

MAX IV:s projektkontor har kontinuerligt utvecklats och 

blivit ett centralt stöd för organisationen. Kontoret medverkar 

i cirka 50 pågående projekt. Ett aktuellt exempel på större 

projekt som påbörjades under året är en uppgradering av det 

för forskningsverksamheten så viktiga ventilationssystemet.

Strategi 2030
Under året påbörjade MAX IV arbetet med att utveckla en 

övergripande strategi som sträcker sig till 2030. Ett utkast 

till en strategi utarbetades under våren, vilket låg till grund 

för diskussioner med Vetenskapsrådet angående MAX IV:s 

driftsbudget 2023–2030. Därefter öppnade MAX IV upp för 

en diskussion med användare, lärosäten, industri och andra 

intressenter i utarbetandet av en slutlig strategi som beräknas 

vara färdigställd under hösten 2022.

Ett antal vetenskapliga workshoppar ägde rum mellan 

MAX IV och olika forskargrupper för att undersöka framtida 

forskningsområden samt vidareutveckla befintliga. I oktober 

bjöd MAX IV in till sitt 33:e användarmöte. Cirka 400 personer 

deltog från 21 länder på plats i Lund eller på distans. Även här 

stod diskussioner om den framtida strategin i fokus.

Figur 2.40  
Nyckeltal MAX IV

2017 2018 2019 2020 2021

Personal (HTE) 193 224 233 256 280

– kvinnor / män (%) 24 / 76 22 / 78 23 / 77 23 / 77 24 / 76

Verksamhetens kostnader 
(mnkr) 493 593 612 630 674

Figur 2.41  
Intäkter MAX IV (mnkr)
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Figur 2.42  
Största bidragsfinansiärer MAX IV (inkomster, mnkr)

Finansiär 2021

Vetenskapsrådet 371,3

Novo Nordisk Fonden 45,7

Wallenbergstiftelser övrigt 39,2

Universitet och högskolor 36,2

Vinnova 32,7
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2.11 Kultur och museiverksamheter
Lunds universitets kultur och museiverksamheter (LUKOM) omfattar Botaniska 
trädgården, Skissernas museum, Historiska museet och Odeum.

Kultur- och museiverksamheterna har även i år påverkats av 

restriktioner och anpassningar. När restriktionerna lättat och 

museerna öppnat igen så har publiktillströmningen varit stor. 

Minskade möjligheter att hålla öppet har också blivit en möjlig-

het att utveckla de publika visningarna och utställningarna. 

Odeums olika konsertevenemang har under andra halvan av 

året varit välbesökta. Odeum har även återupptagit ensam-

bleverksamheterna

Arbetet med utvecklingen av fysiska infrastrukturer inom 

LUKOM har fortsatt under 2021. Botaniska trädgården har, 

bland annat tack vare donationer, kunnat projektera vidare 

ombyggnaden av Palmhuset. Andra donationer möjliggör en 

kommande lärosal och en skolträdgård. 

Historiska museet, Skissernas museum och Lunds univer-

sitets konstsamling projekterar för en ny gemensam maga-

sinsbyggnad. Visionen med det nya magasinet är att göra 

samlingarna mer tillgängliga för forskare och att samlingarna 

ska användas i undervisningen i ökad utsträckning. Projek-

tet Objektbaserat lärande (OBL) har slutförts. I projektet har 

LUKOM tillsammans med Avdelningen för högskolepedago-

gisk utveckling (AHU) tagit fram metoder för att underlätta 

användning av samlingarna som en del av undervisning. 

Projektdeltagarna har även varit i London och Oxford för att 

studera hur OBL används som brygga mellan undervisning, 

museiverksamhet och samlingar.

Figur 2.43 Nyckeltal LUKOM

2017 2018 2019 2020 2021

Personal (HTE) 43 47 46 46 48

– kvinnor / män (%) 63 / 37 66 / 34 52 / 48 65 / 35 67/33

Intäkter (mnkr) 63 63 66 68 73

Kostnader (mnkr) 65 66 67 66 72

Skissernas museum.
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2.12 Biblioteken vid Lunds universitet
Den samlade biblioteksverksamheten vid Lunds universitet består av Universitetsbiblioteket, 
åtta fakultetsbibliotek samt de fristående bibliotek som inte tillhör ett fakultetsbibliotek. 
Biblioteken erbjuder kvalitetssäkrade informationsresurser och högkvalitativt stöd till 
studenter, forskare och andra anställda samt till allmänheten.

LÄRDOMAR FRÅN CORONAPANDEMIN
Bibliotekens dagliga verksamheter har anpassats till universite-

tets pandemirestriktioner under året. Trots vissa begränsningar 

har studenter och forskare fått fortsatt stöd och hjälp. När det 

fysiska rummet inte var åtkomligt fanns biblioteken tillgängliga 

via olika digitala kanaler. De erfarenheter och lärdomar som 

biblioteken fått med distansundervisning och stöd har lett till 

nya arbetssätt och metoder. Biblioteken kommer fortsätta att 

ytterligare utveckla digital undervisning och -stöd för ökad 

flexibilitet – till gagn för användarna.

SAMVERKAN FÖR HÖG KVALITET
Biblioteken vid Lunds universitet arbetar för att säkra en hög 

kvalitet i verksamheten. Medarbetarna samverkar i en rad olika 

grupperingar. Fakulteternas bibliotekschefer och överbibliote-

karien träffas regelbundet i Samverkansgruppen för att lyfta 

gemensamma strategiska frågor. Andra medarbetare möts i 

expertgrupper och nätverk. En av grupperna består av bibliote-

karier som arbetar med forskarstöd. Under året beslutades att 

denna grupp utgör universitetets Data Access Unit (DAU) som 

stödjer forskare i att hantera, tillgängliggöra och långtidslagra 

forskningsdata av hög kvalitet. Den samlade expertisen och 

erfarenheten i gruppen utgör en central del av universitetets 

forskningsinfrastruktur. 

Under året implementerades ett system för hantering av 

universitetets samlade e-mediaresurser. Möjligheten att ta 

fram detaljerad användningsstatistik är central vid förnyelse 

och nyanskaffning. De gemensamt finansierade e-resurserna 

har analyserats och resultatet visar att urvalet är jämförbart 

med andra relevanta svenska lärosätens e-mediaportföljer och 

i hög grad täcker Lunds universitets breda verksamhet.

Under året slutförde biblioteken ett flerårigt projekt som 

syftat till att ta fram en gemensam strategi för långsiktigt sam-

lingsbyggande. Strategin utgör ett ramverk på övergripande 

nivå och är utformad för att vara ett stöd i arbetet med att 

skapa, bevara och tillgängliggöra samlingar av såväl tryckt som 

elektroniskt material.
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2.13 Universitetsförvaltningen
För att universitetets kärnverksamheter utbildning och forskning ska fungera krävs 
välfungerande stödverksamheter. Lunds universitet har stöd på flera nivåer; lokalt stöd 
på avdelningar och institutioner, fakultetsgemensamt stöd och universitetsgemensamt 
stöd. Nedan beskrivs den universitetsgemensamma förvaltningen.

ORGANISATION
Den universitetsgemensamma förvaltningen har ansvar för 

administrativa processer och system som används av universi-

tetets verksamheter. Den gemensamma nivån är organiserad 

i elva sektioner samt universitetsledningens staber. Cheferna 

ansvarar inom sina respektive sakområden för processer, sys-

tem och det arbete som utförs på gemensam nivå. Sektioner-

nas uppdrag bygger på verksamhetens behov av stöd och på 

de krav som ställs på en statlig myndighet.

UPPDRAG
Universitetsförvaltningens uppdrag är att 

• ge service och professionellt stöd till utbildning, 

forskning och samverkan med det omgivande samhället

• rapportera till staten och myndigheter

• stödja och följa upp regelefterlevnaden.

Under 2021 fokuserade den gemensamma förvaltningen på 

fyra utvecklingsområden som identifierats i dialog med mot-

tagarna:

• Utveckla formerna för intern kommunikation mellan 

gemensam förvaltning och verksamheten samt hur man 

når stödet.

• Arbeta enkelt och ändamålsenligt genom att 

kontinuerligt se över arbetssätt, arbetsfördelning, 

kompetensbehov och samverkansformer.

• Utnyttja modern teknik för automatisering, digitalisering 

och artificiell intelligens (AI) där det är ändamålsenligt.

• Utveckla gemensam förvaltnings ledarskap, 

medarbetarskap och arbetsmiljö.

Exempel på utvecklingsinitiativ som genomförts 2021:

Förvaltningen har fått resursförstärkning 2021 för att stärka 

den interna kommunikationen. En utredning med syfte att 

stärka Övergripande information till befintliga studenter 

har lämnat sina rekommendationer och implementering 

sker under 2021 och 2022 av sektionen Student och utbild-

ning samt övriga berörda. Flera sektioner har utvecklat och 

målgruppsanpassat sin information på webben. Uppskat-

tade exempel är beskrivningen av Studenthälsans tjänster, ett 

annat är utvecklingen av HR-webben. Projektet med syfte att 

utveckla stöd till verksamheten för att möta nya lagkrav gäl-

lande Tillgänglighet har lämnat sin slutrapport och resurser har 

tillförts sektionen Kommunikation för att etablera förvaltning 

från och med 2022.

Förvaltningens sektioner arbetar bland annat i nätverk för 

att få en god dialog med mottagarna av stödet. Det finns en 

mängd nätverk som beskrivs på medarbetarwebben och flera 

nya nätverk har tillkommit under 2021, till exempel för intern-

kommunikatörer. Flera frågor inom verksamhetsstödet har 

blivit mer komplexa och samarbete krävs mellan sektionerna 

för att lösa dem. En trend inom förvaltningen är att skapa 

team med olika kompetenser för att möta behoven. Ett team 

för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM-team) har funnits i 

flera år och under 2021 har ett team inrättats för systematiskt 

förebyggande arbete mot diskriminering (SFAD-team). Under 

hela coronapandemin har det funnits sammansatta team som 

gett stöd i att svara på verksamhetens frågor relaterade till 

pandemin. Inom universitetsförvaltningen pågår också en 

utveckling av användningen av universitetets gemensamma 

ärendehanteringssystem för att få en tydligare kanal in för 

organisationens ärenden. Sektionen Ekonomi har i flera år 

arbetat så och har inspirerat andra sektioner att följa efter.

Coronapandemin har gett ett ökat digitaliseringstryck och 

förutom att mycket arbete skett på distans, med digitala möten 

som följd, har också visst stöd blivit digitalt såsom exempelvis 

arbetet med nationell och internationell studentrekrytering. 

Under hösten har det universitetsgemensamma projektet 

Framtidens arbetsplats startat för att följa de erfarenheter 

som görs i organisationen i samband med återgången och de 

konsekvenser som uppstår och behöver tas om hand. 
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3. Utbildning
Utbildning är en av universitetets grundläggande uppgifter. I detta kapitel 
presenteras utvecklingen av utbildningen på grundnivå och avancerad nivå. 
Även perspektiv som kvalitetsarbete, internationalisering, likabehandling 
samt organiserat studentinflytande redovisas här. 

Figur 3.1  
Fördelning per fakultet (HST)
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Figur 3.2  
Universitetets utbildningsprofil (HST)
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Figur 3.3  
Söktryck: Program, grundnivå
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Figur 3.4  
Söktryck: Program, avancerad nivå
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Söktrycket definieras här som det totala antalet förstahandssökande dividerat med antal antagna i urval 2.

42 LUNDS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2021 



3.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Det totala antalet helårsstudenter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
(exklusive uppdragsutbildning) uppgick år 2021 till 29 091. Andelen kvinnor var 56,5 
procent. 

UTVECKLING HELÅRSSTUDENTER 
OCH HELÅRSPRESTATIONER
Det totala antalet helårsstudenter 2021 var 29 091, vilket 

är en ökning med 750 jämfört med 2020. Andelen kvinnor 

uppgår till 56,5 procent vilket är en ökning med 0,5 procent 

i jämförelse med det senaste året. Antalet avgiftsskyldiga hel-

årsstudenter (från länder utanför EU) fortsätter att öka, från 

1 053 år 2020 till 1 129 år 2021. Antalet helårsstudenter inom 

uppdragsutbildning och beställd utbildning var 239 vilket är 

en ökning med 57. Andelen kvinnor inom uppdragsutbildning 

uppgick till 62 procent. 

Figur 3.5 Helårsstudenter och helårsprestationer

Helårsstudenter Helårsprestationer

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Enligt uppdrag i regleringsbrev 25 804 26 566 27 836 21 865 23 316 23 876 

– kvinnor / män (%) 56 / 44 57 / 43 56 / 44 56 / 44 57 / 43 57 / 43

varav inresande utbytesstudenter 870 554 548 784 534 430 

– kvinnor / män (%) 60 / 40 60 / 40 60 / 40 61 / 39 61 / 39 61 / 39

varav utresande utbytesstudenter 661 315 322 - - -

– kvinnor / män (%) 58 / 42 56 / 44 58 / 42 - - -

Kompletterande utbildning för 
utländska akademiker 39 29 14 37 31 18 

– kvinnor / män (%) 66 / 34 72 / 28 80 / 20 66 / 34 69 / 31 74 / 26

Studieavgifter 956 1 053 1 129 852 991 1 051 

– kvinnor / män (%) 56 / 44 58 / 42 58 / 42 57 / 43 59 / 41 58 / 42

Särskild satsning 2020 - 568 84 - 103 63

– kvinnor / män (%) - 58 / 42 56 / 44 - 59 / 41 54 / 46

Särskild satsning med 
sommarkurser för lärarstudenter* - 109 - - 38 -

– kvinnor / män (%) - 66 / 34 - - 64 / 36 -

Kulturskoleklivet 3 16 28 0 6 21 

– kvinnor / män (%) 58 / 42 52 / 48 48 / 52 58 / 42 52 / 48 44 / 56

Totalt 26 802 28 341 29 091 22 754 24 484 25 029 

– kvinnor / män (%) 55 / 45 56 / 44 57 / 43 56 / 44 57 / 43 58 / 42

Uppdragsutbildning  
och beställd utbildning 243 182 239 305 161 228 

– kvinnor / män (%) 63 / 37 61 / 39 62 / 38 58 / 42 68 / 32 58 / 42

Helårsstudent (HST): Studenter registrerade på kurser motsvarande 60 högskolepoäng under ett kalenderår.
Helårsprestation (HPR): Studenter som uppnår godkända studieresultat för 60 högskolepoäng under ett kalenderår.
*) Redovisas fr.o.m. 2021 i figur 3.30 Sommarkurser utbyggnad 2018 och särskild satsning 2021. Avräknas mot takbelopp
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PRESTATIONSGRAD
Den totala prestationsgraden (kvoten mellan helårsprestationer 

och helårsstudenter) uppgick till 86 procent. Prestationsgraden 

för utbildningsprogram uppgår till 91 procent i jämförelse med 

72 procent för fristående kurser. 

STUDENTFÖRDELNING
Utbildningen vid Lunds universitet har sin tyngdpunkt på 

utbildningsprogram. Andelen studenter som 2021 studerade 

på program var 76 procent att jämföras med 77 procent år 

2020 och 78 procent år 2019.

EFTERFRÅGAN
Universitetet har valt att analysera söktrycket i form av första-

handssökande i relation till antalet antagna. Denna statistik ger 

en bild av hur många som hade studier vid Lunds universitet 

som första prioritet jämfört med antalet tillgängliga utbild-

ningsplatser. Söktrycket redovisas i figur 3.3 och 3.4.

Större delen av 2021, liksom året innan, har präglats av 

coronapandemin. Växande arbetslöshet tillsammans med 

regeringens särskilda satsningar för att utöka antalet utbild-

ningsplatser har lett till en fortsatt stor ökning av antal sökande 

jämfört med föregående år. Även storleken på årskullen som 



gått ut gymnasieskolan under året har påverkat söktrycket. 

Antalet sökande som är 19 år eller yngre är fler än året innan 

i hela landet. 

Under 2021 sökte cirka 123 000 personer till en utbild-

ning vid Lunds universitet via den nationella sökandewebben 

Antagning.se, vilket jämfört med föregående år är en ökning 

med 14 procent. Knappt hälften av de sökande hade Lunds 

universitet som förstahandsval och ungefär en tredjedel kunde 

erbjudas en plats. Andelen förstahandssökande har ökat med 

åtta procent jämfört med 2020. 

Det ökade antalet sökande märks tydligt över samtliga 

utbildningsformer och nivåer, men störst ökning står sökande 

till fristående kurs på grundnivå för, en grupp som växt med 

drygt 20 procent sedan 2020. Sökande till program på avance-

rad nivå fortsätter också stadigt att öka. Under de senaste fem 

åren har antalet anmälningar ökat med 20 procent och sedan 

2020 med elva procent. Större delen av ökningen utgörs av 

sökande till internationella masterprogram, där Lunds univer-

sitet alltjämt har flest sökande av alla lärosäten i landet. Grup-

pen avgiftsskyldiga studenter står för en stor del av ökningen. 

Totalt har avgiftsskyldiga sökande till både program och kurser 

ökat med 30 procent under den senaste femårsperioden.

EXAMEN
Under 2021 har andelen utfärdade examina på grundnivå och 

avancerad nivå ökat med 4,3 procent jämfört med 2020. Antal 

utfärdade examensbevis har ökat kraftigt sett ur ett femårsper-

spektiv, från 6 637 till 8 049, eller 21 procent. För 2021 passe-

rade Lunds universitet alltså 8 000 utfärdade examensbevis på 

grundnivå och avancerad nivå. Det som är mest iögonfallande 

för 2021 är en stor procentuell ökning av utfärdade examens-

bevis för magisterexamen (nära sju procent) samt yrkesexamen 

på grundnivå (drygt elva procent). Magisterexamen har legat 

relativt stabilt de senaste fem åren men en uppåtgående trend 

startade redan år 2020. Yrkesexamen på grundnivå är den exa-

menstyp som haft den i särklass största procentuella ökningen. 

Det är en examenstyp som varit på tillbakagång de senaste 

två åren men som nu tagit fart. De flesta utbildningar inom 

denna kategori återfinns inom hälso- och sjukvårdsområdet. 

Flera yrkesutbildningar inom området har arbetat aktivt med 

genomströmning och ett anpassat överintag de senare åren 

vilket kan ha gett genomslag på 2021 års statistik. Över en 

femårsperiod är det däremot masterexamen som ökat mest, 

från 1 167 utfärdade examensbevis 2017, till 1 657 år 2021, 

eller 42 procent. 

Kvinnor dominerar på både grundnivå och avancerad nivå 

och i samtliga kategorier avseende andel utfärdade examens-

bevis (60 procent). Även här utmärker sig yrkesexamina på 

grundnivå där störst skillnad mellan könen återfinns (71 pro-

cent kvinnor). Jämnast fördelning mellan könen finns i kate-

gorin yrkesexamina på avancerad nivå (52 procent kvinnor).

Figur 3.6 Kostnad per helårsstudent 
och helårsprestation (tkr)

2017 2018 2019 2020 2021

Kostnad per helårsstudent 91,1 97,0 95,1 92,5 95,7

Kostnad per helårsprestation 108,2 113,4 112,0 107,0 111,2
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Figur 3.7 Sökande: Program, grundnivå
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Figur 3.8 Registrerade: Program, grundnivå
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Figur 3.9 Sökande: Program, avancerad nivå
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Figur 3.10 Registrerade: Program, avancerad nivå

3 629 3 894 3 974 4 236
4 773

2 523
2 522 2 510

2 571

2 917

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

2017 2018 2019 2020 2021

6 152
6 416 6 484

6 807

7 690 

Kvinnor Män 

Figur 3.11 Sökande: Fristående kurser
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Figur 3.12 Registrerade: Fristående kurser
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Sökande avser unika individer per utbildningsform, oavsett antagningsomgång, som sökt i tid. Sena anmälningar och avgiftsskyldiga som inte betalat 
anmälningsavgift, ingår inte. Registrerade avser unika individer per utbildningsform. Studenter som enbart varit omregistrerade ingår inte.
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Figur 3.13 Intäkter för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå, exklusive uppdragsutbildning (mnkr)
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Figur 3.14 Kostnader för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå, exklusive uppdragsutbildning (mnkr)
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Figur 3.15 Examina
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Figur 3.16 Ekonomisk utveckling för utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå, exklusive uppdragsutbildning (mnkr)
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Figur 3.17 Examina per examenstyp

338 355 332 358 368

498

600 595
613 622 847 873

773 835 855

194 224 174 205
217

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Kandidatexamen Magisterexamen Masterexamen Yrkesexamen avancerad nivå Yrkesexamen grundnivå

Kvinnor Män 

849

1004

1 043 1049 1 151

1 378
1 544

1 716 1 774 1 718

491 522 498 524 572 669
848 886 980 1 035

863 899 883 904 941

479 486 512 471 535

2 823

2 227

2 548

2 759

829 877 830 882

1 167

1 448 1 481
1 593

1 710
1 772

1 656
1 739

673 710 686 676

2 869

940

1 657

1 796

752

46 LUNDS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2021 



UTBILDNINGSUTBUDET 
Återrapporteringskrav 1: Universitetet ska i årsredovisningen 
redovisa vilka bedömningar, prioriteringar och behovsanaly-
ser som ligger till grund för beslut om utbildningsutbudet. 
Ett universitets eller en högskolas avvägningar när det gäller 
till exempel fördelningen mellan program och kurser på oli-
ka nivåer och med olika förkunskapskrav samt fördelningen 
mellan campus och nätbaserad undervisning ska redovisas. 
Därutöver ska en redovisning lämnas över hur lärosätet 
möter det omgivande samhällets behov av utbildning.

Återrapporteringskrav 2: Universitet och högskolor ska 
redovisa uppgifter om antalet programnybörjare, antalet 
helårsstudenter samt antalet examinerade de senaste tre 
åren på utbildningar som leder till följande examina: 

• arkitektexamen

• barnmorskeexamen

• civilingenjörsexamen

• högskoleingenjörsexamen

• läkarexamen

• sjuksköterskeexamen

• specialistsjuksköterskeexamen

• ämneslärarexamen

• ämneslärarexamen som avläggs efter kompletterande 
pedagogisk utbildning.

Återrapporteringskrav 3: Därutöver ska universitetet redo-
visa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen. 

Följande utbildningar ges inte vid Lunds universitet:

• förskollärarexamen

• grundlärarexamen

• speciallärarexamen och specialpedagogexamen

• tandläkarexamen.

2021 har nya utbildningar skapats och gamla fått ny form. Inte 

minst har coronapandemin aktualiserat vikten av behovsanaly-

ser för förändring och anpassning. Under hösten genomfördes 

en universitetsgemensam enkät riktad till alla nya studenter 

som kan ge värdefull kunskap om studenternas motiv till 

studieval.

Den universitetsgemensamma utbildningsnämnden har 

under 2021 fattat beslut om att inrätta fem nya program 

och ett antal fakulteter har föranmält att de avser inrätta nya 

program. Aspekter som avvägs vid inrättandeprövningar är 

gångbarhet på arbetsmarknaden, hållbar utveckling och fakul-

tetsövergripande samarbeten. Inför inrättande av ny utbildning 

och utvärdering av befintlig utbildning används företrädare för 

arbetslivet som bedömare eller granskare. Även olika sorters 

branschråd ger värdefull input om det omgivande samhällets 

behov vid utveckling av utbildning vid universitetet.

Som framgår av figur 3.18 har antal program på grundnivå 

ökat, liksom fristående kurser på grundnivå. Motsvarande 

ökning på avancerad nivå är inte lika påtaglig. Antal distans-

baserade utbildningar har främst ökat för fristående kurser, 

medan antal program som ges på distans visar en liten men 

inte markant ökning.

Den universitetsgemensamma utbildningsnämndens bered-

ningsgrupp, med uppdrag att diskutera angelägna utbildnings-

frågor, har sedan 2020 fortsatt arbeta med satsningen Studie-

chansen. Satsningen motsvarar de av regeringen uppställda 

målen att möta samhällsutmaningar, som ökad arbetslöshet, 

behov av vidareutbildning och kompetensutveckling. Studie-

chansen har bland annat omfattat en introduktionstermin till 

högskolestudier och fakultetsövergripande tematerminer som 

ger yrkesverksamma och arbetslösa möjlighet att komplettera 

och fördjupa sin utbildning. Dessutom finns vidareutbildning 

i form av kurspaket och fristående kurser med syfte att möta 

efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden. Avvägningar har 

gjorts för att utbudet ska vara tillgängligt för såväl nybörjare 

som personer som behöver komplettera befintlig utbildning, 

men även för att tillhandahålla både längre och kortare utbild-

ningar. Flertalet kurser är på grundnivå med endast grundläg-

gande behörighet som förkunskapskrav. Arbetet genomfördes 

inledningsvis under tidspress och utan tidigare rutiner för 

denna typ av samordning. Studieadministrativ samordning 

av fakultetsövergripande utbildningar är därför en prioriterad 

fråga framöver.

Under pandemin har i stort sett samtliga utbildningar varit 

digitala. Digitala utbildningsformer har blivit mer accepterade 

än tidigare. De har även bidragit till att nå en bredare grupp 

av studerande. Efter pandemin kommer det fortfarande finnas 

både behov av och krav på kvalitativ digital undervisningsform. 

För att vidareutveckla digitalisering av utbildningen startades 

projektet Digitala lärmiljöer i början av året.

Figur 3.18 Antal utbildningsprogram 
och fristående kurser

2017 2018 2019 2020 2021

Program, grundnivå 83 79 84 81 88

– varav riktade mot 
internationell marknad (%) 7,2 8,9 9,5 11,1 10,2

– varav distans (%)  0  0 0 0 0

Program, avancerad nivå 161 157 154 157 155

– varav riktade mot 
internationell marknad (%) 73,3 79,0 78,6 75,2 79,4

– varav distans (%) 1,2 1,9 1,9 1,3 1,3

Längre yrkesprogram med 
tillträde på grundnivå och 
examen på avancerad nivå 35 34 34 32 32

– varav riktade mot 
internationell marknad (%)  0  0 0 0 0

– varav distans (%)  0  0 0 0 0

Fristående kurser, grundnivå 833 810 830 876 905

– varav riktade mot 
internationell marknad (%) 5,9 6,9 11,3 8,7 8,4

– varav distans (%) 12,4 13,8 13,5 18,4 22,1

Fristående kurser, avancerad nivå 561 515 537 537 539

– varav riktade mot 
internationell marknad (%) 3,6 6,4 23,3 12,8 8

– varav distans (%) 2,5 1,9 3,0 1,7 4,8

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTBILDNINGAR
Återrapporteringskrav: Under 2021–2024 har lärosätet mål 
om antal examina från vissa utbildningar. För hälso- och 
sjukvårdsutbildningar är målet 1 685 utfärdade examina. 
Universitetet ska i årsredovisningen redovisa antalet utfär-
dade examina de senaste tre åren samt vilka åtgärder som 
har vidtagits för att uppnå målen. 

Lunds universitet ska under perioden 2021–2024 redovisa 

antalet utfärdade examina inom Hälso- och sjukvårdsutbild-
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ningarna för barnmorskor, röntgensjuksköterskor, sjuksköter-

skor och specialistsjuksköterskor. 

Medicinska fakultetens arbete med att dimensionera antag-

ningen, för att ta höjd för avhopp, har förfinats och utvecklats 

under 2021. Även arbetet med att bevaka genomströmningen 

har intensifierats på de utbildningsprogram som erbjuds. Vid 

varje terminsslut uppmanar fakulteten också studenterna att 

ansöka om examen så att ingen student missar att få ut sin 

examen. Information om examen kommuniceras via den lär-

plattform som medicinska fakulteten använder. 

Figur 3.19 Mål för antal examina för vissa utbildningar

2019 2020 2021

Hälso- och sjukvårdsutbildningar 
(sjuksköterske examina, specialistsjuksköterske-
examina, röntgensjuksköterskeexamina och 
barmorskeexamina)

Helårsprestationer (HPR) 332 298 364

– kvinnor / män (%) 85 / 15 85 / 15 86 / 14

Figur 3.20 Programnybörjare, helårsstudenter och 
examina för hälso- och sjukvårdsutbildningar

Barnmorskeutbildning 2017 2018 2019 2020 2021

Förstahandssökande 96 239 158 107 266

– kvinnor / män (%) 98 / 2 98 / 2 99 / 1 100 / 0 99 / 1

Antagna 26 49 27 30 49

– kvinnor / män (%) 100 / 0 96 / 4 96 / 4 100 / 0 98 / 2

Programnybörjare 26 51 25 26 47

– kvinnor / män (%) 100 / 0 98 / 2 100 / 0 100 / 0 98 / 2

Helårsstudenter 52 48 48 43 48

– kvinnor / män (%) 100 / 0 98 / 2 99 / 1 100 / 0 100 / 0

Examina 28 45 29 25 41

– kvinnor / män (%) 100 / 0 100 / 0 97 / 3 100 / 0 100 / 0

Sjuksköterskeutbildningar 2017 2018 2019 2020 2021

Förstahandssökande 693 638 577 739 856

– kvinnor / män (%) 83 / 17 80 / 20 80 / 20 83 / 17 85 / 15

Antagna 226 245 244 237 236

– kvinnor / män (%) 81 / 19 78 / 22 80 / 20 79 / 21 85 / 15

Programnybörjare 180 207 208 194 195

– kvinnor / män (%) 83 / 17 81 / 19 81 / 19 79 / 21 85 / 15

Helårsstudenter 449 434 490 491 479

– kvinnor / män (%) 83 / 17 84 / 16 83 / 17 83 / 17 84 / 16

Examina 116 108 146 130 147

– kvinnor / män (%) 82 / 18 85 / 15 84 / 16 84 / 16 86 / 14

Specialistsjuksköterske-
utbildningar 2017 2018 2019 2020 2021

Förstahandssökande 432 438 365 397 430

– kvinnor / män (%) 83 / 17 83 / 17 82 / 18 82 / 18 85 / 15

Antagna 228 217 244 268 281

– kvinnor / män (%) 86 / 14 87 / 13 85 / 15 83 / 17 84 / 16

Programnybörjare 153 156 154 154 178

– kvinnor / män (%) 83 / 17 85 / 15 83 / 17 82 / 18 80 / 20

Helårsstudenter 154 134 153 145 161

– kvinnor / män (%) 84 / 16 83 / 17 83 / 17 85 / 15 81 / 19

Examina 182 121 137 124 152

– kvinnor / män (%) 82 / 18 86 / 14 85 / 15 85 / 15 83 / 17

Röntgensjuksköterske-
utbildning 2017 2018 2019 2020 2021

Förstahandssökande 118 80 71 74 122

– kvinnor / män (%) 73 / 27 75 / 25 73 / 27 72 / 28 75 / 25

Antagna 50 60 60 60 60

– kvinnor / män (%) 72 / 28 75 / 25 72 / 28 72 / 28 67 / 33

Programnybörjare 38 42 40 50 48

– kvinnor / män (%) 74 / 26 71 / 29 65 / 35 70 / 30 69 / 31

Helårsstudenter 78 82 81 90 96

– kvinnor / män (%) 79 / 21 78 / 22 73 / 27 74 / 26 73 / 27

Examina 24 25 20 19 24

– kvinnor / män (%) 79 / 21 88 / 12 70 / 30 79 / 21 79 / 21

Läkarutbildning 2017 2018 2019 2020 2021

Förstahandssökande 1 643 1 823 1 720 2 057 1 905 

– kvinnor / män (%) 59 / 41 57 / 43 59 / 41 62 / 38 62 / 38

Antagna 262 316 337 323 293

– kvinnor / män (%) 55 / 45 54 / 46 60 / 40 58 / 42 53 / 47

Programnybörjare 255 293 323 314 129

– kvinnor / män (%) 57 / 43 54 / 46 58 / 42 60 / 40 57 / 43

Helårsstudenter 1 231 1 231 1 325 1 350 1 318

– kvinnor / män (%) 54 / 46 56 / 44 56 / 44 58 / 42 58 / 42

Examina 239 207 220 230 240

– kvinnor / män (%) 51 / 49 49 / 51 58 / 42 56 / 44 53 / 47

Från och med 2021 inkluderar examina endast yrkesexamina inom respektive 
program. Antal examina har räknats om för tidigare år.

Redovisningen för läkarutbildningen inkluderar kompletterande utbildning 
för läkare med avslutad utländsk examen. Se Kap. 3.7.

ÄMNESLÄRARUTBILDNINGEN 
Universitetet och högskolor som har tillstånd att utfärda 
lärar- och förskollärarexamina ska planera för dimensione-
ringen av utbildningar till olika examina, inriktningar och 
ämneskombinationer så att dimensioneringen svarar mot 
studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens nationella 
och regionala behov. De överväganden och åtgärder som 
har gjorts för att informera och vägleda studenterna i detta 
val ska redovisas i årsredovisningen. 

Återrapporteringskrav: Under 2021–2024 har lärosätet mål 
om antal examina från vissa utbildningar. För lärarutbild-
ningar är målet 600 utfärdade examina. Universitetet ska 
i årsredovisningen redovisa antalet utfärdade examina de 
senaste tre åren samt vilka åtgärder som har vidtagits för 
att uppnå målen.

Lunds universitet bedriver ämneslärarutbildning inom dels 

Ämneslärarutbildningsprogrammet (300–330 hp) dels Kom-

pletterande pedagogisk utbildning (KPU) för ämneslärarexa-

men. 

Inom ämneslärarutbildningsprogrammet (ÄLU) erbjuder 

universitetet studenterna ämneslärarutbildning i ämnena 

engelska, franska, fysik, historia, italienska, matematik, musik, 

religion, spanska, svenska och svenska som andra språk med 

inriktning mot gymnasienivå. Inom detta program antas upp 

till 30 studenter i varje ingångsämne. Studenterna informeras 

av studievägledaren om arbetsmarknadens behov i samband 

med deras val av andraämne. 

Till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) antas stu-

denter med tillräckligt många högskolepoäng i ett eller två av 

följande ämnen: biologi, engelska, franska, fysik, italienska, 
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kemi, matematik, naturkunskap, svenska, svenska som andra 

språk, spanska, teknik och/eller tyska för att få examen för 

undervisning antingen på 7–9- eller gymnasienivån.

Det sammanlagda antalet helårsstudenter på de båda pro-

grammen var vid den senaste beräkningen innevarande år 469, 

vilket är 17 fler än 2020. Denna ökning är en naturlig följd 

av att ännu en årskull har tillkommit till ÄLU, som nu är fullt 

utbyggt. I syfte att öka rekryteringen av ämneslärarstudenter 

till mate matik, teknik och de naturvetenskapliga ämnena 

fysik, kemi och biologi utvecklas ämnesdidaktiska strimmor 

för studenter som läser kandidatprogram i dessa ämnen vid 

universitetet. Denna satsning väntas främst få betydelse för 

rekryteringen till KPU:n i dessa ämnen.

Exempel på åtgärder som har vidtagits för att säkra utbild-

ningens kvalitet och minska avhopp är att en styrgrupp har 

inrättats och introduktionsveckan har utvecklats. Det finns 

särskilt språkstöd i egen regi och samarbetslärare har rekry-

terats. Därutöver görs en översyn av rutiner i samband med 

bedömning av de skolverksamhetsförlagda delarna av ämnes-

lärarutbildningen (VFU) samt kompetensutveckling för så väl 

VFU- lärare som VFU-handledare. Under innevarande år har 

en VFU-ledare och ytterligare en biträdande lektor rekryterats.

Att råda bot på lärarbrist i Sverige är en stor utmaning som 

kräver samarbete mellan flera olika aktörer på så väl nationell, 

som regional och lokal nivå. Information och vägledning som 

tar sin utgångspunkt i nationella prognoser måste ställas i rela-

tion till den regionala situationen. Inom regionen och samarbe-

tet Lärosäten Syd, där Lunds universitet är ett av sju lärosäten i 

södra Sverige, görs flera insatser: utbildningsdagar, öppet hus, 

direktinriktad information, hemsidor samt informationsinsatser 

på skolor. Det förs även en kontinuerlig diskussion om dimen-

sionering inom Regionala samverkansrådet för skollagsstyrda 

verksamheter (RSS). 

Inom universitetet har ämneslärarutbildningen prioriterat de 

ämnen som det råder eller förmodas råda brist på framöver 

genom att endast anta studenter till dessa ämnen inom KPU. 

För att försvåra ämneskombinationer som det inte råder brist 

inom, kan vissa ämnen endast läsas som andraämne inom 

det sammanhållna programmet. Inom KPU:n antas inte några 

studenter i dessa ämnen över huvud taget. 

Figur 3.21 Mål för antal examina för vissa utbildningar

2019 2020 2021

Lärar- och förskollärarutbildningar (inklusive 
ämneslärarexamina)

Examina 131 136 115

– kvinnor / män (%) 60 / 40 53 / 47 57 / 43

Från och med 2021 inkluderar examina endast yrkesexamina inom respektive 
program.

Figur 3.22 Programnybörjare, helårsstudenter 
och examina för ämneslärarutbildningen

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Förstahands-
sökande 354 277 271 242 263 230 301

– kvinnor / män (%) 46 / 54 45 / 55 44 / 56 51 / 49 49 / 51 45 / 55 52 / 48

Antagna 250 127 145 149 169 160 191

– kvinnor / män (%) 57 / 43 48 / 52 52 / 48 48 / 52 52 / 48 54 / 46 61 / 39

Program nybörjare 164 145 173 180 183 180 201

– kvinnor / män (%) 62 / 38 49 / 51 53 / 47 50 / 50 55 / 45 53 / 47 58 / 42

Helårsstudenter 294 350 408 435 444 452 469

– kvinnor / män (%) 56 / 44 52 / 48 53 / 47 53 / 47 52 / 48 54 / 46 55 / 45

Examina 5 47 48 63 79 96 115

– kvinnor / män (%) 60 / 40 47 / 53 60 / 40 65 / 35 47 / 53 54 / 46 56 / 44

Från och med 2021 inkluderar examina endast yrkesexamina inom respektive 
program.

