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Rektorerna har ordet 
Rysslands invasion av Ukraina har satt sin prägel på 
världens geopolitik och ekonomi 2022. Kriget har också 
påverkat europeiska akademiska samarbeten genom de 
sanktioner som har införts från bland annat EU och den 
svenska regeringen. Effekterna av den energikris som har 
uppstått i kölvattnet av kriget samt skenande inflation 
har bidragit till stor ekonomisk osäkerhet för alla, Lunds 
universitet utgör inget undantag. Planering på fakulte
terna och på universitetsgemensam nivå har gjorts för 
att kunna möta kostnadsökningar och stor osäkerhet. 
Universitetets ekonomi är dock stark och det samlade 
myndighetskapitalet utgör en viktig och stabiliserande 
buffert i tider av fortsatt osäkerhet men också för fram
tida utvecklingsbehov. 

-

-

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 
utbildning och forskning har. Ökad digitalisering och mer 
samarbete mellan fakulteter och med övriga samhället 
driver på campusutvecklingen. Lunds universitet har 
under året etablerat ett campusutvecklingskontor och 
ett råd. En ny campusplan som sträcker sig till 2050 ska 
vara klar under 2024. Flexibilitet och resurseffektivt ut
nyttjande av lokaler och markområden blir viktiga delar 
i kommande campusplan och för att möta digital och 
hållbar omställning. 

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Sedan länge har universitetet identifierat behovet av 
medskapande genom otraditionella fakultetssamarbe
ten. Även samarbeten med industri, näringsliv och of
fentlig sektor är avgörande för att möta nya behov och 
efterfrågan på kunskap och spetskompetens. Kompletta 
miljöer som ger utrymme för utbildning, forskning och 
samverkan ska utvecklas och lyftas fram. Under året har 
universitetet gemensamt avsatt 20 mnkr till fem profil
områden fram till och med 2024. Dessa profilområden är 
kompletta miljöer och har utsetts efter en intern process 
och med flera bedömare, även externa. Områdena ska 
utvecklas fram till 2030 och ligga som grund för Lunds 
universitets samlade nationella ansökan om profilområ
den. Arbetet är ett svar på den förra regeringens förslag 
på en ny modell för kvalitetsbaserad resursfördelning 
och profilering för att främja hög kvalitet i forskning 
(prop. 2020/21:60). 

Även utbildning är i förändring. Dels har universitetet 
dragit flera lärdomar av pandemin och digitalt lärande 

är en allt viktigare del av campusuniversitetet. Dels efter
frågas nya kompetenser när digitalisering, robotisering 
och artificiell intelligens ersätter vissa yrken eller pro
cesser. Lägg därtill att studenter behöver kunskap för 
att navigera i en geopolitisk komplex värld och att stora 
demografiska förändringar sker. En åldrande svensk 
befolkning kommer att vara längre i arbetslivet och 
behöver kunna uppdatera sin kompetens under tiden. 
Universitetet ser möjligheter att både möta denna ut
veckling och att uppfylla regeringens uppdrag att främja 
ett livslångt lärande. Totalt har universitetet under året 
avsatt nära åtta miljoner kronor fram till och med 2023 
till en gemensam experimentverkstad, EduLab, samt för 
utbildningsutveckling. När projekttiden löper ut kom
mer permanenta medel att avsättas för de kurser som 
tas fram under projekttiden. 

Med en ny säkerhetsordning i Europa och geopolitisk 
osäkerhet globalt ser universitetet med sina många 
internationella samarbeten och utbyten att strategiska 
partnerskap kan komma att bli allt viktigare. Ett sådant 
partnerskap är EU-initiativet Europauniversiteten som 
syftar till rörlighet och utbyte för studenter och anställda 
vid europeiska lärosäten. Lunds universitets samarbete 
med andra europeiska universitet i European University 
Alliance for Global Health (EUGLOH), fick under 2022 
förlängd finansiering från Erasmus+ och partnerskapet 
har utökats från fem till nio medlemmar. 

Att Lunds universitet kan göra skillnad i konflikt
drabbade områden stod klart i våras då ett helt nytt 
studentutbytesavtal kunde skrivas med Nationella Taras 
Sjevtjenko-universitetet i Kiev. Dessutom har många an
ställda och studenter vid Lunds universitet velat hjälpa 
och stötta kollegor och studiekamrater i Ukraina. 

Trots de mörka moln som dragit fram under 2022 har 
ett ljus lyst särskilt starkt. Att studenterna efter pande
min har kunnat återvända till campus och att återigen 
uppleva studentmyllret har varit årets höjdpunkt. I maj 
genomförde studenterna den största Lundakarnevalen 
någonsin och det stärker oss i universitetsledningen att 
unga behöver ett fysiskt sammanhang att vara i. Campus
förlagd verksamhet kommer att bestå och kanske till och 
med frodas i tider av digitalisering. 

Erik Renström, rektor 
Lena Eskilsson, prorektor 
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Studenterna har ordet 
2022 är ett år som präglas av omstart, nystart och ett 
glädjande återvändande tillbaka till campus och till stu
dentlivet. Den 7 februari 2022 fattade rektor beslut om 
att Lunds universitet skulle påbörja en tillbakagång till 
den ordinarie verksamheten, helt utan begränsningar, 
och att detta skulle vara genomfört till den 21 mars. Ett 
viktigt och symboliskt beslut som markerade att den 
utmanande tid för studenterna som pandemin innebar, 
förhoppningsvis nu ligger bakom oss. 

-

-

-

-

-

-

-

-

I efterdyningarna av ett högst begränsat studentliv 
under de senaste två åren har en enorm vilja efter att få 
träffas och trängas spridit sig bland studenterna. Sällan 
har så många studenter visat så stort intresse för att en
gagera sig i och ta del av det organiserade studentlivet. 
Det hela kulminerade under tre dagar i maj då Kata
strofalkarnevalen gick av stapeln som engagerade både 
rekordmånga karnevalister och besökare. 

Både inom studentlivet och på universitetet har tillba
kagångsåret präglats av att hitta tillbaka till formerna 
för hur studentlivet var före pandemin eftersom många 
studenter saknar referensram till hur det var då. I Lunds 
universitets studentkårers (LUS) rapport efter det andra 
pandemiåret framgår tydligt att fortsatt arbete behövs 

för att behålla och vidareutveckla de digitala kompe
tenser som universitetets lärare tillskansat sig under 
pandemin. Stora förhoppningar finns kring universitetets 
nyinrättade enhet för undervisningsstöd som ska arbeta 
vidare med frågan. 

2022 är också ett år då många mycket viktiga projekt 
och satsningar har gjorts vid Lunds universitet. Från den 
samlade studentpopulationen ser vi med glädje och 
förväntan på det nya projekt som ämnar se över hög
skolepedagogisk kompetensutveckling och pedagogiska 
meriteringsvägar. Detta är ett arbete som studentkårerna 
under lång tid betonat behöver göras och vi inväntar 
förväntansfullt både kartläggning, förbättringsförslag 
och därefter handlingskraft och resultat. 

Universitetets nya plattform för strategiarbete inne
håller många av kårernas prioriterade frågor. Det är 
positivt att studenterna och universitet har en samsyn 
i vilka utvecklingsområden som behöver prioriteras och 
vi ser fram emot att under 2023 arbeta vidare utifrån 
plattformen för att skapa en enhetlig riktning för uni
versitetets väg framåt. 

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 se till 
att det finns en betr yggande 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: rektor, tre 

representanter för lärarna, tre representanter för studenterna 

samt åtta externa ledamöter som utses av regeringen. Ordfö

randen är en av de externa ledamöterna. Lärarrepresentanter-

na utses av universitetskollegiets representanter för vetenskap

ligt 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. Kopplat 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 2022 är 

revidering av antagningsordning för utbildning på forskarnivå 

samt ny forskningsstrategi. Styrelsen beslutar årligen bland 

annat om årsredovisning, budgetunderlag till regeringen, 

universitetets totalbudget, universitetets verksamhetsplan och 

resursfördelning samt revisionsplan. 

Lunds universitets styrelse.  

Övre raden, från vänster till höger: Christofer Edling, Jens Oddershede, Lars Dahlin,  
Gunnar Wetterberg, Ingrid Bengtsson-Rijavec, Hjalmar Åhman och Anne L'Huillier. 

Nedre raden, från vänster till höger: Wanja Lundby-Wedin, Annika Winsth,  
Tindra Weichselbraun Alvander, Erik Renström, Jonas Hafström och Malin Bruce. 

Frånvarande: Gudrun Antemar och Torbjörn Lundahl. 
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1. Inledning 
I detta kapitel introduceras universitetets årsredovisning. 

 

Figur 1.1   
Ekonomisk utveckling (mnkr) 

Figur 1.2   
Studenter på grundnivå och avancerad nivå (HST) 
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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 bedriver inom många områden 
världsledande forskning och 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, kommuner, andra lärosäten och 

myndigheter, kulturinrättningar och omgivande samhälle. Vid 

Lunds universitet fanns knappt 29  000 helårsstudenter 2022. 

Dessa kunde välja mellan närmare 80 utbildningsprogram 

på grundnivå, över 180 med examen på avancerad nivå och 

knappt 1  500 fristående kurser. Antal anställda räknat i heltids

ekvivalenter uppgick i december 2022 till 7  485. Universitetet 

omsatte 9  921 mnkr 2022 varav 31 procent inom utbildning 

och 69 procent inom forskning. 

- -

-

-

ETT SAMMANHÅLLET STRATEGISKT ARBETE 
Omvärlden är betydligt mer oförutsägbar och föränderlig än 

tidigare och förutsättningarna mer komplexa. Därför behöver 

universitetet agera på nya och snabbare sätt och använda sin 

samlade förmåga för att Lunds universitet ska fortsätta vara 

relevant, eftertraktat och efterfrågat. Lunds universitet har en 

strategisk plan som sträcker sig fram till 2026. Under hösten 

2022 beslutades om en plattform för strategiarbete 2023– 

2024. Plattformen ska vägleda och inspirera den utveckling som 

universitetet behöver för att stärka konkurrensförmågan och 

fortsätta vara ett universitet i världsklass. De tre ledord som ska 

genomsyra alla prioriterade områden är: innovativt, digitalt och 

hållbart. Lunds universitet ska vara attraktivt och efterfrågat. 

Plattformen för strategiarbete utgör ett komplement till 

Lunds universitets strategiska plan och är ett verktyg för att 

fokusera, accelerera, strukturera och inspirera utvecklings

arbetet. Plattformen ska stärka strategiarbetets koppling till 

omvärldsbevakning och tydliggöra universitetets positionering 

i förhållande till genomgripande samhällsförändringar. 

Ett självklart val – The University of Choice 
I den årliga verksamhetsplanen, som är kopplad till universi

tetets resursfördelning, lyfts satsningar och mål fram utifrån 

den strategiska planen och plattformen för strategiarbete. 

Verksamhetsplanens övergripande mål är att stärka kvaliteten 

i utbildning, forskning och samverkan samt öka sammanhåll

ningen och samarbetet inom universitetet. 

Schematisk bild över platt
form för strategiskt arbete  
för perioden 2023–2024  
med fyra prioriterade  
områden samt ledord. 

-

Innovativt Digitalt Hållbart 

Stark forskning idag och för framtiden 

Utbildning i förändring 

Kreativ lärande- och arbetsmiljö 

Demokrati och globalt engagemang 
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1.2 Året som gick – händelser 2022 
På Lunds universitet händer dagligen spännande saker. Här presenteras ett axplock av 
det som hänt under 2022. 

Ny föreståndare för Pufendorfinstitutet. Vid årsskiftet  

tog Stacey Ristinmaa Sörensen över som ny föreståndare för 

Pufendorfinstitutet. Pufendorfinstitutet är ett tvärvetenskap

ligt institut vid Lunds universitet som inrättades 2009 för att 

ge forskare från olika discipliner och fakulteter möjlighet att 

under ett år arbeta tillsammans med ett vetenskapligt pro

blemområde. Stacey Ristinmaa Sörensen är professor i fysik 

och har tidigare varit vicerektor vid Lunds universitet. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Arrival day. I januari hölls Arrival Day för internationella 

studenter som ska börja studera vid Lunds universitet. Alla 

arrangemang under mottagningsdagen och introduktions

veckorna var anpassade med anledning av coronapandemin. 

Totalt antogs cirka 600 internationella studenter till vårtermi

nen. Syftet med Arrival Day är att hälsa studenterna välkomna, 

förse dem med information och se till att de finner sig till rätta 

i sina boenden. 

ERC Starting Grant till LTH-forskare. I januari stod det klart 

att LTH-forskarna Carmelo D’Agostino och Lea Fünfschilling 

har fått ERC Starting Grant för sin forskning om automatisera

de fordon respektive innovations- och kunskapsdynamik. ERC 

Starting Grant riktar sig till forskare i början av sina karriärer 

och har vetenskaplig excellens som enda urvalskriterium. Fors

karna och deras projekt har genom peer review-granskning 

och i hög konkurrens blivit högst rankade i Europa. 

Ny forskarskola. Fyra universitet startade en ny forskarskola 

om hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning. Satsningen 

koordineras från Lunds universitet. Den nya forskarskolan, 

som har beviljats 6 miljoner kronor från Vetenskapsrådet, ska 

erbjuda en nytänkande, tvärvetenskaplig och högkvalitativ 

utbildning på forskarnivå. Förutom Lunds universitet deltar 

University of Ghana, Göteborgs universitet och Uppsala uni

versitet. 

120 miljoner till forskning om framtidens flygbränsle. I 
ett nytt projekt ska forskare från bland annat Lunds tekniska 

högskola (LTH) och industrin tillsammans utveckla fungerande 

alternativ till dagens flygbränsle, ett bränsle som också ska 

kunna användas i kraftvärmeverk. Det pågår flera försök med 

att dryga ut dagens fossila flygfotogen med gröna alternativ. 

Frågan om de fungerar i en jetmotor eller är hållbara är många 

gånger oklart. Forskningen finansieras med 120 mnkr under 

fem år med möjlighet till förlängning. 

Nytt samverkansavtal mellan LTH och Volvo Cars. LTH och 

Volvo Cars har tecknat ett avtal för att stärka pågående forsk

ningssamarbeten och identifiera nya områden för ömsesidig 

nytta och utveckling och på det sättet bidra till hållbarhetslös

ningar. Partnerskapet fokuserar på fem områden: elektrifiering, 

trådlös kommunikation, säkerhetskritisk mjukvara, cirkulära 

material samt maskininlärning och AI. Samverkansavtalet har 

skrivits för en treårsperiod och kan förlängas. 

