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Hjälp oss göra världen 
till en bättre plats

Vår uppgift som universitet är att genom forskning och 
utbildning arbeta för att förstå, förklara och förbättra vår 
värld och människors levnadsvillkor. Lunds universitet 
arbetar outtröttligt för detta. Med din hjälp kan forskare, 
lärare och studenter göra världen till en bättre plats.

Få kan på egen hand åstadkomma stora skillnader, men tillsammans kan vi 
hjälpas åt att skapa förutsättningar för stora forskningsgenombrott. Detta 
gäller även vid resurskrävande satsningar som teknisk och medicinsk forsk-
ning. Tillsammans och i samverkan skapar vi nya samarbeten och givande 
kontaktytor mellan satsningar i behov av finansiering och donatorer som 
önskar engagera sig i universitetets verksamhet.

DETTA KAN DU STÖDJA

Stöd till våra forskare och fakulteter
Om vi vill nå nya forskningsgenombrott behöver vi skapa bättre förutsätt-
ningar för fler forskare i kombination med ny infrastruktur såsom exem-
pelvis laboratorier, forskningscentra och utrustning. 

Stipendier till studenter
För att värna om det globala klassrummet krävs stipendier till talangfulla 
studenter som på så vis får möjlighet att – oberoende av ekonomisk status 
– komma till Lund och ta sin masterexamen.

Kultur och mötesplatser
Universitetets bibliotek, museer, musikverksamheter och andra upplevel-
secentra och mötesplatser så som exempelvis Botaniska trädgården är 
viktiga verksamheter som också kommer allmänheten till nytta.

Aktuella projekt och donationsändamål
Lunds universitet har ständigt aktuella projekt och donationsändamål. 
Läs gärna mer om dessa på vår hemsida: www.lu.se



VAD DIN DONATION MÖJLIGGÖR
När du väljer att stödja forskning och utbildning vid Lunds universitet blir 
du en del av vårt gemensamma kunskapssökande och vår strävan efter 
att vilja veta och förstå mer, skapa förbättringar och ökade värden för 
mänskligheten och vår planet. 

Varje gåva är betydelsefull, liten som stor. Oavsett ämne eller storlek på 
projekt, kan vi hjälpa till att hitta något som ligger dig varmt om hjärtat – 
ett sätt för dig som donator att bidra till en bättre värld. 

Det finns ständigt behov av att hitta finansiering till specifika projekt 
och här kan en donation göra stor skillnad. Tack vare generösa donatio-
ner till Lunds universitet har flera viktiga satsningar kunnat genomföras 
såsom Wallenbergs Neurocentrum, Humanistlaboratoriet, Ingvar Kamprad 
Designcentrum, ombyggnad av Skissernas Museum och digitalisering av 
Ravensbrückarkivet, för att nämna några.

Många viktiga forskningsområden såsom stroke- och stamcellsforskning 
och neuro- och nanoforskning har stärkts och utvecklats genom dona-
tioner. Vi har också haft möjlighet att erbjuda stipendier till studenter via 
donationer till Lunds universitets stipendiestiftelse (LUSS), vars avkastning 
kommer att kunna hjälpa talangfulla studenter under lång tid framöver. 

En donation resulterar i insatser som kan utveckla vår verksamhet och i 
slutändan göra verklig skillnad i samhället. Som donator bidrar du till att 
Lunds universitet behåller sin plats som ett universitet i världsklass och kan 
fortsätta vara en ledande aktör i samhällsutvecklingen.
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www.lu.se/donera

LUNDS UNIVERSITET 

Box 117

221 00 Lund

Tel 046-222 00 00

www.lu.se

Vill du donera?
En gåva till Lunds universitet betyder mycket. Oavsett om gåvan gäller vår 
forskning, våra olika mötesplatser eller stipendier till studenter, så bidrar 
den till utveckling och förändring.

Vi skräddarsyr en lösning som passar både dig och universitetet. För 
oss är donatorns önskemål alltid i centrum. Det finns många olika sätt 
att stödja. Det kan exempelvis vara penninggåvor och regelbundna 
överföringar, minnesgåvor eller skattebefriade aktieutdelningar, för att 
nämna några sätt. 

Kontakta oss gärna för ett samtal om hur vi kan arbeta tillsammans för 
en bättre värld. 

KONTAKTPERSONER DONATORRELATIONER

Pia Siljeklint 
Avdelningschef, 046-222 34 39, pia.siljeklint@fsi.lu.se

Helena Perhag  
Senior Development Officer, 046-222 30 68, helena.perhag@fsi.lu.se

Pernilla Ohlson  
Development Officer, 046-222 73 29, pernilla.ohlson@fsi.lu.se

Lone Hylander  
Development Officer, 046-222 03 41, lone.hylander@fsi.lu.se

Akademisk integritet – en självklarhet
Akademisk integritet och frihet är kärnan i all forskning och högre utbildning. 
Oavsett finansieringskälla måste denna princip råda, så att inte universitetets 
kärnvärden äventyras. Donationer är inte, och ska aldrig vara, en ersättning för 
offentlig finansiering, men filantropi och privat finansiering kan många gånger vara 
den avgörande nyckeln till att låsa upp ytterligare potential i vår strävan att förstå, 
förklara och förbättra världen.

När du donerar till Lunds universitet lagras dina personuppgifter enligt GDPR. Tag del av våra 
allmänna villkor här: www.lu.se/for-en-battre-varld/allmanna-villkor-gdpr