Figur 3.23 Programnybörjare, helårsstudenter 
och examina för kompletterande pedagogisk utbildning

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Förstahands-
sökande 149 109 111 101 110 84 162

– kvinnor / män (%) 54 / 46 55 / 45 50 / 50 54 / 46 52 / 48 63 / 37 54 / 46

Antagna 83 51 62 47 58 35 78

– kvinnor / män (%) 53 / 47 65 / 35 55 / 45 62 / 38 52 / 48 66 / 34 55 / 45

Program nybörjare 63 39 59 48 53 33 66

– kvinnor / män (%) 57 / 43 69 / 31 56 / 44 63 / 37 53 / 47 67 / 33 53 / 47

Helårsstudenter 46 52 52 69 65 62 67

– kvinnor / män (%) 61 / 39 61 / 39 60 / 40 66 / 34 59 / 41 57 / 43 53 / 47

Examina 9 26 42 25 34 35 40

– kvinnor / män (%) 100 / 0 73 / 27 60 / 40 64 / 36 85 / 15 54 / 46 52 / 48

Från och med 2021 inkluderar examina endast yrkesexamina inom respektive 
program.
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ÖVNINGSSKOLOR
De universitet och högskolor som får medel ska använda 
medlen för att utveckla verksamhet med övningsskolor och 
övningsförskolor under 2021. 

Återrapporteringskrav: De lärosäten som tilldelas medel för 
att utveckla verksamhet med övningsskolor ska i årsredovis-
ningarna redogöra för antalet helårsstudenter som deltagit 
i verksamheten med övningsskolor under 2021, redovisa en 
bedömning av verksamheten för de kommande två åren och 
prognos över antalet helårsstudenter som bedöms kunna 
omfattas av verksamheten kommande år samt redogöra 
för verksamheten och de viktigare erfarenheterna av sats-
ningen.

Arbetet med att bygga upp övningsskoleverksamheten har 

pågått under 2021. Under året har inledande diskussioner om 

avtalsförfarande hållits. Musiklärarutbildningen har huvudsak-

ligen ansvarat för en handledarutbildning utlokaliserad till en 

skola för att stärka förutsättningarna för fördjupat samar-

bete. Kursen har utformats och reviderats i dialog med lärare 

i gymnasieskolan för att bättre möta de krav som ställs på 

handledare i skolorna.

Musikhögskolan i Malmö har också i samarbete med Lärosä-

ten Syd utvecklat en fortsättningskurs på avancerad nivå i att 

handleda, Handledarutbildning II: Kollega- och studenthand-

ledning i skolverksamhet om 7,5 högskolepoäng på avance-

rad nivå. Handledarkurserna syftar till att kompetensutveckla 

lärare för övningsskolor för att möta de krav som ställs i avtal 

om verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 

Under hösten 2021 har Ämneslärarutbildningen i samarbete 

med VFU-samordnare erbjudit 44 gymnasielärare från skolor 

i Lund en kursintroduktion i handledning av studenter från 

Lunds universitet under deras verksamhetsförlagda utbildning. 

Universitetet har dessutom tecknat överenskommelser med 

två gymnasieskolor gällande samarbetslärare. Detta samarbete 

gäller att verksamma lärare kommer in i ämneslärarutbild-

ningen i en tjänstgöringsomfattning om totalt 40 procent av 

en heltid. Under hösten 2021 har dialog med två huvudmän 

fortsatt för att konkretisera planerna på övningsskolor.

Det är fortfarande svårt att göra en prognos över antalet 

helårsstudenter som bedöms kunna omfattas av verksamheten 

kommande år eftersom det finns en rad osäkerhetsfaktorer 

som antal skolor, handledare och studenter.

JIDDISCH 
Universitetet ska varje läsår erbjuda utbildning i jiddisch. 
Universitetet har rätt att avräkna helårsstudenter och helårs-
prestationer inom utbildningsområde Övrigt för detta ämne. 

Återrapporteringskrav: Av årsredovisningen ska framgå 
antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet hel-
årsstudenter och helårsprestationer. 

Jiddisch är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk och Lunds 

universitet är det enda universitet i Skandinavien som erbjuder 

undervisning och bedriver forskning i jiddisch. En ny genera-

tion av jiddischtalande forskare och lärare bidrar till att ge 

nytt liv åt språket på 2000-talet. Undervisningen består dels 

av språkundervisning, dels av kurser som lyfter fram komplet-

terande delar av jiddischlitteraturen och askenasisk-judisk 

historia och kultur. Universitetet erbjuder bland annat kurser 

om jiddisch film, jiddisch världslitteratur, jiddisch kultur under 

och efter Förintelsen, samt om skapandet av en modern judisk 

kultur. 

Lunds universitet tilldelades dessutom särskilda medel under 

2021 för att påbörja arbetet med en lärarutbildning i jiddisch. 

Att en sådan är välbehövlig har varit känt länge men exakt hur 

den bäst bör utformas har däremot inte varit föremål för utred-

ningar. Det första ledet i arbetet har därmed varit att precisera 

underlaget för att säkerställa att den utbildning som utvecklas 

möter målgruppens behov, att undersöka vilka möjliga vägar 

det finns att revitalisera specifikt jiddisch samt att undersöka 

vilken roll lärarutbildningen kan och bör spela i detta arbete. 

Utredningen visar att det finns relativt få möjligheter till 

utbildning i jiddisch både nationellt och internationellt. Jid-

disch undervisas för barn i judisk skolgång endast på det 

judiska högstadiet Vasa Real i Stockholm. Språk- och litte-

raturcentrum vid Lunds universitet har varit i kontakt med 

Skolverket, Sveriges Jiddischförbund samt Institutet för språk 

och folkminnen (ISOF) som alla identifierats som viktiga sam-

arbets- och samtalspartners. Därutöver har samtal förts och 

visst samarbete inletts med såväl lärarutbildningar i andra 

minoritetsspråk i Sverige som med lärarutbildare i jiddisch 

utanför Sveriges gränser.

Utredningen visar också att en av de bästa vägarna till revi-

talisering är att ge kunskap till och intressera de yngsta. Det 

är därför angeläget att erbjuda förskolelärare i judisk förskola 

möjlighet att lära sig jiddisch och få kunskap om didaktiska 

verktyg för dessa åldrar. 

Arbetet har lett fram till ett förslag om en fortbildning om 

totalt 30 högskolepoäng i jiddisch för lärare och modersmålslä-

rare med formell eller reell kompetens i jiddischspråkfärdighet 

motsvarande minst 30 högskolepoäng. Språk- och litteratur-

centrum vid Lunds universitet har under året inlett arbetet 

med att inrätta nya kurser och att revidera existerande kurser 

i enlighet med den nya studiegången.

Figur 3.24 Sökande, helårsstudenter och 
helårsprestationer i jiddisch (antal)

2017 2018 2019 2020 2021

Antal erbjudna platser 322 278 292 234 107

Sökande totalt 205 141 147 74 99

– kvinnor / män (%) 51 / 49 55 / 45 54 / 46 49 / 51 42 / 58

Helårsstudenter (HST) 16 9 16 7 19

– kvinnor / män (%) 54 / 46 56 / 44 56 / 44 39 / 61 49 / 51

Helårsprestationer (HPR) 10 7 7 6 11

– kvinnor / män (%) 62 / 38 59 / 41 50 / 50 38 / 62 56 / 44

Antal erbjudna platser motsvarar antagningstalen i urval 2 till utbildningar 
i jiddisch. Har tidigare redovisats som antal kurser. Tidsserien är inte helt 
jämförbar med övriga uppgifter från tidigare år i samma figur.

KULTURSKOLEKLIV 
Återrapporteringskrav: Universitetet ska i årsredovisningen 
redogöra för hur medlen använts, inklusive vilka utbild-
ningar som har utvecklats eller bedrivits samt antalet hel-
årsstudenter som har deltagit inom ramen för satsningen. 
Lärosätet ska redogöra för samarbete med kulturskolan 
och med andra lärosäten, utveckling av distansutbildning, 
validering och andra åtgärder som vidtagits för att öka till-
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gången till och bredda utbudet av utbildning av relevans 
för kulturskolan.

Antalet helårsstudenter inom ramen för Kulturskoleklivet vid 

Musikhögskolan uppgick 2021 till 27,8. Utvecklingsmedlen 

har använts för att ta fram nya kurser och att digitalisera kurser 

så att de i större utsträckning kan ges på distans och på så 

sätt nå en större målgrupp. Nya kurser som ges som fristående 

är till exempel ämnesdidaktiska kurser inom konst och scen-

konst samt kurserna Kulturskolan som idé och praktik 1 och 

Att iscensätta tvärkonstnärligt lärande. Kursen Inkluderande 

och specialpedagogiska perspektiv i kulturskolan ges helt på 

distans.

I antagningsarbetet syns sökande med olika bakgrund: 

musikproducenter, musikal-, eller cirkusbakgrund, scenografi-, 

eller designutbildning blandas med traditionella musiker, skå-

despelare och konstnärer. Ett fåtal av de sökande åberopar 

reell kompetens där bedömningarna gjorts i samråd med sak-

kunniga inom respektive område. 

Musikhögskolan samarbetar både på nationell och regional 

nivå med universitet och högskolor samt ett stort antal kul-

turskolor i Skåne, Halland, Blekinge och Kronoberg. 

Målsättningen är att hälften av undervisningen inom 

Kulturskoleklivet ska ske på distans. Investeringar för digital 

utrustning har gjorts och en digital lärplattform, Canvas, har 

införts. Under våren 2021 provades ett antal nya vägar för 

digitala lösningar av kursmoment. En del praktiska kursmo-

ment som kräver att deltagarna interagerar med varandra 

inom de olika konstformerna kommer dock att ske på plats 

i skolans lokaler för att kvaliteten på utbildningen ska kunna 

upprätthållas.

Utbildningen har två tydliga målgrupper: aktiva konstnärer 

som vill komplettera med en pedagogisk påbyggnad, samt 

verksamma pedagoger inom kulturskolan som behöver fort-

bildning. I arbetet med att nå ut med information till dessa 

båda grupper, har regionala och nationella nätverk startats i 

samarbete med Kulturskolecentrum. Särskilda kampanjer för 

rekrytering via studera.nu har också genomförts i samarbete 

med Universitets- och högskolerådet.

För att ytterligare synliggöra Kulturskoleklivet har Musik-

högskolan arbetat med annonsering i facktidningar, Facebook-

annonser, Youtubefilmer och särskilda trycksaker som skickats 

ut till målgrupperna.

KORTA KURSER 
Lunds universitet har för de specifika medel som tilldelats 

under 2021 fokuserat på att utveckla och leverera korta kurser 

för yrkesverksamma inom två olika ämnesområden: krisbered-

skap och artificiell intelligens (AI).

Inom området krisberedskap gavs kurserna Perspektiv på 

trygghet, säkerhet och resiliens i samhället samt Ledning och 

samverkan över hela hotskalan. Sammanlagt har 25 deltagare 

genomgått kurserna med syftet att bidra till verksamhetsut-

veckling och stärka kopplingarna mellan de olika aktörerna. 

Därutöver har ett skräddarsytt utbildningspaket med flera 

korta kursmoduler tagits fram på förfrågan för anställda vid 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

För att möta industrins och samhällets efterfrågan och 

behov av kompetens inom ämnesområdet artificiell intelligens 

(AI) har allt från kortare, ämnesspecifika workshoppar till två 

Massive Open Online Courses (MOOC:ar) levererats inom 

området. MOOC:arna (AI, Business & the Future of Work; samt 

AI, Ethics and Societal Challenges) lanserades hösten 2021 och 

är tillgängliga för yrkesverksamma på plattformen Coursera. 

Sedan lanseringen i september har 883 personer anmält sig 

och 382 personer påbörjat kurserna. 

En genomlysning av olika målgruppers behov har gjorts 

inom AI-området och förslag på kurser har tagits fram med 

målsättning att säkerställa kopplingen mellan universitets och 

arbetsmarknadens styrkor samt samhällets behov. Kurserna 

kommer att ges med början vårterminen 2022.

UTBYGGNAD AV VISSA UTBILDNINGAR 

Behörighetsgivande och högskoleintroducerande 
utbildning
Lärosätena ska redogöra för utbyggnad av behörighetsgi-
vande och högskoleintroducerande utbildningar. Av redovis-
ningen ska framgå hur många tillkommande helårsstudenter 
jämfört med 2019 som ingår i utbyggnaden.

Höstterminen 2021 erbjöd universitetet för första gången ett 

nytt hälsovetenskapligt basår. Basåret är högskoleintroduce-

rande och behörighetsgivande till ett flertal av universitetets 

utbildningsprogram inom det hälsovetenskapliga området. 

Under basårsutbildningen kompletterar studenterna sina 

förkunskaper i matematik och naturvetenskap samt får en 

introduktion till högskolestudier, vetenskapligt förhållningssätt 

och det hälsovetenskapliga vetenskapsområdet med dess pro-

fessioner. Utbildningen hade förhållandevis många sökande i 

första omgången. Efter avslutat basår har studenterna rätt att 

antas till ett av sex möjliga utbildningsprogram vid medicinska 

fakulteten.

Basårsutbildning ges även med teknisk eller naturveten-

skaplig inriktning, där den senare anordnades för första 

gången höstterminen 2020. Söktrycket till basåret med 

naturvetenskaplig inriktning var under 2021 högt med avse-

värt fler sökande än antal platser. När det gäller den tekniska 

inriktningen har antalet platser utökats under 2021 för att 

ge fler studenter möjlighet att komplettera sina kunskaper 

och bli behöriga till vidare högskolestudier inom det tekniska 

området.

En fakultetsöverskridande introduktionstermin anordnades 

för första gången höstterminen 2020 och har sedan dess 

erbjudits under både vår- och höstterminen 2021. Introduk-

tionsterminen ger en bred ingång till universitetsstudier för 

personer som ännu inte bestämt sig för ämnesinriktning eller 

är nyfikna på högre utbildning men av olika skäl först vill prova 

en introducerande kurs. 

Figur 3.25 Behörighetsgivande utbildning

2019 2021
Ökning  

2019–2021

Helårsstudenter (HST) 66 108 42

– kvinnor / män (%) 38 / 62 51 / 49

Helårsprestationer (HPR) 52 95 43

– kvinnor / män (%) 35 / 65 49 / 51
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Hela landet
Lärosätena ska redogöra för utbyggnad av utbildning i hela 
landet. Av redovisningen ska framgå hur många tillkommande 
helårsstudenter jämfört med 2019 som ingår i utbyggnaden.

Inom utbyggnaden prioriterades i första hand fristående kurser 

som kunde räknas in under kompetensutveckling, omställning, 

vidareutbildning och livslångt lärande. Medlen för utbyggna-

den fördelades över samtliga fakulteter. Mer än hälften av 

utbildningarna gavs i digital form för att möjliggöra studier för 

personer som inte är bosatta i regionen. Kursernas omfattning 

varierade mellan 7,5 och 30 högskolepoäng.

Exempel på utbildningar som bidrar till kompetensutveckling 

är de tre kurser i svenska för studerande med utländsk bak-

grund som gavs vid humanistiska och teologiska fakulteterna.

Ett exempel på vidareutbildning är kursen Amning och 

amningsstöd som gavs vid medicinska fakulteten. Kursen är 

en av universitetets mest sökta och kunde genom satsningen 

Hela landet byggas ut från 30 till 50 platser.

Även andra kurser som sedan tidigare visat sig ha ett högt 

söktryck ingick i satsningen, exempelvis Juridisk introduktions-

kurs samt grundkurserna i företagsekonomi och statistik.

På grund av att satsningen Hela landet hade begränsad 

framförhållning gavs inte möjlighet till den marknadsföring 

av nystartade kurser eller kurser som inte sedan tidigare visat 

ha ett högt söktryck, som hade varit önskvärt. Av samma skäl 

hann inte alltid nödvändiga lärarresurser rekryteras för att 

möjliggöra antagning av fler sökande. 

Figur 3.26 Hela landet

2019 2021
Ökning  

2019–2021

Helårsstudenter (HST) 1 175 1 389 214

– kvinnor / män (%) 48 / 52 54 / 46

Helårsprestationer (HPR) 815 1 041 226

– kvinnor / män (%) 47 / 53 53 / 42

Avancerad nivå
Lärosätet ska redogöra för utbyggnaden av utbildning på 
avancerad nivå och kurser som kan förbereda studenterna 
för den framtida arbetsmarknaden genom till exempel 
praktikperioder. Av redovisningen ska framgå hur många 
tillkommande helårsstudenter jämfört med 2019 som ingår 
i utbyggnaden.

Medlen för den särskilda satsningen Avancerad nivå och kurser 

som kan förbereda studenterna för den framtida arbetsmark-

naden genom till exempel praktikperioder fördelades mel-

lan universitetets samtliga fakulteter inklusive universitetets 

särskilda verksamheter (USV). I satsningen ingick såväl hela 

utbildningsprogram som kortare kurser. 

Bland de program som gavs inom satsningen på avancerad 

nivå återfinns ett flertal masterprogram vid Ekonomihögskolan 

med högt söktryck och som i och med satsningen kunnat 

erbjuda ytterligare platser. Humanistiska och teologiska fakul-

teterna har givit kortare kurser i bland annat kognitionsveten-

skap och ett masterprogram i mänskliga rättigheter.

Musikhögskolan har använt satsningen till en ny ettårig kurs 

inom jazzimprovisation, Teaterhögskolan till en sommarkurs 

med syfte att fördjupa och utveckla studenternas konstnärliga 

kompetens och Konsthögskolan satsade på kurser inom sina 

masterutbildningar.

Flera fakulteter har utvecklat eller håller på att inrätta nya 

utbildningar på avancerad nivå. Bland de utbildningar som är 

helt nya, som kunnat utvecklas tack vare satsningen eller som 

ges på nytt i delvis annan form, finns ett flertal kortare kurser 

på medicinska fakulteten, exempelvis Medicinsk vetenskap: 

E-hälsa – ett sätt att stödja hälsa hos befolkningen och Multi-

disciplinära perspektiv på global hälsa. 

Figur 3.27 Avancerad nivå

2019 2021
Ökning  

2019–2021

Helårsstudenter (HST) 696 862 166

– kvinnor / män (%) 55 / 46 56 / 44

Helårsprestationer (HPR) 637 753 116

– kvinnor / män (%) 55 / 45 56 / 44

Bristyrken
Lärosätena ska redogöra för satsningen på bristyrkesutbild-
ningar och särskilt beskriva vilka utbildningar som byggts 
ut. Av redovisningen ska framgå hur många tillkommande 
helårsstudenter jämfört med 2019 som ingår i utbyggnaden.

Under året har universitetet byggt ut flera utbildningar inom 

bristyrkesområden. De fakulteter som bedriver basårsutbild-

ning har också fått ta del av medel riktade mot bristyrkes-

utbildningar. Satsningen har därmed bidragit till det natur-

vetenskapliga basåret och det nystartade hälsovetenskapliga 

basåret. LTH har med hjälp av bristyrkesmedel utökat platserna 

på högskoleingenjörsutbildningarna i datateknik och byggtek-

nik med arkitektur samt ett flertal civilingenjörsutbildningar, 

bland annat inom maskinteknik, datateknik och teknisk fysik.

Även andra utbildningar har fått ta del av satsningen. Brist-

yrkesmedel motsvarande 7,5 helårsstudenter har tilldelats en 

kurs i modersmålsundervisning och studiehandledning som 

riktar sig till verksamma såväl som blivande modersmålslärare 

och studiehandledare. Kursen ges på distans och kvällstid för 

att möjliggöra fortbildning för personer i yrkeslivet. Det finns 

möjlighet att läsa kursen antingen på heltid eller halvtid. Till 

en början vände sig kursen främst till yrkesverksamma moders-

målslärare men under 2021 har det skett en ökning av antalet 

studenter som läser kursen innan de ger sig ut i arbetslivet, 

som ett steg i att utbilda sig till modersmålslärare. Anpass-

ningar av kursupplägget planeras nu för att möta efterfrågan 

från den nya studentgruppen. Medel ur satsningen har också 

använts för att finansiera befintliga utbildningar med högt sök-

tryck där det samtidigt finns efterfrågan från arbetsmarkna-

den. Juristprogrammet som är en av universitetets mest sökta 

utbildningar har under året tilldelats medel för en utbyggnad 

med 2,5 helårsstudenter. 

Figur 3.28 Bristyrken

2019 2021
Ökning  

2019–2021

Helårsstudenter (HST) 5 395 5 833 438

– kvinnor / män (%) 40 / 60 40 / 60

Helårsprestationer (HPR) 4 678 5 239 561

– kvinnor / män (%) 41 / 59 41 / 59
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Ingenjörer och samhällsbyggnad
• Civilingenjörer

• Högskoleingenjörer 

• Samhällsbyggnad (Arkitekter)

Återrapporteringskrav: Lärosätet ska redovisa de utbygg-
nader som inleddes 2018 av ingenjörsutbildningar och sam-
hällsbyggnadsutbildningar. Det ska framgå hur många helårs-
studenter som tillkommit inom utbildningarna sedan 2017.

Civilingenjörsutbildning
I syfte att möta framtida kompetensbehov inom civilingenjörs-

sektorn satsar universitetet på att ta fram och starta nya mas-

terprogram inom forskningsområden i samklang med samhäl-

lets efterfrågan. För kvalitetssäkrad utveckling av programmen 

sker samverkan med aktuella arbetsgivare bland annat via varje 

programs branschråd där representanter från utbildning och 

bransch träffas för att diskutera kompetens-, rekryterings- och 

utvecklingsbehov. Utfallet av diskussionerna och universitetets 

interna kvalitetsarbete ligger till grund för programutveckling 

och dimensionering av studieplatser. 

Civilingenjörsprogrammen har utökats med nybörjarplat-

ser sedan 2018, framför allt inom områdena datavetenskap, 

maskinteknik och industriell ekonomi. Bakgrunden till sats-

ningen är, utöver ökad generell tilldelning inom områdena, 

också söktrycksanalyser samt landets och regionens prognoser 

om arbetskraftsbehov.

Inom områdena väg- och vattenbyggnad, lantmäteri samt 

brandingenjör har antalet platser utökats sedan år 2017, men 

är för år 2021 åter på nivå för år 2018.

Totalt sett har det skett en liten nedgång av antalet nybör-

jare på civilingenjörsutbildningarna inom satsningen under 

innevarande år. Nybörjarna ligger dock på en väsentligt högre 

nivå än när utbyggnaden påbörjades 2018. En bakomlig-

gande faktor är att tidigare års utökning till viss del gjorts 

med tillfälliga medel samt att utbyggnaden i dag inkluderar 

fler utbildningsprogram än år 2018 och att medlen därmed 

fördelats på annat sätt från och med år 2021.

Figur 3.29 Programnybörjare, helårsstudenter 
och examina för civilingenjörer

2017 2018 2019 2020 2021

Förstahandssökande 2 537 2 580 2 583 2 783 2 806 

– kvinnor / män (%) 30 / 70 31 / 69 32 / 68 32 / 68 31 / 69

Antagna 1 218 1 325 1 388 1 430 1 421 

– kvinnor / män (%) 35 / 65 34 / 66 33 / 67 37 / 63 34 / 66

Programnybörjare 1 140 1 206 1 288 1 331 1 275 

– kvinnor / män (%) 35 / 65 35 / 65 34 / 66 37 / 63 34 / 66

Helårsstudenter 4 268 4 342 4 629 4 926 4 977 

– kvinnor / män (%) 34 / 66 34 / 66 35 / 65 35 / 65 34 / 66

Examina 767 853 729 854 795 

– kvinnor / män (%) 34 / 66 34 / 66 39 / 61 35 / 65 36 / 64

Från och med 2021 inkluderar examina endast yrkesexamina inom respektive 
program.

Högskoleingenjörsutbildning 
Högskoleingenjörsutbildningarna är en viktig bas för uni-

versitetets strategiska arbete inom breddad rekrytering och 

breddat deltagande som genomförs i samarbete med företag 

i regionen och Helsingborgs stad.

Generellt är söktrycket till högskoleingenjörsprogram men 

högt, men lägre än till civilingenjörsprogrammen, vilket är ett 

ingångsvärde vid planering av antalet platser.

Examinationsgraden för högskoleingenjörer är generellt sett 

lägre än för övriga tekniska utbildningar, men två program 

avviker från den trenden. För Byggteknik med arkitektur är 

söktrycket stabilt och för Datateknik ses en svag ökning. 

Efterfrågan från arbetslivet är stor avseende personal med en 

kortare utbildning inom området data och IT, och universitetet 

har utökat antalet platser på Datateknikprogrammet mellan 

år 2017 och år 2021.

Högskoleingenjörsutbildningarna inom järnväg, trafik och 

väg har, trots riktade åtgärder som ökad marknadsföring och 

samverkan med regionen, lågt söktryck. Därmed har inte 

antalet platser utökats. En utbildningsöversyn har genomförts 

inom områdena Järnväg samt Trafik och väg i samverkan med 

Trafikverket och branschen i syfte att skapa en en mer attraktiv 

utbildning för studenterna.

I syfte att ytterligare öka rekryteringsbasen för både civil- 

och högskoleingenjörsutbildningarna har antalet platser på 

tekniskt basår utökats. Under 2021 har Lunds tekniska hög-

skola erhållit medel för permanent finansiering för ett ökat 

antal helårsstudenter. 

Figur 3.30 Programnybörjare, helårsstudenter 
och examina för högskoleingenjörer

2017 2018 2019 2020 2021

Förstahandssökande 264 247 225 276 259

– kvinnor / män (%) 19 / 81 19 / 81 22 / 78 25 / 75 23 / 77

Antagna 220 217 192 231 227

– kvinnor / män (%) 24 / 76 22 / 78 20 / 80 29 / 71 30 / 70

Programnybörjare 197 198 182 203 204

– kvinnor / män (%) 24 / 76 23 / 77 19 / 81 28 / 72 29 / 71

Helårsstudenter 424 435 477 481 466

– kvinnor / män (%) 24 / 76 26 / 74 25 / 75 24 / 76 25 / 75

Examina 88 107 92 105 116

– kvinnor / män (%) 28 / 72 28 / 72 32 / 68 30 / 70 34 / 66

Från och med 2021 inkluderar examina endast yrkesexamina inom respektive 
program.

Arkitektutbildning 
Arkitektutbildningen genomförs med stort fokus på under-

visning enskilt och i små grupper. Behovet av speciallokaler 

och utrustning gör att utbildningen är resurskrävande. 

Utbildningen genomförs och utvecklas i nära samarbete med 

företrädare för branschen. Då söktrycket till utbildningen över 

tid är högt i kombination med signaler från arbetsmarknaden 

att efterfrågan på yrkesgruppen är stor och det utökade upp-

draget från regeringen, beslutade Lunds tekniska högskola 

att utöka antalet platser 2017. Till grund för utökningen var 

också att fakulteten satsat på utveckling av infrastruktur för 

utbildningens genomförande, exempelvis genom behovsan-

passade lokaler. Stöd för den ytterligare utök ningen kunde 

också återfinnas i 2018 års särskilda satsning på utbildningar 

inom samhällsbyggnadsområdet. Antalet nybörjarplatser har 

utökats i två etapper från 2017 till 2019. År 2021 fastställdes 

antalet nybörjarplatser till 76.

Då söktrycket är högt både bland nationella och interna-
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tionella studenter har Lunds tekniska högskola även satsat på 

utveckling av ytterligare en masterutbildning inom arkitektur. 

Figur 3.31 Programnybörjare, helårsstudenter 
och examina för arkitektutbildning

2017 2018 2019 2020 2021

Förstahandssökande 483 511 551 686 769

– kvinnor / män (%) 57 / 43 59 / 41 62 / 38 60 / 40 62 / 38

Antagna 90 92 97 96 90

– kvinnor / män (%) 56 / 44 60 / 40 63 / 37 55 / 45 56 / 44

Programnybörjare 80 78 86 79 76

– kvinnor / män (%) 55 / 45 56 / 44 62 / 38 53 / 47 58 / 42

Helårsstudenter 266 283 297 314 321

– kvinnor / män (%) 55 / 45 55 / 45 59 / 41 59 / 41 62 / 38

Examina 62 90 87 71 48

– kvinnor / män (%) 53 / 47 52 / 48 56 / 44 72 / 28 50 / 50

Från och med 2021 inkluderar examina endast yrkesexamina inom respektive 
program.

Sommarkurser
Återrapporteringskrav: Regeringen uppdrar åt Lunds univer-
sitet att från och med 2018 anordna fler sommarkurser. En 
redogörelse för dimensionering och resultat av sommarkur-
serna ska lämnas i årsredovisningen.

I budgetpropositionen för 2018 presenterade regeringen en 

utbyggnad av samhällsviktiga utbildningar i vilken det ingick 

en satsning på sommarkurser med relevans för lärarutbild-

ningen under åren 2018–2020. Syftet med satsningen var att 

korta tiden för att nå lärarexamen och att erbjuda obehöriga 

lärare kompetensutveckling.

För sommaren 2018 fick Lunds universitet i uppdrag att 

erbjuda sommarkurser i en omfattning av 45 helårsstudenter. 

Uppdraget har successivt utökats. Genom ett regeringsbeslut 

i december 2019 breddades syftet med kurserna till att även 

inbegripa kompetensutveckling för behöriga lärare.

Satsningen har i huvudsak fördelats till humanistiska och 

teologiska fakulteterna, juridiska fakulteten, konstnärliga 

fakulteten samt naturvetenskapliga fakulteten. I fördelningen 

av medel brukar hänsyn tas till obehöriga och behöriga lära-

res fortbildning och kompetensutveckling. Vidare prioriteras 

distansutbildning och blandade lärmiljöer. 

Uppföljningar visar att kurserna inom den särskilda sats-

ningen avseende utbyggnad av sommarkurser 2018–2020 

hade ett högt söktryck och gott utfall i relation till uppdragets 

dimensionering.

Från och med 2021 ingår medel för sommarkurser i uni-

versitetets ram. 

Sommarkurser 2021
Universitetet ska anordna sommarkurser under 2021. Sats-
ningen ska redovisas i årsredovisningen 2021.

Regeringens vårändringsbudget för 2021 och den särskilda 

satsningen på sommarkurser resulterade i sammanlagt 16 

kurser och innebar både nya kurser och utökning av befintliga 

sommarkurser. 

De kurser som prioriterades av universitetet var sådana som 

tidigare haft ett högt söktryck och varit eftertraktade av stu-

denterna. Exempel på sådana kurser är den internetbaserade 

kursen Juridisk introduktionskurs, Juridisk översiktskurs och 

kursen Efter metoo – kamp för erkännande i historia och nutid. 

Andra kriterier var en spridning över de olika fakulteterna. Där-

utöver gjordes urvalet utifrån kurser med relevans eller kopp-

ling till pandemin och dess påverkan på samhället, exempelvis 

kursen Ekonomisk historia: Hållbar utveckling – debatt, teori 

och empiri och kursen Pestens tid: Historiska och existentiella 

perspektiv på pandemier. Samtliga utbildningar som gavs 

inom satsningen på konstnärliga fakulteten erbjöds för första 

gången och gav studenterna möjlighet till både specialisering 

och breddning av kompetenser. Såväl högt söktryck som hög 

genomströmning var utmärkande för kurserna på konstnärliga 

fakulteten som ingick i Musikhögskolans kursutbud. Naturve-

tenskapliga fakultetens kurs i numerisk analys utmärkte sig 

speciellt med högt söktryck till de 50 platser de tilldelats.

Vissa sommarkurser som gavs har även givits under höst- 

och/eller vårterminerna. Universitetets utbildningar inom 

regeringens särskilda satsning på sommarkurser har därmed 

visat sig hållbar över tid och visar att intresset för dessa kurser 

är stort.

Figur 3.32 Sommarkurser utbyggnad 2018 
och särskild satsning 2021

2019 2020 2021

Helårsstudenter (HST) 146 405 395

– kvinnor / män (%) 63 / 37 65 / 35 65 / 35

Helårsprestationer (HPR) 87 229 239

– kvinnor / män (%) 64 / 36 66 / 34 67 / 33

Tabellen visar båda satsningarna för sommarkurser.

SÄRSKILDA SATSNINGAR 

Livslångt lärande
Universitetet ska i sin verksamhet främja ett livslångt läran-
de. Nedan redogörs för den särskilda satsningen på livslångt 
lärande. 

Kurser inom livslångt lärande har anordnats både av de 

enskilda fakulteterna och genom den universitetsgemen-

samma satsningen Studiechansen. Kurserna och kurspaketen 

inom Studiechansen har tagits fram med utgångspunkt att 

personer som blivit friställda eller permitterade kan vilja höja 

sin kompetens under tiden de är arbetssökande. Universitetet 

har bland annat erbjudit kurser inom områdena digitalisering, 

artificiell intelligens, hälsofrågor, ledarskap och krishantering. 

Kurserna är spridda över flera fakulteter och har en omfattning 

på fyra till 30 högskolepoäng.

Samtliga fakulteter har utöver detta även fått i uppdrag att 

anordna kurser som underlättar för omställning, kompetens-

utveckling och livslångt lärande. Ett exempel är distanskursen 

Journalistiska verktyg och medieetik – onlinemöjligheter och 

risker i kristid som har haft högt söktryck. Flera fakulteter har 

också arbetat med långsiktig utveckling av sina utbildningar. 

Naturvetenskapliga fakulteten har tagit fram nya program 

på avancerad nivå inom områdena beräkningsvetenskap och 

miljö- och hälsoskydd för att bättre förbereda studenterna 

för framtidens arbetsmarknad. Ekonomihögskolan har arbetat 

med att utveckla områdena ledning och styrning av offentliga 

angelägenheter samt hållbarhet. På konstnärliga fakulteten 
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har medlen riktats mot kurser i inspelningsteknik och musik-

produktion vilket är ett område där fakulteten ser ett ökat 

behov. 

Figur 3.33 Livslångt lärande

2019 2021
Ökning  

2019–2021

Helårsstudenter (HST) 357 579 222

– kvinnor / män (%) 48 / 52 54 / 46

Helårsprestationer (HPR) 246 425 179

– kvinnor / män (%) 48 / 52 54 / 46

Validering KPU
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) fyller en viktig 
funktion för personer som redan har ämneskunskaper och 
som vill utbilda sig till ämneslärare. Medlen ska användas 
för att täcka kostnader vid validering av sökandes reella 
kompetens för behörighet till utbildning som ges enligt 
förordningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk 
utbildning som leder till ämneslärarexamen. Syftet med 
satsningen är att möjliggöra att fler blir behöriga att påbörja 
en KPU.

Återrapporteringskrav: De lärosäten som får ta del av medel 
ska i årsredovisningen redovisa arbetet och resultatet av sats-
ningen samt hur många studenter som har antagits genom 
bedömning av reell kompetens.

Under 2020 och 2021 anvisades universitetet medel för arbete 

med validering av reell kompetens för tillträde till den komplet-

terande pedagogiska utbildningen (KPU). Uppdraget var att ta 

fram metoder och utarbeta rutiner och praxis som kan möjlig-

göra för fler personer att antas till utbildningen. Inga personer 

antogs till KPU efter prövning av reell kompetens under 2021.

Lunds universitet erbjuder KPU med inriktning mot under-

visning i grundskolan årskurs 7–9 samt undervisning i gym-

nasieskolan. Lärarutbildningen i musik har antagning under 

vårterminen vartannat år medan lärarutbildningen i ämnena 

matematik, teknik, fysik, kemi och biologi samt moderna 

språk, engelska, svenska och svenska som andraspråk har 

antagningsperiod under höstterminen varje år. Mot bakgrund 

av regeringens satsning initierade universitetet under hösten 

2020 ett projekt med syfte att driva arbetet. Projektet avslutas 

i mars 2022.

De metoder som arbetats fram prövades under antagningen 

till både vårterminen och höstterminen 2021. Metoderna 

och utfallet av antagningarna utvärderades därefter. Några 

svagheter som identifierades var de sökandes kunskapsun-

derlag och i de praktiska prov som hittills tillämpats. Utifrån 

dessa erfarenheter utarbetades metoder, däribland kurser och 

praktiska valideringsuppgifter, som stärker sökandes möjlighet 

att bli behörig. Metoderna kommuniceras inför kommande 

antagningsomgångar, främst via de webbsidor som projektet 

skapat för information kring utbildningen och validering av 

reell kompetens.
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3.2 Lärarskap och pedagogisk utveckling
Insatser för att utveckla det akademiska lärarskapet och främja högskolepedagogisk 
utveckling på samtliga utbildningsnivåer görs både inom fakulteter och institutioner 
samt inom särskilt inrättade utvecklingsenheter. Insatserna består av pedagogiska 
kurser, utvecklingsprojekt, samverkan med nämnder och utbildningar, konferenser 
samt forskning. 

Tre av de fyra pedagogiska utvecklingsenheterna är fakultets-

egna: PLUS (naturvetenskapliga fakulteten), MedCUL (medi-

cinska fakulteten) samt CEE (LTH), och verkar nära sina res-

pektive fakultetsledningar och utbildningsprogram. Den fjärde 

utvecklingsenheten, Avdelningen för högskolepedagogisk 

utbildning (AHU), är universitetsgemensam och organiserad 

som en avdelning vid institutionen för Utbildningsvetenskap. 

AHU rapporterar till den universitetsgemensamma utbildnings-

nämnden. Under året har ett universitetsgemensamt råd för 

högskolepedagogisk utveckling inrättats med universitetets 

vicerektor för utbildning som ordförande.