Wolf Prize i fysik till Anne L'Huillier. Anne L'Huillier, profes

sor i atomfysik, är en av 2022 års mottagare av Wolf Prize, 

fysikämnets allra mest prestigefyllda utmärkelse näst efter 

Nobelpriset. Hon får det för sitt forskningsbidrag till ultrasnabb 

laservetenskap och attosekundfysik. Wolf Foundation belönar 

framstående forskare inom fysik, jordbruk, kemi, matematik 

och medicin, samt musik och arkitektur. 

Till vänster: Stacey Ristinmaa Sörensen blev ny föreståndare för Pufendorfinstitutet. 
Till höger: Forskning om framtidens flygbränsle finansieras med 120 miljoner kronor under fem år med möjlighet till förlängning. 
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Årshögtiden. Den 4 mars firades Lunds universitets årshögtid 

till minne av universitetets invigning 1668. Universitetet hissa

de denna dag Ukrainas flagga till stöd för ukrainska lärosäten 

och för alla civila som drabbats av Rysslands invasion. Under 

högtiden delades Lunds universitets guldmedalj ut till rektor 

emeritus Torbjörn von Schantz. 

-

-

-

-

-

-

-

-

Göran Gustafssonpriset i medicin. Cancerforskaren Göran 

Jönsson mottog årets Göran Gustafssonpris i medicin. Priset 

som delas ut av Kungliga Vetenskapsakademien är ett av de 

mer prestigefulla priserna och delas ut till yngre forskare som 

nått stora framgångar inom sitt område. 

Nytt samarbete inom batteriforskning. Sverige ska bli 

världsledande inom batteriforskning och elektrifiering av 

transportsektorn. Ett nytt samarbete mellan Lunds universi

tet, Chalmers tekniska högskola och Uppsala universitet ska 

bidra med mer forskning, fler ingenjörer och fortlöpande 

kompetensutveckling inom batteriteknik och kraftelektronik. 

Här kommer man också att dra nytta av MAX  IV och European 

Spallation Source (ESS). 

Tre forskare får ERC Consolidator Grants. Alexander 

 Pietras, Stanley Heinze och Anna Runemark får vardera 2 mil

joner euro under fem år. Stanley Heinze, forskare vid Biologiska 

institutionen, ska fördjupa sig i insektshjärnor och deras neu

rala kretsar, Anna Runemark, biträdande universitetslektor vid 

Biologiska institutionen, ska studera hur hybridisering kan ge 

upphov till ny variation och Alexander Pietras, cancerforskare 

vid Medicinska fakulteten, forskar på den allra mest aggressiva 

formen av hjärntumör – glioblastom. 

37 miljoner till cancerforskning. Cancerfonden delade i mars 

ut 37 mnkr till åtta cancerforskare vid Lunds universitet. De 

åtta är Emma Niméus, Filip Szezepankiewicz, Sara Alkner och 

Joanna Strand på Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund 

samt Sowndarya Muthukumar, Paulina Bolivar, Abhishek Niroula 

och Alexander Pietras på Institutionen för laboratoriemedicin. 

50 miljoner till forskning om biologisk mångfald och 
det finansiella systemet. Forskningsprogrammet Pathways 

towards an efficient alignment of the financial system with 

the needs of biodiversity (BIOPATH), med Lunds universitet 

som programvärd, har beviljats finansiering om 50 mnkr under 

en period av fyra år, med start i september 2022. Finansiär är 

Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning). Programchef 

är Susanne Arvidsson, docent i företagsekonomi. 

Nytt avtal med Kievs universitet Taras Sjevtjenko. Med 

anledning av kriget i Ukraina skrev Lunds universitet i april 

ett övergripande studentutbytesavtal med Nationella Taras 

Sjevtjenko-universitetet i Kiev. Vid detta tillfälle hade fem stu

denter börjat studera inom utbytet och ytterligare 45 kunde 

beredas plats. 

Ny forskningsfestival på Campus Helsingborg. Under fyra 

dagar i juni 2022 ägde forskningsfestivalen Our Future City  

rum, där forskare från Lunds universitet diskuterade framti

dens hållbara städer och samhällen, utifrån Agenda 2030. 

Samtalen var populärvetenskapliga, riktade sig till allmänheten 

och var en del av den stora stadsmässan H22. 

Extra doktorspromotion. Fredagen den 6 maj hölls den för

sta av två doktorspromotioner. Sammanlagt vid denna extra 

promotion promoverades 300 doktorer. Det speciella med 

promotionen den 6 maj var att den var extrainsatt för de som 

inte kunnat delta i en fysisk doktorspromotion 2020 och valt 

att inte delta i den digitala doktorspromotionen 2021. 

Doktorspromotionen. Fredagen den 3 juni var det dags för 

universitetets stora högtid, doktorspromotionen. Sammanlagt 

promoverades 247 doktorer och 13 hedersdoktorer medan 

46 jubeldoktorer kreerades. Detta var universitetets ordinarie 

promotion 2022. 

Nytt tvärvetenskapligt centrum för hållbar näringslivs
utveckling. Ekonomihögskolan, LTH och Sparbanken Skåne 

Till vänster: Cancerforskaren Göran Jönsson mottog årets Göran Gustafssonpris i medicin. 
Till höger: Emma Niméus är en av åtta forskare vid Lunds universitet som delar på 37 miljoner kronor från Cancerfonden. 
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har grundat ett gemensamt centrum för hållbar näringslivs

utveckling vid Lunds universitet. Satsningen omfattar över 50 

mnkr och hösten 2022 välkomnades nya doktorander i olika 

forskningssamarbeten. I fokus står omställningen till ett mer 

hållbart samhälle med bibehållen bärkraftig ekonomi, genom 

samverkan och kunskap. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Almedalen. För första gången på två år deltog Lunds univer

sitet på plats i Visby under Almedalsveckan. Den röda tråden 

för universitetets seminarier var demokrati. Under detta tema 

samlades merparten av fakulteterna för att diskutera aktuell 

forskning med det omgivande samhället. 

Socialhögskolan 75 år. Socialhögskolan fyllde 75 år och 

firade detta med öppet hus och ett fullspäckat program där 

skolans forskare, lärare och studenter bjöd på en mängd kort

presentationer och paneldebatter. 1947 grundades Sydsvenska 

socialinstitutet. 1964 blev institutet Socialhögskola och 1977 

blev denna en del av Lunds universitet. 

Ny superdator. Universitetet fick under året en ny superdator, 

Cosmos. Jämfört med den tidigare superdatorn Aurora har 

Cosmos fyra gånger så stor beräkningskraft och fyra gånger 

mer minne. Ett mål är att fler forskare än tidigare ska kunna 

dra nytta av kraften i den nya superdatorn, som kostar 20 

mnkr. Cosmos har anpassats för Lunds universitets behov. Den 

är en del av LUNARC, Centrum för vetenskapliga och tekniska 

beräkningar vid Lunds universitet. 

Ranking. Lunds universitet har placerat sig på plats 95 i värl

den på den årliga rankingen utförd av QS World University 

Rankings. Universitetet har tappat 8 placeringar jämfört med 

året innan. QS rankar cirka 1  500 av världens bästa lär osäten 

på sin övergripande QS World University Rankings. 2022 släpp

te QS en ny hållbarhetsranking där Lunds universitet har place

rat sig på plats 12 i världen av cirka 700 rankade lärosäten. På 

Times Higher Education (THE) World University Rankings har 

universitetet placerat sig på plats 119, vilket är något sämre 

än föregående år. THE rankar cirka 1  800 av världens bästa 

lärosäten. 

Figur 1.5 Rankingresultat 

2020 2021 2022 

QS World University Rankings 97 87 95 

Times Higher Education 103 116 119 

Shanghairankingen (ARWU) 151–200 151–200 151–200 

Taiwanrankingen 105 114 103 

Arrival Days. I mitten av augusti genomfördes två Arrival Days 

då en stor andel av höstens 4  000 internationella studenter 

kom till Lunds universitet. Arrival Days syftar till att hälsa de 

internationella studenterna välkomna till Lunds universitet, 

förse dem med information och se till att de finner sig till 

rätta innan studiestarten. 

Nya profilområden. Lunds universitet har beslutat att inrätta 

fem områden som ska vara universitetets profilområden fram 

till år 2030. Områdena ska också ligga som grund för Lunds 

universitets nationella ansökan om profilområden. Universite

tets fem områden är: Ljus och material – från grundläggande 

förståelse till industriella och samhälleliga behov, Mänskliga 

rättigheter i en polariserad värld, Naturlig och artificiell kogni

tion: 1, 2, många, Proaktivt åldrande: Hjärna och rörelse – från 

molekylära förändringar till engagemang i livet och samhället 

samt Hållbara lösningar som gynnar klimat, biologisk mångfald 

och samhälle. 

Stora Guldmedaljen. Lars Samuelson, professor i nanoteknik 

och halvledarelektronik vid LTH och grundare av NanoLund, 

tilldelas Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) Stora 

Guldmedalj för betydelsefulla insatser inom akademiens verk

samhetsfält. 

Till vänster: För första gången på två år deltog Lunds universitet på plats i Visby under Almedalsveckan. 
Till höger: Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus ska samarbeta med Leiden University Medical Center i Nederländerna  
för att utveckla forskning, utbildning och sjukvård inom området ATMP. 
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Nytt samarbete inom ATMP. Lunds universitet, Skånes 

universitetssjukhus och Leiden University Medical Center ska 

samarbeta för att utveckla forskning, utbildning och sjukvård 

inom området ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products). 

ATMP är innovativa och komplexa biologiska läkemedel 

baserade på celler, vävnader eller gener som erbjuder nya 

banbrytande möjligheter för behandling av en mängd olika 

sjukdomar som till exempel olika former av cancer, Parkinsons 

sjukdom och genetiska blodsjukdomar. I både Lund och Leiden 

finns nära kontakt mellan sjukhus och akademi kring viktiga 

innovationsmiljöer och forskningsinfrastruktur. I Leiden finns 

bland annat Bio Science Park och i Lund finns Medicon Village, 

MAX  IV och ESS. 

Fyra Lundaforskare får 120 miljoner kronor från Knut och 
Alice Wallenberg Stiftelse. Mikael Akke, professor i biofysi

kalisk kemi, Göran Jönsson, professor i molekylär onkologi, Sara 

Snogerup Linse, professor i fysikalisk kemi och Mathieu Gissel

brecht, docent i fysik, har tilldelats mångmiljonbidrag från Knut 

och Alice Wallenbergs Stiftelse. Under fem år ska de driva projekt 

om allosterisk signalering, effektivare immunterapi, hemlighets

fulla hjälparproteiner och kvantmekanisk sammanflätning. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Professorsinstallation. 28 oktober installerades 25 nya pro

fessorer vid en högtidlig ceremoni i universitetshuset. 

50 miljoner från Riksbankens Jubileumsfond. Jayne 

Svenungsson, professor i systematisk teologi, tilldelades 50 

miljoner till det sexåriga forskningsprogrammet Vid världens 

slut. En transdisciplinär utforskning av apokalyptiska föreställ

ningar i dåtid och nutid. 

Nytt jetmotorlabb. I det nya jetmotorlabbet på Trafikflyghög

skolan (TFHS) i Ljungbyhed ska forskarna studera framtidens 

förnybara flygbränslen. Här kommer bland annat bränsle 

från skogsavfall att testas i Försvarsmaktens jetmotorer. Jet

motorlabbet är knutet till kompetenscentret Competence 

cEntre in Sustainable Turbine fuels for Aviation and Power  

(CESTAP) som bland annat undersöker råvaruförsörjning och 

råvarukedjor till framtidens fossilfria jetbränslen. 

60 miljoner till skogsforskning. Horisont Europa-projektet 

CLIMB-FOREST finansieras med 60 mnkr för att undersöka hur 

klimatet påverkas av olika sätt att sköta skogen. Projektet koor

dineras av Lunds universitet. Kärnfysik vid LTH, Institutionen för 

naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Naturvetenskapliga 

fakulteten och Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) 

medverkar i satsningen. 

Stort antal sökande. Lunds universitet fortsätter att vara 

ett populärt lärosäte, både bland sökande inom Sverige och 

internationellt. Under 2022 var universitetet ett av Sveriges 

mest framgångsrika lärosäten gällande rekrytering av avgifts

studenter. Vad gäller det nationella läget sökte runt 117  000 

personer till en utbildning vid Lunds universitet under 2022. 

Knappt hälften (drygt 54  000) av de sökande hade Lund som 

förstahandsval och ungefär 34  000 kunde erbjudas en plats. 

Lunds universitet ligger bland de främsta i landet när det gäller 

antal sökande. 

Scholars at Risk. Under året har universitetet tagit emot en 

forskare genom nätverket Scholars at Risk (SAR). Lunds univer

sitet är medlem i SAR sedan 2014. SAR är ett nätverk med över 

500 medlemsuniversitet i 42 länder som stödjer och försvarar 

principerna om akademisk frihet och försvarar mänskliga rät

tigheter för forskare runt om i världen. 

Forskar Grand Prix – tredje året i rad Lundaforskare vann. 
Matthew Tompkins, postdoktor vid Kognitionsvetenskap,  har 

utsetts till Sveriges bästa forskare att på fyra minuter presente

ra sin forskning på ett begripligt, inspirerande och pedagogiskt 

sätt. Forskar Grand Prix arrangeras av Vetenskap & Allmänhet 

(VA) och de fyra forskningsfinansiärerna Forte, Formas, Veten

skapsrådet och VINNOVA. 

Till vänster: Jayne Svenungsson, professor i systematisk teologi, tilldelades 50 miljoner från Riksbankens Jubileumsfond. 
Till höger: Horisont Europa-projektet CLIMB-FOREST finansieras med 60 miljoner kronor för att undersöka hur klimatet påverkas av  
olika sätt att sköta skogen.  
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1.3 Hållbar utveckling 
Lunds universitet hamnar på plats 12 av 700 rankade lärosäten i QS World University 
Rankings: Sustainability som rankar hållbar utveckling vid lärosäten i världen. Det 
är tredje bäst i Europa. Placeringen är ett positivt tecken, men samtidigt pågår ett 
ständigt förbättringsarbete inom hållbarhetsområdet på universitet. 