Personalen vid utvecklingsenheterna har hållit ett stort antal 

workshoppar och seminarier samt författat stödmaterial om 

metoder och pedagogiska utmaningar vid distansundervisning 

och användning av digitala verktyg. Den högskolepedagogiska 

fortbildningen för lärare, forskarhandledare, doktorander och 

övriga undervisande och handledande personalkategorier har 

huvudsakligen bedrivits på distans men i samma omfattning 

som före pandemin, motsvarande 2 400 deltagarveckor. I bör-

jan av året avslutades Lärosäten Syds gemensamma workshop-

serie om distansundervisning och innan sommaren inledde 

AHU seminarieserien Digitalization of education: Premises, 

promises and consequences. Utvecklingsenheterna deltar 

i flera nätverk och arbetsgrupper för erfarenhetsutbyte om 

distansövergången, bland annat inom Universitas 21 (U21). 

Under året har forskningsprojekt om utbildningsdigitalisering 

och distansundervisning inletts och medelsansökningar förfat-

tats. 

De fyra pedagogiska enheterna är sedan tidigare verk-

samma inom ett flertal utvecklingsprojekt och nätverk, såväl 

lokala som nationella. Exempel är akademiskt lärarskap, kli-

niska lärandemiljöer och simulerade patienter, bedömning av 

pedagogisk skicklighet, tillgänglighet, internationalisering och 

mångkulturella studentgrupper samt strategisk pedagogisk 

utveckling. 

I syfte att förbättra möjligheterna för forskning om högre 

utbildning har en forskarskola om högskolans professionsut-

bildningar, Studies on Professional Education and Training for 

Society (SPETS), inletts i samverkan med Högskolan i Borås 

och Chalmers.
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3.3 Internationalisering
Lunds universitet är en uppskattad aktör på den internationella arenan för högre 
utbildning – ett internationellt universitet, populärt bland internationella studenter 
och med omfattande internationella samarbeten. Nedan följer ett axplock av den 
breda internationella verksamheten.

Engagemanget i Scholars at Risk (SAR) är fortsatt starkt och 

under året har en konsolidering av arbetet med akademisk 

frihet förstärkts genom att universitetets etikråd fick ett utökat 

uppdrag att även innefatta akademisk frihet. Universitetet är 

för närvarande värd för två SAR-forskare.

Implementeringen av handlingsplanen för internationalise-

ring har fortsatt under året. Bland resultaten finns riktlinjer för 

tillgodoräknande av utlandsstudier, en handlingsplan för att 

öka universitetets deltagande i EU:s ramprogram för forskning 

och innovation samt förslag på stöd för anställda inför vistelse 

i länder med auktoritärt styrelseskick.

NÄTVERK, SAMARBETEN OCH 
INTERNATIONELLA MÖJLIGHETER
I samarbetsprojektet Sweden-USA Project for Collaboration, 

Academic Leadership and Innovation in Higher Education 

(CALIE) har ledningarna vid Lunds, Göteborgs, Stockholms 

och Uppsala universitet fortsatt utbyta erfarenheter om stra-

tegisk förnyelse av utbildning och akademiskt ledarskap med 

tre topprankade amerikanska universitet. Under våren publi-

cerades en antologi med bidrag från samtliga medverkande 

lärosäten och i maj anordnades en digital slutkonferens med 

deltagare från lärosäten i Sverige, Europa och USA, forsknings-

finansiärer, departementet, näringsliv och EU-kommissionen. 

European University Alliance for Global Health (EUGLOH) 

gick in på sitt tredje år i oktober. Trots pandemin har ett stort 

antal aktiviteter och utbildningstillfällen kunnat erbjudas 

genom digitala verktyg. Under det tredje och sista året plane-

ras för att återuppta fysisk mobilitet. 

Under 2021 påbörjades implementeringen av universitetets 

handlingsplan för Latinamerika. Planen är att fortsätta det 

strategiska samarbetet med Chile inom ramen för Academic 

Collaboration Chile Sweden (ACCESS). Ett virtuellt forum 

anordnades i juni med över 160 deltagare där man bland 

annat utlyste medel för att utveckla doktorandkurser mellan 

Sverige och Chile. 

Universitas 21 (U21) har under 2021 haft fokus på hållbar-

het och på att utbilda globala medborgare. I och med pande-

min lanserades flera nya möjligheter för både studenter och 

anställda. Kursen Global Citizens med fokus på globala pro-

blem och ledarskap lockade över 2 000 studenter världen över. 

Under året tilldelades fakulteterna medel för att utveckla 

Collaborative Online International Learning (COIL) som är en 

möjlighet till internationellt samarbete mellan universitet, 

lärare och studenter under en kurs eller en del av en kurs.

STIPENDIER FÖR STUDENTER OCH PERSONAL
Lunds universitet beviljades en donation på 2,5 miljoner kro-

nor av Crafoordska stiftelsen för resestipendier utomlands för 

studenter. På grund av reserestriktioner och inställd mobilitet 

kunde endast 48 av vårterminens 78 beviljade stipendiater 

genomföra sin mobilitet. 

Minor Field Studies (MFS)-stipendier ges för fältstudier i 

utvecklingsländer. Vanligtvis fördelas årligen cirka 60 stipendier 

motsvarande 1,7 miljoner kronor. Trots pandemin har intresset 

för MFS varit stort, men till följd av utrikesdepartementets 

(UD:s) reserekommendationer kunde endast en handfull stu-

denter genomföra sin mobilitet. 

Genom Erasmus+ beviljades universitetet nästan 1,6 miljo-

ner euro som möjliggör utbyten, praktik och undervisning för 

både studenter och anställda inom Europa. 

UTBYTESVERKSAMHETEN
Den avtalsbaserade in- och utbytesmobiliteten har under året 

påverkats till följd av coronarestriktioner, inställda utbytes-

program och UD:s avrådan om resor till många destinationer. 

Mobilitet har främst kunnat genomföras inom Europa. Ett fler-

tal utbytesstudenter som genomförde sin mobilitet tillbringade 

sin utbytesperiod i ”lockdown” med digital undervisning. Nya 

rutiner för mottagning av internationella studenter har tagits 

fram med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommenda-

tioner. 

Omställningen till digitala informationskanaler har varit 

omfattande och genomgripande för hela verksamheten. 

Seminarier för både in- och utresande studenter har getts 

digitalt, inspelat material har ersatt traditionella föreläsningar 

och informationsmaterial har digitaliserats. Omställningen har 

inneburit både utveckling och nya möjligheter.

Den universitetsgemensamma mobilitetsdatabasen Sole-

Move är nu integrerat med Ladok och samtliga fakulteter 

hanterar nu studentmobilitet i samma system. 

Erasmus Without Paper (EWP) är ett projekt som syftar till att 

digitalisera och effektivisera mobilitetsadministrationen mellan 

universitet inom Erasmus+. På Lunds universitet är SoleMove 

ingången till EWP. Via SoleMove blir det möjligt att skapa och 

signera utbytesavtal digitalt samt hantera Online Learning 

Agreement. 
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Figur 3.34 Internationell mobilitet (individer)

2017 2018 2019 2020 2021

Utresande utbytesstudenter 1 320 1 323 1 339 546 714 

– kvinnor / män (%) 56 / 44 57 / 43 59 / 41 57 / 43 59 / 41

Inresande utbytesstudenter 2 002 1 820 1 680 1 094 1 048 

– kvinnor / män (%) 56 / 44 59 / 41 60 / 40 61 / 39 60 / 40

Avgiftsstudenter 1 197 1 317 1 536 1 636 1 734 

– kvinnor / män (%) 57 / 43 57 / 43 57 / 43 57 / 43 58 / 42

Utbytesstudenter och avgiftsstudenter inkluderar även studenter som på 
grund av pandemin studerat helt eller delvis på distans.

STUDIEAVGIFTER FÖR TREDJELANDSSTUDENTER
Återrapporteringskrav: Den studieavgiftsfinansierade verk-
samhetens omfattning ska redovisas. Redovisningen ska 
även innehålla en redogörelse för den studieavgiftsfinan-
sierade verksamhetens eventuella påverkan på ett univer-
sitets eller en högskolas övriga verksamhet. Universitet och 
högskolor ska redovisa antalet tredjelandsstudenter som har 
deltagit i utbildning inom ett utbytesavtal och de eventu-
ella förändringar som har skett i denna verksamhet. Vidare 
ska universitet och högskolor redovisa hur samarbetet med 
Migrationsverket har fungerat. 

Universitet och högskolor ska även redovisa antalet 
avgiftsskyldiga studenter som har antagits genom separat 
antagning samt hur den studieavgiftsfinansierade verksam-
heten har påverkats av denna. 

2021 var Lunds universitet ett av Sveriges mest framgångs-

rika lärosäten gällande rekrytering av avgiftsstudenter. Trots 

pandemin har antalet avgiftsskyldiga studenter ökat. Under 

året fanns det totalt 1 734 registrerade avgiftsstudenter vid 

uni versitetet, 98 fler studenter än år 2020. Lunds universitet 

tar emot tredjelandsstudenter från cirka 100 olika länder. Cirka 

35 procent av avgiftsstudenterna på avancerad nivå studerar 

helt eller delvis genom stipendier från Lunds universitet eller 

Svenska Institutet. Övriga studenter finansierar sina studier 

med exempelvis stipendier från hemlandet eller med egna 

medel. De nationella stipendierna bidrar positivt till mångfal-

den i utbildningarna.

Programmet Study Abroad (beställd utbildning för univer-

sitet utanför EU/EES) har till skillnad från vanlig rekrytering 

påverkats mycket av pandemin då det är det sändande uni-

versitetet som avgör om studenterna får delta i programmet. 

Under året har partneruniversiteten enbart skickat ett fåtal 

studenter.

Avgiftsfinansierad verksamhet påverkar universitetets pla-

nering. Det är svårt att förutsäga antalet avgiftsstudenter och 

vilka utbildningar de kommer att efterfråga. Diskussioner 

rörande utbildningsutbud pågår ständigt. För att attrahera 

internationella studenter, arbetar universitetet intensivt med 

rekryteringar och mottagande vid såväl fakulteterna som vid 

den universitetsgemensamma förvaltningen. Det är mycket 

viktigt att rekrytera från många länder så att universitetet har 

en global studentpopulation. En central del i arbetet med att 

attrahera studenter från USA är universitetets deltagande i 

det amerikanska studielånspro grammet Federal Student Aid 

(FSA). Hösten 2021 har Lunds universitet tagit emot 56 ame-

rikanska studenter som finansie rar antingen hela eller en del 

av studierna med amerikanska studielån. Amerikanska med-

borgare har möjlighet att ta lån för både studieavgiften och 

levnadsomkostnader.

Lunds universitet har en stor avtalsbaserad utbytesverksam-

het även om den påverkats stort av pandemin. Av de 1 048 

inresande utbytesstudenterna (1 094 år 2020 och 1 680 år 

2019) kom 158 från länder utanför EU/EES (324 år 2020 och 

763 år 2019). Sedan 2012 har antalet inresande utbytesstu-

denter från länder utan för EU/EES ökat från 30 procent till 

närmare 50 procent. Under hösten 2021 ser universitetet på 

grund av pandemin en kraftig minskning av inresande utby-

tesstudenter utanför EU/EES, då nästan alla utomeuropeiska 

partneruniversitet har ställt in utbyten. 

Under 2021 har pandemin fortsatt att prägla migrations-

området. Viseringspliktiga studenter har haft svårt att nå 

ambassaderna, vilket har medfört att denna grupp har haft 

särskilt svårt att komma hit och påbörja sina studier i tid. I 

vissa fall har det varit svårt för studenterna att uppfylla kraven 

på campusundervisning mot bakgrund av ändrade undervis-
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ningsformer. Även examensarbeten har drabbats av inställda 

företagssamarbeten på grund av pandemin. Det har medfört 

att en förhållandevis stor grupp studenter som inte kunde 

slutföra sina studier i tid behövde ansöka om att förlänga sina 

studietillstånd. Migrationsverket har visat en stor flexibilitet 

då de instiftat en rad undantag från tidigare praxis och kom-

municerat dessa på ett effektivt sätt.

Migrationsverket har haft långa handläggningstider under 

det senare halvåret av 2021, vilket har medfört att studenter 

som inte fick sina beslut i tid inför höstterminen förlorade 

sina studieplatser. Universitetet upplever att kommunikationen 

fungerar mellan universitetet och Migrationsverket. Dock har 

en stor mängd studenter uppgett att de inte får någon kontakt 

med sina handläggare vid Migrationsverket.

Lunds universitet har för närvarande cirka 1 490 aktiva stu-

denter som ingår i pilotprojektet med Migrationsverket som 

började 2019 och som gör det möjligt för programstudenter 

att söka tvååriga uppehållstillstånd mot stärkt uppföljning av 

studenternas studieaktivitet. Pilotprojektet går mycket bra och 

det är många studenter som valt att söka tvååriga uppehålls-

tillstånd, som alltså nu är en möjlighet men inte ett tvång.

Separat antagning har använts av sökande som omfattas 

studieavgiftsskyldighet för nio program på Ekonomihögskolan 

under 2021. Av de 305 studenter som antogs separat, påbör-

jade 105 sina studier. För Ekonomihögskolans del är separat 

antagning till stor del en administrativ fråga för att underlätta 

dimensioneringen i programmen samt en möjlighet till smidi-

gare antagningsprocess.

Figur 3.35 Intäkter och kostnader studieavgifter (tkr)

2017 2018 2019 2020 2021

Intäkter 

Studieavgifter1 91 022 109 466 123 434 136 442 140 693

Anmälningsavgifter 1 471 965 646 0 0

Kostnader   

Institutionernas 
utbildningskostnader 
inkl kvalitetshöjande 
åtgärder2 -62 595 -72 569 -84 327 -102 487 -100 558

Kostnader specifikt för avgiftsstudenter

Personalkostnader -9 526 -10 079 -12 220 -15 044 -15 305

Marknadsföring, 
agenter, mottagande 
och service -7 659 -7 081 -8 691 -7 773 -6 228

Avsättning stipendier -6 047 -7 808 -7 511 -8 274 -8 758

Bostadshantering -3 609 -4 744 -5 785 -6 376 -6 750

Årets kapitalförändring 3 057 8 150 5 546 -3 512 3 094

1) Varav via stipendier som betalas direkt till universitetet 28 212 tkr.

2)  Institutionernas utbildningskostnader antas motsvara universitetets intäkt 
för helårsstudenter och helårsprestationer.

3.4 Likabehandling och service till studenter 
Alla studenter vid Lunds universitet ska ha lika rättigheter och möjligheter, oberoende 
av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Universitetets arbete för att studenternas utbildningstid ska 

präglas av lika villkor regleras bland annat av Strategisk plan 

för Lunds universitet 2017–2026. Lunds universitets policy för 

jämställdhet, likabehandling och mångfald ersätts i årsskiftet 

2021/2022 av en plan för lika villkor som arbetats fram av 

sektionerna Student och utbildning och HR. Rättighetslistan 

– Lunds universitets studenters rättigheter och ansvar bidrar 

också till att studenterna ska kunna genomföra sina studier på 

lika villkor. På universitetsgemensam nivå finns en samordnare 

för det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering 

(SFAD) för studenter. Samordnaren arbetar för lika villkor och 

utgör vid behov ett stöd i fakulteternas arbete.

Studentombudet har i uppdrag att hjälpa studenter när 

de stöter på problem eller har frågor som rör studiegången. 

Studentombudet finansieras av universitetet men är anställd 

av studentkårerna och får sitt uppdrag av dem.

På universitetsgemensam nivå finns rådet för jämställdhet 

och lika villkor. Rådets ordförande innehar ledningsuppdrag 

på universitetsnivå och utses av rektor. Under 2021 har rådet 

fått nytt mandat och sammansättning, där ledamöterna har 

ledningsuppdrag på fakultetsnivå/motsvarande. I rådet ingår 

även tre representanter för de fackliga organisationerna och 

tre representanter för studenterna. För att stärka rådets arbete 

och göra det möjligt att fatta vetenskapligt förankrade beslut 

har rådet under 2021 tillsatt en arbetsgrupp med dokumen-

terade expertkunskaper inom jämställdhet och lika villkor och 

med god kännedom om verksamheten.

SERVICE TILL STUDENTER
På Lunds universitet finns många verksamheter som stödjer 

studenterna i sina studier och ger kompensatoriskt stöd där 

det behövs. Sektion Student och utbildning ger stöd, både 

till studenter och universitetets utbildningsansvariga personal, 

inom verksamheterna Studenthälsan, Pedagogiskt stöd, Stu-

dieverkstaden, Allmänna studievägledningen och Supplemen-

tal Instruction (SI). På fakulteter och institutioner finns också 

studentnära, individanpassat stöd.

Verksamheten Pedagogiskt stöd erbjuder studenter med 

varaktiga funktionsnedsättningar ett flertal möjliga stödåtgär-

der. Verksamheten ger också råd och stöd till undervisande 

lärare kring hur de på bästa sätt kan anpassa studiesituationen 

till studenterna. Vid sidan av pedagogiskt stöd erbjuder bib-
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lioteken studenter med varaktig funktionsnedsättning inläst 

kurslitteratur eller tillgång till andra anpassningar.

Figur 3.36 Antal studenter som har erhållit 
särskilda stödåtgärder

2017 2018 2019 2020 2021

1 730 1 780 1 875 2 063 2 418

Antalet studenter som har pedagogiskt kompensatoriskt stöd 

har ökat stadigt de senaste åren. 

Studieverkstaden stödjer studenter i akademiskt skrivande 

och studieteknik. Internationella studenter kan också få stöd 

i förståelsen av den akademiska kulturen. Studieverkstaden 

arbetar även på systemnivå med workshoppar och föreläs-

ningsinsatser på program och kurser.

Supplemental Instruction (SI) bygger på samverkansinlär ning 

i grupper och är ett komplement till den ordinarie undervis-

ningen. SI sker i möten med fem till femton studenter och leds 

av seniora studenter. Metoden används på sju av nio fakulteter 

vid Lunds universitet och fungerar bland annat som ett stöd 

för nya studenter i övergången till högre studier. Utvärderingar 

av SI vid Lunds universitet visar att verksamheten förbättrar 

studenternas lärande, prestationer och studiestrategier samt 

bidrar till ökad genomströmning. Lunds universitet är dessut-

om ett Europeiskt centrum för Supplemental Instruction – Peer 

Assisted Study Sessions (SI-PASS), ett av fem center i världen 

med uppdrag att informera, utbilda och utvärdera SI-program.

Lunds universitets allmänna studievägledning är tillsammans 

med verksamheten Nationell studentrekrytering vid sektion 

Externa relationer en väg in till Lunds universitet för presumtiva 

studenter. Allmänna studievägledningen vägleder och ger stu-

denter information om universitetets utbildningsutbud, medan 

program- och kursspecifik vägledning finns på varje institution.

Studenter som upplever ohälsa i samband med sina studier 

kan få råd och stöd av Studenthälsan. Studenthälsan ska på 

en övergripande nivå stödja universitetets utbildningsuppdrag 

och både ha en förebyggande och behandlande funktion. I 

uppdraget ingår att erbjuda tjänster för studierelaterad ohälsa 

och främjandet av hälsa bland universitetets studenter. Stu-

denthälsan ska fokusera på tre övergripande områden: studen-

ternas psykiska hälsa, studenternas livsstil med särskilt fokus 

på alkohol, narkotika, tobak, dopning och spel (ANTDS) samt 

studenternas sexuella hälsa med särskilt fokus på risktagande 

och sexuellt överförbara sjukdomar. Under 2021 har Student-

hälsan arbetat med att implementera det nya uppdraget. Insat-

serna har bland annat bestått av utveckling av nya webbsidor 

och utökad samverkan, både internt inom universitetet och 

externt med regional och kommunal verksamhet.

STUDENTERNAS FYSISKA OCH PSYKISKA HÄLSA
Återrapporteringskrav: Universitet och högskolor ska i års-
redovisningen beskriva hur lärosätet utvecklat arbetet för 
att studenterna ska ha tillgång till förebyggande hälsovård 
som har till ändamål att främja studenternas fysiska och 
psykiska hälsa enligt 1 kap. 11 § högskoleförordningen 
(1993:100). I redovisningen ska lärosätena särskilt fokusera 
på studenthälsovårdens arbete för att främja psykisk hälsa 
och hur studenthälsovården möter behovet hos studenter 
som undervisas på distans samt studieovana studenter. I 
redovisningen ska även framgå hur lärosätet avser att arbeta 
under kommande år för att stärka studenthälsovården.

Studenthälsan har under året implementerat ett digitalt arbets-

sätt som ökar tillgängligheten för samtliga studerande, inte 

minst för studenter som studerar på distans. Universitetet 

erbjuder ett utökat utbud av kurser och grupper med fokus 

på olika teman relaterade till studenthälsa. I utbudet ingår 

även öppna lunchföreläsningar som syftar till att främja stu-

denternas psykiska hälsa. Samtliga föreläsningar är till för alla 

studenter, även de som är studieovana.

Utbildningssatsningar har gjorts för att öka kompeten-

sen inom det nya uppdraget: att arbeta förebyggande och 

stödjande till utbildningsorganisationen och studenterna. 

Studenthälsan har satsat på kommunikationsresurser för att 

öka kännedomen om verksamheten och dess utbud bland 

studenterna. Pedagogiskt stöd har fått en högre kapacitet för 

att möta fler studenter med varaktiga funktionsnedsättningar. 

Bemanningen vad gäller pedagogiska samordnare har ökat 

med tio procent och avdelningschef finns nu på 100 procent. 

Under kommande år ska universitetet fortsätta arbeta med 

att stärka studenthälsoinsatserna på Lunds universitet. Från 

och med 2022 erbjuder Studenthälsan tillgänglighet under 

större delen av året för att möta upp studenternas och orga-

nisationens behov av stöd. Universitetet kommer också att 

utveckla Studenthälsans mottagningskoncept för att kunna 

erbjuda en än mer utvecklad tillgänglighet till verksamheten. 

Studenthälsan erbjuder fortsatt insatser digitalt vilket möjlig-

gör ett ökat stöd för de studenter som studerar på distans. 

Lunds universitet kommer under kommande år även att foku-

sera på studenters arbetsmiljö och identifiera det stöd som 

Studenthälsan ska erbjuda inom detta område.

60 LUNDS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2021 



3.5 Organiserat studentinflytande 
Det organiserade studentinflytandet är centralt för Lunds universitet då studenterna 
genom den lagstadgade rätten till representation i beslutande och beredande organ 
deltar i universitetets utvecklingsarbete.

Att Lunds universitet ska ge förutsättningar för ett organise-

rat studentinflytande regleras av högskolelagen (1992:1434). 

Policy och föreskrifter för studentinflytande vid Lunds univer-

sitet reglerar hur det organiserade studentinflytandet bedrivs 

vid universitetet. Ett utvecklat och väl fungerande studentin-

flytande och studiesociala verksamheter är viktigt för Lunds 

universitet. Studenterna är organiserade i nio godkända 

studentkårer. Lunds universitets studentkårer (LUS) utgör en 

gemensam plattform för godkända studentkårer.

Studenterna har inflytande över universitetet både i den 

studienära miljön och på ledningsnivå, i såväl beredande som 

beslutande möten. Studentrepresentanter deltar i institutions- 

och fakultetsstyrelser, universitetsstyrelsen, de tre universitets-

gemensamma nämnderna inom utbildning, forskarutbildning 

och forskning, ledningsgruppen, rektors ledningsråd samt i 

sammanträden då rektor fattar beslut. I frågor som rör stu-

diemiljö representerar studerandeskyddsombud universitetets 

studenter. Studenterna utövar även sitt studentinflytande 

genom att delta i kursvärderingar och enkätundersökningar.

Den studentbarometer som genomfördes 2017 resulterade i 

att den universitetsgemensamma utbildningsnämnden fattade 

beslut om åtgärder för att förbättra studenternas psykoso-

ciala arbetsmiljö. Arbete med att följa upp åtgärderna pågår 

fortfarande.

Lunds universitet stödjer studentinflytandet med ekono-

miska medel. År 2021 avsattes totalt 11,5 miljoner kronor 

till studentinflytande och studiesocial verksamhet. Den största 

delen av dessa medel utgörs av ett generellt stöd till student-

kårerna men universitetet bidrar även med riktade stöd till 

studentorganisationerna. I de riktade stöden ingår medel till 

ett studentombud och ett doktorandombud, tidningen Lun-

dagård och alkoholutbildning för studentaktiva. Under 2021 

har medel även avsatts för en utbildning där studentaktiva 

med ledningsuppdrag ges verktyg att förebygga och agera 

mot sexuella trakasserier inom studentlivet. Universitetet bidrar 

också med medel för en studentsamordnare på deltid och 

med medel till Akademiska föreningen för studieplatser i 

AF-borgen. Därutöver finns en studiesocial fond från vilken 

studentorganisationerna kan söka medel i samband med 

arrangemang.

3.6 Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling 
Under 2021 har Lunds universitets kvalitetssäkringsarbete granskats nationellt av 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Granskningen resulterade i omdömet ”Godkänt 
kvalitetsarbete” då samtliga bedömningsområden och 19 bedömningsgrunder var 
uppfyllda. För Lunds universitet är detta en bekräftelse på att den systematik och de 
processer som finns är ändamålsenliga och bidrar till utveckling av utbildningen.

Den internationella bedömargruppen lyfte fram styrkorna 

med Lunds universitets kvalitetsarbete, men lämnade även 

rekommendationer på utvecklingsområden. Systematik kring 

utbildning på forskarnivå, uppföljning av kvalitetsarbetets 

resultat och frågor kopplade till internationalisering kommer 

tillsammans med de andra rekommendationerna att tas om 

hand inom ramen för det interna utvecklingsarbetet av kvali-

tetsarbetet kopplat till utbildning.

De årliga kvalitetsdialogerna mellan rektor och fakulteterna 

fortsätter att följa upp fakulteternas kvalitetsarbete. En särskild 

fråga i dialogerna för 2021 var hur fakulteterna arbetar för 

att göra resultaten av kursutvärderingar tillgängliga för olika 

målgrupper. Ett återkommande frågeområde för dialogerna är 

vilka resultat fakulteternas utbildningsutvärderingar genererar 

och vilka aktiviteter eller åtgärder som vidtas utifrån dessa. 

Exempel på åtgärder är förtydliganden av mål i kurs- och 

utbildningsplaner och kompetensutvecklingsinsatser för lärare 

i interkulturell kompetens och internationalisering.

Tack vare informationsinsatser har doktorandrepresentan-

ternas deltagande i kvalitetsdialogerna ökat, både i form av 

skriftliga inlagor och som deltagare i själva dialogen. Detta har 

bidragit till att viktiga kvalitetsaspekter på utbildning på fors-

karnivå har fått större utrymme. Ytterligare en möjlighet som 

breddar deltagandet, framför allt när det gäller doktorander, 

är användningen av både svenska och engelska i de skriftliga 

underlagen och vid dialogen.

Under 2021 har den universitetsgemensamma utbildnings-

nämnden haft nio sammanträden och två halvdagar med 

workshoppar. Aktiviteterna under året har fortsatt präglats 

av hanteringen av de utmaningar och satsningar som corona-
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pandemin har fört med sig, till exempel examination under 

den digitala omställningen. Nämnden har fungerat som bered-

ningsorgan till beslut om hur de särskilda satsningarna från 

regeringen ska hanteras på universitetet. På så vis har en mer 

universitetsgemensam och strategisk diskussion kunnat ske 

kring hanteringen av dessa uppdrag. 

Den universitetsgemensamma utbildningsnämnden har 

under 2021 beslutat att inrätta fem nya program vid universi-

tetet, samtliga på avancerad nivå. Av de föranmälningar som 

inkommit kring framtida inrättande syns samma utveckling. 

Rutinen med föranmälningar ger nämnden bättre möjligheter 

att se helheten i universitetets utbildningsutbud och att identi-

fiera möjliga samarbeten. Nämnden har också beslutat att revi-

dera handläggningsordningen för inrättande och avveckling av 

utbildning. Framför allt har tidsramar för inrättandeprocessen 

förtydligats. Tillsammans med fakulteterna genomfördes två 

workshoppar kring inrättande och avveckling av utbildning i 

syfte att utbyta erfarenheter och praxis kring genomförande 

av det reviderade styrdokumentet.

För fjärde gången genomfördes nybörjarenkäten en bit in 

på höstterminen. Enkäten som skickas ut vart tredje år samlar 

information från studenter som för första gången studerar vid 

Lunds universitet om vilka förväntningar de har på sina studier. 

Svarsfrekvensen uppgick till 37 procent. Resultaten skiljer sig 

inte nämnvärt från tidigare år, men utgör ändå ett bra stöd för 

olika delar av universitetet i arbetet med att rekrytera framtida 

studenter och stötta befintliga. De åtgärder som initierades 

med anledning av den förra studentbarometern fortsätter att 

genomföras och följas upp. Exempelvis har universitetet tagit 

fram förbättrad information kring olika former av studentstöd, 

samtidigt som förberedelser för nästa barometer pågår.

De nationella utbildningsutvärderingar som har genom-

förts av UKÄ har resulterat i godkända utbildningar, förutom 

ämneslärarutbildningen mot arbete i gymnasieskolan med 

inriktning matematik. För denna inriktning fann bedömargrup-

pen brister kopplat till ämnesdidaktik. Arbetet med att komma 

till rätta med kvalitetsbristerna pågår med målet att återfå 

examenstillståndet. De studenter som redan har antagits till 

inriktningen kan slutföra sin utbildning.

Den universitetsgemensamma forskarutbildningsnämnden 

har under 2021 fortsatt haft fokus på att bevaka doktorander-

nas situation under coronapandemin och hur restriktioner, som 

bland annat inneburit hemarbete, har påverkat doktorander-

nas utbildning, avhandlingsarbete och generella arbetsmiljö. 

Forskarutbildningsnämnden har under året beslutat att inrätta 

en nätverksgrupp med uppgift att, i samarbete med nämnden, 

stödja vidareutvecklingen av universitetets forskarhandledarut-

bildningar vid samtliga fakulteter. I uppdraget ingår att beakta 

behoven av kompetensutveckling inom handledning för alla 

kategorier av handledare och att utveckla ett kursutbud som 

ger forskarhandledare möjlighet att kontinuerligt vidareut-

veckla sina handledarkompetenser.

KVALITETSFÖRSTÄRKNING
Den särskilda höjning av ersättningsbeloppen för utbild-
ningsområdena humaniora, teologi, juridik, samhällsve-
tenskap, undervisning och verksamhetsförlagd utbildning 
som inleddes 2016 ska användas för kvalitetsförstärkande 
åtgärder. Medlen ska i första hand användas för att införa 
fler lärarledda timmar på utbildningar inom dessa områden. 
Detta inkluderar fler lärarledda timmar i lärarutbildningarna.

Återrapporteringskrav: Universitet och högskolor ska redo-
visa och analysera hur de höjda ersättningsbeloppen har 
bidragit till högre kvalitet och hur medel har bidragit till 
fler lärarledda timmar inom berörda utbildningar, inklusive 
lärarutbildningarna.

Den särskilda höjning av ersättningsbeloppen för utbildnings-

områdena humaniora, teologi, juridik, samhällsvetenskap, 

undervisning och verksamhetsförlagd utbildning har varit 

nödvändig för att bibehålla och fortsätta utveckla kvaliteten 

för dessa utbildningar. Antalet lärarledda timmar har inte ökat 

i någon större utsträckning. I stället har medlen använts för 

att minska den urholkning av ersättning per helårsstudent 

från regeringen som har pågått under flera år. Flera av de 

fakulteter som har erhållit dessa ersättningsbelopp har satsat 

på att utveckla kunskap om digitala arbetssätt och verktyg i 

undervisningen. Exempelvis har humanistiska och teologiska 

fakulteterna utlyst projektmedel för utveckling av digitala 

verktyg och nätbaserad pedagogik. Syftet med utlysningen 

har varit att skapa en hållbar och högkvalitativ pedagogisk 

verksamhet med hjälp av digitala verktyg. Liknande utveck-

lingsarbete pågår vid fler fakulteter. Även om detta primärt 

har gjorts för att ta tillvara på erfarenheter från omställningen 

under coronapandemin och för att utveckla undervisningen, 

kan det på sikt också möjliggöra kvalitetsförstärkning till vissa 

delar av utbildningen.
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3.7 Integrationssatsningar och 
bedömning av reell kompetens
Lunds universitet ger kompletterande utbildningar för personer med en akademisk 
examen från ett annat land som behöver kunskaper och färdigheter för att arbeta i 
reglerade yrken. Även validering av reell kompetens för såväl tillträde till utbildning 
som för tillgodoräknande av studier sker vid universitetet.

KOMPLETTERANDE UTBILDNINGAR FÖR PERSONER 
MED AVSLUTAD UTLÄNDSK UTBILDNING
Återrapporteringskrav: Samtliga lärosäten som tilldelas 
medel från denna anslagspost ska i årsredovisningarna redo-
göra för antalet helårsstudenter som deltagit i utbildning 
som bedrivs enligt förordningen (2008:1101) om högskole-
utbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning 
samt sökande och antagna till utbildningen. Av årsredovis-
ningarna ska även framgå de viktigaste erfarenheterna av 
satsningen. Medverkande lärosäten ska redogöra för hur de 
arbetar med uppföljning av utbildningen och resultatet av 
sådan uppföljning samt ska i årsredovisningen även redovisa 

• antalet studenter som har genomgått utbildningen med 
godkänt resultat

• antalet studenter som har avbrutit studierna under 
utbildningens gång och anledningen till detta. 

Kompletterande utbildning för läkare med examen 
utanför EU/EES och Schweiz
Den kompletterande utbildningen för läkare ges varje vår-

termin, men har under våren 2021 haft ett uppehåll. Skälen 

till det är bland annat att det varit stora svårigheter att få 

kliniska praktikplatser utöver de som regleras för läkarstuden-

ter genom avtal mellan svenska staten och vissa regioner om 

samarbete rörande utbildning av läkare, klinisk forskning och 

kring utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtal). Program-

met har därför under år 2021 omarbetats. Det ska starta på 

nytt vårterminen 2022 i form av ett 1,5-årigt program som 

integreras i ordinarie läkarutbildning. Den nya kompletterings-

utbildningen är även en anpassning till den nya legitimations-

grundande, sexåriga läkarutbildningen.

Utbildningen har hittills genomförts för tre kullar studenter 

från vårterminen 2018 till vårterminen 2020. Vårterminen 

2020 antogs 14 studenter och samtliga genomförde utbild-

ningen, utan avhopp, och med fullständiga resultat.

Kompletterande utbildning för personer med utländsk 
psykologexamen 
Den kompletterande utbildningen för psykologer ges varje 

hösttermin. Inför höstterminen 2021 sökte 62 personer, fyra 

fler än år 2020, till utbildningen varav tio antogs efter värde-

ring av meriter. 

Erfarenheterna hittills visar att genomströmningen är god 

och merparten av studenterna avslutar utbildningen inom 

ramen för de tre terminerna. Ett fåtal studenter har behövt 

gå ner i studietakt, vilket universitetet tillmötesgått. Det är få 

avhopp på utbildningen och när avhopp sker är det ofta för att 

studenten identifierat någon annan mer relevant karriärväg. 

Bland de antagna höstterminen 2020 har två individer avbrutit 

sina studier då de beretts en alternativ väg till legitimation av 

Socialstyrelsen. 

Antagningsprocessen, individuell studiegång och individuell 

uppföljning av studenterna är resurskrävande. Ett problem är 

att språknivån är låg hos många antagna studenter, trots att de 

uppfyller formell behörighet. Språkstöd till studenterna i form 

av särskilda åtgärder har vidtagits av institutionen. Att delta i 

språkundervisningen är frivilligt och merparten deltar i någon 

omfattning. Den långsiktiga målsättningen är fortsatt att ge 

en poänggivande kurs i svenska / professionell kommunikation 

för psykologer. 

Grundstrategin i den kompletterande utbildningen är fort-

satt att studenterna integreras i kurser i det ordinarie psyko-

logprogrammet. Universitetet har sett anledning att utöka de 

undervisningsmoment som är särskilt riktade till de komplette-

rande studenterna för att bättre svara mot deras lärandebehov. 

Studenterna erbjuds därtill vägledning och mentorskap, samt 

andra åtgärder för att underlätta integrationen med studen-

terna på psykologprogrammet.
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Figur 3.37 Kompletterande utbildning för personer 
med utländsk akademisk examen

2017 2018 2019 2020 2021

Förstahandssökande 44 254 228 204 38

– kvinnor / män (%) 70 / 30 43 / 57 50 / 50 49 / 51 84 / 16

Antagna 19 42 35 26 10

– kvinnor / män (%) 74 / 26 60 / 40 74 / 26 65 / 35 90 / 10

Helårsstudenter 12 42 39 29 14

– kvinnor / män (%) 69 / 31 62 / 38 66 / 34 72 / 28 80 / 20

BEDÖMNING AV REELL KOMPETENS
Tillgodoräknande av tidigare utbildning och yrkeserfarenhet 
kan främja genomströmning inom till exempel lärar- och 
förskollärarutbildning och vårdutbildningar. Universitet 
och högskolor ska under året utveckla och intensifiera sitt 
arbete med tillgodoräknande av tidigare utbildning eller 
yrkeserfarenhet.

Återrapporteringskrav: I årsredovisningen ska lärosätena 
redogöra för hur arbetet med tillgodoräknande har fortlöpt.

Arbetet med validering för breddad rekrytering och livslångt 

lärande har under året vidareutvecklats, följts upp och kvali-

tetssäkrats.

Under 2021 har ett projekt om samordnad hantering av 

tillgodoräknande av reell kompetens pågått vid universitetet. 

Projektet har utvecklat och verkställt förslaget om en universi-

tetsgemensam ingång för ansökningar om tillgodoräknande 

baserat på validering av reell kompetens. Tidigare har dessa 

ansökningar hanterats av institutionerna utan enhetliga ruti-

ner.

En universitetsgemensam ingång bidrar till att synliggöra 

och tydliggöra möjligheten att tillgodoräkna reell kompetens 

och att ansökningar om detta utformas på ett enhetligt sätt. 

Likaså främjas en rättssäker, likvärdig och transparent hante-

ring av ansökningarna och möjligheten att följa upp ärenden 

förbättras. Stödfunktionen för den universitetsgemensamma 

ingången som ansvarar för den administrativa processen och 

för hanteringen av ansökningarna, blir ett stöd för institutio-

nerna och fungerar som en länk mellan dessa och de sökande 

genom hela processen, från ansökan till bedömning. Själva 

bedömningsarbetet sker vid institutionerna. Projektet har tagit 

fram en extern webbsida där studenter hittar ansökningsblan-

kett samt information om tillgodoräknande av formell och reell 

kompetens. Information som riktar sig till anställda är publi-

cerad på universitetets medarbetarwebb. Projektet har också 

tagit fram beslutsmallar och manual som stöd för fakulteter 

och institutioner i bedömningsarbetet och för den adminis-

trativa processen. Ansökningar om tillgodoräknande av reell 

kompetens samordnas för samtliga fakulteter vid universitetet, 

undantaget LTH och medicinska fakulteten. Dessa fakulteter 

har en tydlig, etablerad och välfungerande organisation inom 

respektive verksamhet för att hantera ansökningar om tillgo-

doräknanden av reell kompetens och har valt att tillsvidare stå 

utanför den universitetsgemensamma ingången.

2020 rekryterades en valideringssamordnare vid univer-

sitetets antagningsavdelning. Valideringssamordnarens roll 

har etablerats under det gångna året och fungerar som en 

ingång både internt och externt. I arbetet ingår bland annat 

omvärldsbevakning, spridning av information till berörda aktö-

rer och deltagande i ett nätverk för valideringsfrågor inom 

Lärosäten Syd, vars syfte är att stärka samverkan och samsyn 

inom nätverket. Lunds universitet ser en vilja till samarbete 

och en acceptans för varandras bedömningar av reell kompe-

tens inom nätverket. Valideringssamordnaren har under året 

följt både projektet om tillgodoräknande av reell kompetens 

och projektet som rör kompletterande pedagogisk utbildning 

(KPU) för att hitta beröringspunkter.

Lunds universitet har under året infört förbättrade interna 

rutiner för statistik och uppföljning, bland annat i form av kon-

sekvent tillämpning av tjänsteanteckningar och åtgärdskoder. 

På så sätt kan framtida sökningar och jämförelser med andra 

lärosäten göras.

En uppföljning av vårterminens ansökningar om reell kom-

petens (reko) pågår, med avsikt att förbättra och kvalitetssäkra 

information till de sökande och förbättra stödmaterialet för 

reko-handläggare. En stor grupp av sökande har missförstått 

funktionen med reell kompetens. De vanligaste missförstån-

den är att ansökan om reko ökar meritvärdet, att studenter 

är garanterade en plats, att reell kompetens utgör en egen 

kvotgrupp och att enbart reko-blanketten tillsammans med 

tjänstgöringsintyg ger behörighet. Lunds universitet planerar 

att stärka kommunikationen ytterligare, jämte information 

kring nästa års nationella behörighetsprov.
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4. Forskning
Forskning är en av universitetets grundläggande uppgifter. Två tredjedelar 
av universitetets intäkter avser forskning och utbildning på forskarnivå. 
I detta kapitel presenteras utbildning på forskarnivå, utvecklingen av 
strategiska forskningsområden, särskilda forskningsbidrag, forsknings-
infrastruktur och vetenskapliga publikationer. 

Figur 4.1 Intäkter för forskning och utbildning 
på forskarnivå inkl uppdragsforskning (mnkr)
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Figur 4.2 Kostnader för forskning och utbildning 
på forskarnivå inkl uppdragsforskning (mnkr) 
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Figur 4.3 Ekonomisk utveckling för forskning och 
utbildning på forskarnivå inkl uppdragsforskning (mnkr)
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Figur 4.4 Universitetets största bidragsfinansiärer 
(inkomster, mnkr)

Finansiär 2021

Vetenskapsrådet 1 059,3

EU 257,3

Knut & Alice Wallenbergs stiftelse 225,3

Formas 161,9

Cancerfonden 147,2
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4.1 Ett dynamiskt forskningsuniversitet
Lunds universitet bedriver forskning av högsta internationella kvalitet. Forskningen 
tar sig an samhällets utmaningar, och med universitets bredd och gränsöverskridande 
samverkan nås de utmanande målen. Forskningsanläggningarna MAX IV och ESS är 
en stark bas för fortsatt utveckling och nu tas nästa steg med Science Village i direkt 
anslutning till dessa. 

Omvärlden förändras i allt snabbare takt och det krävs såväl 

flexibilitet att hantera utmaningar i närtid, som att driva de 

långsiktigt viktiga frågorna. Ett exempel på det förstnämnda 

är projektet AI ska hjälpa oss upptäcka framtida pandemier 

som visar på snabb anpassning till rådande omständigheter. 

Universitet driver även flera forum för att hantera framtidens 

samhällsutmaningar, som exempelvis framtidsveckan med LU 

Futura och det övergripande temat Vilka genombrott behövs 

inom forskningen och inom samhället för att vi ska kunna ta 

oss an framtiden på bästa sätt?.

En stor andel av forskningen bedrivs genom de tolv natio-

nella strategiska forskningsområdena (SFO), som utvecklar 

flervetenskaplig excellent forskning med syfte att ta fram ny 

kunskap till nytta för samhället. Nästa steg i utvecklingen är att 

definiera fem bredare profilområden, där forskning, utbildning 

och samverkan ingår, med ambitionen att ta del av regeringens 

planerade satsning på profilområden.

En ökande andel av forskningen är inriktad på hållbarhet 

och under våren 2021 beslutade universitetet att under fyra 

år avsätta sammanlagt 100 miljoner kronor till ett forsk-

ningsprogram för excellens med fokus på Agenda 2030 och 

hållbar utveckling. Tre forskningsprojekt med sammanlagt tio 

postdoktorer har beviljats totalt 23,5 miljoner kronor i första 

omgången. 

Forskningen vid Lunds universitet har stor bredd med 

genomslag på samtliga globala utvecklingsmål, där mål 3, God 

hälsa och välmående, sticker ut både i volym och genomslag. 

Det är tydligt hur forskningen knyts allt närmare samhällsut-

maningarna. Vid Europeiska unionens klimatförhandlingar i 

Glasgow (COP26) i början av november hade forskare en tydlig 

roll. Lund universitet hade fyra ackrediterade forskare på plats 

och ett trettiotal initierade forskare tillgängliga för support. 

När Europeiska unionens ramprogram utvärderas och går 

från Horisont 2020 till Horisont Europa blir slutsatsen att 

Lunds universitets totala antal projekt minskat marginellt 

medan kontrakterade medel ökat i det senaste ramprogram-

met, där universitetet fortsatt har en hög placering i Sverige 

vad gäller antal projekt och beviljade medel. Lunds universitet 

har därför tagit fram en handlingsplan med syfte att öka och 

bredda deltagandet, höja kvaliteten på ansökningar, samt att 

arbeta mer strategiskt. Det handlar om att i högre grad enga-

gera alla fakulteter vid universitetet och att arbeta bredare 

med ansökningar mot alla tre pelare i ramprogrammet, där 

universitetet tidigare varit mer framgångsrikt inom pelare ett 

och excellent forskning. För att ytterligare intensifiera arbetet 

har EU-kontoret i Bryssel som representerar Lärosäten Syd 

utökats från en till två personer. 

Internationalisering och forskningsinfrastruktur är två 

strategiskt viktiga områden. Lunds universitet har rekryterat 

den internationella toppforskaren Trevor Forsyth för att leda 

utvecklingen av institutet Lund Institute of advanced Neutron 

and X-ray Science (LINXS), med syfte att få maximal utväxling 

av potentialen i MAX IV och ESS. Som en del i detta, kom-

mer LINXS att stimulera och främja vetenskaplig, industriell 

och regional utveckling i Science Village, ett nytt område som 

samlar forskning och innovation, beläget intill MAX IV och ESS.
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4.2 Utbildning på forskarnivå
Lunds universitet erbjuder utbildning på forskarnivå vid samtliga nio fakulteter 
i cirka 150 forskarutbildningsämnen för cirka 2 700 doktorander. Universitetets 
gemensamma forskarutbildningsnämnd har i uppdrag att behandla och bereda 
universitetsövergripande strategiska frågor om utbildning på forskarnivå. 

UKÄ:S LÄROSÄTESGRANSKNING
Lunds universitet har varit föremål för UKÄ:s lärosätesgransk-

ning. Resultatet visar att kvalitetssäkringssystemet för utbild-

ning på forskarnivå generellt fungerar väl. UKÄ konstaterar att 

de årliga kvalitetsdialogerna är ett dynamiskt och transparent 

instrument, centrala för systemets funktionalitet. Samtidigt 

pekar UKÄ:s granskning på områden med utvecklingspoten-

tial. Universitetet rekommenderas bland annat att förtydliga 

systematik och frekvens i utförandet av interna undersök-

ningar samt att säkerställa att forskarhandledares behov av 

kompetensutveckling tillgodoses. UKÄ framhåller att forskar-

utbildningsnämnden med fördel kan inta en tydligare och mer 

proaktiv roll för utbildningens utveckling.

SYSTEMATISERAT KVALITETSARBETE
Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet har universite-

tet tillsatt en nätverksgrupp med representanter från fakul-

teterna och studentkårerna. Nätverksgruppen ska verka för 

att stärka och utveckla utbildningen för forskarhandledare. 

Nätverksgruppen rapporterar till den universitetsgemensamma 

forskarutbildningsnämnden.

Utöver universitetsledningens årliga kvalitetsdialoger är nu 

även årliga dialoger mellan fakultetsledningar och institutio-

ner, om bland annat kvaliteten i forskarutbildning, etablerade 

på flertalet fakulteter. Dialogerna är fördjupade samtal som 

syftar till att ge fakulteten överblick över forskarutbildningens 

förutsättningar, utmaningar och utveckling. Dialogerna ska 

också säkerställa och synliggöra att systematisk uppföljning 

och kvalitetsutveckling sker. Årscykeln består av självvärdering, 

kvalitetsdialoger, identifiering av utvecklingsområden samt en 

utvecklingsplan. Dialogerna fokuserar ofta på ett årligt tema 

som ”doktorandperspektiv”, ”individuell studieplan” eller 

”internationalisering”. Nedan följer exempel på utvecklings-

insatser under 2021.

Medicinska fakulteten har under året introducerat en fors-

karskola för doktorander. Forskarskolan ger utrymme för ett 

nytt pedagogiskt upplägg genom att ett kurspaket introduce-

ras som innebär att nyantagna doktorander genomgår obliga-

toriska kurser under det första året i utbildningen. Upplägget 

ska underlätta för handledare och doktorander att planera 

utbildningen. Forskarskolan skapar dessutom möjligheter för 

doktorander att vidga sitt kontaktnät under utbildningen. 

Medicinska fakulteten har också arbetat med att tydliggöra 

roller, uppdrag och ansvar inom forskarutbildningens organisa-

tion. Nya uppdragsbeskrivningar bidrar till en tydligare översikt 

över de huvudsakliga rollerna och organisatoriska enheterna 

inom forskarutbildningen för både doktorander och medar-

betare.

Den konstnärliga fakulteten bedriver ett liknande arbete 

genom en kartläggning av arbetsprocesserna inom utbildning 

på forskarnivå, från antagning till disputation. Ledarskap och 

medarbetarskap har varit huvudsakliga teman med syfte att 

förtydliga ansvarsområden och handläggningsrutiner samt att 

värna rättssäkerhet för doktoranderna. 

Lunds tekniska högskola har sammanställt genomförda dok-

torand- och handledarenkäter för att samla båda perspektiven 

på utbildningen. Identifierade frågor att arbeta vidare med är 

kompetensutveckling för forskarhandledare, karriärrådgivning 

till doktorander samt ökad förståelse för examensmålen för 

forskarutbildning. 
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Naturvetenskapliga fakulteten har lanserat en enkät till 

opponenter och betygsnämndsledamöter vid disputationer. 

Syftet är att få bättre klarhet i hur examensmålen i Högskole-

förordningen tolkas och i viken grad utexaminerade doktorers 

kunskaper och färdigheter lever upp till dessa. 

Samhällsvetenskapliga fakulteten har intensifierat arbetet 

med kursvärdering och kursutvärdering för forskarutbildnings-

kurser för att säkerställa kvaliteten i kurserna och kursutbudet. 

UPPFÖLJNING AV KONSEKVENSERNA 
AV CORONAPANDEMIN 
Lunds universitet har följt upp doktorandernas situation på 

grund av coronapandemin med huvudsakligt fokus på hur 

universitetet kan tillse att utbildningen inte försenas. Ett hel-

hetsgrepp har tagits för att genomlysa doktoranders even-

tuella behov av förlängning av doktorandanställningen med 

anledning av förseningar på grund av pandemin. Lunds uni-

versitet bedömer att förlängning av doktorandanställning med 

anledning av coronapandemin ska ges efter en bedömning för 

varje enskild doktorand snarare än generell förlängning för alla 

doktorander. Fakultetsvisa anvisningar och vägledningar har 

tagits fram för hanteringen av förlängningarna och behandlats 

i forskarutbildningsnämnden för att möjliggöra likabehandling 

av alla doktorander. 

Under coronapandemin har digitaliseringen vid slutexamina-

tioner accelererat. Lunds universitet har positiva erfarenheter 

av digitalisering vid slutexaminationerna. För att säkerställa 

ett välfungerande, rättsenligt och rättssäkert förfarande för 

digitaliseringen har universitetet arbetat med att ta fram ett 

ramverk för detta. Av betydelse är att doktoranden är väl 

införstådd med vilka digitala inslag som ska förekomma vid 

disputationen. 

UTBILDNING I FORSKNINGSETIK 
FÖR DOKTORANDER. 
Sedan 1 januari 2021 är det obligatoriskt för nyantagna dok-

torander att genomgå en kurs i forskningsetik. Syftet är att 

säkerställa att doktoranderna etiskt kan analysera sin egen och 

andras forskning, få kunskap om forskningsetiska principer 

och vetenskapliga normer och vad som kan anses avvika från 

dessa. Avdelningen för medicinsk etik vid medicinska fakul-

teten ansvarar för kursen och utvecklar denna i samråd med 

fakulteterna.

Figur 4.5 Forskarstudenter (HTE)
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Figur 4.6 Forskarstudenter (individer) 
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Figur 4.7 Examina på forskarnivå (antal)
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Figur 4.8 Forskarstudenter  
per finansieringsform (HTE)

2017 2018 2019 2020 2021

Doktorandanställning 1 169 1 115 1 172 1 164 1 143 

– kvinnor / män (%) 47 / 53 47 / 53 49 / 51 48 / 52 49 / 51

Utbildningsbidrag 0 0 0 2,7 0

– kvinnor / män (%) - - - 71 / 29 -

Annan finansiering 459 459 463 447 427 

– kvinnor / män (%) 47 / 53 49 / 51 48 / 52 50 / 50 52 / 48

Totalt 1 628 1 575 1 635 1 614 1 571 

– kvinnor / män (%) 47 / 53 48 / 52 49 / 51 49 / 51 50 / 50

Figur 4.9 Forskarstudenter med 
anställning utanför universitetet (HTE)

2017 2018 2019 2020 2021

Företagsdoktorander 54 57 69 73 76 

– kvinnor / män (%) 35 / 65 35 / 65 37 / 63 41 / 59 40 / 60

Anställning i offentlig sektor 
m.m. 41 54 47 43 46 

– kvinnor / män (%) 64 / 36 62 / 38 57 / 43 59 / 41 62 / 38

Anställning på 
universitetssjukhus 94 94 114 127 142 

– kvinnor / män (%) 53 / 47 50 / 50 50 / 50 52 / 48 56 / 44
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4.3 Strategiska forskningsområden
De strategiska forskningsområdena (SFO) är tvärvetenskapliga forskningsmiljöer av 
internationell toppklass som bidrar till Lunds universitets styrka. Universitetet arbetar 
kontinuerligt för att förnya och vidareutveckla miljöerna. 

0%

5%

FRAMGÅNGSRIKA EXCELLENSMILJÖER 
Lunds universitet utvecklar internationellt konkurrenskraftiga 

forskningsmiljöer och attraherar framgångsrikt externa bidrag 

för dessa. 2021 genomfördes en analys av SFO-miljöernas 

publikationer och externa medel. 

Resultatet visar att det bedrivs excellent forskning inom 

SFO:er med stort vetenskapligt genomslag. 16 procent av fors-

kare verksamma vid Lund universitet är tillknutna SFO:erna. 

2020 stod dessa miljöer för mer än 30 procent av universitetets 

publikationer. År 2019 var ungefär 22 procent av SFO:ernas 

publikationer bland de tio procent högst citerade i världen 

inom sina respektive vetenskapsområden.1

SFO:er attraherar externa medel, särskilt excellensbidrag 

från Europeiska forskningsrådet, Wallenbergstiftelserna och 

Vetenskapsrådet, vilket indikerar excellens.2 Under 2016–

2020 svarade universitetets SFO:er för mer än hälften av 

dessa bidrag. Under samma period stod de strategiska forsk-

ningsområdena för cirka 70 procent av individbidragen från 

Europeiska forskningsrådet och cirka 60 procent av liknande 

bidrag från Vetenskapsrådet.

Figur 4.10 Andel publikationer bland de tio procent högst 
citerade (fältnormerade)
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Figuren visar hur stor del av Lunds Universitets respektive 
SFO:ernas publikationer i Scopus som finns bland de 10 % 
högst citerade i världen, inom samma forskningsfält.

1. Siffrorna grundar sig på den delmängd av publikationer som är indexerade
i Scopus.

2. Excellensbidrag i analysen omfattar individbidrag från Europeiska 
forskningsrådet (Starting, Consolidator, Advanced och Synergy Grants), individ- 
och projektbidrag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (Wallenberg 
Academy Fellows, Wallenberg Scholars, Wallenberg Clinical Scholars), 
projektbidrag från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond, 
projektbidrag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt 
individbidrag från Vetenskapsrådet (Etableringsbidrag, Konsolideringsbidrag 
och Rådsprofessor).

UTVECKLINGSAKTIVITETER 
Under 2021 genomfördes flera aktiviteter för vidareutveckling 

enligt Strategi för Lunds universitets strategiska forsknings-

områden 2020–2030. Universitetets utlysningar av medel till 

matchning av nya samarbetsmöjligheter och till fröfinansiering 

av nyskapande forskningsprojekt var två av dessa. En work-

shop om rekrytering för excellens genomfördes där interna 

och externa talare gav olika perspektiv och visade konkreta 

exempel på utvecklingsmöjligheter. På uppdrag av SFO:erna 

anordnade Hållbarhetsforum en workshopserie om de globala 

hållbarhetsmålen. Under 2021 har en analys genomförts och 

underlag för en kommunikationsstrategi tagits fram kring vad 

de strategiska forskningsområdena verkar för, samt bidrar med 

till samhälle och forskning. 
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4.4 Europeiska unionens ramprogram 
för forskning och innovation
Under 2021 lanserades det nya ramprogrammet, Horisont Europa (2021–2027), med 
nära 990 miljarder svenska kronor i potten för forskning och innovation. Parallellt 
beviljades de sista ansökningarna i föregångaren Horisont 2020.

Horisont Europa är världens största program för forskning och 

innovation. Programmet är en utveckling av tidigare program 

och spänner över forskningens värdekedja, från att finansiera 

fri grundforskning, forskningssamarbeten mellan olika sam-

hällssektorer för att lösa definierade globala utmaningar, till 

innovationsinvesteringar. 

Ramprogrammen är sedan länge universitetets tredje 

största externa forskningsfinansiär. Universitetets ambition är 

att ytterligare öka och bredda deltagandet i Horisont Europa 

och har under 2021 bland annat tagit fram en handlingsplan 

till stöd för en universitetsgemensam kraftsamling för att få 

fler beviljade projekt och mer kontrakterade medel till hela 

universitetet. Under 2021 presenterades Horisont Europa för 

forskarna vid universitetet bland annat genom en serie digitala 

seminarier arrangerade i samarbete med Vinnova, EU-kom-

missionen, Lärosäten syd och dess Brysselkontor. En mängd, 

årligen återkommande, stödaktiviteter erbjöds forskare som 

planerar att skriva ansökningar. 

Lanseringen av Horisont Europa försenades med ett halvår 

vilket gör att jämförelser med tidigare år inte går att göra i 

denna redovisning. Intresset har dock varit stort, 238 ansök-

ningar har skickats in och hittills har sex projekt beviljats inom 

delprogram med mycket hög konkurrens. Två av dem är 

European Research Council (ERC) Starting Grants, övriga fyra 

är projekt inom European Innovation Council (EIC) Pathfinder 

och Transition, varav ett koordineras vid universitet. 

HUR GICK DET FÖR LUNDS UNIVERSITET 
I HORISONT 2020?
Det har gått bra för universitetets forskare i Horisont 2020. 

Antalet beviljade projekt, 301 stycken, är i samma storleks-

ordning som i det föregående ramprogrammet, men de 

kontrakterade medlen har ökat från 1,37 miljarder kronor 

till 1,89 miljarder kronor. Ökningen beror i huvudsak på att 

universitetets forskare har beviljats 58 ERC grants, som har 

höga projektbidrag och till viss del på större projektbidrag till 

samarbetsprojekten än tidigare. Totalt skickades 2121 ansök-

ningar in av universitetets forskare.

De individuella projekten, som ERC-bidragen och Marie S 

Curie postdoks, utgör 30 procent av totalt antal projekt men 

det stora deltagandet, 70 procent, sker i samarbetsprojekt 

inom till exempel samhällsutmaningarna. Av de 301 projek-

ten koordineras 23 samarbetsprojekt av forskare vid Lunds 

universitet. I detta sammanhang är det intressant att lyfta fram 

den enorma nätverkseffekt som uppstår i samarbetsprojekten. 

Universitetets forskare arbetar i dessa tillsammans med 3 500 

partner, från 1 700 organisationer i 75 länder världen över. 

Många projekt utgör grunden för kommande samarbeten. 

De fem länder där universitetet har flest samarbetspartner är 

i storleksordning Tyskland, Storbritannien, Italien, Frankrike 

samt Nederländerna. De svenska samarbetena kommer på 

åttonde plats. 

De delprogram som har flest ansökningar och störst antal 

projekt är som tidigare år Marie S Curie Actions (forskarmobi-

litet) ERC, Health, ICT samt Climate.

Lunds universitet är en av de främsta aktörerna i Sverige, 

och ligger på andra plats både sett till antalet deltaganden 

och till kontrakterade medel. KTH har flest projekt i Sverige, 

345 projekt, och Karolinska institutet har mest kontrakterade 

medel, 1,97 miljarder. Övriga universitet på topp-5-listan är 

Uppsala på fjärde plats och Chalmers på femte plats. 

I en jämförelse med de europeiska universiteten hamnar 

Lunds universitet på 24:e plats sett till antalet projekt. De främ-

sta deltagarna är Cambridge och Oxford med mer än vardera 

700 projekt, därefter Köpenhamns universitet med drygt 690 

projekt, universitetet i Leuven med knappt 670 projekt och 

University College London med dryga 650 projekt.
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4.5 Forskningsinfrastruktur
Forskningens behov av forskningsinfrastruktur är omfattande. Avancerad 
forskningsinfrastruktur är i många fall en förutsättning för att kunna bedriva forskning 
av högsta kvalitet. 

Ansvaret för investeringar i, och drift av, lokal forskningsin-

frastruktur vilar huvudsakligen på berörda institutioner och 

fakulteter. Lunds universitet har etablerat ett universitetsge-

mensamt stödprogram ur vilket cirka 20 miljoner kronor årli-

gen fördelas till särskilt angelägna infrastruktursatsningar. År 

2021 prioriterades och beviljades bidrag till åtta initiativ såsom 

uppgradering av Lasercentrums högeffektlaser och anskaff-

ning av ett nytt instrument för kärnmagnetisk resonans (NMR).

Det är positivt att regeringens satsningar i den senaste 

forsknings- och innovationspropositionen har gjort det möjligt 

för Vetenskapsrådet (VR) att öka beviljandegraden av bidrag 

till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. I september 

beviljade VR bidrag om sammanlagt cirka 1,3 miljarder kronor 

till 32 sådana initiativ. Lunds universitet leder fem av dessa och 

medverkar i ytterligare 14 som leds av andra lärosäten. Bland 

de satsningar som leds av universitetet kan särskilt nämnas 

den digitala nationella infrastrukturen för forskning inom 

humaniora (HUMINFRA) och Aerosols, Clouds, and Trace gases 

Research Infrastructure Network Sweden (ACTRIS). 

Även i VR:s särskilda utlysning av bidrag till befintlig forsk-

ningsinfrastruktur var Lunds universitet framgångsrikt och 

leder fem av de 24 infrastrukturer som beviljades bidrag. 

Härigenom möjliggörs angelägna investeringar i MAX IV-

laboratoriet, samt i ny instrumentering inom den nationella 

infrastrukturen i biologisk masspektrometri (BioMS) och inom 

det svenska bidraget av den europeiska infrastrukturen som 

kartlägger växthusgasflöden i Europa (ICOS Sweden).

Det är viktigt att regelbundet kartlägga behovet av och 

planera för framtida nationell forskningsinfrastruktur. Univer-

sitetet har etablerat en sådan process, som genomförs inför 

VR:s nationella behovsinventering vartannat år och som läg-

ger grunden till kommande utlysning. Även i år identifierades 

flera nya initiativ. Sex av initiativen föreslogs till VR, som i den 

fortsatta beredningen bland annat lutar sig mot synpunkter 

från universitetens referensgrupp för forskningsinfrastruktur 

(URFI), för vilken Lunds universitets vicerektor för infrastruktur 

och digitalisering sedan halvårsskiftet är ordförande.
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4.6 Vetenskapliga publikationer
Forskningsproduktionen vid universitetet uppgår till ungefär 

6 700 vetenskapliga publikationer per år. Antalet hade en viss 

nedgång under 2019, men verkar sedan vara på väg upp igen. 

På grund av eftersläpning i registreringen är siffrorna för 2021 

preliminära, men de är redan högre än motsvarande siffror för 

2020, vilket tyder på att den uppåtgående trenden fortsätter.

CITERINGSGRAD
En metod som används för att få en uppfattning om forsk-

ningens genomslag är att mäta publikationernas citeringsgrad. 

Av Lunds universitets publikationer under 2016–2020 är 18,6 

procent bland de tio procent högst citerade i världen inom sina 

respektive forskningsfält. Det är en fortsatt minskning jämfört 

med föregående års femårsperioder – en trend som även kan 

ses för Sverige som helhet. Det totala antalet publikationer, 

som är bland de tio procent högst citerade, håller sig emellertid 

på en jämn nivå med omkring 1 000 publikationer per år för 

Lunds universitet.

INTERNATIONELLA FORSKNINGSSAMARBETEN
Lunds universitet har ett fortsatt stort internationellt samar-

bete. Andelen artiklar och översiktsartiklar som samförfattats 

med forskare i andra länder har ökat från 65,1 procent 2019 

till 65,6 procent 2020. 

PUBLICERING MED ÖPPEN TILLGÄNGLIGHET
Omställningen att göra forskningsresultat öppna och fritt till-

gängliga har fortsatt att öka även under 2021. Mer än hälften 

av alla artiklar och översiktsartiklar skrivna av forskare vid Lunds 

universitet publiceras fritt tillgängliga – andelen var 59 procent 

2020 och ökade till 69 procent under 2021 (preliminära siffror). 

Publiceringen av dessa skedde dels i helt öppna och tillgängliga 

tidskrifter, dels i så kallade prenumerationsbaserade hybrid-

tidskrifter med möjlighet till öppen tillgänglighet. De senaste 

årens utveckling visar att fördelningen mellan de båda publice-

ringsvarianterna gradvis har gått från övervägande ren öppen 

tillgänglighet till en allt större del hybridpublicering. 2021 var 

46 procent ren öppen tillgänglighet och 54 procent hybrid. 

Publikationer som är fritt tillgängliga endast genom upplad-

dade fulltexter i institutionella arkiv eller ämnesarkiv är inte 

inkluderade i ovanstående statistik.

KOSTNAD PER PUBLIKATION
Måttet visar den totala kostnaden för forskning fördelat på 

antalet referentbedömda artiklar och översiktsartiklar. Efter-

som siffrorna för 2021 ännu är preliminära, redovisas endast 

uppgifter till och med 2020.

Figur 4.11 Kostnad per vetenskaplig publikation (tkr)

2016 2017 2018 2019 2020

Kostnad per vetenskaplig 
publikation (prestation) 1 088 1 032 1 072 1 159 1 075 

Figur 4.12 Publikationer

2018 2019 2020 2021

Artiklar i referentbedömda 
tidskrifter 5 141 5 038 5 409 5 222 

Vetenskapliga översiktsartiklar 221 233 357 320 

Konferensartiklar 491 408 354 224 

Bokkapitel 759 665 656 502 

Vetenskapliga monografier 75 96 64 89 

Editerade volymer 75 63 57 43 

Delsumma 6 762 6 503 6 897 6 400 

Övriga publikationer (övriga 
vetenskapliga artiklar, rapporter, 
översättningar, recensioner etc) 2 120 1 751 1 509 1 290 

Doktorsavhandlingar 413 381 344 399 

Licentiatavhandlingar 14 20 20 21 

Totalt 9 309 8 655 8 770 8 110 

Uppgifterna för 2021 är preliminära på grund av eftersläpning i 
registreringen.

Med referentbedömda publikationer avses artiklar i referentbedömda 
tidskrifter samt vetenskapliga översiktsartiklar.
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5. Samverkan och innovation
Dialoger med det omgivande samhället har alltid varit en naturlig del av 
Lunds universitets arbete. Samarbeten med företag, forskningsinstitut, 
myndigheter, kommuner och regioner har länge varit en viktig del av 
universitetets arbete. Lunds universitet ser samverkan som en central 
interaktiv process som skapar ömsesidig nytta, både för lärosäten och 
samverkanspartners. Detta är en process som inte sker åtskilt ifrån 
universitetets övriga uppgifter utan är en integrerad del inom forskning 
och utbildning. 
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5.1 Samverkan – en väg att möta 
samhällsutmaningar
Lunds universitet har en bred kontaktyta mot omvärlden och har en naturlig 
och mycket omfattande samverkan med bland annat offentlig sektor, näringsliv, 
civilsamhälle och kultursektorn. 

Samverkan möjliggör för universitetets utbildning och forsk-

ning att lösa samhällsutmaningar. Utbildningssektorns behov 

av att samagera med kringliggande aktörer är lika gammalt 

som Lunds universitet, men kravet på tydligare agerande med 

processer och prioriteringar kring samverkan har blivit allt vik-

tigare. Samverkan med aktörer utanför universitetet innebär 

att universitetets utbildning och forskning blir resurser för att 

gemensamt med omvärlden möta nuvarande och kommande 

stora förändringar. Detta betonas i universitetets strategiska 

plan för 2017–2026, där det fastslås att ett av de prioriterade 

målen är att aktiva samarbeten stimuleras. Samverkan ökar 

möjligheten till ett brett samhällsgenomslag. Detta genom 

att universitetets partners kompetens och frågeställningar 

kan lyftas in i, och vara till gagn för, universitetets utbildning 

och forskning samtidigt som universitetet tillsammans med 

partners kan fånga upp de stora samhällsutmaningarna. 

Lunds universitet har under 2021 fortsatt sin omfattande 

samverkan som drivs och utvecklas i miljöer där många verk-

samheter nyttiggjort sin kunskap och själva utvecklats genom 

tät interaktion och samverkan.

Huvudparten av all samverkan sker genom fakulteterna. 

Det kan röra sig om samverkansprojekt inom utbildning, 

exempelvis verksamhetsförlagd utbildning, och forskning, 

exempelvis forskningsprojekt tillsammans med externa par-

ter. Det kan också röra sig om att fakultetens medarbetare 

deltar som experter i olika sammanhang, deltar i policyska-

pande rapporter eller driver forskningsfält framåt tillsammans 

med extern forskning och utveckling. Fakulteter tar också in 

relevant kompetens som hjälper och utvecklar universitetets 

forskning och utbildning. Andra exempel är att universitetet 

ger svar på olika remisser. 

Struktur och förankring av samverkansuppdraget är centralt 

och för att gemensamt värna det inrättades år 2016 ett särskilt 

samverkansråd. Rådet består av ledamöter från samtliga fakul-

teter och leds av vicerektor för samverkan. Samverkansrådet 

är en naturlig plats för att gemensamt driva samverkansfrågor 

genom att vara ett forum för diskussion, initiering och plane-

ring av universitetets samverkansuppgift.

För att stöjda forskares möjlighet att stimulera och under-

lätta samverkan med externa aktörer och nya tvärvetenskap-

liga samarbeten inom universitetet inrättade samverkansrådet 

tematiska samverkansinitiativ. Sedan 2017 har rådet vid fyra 

tillfällen anordnat välsökta utlysningar för tematiska sam-

verkansinitiativ. Totalt har 20 initiativ beviljats medel, varav 

fyra under 2021. Under året pågick fortfarande 18 av de 20 

initiativen. Initiativen löper under tre år med möjlighet till för-

längning under ytterligare två.

Genom dessa initiativ möjliggörs förutsättningar, inte bara 

för samverkan, utan även för universitetet att få en samlad 

fokusering kring vad som kan bli framtida starka centrumbild-

ningar. Några erfarenheter från den första generationen av 

initiativ är att samverkansprocesser kräver tid från forskarna, 

samt andra sorters aktiviteter, arbetssätt och kompetenser. 

Vidare pekar insikter från initiativen på behov av nya sätt att 

beskriva framflyttning av förståelse för samverkansprocesserna 

tillsammans med den relevanta forskningen och samhälls-

utmaningen. 

Universitetet har även under 2021 anslagit fem miljoner 

kronor årligen under de kommande fyra åren för forskning i 

samverkan, vilket utvecklar forskningsprojekt inom universite-

tet gemensamt med externa partner. Under våren beviljades 

fem pågående tematiska samverkansinitiativ av dessa medel, 

för att tillsammans med externa parter fördjupa sig inom sin 

ömsesidigt framtagna samhällsutmaning genom gemensam 

forskning.

För att ytterligare stärka samverkan har ett nytt koncept 

utvecklats i projektform, tillsammans med Luleå Tekniska uni-

versitet. Bakgrunden var ett behov kopplat till de korttidsper-

mitteringar som drabbade anställda inom näringslivet under 

pandemin. Konceptet affilierad kompetens är en ny modell 

för näringslivssamverkan och kunskapsutbyte vid svenska uni-

versitet och högskolor, genom mobilitet. Affilierad kompetens 

baseras på en snabb, formaliserad process med det ömsesidiga 

värdet för såväl individ som organisation i fokus. Vid LTH mot-

togs affilieringar, som under kort tid deltog och bidrog med 

sina perspektiv. Genom intervjuuppföljning med mottagande 

forskare, deltagande affilierad kompetens och vederbörandes 

chef bekräftades att affilierad kompetens kan utgöra en bra 

möjlighet till kunskapsutbyte och värdeskapande inom både 

den mottagande och den utlånande organisationen.
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5.2 Uppdragsutbildning
Lunds universitet tillhandahåller skräddarsydd fortbildning till yrkesverksamma, så 
kallad uppdragsutbildning. Den utgör en viktig brygga mellan akademin och samhället, 
då den fångar upp och möter de behov som finns hos näringslivet och offentliga 
organisationer kring kompetensutveckling, samtidigt som universitetet får viktig 
återkoppling på sin forskning. Även undervisningen vid Lunds universitet utvecklas av 
att bedriva uppdragsutbildning och idéer uppstår inte sällan till ny forskning. 

Det gångna året har uppdragsutbildningen återigen tagit fart, 

efter en tillfällig nedgång i efterfrågan under det pandemi-

präglade året 2020. Uppdragsutbildningen går från historiskt 

låga intressenivåer med 102 genomförda kurser 2020 till 144 

genomförda kurser under 2021. När det gäller antal institu-

tioner som varit verksamma inom uppdragsutbildning ser uni-

versitetet dock en minskning från föregående år med 27 verk-

samma institutioner under 2021, jämfört med 34 under 2020. 

Den procentuella fördelningen av kunder mellan offentlig och 

privat sektor är på liknande nivåer som tidigare år; 87/13.

I början av året påverkade pandemin genomförandet i 

stor utsträckning, eftersom all uppdragsutbildning på plats 

antingen fick ställas in eller skjutas på framtiden. Allteftersom 

utbildningarna successivt anpassades till distansformat kunde 

de återupptas. Omställningen var både kostsam och tidskrä-

vande, vilket ledde till att vissa avtal fick omförhandlas så att 

medel som var tänkta till fysiska utbildningselement istället 

kunde användas till framtagandet av digitala moment. Den 

stora vinsten med omställningen är att de digitala elementen 

kan byggas modulärt och därigenom återanvändas, vilket 

på sikt ökar universitetets portfölj av byggblock för framtida 

utbildningar. Den tydliga förskjutning som varit från undervis-

ning på plats till distansbaserad förbereder sig universitetet 

på kommer vara ett kvarvarande fenomen. Uppdragsgivare 

och deltagare förväntar sig fortsatt kunna delta digitalt även 

i kurser som ges på plats, något som både fördyrar och kom-

plicerar universitetets erbjudande. 