Återrapporteringskrav: Universitetet ska redovisa hur läro
sätet har utvecklat sina processer för att främja en hållbar 
utveckling (1 kap. 5 § högskolelagen). Lärosätena ska även 
redogöra för hur relevanta delar av arbetet med att främja 
en hållbar utveckling har kopplats till Agenda 2030 och de 
globala målen för hållbar utveckling, lärosätenas miljöled
ningsarbete samt Naturvårdsverkets uppföljning av miljö
ledningsarbetet i staten. 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 
Flera processer för att kompetensutveckla lärarna och imple

mentera hållbarhetsperspektiv i utbildningarna har startats. 

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling har arrang

erat en seminarieserie om hållbarhet och lärande för all under

visande personal, Sustainable Teaching & Learning in Higher 

Education – Principles & Practices. Medicinska fakulteten har 

gett en öppen seminarieserie om hållbar utveckling, skapat 

kursmoduler för utresande studenter om hållbar utveckling 

och inlett planering för en fristående kurs om klimatföränd

ringar och hälsa. På Naturvetenskapliga fakulteten anordnas 

antidiskrimineringsutbildningarna Se Människan! och Lärande 

för förändring, ett mentorprogram för biträdande lektorer, 

som utbildar kring akademisk karriär och kultur. I oktober 

arrangerade de universitetsgemensamma nämnderna för 

utbildning och forskarutbildning en kvalitetskonferens om 

hur ämnesrelevanta perspektiv på hållbarhet, jämställdhet och 

likabehandling kan främjas i utbildningar. 

Nya digitala former av utbildning utvecklas löpande. Statis

tiska institutionen har tillsammans med University of Cyprus 

intitierat ett samarbete i form av en Collaborate Online 

Intercultural Learning (COIL). Vissa kursmoment sänds från 

Sverige, andra från Cypern och samarbete mellan studenter i 

länderna sker digitalt. Internationalisering på hemmaplan ska

par interkulturella erfarenheter utan att resa, exempelvis i form 

av online-studier vid internationella universitet och virtuella 

internationella praktikplatser. De utbytesstudenter som åker 

inom Europa uppmuntras att resa med tåg via extra resebidrag 

inom ramen för Erasmus+. 

Flera nyheter inom livslångt lärande har också presenterats. 

En ny uppdragsutbildning i miljöforensik kan bidra till att fler 

miljöföroreningar avslöjas och att miljöbrottslingar ställs inför 

rätta, Sida har tecknat ett fyraårigt avtal med Lunds universitet 

kring uppdragsutbildning om innovation, transformation och 

resiliens för hållbar utveckling i Afrika och en öppen, nätbase

rad kurs (MOOC) om hållbar utveckling har lanserats. 

FORSKNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 
Lunds universitet har tagit beslut om fem profilområden med 

stark forskning som kan bidra till ett hållbart samhälle. Nya 

forskningsmedel inom forskningsprogrammet för excellens 

med fokus på Agenda 2030 har utlysts och beviljade projekt 

har kommit i gång. Även nya doktorander inom forskarskolan 

Agenda 2030 har börjat under året. Ett nytt pris, Lund Univer

sity Agenda 2030 Award, ska uppmuntra hållbarhetsforskare 

till nytänkande och samarbete över ämnesgränser. Till första 

vinnare utsågs Alexandra Nikoleris, biträdande universitets

lektor, Miljö- och energisystem vid Lunds tekniska högskola, 

LTH. Hon prisades för sitt arbete med att utforma kreativa och 

hållbara framtidsscenarier. 

Under hösten invigdes Sparbanken Skånes centrum för 

hållbar näringslivsutveckling (SSCEN) med mål att bygga tvär

vetenskaplig kunskap för en hållbar omställning av och i sam

verkan med näringsliv, industri och förvaltning. Initiativtagare 

är Ekonomihögskolan, LTH och Sparbanken Skåne. 

Existentiell hållbarhet har utforskats under året i workshop

par, föreläsningar och med en stor konferens. Forskningen 

undersöker vad som kan ge mening och hopp när livet är på 

marginalen och därför extra skört. Det pågår också arbete 

med att synliggöra konstens och kulturens roll för ett hållbart 

samhälle och i tvärvetenskapliga sammanhang. En tidigare 

satsning på social resiliens har förlängts och utökats med fler 

anställningar för postdoktorer och en doktorandtjänst inom 

forskarskolan Agenda 2030. Samhällsvetenskapliga fakulteten 

arbetar aktivt för att stimulera ansökningar inom området. 

Under året färdigställdes ett aerosol- och klimatlaboratorium 

på LTH. Det möjliggör kombinerade partikel- och klimatstudier 

och ger utrymme för nya forskningsfrågor, till exempel hur 

kroppen reagerar på luftföroreningar när klimatet förändras. 

Forskningen som utförs på MAX  IV har hållbarhetsperspektiv 

och handlar till exempel om energilagring, hållbara material, 

rening av förorenad mark och mer effektiva katalysatorer. I 

jämförelse med andra liknande anläggningar är MAX  IV betyd

ligt mer energieffektiv, en anpassning som gjordes redan under 

byggtiden och som lett till miljöcertifieringar. 

Flera interna mötesplatser om forskning för hållbar utveck

ling har arrangerats. I våras hölls den andra konferensen om 

hållbarhetsforskning på Lunds universitet, Knowledge for Sus

tainable Development, och under hösten var det dags för en 

doktorandkonferens. De strategiska forskningsområdena har 

i samarbete med Hållbarhetsforum fortsatt en workshopserie 

med fokus på de globala målen. 
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Vinnaren av nyinstiftade Lund University Agenda 2030 Award Alexandra Nikoleris (mitten) tillsammans med mottagare av  
hedersomnämnande, Steven Curtis och Ana Goidea.  

SAMVERKAN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 
Universitetets forskare deltar i samhällsdebatten och ger under

lag till politiska beslut, exempelvis i FN:s vetenskapliga expert

paneler om klimatförändringar (IPCC) och biologisk mångfald 

(IPBES), Lunds kommuns klimatpolitiska råd, nationella klimat

politiska rådet och ett nytt oberoende klimatvetenskapligt råd 

som ska granska EU:s klimatarbete. Samhällsvetenskapliga 

fakulteten har tillsammans med Lunds kommun bildat ett forum 

för forsknings- och utvecklingsfrågor om social hållbarhet som 

ska bidra med forskningsbaserad kunskap och ökad samverkan. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sustainable Future Hub  är ett samverkansnav vid Ekonomi

högskolan med fokus på sociala och ekonomiska hållbarhets

frågor. Bland initiativen ingår omvänt mentorskap, där en 

yrkesverksam, en ekonomistudent och en student från annan 

fakultet träffas regelbundet för att skapa förståelse för och 

utbyta kunskaper om hållbarhetsarbete. 

Lunds universitet har under året varit värd för flera hållbar

hetsrelaterade konferenser. Några exempel är Swedish Climate 

Symposium som arrangerades tillsammans med SMHI och 

Bolin Centre for Climate Research, Our Future City under H22 i 

Helsingborg och Sustainability Frontiers Conference, Lund Uni

versity Centre for Sustainability Studies (LUCSUS) i samarbete 

med Stockholm Environment Institute (SEI). Hållbarhetsveckan  

och Framtidsdagarna  är universitetets populärvetenskapliga 

temaveckor med en bred målgrupp och en stor mängd arrang

emang om hållbarhetsfrågor. 

EN HÅLLBAR VERKSAMHET 
Den första utlysningen inom universitetets hållbarhetsfond har 

genomförts och fyra projekt beviljades medel i slutet av året. 

Medlen ska ge möjlighet att i ett tidigt stadium utforska den inno

vativa potentialen i hållbarhetsrelaterade forskningsprojekt. Fler 

utlysningar riktade mot anställda och studenter kommer 2023. 

Hållbarhetsplanen för Lunds universitet 2020–2026 är 

under revidering och flera verksamheter har bidragit med mål 

och aktiviteter för hur utbildning, forskning, samverkan och 

stödverksamheter ska bidra till hållbar utveckling framöver. 

Nya rutiner har tydliggjort ansvar och uppföljningar på led

ningsnivå inom miljö- och hållbarhetsarbetet. Arbetet med 

energieffektivisering och energibesparing har intensifierats i 

och med höjda elpriser och det särskilda regeringsuppdraget 

att spara energi. Alla universitetets verksamheter har fått i 

uppdrag att göra energibesparingar utifrån sina verksamhe

ter och byggnadens förutsättningar. Medicinska fakulteten 

har under året färdigställt en utredning över hur fakultetens 

logistik kan förbättras, för mindre totalt transportarbete och 

bättre inköpssamordning av miljömärkta produkter. Utsläppen 

av växthusgaser från tjänsteresor med flyg 2022 var 62 procent 

av motsvarande utsläpp 2019. Inrikes tågresor har minskat 

med cirka 30 procent under perioden (antal resor). 

Musikhögskolan utvecklar arbetet med att vårda och repare

ra instrument och teknik i stället för att ersätta med ny utrust

ning. Ett område som kan utvecklas är återbruk vid byggande 

av dekor och utställningar, men personal- och platsbrist är ett 

hinder. Även Universitetsbiblioteket arbetar med återbruk i det 

pågående ombyggnadsprojektet av de publika miljöerna, till 

exempel kommer ett stort antal stolar kläs om. Universitets

biblioteket satsar också på medarbetaraktiviteter för att främja 

hållbarhetstänk och biblioteksnätverket vid universitetet har en 

arbetsgrupp med fokus på Agenda 2030. 
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1.4 Informationssäkerhet 
Information är en viktig strategisk resurs och en förutsättning för att kunna bedriva 
högkvalitativ utbildning och framstående forskning i samverkan med omvärlden. 
Ökad digitaliser ing, användningen av tekniska hjälpmedel, cyberhot, sociala medier, 
lagar och förordningar samt en ständigt förändrad hotbild mot universitetet och 
dess infor mationstillgångar, gör att informationssäkerhet och riskhantering är en 
strategisk fråga. 

Återrapporteringskrav: Universitetet ska övergripande redo

göra för hur det arbetar för att stärka sin informationssäker

het och för hur det planerar för att möta framtida behov, 

bland annat utifrån den ökade digitaliseringen i verksam

heten. I redogörelsen ska ingå en redovisning av hur läro

sätet arbetar för att säkerställa informationssäkerheten vid 

forskning, undervisning och examination på distans. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

STÄRKA INFORMATIONSSÄKERHETEN 
En informationssäkerhetsfunktion finns etablerad och är tem

porärt placerad vid universitetsledningens staber. Den leds 

av universitetets Chief Information Security Officer (CISO), 

och består vid årets slut av två fasta heltidsresurser och 1,75 

tidsbegränsade heltidsresurser. Ytterligare förstärkning är bud

geterad från och med 2023 och avsikten är att utse lokala 

samordnare, främst vid fakulteterna. 

Ett universitetsövergripande arbete pågår sedan våren 2021. 

Universitetet beslutade då om att utveckla och etablera ett nytt 

ledningssystem för informationssäkerhet genom en treårig 

handlingsplan. Syftet är att universitetet ska få bättre förutsätt

ningar för att styra informationssäkerheten samt att etablera 

ett kontinuerligt, systematiskt och riskbaserat arbetssätt som 

leder till adekvat skydd av information och data inom univer

sitetets forskning, utbildning och övrig verksamhet. Planen 

är framtagen i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskaps (MSB) föreskrifter. Universitetsledningen och 

universitetsstyrelsen följer upp arbetet regelbundet, minst två 

gånger per år. 

-

Inom ramen för handlingsplanen har universitetsstyrelsen, 

universitetsledningen, fakultetsledningar samt kanslichefer 

vid fakultetskanslierna och sektionschefer vid universitetsför

valtningen genomgått utbildningar i strategisk informations

säkerhet, risk samt cybersäkerhet. Detta har bidragit till ökat 

internt fokus. 

Under våren fastställdes styrdokumentet Ledningssystem för 

informationssäkerhet vid Lunds universitet (LIS), där bland annat 

ansvariga roller och rektors delegationer ingår. En informations

säkerhetspolicy samt riktlinjer och anvisningar är planerade. 

 

 

Riskworkshoppar har under hösten 2022 genomförts med 

varje fakultets dekan/motsvarande samt utvalda fakultets

representanter. Syftet har bland annat varit att identifiera 

universitetsgemensamma riskområden. En nulägesanalys 

avseende säkerhetsåtgärder har genomförts under hösten 

2022 vid samtliga fakulteter, gemensamma förvaltningen och 

övriga verksamheter. Vid intervjuerna användes standarden 

SS-EN ISO/IEC 27001:2013. Resultaten avses att användas 

som ingångsvärden i riskarbete, mål och prioriteringar inom 

området informationssäkerhet. 

När det gäller forskning samt undervisning och examina

tion på distans är avsikten att införa ett mer systematiskt 

informationssäkerhetsarbete över tid. Forskningen är alltmer 

datadriven och beroende av avancerad e-infrastruktur, dvs. 

utrustning, IT-stöd och expertis kopplade till hantering av 

forskningsdata. Universitetets gemensamma forskningsnämnd 

har, inom ramen för sitt uppdrag, initierat aktiviteter för att 

utveckla stöd med inriktning mot e-infrastruktur och forsk

ningsdatahantering vid universitetet. Universitetet har under 

året tecknat ett medlemskap i European Open Science Cloud  

(EOSC), ett internationellt program för att möjliggöra delning 

av öppna forskningsdata enligt FAIR-principen. FAIR-principen 

innebär att forskningsdata ska vara sökbar, tillgänglig, kom

patibel och återanvändbar. Lärosäten och andra aktörer har 

möjlighet att vara medlemmar i EOSC. 

Nya och förändrade arbetssätt planeras att införas stegvis 

och på sikt ska de integreras i forsknings- och undervisnings

verksamhet samt inom samverkan och verksamhetsutveckling. 

Genom de nya arbetssätten kommer universitetets nuvarande 

risk- och säkerhetsarbete att stärkas. 

-
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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. 



LUNDS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2022 19 

Introduktion till universitetets många delar 
Universitetsstyrelsen har det övergripande ansvaret för verk

samheten och är direkt överordnad rektor, universitetskol

legiet, internrevisionen samt universitetets holdingbolag och 

stiftelser. Lunds universitet har valt att bibehålla traditionen 

av kollegialt ledarskap med långtgående delegationer och ett 

samlat ansvar på fakultetsnivå. 