För att stimulera ökad samverkan med företag, myndigheter 

och organisationer kring deras behov av kompetensutveckling 

inrättades 2020 en intern utvecklingsfond som institutionerna 

vid Lunds universitet kunde söka medel från för utveckling av 

nya uppdragsutbildningar. Satsningen fortsatte under 2021 

och totalt har 14 nya koncept beviljats utvecklingsmedel. De 

institutioner som ligger bakom förslagen har fått stöttning av 

affärsutvecklare på avdelningen för uppdragsutbildning i att 

utveckla dem till färdiga och säljbara utbildningar. De första 

går av stapeln vårterminen 2022, däribland Processäkerhet för 

industrin, 15 högskolepoäng. Utöver nya uppdragsutbildning-

ar har de strategiska utvecklingsmedlen inneburit möjligheter 

för Lunds universitet att utveckla processer för hur universitetet 

på ett mer strukturerat och effektivt sätt identifierar kompe-

tensbehov hos offentlig och privat sektor. 

Läsåret 2020/2021 pågick ett formaliserat samarbete mellan 

humanistiska och teologiska fakulteterna och avdelningen för 

uppdragsutbildning vid Lunds universitet. Detta samarbete blev 

i juni förlängt med ytterligare ett läsår. Målsättningen är delvis 

densamma, ökad förståelse för de möjligheter som finns kopp-

lade till uppdragsutbildning, men den har också konkretiserats 

till att genom samarbetet identifiera uppdragsutbildningar 

som är betydelsefulla och hållbara på humanistiska och teo-

logiska fakulteterna. Detta görs bland annat genom aktiviteter 

som att upprätta strategiska och långsiktiga handlingsplaner 

med institutioner, samt identifiera en forskningsplattform som 

kan använda uppdragsutbildning i syfte att implementera 

forskningsresultat och därigenom möta samhällsutmaningar. 

Tanken är också att arrangera en workshop i syfte att möta 

arbetsgivare och diskutera deras kompetensbehov. Initiala 

dialoger finns med fler fakulteter om att utveckla liknande 

samarbeten, men ännu är inget konkretiserat. 

Samverkansavtal som Lunds universitet skriver med aktörer 

i samhälle och näringsliv gör att startsträckan till kompetens-

utvecklingsinitiativ som gynnar yrkesverksamma blir kortare. 

Dessa avtal skapar förutsättningar och ger möjligheter för 

interaktion genom exempelvis uppdragsutbildningsaktiviteter. 

Då de inblandade parterna redan är överens om att samverka, 

sker en spridning inom verksamheterna och dess nätverk om 

avtalet som sådant samt att det finns en positiv inställning 

och vilja till att samverka kring kompetensutveckling. Samver-

kansavtalet mellan Helsingborgs stad och Lunds universitet 

har under året resulterat i samverkansinitiativet Företagslyftet, 

som riktar sig till medelstora företag i Helsingborgsregionen 

och syftar till att stärka deras konkurrenskraft genom kompe-

tensutveckling i formen uppdragsutbildning. Lunds universitet 

kommer i framtiden att se över möjligheter att nyttja andra 

samverkansavtal, både befintliga och sådana som kommer att 

tecknas, för kompetensutvecklingsinitiativ.
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5.3 Innovationsverksamhet
Kunskap och forskning från Lunds universitet ska komma samhället till nytta. Ett sätt är 
genom innovation – när forskning och kunskap leder fram till nya arbetssätt, metoder, 
processer, tjänster eller produkter som kan förbättra vår värld och människors villkor. 

Det samlade innovationsstödet vid universitetet består av 

avdelning LU Innovation, där studentverksamheten Venture-

Lab ingår, samt holdingbolaget LU Holding AB. Deras gemen-

samma uppdrag är att tillsammans med forskare och studenter 

utveckla idéer och forskningsresultat till innovationer.

Genom den innovationsstödjande delen, avdelning LU 

Innovation och VentureLab, får forskare och studenter hjälp 

att utveckla sina forskningsresultat och idéer, att finansiera 

innovationsprojekt och stöd inom exempelvis immaterialrätts-

liga och juridiska frågor.

LU Holding AB är den investerande delen av innovations-

verksamheten. Holdingbolaget ägs av svenska staten men 

förvaltas av Lunds universitet. 

Figur 5.1 Innovationsresultat (antal)

 2017 2018 2019 2020 2021

Idéer lärare / forskare 116 118 150 119 107

Idéer studenter 279 218 338 254 215

Innovationsprojekt 139 206 248 377 316

Bildade bolag 15 16 21 18 10

Bolagsinvesteringar 12 10 8 8 6

Patentansökningar 14 6 16 17 12

– varav PCT-ansökningar* 4 0 4 7 7

*) Patent CooperationTreaty

INNOVATIONSRESULTAT
En översikt över verksamhetens resultat utifrån antal idéer, 

patentansökningar och bildade bolag under åren visas i figur 

5.1. Under året har 107 nya idéer från forskare och 215 nya 

idéer från studenter vid universitetet inkommit till LU Innova-

tion. Avdelningen har arbetat aktivt med 316 innovationspro-

jekt, det vill säga idéer som gått vidare i utvecklingsprocessen. 

tolv patentansökningar, inklusive sju internationella ansök-

ningar, har lämnats in med stöd från LU Innovation. Tio bolag 

har under året bildats ur de forsknings- och studentprojekt 

som gått igenom idéutvecklingsprocessen. LU Holding AB har 

investerat i sex bolag.

LÖSNINGAR FÖR ATT FÖRBÄTTRA VÅR VÄRLD
Med framstående forskning och unik ämnesbredd har univer-

sitetet goda möjligheter att skapa nya lösningar som förbättrar 

människors livssituation världen över. Innovationsverksamhe-

ten stöttar samtliga fakulteter och sedan ett par år tillbaka 

arbetar verksamheten aktivt med att utveckla innovations-

stödet för att bättre ta tillvara på idéer från universitetsmiljöer 

där innovationstraditionen inte varit lika stark. Som exempel 

kan nämnas det arbete som bedrivits tillsammans med huma-

nistiska och teologiska fakulteterna och dess ledning, där ett 

innovationsråd inrättades under 2021. Innovationsrådet har 

bland annat avsatt medel som forskare vid fakulteten kan söka 

för att utveckla innovationsidéer. Satsningen har lett till en 

ökning i antalet nya innovationsprojekt från dessa fakulteter.

Att utveckla hållbara lösningar för framtiden är i allra högsta 

grad centralt för innovationsverksamheten. Under året har LU 

Innovation tagit fram en modell för att arbeta strukturerat med 

hållbarhet i innovationsprojekt. Tillsammans med idébäraren 

analyseras vilken positiv respektive negativ påverkan projektet 

kan ha. Analysen utgör en grund för ett strategiskt hållbar-

hetsarbete för de projekt och bolag innovationsverksamheten 

jobbar med, samt ger en möjlighet att snabbt identifiera så 

kallade impact-case, projekt som anses ha potential att vara 

en del av lösningen på en samhällsutmaning.

Under 2020–2021 deltog innovationsverksamheten i The 

Yes Way, ett program som på nationell nivå arbetar för ett 

jämställt och inkluderande entreprenörs- och innovationsstöd-

system. För innovationsverksamheten innebär det att arbeta 

aktivt med att inkludera flera perspektiv i kommunikation och 

aktiviteter, i innovationsstödet och i bolagsbyggandet. Som 

ett resultat av detta ses en jämnare könsfördelning bland 

idébärarna under samma tid, samt att andelen kvinnor i port-

följbolagens styrelser ökar stadigt.

Lunds universitets och Sparbanken Skånes pris för framti-

dens innovationer har instiftats för att uppmuntra till en inno-

vativ kultur inom universitetet. Priset är årligt återkommande 

för anställda och studenter att söka och ska uppmuntra och 

premiera goda idéer med potential att bli innovationer. Det var 

femte året i rad som priset delades ut, och 86 bidrag kom in. 

Totalt delades 400 000 kronor ut till åtta projekt.

STUDENTINNOVATION
VentureLab erbjuder studenter och nyexaminerade möjlig-

heten att utforska entreprenörskap och innovation. Genom 

inspirationsaktiviteter, idéutveckling och startup-program ges 

fler möjligheten att utveckla sina idéer. Studenter och nyexa-

minerade erbjuds även kontorsplats för att arbeta med sina 

projekt i universitetets inkubator, som drivs av VentureLab. 

Inkubatorn har öppnats upp i den fysiska miljön igen, efter 

att ha varit enbart digital verksamhet på grund av corona-

pandemin. 

Verksamhetens kärnvärden jämställdhet, mångfald och 

hållbarhet speglas i de idéer som utvecklas hos VentureLab. 

En jämställd könsfördelning av sökande till inkubatorn regist-

rerades 2021. Ett annat initiativ för att skapa utrymme för de 

grupper som är underrepresenterade i entreprenörskaps- och 

startupvärlden är helgeventet Tro på dina idéer. Det riktar sig 

till kvinnor och icke-binära studenter och arrangerades för 16:e 
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året i rad. Samtliga 30 deltagare hösten 2021 skulle rekom-

mendera en vän att söka till eventet. 

Årets största event, Lund Innovation Challenge, anordnades 

under hösten fysiskt tillsammans med Sony och Kulturbryggan. 

Drygt 100 deltagande studenter utvecklade under 48 timmar 

idéer på temat framtidens utbildning. 

INNOVATIONSKONTOR SYD
Återrapporteringskrav: Universiteten ska i sin årsredovisning 
redovisa hur de medel som har tilldelats har använts för 
att bedriva verksamheten vid innovationskontoret. Redo-
visningen ska beskriva inriktningen på innovationsverksam-
heten och målen för denna samt om, och i så fall vilken, 
expert- eller specialistkompetens som har byggts upp. De 
universitet som har fått medel för att stödja högskolor bör 
ange vilka högskolor som stöds och med vilka tjänster. Om 
ett universitet inte har fått medel för att stödja högskolor 
men har påbörjat ett sådant samarbete, bör detta framgå 
av redovisningen. I årsredovisningen ska också följande flö-
destal rapporteras:

1. Antal idéer som har kommit in för prövning eller rådgiv-
ning från forskare respektive studenter och hur en idé 
definieras och avgränsas.

2. Antal idéer som går vidare till verifiering från forskare 
respektive studenter och hur verifiering definieras och 
avgränsas.

3. Antal idéer som har gått vidare till företagsinkubatorer.

Lunds universitet ansvarar, genom avdelning LU Innovation, för 

Innovationskontor Syd (IKS), som även inkluderar Högskolan 

Kristianstad och Blekinge Tekniska Högskola. 

Innovationskontoret erbjuder stöd till studenter och fors-

kare för att förädla idéer som kan utvecklas till produkter 

och tjänster, som tillför ett värde i samhället. Stödet består 

av expertkompetens inom patent, juridik och innovationsut-

veckling samt processtöd, databaser, modeller för samarbeten, 

metoder och finansieringsverktyg.

Sammanlagt har idéflöden från forskare och studenter 

under 2021 till IKS uppgått till 382 idéer vilket framgår av figur 

5.2. Under perioden har 52 projekt hanterats i verifieringsfasen 

och ett projekt har gått vidare till regionens inkubatorer. 

Figur 5.2 Innovationskontor Syds flödestal (antal) 

2017 2018 2019 2020 2021

Idéer som kommit in för prövning 
eller rådgivning1

– från forskare 133  123  153 127 107
– från studenter 386  240  347 278 275

Idéer som går vidare till s.k. 
verifiering2    
– från forskare 30  34  37 38 38
– från studenter 9  6  9 169 14

Idéer som gått vidare till 
inkubatorer 15  16 21 18 1

1)  Definition idé: nya idéer där idébärare vill ha råd och/eller stöd för att 
utvärdera och utveckla en idé där ett första möte har genomförts runt 
idén. Avgränsning görs utifrån de affärsidéer som idébäraren anser ha 
kommersiell eller socioekonomisk potential.

2)  Definition verifiering: verifieringsaktivitet har inletts för att studera 
nyckelfrågor/förutsättningar, för minskad risk och ökad mognad, inom 
minst ett område för innovationsutveckling. Avgränsning görs utifrån att 
ett initialt affärskoncept är konkretiserat.

För 2021 tilldelades Lunds universitet drygt tolv miljoner kro-

nor till IKS. Förbrukningen av tilldelade medel för IKS framgår 

av figur 5.3. 

Det finns olika finansiella verktyg för att ge projekten stöd 

under de forsknings- och kunskapsnära faserna. Dessa är:

• Teststipendium, upp till 10 000 kronor till studenter för 

att arbeta med idéers nyttiggörandepotential. 

• Acceleratorstöd ger möjlighet för nystartade företag med 

tydlig marknadspotential att arbeta med försäljning och 

kundkontakt, för att etablera sig på en marknad. Ett 

stöd upp till 300 000 kronor per företag med ursprung 

i forskning, och 150 000 kronor per företag bildat av 

studenter. 

• Verifiering för samverkan, upp till 150 000 kronor, för att 

skapa långsiktiga relationer mellan akademi och externa 

organisationer som leder till socioekonomiskt eller 

kommersiellt nyttiggörande.

För studenter finns även möjlighet att söka Leapfrogs, ett 

stipendium som ger möjlighet att få finansiellt stöd för att 

prova en affärsidé. Under 2021 gav Leapfrogs 35 studenter 

33 000 kronor för heltidsarbete med sina affärsidéer under 

juni-augusti. Utöver det finansiella stödet erbjöds också affärs-

utveckling, workshoppar i bland annat säljpitchning och ett 

värdefullt nätverk.

Figur 5.3 Medel för innovationskontor Syd (tkr)

2017 2018 2019 2020 2021

Intäkter

Medel för 
innovationskontor 11 909 11 377 11 963 12 044 12 071

Kostnader

Personal -3 571 -3 728 -4 376 -5 523 -5 665

Drift och struktur -451 -979 -850 -1 104 -567

Samverkansaktiviteter -808 -158 -99 -124 -41

Studentsatsningar och 
kompetensutveckling -235 -261 -586 -905 -517

Medel till övriga lärosäten -1 800 -1 200 -708 -966 -354

Finansieringsstöd -5 233 -8 056 -8 545 -7 450 -3 853

Årets kapitalförändring -189 -3 005 -3 201 -4 028 1 075

Universitetet redovisar från och med 2018 medlen utifrån bokförda 
kostnader. Tidigare år har Innovationskontoret redovisat även medel som 
varit allokerade men inte bokförda.

Under 2021 har IKS beviljat finansieringsstöd till 30 projekt 

med totalt 2 827 tkr. Redovisade oförbrukade medel uppgår 

till totalt 4 050 tkr.

Utöver finansieringsstöd från IKS finns även verifieringsstöd 

som ingår i Vinnovas program Validering för tillämpning. Upp 

till 300 000 kronor kan användas för aktiviteter som stärker 

affärskonceptet. 2021 blev 86 projekt beviljade verifierings-

stöd. 

IKS har under 2021 haft fortsatt utbyte med andra stöd- och 

systemaktörer som inkubatorer, företag och organisationer, 

för att driva på förädlingen av idéer och inspirera till en mer 

effektiv process.
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SWELIFE
Swelife är ett nationellt innovationsprogram för livsvetenska-

per som finansieras av Vinnova och deltagande parter. Lunds 

universitet är, via avdelningen LU Innovation, utsedd till koor-

dinator för Swelife.

Under 2021 har programmet utvecklats vidare och skärpt 

sin strategi. Swelife har valt att fokusera på arbetet utifrån 

två behov: Goda förutsättningar för att utveckla och skala 

upp lösningar för bättre hälsa och Starka, samverkande och 

tillgängliga infrastrukturer inom livsvetenskaperna.

Effekten av programmet – som funnits sedan 2014 – har 

börjat visa sig på många sätt. Bland annat vann Swelife-

finansierade projekt Guldpillret, NLS Invest Rising Star Award 

och Athenapriset i år. Projekten Genomic Medicine Sweden 

(GMS) och Sjukvårdsintegrerad biobankning har uppmärk-

sammats i regeringens life science-strategi. GMS har i år fått 

vidarefinansiering på 220 miljoner kronor och stärker därmed 

möjligheten till genomsekvensering på sjukhus i hela landet. 

Swelifes uppstartsfinansiering av den svenska satsningen på 

”det tredje benet inom läkemedel” oligonukleotider, Oli-

goNova, gav effekt direkt och projektet tilldelades i år 102 

miljoner bland annat från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. 

LU HOLDING AB
LU Holding AB är ett statligt holdingbolag som förvaltas av 

Lunds universitet och utgör den investerande delen av inno-

vationsverksamheten. Via LU Holding kan universitetet arbeta 

operativt med att föra ut innovationer på marknaden genom 

att ingå delägarskap i forskningsbaserade bolag eller hjälpa till 

att licensiera ut forskningsresultat till redan etablerade företag. 

Holdingbolaget investerar i tidiga skeden, då det kan vara 

svårt att attrahera externt kapital. Utöver finansieringsstöd 

får nystartade bolag genom LU Holding även tillgång till ett 

stort kontaktnät, hjälp med att bygga team och aktiv styrel-

serepresentation. Vid utgången av 2021 var LU Holding AB 

delägare (upp till maximalt 20 procent ägarandel) i 61 företag, 

så kallade portföljbolag. Under året investerade LU Holding i 

följande sex nya företag:

• CanaryBit AB – utvecklar en lösning som möjliggör för 

företag och offentliga aktörer att samarbeta kring data 

utan att avslöja känslig information. 

• Cyclezyme AB – utvecklar enzymer för återvinning av 

plastavfall.

• Mantis Photonics AB – utvecklar en patenterad kamera 

för bildtagning av ögats retina, i syfte att utföra snabb 

och icke-invasiv screening för Alzheimers sjukdom. 

• Mbegu Solar AB – solcellsdrivna laddstationer med digital 

betallösning för mikroentreprenörer i Afrika.

• Nrativ AB – analysmiljö för avvikelserapporter inom 

hälso- och sjukvård baserad på artificiell intelligens och 

textanalys.

• Strominnate Therapeutics AB – utvecklar en ny sorts 

läkemedel baserat på nervsystemets egna immunceller, 

för att behandla elakartade hjärntumörer.

LU Holding AB har under 2021 avyttrat sitt aktieinnehav i totalt 

sju företag varav tre via slutförsäljning av noterade innehav. 

Figur 5.4 visar tillväxt under åren 2016–2020 för de företag 

som LU Holding AB sedan 1999 har investerat i. För 2020 hade 

företagen totalt 743 heltidsekvivalenter (HTE) samt en total 

omsättning på 729 miljoner kronor. Sammanlagt redovisar de 

1,4 miljarder kronor i riskkapital och bidrog med 392 miljoner 

kronor i skatteintäkter.

Långsiktighet är centralt då effekterna av investeringarna 

syns först på längre sikt.

Figur 5.4 Tillväxt LU Holding AB:s portföljbolag  
2016–2020

2016 2017 2018 2019 2020

Omsättning (mnkr) 282  313  423 606 729

Årsarbetskrafter (HTE) 358  407  509 694 743

Riskkapital (mnkr) 766  1297  947 1 082 1 411

Skatteintäkter (mnkr) 144  176 216 271 392

Underlaget bygger på portföljbolagens årsredovisningar vilket medför en 
eftersläpning på ett år.

5.4 Donationer

Lunds universitet har under 2021 samverkat med existerande och potentiella donatorer 
i syfte att attrahera externt kapital och för att vårda befintliga relationer. Arbetet har 
skett i form av aktivt nätverkande, personliga möten och flera evenemang. 

DONATIONER I URVAL
Crafoordska stiftelsen har bland annat donerat tio miljoner 

kronor till projektet Hallen på Höjden – dynastiers residens 

och domän i syfte att stödja de arkeologiska utgrävningarna 

i Uppåkra.

Sparbanksstiftelsen Finn har under året donerat till flera 

olika ändamål vid Lunds universitet varav fem miljoner kronor 

har donerats till EHL i syfte att starta upp en forskningshubb på 

The Knut Wicksell Centre for Financial Studies (KWC). 520 000 

kronor har donerats till gagn för masterstudenter vid EHL och 

3 650 000 kronor till byggnation av en skolsal i Botaniska 

trädgården. Även Thora Ohlssons stiftelse har valt att stödja 

samma projekt i Botaniska trädgården, närmare bestämt med 

850 000 kronor. 

Universitetet har därtill mottagit finansiellt stöd från ett 

antal privatpersoner. Inom det medicinska området har bland 
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annat 100 000 kronor donerats till forskning om Hirschsprungs 

sjukdom och medfödda missbildningar kring ändtarmen samt 

100 000 kronor till forskning inom regenerativ neurobiologi. 

FILANTROPISKT RÅD
Lunds universitets Filantropiska råd har i uppgift att skapa 

större möjligheter till extern finansiering. Under året har 

rådet bidragit starkt till att universitetet kunnat flytta fram 

sina positioner gentemot nya målgrupper och utvalda externa 

kontakter samt medverkat i utvecklingen av nya koncept för 

relationsskapande med omvärlden.

EVENEMANG I URVAL
Medlemmarna i 350-klubben, ett sällskap för Lunds univer-

sitets stipendiestiftelses grundare och donatorer, har under 

2021 bjudits in till två träffar. Temat för vårens träff var ener-

girevolutionen och hur den ritar om kartan för både näringsliv 

och samhället i stort. Vid höstens möte fick gästerna ta del 

av de senaste rönen inom nano- respektive cancerforskning. 

I samband med Filantropins dag den 15 november gästade 

donatorer Skissernas Museum.

5.5 Alumnverksamhet
Alumnnätverket är ett av de många naven för Lunds universitets roll i det livslånga 
lärandet. Alumner spelar en viktig roll som ambassadörer för universitetet, som 
återvändande gästföreläsare, som deltagare i uppdragsutbildningar, som representanter 
för näringslivet och olika tvärvetenskapliga samarbeten och som budbärare för 
varumärket. Därutöver kan alumner spela en viktig roll för arbetet med breddad 
rekrytering.

Alumnverksamhet bedrivs både universitetsgemensamt och 

på fakulteterna. Under 2021 har universitetsgemensamma 

alumnverksamheten fortsatt implementeringsarbetet med 

det nya alumnsystemet, vilket underlättar relationsarbetet 

med befintliga och framtida medlemmar i Alumnnätverket. 

Som ett professionellt och socialt nätverk erbjuder universi-

tetet flera olika målgruppsanpassade evenemang för alumner-

na. På grund av coronapandemin har alla evenemang (utom 

årets Luciafirande) hållits enbart digitalt. Detta har möjliggjort 

för alumner att medverka oavsett var de befinner sig i världen. 

Bland annat har Alumnrelationer under året haft en serie web-

binarier om hur det är att arbeta och bo i större internationella 

städer (New York, Singapore, Bryssel, Amsterdam). 

Samverkan med andra verksamheter inom universitetet har 

också lett till gemensamma evenemang. Webbinariet Hållbart 

Arbetsliv tillsammans med Arbetsmiljöhögskolan vid LTH är ett 

exempel och Alumnnätverkets Bokklubb med Författarskolan 

är ett annat. Även samarbete med externa parter har förekom-

mit då Alumnrelationer i samarbete med retorikbyrån Snacka 

Snyggt erbjöd alumner mitt i karriären, en mycket välbesökt 

workshop i förhandlingsteknik.

Alumnrelationer och Arbetslivssamverkan har också ordnat 

karriärrelaterade evenemang för studenter och nyexaminerade 

alumner, bland annat Focus: Career 2021 som i samarbete 

med Malmö universitet erbjöd en serie karriärrelaterade akti-

viteter, med syftet att bidra till studenters personliga utveckling 

och öka kännedomen om Alumnnätverket.

Totalt har Alumnrelationer erbjudit 21 evenemang under 

2021 som haft 4 458 anmälda deltagare. Ytterligare 6 994 

visningar av Alumnnätverkets Luciamorgon (live eller i efter-

hand) har gjorts via YouTube. För att kommunicera med alum-

nerna används flertalet digitala kanaler, så som Instagram, 

Facebook, LinkedIn, Alumnnätverkets blogg och det digitala 

nyhetsbrevet Lundensaren. Det totala antalet registrerade 

alumner i nätverket är 43 554 vilket är en ökning med 4 % 

från föregående år. 
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6. Kompetensförsörjning
Lunds universitets medarbetare är dess viktigaste tillgång. Universitetet 
ska därför såväl attrahera och rekrytera nya medarbetare som tillse 
kompetensutveckling av nuvarande chefer och medarbetare. Förmåga 
att rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetenser är viktig för 
framtidens kunskapsutvecklare, problemlösare och ledare.

80 LUNDS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2021 



6.1 Strategiskt arbete inom HR
HRarbetet måste hela tiden utvecklas för att kunna ge Lunds universitets chefer och 
medarbetare bättre förutsättningar för sina respektive uppdrag.

Lunds universitet har fortsatt att utveckla och kvalitetssäkra 

de processer, verktyg och service inom HR-området som ska 

möjliggöra och skapa förutsättningar för universitetet och 

dess verksamheter att uppnå en god arbetsgivarpolitik med 

ett välutvecklat ledarskap och medarbetarskap i syfte att nå 

verksamhetens mål.

Samverkan i form av olika nätverk och arbetsgrupper inom 

hela HR-organisationen har varit ett prioriterat utvecklingsom-

råde med ambitionen att erbjuda ett så likvärdigt, initierat och 

tillgängligt stöd som möjligt till verksamheten. Under hösten 

infördes ServiceNow, ett ärendehanteringssystem genom vilket 

HR-frågor och HR-stöd kanaliseras. Målet är att förtydliga och 

förenkla kontaktvägarna samtidigt som ärendehanteringen 

effektiviseras och kvalitetssäkras.

Pandemin har krävt mycket HR-stöd men också stimule-

rat till utveckling, samarbete och nya arbetsformer. Till följd 

av nya erfarenheter av att utföra arbete på annan plats än 

arbetsplatsen, beslutades och implementerades nya riktlinjer 

för distansarbete. Erfarenheter och utveckling kommer bland 

annat att följas inom projekt Framtidens arbetsplats.

Det pågår flera stora strategiska projekt och arbeten inom 

området kompetensförsörjning, bland annat HR Excellence in 

Research och Framtidens arbetsplats. Båda har det övergri-

pande syftet att utveckla Lunds universitet som en hållbar och 

attraktiv arbetsgivare.

Figur 6.1 Antal anställda (HTE)*

2019
totalt

Andel 
kvinnor

Andel 
män

2020
totalt

Andel 
kvinnor

Andel 
män

2021
totalt

Andel 
kvinnor

Andel 
män

Förändring 
2021 – 2020 %

Lärare

Professor 650 28 % 72 % 660 29 % 71 % 649 29 % 71 % -11 -2 %

Lektor 887 40 % 60 % 931 40 % 60 % 958 41 % 59 % 27 3 %

Adjunkt 255 54 % 46 % 262 54 % 46 % 266 52 % 48 % 4 1 %

Meriteringsanställning 480 41 % 59 % 463 46 % 54 % 456 46 % 54 % -7 -1 %

Annan undervisande och forskande personal

Forskare 641 40 % 60 % 714 40 % 60 % 717 41 % 59 % 3 0 %

Forskningsingenjör 233 46 % 54 % 233 45 % 55 % 211 45 % 55 % -22 -9 %

Projektassistent 57 56 % 44 % 75 58 % 42 % 61 60 % 40 % -14 -19 %

Doktorand 1 340 49 % 51 % 1 413 48 % 52 % 1 412 48 % 52 % -1 0 %

Övriga 44 61 % 39 % 51 70 % 30 % 63 62 % 38 % 12 25 %

Teknisk och administrativ personal

Administrativ personal 1 576 69 % 31 % 1 617 71 % 29 % 1 667 70 % 30 % 50 3 %

Bibliotekspersonal 163 64 % 36 % 162 62 % 38 % 166 63 % 37 % 4 2 %

Teknisk personal 730 48 % 52 % 752 46 % 54 % 754 47 % 53 % 2 0 %

Totalt 7 055 50 % 50 % 7 333 50 % 50 % 7 380 50 % 50 % 47 1 %

*) Avser december månad respektive år.
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HR EXCELLENCE IN RESEARCH
Arbetet med att behålla EU-certifieringen HR Excellence in 

Research har pågått hela året. 

Föregående år upprättade universitetet en handlingsplan 

som skickades in till EU-kommissionen där Lunds universitet 

åtog sig att genomföra förbättringar för forskarnas arbets-

situation inom åtta olika fokusområden. Under 2021 har dessa 

åtta fokusområden delats in i delprojekt som blivit bemannade 

och resurssatta och även en styrgrupp för projektet har tillsatts. 

Syftet med projektet är att vara en internationellt attraktiv 

arbetsgivare för forskare i alla skeden av sin karriär. Alla del-

projekt arbetar i någon form med områden som berör etiska 

principer och professionellt ansvar, rekrytering, arbetsvillkor, 

forskarutbildning samt kompetens- och karriärutveckling. 

Under hösten 2022 ska en självvärdering skickas in till EU där 

Lunds universitet ska bedöma hur väl universitetet uppfyllt de 

åtgärder som lärosätet åtagit sig i handlingsplanen.



CHEF- OCH LEDARUTVECKLING
Chef- och ledarutvecklingsfrågor har haft fortsatt stort fokus 

under 2021 även om möjligheten att leverera inplanerade och 

nya utvecklingsinsatser för chefer och ledare har påverkats 

av pandemin. Under året har en digital kurs, En liten dag om 

ledarskap, lanserats och fått ett så gott omdöme att den ges 

även kommande år. Arbete pågår för att ta fram ett liknande 

webbaserat koncept för ledningsgrupputveckling. Även ett 

program för individuellt chefsstöd, In and out of leadership, 

har introducerats i pilotform och kommer fortsatt att erbju-

das under 2022 samt utvärderas för beslut om nästa steg. 

Programmet innehåller bland annat coachande handledning, 

feedback och trepartssamtal.

Två nya chefsprogram har designats under året vilka kom-

mer att ges med start under 2022. Dessa program kommer 

att vända sig till nya respektive erfarna chefer. Därtill pågår en 

upphandling av tre utvecklingsprogram: Utveckling av grupp 

och ledare (UGL), Utvecklande ledarskap (UL) och Indirekt 

ledarskap (IL) som beräknas vara klar vid årsskiftet för att 

kunna erbjudas under vårterminen 2022.

Med inspiration från medicinska fakultetetens arbetsgivar-

utbildning Duco planeras ett generellt arbetsgivarprogram. 

Innehållet fokuserar på utvalda områden inom arbetsgivar-

skapet. Målet är att programmet ska bedrivas som valbara 

moduler i digitalt format.

För att identifiera förbättringsmöjligheter som bidrar till 

bättre förutsättningar att bygga ett ledarskap där akademiska 

värden säkerställs samtidigt som förnyelse och utveckling främ-

jas, inrättades en rådgivande referensgrupp för ledarskap inom 

akademin under hösten. Parallellt startades projektet Fram-

tidens ledarskap vid Lunds universitet, med målet att lyssna 

in verksamheternas behov och lägga grund för en utvecklad 

universitetsövergripande chef- och ledarutvecklingsstrategi 

och chefsplattform.

ÖVERSYN AV KOLLEKTIVAVTAL
Det pågår en strategisk satsning inom kollektivavtalsområdet 

som innebär att partsgemensamt med de fackliga organisa-

tionerna kvalitetssäkra Lunds universitets cirka 40 lokala kol-

lektivavtal. Arbetet slutförs under året och syftar till att ge en 

tydligare inriktning på vilka behov som finns avseende befint-

liga lokala kollektivavtal samt i vilken prioriteringsordning det 

vidare arbetet bör utföras. Åtgärderna som identifieras kan 

bland annat innebära revidering, omförhandling eller upp-

sägning av vissa lokala kollektivavtal men även framtagning 

av råd, anvisningar och partsgemensamma kommentarer till 

befintliga avtal för att säkerställa en gemensam tolkning och 

tillämpning.

OMSTÄLLNINGSARBETE
Lunds universitet och arbetstagarorganisationerna arbetar 

enligt centralt och lokalt kollektivtal med omställning inom 

den egna myndigheten. Åtgärderna ska stödja verksamhetens 

och arbetstagarnas utveckling utifrån arbetslinjen, samt syfta 

till ett längre arbetsliv exempelvis genom att underlätta arbe-

tet med intern rörlighet, kompetens- eller karriärutveckling 

samt processförbättrande åtgärder. Beslut om finansiering av 

omställningsåtgärder tas efter ansökan från verksamheten av 

en partssammansatt grupp.

6.2 Jämställdhet och lika villkor
Frågor om jämställdhet och lika villkor har prioriterats under 2021. Flera universitets
gemensamma satsningar har initierats under året, bland annat som ett resultat av 
tidigare års projekt Tellus och Universitetsgemensam satsning för jämställdhet och 
likabehandling.

Lunds universitet fattade i december ett beslut om en 

femårig lika villkorsplan vilken omfattar både systematiskt 

förebyggande arbete mot diskriminering (SFAD), kraven på 

jämställdhetsplan för Horisont Europa-programmet och jäm-

ställdhetsintegrering. Planen omfattar övergripande mål som 

rör områdena:

• Rekryteringsprocesser och karriärvägar ska vara fria från 

diskriminering. 

• Kunskapen om och förståelsen för jämställdhet och lika 

villkor ska vara hög i organisationen.

• Det systematiska förebyggande arbetet mot 

diskriminering (SFAD) ska vara aktivt och levande

• Hanteringen av och det förebyggande arbetet mot 

kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella 

trakasserier ska vara professionell.

STIMULANSMEDEL
Universitetet omfördelade även under 2021 medel för särskilda 

satsningar på jämställdhet och lika villkor, samt för gästprofes-

sorer av underrepresenterat kön, i syfte att stimulera lika vill-

korsarbetet vid fakulteter och institutioner. I år har 8,9 miljoner 

kronor fördelats för nio gästprofessorer av underrepresenterat 

kön och 0,71 miljoner kronor på satsningar för lika villkor, till 

exempel till seminarier, föreläsningsserier och inrättandet av 

en kurs med fokus på universitetskultur och diskriminering.
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SFAD-TEAMET OCH RÅDET FÖR JÄMSTÄLLDHET 
OCH LIKA VILLKOR
Sedan våren 2021 har universitetet ett team på universitets-

gemensam nivå, SFAD-teamet, vars resurser är dedikerade till 

att stötta verksamheterna i lika villkorsarbete och systematiskt 

förebyggande arbete mot diskriminering (SFAD).

Det nya rådet för jämställdhet och lika villkor, vilket påbörja-

de sin verksamhet under våren 2021, består av ledamöter som 

representerar fakultetsledningar och motsvarande. Rådets nya 

utformning borgar för att engagemang och mandat gällande 

lika villkorsfrågor samlas. Under året har två arbetsgrupper 

knutits till rådet, en för expertis inom lika villkor och en med 

fokus på HBTQ-frågor.

KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING, TRAKASSERIER 
OCH SEXUELLA TRAKASSERIER
Med anledning av projektet Tellus resultatrapport från 2020 

och det efterföljande arbetet med åtgärdsförslag har SFAD-

teamet under året lagt särskilt fokus på att starta upp arbetet 

med att professionalisera hanteringen av ärenden som kan 

vara kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella tra-

kasserier.

Under våren 2021 färdigställdes ett stödmaterial för före-

byggande arbete mot kränkningar och trakasserier. Materialet 

består av handledning och filmer för gruppdiskussioner och är 

tillgängligt för chefer och HR som en e-utbildning.

REGLERINGSBREVENS ÅTERRAPPORTERINGSKRAV 
OCH UPPDRAG

Rekryteringsmål för professorer
Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen 
bland nyrekryterade professorer om 49 procent kvinnor.

Av årets nyrekryterade professorer är 39 procent kvinnor. 

Förändringen av andelen kvinnor jämfört med tidigare år 

beror till stor del på att beräkningsunderlaget för måluppfyl-

lelsen skiljer sig åt mot föregående år, då det tidigare inte 

inkluderade adjungerade professorer. Figur 6.3 speglar den 

aktuella definitionen av rekryteringsmålet. Universitetet har 

uppmärksammat skillnaden och lägger särskilt fokus på den i 

den nya lika villkorsplanen för 2022–2027. Exklusive adjung-

erade professorer är andelen kvinnor bland nyrekryterade 

professorer 50 procent.

Jämställdhetsintegrering
Universitet och högskolor ska fortsätta arbetet med jäm-
ställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till 
att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10), till 
exempel i fråga om lika möjligheter till karriärvägar, köns-
bundna studieval och genomströmning. Varje universitet och 
högskola ska fortsätta arbeta utifrån en lärosätespecifik plan 
med utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som lärosätet 
avser att vidta samt beskriva på vilket sätt jämställdhet ska 
integreras och bli en del av lärosätets ordinarie verksamhet, 
exempelvis i lärosätets styrprocesser. Åtgärder och resultat 
utifrån planen ska redovisas och tillgängliggöras.

Under 2021 har fokus varit att samlas kring en långsiktig plan 

för hela lika villkorsområdet, vilket inkluderar jämställdhetsin-

tegrering. Lika villkorsplanen är femårig och har flera mål och 

åtgärder som inkluderar jämställdhetsintegreringsperspektivet 

främst rörande rekrytering av anställda och studenter.

Beaktande av jämställdhet vid fördelning 
av forskningsmedel
Universitet och högskolor ska också redovisa hur de beaktar 
jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel.

Regeringen tilldelar årligen resurser till universitetet utifrån 

förslag i budgetpropositionen. Dessa medel fördelas i univer-

sitetets resursfördelning till framför allt de olika fakulteterna. 

Fakulteterna har sedan ansvar att utifrån sina specifika för-

utsättningar, utmaningar och möjligheter fördela medel och 

uppdrag till olika delar av sin verksamhet. I Lunds universitets 

gemensamma resursfördelning finns inga särskilda mekanis-

mer kopplade till jämställdhet eller kön. Huvuddelen av finan-

sieringen till universitetets forskning kommer dock från olika 

externa finansiärer.