-

-

-

-

Universitetskollegiet har till uppgift att utse tre lärarrepre

sentanter i universitetsstyrelsen samt att höra lärare, övriga 

anställda och studenter i processen att utse rektor och pro

rektor. 

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 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 ser till 

att universitetet fullgör sitt övergripande myndighetsansvar. De 

tre universitetsgemensamma nämnderna för utbildning, forsk

ning och utbildning på forskarnivå, som bland annat består 

av representanter för samtliga fakulteter, behandlar fakultets

övergripande strategiska frågor inom sina respektive områden. 

-

-

-

Universitetets nio fakulteter och Universitetets särskilda 

verksamheter, Universitetsbiblioteket, kultur- och museiverk

samheterna, MAX  IV samt universitetsförvaltningen finns 

beskrivna i detta kapitel. 

ORGANISATIONSKARTA ÖVER LUNDS UNIVERSITET 

Universitets- 
kollegiet Universitetsstyrelsen 

Internrevisionen 

Holdingbolag   
och stiftelser 

Universitets-
förvaltningen 

Rektor 

Rektors ledningsråd 
Övriga beslutande  
organ som regleras  
i arbetsordningen* 

Universitets-
biblioteket 

Universitetets  
särskilda  

verksamheter 

Kultur- och musei-
verksamheterna 

MAX IV  

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 

*) Disciplinnämnden, personal
ansvarsnämnden, nämnden  
för utredning av avvikelser  
från god forskningssed och  
antagningsnämnden. 

-
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2.1 Ekonomihögskolan 
Ekonomihögskolan är bred och internationell med en kapacitet som spänner över 
många ämnen, metoder och områden. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är 
mer än en handelshögskola, något som poängteras i fakultetens nya strategiska plan för 
2022–2025. 

Ekonomihögskolan har ett brett utbud inom utbildning och 

forskning med institutioner i företagsekonomi, nationaleko

nomi, ekonomisk historia, informatik, handelsrätt och statistik. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fakulteten är ackrediterad av tre internationella kvalitets

institut, en kvalitetsstämpel som är fortsatt viktig för Eko

nomihögskolan som en ledande handelshögskola i en global 

konkurrens. De första stegen har tagits i arbetet med åter

ackrediteringar, något som kommer kräva mer arbete under 

de närmsta åren. 

International Competence Initiative  (ICI) har bildats med 

syfte att öka förståelse för och inkludering av internationella 

studenter och personal på Ekonomihögskolan. Gruppen sorte

rar under Rådet för Internationalisering på Ekonomihögskolan. 

UTBILDNING 
Ekonomie kandidatprogrammet är ett av Ekonomihögskolans 

fyra program på grundnivå och ett av de mest sökta program

men vid Lunds universitet. För att ytterligare stärka fakultetens 

utbildningserbjudande, inte minst för att fortsätta vara rele

vanta i en värld som förändras allt snabbare, är Ekonomie 

kandidatprogrammet en av de utbildningar som under 2022 

har börjat genomlysas under ledning av fakultetens vicerektor 

för utbildning. 

Fakulteten har 14 magister- och masterprogram. Tre av 

dessa nådde 2022 topp-tio i Sverige vid den internationella 

ansökningsomgången inför höstterminen där utbildningarnas 

popularitet listas utifrån antal sökande. Sju nådde topp-25. 

Mest populärt bland fakultetens magisterprogram är fortfa

rande International Marketing and Brand Management. Detta 

tätt följt av Data Analytics and Business Economics som blev 

det femte mest sökta programmet på avancerad nivå i Sverige 

inför andra året det ges. Programmet är en del i fakultetens 

ambition att förnya utbildning och forskning för att möta 

framtida behov. 

Masterprogrammet International Strategic Management 

rankades på plats 57 av Financial Times och masterprogram

met Finance rankades på plats 39 vid samma tillfälle. 

Masterprogrammet i Innovation and Global Sustainability  

har pausats för nya ansökningar från och med ansökningspe

rioden hösten 2023. Programmet har haft ett högt söktryck 

men pausas som ett led i att se över och förnya programport

följen för Ekonomihögskolan. 

Utbytesstudenterna har återvänt för studier på plats och 

under 2022 har Ekonomihögskolan 457 utresande studenter 

och 304 inresande studenter. 

FORSKNING 
Forskningen vid Ekonomihögskolan avspeglar den ämnes

bredd som finns vid fakulteten. Här finns allt från forskning 

om en åldrande befolknings inverkan på samhället till män

niskors benägenhet att ta risker. För att förstärka kopplingen 

mellan utbildning och forskning har tre centrala områden för 

Ekonomihögskolans verksamhet identifierats: hållbarhet, inno

vation och befolkning/demografi. De ses som särskilt viktiga 

för Ekonomihögskolans profilering och långsiktiga utveckling 

vilket framgår av fakultetens forskningsstrategi. 

Figur 2.1   
Utbildningsprofil EHL (HST) 

 

  

Figur 2.2   
Nyckeltal EHL 

2018 2019 2020 2021 2022 

Helårsstudenter 3 551 3 707 4 130 4 209  4 119 

– kvinnor/män (%) 

 

  

 

  

         

46/54 46/54 47/53 47/53 47/53 

Forskarstuderande (HTE) 90 91 84 69 84 

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

Personal (HTE) 358 351 338 335 332 

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

Verksamhetens kostnader 
(mnkr) 396 409 404 412 421 

Grundnivå, 
program, 58% 

Grundnivå, 
fristående 

kurser, 18% 

 

    

          

      

Avancerad nivå, 
program, 23% 

Avancerad nivå, fristående kurser, 1% 

 

Fakultetens största beviljade forskningsprojekt under året, 

Pathways towards an efficient alignment of the financial 

system with the needs of biodiversity, handlar om biologisk 

mångfald och det finansiella systemet. Projektet finansieras av 

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) med 50 mnkr 

över fyra år. I programmet ingår forskare från flera fakulteter 
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vid Lunds universitet, andra universitet och forskningsinstitut 

samt partners från industrin, banker, försäkringsbolag, privata 

investerare och offentliga myndigheter. 

Ett annat strategiskt, stort och viktigt projekt utgörs av 

bildandet av det nya Sparbanken Skånes centrum för hållbar 

näringslivsutveckling. Det är Ekonomihögskolan, Lunds tek

niska högskola, LTH, och Sparbanken Skåne som tillsammans 

grundar centrumet. I fokus står omställningen till ett mer 

hållbart samhälle med bibehållen bärkraftig ekonomi, genom 

samverkan och kunskap. Sparbanken Skåne bidrar med 25 

mnkr till satsningen. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Genomslaget för Ekonomihögskolans forskning i media 

under året återspeglar på många sätt fakultetens bredd. 

Fakultetens forskare har debatterat skatte- och räntefrågor, 

diskriminering, satsningar på inkubatorer och startups samt 

handel och global klimatpolitik. 

SAMVERKAN 
Jan Söderberg Family Prize in Economics and Management 

delades ut för tredje gången under Ekonomidagen i maj 2022. 

Pristagaren Linus Dahlander från ESMT Berlin höll en föreläs

ning på plats på Ekonomihögskolan. Föreläsningen direktsän

des på webben, liksom större delen av dagens program. Tanken 

bakom priset och Ekonomidagen är att uppmärksamma unga, 

duktiga forskare och att sprida populärvetenskaplig forskning. 

Bild till invigningen av Sparbanken Skånes centrum  
för hållbar näringslivsutveckling (SSCEN). 
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De utåtriktade evenemangen under 2022 har tagit fasta på 

de erfarenheter som gjorts under pandemin. Där det har varit 

lämpligt har till exempel panelsamtal haft formen av hybrid

event med deltagare både på plats i Lund och på distans. Exem

pel på det är ett samarrangemang med Pufendorfinstitutet och 

Centrum för miljö- och klimatvetenskap Biologisk mångfald 

– det nya CO2 för finansmarknaden. Det rimmar väl med 

Ekonomihögskolans strategi att bidra till samhällets utveckling. 

I juni gästade Jens Henriksson, vd på Swedbank, Ekonomi

högskolan eftersom han utsetts till hedersdoktor vid fakulte

ten. I samband med detta föreläste han om vad han lärt sig 

om att leda finansiella företag genom sina studier vid Lunds 

universitet. 

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. Under våren ingick även 

publika webbinarier där alla kan ta del av inspirerande berät

telser om att driva förändring. 

Inför riksdagsvalet gjordes tre korta filmer med valspaning, 

där forskare inom nationalekonomi, ekonomisk historia samt 

statistik förde fram resonemang om potentiellt viktiga sak

frågor i valrörelsens slutskede. Statistikforskare presenterade 

ett arbete för att förutse valresultatet, Botten Ada, som på 

valdagen visade sig vara träffsäker jämfört med 

andra opinionsundersökningar. Även ett samman

slaget genomsnitt av opinionsundersökningar (poll 

of polls) presenterades. 

Under hösten har Ekonomihögskolan anordnat 

ett flertal evenemang såsom Saonee Sarkers, pro

fessor i informatik, öppna föreläsning om digitali

sering och balans mellan jobb och fritid. Ett annat 

evenemang som spelades in och har gjorts tillgäng

ligt digitalt var en paneldiskussion om morgonda

gens elförsörjning, med bland annat entreprenören 

Jonas Birgersson. 

Figur 2.3   
Intäkter EHL (mnkr) 

Figur 2.4   
Största bidragsfinansiärer EHL (inkomster, mnkr) 

Finansiär 2022 

Vetenskapsrådet 23,7 

Riksbankens Jubileumsfond 13,6 

Vinnova 13,1 

Forte 6,8 

Wallenbergsstiftelser, övriga 5,2 
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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. Det spända världsläget och kriget i Ukraina visade i år tydligt hur humanistisk och 
teologisk kunskap kan bidra till att förstå kritiska problem i vår omvärld. 

Fakulteternas utbildning spänner över ett brett fält: historiska, 

filosofiska, estetiska, religionsvetenskapliga och teologiska 

ämnen liksom journalistik och lärarutbildning och inte minst 

språk. 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 62 

ämnen, 12 kandidatprogram och 15 masterprogram. Utbu

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

förberedelse för humanistiskt och teologiskt inriktad yrkes

verksamhet, dels som breddning av andra utbildningars kom

petensprofiler. Dessutom erbjuds flera utbildningar inom det 

livslånga lärandet som fort- och vidareutbildning, både inom 

yrkesverksamhet och av mer allmän art. 

-

-
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-

Med anledning av kriget i Ukraina mobiliserade HT-fakulte

terna snabbt för att tillfredsställa behoven utifrån världsläget. 

Till exempel återinrättade Språk- och litteraturcentrum (SOL) 

utbildning i polska och inrättade utbildning i ukrainska. Vidare 

fick SOL tillfälliga medel från universitetet för att starta sex 

sommarkurser, varav två var tolkkurser för offentlig sektor i 

ryska och ukrainska. 

HT arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för och 

gynna pedagogiskt utvecklingsarbete. Medel har under året 

återigen delats ut till pedagogiska utvecklingsprojekt – inte 

längre enbart för digital undervisning – och för pedagogiskt 

mentorskap. Förutom de 11 projekt som beviljades 2021 har 

ytterligare 12 projekt fått medel under 2022. 

HT-fakulteterna arbetar också för ett breddat deltagande 

och en hållbar utbildning genom att utveckla stödverksam

heten för studenterna. Eftersom Studieverkstaden inte längre 

kan erbjuda stöd i akademiskt skrivande har HT-fakulteterna 

anställt en språkpedagog som ska förstärka det momentet i 

kurserna. Dessutom har en sammanställning av den stödverk

samhet som finns lagts i den digitala lärplattformen Canvas. 

En annan satsning som HT-fakulteterna har gjort för att 

utveckla en hållbar utbildning är en seminarieserie för anställda 

om diskriminering, trigger warnings, HBTQI och bias i rekryte

ring och bedömning. 

FORSKNING 
För HT-fakulteterna har det varit ett år med internationella 

rekryteringar och några helt nya professorer. Tre av lektorerna 

i ämnet engelska – Joyce Kling, Barbara Barrow och Monika 

Class – har till exempel alla kommit hit från olika universitet 

i världen. Det nya professorsprogrammet och inrättandet av 

rörliga anställningar som professor har trätt i kraft. Nu går det 

att under en professorsanställning fokusera på vissa ämnes

områden eller nya forskningsfält. Johan Östling i kunskapshis

toria, Nicolò Dell’Unto i arkeologi med inriktning mot digital 

arkeologi och Pelle Snickars i digitala kulturer är exempel på 

rekryteringar som kommit i mål under 2022. Systemet med 

rörliga professurer möjliggör att när professorn avslutar sin 

tjänst kan professuren användas i ett annat ämne. Detta 

bland annat för att kunna agera utifrån en oförutsägbar och 

snabbföränderlig omvärld och för att ge starka forsknings- och 

utbildningsmiljöer så bra förutsättningar som möjligt. 

Figur 2.5   
Utbildningsprofil HT 

Grundnivå, 
program, 22% 

Grundnivå, 
fristående 

kurser, 64% 

Avancerad nivå, 
program, 12% 

Avancerad nivå, fristående kurser, 2% 

Figur 2.6   
Nyckeltal HT 

2018 2019 2020 2021 2022 

Helårsstudenter 3 718 3 837 4 309 4 529  4 473 

– kvinnor/män (%)   

    

61/39 60/40 61/39 63/37 62/38 

Forskarstuderande (HTE) 110 128 125 126 163 

 

            

            

          

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

Personal (HTE) 526 560 601 629 687 

– kvinnor/män (%) 51/49 51/49 51/49 52/48 54/46 

Verksamhetens kostnader  
(mnkr) 579 604 626 673 758 

Under året visade HT-fakulteterna att de har en stark posi

tion inom forskning som rör demokrati och socialt engage
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mang. Till exempel blev det klart att avdelningen för mänskliga 

rättigheter blir koordinator för profilområdet Mänskliga rät

tigheter i en polariserad värld som är ett av universitetets fem 

profilområden. Forskningen inom mänskliga rättigheter vid 

Lunds universitet bedrivs vid flera fakulteter och inte minst är 

det forskare vid Juridiska fakulteten och HT-fakulteterna som 

arbetat fram förslaget till profilområde. 

-

-

-

-

-

-

-

-

– Vi ska bli Sveriges centrum i världen för forskning och 

utbildning om mänskliga rättigheter. Utmaningarna är uppen

bara så vi vill bidra till att analysera, förstå och lösa brännande 

samhällsproblem, säger Lena Halldenius professor och koordi

nator för profilområdet. 