Figur 6.2 Antal professorer per fakultet / motsvarande (HTE)
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Nyrekryterade professorer inkluderar även befordrade professorer, 
adjungerade professorer och gästprofessorer.



6.3 Arbetsmiljö
En förutsättning för en framgångsrik verksamhet är att den utmärks av en god 
arbetsmiljö och studiemiljö som är utvecklande, stimulerande, säker och trygg. Enligt 
Lunds universitets arbetsmiljöpolicy har alla som är verksamma vid universitetet ett 
ansvar att bidra till en god arbetsmiljö och studiemiljö.

ARBETSMILJÖARBETE
Lunds universitet har fattat beslut om övergripande mål 

för arbetsmiljön för åren 2021–2023. Målen grundas på 

resultatet från den årliga uppföljningen av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet, på behov som framkommit genom andra 

undersökningar eller uppföljningar samt på dialog med lokala 

skyddskommittéer och representanter från skyddsorganisa-

tionen. Målen berör sjukfrånvaro, chefers beredskap för sitt 

chefsuppdrag samt anställdas kännedom om rutiner i sam-

band med hantering av kränkande särbehandling.

Pandemin har fortsatt prägla arbetsmiljöarbetet under 

2021. Ergonomi, den organisatoriska och sociala arbetsmil-

jön vid hemarbete samt utmaningar för chefer att leda på 

distans har givit upphov till många frågor och behov av stöd. 

Ett omfattande arbete har lagts på att löpande förtydliga och 

uppdatera information till chefer och verksamheter och sär-

skilda chefsforum har hållits inom ämnet. Utbildningar inom 

exempelvis arbetsmiljöområdet och skyddsronder har fram-

gångsrikt genomförts på digital väg.

Under våren tillsattes ett projekt i syfte att undersöka 

huruvida ett tillbuds- och arbetsskaderapporteringssystem, 

IA-systemet, skulle kunna implementeras för hela universitetet. 

Projekttiden löpte ut i oktober och planering för ett införande 

av systemet vid hela universitetet har inletts.

Under hösten granskade Internrevisionen rapporteringen 

av oönskade händelser vid universitetet, däribland tillbud, 

arbetsskador och säkerhetsincidenter. Universitetet rekom-

menderas att utveckla en fungerande uppföljning och analys 

av oönskade händelser som skapar förutsättningar för lärande 

och effektiva åtgärder. Dessutom rekommenderades att den 

interna kontrollen stärks gällande statistikhanteringen av oön-

skade händelser.

Den universitetsgemensamma arbetsgruppen för systema-

tiskt arbetsmiljöarbete, SAM-teamet, har under året stöttat 

verksamheter vad gäller till exempel utbildningar, risk- och 

konsekvensbedömningar, skyddsronder, inspektioner, resultat 

av utredningar av den organisatoriska och sociala arbetsmil-

jön (OSA), rehabilitering, brandskydd, kemikaliehantering och 

säkerhet. Ett förslag på nytt ledningssystem för brandsäkerhet 

har varit ute på remiss inom universitetet vilket kommer att 

bearbetas och förtydligas ytterligare under våren 2022. Därtill 

har en e-utbildning för kemikaliehantering lanserats, liksom en 

workshop för chefer gällande den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön.
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Arbetsmiljöverket genomför sedan 2019 en nationell tillsyn 

av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön med fokus 

på kränkande särbehandling och under 2021 nådde tillsyns-

aktiviteten Lunds universitet. Arbetsmiljöverkets kontroller har 

omfattat tillsyn av hur arbetsgivaren arbetar förebyggande 

med att undersöka, riskbedöma och hantera kränkande särbe-

handling kopplat till arbetsmiljölagstiftningen och föreskriften 

om organisatorisk och social arbetsmiljö. På grund av pan-

demin har tillsynen även omfattat hur arbetsgivaren arbetar 

med att undersöka och åtgärda smittoriskerna vid de olika 

arbetsplatserna.

FÖREBYGGANDE HÄLSOARBETE
Lunds universitet uppmuntrar och ger möjligheter till ett regel-

bundet aktivt deltagande i hälsofrämjande aktiviteter genom 

friskvårdsersättning och friskvårdstimme. Under året har cirka 

1 700 anställda utnyttjat möjligheten till friskvårdsersättning, 

vilket är något färre än föregående år. Förändringen kan san-

nolikt kan kopplas till den pågående pandemin.

SJUKFRÅNVARO
Återrapporteringskrav: Uppgift skall lämnas om de anställ-
das frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret. 
Den totala sjukfrånvaron skall anges i procent av de anställ-
das sammanlagda ordinarie arbetstid. Uppgift skall också 
lämnas om
1. den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en 

sammanhängande tid av 60 dagar eller mer,
2. sjukfrånvaron för kvinnor respektive män samt
3. sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 

30–49 år och 50 år eller äldre.

Sjukfrånvaron för varje grupp som avses i andra stycket 2 
och 3 skall anges i procent av gruppens sammanlagda ordi-

narie arbetstid. Sådan uppgift skall inte lämnas om antalet 
anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan 
hänföras till en enskild individ.

Den samlade sjukfrånvaron varierar över tid. Under år 2021 

uppgick den totala sjukfrånvaron till 2,1 procent av den totala 

sammanlagda tillgängliga arbetstiden, vilket betyder att den 

totala sjukfrånvaron minskat med 0,3 procentenheter jämfört 

med år 2020. Sjukfrånvaron för kvinnor utgjorde under 2021 

totalt 2,8 procent av tillgänglig arbetstid, vilket är avsevärt 

högre än för män, vars totala sjukfrånvaro motsvarade 1,3 

procent av tillgänglig arbetstid. I bägge fallen minskade sjuk-

frånvaron under 2021 jämfört med 2020, motsvarande 0,4 

procentenheter för kvinnor respektive 0,2 procentenheter 

för män. Minskningen av den totala sjukfrånvaron ses för 

samtliga åldersgrupper, åldersgruppen upp till 29 år minskar 

0,2 procentenheter, åldersgruppen 30–49 år minskar 0,4 

procentenheter och åldersgruppen 50 år och äldre minskar 

0,2 procentenheter. Andelen av den totala sjukfrånvaron som 

utgjordes av långtidssjuka (mer än 60 dagar) ökade jämfört 

föregående år med 4,2 procentenheter till 58,7 procent.

Figur 6.4 Sjukfrånvaro

2017 2018 2019 2020 2021

Totalt Lunds universitet 2,6 % 2,6 % 2,4 % 2,4 % 2,1 %

Kvinnor 3,8 % 3,7 % 3,3 % 3,3 % 2,8 %

Män 1,5 % 1,4 % 1,5 % 1,5 % 1,3 %

Anställda – 29 år 1,3 % 1,5 % 1,5 % 1,6 % 1,4 %

Anställda 30 – 49 år 3,1 % 2,5 % 2,3 % 2,5 % 2,1 %

Anställda 50 år – 2,6 % 3,0 % 2,7 % 2,4 % 2,3 %

Andel av sjukfrånvaron 
som utgörs av 
långtidssjuka (60 dagar 
eller mer) 61,8 % 61,3 % 57,8 % 54,6 % 58,7 %

6.4 Kompetensutveckling
Engagerade medarbetare är en viktig faktor för att uppnå hög kvalitet i verksamheten. 
En annan förutsättning är en väl fungerande stödverksamhet.

PROCESSTÖD
Lunds universitet erbjuder ett internt processtöd för kompe-

tensutveckling. Stödet innebär konsultation, utbildning och 

nätverk samt samarbete med externa parter. Universitetets 

kompetensportal har ett brett utbud av interna kurser och 

program för alla medarbetare. Under året har stödet fokuserat 

mer på webbaserat lärande. Antalet webbaserade utbildningar 

har ökat markant under pandemin. Det har inneburit ett för-

ändrat arbetssätt för lärarna, men även en större flexibilitet 

för kursdeltagarna.

KARRIÄRUTVECKLING FÖR AKADEMISK PERSONAL
Lunds universitets karriärutvecklingssatsning för akademisk 

personal har fortsatt locka ett stort antal deltagare, såväl 

doktorander som mer seniora forskare. Många aktiviteter har 

erbjudits i digital form, och utbudet har i stort sett varit lika 

stort som innan pandemin. De digitala lösningarna har fung-

erat mycket bra för såväl deltagare som föreläsare, vilket lett 

till att vissa aktiviteter kommer att fortsätta i digitalt format.

Under terminerna erbjuds cirka fem olika aktiviteter per 

månad inom ramen för karriärutvecklingssatsningen. Aktivi-

teterna ges på engelska och är kostnadsfria för deltagarna. 

Genom ett utbud som spänner från kortare inspirationssemi-

narier till längre workshopserier ges deltagarna möjlighet att 

hitta utbildningar som passar deras aktuella arbetssituation. 

Under året har nya behov identifierats och nya satsningar inom 

till exempel forskningskommunikation och stöd för forsknings-

ansökningar sjösatts.
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6.5 Personalstruktur
Lunds universitet hade i december 2021 totalt 8 473 anställda, vilka tillsammans 
motsvarade 7 380 heltidsekvivalenter (HTE). Detta motsvarade en ökning med 87 
personer respektive 47 HTE jämfört samma tidpunkt år 2020. Fördelningen mellan 
de övergripande personalkategorierna var: lärare 33 procent, annan undervisande och 
forskande personal 33 procent och teknisk och administrativ personal 34 procent. 
Denna fördelning är med mindre förändringar stabil över tid.

I december 2021 hade universitetet totalt 8 473 månads-

avlönade anställda, inklusive i december helt tjänstlediga/

frånvarande (8 242 exklusive helt tjänstlediga/frånvarande). I 

jämförelse med 2020 innebär detta en ökning med 87 perso-

ner (58 exklusive tjänstlediga/frånvarande). Total motsvarade 

den samlade personalstyrkan 7 380 heltidsekvivalenter (HTE), 

vilket jämfört med 2020 innebär en ökning med 47 HTE (se 

även figur 6.1). I en jämförelse med föregående år ses de 

största ökningarna för gruppen teknisk- och administrativ 

personal (56 HTE), i vilken framför allt administrativ personal 

ökat (50 HTE). Gruppen lärare ökar något (13 HTE). Största 

förändringen i den gruppen ses för lektorer (28 HTE). Grup-

pen annan undervisande och forskande personal ses minska 

något (-22 HTE), vilket framför allt beror av minskningar av 

forskningsingenjörer (-22 HTE) och projektassistenter (-15 

HTE). Samtidigt ökar forskare marginellt (3 HTE).

Könsfördelningen i den samlade personalgruppen år 

2021 var jämn på övergripande nivå, 50,2 procent var kvin-

nor och 49,8 procent var män. Jämfört med föregående år 

innebär detta endast marginella förändringar. Som tidigare 

kan konstateras att det finns större skillnader inom de olika 

befattningsgrupperingarna. I gruppen lärare var 40 procent 

kvinnor (2020: 40 procent) och 60 procent män. Bland annan 

undervisande och forskande personal var fördelningen oför-

ändrad jämfört med föregående år då 47 procent var kvinnor 

och 53 procent män. Även i gruppen teknisk- och administrativ 

personal var fördelningen oförändrad, 64 procent var kvinnor 

och 36 procent män. Som tidigare år gäller också att ur per-

spektivet enskilda befattningskategorier är skillnaden störst i 

fråga om könsfördelning bland administrativ personal som har 

högst andel kvinnor med 70 procent kvinnor och 30 procent 

män, medan andelen män är störst ibland professorer med 71 

procent män och 29 procent kvinnor.

Av samtliga anställningar var 62 procent en tillsvidarean-

ställning och 38 procent en tidsbegränsad anställning, vilket i 

praktiken är oförändrat jämfört föregående år (fördelningen 

är den samma både inklusive och exklusive helt tjänstlediga/

frånvarande). Som tidigare skiljer sig denna bild åt mellan olika 

befattningsgrupper. Störst andel tidsbegränsade anställningar 

ses naturligt i gruppen annan undervisande och forskande 

personal, vilken till mer än hälften består av doktorander. Sett 

till alla anställningar var 15 procent på deltid (<100 procent) 

och 85 procent heltid. Denna fördelning är oförändrad jämfört 

med föregående år.

MÅL FÖR ANDEL BITRÄDANDE LEKTORER ENLIGT 
REGERINGSBESLUT DEN 15 OKTOBER 2021
Under 2021–2024 har Lunds universitet ett mål att fem 
procent av samtlig forskande och undervisande personal 
(heltidsekvivalenter) ska vara biträdande lektorer.

I oktober 2021 utgjorde biträdande universitetslektorer 4,2 

procent av samtlig forskande och undervisande personal. 

Denna andel har minskat marginellt under de två senaste åren, 

primärt som resultat av ökade bidrag från externa finansiärer, 

vilket givit en ökning av gruppen forskande och undervisande 

personal. Gruppen biträdande universitetslektorer har ökat i 

antal under senare år, men andelen har inte ökat i samma takt 

under motsvarande period.
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7.  Ekonomisk analys och 
finansiella rapporter

I detta kapitel återfinns ekonomiska analyser och finansiella rapporter 
samt redovisning av takbelopp och överproduktion. Även uppgifter om 
donationsmedel samt stiftelser med anknuten förvaltning redovisas här. 
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7.1 Ekonomisk utveckling 
Lunds universitet har trots pandemin haft en fortsatt positiv 

ekonomisk utveckling under 2021. 

Verksamhetsnivån mätt i kostnader uppgick till 9 336 mnkr 

vilket är en ökning med 309 mnkr sedan föregående år och 

med 1 290 mnkr (16,0 procent) sedan 2017. Under femårspe-

rioden har intäkterna ökat med 1 221 mnkr (14,8 procent) och 

bidragsinkomsterna har ökat med 550 mnkr (17,1 procent)

Resultatet för 2021 är ett överskott på 130 mnkr fördelat på 

ett överskott inom utbildningen på 71 mnkr och ett överskott 

inom forskningen på 59 mnkr. 

Universitetets kostnader har ökat med 309 mnkr (3,4 

procent) sedan 2020. Den största kostnadsposten är perso-

nalkostnaderna som visar en ökning med 6,6 procent. Det 

beror främst på större avsättning för avtalspensioner, ökat 

antal medarbetare (omräknat till heltidsekvivalenter) och av 

löneökning med förlängd lönerevisionsperiod. 

Driftskostnaderna och avskrivningskostnaderna är fortsatt 

låga och är tillsammans 3,7 procent lägre än föregående år. 

Det tyder på att pandemin fortfarande påverkar verksamheten, 

även om bilden är lite olika på universitetets olika verksam-

heter.

Verksamhetens intäkter har ökat med 362 mnkr sedan 

2020. Intäkter av anslag står för 275 mnkr av ökningen varav 

regeringens extra satsningar på myndigheten med anledning 

av pandemin, är en del. Universitetet har även fått ökade 

bidragsintäkter (28 mnkr) och avgiftsintäkter (39 mnkr) under 

2021 i jämförelse med 2020. 

Universitetet fortsätter att skapa ett visst ekonomiskt över-

skott. Det totala myndighetskapitalet inklusive årets resultat 

uppgår till 1 929 mnkr (20,3 procent) vilket är en ökning med 

132 mnkr sedan föregående år. Även oförbrukade bidrag 

fortsätter att öka och uppgår 2021 till 4 564 mnkr vilket är en 

ökning med 314 mnkr (7,4 procent) sedan 2020. 

Figur 7.1 Ekonomisk utveckling (mnkr) 
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Figur 7.2 Verksamhetsutfall totalt (mnkr)

2021 2020
Förändring 
2021–2020 % 2019

Verksamhetens intäkter

Anslag 5 189 4 914 275 5,6 % 4 763

Avgifter 766 727 39 5,4 % 741

Bidrag 3 473 3 445 28 0,8 % 3 361

Finansiella 38 18 20 111,1 % 30

Summa 9 466 9 104 362 4,0 % 8 895

Verksamhetens kostnader        

Personal 6 205 5 822 383 6,6 % 5 517

Lokaler 1 104 1 100 4 0,4 % 1 083

Övrigt 2 024 2 102 -78 -3,7 % 2 240

Finansiella 3 3 0 0,0 % 14

Summa 9 336 9 027 309 3,4 % 8 852

Verksamhetsutfall 130 77 53 0 42

Resultat från andelar i hel- och delägda företag - 0 0 -  15

Årets kapitalförändring före uppbördsverksamhet och transfereringar 130 77 53 0 57
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7.2 Intäkter 
Verksamhetens intäkter 2021 uppgår till 9 466 mnkr exklusive 

uppbörd och transfereringar vilket är 362 mnkr mer än 2020. 

Regeringen har under året gjort extra satsningar på sektorn 

och på myndigheten med anledning av pandemin vilket är 

en del av ökningen. I jämförelse med 2020 ökar alla intäkter. 

Intäkter av anslag uppgår till 5 189 mnkr fördelat på 2 466 

mnkr inom utbildning och 2 723 mnkr inom forskning. Det är 

en ökning på 275 mnkr (5,6 procent) i jämförelse med 2020, 

fördelat på 185 mnkr på utbildning och 90 mnkr på forskning. 

Intäkter av avgifter uppgår till 766 mnkr vilket är en ökning 

med 39 mnkr (5,4 procent) sedan föregående år. Intäkter av 

bidrag uppgår till 3 473 mnkr, en ökning med 28 mnkr (0,8 

procent) sedan föregående år. De finansiella intäkterna ökar till 

38 mnkr vilket är mer än en dubblering jämfört med förra året 

(18 mnkr). Större delen av ökningen som är 17 mnkr består av 

reavinst vid avyttring av kortsiktiga placeringar vid LU-fonder. 

De största bidragsgivarna är Vetenskapsrådet (1059 mnkr), 

EU (257 mnkr), Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (225 

mnkr) och Formas (162 mnkr). Vetenskapsrådets bidrag har 

ökat med 96 mnkr jämfört med föregående år. I figur 7.3 

framgår de senaste fem årens intäktsökning som totalt uppgår 

till 1 199 mnkr.

Figur 7.3 Intäkter (mnkr)
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7.3 Kostnader
Verksamhetens kostnader 2021 uppgår till 9 336 mnkr exklu-

sive uppbörd och transfereringar vilket är en ökning med 

309 mnkr (3,4 procent) sedan 2020. Den största posten är 

personalkostnaderna som uppgår till 6 205 mnkr och visar 

en ökning med 383 mnkr (6,6 procent). Det finns två stora 

orsaker till att förändringen är högre än normal löneökning. 

Årets avsättning för avtalspensioner ökar med 43 mnkr från 

föregående år samt att antalet medarbetare har ökat (omräk-

nat till heltidsekvivalenter). Jämfört med föregående år har 

antalet ökat med 47 vilket är en ökning med 0,6 procent. 

Lokalkostnaderna som uppgår till 1 104 mnkr vilket är en 

marginell ökning sedan föregående år (4 mnkr). Posten övrigt 

uppgår till 2 024 mnkr och består av driftkostnader (1 513 

mnkr) och avskrivningar (511 mnkr). Det är en minskning med 

78 mnkr (3,7 procent) sedan 2020. Större förändringar på pos-

terna inom driftkostnaderna är kontogruppen för utbildnings-

tjänster. Posten minskar 2021 med 20 mnkr i jämförelse med 

2020 som var på en ovanligt hög nivå beroende på pandemins 

inledande effekt. Andra minskningar är inom kontoklasser som 

är reserelaterade. Kostnaderna för biljetter bil- och busshyra 

har minskat med drygt 6 mnkr och kostnaderna för hotell och 

logi har minskat 7 mnkr. Orsaken för denna reserelaterade 

kostnadsminskning är de restriktioner som rådande pandemi 

krävt och minskningen är i förhållande till redan låga nivåer då 

pandemins effekter var mycket stora även 2020. 

Avskrivningarna uppgår till 511 mnkr vilket är 26 mnkr (4,8 

procent) lägre än 2020 . Störst avskrivningar har MAX IV med 

221 mnkr följt av Medicinska fakulteten med 87 mnkr. Störst 

förändring har MAX IV som minskar sina avskrivningar med 

10 mnkr. Övriga verksamheter har mindre förändringar. De 

finansiella kostnaderna uppgår till 3 mnkr vilket är samma 

nivå som föregående år.

Figur 7.4 Kostnader (mnkr)
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7.4 Utbildning
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inklusive upp-

dragsutbildning) visar ett överskott på 71 mnkr att jämföra 

med förra årets överskott på 57 mnkr.

Lunds universitet har haft färre studenter än planerat. Årets 

utbildningsproduktion på grundnivå och avancerad nivå, som 

får avräknas mot takbeloppet, uppgår till 2 327 mnkr vilket 

understiger årets takbelopp med 21 mnkr. Detta innebär att 

sparade prestationer som får sparas och kvittas mot eventuell 

underproduktion kommande år, minskar till 172 mnkr. 

Intäkterna inom utbildningen uppgår till 2 939 mnkr, en 

ökning med 165 mnkr (5,95 procent) jämfört med föregå-

ende år då de uppgick till 2 774 mnkr. Anslagsmedel är den 

största intäktsposten och motsvarar 84 procent av intäkterna. 

Universitetet har även 2021 fått extra medel för utbildning 

med anledning av pandemin. Ett exempel på det är reger-

ingens satsning på ökat antal sommarkurser. Av de totala 

avgiftsintäkterna på 402 mnkr utgör 141 mnkr avgifter från 

tredjelandstudenter, en ökning med 4 mnkr sedan föregående 

år. Uppdragsutbildning och beställd utbildning har tillsammans 

intäkter på 58 mnkr, vilket är 9 mnkr lägre än föregående år.

Kostnaderna inom utbildningen uppgår till 2 868 mnkr, en 

ökning med 152 mnkr (5,6 procent) jämfört med föregående 

år. Personalkostnaderna, som är den största posten, ökar med 

141 mnkr till 1 924 mnkr. Det beror på den årliga lönerevi-

sionen med förlängd lönerevisionsperiod, ökad pensionsav-

sättning för avtalspensioner samt ökat antal medarbetare 

(omräknat till heltidsekvivalenter). 

Kostnaderna för lokaler har ökat med 19 mnkr till 430 mnkr. 

Posten övrigt har minskat med 8 mnkr till 514 mnkr jämfört 

med föregående år. Stora förändringar ser vi på köpta utbild-

ningstjänster som minskar med 21 mnkr och reserelaterade 

kostnader som minskar med 5 mnkr i jämförelse med 2020. 

Utfallet på reserelaterade kostnader var lågt redan 2020 efter-

som pågående pandemin gav stor effekt redan då. 

Figur 7.5 Verksamhetsutfall för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr)

2021 2020
Förändring 
2021–2020 % 2019

Verksamhetens intäkter

Anslag 2 465 2 281 184 8,1 % 2 218

Avgifter 402 398 4 1,0 % 386

Bidrag 71 95 -24 -25,3 % 59

Finansiella 1 0 1 100 % 1

Summa 2 939 2 774 165 5,9 % 2 663

Verksamhetens kostnader

Personal 1 924 1 783 141 7,9 % 1 711

Lokaler 430 411 19 4,6 % 423

Övrigt 514 522 -8 -1,5 % 512

Finansiella 0 0 0 0,0 %  4

Summa 2 868 2 717 152 5,6 % 2 650

Verksamhetsutfall 71 57 13 13

Resultat från andelar i hel- och delägda företag 0 0 0 4

Årets kapitalförändring före uppbördsverksamhet och transfereringar 71 57 13 17
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7.5 Forskning
Forskning och utbildning på forskarnivå (inklusive uppdrags-

forskning) visar ett överskott på 59 mnkr vilket är 39 mnkr 

högre än 2020 (20 mnkr). I universitetets ekonomiska plane-

ring är åtagandet till ESS utlagt med 55 mnkr per år under 

perioden 2013 till 2022. Under 2014 utbetalades 82 mnkr, 

och under 2015 ett återstående belopp på 512 mnkr. Den 

årliga avsättningen i universitetets interna finansiering kom-

mer framöver att redovisas som ett överskott i universitetets 

resultaträkning. Av överskottet 39 mnkr 2021 beror 55 mnkr 

på denna interna avsättning. Verksamhetsresultatet inom 

forskningen visar därmed ett underskott om 16 mnkr 2021. 

Universitetet har haft en stark tillväxt inom forskningen under 

senare år och samtidigt som verksamhetsnivån har ökat har 

också reserver för framtida strategiska satsningar byggts upp 

i form av myndighetskapital och oförbrukade bidrag. 

Bidragsinkomsterna (årets nya bidragsmedel) uppgår till 

3 699 mnkr vilket är en ökning med 226 mnkr från 2020 (3 473 

mnkr). Vissa fakulteter har i år ökat sina bidragsinkomster för 

året och andra har minskat dem. De största förändringarna har 

MAX IV som ökat med 101 mnkr och Lunds tekniska högskola 

som minskat med 15 mnkr. 

Intäkterna inom forskningen uppgår till 6 527 mnkr (6 330 

mnkr 2020). Regeringen har under året gjort extra satsningar 

på sektorn och på myndigheten med anledning av pande-

min vilket förklarar en del av ökningen. Den största intäkts-

posten är bidragsintäkter som ökat med 53 mnkr till 3 403 

mnkr. Medicinska fakulteten har störst andel av universitetet 

bidragsintäkter inom forskningen med 34,8 procent. Näst 

störst andel har Lunds tekniska högskola med 22,6 procent. 

Avgiftsintäkterna uppgår till 363 mnkr vilket innebär en ökning 

med 34 mnkr sedan föregående år. Kostnaderna inom forsk-

ningen uppgår till 6 468 mnkr vilket är en ökning med 156 

mnkr (2,5 procent). Personalkostnaderna uppgår till 4 281 

mnkr vilket är en ökning med 242 mnkr (6 procent). Det 

beror på den årliga löneökningen, ökad pensionsavsättning 

för avtalspensioner samt ökat antal medarbetare (omräknat 

till heltidsekvivalenter). Posten övrigt som består av drift- och 

avskrivningskostnader har minskat för andra året i rad. 2021 

minskade driftskostnaderna med 70 mnkr (4,4 Procent).

Posten köpta tjänster minskar med 61 mnkr till 423 mnkr. 

Avskrivningskostnader är 469 mnkr vilket är en minskning med 

22 mnkr jämfört med 2020. Lokalkostnaderna har minskat 

med 16 mnkr till 673 mnkr.

Figur 7.6 Verksamhetsutfall för forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr)

2021 2020
Förändring 
2021–2020 % 2019

Verksamhetens intäkter

Anslag 2 723 2 633 90 3,4 % 2 545

Avgifter 363 329 34 10,4 % 355

Bidrag 3 403 3 350 53 1,6 % 3 302

Finansiella 37 18 19 107,8 % 29

Summa 6 527 6 330 197 3,1 % 6 231

Verksamhetens kostnader

Personal 4 281 4 039 242 6,0 % 3 805

Lokaler 673 689 -16 -2,3 % 659

Övrigt 1 510 1 580 -70 -4,4 % 1 728

Finansiella 2 3 -1 -20,0 % 10

Summa 6 468 6 310 156 2,5 % 6 203

Verksamhetsutfall 59 20 39   29

Resultat från andelar i hel- och delägda företag 0 0 0   11

Årets kapitalförändring före uppbördsverksamhet och transfereringar 59 20 39   39
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7.6 Finansnetto, likviditet och upplåning
Lunds universitet visar ett finansiellt resultat med 35 mnkr för 

2021 och en behållning i kassa och bank på 5 459 mnkr vid 

utgången av året, en ökning med 769 mnkr sedan 2020. 

De finansiella kostnaderna är 3 mnkr 2021. Det är samma 

nivå som föregående år. Under 2020 har räntan på räntekon-

tot hos Riksgäldskontoret varit noll. Det innebär att universi-

tetet, som enligt förordning ska placera överskottslikviditet på 

räntekonto i Riksgäldskontoret, inte fått någon kostnad eller 

intäkt för placerade medel. 

De finansiella intäkterna ökar till 38 mnkr vilket är mer än en 

dubblering i förhållande till förra året (18 mnkr). Större delen 

av ökningen som är 17 mnkr består av reavinst vid avyttring 

av kortfristiga placeringar vid LU-fonder. En annan skillnad 

jämfört med 2020 är att orealiserade värdeökningar i aktier har 

ökat med 7 mnkr i LU-fonder (i enlighet med K3-modellen). 

Valuta kursvinster har minskat 3 mnkr jämfört med 2020. 

Övriga poster är på samma nivå som 2020.

Figur 7.7 Finansiella intäkter och kostnader (mnkr)
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Figur 7.8 Likvida medel och upplåning (mnkr)
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7.7 Myndighetskapital och oförbrukade bidrag
Universitetet fortsätter att skapa ett visst ekonomiskt över-

skott. De senaste årens förskjutning mot mer externa bidrag 

medför ökad osäkerhet vilket leder till ökat kapital hos 

forskare och forskargrupper. Inplanerade nybyggnationer, 

större ombyggnationer och infrastruktursatsningar bidrar till 

att ett kapital skapas under en begränsad period. Delar av 

myndighetskapitalet är därutöver uppbundet i olika former av 

långsiktiga åtaganden, till exempel i form av samfinansiering 

och avskrivningar. 

Det totala myndighetskapitalet inklusive årets resultat 

uppgår till 1 929 (1 797) mnkr varav 1 892 (1 762) mnkr avser 

den ackumulerade kapitalförändringen (balanserad kapital-

förändring och årets kapitalförändring). Myndighetskapitalet 

har ökat med 132 mnkr under året och sedan 2017 har det 

ökat med 269 mnkr. Hälften av verksamheterna ökar sina 

myndighetskapital under 2021 och hälften minskar. Störst 

myndighetskapital har Medicinska fakulteten med 479 mnkr 

följt av Lunds tekniska högskola med 330 mnkr. 

För universitetet totalt är andelen 20,3 procent. 

De oförbrukade bidragen fortsätter att öka och uppgår till 

4 564 mnkr vilket är en ökning med 314 mnkr (7,4 procent) 

sedan 2020. Medicinska fakulteten och MAX IV har mest 

oförbrukade bidrag (1 471 mnkr respektive 1 132 mnkr). 

Tillsammans står de för 57 procent. Av universitetets oförbru-

kade bidrag beräknas 221 mnkr vara uppbundna för framtida 

avskrivningar. Sedan 2017 har de oförbrukade bidragen ökat 

med 725 mnkr. De flesta fakulteter visar en ökning 2021. 

Störst ökningar visar Medicinska fakulteten med 141 mnkr. 

I figuren nedan visas att både myndighetskapitalet och de 

oförbrukade bidragen fortsätter att öka under 2021

Figur 7.9 Myndighetskapital och 
oförbrukade bidrag (mnkr)
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7.8 Möjligheter och utmaningar 
Coronapandemin fortsätter att påverka universitetets verksam-

het, men trots utmaningarna har en god kvalitet upprätthållits 

i utbildningen och forskningen. Den digitala utvecklingen har 

tagit stora kliv framåt och kommer fortsatt kräva både lokala 

och nationella initiativ. Universitetet arbetar med att möta 

behovet av hållbar omställning i vårt samhälle och bistår med 

resurser, kunskap, fakta och analyser. 

Lunds universitet har haft en god ekonomiskt tillväxt de 

senaste åren. Det är framför allt forskningsanslaget och de 

externa bidragen till forskningen som ökat. Det är ett styrke-

besked men leder samtidigt till svårigheter för universitetet att 

göra egna prioriteringar, skapa sammanhållna karriärvägar och 

bedriva grundforskning. Utbildningen har ekonomiskt sett växt 

långsammare under de senaste åren, även om regeringen gjort 

flera tillfälliga satsningar. 

Livslångt lärande och kompetensutveckling har alltid varit 

en viktig och naturlig del av universitetets utbildningsutbud. 

Lunds universitet fortsätter att utveckla sitt utbud av kurser 

inom det som traditionellt betraktats som livslång lärande. 

Utöver mer traditionella fristående kurser avser universitetet 

att även utveckla ett utbud av kortare kurser som framför allt 

kommer att ges digitalt.

MAX IV är Sveriges största satsning på forskningsinfra-

struktur och ett flaggskepp inom svensk forskning. För att till 

fullo kunna utnyttja potentialen av anläggningarna MAX IV 

och ESS projekteras för en unik miljö i området mellan dessa 

– Science Village. Lunds universitet kommer att etablera ett 

internationellt framstående forsknings , innovations  och utbild-

ningscentrum. En sådan miljö kan få mycket stor betydelse i 

att stärka Sverige som kunskapsnation, men är samtidigt en 

ekonomisk utmaning för universitetet.
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7.9 Donationsmedel
Kapitalet inklusive disponibel avkastning för donationsmedel 

som förvaltas enligt § 12 donationsförordningen uppgår till 

339,2 mnkr (231,7 mnkr). Marknadsvärdet av tillgångarna 

uppgick per bokslutsdagen till 339,4 mnkr (231,8 mnkr). 

Avkastningen har under året uppgått till + 15,6 mnkr (+ 9,1 

mnkr). Utdelning har skett enligt donatorernas önskemål. 

Under 2021 har 0,3 mnkr (2,2 mnkr) delats ut till institutioner 

inom Lunds universitet, varav 0,3 mnkr (0 mnkr) från kapi-

talet. Universitetets kostnader för förvaltning har beräknats 

och debiterats donationerna. Den erhållna ersättningen för 

uppkomna kostnader uppgår till 286 234 kronor (248 045 

kronor). 

Börsen utvecklades mycket starkt under första halvåret. 

Vaccineringen kom igång, restriktioner togs bort och världen 

öppnade upp samtidigt som de enorma stödpaketen låg kvar. 

Samtidigt orsakade det koordinerade öppnandet flaskhalsar 

och störningar med prisuppgångar på viktiga insatsvaror. 

Under inledningen av det andra halvåret fortsatte börserna 

sin positiva trend i takt med tillbakagång till en normalisering 

av samhället. Trots omfattande spridning av den nya Omikron-

varianten av viruset och nya nedstängningar steg börsen ytter-

ligare mot slutet av året. 

Universitetets placeringar har gett en genomsnittlig utdel-

ningsbar avkastning inklusive rearesultat på + 8,4 procent (+ 4,1 

procent). Räntan för statsskuldväxlar har under året uppgått till 

- 0,2 procent (- 0,2 procent). Totalavkastningen för portföljen 

uppgick till + 15,6 procent (+ 8,9 procent). Utvecklingen för 

portföljens jämförelseindex var + 9,8 procent (+ 1,2 procent). 

Under året har en räntefond avvecklats. Övriga fonder som 

tidigare funnits i portföljen finns kvar. Avkastningen för de 

svenska aktiefonderna blev + 43,6 procent, + 50,9 procent och 

+ 27,7 procent. Placeringarna i de globala aktiefonderna blev 

+ 33,2 procent, + 30,9 procent samt + 29,5 procent. Utveck-

lingen av det svenska utdelande indexet SIXRX uppgick till 

+ 39,3 procent, Eurostoxx (i SEK) + 25,8 procent samt T-bill 

- 0,2 procent. Jämförelseindexet utgörs av: 15 procent SIXRX, 

15 procent Eurostoxx50 och 70 procent T-bill. 

Tillgångarnas fördelning i aktie- och räntebärande place-

ringar framgår av figur 7.11. 

Förmögenhetsutvecklingen samt jämförelseindexet för 

perioden 2017–2021 redovisas i figur 7.12.

Universitetet har under året mottagit följande donationer 

på en miljon kronor eller mer:

• Donation från Karin Persson. Medlen ska användas 

för forskning inom området hjärt- och lungsjukdomar, 

6,0 mnkr.

• Donation från makarna Jogby. Medlen ska användas för 

forskning kring bukspottkörtelcancer, 2,4 mnkr.

• Donation från Ragnar Vigre. Medlen ska användas för 

neurologisk-psykiatrisk grundforskning, 54,2 mnkr.

• Donation från Miriam Mattson. Medlen ska användas för 

diabetesforskning, 1,2 mnkr.

Erhållna nya donationer, i tusental kronor, för perioden 2017–

2021 framgår av figuren nedan

Figur 7.10 Erhållna nya donationer (tkr)

2017 2018 2019 2020 2021

17 950 9 858 9 443 13 003 74 072

Den donation som redovisas som Donationskapital uppfyl-

ler inte kraven för att bli stiftelse enligt donationsurkunden. 

Kapitalet är placerat, enligt donators önskan, som långfristig 

skuld i balansräkningen.

Figur 7.11 Placeringar av donationsmedel  
(totalt 231,8 mnkr)
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Figur 7.12 Förmögenhetsutveckling av donationsmedel (%)
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7.10 Resultaträkning

Belopp i tkr Not 2021 2020

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 5 188 910 4 914 458

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2, 42, 43 765 658 726 815

Intäkter av bidrag 3 3 473 441 3 444 901

Finansiella intäkter 4 38 193 18 219

= Summa 9 466 203 9 104 392

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 -6 205 360 -5 821 836

Kostnader för lokaler 6 -1 103 664 -1 100 222

Övriga driftkostnader 7 -1 512 562 -1 565 062

Finansiella kostnader 8 -2 689 -3 352

Avskrivningar och nedskrivningar 11, 12, 13, 14 -511 509 -536 920

= Summa -9 335 783 -9 027 392

Verksamhetsutfall 130 420 77 000

Transfereringar 9

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 56 559 53 625

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 214 667 228 379

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 119 803 111 530

Lämnade bidrag -391 028 -393 534

= Saldo 0 0

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 10 130 420 77 000
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7.11 Balansräkning

Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 11 1 872 3 734

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 12 15 129 15 216

Summa immateriella anläggningstillgångar 17 001 18 950

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 13 187 446 214 356

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 14 1 344 043 1 456 601

Pågående nyanläggningar 15 188 955 134 638

Förskott avseende materiella anläggningstillgångar 16 6 605 138

Summa materiella anläggningstillgångar 1 727 050 1 805 734

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i hel- och delägda företag 17 27 000 26 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 256 359 227 306

Andra långfristiga fordringar 19 2 000 2 000

Summa finansiella anläggningstillgångar 285 359 255 306

Varulager m.m.