HT-fakulteterna deltar också i profilområdet Naturlig och 

artificiell kognition: 1, 2, många. 

Utöver det beviljades Jayne Svenungsson, professor i sys

tematisk teologi, ett stort programbidrag av Riksbankens 

Jubileumsfond till det fyraåriga tvärvetenskapliga forsknings-

programmet Vid världens slut. En transdisciplinär utforskning 

av apokalyptiska föreställningar i dåtid och nutid. Det handlar 

om det apokalyptiska tänkandet inom medierapportering, 

politik och juridik som finns i en tid av klimatkris, pandemier 

och krig. När fungerar den som en kraft att engagera sig och 

när blir den hämmande? 

Arkeologiprojektet Hallen på höjden i Uppåkra kom till 

grävstart i början av hösten efter att ha fått finansiering från 

en rad olika stiftelser och filantroper. Det unika med den sex

åriga utgrävningen är att den sker på en plats som varit i bruk 

under mycket lång sammanhängande tid och med hjälp av en 

kombination av traditionell arkeologi och innovativa moderna 

arkeologiteknologier. 

SAMVERKAN 
Föreståndaren för Institutionen för utbildningsvetenskap, 

Roger Johansson, startade forskarskolan Research on Col

laboration in Teacher Education (ROCIT) som finansieras av 

Vetenskapsrådet. ROCIT är ett samverkansprojekt med åtta 

lärosäten som drivs från Lunds universitet. Forskarskolans mål 

är att stödja en framtida lärarutbildning i samverkan med 

skola och lärare och riktar sig framför allt till yrkesverksamma 

lärare. Satsningen speglar ett växande engagemang i lärar

utbildningen och att universitetets forskning och utbildning 

på forskarnivå är tongivande. 
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Kungaparet var på besök när arkeologisprojektet ”Hallen  
på Höjden – dynastiers residens och domän” invigdes i  
början av hösten. 

Som uppföljning på alumnrapporten Humanistisk kunskap 

och kompetens – En rapport om alumners nytta av studier i 

humaniora och teologi från 2021 arbetar HT-fakulteterna och 

LUCE (Lund University Commissioned Education) för att skapa 

nya uppdragsutbildningar utifrån samhällets och externa 

parters behov. Som ett led i arbetet gjordes under våren en 

behovsworkshop med personal på HT och inbjudna gäster från 

offentlig sektor och näringslivet för att identifiera kompetenser 

vid HT-fakulteterna som arbetsgivare efterfrågar. 

HT-fakulteterna samverkar på olika sätt med det omgivande 

samhället – till exempel genom att föreläsa, anta expertrol

len eller samarbeta med externa parter för att förbättra och 

utveckla viktiga samhällsfunktioner. 

När kriget i Ukraina startade agerade HT-fakulteterna snabbt 

på olika sätt. Forskare inom historia och Öst- och Central

europakunskap uttalade sig mest frekvent i media från hela 

universitetet när det gällde frågor om kriget i Ukraina. Det blev 

tydligt hur små ämnen kan besitta avgörande kunskap för att 

förstå och ge perspektiv på allvarliga världshändelser. 

-

 

Figur 2.7   
Intäkter HT (mnkr) 

Figur 2.8   
Största bidragsfinansiärer HT (inkomster, mnkr) 

Finansiär 2022 

Vetenskapsrådet 82,6 

Wallenbergstiftelser, övriga 11,7 

Riksbankens Jubileumsfond 8,6 

LU:s anknutna stiftelser 7,8 

Övriga stiftelser 6,7 
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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. Detta 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 fakulteten för 

utvecklingen av utbildning och forskning samt administration 

och IT under kommande år, på grund av såväl stora pensions

avgångar inom flera centrala rättsvetenskapliga ämnen, som 

en stark expansion av utbildning, forskning och samverkan. 

-
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UTBILDNING 
Fakulteten erbjuder ett attraktivt utbildningsutbud med högt 

söktryck, stark forskningsanknytning och internationell prägel. 

Juristprogrammet var hösten 2022 universitetets mest sökta 

utbildningsprogram. Fem av universitetets tio mest sökta fristå

ende kurser erbjöds även de av Juridiska fakulteten. Därutöver 

erbjuder fakulteten två framgångsrika internationella master

program, i European Business Law och International Human 

Rights Law, samt en uppdragsutbildning. 

Digitalt lärande är sedan länge ett av fakultetens fokusområ

den vilket, tack vare bland annat lärarnas och medarbetarnas 

kunskap samt stora engagemang och samarbete, även är ett 

område som kommit att utvecklas genom erfarenheter som 

den gångna pandemin fört med sig. 

Fakulteten arbetar sedan åtskilliga år strategiskt med det 

livslånga lärandet. Genom fakultetens distanskurskoncept kan 

fakulteten erbjuda högkvalitativ och flexibel fort- och vidare

utbildning i juridik till ett stort antal studenter i hela landet. 

Under året har fakulteten fullgjort extra utbildningsuppdrag, 

gett sommarkurser för lärare, samt fortsatt att tillhandahålla 

en distanskurs i medicinsk rätt nära kopplad till forsknings

miljön the Health Law Research Centre. Uppdragsutbildning 

är en annan prioriterad del av det livslånga lärandet. Fakul

teten erbjuder landets enda utbildning i juridik inom ramen 

för fortbildningssatsningen Lärarlyftet som gör det möjligt för 

gymnasielärare att bli legitimationsbehöriga i ämnet. 

Att göra högre utbildning tillgänglig för alla är ett priori

terat område för fakulteten. Fakulteten bedriver sedan länge 

ett omfattande och systematiskt arbete med att främja brett 

deltagande i högre utbildning. Under 2022 antogs över 1  000 

studenter till Utökad juridisk introduktionskurs (UJIK), fakulte

tens distanskurs om 15 högskolepoäng för brett deltagande. 

FORSKNING 
Fakultetens forskare tar sig an centrala samhällsfrågor med 

ett ämnesövergripande och tvärvetenskapligt förhållningssätt 

inom och utom Lunds universitet. Det innebär såväl rättsveten

skaplig grundforskning inom en bred ämneskarta som stora 

forskningsutmaningar kopplade till samhällsdigitalisering och 

AI, hållbar utveckling, miljö, hälsa, mänskliga rättigheter och 

migration. Som ett led i denna utveckling har fakulteten under 

2022 bidragit i det universitetsgemensamma arbetet att öka 

det tvärdisciplinära forskningssamarbetet genom att aktivt 

delta i utvecklandet av de två profilområdena Mänskliga rät

tigheter i en polariserad värld  och Proaktivt åldrande: Hjärna 

och rörelse. Vidare har fakulteten under 2022 erhållit en större 

donation till en professur i mänskliga rättigheter. 

Figur 2.9   
Utbildningsprofil J 
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Figur 2.10   
Nyckeltal J 

2018 2019 2020 2021 2022 

Helårsstudenter 1678 1 735 1 881 1 960  1 928  

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

Forskarstuderande (HTE) 18 19 21 25 28 

– kvinnor/män (%) 58/42 58/42 56/44 64/36 66/34 

Personal (HTE) 117 128 134 143 158 

– kvinnor/män (%) 56/44 56/44 58/42 60/40 61/39 

Verksamhetens kostnader  
(mnkr) 

 

            

            

          

    

 

150 154 160 178 189 

Vid fakulteten bedrivs omfattande externfinansierad forsk

ning. Finansieringen kommer från exempelvis Vetenskapsrådet, 

Formas, Forte, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, 
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inklusive dess satsningar på humanistisk och samhällsveten

skaplig forskning om AI inom ramen för Wallenberg AI, Auton

omous Systems and Software Program  (WASP-HS), Torsten och 

Ragnar Söderbergs Stiftelse, inklusive en professur till minnet 

av Samuel Pufendorf, Crafoordska stiftelsen, Riksbankens 

Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Konkurrensverket. 
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Fakulteten har internationellt högkvalitativ forskning som 

kännetecknas av internationalisering, excellent forskning, 

starka forskningsmiljöer, sammanflätning av utbildning och 

forskning samt en ökande del av externt finansierad forskning. 

Under 2022 har fakulteten fortsatt att stödja och uppmuntra 

ett framgångsrikt arbete med ansökningar och samarbeten 

genom att utveckla tydliga rutiner i form årshjul inför och 

under ansökningsförfaranden av nya forskningsprojekt. Vidare 

fortsätter utvecklandet av det viktiga stödet att ge individuell 

support under såväl ansökningsprocessen som forskningspro

cessen. Stödet att öka tillgängliggörandet av forskningsresultat 

genom bibliotekets försorg och forskningskommunikatören 

har stärkts för att forskarna ska nå ut på ett optimalt sätt. 

Genom dessa och tidigare insatser är strävan att fakultetens 

forskning ska bli än mer framgångsrik under kommande år 

med ett ökat antal internationella publikationer, ett ökat tvär

disciplinärt forskningssamarbete såväl nationellt som interna

tionellt samt ökade externa forskningsbidrag. 

Rekrytering är fortsatt en central fråga för fakulteten för 

utvecklingen av utbildning och forskning under kommande år 

på grund av såväl stora pensionsavgångar som en expansion 

av utbildning, forskning och samverkan. Fakultetens utbild

ning på forskarnivå utgör en livaktig och pluralistisk forsk

nings- 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 från flera andra länder inom och utanför Europa. 

Under 2022 har rekrytering skett med både fakultetsmedel 

och externa forskningsmedel. Med utgångspunkt i tidigare 

års utvärdering har förändringsarbete fortsatt inom områdena 

strategi, rekrytering samt utformning och innehåll i utbildning 

och kurser. 
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Juridiska fakultetens bibliotek. 

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. Fakultetens forskare och lärare del

tar i samhällsdebatten och presenterar och diskuterar aktuella 

forskningsresultat genom öppna föreläsningar, debattinlägg, 

podcasts och annan medverkan i olika slags media. Fakulteten 

presenterar under en vecka varje år sin verksamhet för allmän

heten vid ett öppet hus. 

Intresset från media för den forskning som bedrivs vid Juri

diska fakulteten var fortsatt stort under året. Forskare med

verkade regelbundet med expertkommentarer i tidningar, tv 

och radio. Forskare vid fakulteten bidrog med expertis om 

miljöbrott i krig och krigsbrott samt möjligheten att bryta avtal 

i Ryssland och beslagta ryssars tillgångar i Europa. Energikrisen, 

nya lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och ny dona

tionslagstiftning är ytterligare exempel på frågor där forskare 

vid fakulteten har bidragit brett med sin expertis. 

Figur 2.11   
Intäkter J (mnkr) 

Figur 2.12   
Största bidragsfinansiärer J (inkomster, mnkr) 

Finansiär 2022 

Övriga statliga myndigheter 3,4 

LU:s anknutna stiftelser 3,3 

Riksbankens Jubileumsfond 3,1 

Övriga stiftelser 2,5 

Formas 2,0 
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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. 
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NYTT KONSTNÄRLIGT CAMPUS I VARVSSTADEN  
I den pågående etableringen av ett nytt konstnärligt campus 

i Varvsstaden, där hela den Konstnärliga fakulteten så små

ningom ska samlokaliseras, har fakultetsstyrelsen fattat beslut 

om att gå in i fasen Programhandling. Det innebär att ett 

underlag arbetas fram med ritningar som redovisar rätt rum på 

rätt plats med rätt funktion. Representanter från fakultetens 

verksamheter har formerat sig i arbetsgrupper för att kunna 

bistå projektet med specialkompetens. Detta innebär att pro

jektet har tagit sig igenom förstudiefasen och nu ökar takten 

med målsättningen att flytta till Varvsstaden sommaren 2027. 

Ett samarbete med universitetets avdelning Donatorrela

tioner har inletts som förhoppningsvis kan inbringa donatio

ner till det nya campuset för särskilda satsningar och större 

projekt. 

UTBILDNING  
Fakulteten har inrättat en grundutbildningsnämnd med ansvar 

för utbildningskvalitetsfrågor. Nämnden påbörjar sitt arbete 

den 1 januari 2023. 

Teaterhögskolan öppnar ett masterprogram med kursstart 

i januari 2023. Utbildningen, Master’s programme in perfor

ming arts as critical practice, vänder sig till studenter från hela 

världen. 

Efter pandemin har fakultetens publika arrangemang i form 

av konserter, utställningar och föreställningar återupptagits. 

Teaterhögskolans avgångsklass fick stor medial uppmärksam

het i slutet på våren genom samarbetet med Unga Klara i 

föreställningen Brinn. 

FORSKNING  
Konstnärliga fakulteten finns representerade med forskare i 

tre av de fem profilområden som Lunds universitet har valt 

ut: Naturlig och artificiell kognition: 1, 2, många, Mänskliga 

rättigheter i en polariserad värld  och Proaktivt åldrande: Hjärna 

och rörelse. Dekan, prodekan och vicedekan vid Konstnärliga 

fakulteten kommer att ingå i styrelser för dessa tre profilom

råden. 

En ny vicedekan för forskning och forskarutbildning har 

tillträtt efter en tids vakans. Uppdraget har tillträtts av Karin 

Johansson, professor och tidigare tillförordnad prefekt vid 

Musikhögskolan. 

Fakultetens nyinrättade stimulansmedel om 760  000 kro

nor för 2022 har gjort det möjligt för forskare och lärare att 

genomföra olika projekt inom forskning och utveckling. Syftet 

är att stimulera exempelvis ansökningar och utvecklingsarbete 

bland fakultetens forskare och lärare. Likaså har 500  000 kro

nor för samfinansiering avsatts i de fall extern finansiering inte 

täcker alla indirekta kostnader. 

Två disputationer har genomförts, en i fri konst i samarbete 

med Kungliga Konsthögskolan och en i scenkonst. Tre nya 

doktorander har anställts, en i scenkonst och två i fri konst. 

Fakultetens lärare och forskare har deltagit i en mängd 

forsknings- och utvecklingsprojekt under året. 

Figur 2.13   
Utbildningsprofil K 

Grundnivå, 
program, 39% 

Grundnivå, 
fristående 
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Avancerad nivå, 
program, 19% 
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Figur 2.14   
Nyckeltal K 

2018 2019 2020 2021 2022 

Helårsstudenter 591 588 617 660 742 

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

Forskarstuderande (HTE) 13 15 19 22 15 

– kvinnor/män (%) 67/33 65/35 77/23 72/28 62/38 

Personal (HTE) 126 137 146 152 154 

– kvinnor/män (%) 41/59 41/59 46/54 46/54 47/53 

 

            

            

         

Verksamhetens kostnader  
(mnkr) 180 189 197 209 217 

 

SAMVERKAN  
Konstnärliga fakultetens verksamhet och kvalitet bygger på en 

hög grad av integration med det omgivande konst- och kul

turlivet. Samverkan och en nära dialog med kulturinstitutioner, 
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kulturliv och skola är nödvändig för att hålla utbildningarnas 

kvalitet på en hög nivå. Studenternas anställningsbarhet och 

möjligheter till egen konstnärlig verksamhet bygger i hög grad 

på denna dialog. Det visar sig konkret till exempel genom att 

examensproduktioner med Teaterhögskolans avgångsstuden

ter och examensutställningar på Konsthögskolan recenseras i 

media. Dialogen gynnar också medarbetarnas kompetensut

veckling och meritering. Många av fakultetens lärare verkar 

även utanför universitetet och har därmed stor erfarenhet av 

samverkan med det omgivande samhället. Nedan anges några 

exempel på samverkansaktiviteter under 2022. 
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I serien Samtal om konst och vetenskap har Konstnärliga 

fakulteten medverkat i seminarier som utforskar gränslandet 

mellan konst och vetenskap med medverkande från andra 

svenska lärosäten. 

Doktorander inom Forskarskolan Agenda 2030 deltog i 

hållbarhetsveckan med projekt och publikmöten. 

Musikhögskolan, i samarbete med Ljudmiljöcentrum, och 

Teaterhögskolan deltog på Pufendorfinstitutet under Kultur

natten i Lund med en konsert respektive en föreställning. 

Fakulteten har inlett ett samarbete med kulturhuset Ravinen 

utanför Båstad med medverkan i publika evenemang som kon

serter och utställningar. Kulturhuset invigdes i oktober 2021 

och ligger i ett område där Konstnärliga fakultetens verksam

het tidigare inte varit särskilt synlig. 

Den brittiska skådespelaren och professorn Terry O’Connor 

utsågs till fakultetens hedersdoktor 2022. Hon promoverades 

i juni och föreläste i samband med det på Bryggeriteatern. 

De föregående två årens hedersdoktorer, Gary McPherson 

från Australien och Heimo Zobernig från Österrike, promo

verades vid den extra doktorspromotionen i maj. McPherson 

och Zobernig medverkade i varsitt seminarium arrangerade av 

Musikhögskolan och Konsthögskolan. 

ARBETSMILJÖ, JÄMSTÄLLDHET  
OCH LIKABEHANDLING 
Medarbetarskap och ledarskap är fortsatt viktiga områden att 

utveckla för att göra fakultetens miljöer attraktiva för studenter 

och medarbetare. I september beslutade dekan om en fakul

tetsgemensam förhållningspolicy som har till syfte att bidra 
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till en god arbets- och studiemiljö. Förhållningspolicyn utgör 

ett verktyg för dialoger kring bemötande inom fakulteten och 

används i samband med introduktion av nya medarbetare och 

studenter. 

I mars stod Musikhögskolan värd för den nordiska konferen

sen GENUS om maktbalans inom högre musikutbildning och 

i musikbranschen med syfte att utbilda och medvetandegöra 

studenter, lärare och ledare kring jämställdhet. 

I oktober hölls en festival för at fira avslutet av Teaterhög

skolans jämlikhetsprojekt NAJS – Ny Ansats för Jämlikhet i 

Scenkonsten, ett projekt för jämlik scenkonst som pågått 

från januari 2021 till juni 2022. Målet med projektet är att 

Teaterhögskolan ska berikas med arbetssätt där en mångfald 

av perspektiv, bakgrunder, kroppar och berättelser får ta plats 

och bidra till att mer relevant scenkonst skapas på skolan och 

i framtiden. Projektet har tilldelats 1 miljon kronor av gemen

samma medel för insatser för lika villkor, jämställdhet och före

byggande arbete mot diskriminering inom Lunds universitet. 

Musikhögskolan är tillsammans med nio europeiska musik

högskolor deltagare i ett projekt om maktrelationer inom 

högre musikutbildning. Projektet Power Relations in Higher 

Music Education (PRiHME), kommer att ge en unik möjlighet 

till fördjupning, gemensam diskussion och erfarenhetsutbyte 

kring maktrelationer inom enskild instrumentalundervisning, 

konstnärlig kvalitet, musikalisk repertoar, uppförandepraxis, 

interpretationsfrågor och hierarkier inom musiklivet. Projektet 

organiseras av Association Européenne des Conservatoires 

(AEC), en europeisk samverkansorganisation för högre musik

utbildning, för att på övergripande nivå bidra till ökad kunskap 

och medvetenhet i frågor om maktrelationer. 

Figur 2.15   
Intäkter K (mnkr) 

Figur 2.16   
Största bidragsfinansiärer K (inkomster, mnkr) 

Finansiär 2022 

Övriga svenska organisationer utan vinstsyfte 0,7 

Wallenbergstiftelser, övriga 0,4 

Nordplus 0,2 

EU-medel Erasmus, interreg 0,2 

Enskilda personer 0,1 
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2.5 Lunds tekniska högskola – LTH 
LTH är den tekniska fakulteten som utbildar problemlösare inom teknik, arkitektur 
och design. Vid LTH bedrivs forskning och samverkan till nytta för klimatet, 
digitaliseringen, industrin, samhällsbygget och livet självt. 

Satsningen på sju LTH-profilområden har tagit fart under året. 

Avsikten med dem är att synliggöra och stärka befintlig spets

kompetens och att, i samverkan med näringslivet och samhäl

let, öka möjligheterna att bli ledande inom nya forskningsom

råden som kopplar till exempelvis Agenda 2030-målen. 
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För att säkerställa långsiktig konkurrenskraft och framtida 

akademiskt ledarskap av högsta kvalitet har LTH tagit fram ett 

förslag till ny rekryteringsstrategi för forskande och undervi

sande personal. Genom strategin fokuserar LTH på öppna, 

synliga och internationella utlysningar där förnyelse och mobi

litet gynnas. 

Ekonomihögskolan, LTH och Sparbanken Skåne grundade 

ett gemensamt centrum för hållbar näringslivsutveckling vid 

Lunds universitet. I fokus står näringslivets omställning. LTH:s 

forskare bidrar med kunskap som är till nytta för såväl klimatet 

som industrin. 

Under hösten invigdes Jetmotorlabbet vid Trafikflyghög

skolan i Ljungbyhed, där nya biobaserade turbinbränslen ska 

testas. Labbet har en nära koppling till näringslivet och kom

mer att hysa spjutspetsforskning kring hållbara flygbränslen. 

Ännu ett steg i förverkligandet av Nanolab Science Village  

har tagits genom universitetets beslut om upphandling av 

hyresvärd. För att inte etableringen i Science Village, där det 

nya nanolaboratoriet ingår, ska försvåras är det viktigt att 

samla stöd från fler finansiärer utanför akademin. 

En fakultetsnämnd som ska ta fram en utvecklingsplan för 

LTH:s samtliga campus inrättades under 2022. 

Under året arbetade 13 Lise Meitner-professorer vid LTH. 

Lise Meitner-satsningen, som är en del av LTH:s arbete för 

jämställdhet, mångfald och forskarbriljans, har bidragit till att 

andelen kvinnor bland fakultetens professorer har ökat från 

cirka 15 procent år 2015 till 25 procent 2022. 

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

till ingenjörer, industridesigners och arkitekter. Söktrycket är 

över lag fortsatt högt och efter flera år av stadig uppgång är 

andelen kvinnor bland LTH:s studenter cirka 38 procent. 

Under året antogs studenter till det nya civilingenjörspro

grammet Risk, säkerhet och krishantering samt till det nya 

masterprogrammet Digital arkitektur och framtidsutveckling. 

Premiär var det även för ett nytt masterprogram, finansierat 

av Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT), Master 

in Food Systems, som förbereder studenter för ledande roller 

i livsmedelssystemet. 

Efter analyser av samhällets behov och LTH:s styrkor beslu

tades att civilingenjörsprogrammet Brandteknik startas 2023. 

Likaså fattades beslut om obligatoriska etikmoment i LTH:s 

utbildningsprogram. 

LTH inledde arbetet med en strategi kring insatser för livs

långt lärande, i vilken svårigheten med finansiering beaktas. 

Under 2022 hölls en första Doctoral Education Day med 

föreläsningar och diskussioner i syfte att stärka LTH:s forskar

utbildningsmiljöer. 

LTH fortsatte att vara ett populärt val för inresande stu

denter, vilka antingen sökte något av LTH:s 23 internationella 

masterprogram, varav fyra EU-gemensamma program, eller 

kom på utbyten. 

Intresset bland LTH:s studenter för att studera utomlands 

var fortsatt stort. I genomsnitt ger sig omkring en tredjedel av 

dem ut i världen på praktik och utbyten. 

Figur 2.17   
Utbildningsprofil LTH 
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Figur 2.18   
Nyckeltal LTH 

2018 2019 2020 2021 2022 

Helårsstudenter 6 118 6 508 6 863 6 946 7 029 

– kvinnor/män (%) 37/63 37/63 37/63 39/61 38/62 

Forskarstuderande (HTE) 425 477 449 449 477 

– kvinnor/män (%) 34/66 36/64 36/64 37/63 35/65 

Personal (HTE) 1 436 1 487 1 553 1 570 1 561 

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

Verksamhetens kostnader  
(mnkr) 

 

            

     

            

            

    

1 832 1 894 1 932 2 030 2 196 

FORSKNING  
Under 2022 hade LTH omkring 600 doktorander som produce

rade närmare 100 avhandlingar, siffror som varit relativt stabila 
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de senaste fem åren. Andelen kvinnor bland doktoranderna 

är 37 procent. 

Externa bidrag utgör cirka 64 procent av forskningsfinansie

ringen, vilket är ett kvalitetsbetyg för LTH:s forskning. Samti

digt ser LTH:s ledning den låga andelen basfinansiering som en 

sårbarhet med tanke på det ökade behovet av medfinansiering 

för externa bidrag år för år. 
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Exempel på större bidrag som gått till LTH under 2022 är: 

•  Kompetenscentrum för hållbara turbinbränslen för luftfart 

och kraftproduktion (CESTAP) fick 39 mnkr från Energimyn

digheten. Bidraget till detta LTH-ledda centrum utgör en 

tredjedel av finansieringen – näringsliv, offentlig sektor och 

akademi bidrar med återstoden. 

•  Mikael Akke, professor i biofysikalisk kemi, tilldelades 36 

mnkr från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för att 

knäcka den allosteriska koden; dvs. finna svar på varför 

vissa mutationer orsakar sjukdomar samt hur läkemedel 

kan utvecklas baserat på prediktiva metoder. 

•  Crafoordska stiftelsen donerade 12 mnkr till avancerad 

utrustning som kommer att användas i Nanolab Science 

Village efter en ansökan tillsammans med Naturvetenskap

liga fakulteten. 

Några utmärkelser: 

•  Anne L'Huillier, professor i atomfysik, mottog Wolf Prize, 

efter Nobelpriset fysikämnets mest prestigefyllda utmär

kelse, för banbrytande bidrag inom ultrasnabb laser och 

attosekundfysik. 

•  Lars Samuelson, professor i nanoteknik och halvledarelek

tronik, tilldelades Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens 

(IVA) Stora Guldmedalj för insatser på nanoområdet och 

nyttiggörande inom halvledarteknik. 

•  Ett nytt klimatvetenskapligt råd, European Scientific Adviso

ry Board on Climate Change, ska granska EU:s klimatarbete 

och ge råd för framtiden. Lars J Nilsson, professor i miljö

och energisystem, är en av 15 utsedda forskare. 

SAMVERKAN 
LTH arbetar nära näringslivet och till nytta för samhället. 

Fakultetens samverkan sker bland annat genom strategiska 

partnerskap och LTH:s näringslivsråd. Många studenter gör 

också praktik, projekt och examensarbete i industrin. 
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Efter att ha analyserat både samhällets behov och LTH:s styrkor  
har LTH startat flera nya master- och civilingenjörs program. 

Fakulteten har fortsatt med Affilierad kompetens, en modell 

för kompetensutveckling som utvecklar individer och ökar rör

ligheten mellan akademi och näringsliv. Ett ökat intresse för 

deltagande gagnar LTH:s undervisning och forskning. 

I samarbete med Tetra Pak, Alfa Laval och Fojab Arkitekter 

har LTH under året hållit sju Science and innovation talks, 

forskarledda samtal som ska leda till nya samarbeten och ge 

ömsesidig nytta. 

LTH:s ledning och forskare deltog under Almedalsveckan. 

Exempelvis framträdde professor Lars-Erik Wernersson i semi

nariet Chip in – helhjärtat för halvledare, som ledde till att 

Lunds universitet tog ledarrollen i en nationell samling för halv

ledarinvesteringar i syfte att stärka excellenta forskningsmiljöer 

och säkra industriell tillväxt. 

I linje med LTH:s strategiska plan gjordes fortsatta insatser 

för att väcka teknikintresse bland barn och unga, däribland 

LTH-besöksprogrammet Her Tech Future och den nationella 

kunskapstävlingen Teknikåttan. Gymnasieelever från cirka 80 

skolor gjorde omkring 12  000 bokningar till universitetets 

NMT-dagar, under vilka bland annat LTH-forskare gav populär

vetenskapliga föreläsningar inom natur, medicin och teknik. 

För att inspirera elever från hela landet sändes en del av årets 

föreläsningar om natur, medicin och teknik även i Kunskaps

kanalen. 

Figur 2.19   
Intäkter LTH (mnkr) 

Figur 2.20   
Största bidragsfinansiärer LTH (inkomster, mnkr) 

Finansiär 2022 

EU 117,7 

Vetenskapsrådet 109,8 

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 83,4 

Vinnova 79,7 

Statens energimyndighet 78,8 
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2.6 Medicinska fakulteten 
Under 2022 har fakulteten fortsatt sitt arbete med att professionalisera och samor dna 
stödverksamheterna vilket innebär att all utbildningsadministration nu har samor dnats 
under en utbildningsenhet för hela fakulteten och att fakultetens kommunikations
verksamhet omstrukturerats. 
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För att säkerställa god utbildnings- och forskningskvalitet vid 

fakulteten har under året riktlinjer och prioriteringsordning 

vid tillsättning av undervisningsuppdrag fastställts, liksom en 

skärpt kravprofil och tydligare bedömningsgrunder för anställ

ning som professor respektive universitetslektor. 