Varulager och förråd 12 980 12 689

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 20 107 790 125 457

Fordringar hos andra myndigheter 21 123 089 103 645

Övriga kortfristiga fordringar 22 1 091 -457

Summa kortfristiga fordringar 231 970 228 645

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 23 308 667 286 934

Upplupna bidragsintäkter 24 540 960 502 942

Övriga upplupna intäkter 25 23 590 14 362

Summa periodavgränsningsposter 873 217 804 238

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket 26 -17 0

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 27 5 355 556 4 612 715

Kassa och bank 28 103 128 77 129

Summa kassa och bank 5 458 684 4 689 844

SUMMA TILLGÅNGAR 8 606 243 7 815 405
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7.11 Balansräkning forts.

Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital

Statskapital 29 30 337 29 307

Donationskapital 30 6 060 6 060

Balanserad kapitalförändring 31 1 762 072 1 685 101

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 10 130 420 77 000

Summa myndighetskapital 1 928 889 1 797 470

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 32 28 821 35 317

Övriga avsättningar 33 65 887 65 889

Summa avsättningar 94 709 101 206

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 34 446 762 438 126

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 35 207 766 188 858

Leverantörsskulder 36 263 609 230 529

Övriga kortfristiga skulder 37 206 555 180 827

Depositioner 38 2 940 3 403

Summa skulder m.m. 1 127 632 1 041 742

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 39 615 347 378 429

Oförbrukade bidrag 40 4 563 628 4 250 367

Övriga förutbetalda intäkter 41 276 038 246 191

Summa periodavgränsningsposter 5 455 013 4 874 988

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 8 606 243 7 815 405

ANSVARSFÖRBINDELSER

1. Statliga garantier för lån och krediter Inga Inga

2. Övriga ansvarsförbindelser Inga Inga
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7.12 Redovisning mot anslag

Belopp i tkr

Anslag Benämning

Ingående 
överförings-

belopp

Årets 
tilldelning 

enligt 
reglerings-

brev

Omdisp. 
anslags-

belopp Indragning

Totalt 
disponibelt 

belopp Utgifter

Utgående 
överförings-

belopp

16.2:5 Lunds univ: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå1

16.2:5:1:1 Takbelopp (ram) 0 2 281 891 0 0 2 281 891 -2 281 891 0

16.2:5:1:2 Takbelopp RRF (ram) 0 65 489 0 0 65 489 -65 489 0

Summa 0 2 347 380 0 0 2 347 380 -2 347 380 0

16.2:6 Lunds univ: Forskning och utbildning på forskarnivå1

16.2:6:6 Basresurs (ram) 0 2 406 955 0 0 2 406 955 -2 406 955 0

Summa 0 2 406 955 0 0 2 406 955 -2 406 955 0

16.2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor

16.2:65:4 Nationellt resurscentrum 
i fysik (ram) 0 1 492 0 0 1 492 -1 492 0

16.2:65:6 Omhändertagande av 
arkeologiska fynd (ram) 0 3 250 0 0 3 250 -3 250 0

16.2.65:40 Idébanksmedel (ram) 0 1 017 0 0 1 017 -1 000 17

16.2.65:68 Korta kurser för 
yrkesverksamma (ram) 0 2 513 0 0 2 513 -2 513 0

16.2:65:73 Lärarutbildning i 
minoritetsspråk (ram) 0 989 0 0 989 -989 0

Summa 0 9 261 0 0 9 261 -9 244 17

16.2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning

16.2:66:2 Lunds universitet (ram) 0 476 890 0 0 476 890 -476 890 0

16.2:66:13 Utvecklingsmedel (ram) 0 1 031 0 0 1 031 -1 031 0

Summa 0 477 921 0 0 477 921 -477 921 0

23.1:23 Sveriges lantbruksuniversitet

23.1:23:5 Analysverksamhet vid 
Lunds universitet (ram) 0 4 969 0 0 4 969 -4 969 0

Summa 0 4 969 0 0 4 969 -4 969 0

Summa totalt 0 5 246 486 0 0 5 246 486 - 5 246 469 17

Noter till anslagsredovisningen

1)  Lämnade bidrag finansierade med statsbudgetmedel uppgår till 57 559 tkr och redovisas under transfereringar i resultaträkningen  
och som statskapital gällande Idébanksmedel till LU Holding.  
Dessa lämnade bidrag avser finansiering av forskarskolor med 1 072 tkr, överföring av strategiska forskningsmedel med 44 852 tkr,  
kårstöd 10 635 tkr och LU Holding 1 000 tkr.

Andra finansiella villkor

Anslag16.2:5:1  Pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder 
Det pedagogiska stödet till studenter med funktionshinder har inte överstigit 0,3 procent av grundutbildningsanslaget.

Anslag16.2:5:1  Kostnader för personskadeförsäkringar för studenter 
Helårspremien år 2021 är 167 156 kr baserat på 29 172 helårsstudenter.  
Personskadeförsäkringar hanteras numera via Universitets- och högskolerådet och de kan inte ta fram statistik per lärosäte. 
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7.13 Tilläggsupplysningar och noter
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen 

(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och för-

ordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.

Brytdagen för periodens löpande bokföring var den 5 

januari 2022.

Om inget annat anges redovisas beloppen i den ekonomiska 

redovisningen i tusental kronor.

För universitet och högskolor gäller undantag från vissa 

bestämmelser i förordningar enligt nedan;

Avräkning mot anslag
Universitet och högskolor medges undantag från bestäm-

melsen om redovisning av anslagsmedel enligt 12 § anslags-

förordningen (2011:223). Avräkning mot anslag och anslags-

poster för medel som utbetalas till lärosätenas räntekonton 

i Riksgäldskontoret ska ske i samband med de månatliga 

utbetalningarna till respektive lärosätes räntekonto i Riks-

gäldskontoret.

Över- och underproduktion
Universitet och högskolor medges undantag från 7 § anslags-

förordningen på så sätt att lärosätet får överföra överproduk-

tion till ett värde av högst 15 procent av takbeloppet såväl som 

outnyttjat takbelopp (anslagssparande) till ett värde av högst 

10 procent av takbeloppet till efterföljande budgetår utan att 

särskilt begära regeringens medgivande.

Väsentliga uppgifter
Universitet och högskolor medges undantag från bestämmel-

sen i 2 kap. 4 § tredje stycket förordningen (2000:605) om 

årsredovisning och budgetunderlag om att årsredovisningen 

ska innehålla redovisning av vissa väsentliga uppgifter. Uni-

versitet och högskolor ska istället lämna uppgifter enligt 

tabell 2 i avsnitt 3 Väsentliga uppgifter där det även framgår 

vilka styckkostnader i enlighet med 3 kap. 1 § andra stycket 

förordningen om årsredovisning och budgetunderlag som 

myndigheten ska redovisa.

Universitet och högskolor ska i samband med upprättandet 

av noter till årsredovisningen särskilt beakta att specifikation 

ges av

• låneram i Riksgäldskontoret uppdelad på beviljad låne-

ram och utnyttjad låneram vid räkenskapsårets slut, och

• beviljad och under året maximalt utnyttjad kontokredit 

hos Riksgäldskontoret.

Finansieringsanalys
Universitet och högskolor medges undantag från bestämmel-

sen i 2 kap. 4 § andra stycket förordningen om årsredovisning 

och budgetunderlag om att i årsredovisningen upprätta och 

lämna en finansieringsanalys till regeringen.

Anläggningstillgångar
Universitet och högskolor medges undantag från 2 kap. 1 § för-

sta stycket och 3 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) 

om finansiering av anläggningstillgångar enligt följande.

En anläggningstillgång som används i myndighetens verk-

samhet får helt eller delvis finansieras med bidrag som har 

mottagits från icke-statlig givare. Detta gäller även för bidrag 

från statliga bidragsgivare under förutsättning att bidraget har 

tilldelats för ändamålet.

Donationsmedel
Lunds universitet medges rätt att förvalta donationsmedel i 

aktier och andra värdepapper enligt 12 § första stycket dona-

tionsförordningen (1998:140). Lärosätet får även uppdra åt 

någon annan att placera dessa medel i enlighet med 12 § 

andra stycket. Universitetet ska redovisa i årsredovisningen hur 

avkastningen har utvecklats i förhållande till marknadsindex.

Avgiftsbelagd verksamhet
Universitet och högskolor medges undantag från 25 a § andra 

och tredje styckena avgiftsförordningen (1992:191) om disposi-

tion av inkomster från avgiftsbelagd verksamhet enligt följande. 

Uppgår det ackumulerade överskottet till mer än 10 pro-

cent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under 

räkenskapsåret, ska myndigheten i årsredovisningen redovisa 

hur överskottet ska disponeras.

Har det uppkommit ett underskott i en avgiftsbelagd verk-

samhet som inte täcks av ett balanserat överskott från tidigare 

räkenskapsår, ska myndigheten i årsredovisningen lämna ett 

förslag till regeringen om hur underskottet ska täckas. 

Värdering av bankmedel i utländsk valuta 
Innestående behållning på EUR-konto per 2021-12-31 har 

omvärderats till balansdagskurs.

Värdering av fordringar och skulder 
Kundfordringar uppgår till 128 miljoner kronor vilket är en 

minskning med 9 miljoner kronor jämfört med föregående år. 

Kundfordringar som är äldre än sex månader har skrivits av 

som befarad kundförlust. Leverantörsskulder uppgår till 337 

miljoner kronor, en ökning med 40 miljoner kronor jämfört 

med föregående år. 20,9 miljoner avser en hyresfaktura som 

betalats per 2022-01-03. Leverantörsskulderna till Statens 

tjänstepensionsverk och Vetenskapsrådet är 5,9 miljoner högre 

än föregående år. Fordringar respektive skulder i utländsk 

valuta har omräknats till balansdagskurs.

Värdering av varulager 
Varulager har värderats till verkliga värdet på balansdagen.

Värdering av anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar utgörs främst av balan-

serade utgifter för utveckling av befintlig infrastruktur för att 

säkerställa framtida ekonomiska och kvalitativa fördelar för 

verksamheten genom användning av nyare och effektivare IT-

relaterade stödsystem. Nyttjandeperioden ska vara minst tre 

år och anskaffningsvärdet minst 500 tkr. I anskaffningsvärdet 

ingår både externa inköp och universitetets egna direkta kost-

nader för den enskilda tillgången. Immateriella anläggningstill-

gångar skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandeperioden 

med utgångspunkt från den månad tillgången tas i bruk.
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Materiella anläggningstillgångar utgörs främst av inventarier 

och utrustning med mera. Nyttjandeperioden ska vara minst tre 

år och anskaffningsvärdet minst 25 tkr. Materiella anläggnings-

tillgångar skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandeperioden 

med utgångspunkt från den månad tillgången tas i bruk

Förbättringsutgifter på annans fastighet som avser repa-

ration och underhåll aktiveras då anskaffningsbeloppet över-

stiger 100 tkr och nyttjandeperioden beräknas vara mer än tre 

år. Avskrivningstiden för förbättringsutgift på annans fastighet 

anpassas till hyreskontraktets återstående längd. 

Avskrivningstider tillämpas enligt följande:

Immateriella anläggningstillgångar 3, 4 eller 5 år

Förbättringsutgifter på annans 
fastighet

3–25 år, enl. hyreskontrakt  
+ ev. förlängning

Byggnadsinventarier 3, 5, 7 eller 10 år

Datorer och kringutrustning 3, 5, 7 eller 10 år

Lab- / verkstadsutrustning 3, 5 eller 10 år

Kontorsmaskiner och 
kopieringsutrustning 3, 4 eller 5 år

Inredning 3, 5 eller 10 år

För konstföremål sker ingen avskrivning. Endast anskaffnings-

värde för konstföremål som förvärvats eller överlåtits från Statens 

konstråd från och med år 2004 tas upp i balansräkningen. Någon 

invärdering av tidigare förvärvade konstföremål har inte gjorts. 

För stora anläggningstillgångar, som består av flera sam-

mansatta komponenter tillämpas komponentavskrivning i de 

fall förbrukningen av betydande komponenter väsentligt skiljer 

sig åt. Då delas anläggningstillgången upp och avskrivning 

hanteras för varje komponent för sig.

Finansiella anläggningstillgångar
Under finansiella anläggningstillgångar redovisas aktier och 

aktieägartillskott i LU Holding AB med totalt 27 miljoner kro-

nor. Vid värdering av aktier och andelar i hel- eller delägda 

företag har anskaffningsmetoden tillämpats i enlighet med 

5 kap. 7§ i FÅB. Anskaffningsvärdemetoden innebär att en 

anläggningstillgång redovisas till anskaffningsvärdet minskat 

med ackumulerade av- och nedskrivningar. Anskaffningsvärdet 

motsvaras av det ackumulerade kapital som staten har tillfört 

företaget. Nedskrivningar kan bli aktuellt att göra om statens 

tillförda kapitaltillskott har förbrukats (5kap. 7 § FÅB). Om det 

egna kapitalet i bolaget understiger myndighetens värde av 

bolaget under balansposten andelar i hel- och delägda företag 

ska anskaffningsvärdet fastställas till det lägre beloppet.

Redovisning enligt anskaffningsmetoden gäller fr o m 2020 

enligt beslut av regeringen. Tidigare gällde redovisning enligt 

kapitalandelsmetoden. Den innebar att värdet av aktierna/

andelarna ökades respektive minskades i samma mån som 

företagets egna kapital förändrades.

Under 2021 har bolaget tillförts ett kapitaltillskott från sta-

ten i form av s.k. idébanksmedel på en miljon kronor. 

Periodavgränsningsposter 
Periodisering innebär att intäkter och kostnader hänförs till 

det år de avser. I allt väsentligt har periodisering skett för till 

exempel leverantörsskulder, semesterlöneskuld, avgifter och 

bidrag. För utgiftsperiodiseringar har en beloppsgräns om 

50 tkr tillämpats. De fakturor som ankomstregistrerats men 

som inte bokförts senast brytdagen och som avser 2021 har 

bokats upp som leverantörsskuld och kostnad.

Universitetet reserverar sedan 2004 för upplupna kostnader 

avseende lärarlöneskulder. Reserveringen har skett för sådan 

skuld vilken inte kommer att regleras inom läraravtalets treårsper-

spektiv. Skulden bygger på ett verkligt antal timmar och beräknas 

enligt en schabloniserad medellön per befattningskategori.

För externfinansierade bidrag och uppdrag tillämpas den 

gällande statliga redovisningsprincipen för intäktsredovisning 

i projekt. För pågående projekt tas intäkter upp motsvarande 

upparbetade kostnader under året. Erhållna medel från bidrags-

givare som ännu inte använts i verksamheten redovisas som 

oförbrukade bidrag i balansräkningen. För under året avslutade 

projekt redovisas skillnaden mellan intäkter och kostnader som 

över/underskott i resultaträkningen. Projekt där bidrag, enligt 

kontrakt, ännu ej erhållits bokförs som fordran på bidragsgivaren 

för den del som är en upparbetad kostnad. En prövning görs 

också av fordrans giltighet mot kontrakt eller motsvarande avtal.

Redovisning av indirekta kostnader 
Universitetet tillämpar den sektorsgemensamma modellen 

för redovisning av indirekta kostnader, SUHF-modellen. Enligt 

modellen fördelas indirekta kostnader månadsvis baserat på 

nedlagda kostnader vilket medför en fullständig kostnadsre-

dovisning på lägsta verksamhetsnivå (kostnadsbärare) och för-

utsättningar för en korrekt periodisering av bidragsinkomster. 

Universitetet fördelar stödverksamhetens kostnader – de 

indirekta kostnaderna – på kostnadsbärarna i relation till 

direkta löne- och driftskostnader (fördelningsbas). 

Transfereringar
Universitetet särredovisar transfereringar då dessa inte repre-

senterar någon egentlig resursförbrukning inom universitetet. 

Transfereringar är medel som är avsedda att användas för finan-

siering av bidrag till externa samarbetspartner samt till stipendier 

med mera. Finansiering motsvarande kostnaderna har hämtats 

från anslag och bidrag. Exempel på transfereringar är stipendier, 

medel från EU till projekt där universitetet är koordinator samt 

överföring av strategiska forskningsmedel till andra lärosäten. 

Avstämning av mellanhavanden med  
andra statliga myndigheter
Vid inrapportering till statsredovisningen ska varje transaktion 

till annan statlig myndighet kunna särredovisas. Erhållna bidrag 

och avgifter samt givna bidrag och köp ska redovisas och stäm-

mas av med varje statlig motpart för belopp överstigande en 

miljon kronor. För fordringar och skulder över årsskiftet gäller 

att belopp över ett hundra tusen kronor ska stämmas av. Lunds 

universitet har i sin kodsträng en unik kod för varje myndighet 

och en gemensam kod för samtliga övriga motparter för att 

kunna särskilja dessa transaktioner. Efter årets avstämning med 

andra statliga myndigheter har universitetet inga oförklarade 

differenser.

Donationsmedel 
Universitetet har medgivande från regeringen, enligt § 12 

donationsförordningen, att placera donationsmedel som 

inte skall förbrukas inom de närmaste två åren utanför Riks-

gäldskontoret. Behovet av likvida medel de närmaste två åren 

beräknas uppgå till 14 mnkr.
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NOTER
Belopp i tusentals kronor där annat ej anges.

1. Intäkter av anslag 

2021 2020

Forskning / utbildning på forskarnivå 2 360 525 2 276 561

Grundläggande utbildning 2 345 495 2 164 513

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 477 921 468 478

Ersättningar för ekonomiska analyser 4 969 4 906

Summa intäkter av anslag 5 188 910 4 914 458

Lämnade bidrag finansierade med statsbudgetmedel uppgår till 57 559 tkr 
och redovisas under transfereringar i resultaträkningen och som statskapital 
gällande Idébanksmedel till LU Holding, Dessa lämnade bidrag avser 
finansiering av forskarskolor med 1 072 tkr, överföring av strategiska 
forskningsmedel med 44 852 tkr, kårstöd 10 635 tkr och LU Holding 1 000 tkr.

2. Intäkter av avgifter och andra ersättningar 

2021 2020

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 140 693 136 442

Uppdragsforskning 105 883 109 103

Uthyrning bostäder studenter / gästforskare 60 425 58 828

Uppdragsutbildning 53 985 58 339

Yrkeshögskolan 19 726 15 843

Beställd utbildning 4 177 8 634

Högskoleprovsavgifter 3 190 2 540

Museum, entréavgifter 1 257 1 354

Summa intäkter av avgifter enl regleringsbrev 389 336 391 082

Rådgivning och annan liknande service 257 664 204 748

Lokaler, parkering 86 964 100 211

Informations- och kursmaterial 3 840 4 002

Konferenser och kurser 3 606 2 297

Tidskrifter o andra publikationer 1 009 981

Summa intäkter enligt § 4 Avgiftsförordningen 353 082 312 240

Kopior allmänna handlingar (avg förordn §15) 23 21

Summa kopior allmänna handlingar 
(avg förordn §15)

23 21

Vidarefakturering av kostnader, försäljning av 
material

10 858 12 118

Redovisningstjänster stiftelser m.m. 8 534 8 336

Sponsring 2 332 689

Förseningsavgifter och skadestånd 790 2 022

Summa intäkter av andra ersättningar 22 515 23 164

Reavinst förs anl tillg utomstatl 702 307

Summa reavinst förs anl tillg utomstatl 702 307

Summa intäkter av avgifter och andra 
ersättningar

765 658 726 815

Intäkter enl § 4 (exkl lokaler) i förhållande till 
totala kostnader*

2,9 % 2,4 %

Särredovisning av avgiftsbelagd verksamhet 
– tjänsteexport

Intäkter 193 013 195 412

Kostnader -193 013 -195 412

Som tjänsteexport definieras universitetets försäljning av tjänster 
till utländska motparter. Kostnaderna beräknas vara lika stora som 
intäkterna. Fr o m 2013 används SUHF:s rekommendation vid beräkning av 
tjänsteexport. Studieavgifterna har ökat med 4,3 miljoner och rådgiving och 
liknande tjänster med 3,6 miljoner men uppdragsutbildning har minskat 
med 6 miljoner och beställd utbildning har minskat med med 4,5 miljoner.

* Fr o m 2009 får universitet och högskolor ta ut avgifter för lokaler 
som ursprungligen har hyrts för lärosätets egen verksamhet utan den 
begränsning som följer av § 4 andra stycket. Intäkter av lokalhyror uppgick 
2021 till 78048 tkr (91 616 tkr).

3. Intäkter av bidrag (per finansiär)

2021 2020

Statliga myndigheter inkl statliga affärsverk 1 737 301 1 739 509

Övriga organisationer och ideella föreningar 1 168 659 1 190 308

EU:s institutioner 291 482 263 974

Övriga länder och internationella organisationer 128 869 131 196

Privata företag 62 437 58 930

Bidrag från enskilda 41 425 151

Kommuner och regioner 37 665 54 951

Statliga bolag 5 604 5 882

Summa intäkter av bidrag 3 473 441 3 444 901

4. Finansiella intäkter 

2021 2020

Reavinst avyttr kortfristiga placeringar 21 273 4 363

Orealiserade värdeökningar aktier 10 860 4 126

Ränteintäkter m m, övrigt 3 795 5 010

Valutakursvinster 1 718 4 428

Orealiserade värdeökningar räntefonder 465 185

Ränteintäkter, donationsmedel 82 82

Ränteintäkter lån RGK 0 24

Summa finansiella intäkter 38 193 18 219

5. Kostnader för personal 

2021 2020

Lönekostnader exkl arbetsgivaravgifter 4 031 026 3 770 716

Övriga personalkostnader 2 174 334 2 051 120

Summa kostnader för personal 6 205 360 5 821 836

Andelen av lönesumman som avser arvoden till styrelse, kommittéer eller ej 
anställd personal (uppdragstagare) uppgår till 3 %.

6. Kostnader för lokaler

2021 2020

Hyror exkl el och värme 971 289 964 051

Driftskostnader (el, gas, fjärrvärme, vatten) 79 105 76 911

Renhållning, bevakning och övriga 
driftskostnader 53 270 59 260

Summa kostnader för lokaler 1 103 664 1 100 222
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Sammanställning av lokalkostnader  
enligt SUHF modell 2021 2020

Total årshyra enl hyresavtal 911 803 909 629

Total mediakostnad, el, värme,kyla,vatten etc. 82 638 77 205

Reparation av lokaler 9 432 8 649

Totala avskrivningar 34 689 38 613

Total lokalvårdskostnad 152 881 140 661

Driftskostnader för bevakning, larm, skalskydd, 
säkerhet 12 565 11 940

Övriga lokalkostnader / lokaltillbehör 22 794 36 605

Kostnader för förprojektering

Kostnader för egna fastigheter

Totala externa hyresintäkter (inkl 
resurssamordning Region Skåne) -74 870 -86 358

Kostnader för student-och gästforskarbostäder 60 969 52 773

Summa lokalkostnader 1 212 902 1 189 716

Summa lokalkostnader exklusive 
studentbostäder

1 151 932 1 136 943

Area, kvm LOA vid årets utgång  
(exkl extern förhyrning och student- och 
gästforskarbostäder)

545 515 
kvm

539 492 
kvm

Genomsnittlig lokalkostnad (kr / kvm LOA) 2 112 
kr / kvm

2 106 
kr / kvm

Beräknad enligt SUHF.s rekommendationer om lokalkostnadsbokföring.

7. Övriga driftskostnader

2021 2020

ALF-avtal 477 921 468 478

Övriga varor 268 694 290 401

Övriga tjänster 241 966 233 837

E-resurser 103 800 107 190

Datatjänster 103 683 102 492

Konsultuppdrag 94 406 103 196

Utbildningstjänster 49 948 71 725

Reparationer och underhåll 49 946 45 627

Korttidsinvesteringar, livslängd 1–3 år och/eller 
500 euro 35 729 37 767

Tryckning, publikationer och pappersvaror 22 033 23 639

Resor 17 006 24 058

Forskningsuppdrag 15 375 21 708

Post och Tele 12 064 13 518

Varutransporter och fraktavgifter 6 635 6 680

Kontorsmateriel 3 816 4 910

Open access 3 419 3 770

Leasingavgifter vid operationell leasing och 
maskinhyror 3 086 2 638

Offentligrättsliga avgifter 2 008 1 866

Avsättning MAX IV 1 000 1 000

Reaförlust avyttring anläggningstillgångar 869 1 813

Skatter 700 752

Skadestånd 25 125

Varulagerförändring -1 565 -2 132

Summa övriga driftskostnader 1 512 562 1 565 062

8. Finansiella kostnader 

2021 2020

Valutakursförluster 1 753 2 844

Räntekostnader, övrigt 533 245

Reaförlust v avyttr kortfristiga placeringar 393 0

Orealiserad värdeminskning aktier 10 26

Räntekostnader räntekonto RGK 0 205

Orealiserad värdeminskning räntefonder 0 33

Summa finansiella kostnader 2 689 3 352

9. Transfereringar (per finansiär) 

2021 2020

Erhållna medel för finansiering av bidrag

Statliga myndigheter inkl affärsverk 214 667 228 379

Övriga organisationer och ideella föreningar 83 615 76 217

Fr statens budget för finansiering av bidrag 56 559 53 625

Övriga länder och internationella organisationer 22 295 17 037

EU-institutioner 6 808 12 153

Privata företag 6 229 5 213

Kommuner och regioner 606 910

Statliga bolag 250 -

Summa erhållna medel 391 028 393 534

Lämnade bidrag

Statliga myndigheter exkl affärsverk -154 953 -154 477

Enskilda personer -88 345 -80 680

Övriga länder och internationella organisationer -56 597 -54 572

Privata företag och privatägda ekonomiska 
föreningar

-34 709 -33 533

Övriga organisationer och ideella föreningar -21 714 -19 204

Regioner -13 930 -22 291

Övriga statliga sektorn -11 358 -13 469

Statliga bolag -6 669 -9 944

Kommuner och kommunala bolag -2 753 -5 364

Summa lämnade bidrag -391 028 -393 534

Saldo transfereringar 0 0
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10. Kapitalförändring enligt resultaträkningen 

2021 2020

Anslagsfinansierad verksamhet 108 364 66 419

Avgiftsfinansierad verksamhet -2 226 -7 254

Bidragsfinansierad verksamhet 24 282 17 835

Redovisad kapitalförändring 130 420 77 000

Kapitalförändring per område

Belopp i tkr

Balanserad
kapital-

förändring (A)
Årets kapital-

förändring (B)
Summa

(A+B)

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning enligt uppdrag i 
regleringsbrev 450 437 73 840 524 277

Uppdragsverksamhet 7 591 -2 659 4 932

Summa 458 028 71 181 529 209

Forskning och utbildning på forskarnivå

Forskning och utbildning 
på forskarnivå 1 309 213 58 805 1 368 019

Uppdragsverksamhet -5 169 433 -4 736

Summa 1 304 044 59 239 1 363 283

Total 1 762 072 130 420 1 892 492

Förändring av myndighetskapitalet (tkr)

Stats kapital
Donations-

kapital

För ändring 
donations-

kapital

Kapital-
förändring 

Anslag

Kapital-
förändring 

Avgift

Kapital-
förändring 

Bidrag

Kapitalför-
ändring  

enligt RR Summa

Utgående balans 2020 29 307 6 060 61 368 1 441 096 9 676 172 961 77 000 1 797 470

Ändrade redovisningsprincip 
Rättelser

A Ingående balans 2021 29 307 6 060 61 368 1 441 096 9 676 172 961 77 000 1 797 470

Föregående års kapitalförändring, 
20900 ingående 2021 66 419 -7 254 17 835 -77 000 0

Utdelning från hel- och delägda 
företag

Anslagsfinansierad tillgång 30 -30 0

Idébank 1 000 1 000

Omföring kapital, resultat 12 896 92 -12 989 0

Årets kapitalförändring UB 20900 108 364 -2 226 24 282 130 420 130 420

B Summa årets förändring 1 030 0 12 896 174 846 -9 480 29 128 53 420 131 420

C Utgående balans 2021A + B 30 337 6 060 74 264 1 615 942 196 202 089 130 420 1 928 889

11. Balanserade utgifter för utveckling

2021 2020

IB anskaffningsvärde 15 631 14 499

Årets anskaffningar 603 1 132

Årets försäljning / utrangering 0 0

Årets slutförda pågående nyanläggningar 0 0

UB anskaffningsvärde 16 233 15 631

IB ack avskrivningar -11 896 -9 490

Årets avskrivningar -2 465 -2 406

Årets försäljning / utrangering 0 0

UB ack avskrivningar -14 361 -11 896

Bokfört värde 1 872 3 734

12. Rättigheter och andra immateriella 
anläggningstillgångar

2021 2020

IB anskaffningsvärde 48 245 39 112

Årets anskaffningar 2 953 9 133

Årets försäljning / utrangering 0 0

Årets slutförda pågående nyanläggningar 0 0

UB anskaffningsvärde 51 199 48 245

IB ack avskrivningar -33 030 -29 284

Årets avskrivningar -3 040 -3 746

Årets försäljning / utrangering 0 0

UB ack avskrivningar -36 070 -33 030

Bokfört värde 15 129 15 216
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13. Förbättringsutgifter på annans fastighet 

2021 2020

IB anskaffningsvärde 696 662 723 975

Årets anskaffningar 22 581 21 113

Årets försäljning / utrangering -20 925 -48 426

Omklassificering 105 0

UB anskaffningsvärde 698 423 696 662

IB ack avskrivningar -482 306 -475 213

Årets avskrivningar -49 383 -54 534

Årets försäljning / utrangering 20 712 47 441

UB ack avskrivningar -510 977 -482 306

Bokfört värde 187 446 214 356

14. Maskiner, inventarier, installationer m.m. 

2021 2020

IB anskaffningsvärde 4 926 965 4 806 926

Årets anskaffningar 306 730 229 735

Årets försäljning / utrangering -151 618 -111 159

Årets slutförda pågående nyanläggningar 37 988 1 463

UB anskaffningsvärde 5 120 065 4 926 965

IB ack avskrivningar -3 470 364 -3 104 384

Årets avskrivningar -456 620 -476 233

Årets försäljning / utrangering 150 962 110 254

UB ack avskrivningar -3 776 022 -3 470 364

Bokfört värde, exklusive finansiell leasing 1 344 043 1 456 601

Finansiell leasing

IB anskaffningsvärde 301 301

Årets anskaffningar 0 0

Årets försäljning / utrangering 0 0

UB anskaffningsvärde 301 301

IB ack avskrivningar -301 -301

Årets avskrivningar 0 0

Årets försäljning / utrangering 0 0

UB ack avskrivningar -301 -301

Bokfört värde 0 0

Totalt bokfört värde för maskiner, inventarier, 
installationer m.m.

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 1 344 043 1 456 601

Finansiell leasing, maskiner / inventarier 0 0

Summa maskiner, inventarier, installationer m.m. 1 344 043 1 456 601

15. Pågående nyanläggningar

2021 2020

IB anskaffningsvärde 134 638 58 605

Årets anskaffningsvärde 92 410 77 496

Färdigställda anläggningar -37 988 -1 463

Omklassificering -105 0

UB anskaffningsvärde, bokfört värde 188 955 134 638

16. Förskott avseende materiella anläggningstillgångar

2021 2020

Reaktor Institutionen för kemiteknik 0 138

Lasersystem Institutionen för fysik LTH 5 910 0

Kryostat Insitutionen för fysik LTH 526 0

Gaskromatograf Institutionen för naturgeografi 
och ekosystemvetenskap

169 0

Summa förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar

6 605 138

17. Andelar i hel- och delägda företag

Antal 
styck Företag

Nom värde 
innehavet 

Anskaff-
ningsvärde

Värde 
2021

Värde 
2020

100 LUIS AB  100  10 802 27 000 26 000

Summa andelar i hel- och delägda företag 27 000 26 000

18. Andra långfristiga värdepappersinnehav

Andra långfristiga värdepappersinnehav 
utgörs av 2021 2020

Aktier och andelar

IB anskaffningsvärde 132 614 108 741

Uppskrivningar till MV 10 850 4 100

Årets anskaffningar 24 447 36 487

Årets försäljningar -25 177 -16 714

UB anskaffningsvärde aktier och andelar 142 734 132 614

Marknadsvärde aktier och andelar 142 734 132 614

Obligationer och andra värdepapper

IB anskaffningsvärde 94 692 93 948

Nedskrivning till MV 465 153

Årets anskaffningar 28 665 20 394

Årets försäljningar -10 197 -19 803

UB anskaffningsvärde obligationer och andra 
värdepapper

113 624 94 692

Marknadsvärde obligationer och andra 
värdepapper

113 624 94 692

Värdepapperens sammanlagda marknadsvärde 256 359 227 306

Värdepapper som är anläggningstillgångar är upptagna till 
anskaffningsvärde.

19. Andra långfristiga fordringar

2021 2020

Revers med låntagare Stiftelsen Michael Hansens 
kollegium 2 000 2 000

2 000 2 000

20. Kundfordringar

2021 2020

Kundfordringar, utomstatliga 112 078 128 397

Reservering osäkra fordringar -4 288 -2 940

Summa kundfordringar 107 790 125 457

21. Fordringar hos andra myndigheter

2021 2020

Mervärdesskattefordran och övriga fordringar 103 110 92 441

Kundfordringar 19 979 11 203

Summa fordringar hos andra myndigheter 123 089 103 645
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22. Övriga kortfristiga fordringar 

2021 2020

Ej inbetald donation 10 0

Reseförskott 617 145

Övriga fordringar 465 -602

Summa övriga kortfristiga fordringar 1 091 -457

23. Förutbetalda kostnader

2021 2020

Förutbetalda hyreskostnader, övriga 245 461 227 482

Förutbetalda köpta tjänster och varor 51 396 48 953

Förutbet hyreskostnad avs andra myndigheter 11 810 10 499

Summa förutbetalda kostnader 308 667 286 934

I posterna Förutbetalda hyreskostnader ingår långa (vanligen 10 år) 
förskottsbetalda hyror med belopp 950 tkr (2 091 tkr).

24. Upplupna bidragsintäkter

2021 2020

Upplupna bidragsintäkter övriga 316 999 305 198

Upplupna bidragsintäkter utländska 117 159 104 803

Upplupna bidragsintäkter andra myndigheter 106 802 92 942

Summa upplupna bidragsintäkter 540 960 502 942

25. Övriga upplupna intäkter 

2021 2020

Upplupna intäkter uppdrag o övr förs, övriga 14 837 10 378

Upplupna intäkter uppdrag o övr förs andra 
myndigheter

8 753 3 984

Summa övriga upplupna intäkter 23 590 14 362

26. Avräkning med statsverket

2021 2020

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans 0 0

Redovisat mot anslag 5 246 469 4 969 083

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -5 246 486 -4 969 083

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -17 0

27. Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 

2021 2020

Räntekontot 5 355 556 4 612 715

I behållningen på räntekontot ingår 75 756 tkr som avser donationsmedel 
som är placerade i Riksgäldskontoret.

Beviljad kredit på räntekontot uppgår till 0 kr (0 kr).

28. Kassa och bank 

2021 2020

Bankmedel, EU-medel 97 895 77 033

Bankmedel, US-Loan 0 95

Bankmedel, donationsmedel 5 233 2

Summa kassa och bank 103 128 77 129

29. Statskapital utan avkastningskrav

2021 2020

Överföring till Lunds universitet 
innovationssystem AB (LUIS AB) 27 000 26 000

Kulturtillgångar överförda från Statens konstråd 1 962 1 962

Anslagsfinansierad konst 1 375 1 345

Summa statskapital 30 337 29 307

30. Donationskapital

2021 2020

Donationsfinansierad konst Skissernas museum 
och UB 4 060 4 060

Donation från bokförläggare Michael Hansen 2 000 2 000

Summa donationskapital 6 060 6 060

Donationskapitalet från Michael Hansen är, enligt stiftelseförordnandet, 
utlånat till Stiftelsen Michael Hansens Kollegium (se not 19). Avkastningen 
(ränteintäkt) utdelas till samma stiftelse.  
Utdelningen sker samma år som avkastningen erhålls.

31. Balanserad kapitalförändring 

2021 2020

Balanserad kapitalförändring, IB 1 685 101 1 643 000

Kapitalförändring föreg år 77 000 56 689

Disp av resultat

– omföring anslagsfinansierad konst -30 -50

– korrigering resultatandelar 2019 0 -14 538

Rest kapitalförändring föreg år 76 970 42 101

Balanserad kapitalförändring, UB 1 762 072 1 685 101

32. Avsättningar för pensioner 
och liknande förpliktelser 

2021 2020

Pensionförmåner som ska bekostas av 
universitetet

Ingående avsättning 35 317 41 434

+ Årets pensionskostnad 11 259 13 920

+ Särskild löneskatt 2 731 3 377

- Årets pensionsutbetalningar -20 486 -23 414

Utgående avsättning 28 821 35 317

33. Övriga avsättningar

2021 2020

Avsättning för kompetensutveckling enligt avtal

Ingående avsättning 60 889 54 986

Årets förändring -1 002 5 904

Utgående avsättning 59 887 60 889

Avsättning för framtida avveckling av MAX IV

Ingående avsättning 5 000 4 000

Årets förändring 1 000 1 000

Utgående avsättning 6 000 5 000

Summa avsättningar 65 887 65 889
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34. Lån i Riksgäldskontoret 

2021 2020

Lån anläggningstillgångar IB 438 126 497 659

Nyupptagna lån 175 483 130 738

Amorteringar -166 846 -190 271

Lån anläggningstillgångar UB 446 762 438 126

Beviljad låneram i Riksgäldskontoret 565 000 555 000

35. Kortfristiga skulder till andra myndigheter

2021 2020

Skuld till Skatteverket (Arbetsgivaravg) 100 304 99 877

Leverantörskulder andra myndigheter 73 464 66 904

Utg mervärdesskatt 33 999 22 076

Summa skulder till andra myndigheter 207 766 188 858

36. Leverantörsskulder

2021 2020

Leverantörsskulder utomstatliga 263 609 230 529

37. Övriga kortfristiga skulder 

2021 2020

Avräkningskonto EU 97 895 77 033

Personalens källskatt 92 962 94 100

Div avräkningskonton  
(outredda inbetalningar m.m.)

14 894 9 248

Övriga skulder 804 446

Summa övriga skulder 206 555 180 827

38. Depositioner

2021 2020

Depositioner från studenter för nycklar / kodkort 2 940 3 403

39. Upplupna kostnader

2021 2020

Upplupen semesterlöneskuld 229 515 226 429

Upplupna sociala avgifter 216 372 133 045

Upplupna löner 181 564 30 458

Övriga upplupna kostnader avs statliga 
myndigheter (kombinationsläkare m.m.)

850 850

Övriga upplupna kostnader -12 955 -12 352

Summa upplupna kostnader 615 347 378 429

40. Oförbrukade bidrag (per finansiär)

2021 2020

Statliga myndigheter inkl statliga affärsverk 2 146 702 1 999 551

Övriga organisationer och ideella föreningar 1 375 929 1 259 904

EU:s institutioner 302 734 308 486

Övriga länder och internationella organisationer 300 894 261 696

Donationsmedel1 218 396 150 995

Kommuner och regioner 94 067 115 076

Privata företag 92 669 95 727

Bidrag från enskilda 31 100 57 986

Statliga bolag 1 136 947

Summa oförbrukade bidrag 4 563 628 4 250 367

1) Donationsmedel är till största delen bidrag från enskilda.

I det totala beloppet för oförbrukade bidrag år 2021 ingår för framtida 
avskrivningar uppbundet belopp 221 014 tkr (294 050 tkr år 2020). Detta 
motsvarar en andel av 4,84 % (6,92 % år 2020).

Förbrukningstakt för oförbrukade statliga bidrag  
beräknad enligt HFRs modell
Från och med 2021 redovisas förbrukningstakten bara för oförbrukade 
bidrag. 2020 års siffror är uppdaterade efter samma princip eftersom vi 
tidigare dragit bort upplupna bidragsintäkter.

Förbrukningshastighet 2021 2020

Inom 3 mån 490 346 438 082

3–12 mån 1 471 037 1 314 246

1 år–3 år 207 510 266 398

> 3 år 0 0

Summa 2 168 893 2 018 726

Differensen mot oförbrukade bidrag per finansiär beror på statliga medel 
som är utbetalda via icke statlig finansiär.

41. Övriga förutbetalda intäkter 

2021 2020

Förutbet intäkter uppdrag o övr försäljn, övriga 230 981 197 755

Förutbet intäkter uppdrag o övr försäljn avs 
andra myndigheter 41 392 45 389

Förutbet hyreintäkter, utomstående 3 664 3 048

Summa övriga förutbetalda intäkter 276 038 246 191

I det totala beloppet för övriga förutbetalda intäkter år 2021 ingår för 
framtida avskrivningar uppbundet belopp 1 240 tkr (1 448 tkr år 2020).  
Detta motsvarar en andel av 0,45 % (0,59 % år 2020).
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42. Redovisning av avgifter enligt FÅB 3 kap 2 §

Redovisning av avgiftsfinansierad verksamhet (tkr)

Verksamhet

Över-/
underskott 
t.o.m. 2019

Över-/
underskott 

2020 Intäkter 2021
Kostnader 

2021

Över- /  
underskott 

2021

Ack över- /  
underskott, 

utgående 
2021

Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå

Beställd utbildning 230 624 4 177 4 561 -384 470

Yrkeshögskolan, KY m.m. -453 0 19 726 19 726 0 -453

Uppdragsutbildning 14 625 -7 434 53 985 56 260 -2 275 4 916

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 13 845 -3 512 140 693 137 599 3 094 13 427

Summering 28 247 -10 322 218 582 218 147 435 18 360

Forskning eller utbildning på forskarnivå

Uppdragsforskning -4 724 -444 104 667 104 234 433 -4 735

Uppdragsforskning, i syfte att bistå offentlig verksamhet 
med anledning av det nya coronaviruset 0 0 1 216 1 216 0 0

Summering -4 724 -444 105 883 105 450 433 -4 735

Verksamhet där krav på full kostnadstäckning inte gäller

Högskoleprovet -4 552 -2 264 3 190 6 255 -3 066 -9 882

Upplåtande av bostadslägenhet utbytesprogram och 
gästforskare -80 602 8 884 60 425 57 398 3 027 -68 691

Upplåtande av bostadslägenhet regeringsbeslut (U2010 / 4277 / UH)

Tillhandahållande av varor och tjänster i syfte att 
bistå offentlig verksamhet med anledning av det nya 
coronaviruset, övrigt 0 0 0 0 0 0

Övrigt 0 0 1 257 1 257 0 0

Summering -85 154 6 620 64 871 64 910 -39 -78 573

Tjänsteexport ingår med 6 978 tkr i intäkterna för uppdragsutbildning, 567 tkr för beställd utbildning, 23 968 tkr för uppdragsforskning och 140 693 tkr för 
utbildning för studieavgiftsskyldiga studenter.

2021 redovisas avgiftsintäkter med syfte att bistå offentlig verksamhet med anledning av det nya coronaviruset på egna rader. Den totala summan intäkter för 
uppdragsforskning är 105 883 tkr.

43. Redovisning enl 25 a § avgiftsförordningen

2021 2020

A. Ackumulerat överskott i avgiftsfinansierad 
verksamhet 13 625 12 757

B. Årets totala omsättning i avgiftsfinansierad 
verksamhet 324 465 328 361

A i procent av B 4,2 % 3,9 %
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7.14 Stiftelser med anknuten förvaltning
Universitetet förvaltar 698 (695) anknutna stiftelser. Sammanlagt uppgår 
placeringarnas marknadsvärde till ca 4,4 miljarder kronor (3,6 miljarder kronor). 
Universitetets kostnader för förvaltningen av de anknutna stiftelserna har beräknats 
och debiterats stiftelserna. Totalt uppgår den erhållna ersättningen till 8,5 mnkr (8,3 
mnkr). 

Universitetsstyrelsen är förvaltare för Lunds universitets 

anknutna stiftelser. Vissa frågor har delegerats till en särskild 

inrättad styrelse, donationsstyrelsen. 

Universitetets anknutna stiftelser äger bland annat aktier, 

obligationer, värdepappersfonder, byggnader och mark. Mark-

innehavet ger i viss mån möjlighet till markbyten som kan vara 

till nytta för universitetets nuvarande verksamhet och framtida 

expansion. En av stiftelserna, Stiftelsen Akademihemman, äger 

30 procent av aktierna i bolaget Science Village Scandinavia 

AB och fastigheter där universitetet bedriver verksamhet, 

exempelvis Pufendorfinstitutet och Juridicum. 

Av universitetets 698 stiftelser samförvaltas 662 stycken. I 

dessa stiftelser kan aktiva placeringsbeslut fattas inom ramen 

för ett av Universitetsstyrelsen fastställt placeringsreglemente. 

Övriga stiftelser har i varierande grad, i sina förordnanden, 

begränsningar i placeringsinriktningen. Kapitalet i samför-

valtningen förvaltas i egen regi. De finansiella tillgångarna i 

samförvaltningen uppgick vid årets slut till 3 924 mnkr (3 194 

mnkr). Allokeringen av tillgångarna utgjordes av svenska aktier 

(68 procent), utländska aktier (1 procent), strukturerade pro-

dukter och obligationer (11 procent), räntefonder (14 procent) 

samt banktillgodohavanden (7 procent). 

Avkastningen för de samförvaltade stiftelserna uppgår 

under året till + 24,8 procent (+ 4,0 procent). Utvecklingen av 

stiftelsernas jämförelseindex uppgår till + 17,8 procent (+ 8,3 

procent). Stiftelsernas jämförelseindex utgörs av SIXRX (50 

procent), T-bond (35 procent) samt T-bill (15 procent). 

De anknutna stiftelserna har under året delat ut 105,0 

mnkr (99,8 mnkr) för ändamål i enlighet med donatorernas 

önskemål. Merparten av detta belopp finansierar universitetets 

forskning, men en del av medlen finansierar även resebidrag 

och stipendier till universitetets studenter. 

Universitetet har under året mottagit följande donationer 

på en miljon kronor eller mer:

Ingrid och Sverker Perssons stiftelse. Stiftelsen har till ändamål 

att främja vetenskaplig forskning avseende pankreascancer, 

gastroenterologi och smärtlindring vid Lunds universitet.

Stiftelsekapital: 11,9 miljoner kronor

Rune och Lena Lavins stiftelse för rättsvetenskaplig forskning 

vid den juridiska fakulteten i Lund. Stiftelsen har till ändamål 

att främja rättsvetenskaplig forskning vid den juridiska fakulte-

ten i Lund. Det innebär att stiftelsen genom sin verksamhet ska 

stödja, stimulera och underlätta forskningen vid fakulteten.

Stiftelsekapital: 6,0 miljoner kronor

Under året har 2,9 mnkr inbetalats till redan befintliga stiftelser.
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7.15 Redovisning av takbelopp
Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR). Utfall avseende perioden 2021-01-01– 2021-12-31

Utbildningsområde Utfall HST Utfall HPR
HST 

Ersättning (tkr)
HPR 

Ersättning (tkr)
Utfall total 

ersättning (tkr)

Humaniora 3 607 2 546 120 683 55 499 176 182 

Teologi 404 233 13 517 5 079 18 596 

Juridik 2 556 2 167 85 519 47 236 132 754 

Samhällsvetenskap 7 606 6 570 254 482 143 233 397 714 

Naturvetenskap 2 139 1 813 122 032 87 228 209 260 

Teknik 6 139 5 417 350 236 260 620 610 856 

Vård 1 396 1 373 84 672 72 101 156 773 

Medicin 2 521 2 396 170 866 197 518 368 384 

Undervisning 123 110 5 005 4 690 9 695 

Verksamhetsförlagd utbildning 51 49 2 941 2 751 5 692 

Övrigt 264 231 12 096 8 615 20 710 

Design 153 153 24 735 15 070 39 805 

Konst 74 74 16 984 7 292 24 275 

Musik 384 384 53 558 33 863 87 421 

Teater 55 54 17 677 8 640 26 317 

DE, KO, MU, TA över tak 364 307 20 767 14 780 35 547 

Summa 27 836 23 876 1 355 769 964 214 2 319 983 

Takbelopp (tkr)     2 347 380 

Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr)

Summan inkluderar ersättning för HPR från december 2020 (6 546 tkr)

-20 851

ANTAL HELÅRSSTUDENTER INOM VISSA KONSTNÄRLIGA OMRÅDEN
Totalt antal utbildade helårsstudenter 378 inom design. Högst får 153 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 

Totalt antal utbildade helårsstudenter 143 inom konst. Högst får 74 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 

Totalt antal utbildade helårsstudenter 446 inom musik. Högst får 384 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 

Totalt antal utbildade helårsstudenter 63 inom teater. Högst får 55 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 

Övriga helårsstudenter har avräknats mot utbildningsområdet Teknik.

Återrapporteringskrav: Belastning på anslag för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå i fråga om det senast 
avslutade räkenskapsåret ska redovisas i årsredovisningen. 
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7.16 Anslagssparande och överproduktion

Anslagssparande och överproduktion (tkr)

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)

Årets takbelopp 2 347 380 

+ Ev. ingående anslagssparande 0 

Summa (A) 2 347 380 

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ersättning för HPR från december föregående budgetår 6 546 

Utfall total ersättning enligt 7.15 2 319 983 

+ Ev. ingående överproduktion 192 572 

Summa (B) 2 519 101 

Summa (A-B)1 -171 721 

1) Positiv summa förs till tabell över anslagssparandet nedan. Negativ summa förs till tabell över överproduktion nedan.

Anslagssparande

Totalt utgående anslagssparande (A-B)

- Ev. anslagssparande över 10 % av takbeloppet2

Utgående anslagssparande 0

Överproduktion

Total utgående överproduktion 171 721 

- Ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet2 0 

Utgående överproduktion 171 721 

2) Den del av anslagssparande respektive överproduktion som lärosätet inte får behålla utan regeringens godkännande.
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7.17 Extra utbildningssatsningar 2020
Under 2020 gjorde regeringen ett flertal utbildningssatsningar 

på grund av coronapandemin, bland annat för att svara upp 

mot den stigande arbetslösheten. De satsningar som skulle 

avräknas mot helårsstudenter och helårsprestationer redovi-

sades inte inom takbeloppet utan i särskild ordning. För två 

av satsningarna, de på bristyrken och sommarkurser, krävdes 

en återbetalning om den fulla tilldelningen inte uppnåddes 

under 2020 vilket blev aktuellt för universitetet. För de andra 

två satsningarna med avräkning, de på behörighetsgivande 

utbildning och livslångt lärande, gavs möjlighet att disponera 

medlen även under 2021. 

Återstående medel av regeringens satsning från 2020 på 

behörighetsgivande utbildning och livslångt lärande avräknas 

till fullo för 2021 enligt tabellerna nedan. Utfallet ingår inte i 

takbeloppsredovisningen, avsnitt 7.15, men redovisade helårs-

studenter och helårsprestationer ingår i Väsentliga uppgifter. 

Mer information om hur satsningarna har använts återfinns 

i kapitel 3.

BEHÖRIGHETSGIVANDE UTBILDNING

Utbildningsområde Utfall HST Utfall HPR
HST 

Ersättning (tkr)
HPR 

Ersättning (tkr)
Utfall total 

ersättning (tkr)

Teknik 54 35 3 052 1 699 4 752 

Naturvetenskap 3 3 194 144 338 

Summa 56,9 38,32 3 246 1 844 5 090 

LIVSLÅNGT LÄRANDE

Utbildningsområde Utfall HST Utfall HPR
HST 

Ersättning (tkr)
HPR 

Ersättning (tkr)
Utfall total 

ersättning (tkr)

Vård 3 2 312 0 312 

Medicin 9 8 1 278 0 1 278 

Naturvetenskap 16 14 1 713 0 1 713 

Summa 27,56 24,72 3 304 0 3 304 

7.18 Upplåtelse av lägenheter 
för bostadsändamål
STUDENTBOSTÄDER
Lunds universitet beräknar att behovet av studentbostäder 

uppgår till ca 1 500 rum och lägenheter för utländska studen-

ter och gästforskare.

År 2021 hade Lunds universitet totalt 1001 studentbostäder, 

fördelade på orterna Lund, Malmö och Helsingborg, varav 33 

bostäder förmedlas separat av husstyrelsen på Kemicentrum.

Under 2021 har tolv svenska studenter beviljats boende på 

studentrum för utländska studenter. 

GÄSTFORSKARBOSTÄDER
Lunds universitet hade totalt 267 gästforskarbostäder 2021, 

fördelade på orterna Lund och Malmö, varav 121 bostäder 

förmedlas separat av husstyrelsen på Kemicentrum.

Beläggningsgraden för både 2020 och 2021 har sjunkit pga 

pandemin. Uthyrningen av gästforskarbostäder minskade mer 

än uthyrningen till utländska studenter under 2021.

Figur 7.13 Uthyrning av bostäder 

Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Utfall 
2021

Prognos 
2022

Antal lägenheter som 
förhyrs 1 547 1 264 1 268 1 268 1 268

Beläggningsgrad, 
procent 87 % 85 % 80 % 82 % 87 %

Intäkter (tkr)

– avgifter 58 913 60 550 58 828 60 425 66 320

– anslag 15 000 15 000 15 000 15 000 9 500

–  bostadshantering för 
avgiftsstudenter 4 744 5 785 6 376 6 753 10 000

Kostnader (tkr) -77 656 -84 801 -71 320 -79 151 -81 543

Årets kapitalförändring 
(tkr)

1 001 -3 466 8 884 3 027 4 277
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7.19 ALFersättning
Återrapporteringskrav: Universitetet ska i årsredovisningen 
lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under 
året när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga 
kostnader. I årsredovisningen ska universitetet också redovisa 
det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

ALF-medel (Avtal mellan svenska staten och vissa regioner 

om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och 

utveckling av hälso-och sjukvården) för år 2021 uppgick till 

476 890 tkr. ALF-medel utgör ersättning för de kostnader 

som uppkommer i hälso- och sjukvården i samband med uni-

versitetets forskning och utbildning. Fördelningen av dessa 

medel görs i särskild ordning, i samråd med Region Skåne. 

För 2021 avsattes 119 985 tkr till grundutbildning av läkare, 

sjukhusfysiker och logopeder samt till praktikplatsfördelning 

för fysioterapeuter. Enligt ALF-avtalet ersätts Lunds universitet 

inom läkarutbildningen för högst 1 325 helårsstudenter, vilket 

är det minsta antalet helårsstudenter som staten förväntar 

sig att regionen ska ta emot för den verksamhetsintegrerade 

utbildningen av läkare. För 2021 avsattes 281 903 tkr till 

forskningsprojekt som söks i konkurrens. Forskningsmedlen 

ledigkungörs och genomgår en vetenskaplig prioritering av 

särskilt utsedda prioriteringskommittéer. Resterande 76 180 

tkr av ALF-medlen avser avsättningar för finansiering av infra-

struktur, plattformsstöd, startpaket med mera.

Enligt det nuvarande ALF-avtalet måste outnyttjade medel 

betalas tillbaka till staten. Regeringen har med anledning av 

COVID-19 och svårigheter att ta ut forskningstid/forsknings-

medel beslutat att teckna ett tilläggsavtal som gör det möjligt 

för regionerna att använda ALF-medel 2021 även under 2022 

(ännu ej förbrukade medel). Motsvarande tilläggsavtal fanns 

även avseende år 2020, varvid redovisningen av ALF-medel 

nedan för år 2021 avser årets ALF-medel 476 890 tkr samt 

ännu ej förbrukade medel år 2020, 50 032 tkr.

Figur 7.14 ALF-medel (tkr)

2017 2018 2019 2020 2021

Lokalkostnader 103 737 103 261 126 154 103 808 129 449

Lönekostnader 196 385 195 768 210 040 190 675 223 221

Övriga kostnader 138 224 147 235 120 693 122 885 97 453

Ännu ej 
förbrukade medel - - - 50 032 76 801

Summa kostnader 438 346 446 264 456 887 467 400 526 924

7.20 Utveckla klinisk utbildning och forskning
Återrapporteringskrav: År 2021 erhåller Lunds universitet 
1 031 tkr i ramen för utveckling av klinisk utbildning och 
forskning. Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt 
Lunds universitet har använt medlen för att utveckla klinisk 
utbildning och forskning.

För utveckling av kvaliteten i sjukvården är det väsentligt att 

de som utbildas för framtida arbete i sjukvården har blivit väl 

förberedda för sina yrken. För att utbildningarna ska hålla 

hög kvalitet är det angeläget att utbildningarna kontinuerligt 

utvecklas och evidensbaseras i samverkan med sjukvården. Av 

årets medel avsedda för utveckling av klinisk utbildning och 

forskning har 515,5 tkr tilldelats ett uppdrag inom ramen för 

ett projekt gällande insatser avseende handledningskompetens 

och 515,5 tkr av årets medel avsedda för utveckling av klinisk 

utbildning och forskning har tilldelats ett uppdrag inom ramen 

för ett projekt för vidareutveckling av framtagande av under-

visningsmaterial, inklusive inspelning av undervisningsfilmer 

för undersökningsmoment inom läkarutbildningen. Projekt för 

insatser avseende handledningskompetens och framtagande 

av undervisningsmaterial/undervisningsfilm startade år 2020 

och årets satsning är en fortsättning på det arbetet.

Enligt det nuvarande ALF-avtalet måste outnyttjade medel 

betalas tillbaka till staten. Regeringen har med anledning av 

COVID-19 och svårigheter att ta ut forskningstid/forsknings-

medel beslutat att teckna ett tilläggsavtal som gör det möjligt 

för regionerna att använda ALF-medel 2021 även under 2022 

(ännu ej förbrukade medel). Motsvarande tilläggsavtal fanns 

även avseende år 2020, varvid redovisningen av ALF utveck-

lingsmedel nedan för år 2021 avser årets medel, 1 031 tkr samt 

ännu ej förbrukade medel år 2020, 1 056 tkr.

Figur 7.15  
ALF utvecklingsmedel (tkr)

Lönekostnader 11

Övriga kostnader 539

Lokalkostnader 0

Ännu ej förbrukade medel 1 537

Summa 2 087
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Underlag och statistik
Lunds universitets årsredovisning regleras av förordning (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag. Årsredovisningen ska ge en rättvisande bild av verksamheten 
och av hur universitetet arbetar i enlighet med principerna tillförlitlighet, relevans, 
jämförbarhet, begriplighet och transparens. 

Innehållet i årsredovisningen består inte enbart av uppgifter 

som universitetet enligt lag och regeringsuppdrag ska återrap-

portera, utan även annat som universitetet valt att berätta om 

sin verksamhet i allmänhet och 2021 i synnerhet.

Kvantitativa uppgifter om volym och utveckling hämtas 

främst ur universitetens verksamhetssystem. Kvalitativa upp-

gifter om utveckling och händelser kommer från beslut, pro-

tokoll, nyhetsbrev, kalendarier etc.

INDIVIDBASERAD STATISTIK 
Enligt regleringsbrev för universitet och högskolor ska indi-

vidbaserad statistik i årsredovisningen redovisas för det totala 

antalet och uppdelat på kön, om det inte finns särskilda skäl 

som talar mot det. Universitetet redovisar i princip alla upp-

gifter uppdelat på kön. Dock kan samma statistik även visas 

uppdelad på annan bas än kön. I dessa fall framgår ibland inte 

könsuppdelningen i undergrupper. 

UPPGIFTER OM STUDENTER PÅ GRUNDNIVÅ OCH 
AVANCERAD NIVÅ 
Uppgifter om sökande till program och kurser vid universitet 

hämtas från det nationella antagningssystemet NyA genom 

verksamhetssystemet Kuben. 

Största delen av uppgifterna om studenter hämtas från 

Ladok. Uppgifterna hämtades den 15 januari 2022 med 

uttagsdatum från Ladok 14 januari 2022. Uppgifterna avser 

1 januari till 31 december 2021.

Helårsstudenter (HST): En helårsstudent motsvarar regist-

reringar omfattande 60 högskolepoäng under ett kalenderår, 

gjorda av en eller flera studenter. Antalet helårsstudenter räk-

nas ut genom att alla studenters registrerade högskolepoäng 

läggs ihop och delas med 60. 

Helårsprestationer (HPR): En helårsprestation motsvarar 

godkända resultat under ett kalenderår som omfattar 60 

högskolepoäng, presterade av en eller flera studenter. Antalet 

helårsprestationer räknas ut genom att alla studenters god-

kända högskolepoäng läggs ihop och delas med 60. 

Registrerade individer: omfattar studenter registrerade på 

kurser vårterminen 2021 och höstterminen 2021. Omregist-

reringar ingår inte. 

UPPGIFTER OM FORSKARSTUDERANDE 
Data om forskarstuderande hämtas från Ladok. På grund av att 

det sker viss efterregistrering så uppdateras även tidigare års 

siffror. Uttaget gjordes 2022-01-15. Uppgifter om doktoran-

danställningar hämtas från personalsystemet Primula genom 

verksamhetssystemet Kuben. 

Prestationsmåttet kostnad per forskarstuderande: Det är 

svårt att skilja kostnader för forskning och utbildning på fors-

karnivå från varandra. Prestationsmåttet beräknas genom en 

schablon för hur mycket en forskarstuderande kostar avseende 

lokaler, handledning, utrustning, utbildning, resor, andra pro-

jektkostnader samt indirekta kostnader. Beräkningarna baseras 

på en grov uppskattning av vilka kostnader som tillhör utbild-

ning på forskarnivå. 

UPPGIFTER OM PUBLIKATIONER 
Universitetet använder sig, i enlighet med Sveriges universi-

tets- och högskoleförbunds rekommendation, av universitetets 

publikationsdatabas LUCRIS. För 2021 är siffrorna preliminära 

på grund av eftersläpning i registreringen. Prestationsmått 

kostnad per publikation: Måttet beräknas på antal sakkun-

niggranskade publikationer dividerat med den totala kostna-

den för forskning och forskarutbildning, exklusive uppdrags-

forskning. På grund av eftersläpningen redovisas uppgifter 

fram till och med 2020.

UPPGIFTER OM PERSONAL
Uppgifter om personalen hämtas ur personalsystemet Primula 

genom verksamhetssystemet Kuben. Antal anställda redovisas 

som heltidsekvivalenter under december månad respektive 

år. Uppgifter om personalens vetenskapliga och pedagogiska 

kompetens är emellanåt ofullständiga i personalsystemet. 

Därför har uppgifter om doktorsexamina kontrollerats bland 

annat mot Ladok. 

Heltidsekvivalent (HTE): Beräknas på individnivå utifrån 

omfattningen av en persons anställning med hänsyn tagen 

till omfattningen av eventuell tjänstledighet. Exempel: om en 

person med anställning omfattande 50 procent är tjänstledig 

50 procent blir heltidsekvivalenten 0,25. 

UPPGIFTER OM EKONOMI
Ekonomiska uppgifter har ekonomisystemet Raindance som 

källsystem. Information till årsredovisningen hämtas från Rain-

dance med hjälp av till exempel Kuben eller EOS. 
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Uppgifter om styrelsen
Enligt regeringsbeslut utgår ersättning till ledamöter utsedda av regeringen samt till 
företrädare för studenterna. Den ersättning som utgått 2021 till rektor, verksamhets
företrädare samt företrädare för studenter anställda vid universitetet, avser lön för 
ordinarie arbete och inte ersättning för styrelseuppdrag. I de fall inget annat anges 
är mandatperioden för ledamöterna 20200501–20230430. Nedan redovisas 
skattepliktiga ersättningar och andra förmåner som betalats ut till ledamöterna under 
räkenskapsåret samt deras uppdrag som styrelse eller rådsledamot i andra statliga 
myndigheter samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag.

ERSÄTTNINGAR OCH ÖVRIGA UPPDRAG 

Ordförande utsedd av regeringen 

F.d. ambassadör Jonas Hafström 71 tkr

Rektor Lunds universitet utsedd av regeringen 

Rektor Erik Renström 1 604 tkr
AB Medeon, ledamot 

Ledamöter utsedda av regeringen 

Chefekonom Annika Winsth 28 tkr

Lagman Gudrun Antemar 28 tkr

Författare Gunnar Wetterberg 31 tkr 
Sveriges Radio AB, ledamot 
Ahasverus Investment AB, suppleant 

Ekonomichef Ingrid Bengtsson-Rijavec 28 tkr

Professor Jens Oddershede 28 tkr
Faaborg Gymnasium, ordförande 
Museumsrådet för Danmarks Nationalmuseum, ledamot 

FoU-direktör Torbjörn Lundahl 28 tkr

Vice ordförande Wanja Lundby-Wedin 28 tkr
Berling Media AB, ledamot 

Verksamhetsföreträdare 

Professor Anne L´Huillier 936 tkr
Institut d’optique théorique et appliquée, ledamot 

Professor Christofer Edling 1 115 tkr
IFAU:s vetenskapliga råd, ledamot 
Kumpel förslag AB, suppleant 
LU Holding AB, ledamot 

Professor Lars B Dahlin 1 094 tkr
Scania Hand Center AB, ledamot 

Företrädare för studenter 

Alexandra Billett, ledamot fr o m 2021-07-01 21 tkr

Linnea Karlsson, ledamot t o m 2021-06-30 63 tkr

Malin Bruce, ledamot fr o m 2021-07-01 14 tkr

Samuel Hertsberg Åsander,  
ledamot fr o m 2021-07-01 45 tkr

Sanela Lulic, ledamot t o m 2021-06-30 47 tkr

Tim Djärf, ledamot t o m 2021-06-30 70 tkr

Återrapporteringskrav: Myndigheten ska i årsredovisningen 
redovisa de skattepliktiga ersättningar och andra förmåner 
som betalats ut under räkenskapsåret samt de framtida 
åtaganden som avtalats för var och en av

1. ledamöterna i myndighetens styrelse,

2. de ledamöter i myndighetens råd som utsetts av 
regeringen, och

3. de ledande befattningshavare vid myndigheten som 
utsetts av regeringen.

För dessa personer skall myndigheten också uppge uppdrag 
som styrelse- eller rådsledamot i andra statliga myndigheter 
samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag.
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Intern styrning och kontroll, riskanalys 
och omvärldsbevakning
Universitetsstyrelsen är ansvarig för att det finns en process för intern styrning 
och kontroll som säkerställer att universitet med rimlig säkerhet fullgör sina 
uppgifter, uppnår verksamhetens mål och uppfyller verksamhetskraven som anges i 
myndighetsförordningen (2007:515).

För att uppnå intern styrning och kontroll måste ansvar och 

befogenheter vara tydligt definierade och universitetsstyrelsen 

beslutar om dem i arbetsordningen och delegationsordningen. 

Löpande under året får styrelsen information om olika frågor 

såsom ekonomi, studentunderlag, informationssäkerhet, rek-

torsbeslut med mera. Samtliga fakulteter, MAX IV, Universi-

tetsbiblioteket, Lunds universitets kultur- och museiverksamhet 

(fortsättningsvis benämns samtliga som fakulteterna) och den 

gemensamma förvaltningen har intygat att det råder betryg-

gande intern styrning och kontroll. Internrevisionen som har 

till uppgift att granska den interna styrningen och kontrollen 

rapporterar direkt till universitetsstyrelsen. 

En del av arbetet inom processen för intern styrning och 

kontroll består i att en riskanalys ska göras för att identifiera 

omständigheter som utgör en väsentlig risk för att myndig-

heten inte kan fullgöra sina krav och uppgifter eller nå sina 

mål. Samtliga fakulteter har värderat universitetets allmänna 

– gemensamma – risker, utöver det har samtliga fakulteter 

den gemensamma förvaltningen även värderat specifika risker 

som speglar varje verksamhets särskilda utmaningar. Adekvata 

åtgärder har beslutats och ska genomföras under kommande 

år. Riskutskottet och rektor har identifierat följande risker där 

universitetet gemensamt bör hantera en ambitionshöjning:

• Risk att mål och ambitioner gällande digitalisering inom 

utbildningen inte uppnås.

• Risk att mål och ambitioner inom internationalisering 

inte nås.

• Risk för inadekvata system och processer för att spara, 

bevara och tillgängliggöra information digitalt.

• Risk att lokalbeståndet inte stödjer mål och ambitioner 

inom utbildning och forskning.

Som ett bidrag till universitetets strategiska arbete för att 

nå mål och ambitioner görs sedan 2016 årligen en omvärlds-

bevakning. En omvärldsbevakning är en strukturerad studie av 

omgivande faktorer som på olika sätt bedöms kunna påverka 

en organisations uppdrag och verksamhet. En sådan kan ta sin 

utgångspunkt i historien, men fokuserar framför allt på hän-

delser som nyligen inträffat eller förväntas inträffa. I arbetet 

med en omvärldsbevakning ligger inte minst en önskan och 

strävan efter att uppmärksamma, bedöma och ge underlag för 

att bemöta framtida utmaningar, risker och möjligheter. Syftet 

med universitetets kontinuerliga omvärldsbevakning är att den 

ska fungera som en inspirationskälla och skildra universitets 

roll och uppgifter i en större kontext. Omvärldsbevakningen 

bidrar därigenom till beslutsunderlagen när strategiska frågor 

ska avgöras inom universitetet.

Universitetsstyrelsen har två beredande organ till sin hjälp 

i arbetet med intern styrning och kontroll, Revisionsutskottet 

och Riskutskottet. Revisionsutskottet bereder olika frågor som 

rör intern styrning och kontroll och Riskutskottet rådger uni-

versitetsstyrelsen i den övergripande riskhanteringen. Riskut-

skottet ska även verka för förståelse och medvetenhet inom 

universitetet för övergripande risker och har därmed ett särskilt 

uppdrag i förhållande till den årliga omvärldsbevakningen.
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Styrelsebeslut
Universitetsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 15 februari 2022 fastställt 
årsredovisningen för verksamhetsåret 2021. Vi intygar att årsredovisningen ger 
en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och 
myndighetens ekonomiska ställning. Vi bedömer att den interna styrningen 
och kontrollen vid myndigheten har varit betryggande under den period som 
årsredovisningen avser.

Jonas Hafström 

Ordförande

Erik Renström 

Rektor

Gudrun Antemar 

Ledamot 

Annika Winsth 

Ledamot 

Gunnar Wetterberg 

Ledamot 

Ingrid Bengtsson-Rijavec 

Ledamot 

Jens Oddershede 

Ledamot 

Torbjörn Lundahl 

Ledamot 

Wanja Lundby-Wedin 

Ledamot 

Anne L´Huillier 

Verksamhetsföreträdare

Christofer Edling 

Verksamhetsföreträdare

Lars B. Dahlin 

Verksamhetsföreträdare

Alexandra Billett 

Företrädare för studenter

Malin Bruce 

Företrädare för studenter

Samuel Hertsberg Åsander 

Företrädare för studenter
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Väsentliga uppgifter

2021 2020 2019 2018 2017

Utbildning och forskning 

Totalt antal helårsstudenter1 29 091 28 341 26 802 25 899 26 567

Kostnad per helårsstudent2 95,7 92,5 95,1 97,0 91,1

Totalt antal helårsprestationer1 25 029 24 484 22 754 22 155 22 361

Kostnad per helårsprestation2 111,2 107,0 112,0 113,4 108,2

Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) 1 129 1 053 956 805 732

Totalt antal nyantagna doktorander3 442 472 482 520 441

– andel kvinnor 47 % 52 % 53 % 51 % 49 %

– andel män 53 % 48 % 47 % 49 % 51 %

Totalt antal doktorander med någon aktivitet 2 777 2 785 2 715 2 724 2 835

– andel kvinnor 51 % 50 % 49 % 48 % 48 %

– andel män 49 % 50 % 51 % 52 % 52 %

Totalt antal doktorander med doktorandanställning (HTE) 1 143 1 164 1 172 1 115 1 169

Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (HTE) 0 3 0 0 0

Genomsnittlig studietid4 för licentiatexamen 2,8 3,0 3,0 2,8 3,1

Genomsnittlig studietid4 för doktorsexamen 4,1 4,1 4,1 4,0 4,1

Totalt antal doktorsexamina 399 364 390 402 447

Totalt antal licentiatexamina 31 29 27 33 36

Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer5 - 5 766 5 271 5 362 5 251

Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation5 - 1 075 1 159 1 072 1 032

Personal6

Totalt antal årsarbetskrafter7 7 380 7 333 7 055 6 770 6 604

Medelantal anställda8 8 382 8 242 8 159 7 860 7 697

Totalt antal lärare (årsarb.) 2 329 2 316 2 272 2 169 2 075

– andel kvinnor 40 % 40 % 39 % 38 % 38 %

– andel män 60 % 60 % 61 % 62 % 62 %

Antal disputerade lärare (årsarb.) 1 947 1 965 1 943 1 892 1 832

– andel kvinnor 39 % 39 % 37 % 37 % 37 %

– andel män 61 % 61 % 63 % 63 % 63 %

Antal professorer (årsarb.) 649 660 650 658 657

– andel kvinnor 29 % 29 % 28 % 28 % 27 %

– andel män 71 % 71 % 72 % 72 % 73 %

Ekonomi

Intäkter totalt (mnkr)9, varav 9 466 9 104 8 895 8 516 8 245

utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 2 858 2 685 2 564 2 635 2 531

– andel anslag (%) 84 % 85 % 86 % 83 % 83 %

– andel externa intäkter (%) 16 % 15 % 14 % 17 % 17 %

forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 6 527 6 330 6 231 5 882 5 715

– andel anslag (%) 42 % 42 % 41 % 42 % 42 %

– andel externa intäkter (%) 58 % 58 % 59 % 58 % 58 %

Kostnader totalt (mnkr)10 9 336 9 027 8 852 8 464 8 046

– andel personal 69 % 64 % 62 % 62 % 62 %

– andel lokaler 12 % 12 % 12 % 12 % 12 %

Lokalkostnader per kvm (kr) 2 112 2 106 1 996 1 969 1 908

Balansomslutning (mnkr) 8 606 7 815 7 736 7 692 7 181

– varav oförbrukade bidrag 4 564 4 250 4 058 3 925 3 838

– varav årets kapitalförändring 130 77 57 72 200

– varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 1 929 1 797 1 791 1 733 1 659

1. Exklusive uppdragsutbildning och beställd utbildning.
2.  Kostnader per helårsstudent och helårsprestation kan inte summeras. 

Båda innehåller totalkostnader. Uppdragsutbildning och beställd 
utbildning ingår inte.

3. Uppgifter avser nyantagna, ej nybörjare.
4. Medianvärde netto.
5. Uppgifter för 2021 redovisas inte. Preliminära siffror redovisas i kapitel 4.6.

6. Ögonblicksbild av personalsituationen december månad respektive år.
7.  Heltidsekvivalenter (HTE) exklusive timavlönade. Under 2021 motsvarade 

timavlönade totalt 186 HTE.
8.  Medeltal av anställda individer under året.
9.  Exklusive uppbörd, transfereringar och resultat från andelar i hel- och 

delägda företag.
10. Exklusive uppbörd och transfereringar.
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LUNDS UNIVERSITETS VISION

Ett universitet i världsklass 
som förstår, förklarar och 
förbättrar vår värld och 
människors villkor. 
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