Under året har ett fokusområde för fakultetsledningen varit 

arbetsmiljö och det har tagits fram en ny handlingsplan för 

fakultetens arbetsmiljöarbete. 

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 en mångfald av utbildningar inom det medicinska 

och hälsovetenskapliga området. 

Majoriteten av fakultetens utbildningsprogram leder fram 

till yrkeslegitimation vilket innebär att fakulteten har en 

naturlig koppling till avnämare inom hälso- och sjukvården. 

Fakultetens studenter har nära kontakt med sjukvården genom 

den verksamhetsförlagda utbildningen och därmed nära till 

arbetsmarknaden efter examen. Arbetsmarknaden för fakul

tetens studenter är god och det finns en stor efterfrågan på 

fakultetens studenter efter avslutad examen. 

Utbildningsutbudet har varit relativt stabilt över tid och 

utbildningsprogrammen möter hälso- och sjukvårdens 

efterfrågade professionsbehov. Medicinska fakulteten har 

åtta grundutbildningsprogram inom medicin och hälsa, två 

masterprogram och åtta olika inriktningar av specialistsjuk

sköterskeutbildningar samt barnmorskeutbildning. De senaste 

åren har fakulteten tagit del av regeringens corona-satsningar 

och medel för satsningar för livslångt lärande och har kunnat 

bredda utbildningsutbudet. Medlen har framför allt använts 

till att bygga upp en portfölj av fristående kurser och ett hälso

vetenskapligt basår, men också till extra platser på befintliga 

program inom bristyrken. Genom satsningen på fristående 

kurser har fakulteten identifierat ett behov inom området 

kvinnohälsa då det har varit väldigt många sökande på kurser 

med denna inriktning. 

FORSKNING 
På grund av coronapandemin kunde viss forskning inte 

genomföras under 2021, men för 2022 finns inte längre några 

signaler om att forskning avbrutits med anledning av pande

min. Detta syns också i att driftskostnaderna för 2022, som är 

en konsekvens av hur mycket forskning som genomfördes, var 

något högre 2022 än 2021. Ökningen av forskningsverksam

heten är dock liten och fakulteten ser inte heller någon ökning 

av de externa bidragsinkomsterna. Ett kärvt ekonomiskt läge 

för fakulteten har gjort att fakulteten varit restriktiv med inrät

tande av nya läraranställningar, vilket påverkar hur mycket 

forskning som genomförts. Fakulteten har under året tagit 

i drift en ny enhet för försöksdjursverksamhet, Comparative 

Medicine Unit, vilket framför allt medfört ökade lokalkost

nader. Stora nyanskaffningar av utrustning har också gjorts 

inom ramen för denna verksamhet. Fakultetens kostnader för 

värme, el och annan förbrukning har stigit kraftigt under året. 

Fakultetens största bidragsgivare är Vetenskapsrådet, Can

cerfonden, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Kampradstif

telsen, samt Hjärt-Lungfonden. 

Figur 2.21   
Utbildningsprofil M 
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  Figur 2.22 
Nyckeltal M 

2018 2019 2020 2021 2022 

Helårsstudenter 2 695 2 891 2 934 2 994 2 992 

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

Forskarstuderande (HTE) 421 459 473 487 480 

– kvinnor/män (%) 61/39 60/40 60/40 60/40 58/42 

Personal (HTE) 1 526 1 586 1 674 1 617 1 597 

– kvinnor/män (%) 60/40 60/40 59/41 60/40 58/42 

Verksamhetens kostnader  
(mnkr) 2 474 2 671 2 754 2 808 3 112 

 

            

     

            

            

    

Medicinska fakulteten avsatte sammanlagt 4 miljoner 

kronor till strategiskt viktig forskningsinfrastruktur, bland 

annat till funktionen för känsliga data vid COSMOS, men 
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också för medfinansiering av vissa anslag i Lunds universitets 

gemensamma utlysning av medel för forskningsinfrastruktur. 

Vetenskapsrådet gav 2022 bidrag till flera infrastrukturer 

med anknytning till Medicinska fakulteten, såsom nationell 

infrastruktur i biologisk masspektrometri (BioMS), nationell 

e-infrastruktur för äldreforskning och Svenska tvillingregistret, 

Proteinproduktion Sverige, InfraVis, samt den nya nationella 

noden i Kemiskt biologiskt konsortium. SciLifeLab site@ Lund  

har startat upp sin verksamhet. En ny sats ning kommer vara 

kryoelektronmikroskop (cryoEM) som gjorts möjlig genom 

ett viktigt bidrag från Crafoordska Stiftelsen. Fakultetens del

tagande i nationella infrastrukturer som Genomic Medicine 

Sweden och verksamheten för avancerade läkemedel inom 

Centre for Advanced Medical Products fortsätter. 

-

-

-

-

-

-

-

Prestigefyllda priser och bidrag under 2022 inkluderar: 

•  Göran Jönsson, professor med inriktning melanomforsk

ning, mottog årets Göran Gustafssonpris i medicin. Priset, 

som delas ut av Kungliga Vetenskapsakademien, är ett 

pris till yngre forskare som nått stora framgångar inom sitt 

område. Göran Jönsson har även fått projektbidrag på 31 

mnkr från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. 

•  Alexander Pietras, docent i hjärntumörers biologi, har 

erhållit ERC Consolidator Grants på 20 mnkr för sin forsk

ning på den allra mest aggressiva formen av hjärntumör, 

glioblastom. 

•  Susanne Iwarsson, professor i gerontologi, har tilldelats Nor

dens största pris inom åldrandeforskning, Sohlbergpriset.  

•  Christine Rubertsson, professor i reproduktiv, perinatal och 

sexuell hälsa, tilldelades LMK-stiftelsens medicinpris för 

forskning inom området förlossningsskador. 

Under året har Kungliga vetenskapsakademien valt in två 

nya ledamöter i akademins klass för medicinska vetenskaper. 

Malin Parmar, professor i cellulär neurovetenskap vid Lunds 

universitet, är en av dessa. 

SAMVERKAN 
Det nya centrumet Birgit Rausing Centrum för medicinsk 

humaniora, som möjliggjorts av en donation på 76 mnkr från 

Birgit Rausing, har under 2022 vidareutvecklat sin verksamhet 

och utvecklat sin roll som kunskapscentrum med uppgift att 

utveckla och profilera medicinsk humaniora. 
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Elektronmikroskopibild på HIV partiklar som knoppar av från  
en infekterad cell. 

Fakulteten har ett brett program med evenemang för all

mänheten. Under våren kunde publiken åter vara på plats efter 

pandemin, vilket ledde till fullsatta salonger. Kunskapskrogen, 

som är samtalskvällar om medicinen och det mänskliga, 

behandlade under året ämnena Livet – inte alltid en dans på 

rosor, Myter om människokroppen och Vårdens konst. Fakul

tetens stora årliga evenemang, Forskningens dag, hade temat 

När världen blir viral – om virus och pandemier. 

Byggandet av Forum Medicum, som kommer att samla den 

hälsovetenskapliga och biomedicinska forskningen och utbild

ningen under ett och samma tak, fortsatte och byggnaden 

började färdigställas invändigt för att vara klar för inflyttning 

sommaren 2023. 

Figur 2.23   
Intäkter M (mnkr) 

Figur 2.24   
Största bidragsfinansiärer M (inkomster, mnkr) 

Finansiär 2022 

Vetenskapsrådet 287,5 

Övriga stiftelser 202,3 

Cancerfonden 136,8 

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 91,4 

EU 80,0 
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2.7 Naturvetenskapliga fakulteten 
Vid den Naturvetenskapliga fakulteten studerar och beskriver vi den fysiska världen. 
Den samlade naturvetenskapliga forskningen möjliggör idag utvecklandet av nya 
läkemedel, nya byggnadsmaterial och modeller som förutspår klimatförändringar, 
samt ger oss den kittlande insikten om att vi jordvarelser kanske inte är ensamma 
i univ ersum. 

UTBILDNING 
Naturvetenskapliga fakulteten har utbildningar på grund-, 

avancerad- och forskarnivå. Efter coronapandemin, kunde 

presumtiva studenter under året åter besöka campus och även 

träffa fakulteten på utbildningsmässor. Universitetets Inspira

tionsdagar i november lockade nästan lika många gymnasie

ungdomar som innan pandemin och fakulteten hade många 

fullsatta inspirationsföreläsningar. Under året fortsatte också 

satsningarna på digital marknadsföring av fakultetens utbild

ningar med det nya konceptet Du ser världen på ett nytt sätt. 

Till höstterminen 2022 ökade ansökningarna till fakultetens 

nationella kandidatprogram med mer än tio procent. Detta i 

ett läge när söksiffrorna sjönk nationellt. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Det kontinuerliga arbetet med att säkra och utveckla 

kvaliteten på fakultetens utbildningar är centralt. Under det 

kommande året ska alla examensgrundande utbildningar kva

litetsgranskas av externt sakkunniga. Framtida granskningar 

och externa kollegors erfarenheter och perspektiv kan hjälpa 

fakulteten att driva kvalitetsutvecklingen framåt. Ett stort 

arbete har genomförts under 2022 på fakultetens interna 

webbplats där det nu finns flera nya sidor om uppföljning 

och resultat av kvalitetsarbetet. 

I fakultetens verksamhetsplan understryks att en stark 

utbildningsmiljö karaktäriseras av goda samarbeten. Fakulte

ten ser mycket positivt på institutionsövergripande samarbete 

för utveckling av utbildningsutbudet. Ett exempel på ett sådant 

är de två nya tvärvetenskapliga masterprogram i beräknings

vetenskap som utformats under 2022 och som startar hösten 

2023. Den beräkningsvetenskapliga programorganisationen 

planeras att placeras på fakultetsnivå i stället för institutions

nivå. Syftet med detta är att vidareutveckla och förstärka 

möjligheterna till tvärvetenskapliga institutionssamarbeten. 

För utbildningen på forskarnivå har det skett en tydlig 

minskning av antalet nya doktorander under coronapande

min. Fakulteten anser att det är viktigt att reflektera kring 

detta och fundera på vilken roll antalet doktorander spelar för 

en högkvalitativ utbildningsmiljö samt hur fakulteten arbetar 

strategiskt med detta. Fakulteten vill framöver satsa på ett 

mindre antal ämnesinriktade forskarskolor med strategisk och 

institutionsövergripande karaktär. 

FORSKNING 
Verksamheten vid fakulteten är mycket forskningsintensiv. 

Då många av fakultetens professorer går i pension under de 

kommande åren är det viktigt för framtida verksamhet att 

fakulteten lyckas rekrytera unga excellenta forskare och ge 

dessa förutsättningar att utvecklas. 

Under året genomfördes en fakultetsövergripande rekry

teringssatsning på biträdande universitetslektorer (BUL) inom 

ämnet naturvetenskap. Fakulteten har under året även initierat 

ett sexårigt karriärprogram för alla BUL:ar inom fakulteten. 

Fokus för forskningsverksamheten under 2022 har varit att 

fortsätta att bearbeta resultaten från kvalitetsutvärderingen 

av forskningen vid Lunds universitet (RQ20). Fakulteten har 

även haft mycket fokus på satsningen mot en etablering av 

verksamheter i Science Village samt på det arbete fakulteten 

gör för att tydligare profilera verksamheten inom miljö-, geo

och klimatområdet och inom beräkningsvetenskap. 

Figur 2.25   
Utbildningsprofil N 

Figur 2.26   
Nyckeltal N 

Grundnivå, 
program, 42% 

Grundnivå, fristående kurser, 11% 

 

    

            

           

 

 

            

    

2018 2019 2020 2021 2022 

Helårsstudenter 1 600 1 649 1 651 1603 1 620 

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

Forskarstuderande (HTE) 271 324 312 273 278 

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

Personal (HTE) 926 991 1 008 992 993 

– kvinnor/män (%) 39/61 40/60 40/60 41/59 42/58 

Verksamhetens kostnader  
(mnkr) 1 095 1 165 1 178 1 205 1 292 

Avancerad 
nivå, 

program, 
37% 

Avancerad nivå, 
fristående kurser, 10% 
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Allt förändringsarbete sker mot bakgrund av en mycket 

föränderlig omvärld där fakulteten ser att frågor kring lokal

utnyttjande och resurser framöver kommer att vara centrala. 

Det är därför särskilt viktigt att planeringen av etableringen i 

Science Village görs med stor omsorg. 

-

-

-

-

-

-

För satsningen inom området beräkningsvetenskap, tillsat

tes under 2022 en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta ett 

förslag på nya organisatoriska strukturer som kan utveckla 

och stärka den beräkningsbaserade forskningen vid fakulteten. 

En stor strategisk fråga för fakulteten är även satsningen 

på den naturvetenskapliga miljö-, geo- och klimatforskning 

som idag bedrivs inom flera institutioner. Under 2022 har en 

extern utredning gjorts för att analysera förutsättningar för 

hur Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Institutionen 

för naturgeografi och ekosystemvetenskap samt Geologiska 

institutionen skulle kunna samordnas inom en gemensam 

institution i ett perspektiv på tre till fem år. Parallellt har en 

intern utredning genomförts om hur koordinering av större 

forskningsprogram och samverkansplattformar kan organise

ras inom en gemensam institution. Slutsatserna från rappor

terna kommer att vara vägledande för det fortsatta arbetet. 

Fakultetens verksamhet är mycket infrastrukturberoende. 

Därför har ett arbete påbörjats med att ta fram nya processer 

för att initiera och stödja olika typer av infrastrukturer. Med 

utgångspunkt från rekommendationer av den transversella 

RQ20-panelen för forskningsinfrastruktur har fakulteten tagit 

fram kriterier och villkor för att långsiktigt finansiera fakultets

baserade infarstrukturplattformar. 

På Institutionen för astronomi och teoretisk fysik har det 

under året pågått ett arbete med en omorganisation. Från 

årsskiftet kommer institutionen att upphöra organisatoriskt. 

Detta kommer att påverka flera av fakulteternas verksamheter 

och kräva arbete under kommande år. 

SAMVERKAN 
Varje år genomför fakulteten en rad evenemang, bland annat 

riktade till skolvärld och allmänhet, för att på ett lättillgängligt 

sätt illustrera ämnet naturvetenskap och fakultetens forskning. 

Årets NMT-dagar genomfördes i samarbete med Medicinska 

fakulteten och Lunds tekniska högskola, LTH. 
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Laboration i biologi. 

Ett uttalat mål för fakulteten är att intensifiera samverkan 

med LTH:s utbildningsmiljöer. Inte enbart inför etableringen 

på Brunnshögsområdet i Science Village utan även för att till 

exempel underlätta befintliga studentgruppers tillgång till 

grundutbildningskurser på de två fakulteterna. 

För tredje året i rad har fakulteten genomfört en alumnun

dersökning som ger värdefull information kring vad tidigare 

studenter gör idag och om naturvetarnas arbetsmarknad. 

Genom all verksamhet bidrar universitet till en hållbar 

utveckling och den strategi och plan för hållbar utveckling 

som universitetet antagit är viktig för fakulteten. Under 2022 

har därför en genomlysning gjorts av aktiviteter och möjliga 

satsningar kommer presenteras i en handlingsplan för hållbar 

utveckling. 

Figur 2.27   
Intäkter N (mnkr) 

Figur 2.28   
Största bidragsfinansiärer N (inkomster, mnkr) 

Finansiär 2022 

Vetenskapsrådet 170,0 

EU 98,6 

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 59,4 

Formas 57,8 

Övriga stiftelser 17,7 
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2.8 Samhällsvetenskapliga fakulteten 
Samhällsvetenskapliga fakulteten bedriver utbildning, forskning och samverkan som 
bidrar till att öka vår kunskap om samhället, sociala processer och människors villkor. 
Inom fakulteten samsas traditionella ämnesområden som statsvetenskap och psykologi 
med nyare tvärvetenskapliga ämnen som genusvetenskap, hållbarhetsvetenskap och 
tjänstevetenskap. 

UTBILDNING 
Fakulteten erbjuder program och kurser i samhälls- och bete

endevetenskap där flera av utbildningarna tillhör universitetets 

mest sökta. Utbildningsutbudet består av fyra program som 

leder till en yrkesexamen, 14 program på kandidatnivå och 23 

program på avancerad nivå, varav 19 på engelska. Därutöver 

finns utbildning på forskarnivå i 12 ämnen och ett stort utbud 

av fristående kurser. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Söktrycket är fortsatt stabilt, men har fallit något sedan 2021 

i likhet med riket generellt. Intresset för att söka högskoleutbild

ning är nu tillbaka på nivåer som liknar nivåerna före pandemin. 

Fakulteten har svarat upp mot efterfrågan om kortare kurser 

riktade till livslångt lärande. Principer för det livslånga lärandet 

har tagits fram i syfte att uppmuntra till kortare kurser på distans 

på avancerad nivå för att nå andra studenter än de som deltar i 

campusförlagd utbildning. Fakulteten har utlyst stimulansmedel 

för pedagogiska projekt i syfte att uppmuntra breddad rekryte

ring. I februari tillsattes ett högskolepedagogiskt råd vid fakul

teten med ansvar bland annat för att bedöma ansökningar om 

pedagogisk meritering och bidra till utformningen av fakultetens 

fortbildningsinsatser inom det högskolepedagogiska området. 

Under hösten har fakulteten inlett ett arbete med att se över 

nuvarande metod för utbildningsutvärderingar inom ramen 

för fakultetens kvalitetssäkringsarbete. Arbetet leds av den 

fakultetsgemensamma Kvalitetsgruppen för Utbildning och 

Forskning i dialog med institutionerna. 

FORSKNING 
Samhällsvetenskapliga fakultetens forskning bedrivs vid tio 

institutioner och fyra centrumbildningar och nätverk (LUCSUS 

– Lund University Centre for Sustainability Studies, CMES – 

Centre for Advanced Middle Eastern Studies, CFE – Centre for 

European Studies och SASNET – Swedish South Asian Studies 

Network). Tillsammans med Ekonomihögskolan och Lunds 

tekniska högskola, LTH, är Samhällsvetenskapliga fakulteten 

också värd för CIRCLE – Centre for Innovation Research. 

Under 2022 har fakulteten arbetat vidare med de utveck

lingsområden som identifierades i samband med forsknings

utvärderingen RQ20. Fakultetens forskningsråd har utvecklat 

förslag på hur ambitionen att formera ett antal starka och 

potentiellt starka institutionsövergripande forskningsmiljöer ska 

förverkligas. De ska bland annat ha ett fokuserat forsknings

tema med inslag av nytänkande och engagera både seniora och 

juniora forskare vid flera institutioner. Syftet är att miljöerna ska 

hålla sådan kvalitet att institutionerna själva långsiktigt ska vara 

beredda att kraftsamla resurser inom området. 

Under året har även ett stort arbete lagts ner för att kon

kretisera och förankra idéerna om ett samhällsvetenskapligt 

metodcentrum och det finns ett väl utarbetat förslag om 

verksamhetens innehåll och organisation. Förslaget innebär 

en fakultetsgemensam paraplyorganisation som inrymmer 

kompetensutvecklande aktiviteter, ett Computational Social 

Science Lab, ett etnografilabb samt det etikråd som fakulteten 

inrättade i början av 2022. Förutom löpande bevakning av vad 

som sker på etikområdet och råd i frågor kring etikprövning 

ska etikrådet vara behjälpligt i datalagringsfrågor. 

Ytterligare ett utvecklingsområde är att öka forskarnas kän

nedom om och användning av lokala, nationella och interna

tionella samhällsvetenskapliga forskningsinfrastrukturer. 

Figur 2.29   
Utbildningsprofil S 
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Figur 2.30   
Nyckeltal S 

2018 2019 2020 2021 2022 

Helårsstudenter 5 709 5 788 5 881 6 102 5 928 

– kvinnor/män (%) 72/28 72/28 73/27 73/37 74/26 

Forskarstuderande (HTE) 93 111 121 112 137 

– kvinnor/män (%) 55/45 61/39 61/39 65/35 60/40 

Personal (HTE) 577 618 641 653 662 

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

Verksamhetens kostnader  
(mnkr) 628 704 734 775 837 

 

            

            

           

  

 

  

Samhällsvetenskapliga fakultetens satsning på en tvär
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vetenskaplig forskningsmiljö kring social resiliens fortsätter. 

Social resiliens kan beskrivas som människors, gruppers eller 

hela samhällens förmåga att hantera yttre påfrestningar och 

hot. Fakulteten finansierar två doktorandtjänster inriktade 

mot social resiliens inom forskarskolan Agenda 2030 och tre 

nya postdoktorer har anställts under året. Forskningsmiljön 

arrangerar bland annat webbinarier och workshoppar. 

Studenter i kvarteret  
Paradis i Lund, där de flesta  
av Samhällsvetenskapliga  
fakultetens institutioner  
finns. 

SAMVERKAN 
Fakulteten har under året fortsatt arbetet med att utveckla ett 

mer systematiskt samverkansarbete och att stötta forskare och 

lärare att bedriva framgångsrik samverkan. 

Fakultetens forskare deltar aktivt i samhällsdebatten via 

exempelvis media och publika evenemang. Under året har fors

kare bland annat deltagit i universitetets paneldiskussioner om 

den ryska invasionen av Ukraina samt om demonstrationerna 

i Iran. I september bjöds det traditionsenligt in till valvaka där 

statsvetare analyserade och diskuterade riksdagsvalet. Fakul

tetens akademiska talkshow, Debatt i Lund, har under året 

haft aktuella teman som Ja eller nej till Natomedlemskap?, 

-
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-

-
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Hur rättvis är meritokratin? och Svensk elförsörjning – en 

kraftmätning. Fakultetens forskare deltar även i återkommande 

större publika evenemang som Almedalsveckan, Bokmässan, 

Framtidsdagarna och Hållbarhetsveckan. Fakulteten är också 

engagerad i Ekonomihögskolans Institute for Public Affairs, en 

samverkansplattform för policynära forskning med fokus på 

politik och förvaltning. Genom den här typen av aktiviteter vill 

fakulteten bidra till ökad kunskap kring olika frågor och slå vakt 

om publika samtal som vilar på kunskapsmässiga argument. 

Tillsammans med Lunds kommun har fakulteten initierat 

ett gemensamt forum för forsknings- och utvecklingsfrågor 

gällande social hållbarhet. Ett flertal gemensamma workshop

par har genomförts i syfte att bidra med forskningsbaserad 

kunskap till kommunens arbete med social hållbarhet, men 

också att utveckla en plattform för samverkan i frågor som 

rör social hållbarhet. 

Ytterligare en satsning tillsammans med LTH är ett nystartat 

samarbete med Vattenhallen Science Center i syfte att tyd

ligare lyfta fram det samhällsvetenskapliga perspektivet för 

skolklasser som besöker verksamheten i Helsingborg. 

Figur 2.31   
Intäkter S (mnkr) 

Figur 2.32   
Största bidragsfinansiärer S (inkomster, mnkr) 

Finansiär 2022 

Formas 45,2 

Vetenskapsrådet 34,5 

Forte 28,8 

EU 17,6 

Riksbankens Jubileumsfond 11,8 
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2.9 Universitetets särskilda verksamheter 
Universitetets särskilda verksamheter (USV) är en plattform för gränsöverskridande 
verksamheter vid Lunds universitet. 

Under 2022 fanns följande verksamheter inom USV: 

•  Internationella miljöinstitutet för industriell miljöekonomi 

(IIIEE) 

•  Pufendorfinstitutet 

USV är representerat i den universitetsgemensamma forsk

ningsnämnden, internationella rådet, styrgruppen för Forskar

skolan Agenda 2030 och Hållbarhetsforum. 

-
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USV har under året letts av universitetets vicerektor för 

utbildning och kultur. Inom lednings- och styrningsfunktio

nen har en ny styrelse utsetts för Pufendorfinstitutet och ny 

ordförande blir professor Jesper Falkheimer. Professor Jenny 

Palm har av styrelsen för Internationella miljöinstitutet utsetts 

till ny föreståndare för institutet. 

PUFENDORFINSTITUTET 
Pufendorfinstitutet är en tvärvetenskaplig inkubator för nya 

idéer till forskning som inrättades vid Lunds universitet 2009. 

Forskare från alla universitetets fakulteter välkomnas att ge 

förslag på vetenskapliga problem som kräver kunskap från 

flera discipliner i samverkan för att lösas. 

Förslag ska uppvisa potential för framtida forskning men 

befinna sig i ett stadium ännu inte moget för extern finan

siering; de ska vara nyskapande och kreativa. De förslag som 

antas ger möjlighet för forskargrupper att under åtta månader 

arbeta tillsammans vid institutet i Teman och Advanced Study 

Groups (ASG). 

Temagrupper avsätter en dag i veckan till gemensamt 

arbete på institutet. För den tid de arbetar på plats får hem

institutionerna ersättning för deras tid i Temat. Medlemmar i 

utsedda ASG-grupper träffas vanligtvis på institutet en gång 

i månaden. Deras arbetstid ersätts inte, men medel ges som 

exempelvis kan användas för att bjuda in gäster och köpa in 

litteratur. 

Temat Gigification – Quo Vadis med start 2021 fortsatte 

under våren 2022. Fokus för gruppen var former och  effekter 

av plattformsmedierat arbete. Ytterligare tre Teman löpte 

under vårterminen och avslutades under hösten. Temat Post 

Hoc Interventions undersökte metoder för att hantera för

domsfullt beteende i exempelvis utvärderingar eller anställ

ningsintervjuer, så kallade post hoc-interventioner. I Nature by 

Numbers studerade forskare vad som sker när natur översätts 

till och tolkas i siffror och när man exempelvis använder eko

nomiska koncept som risk och avkastning vid kvantifiering 

av naturen. Temat Synthetic Biology utforskade frågor om 

konstruktionen av förutsägbara och effektiva biologiska 

system som en möjlig väg att möta de samhällsutmaningar 

klimatförändringarna medför. 

Två nya Teman startade i september; Public Art and The New 

Commons och Designing Sustainable Digital Work. Tre ASG:n 

arbetade på Pufendorfinstitutet under hela året; Empathy 

and Compassion, Trauma och Wildfires in the Anthropocene. 

Under hösten tillkom ytterligare tre Teman, Deep Generative 

Models, Benefit-sharing of Genetic Resources och Work on 

Mars. 

Under våren blev institutet med pompa och ståt invigt som 

en European Physical Society Historic Site. En fotoutställning 

presenterade Wildfires in the Anthropocene. Gigification – 

Quo Vadis summerade också sitt arbete i utställningsform, 

båda hade vernissage under Kulturnatten i september. Insti

tutet arrangerade ett antal slutsymposier och workshoppar 

för både Teman och ASG:n, flera forskare presenterade också 

sitt arbete vid institutet under universitetets hållbarhetsvecka 

i maj och under framtidsdagarna i oktober. 

Under hösten startade institutet en ny serie forskarsamtal 

och after work under namnet Pufendorf & Friends, samtalen 

hålls en gång i månaden och är öppna för hela universitetet. 

Figur 2.33   
Utbildningsprofil USV 

Grundnivå, fristående 
kurser, 13% 

Avancerad nivå, 
program, 87% 

Grundnivå, program, 0% 

Figur 2.34   
Nyckeltal USV 

2018 2019 2020 2021 2022 

Helårsstudenter 236 98 76 84 88 

– kvinnor/män (%) 66/34 62/38 69/31 67/33 67/33 

Forskarstuderande (HTE) 12 12 10 8 6 

– kvinnor/män (%) 59/41 69/31 67/33 67/33 76/24 

Personal (HTE) 52 41 44 40 42 

– kvinnor/män (%) 60/40 61/39 63/37 65/35 64/36 

Verksamhetens kostnader  
(mnkr) 114 69 64 66 62 
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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 2022 av professor 

Jenny Palm. 2022 har varit ett år där personal och studenter 

sakta men säkert kommit tillbaka för att i slutet av mars helt 

bedriva all undervisning på plats på institutet. 

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 våren 2022 examinerades den 27:e gruppen 

studenter. MESPOM-programmet etablerades 2005 och är ett 

Erasmus Mundusprogram i samarbete med flera europeiska 

universitet. Åren 2017–2022 har 256 studenter utexaminerats 

från de båda masterprogrammen. Den 13 juni tog Batch 27  

från EMP-programmet sin examen och examensceremonin 

hölls tradtionsenligt i aulan i universitetshuset. Studenternas 

familj och vänner kunde återigen delta och bevittna den fina 

examensceremonin till allas glädje. 

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 Govern

ance, Urban Transformation och Policy Interventions. 

Under 2022 har IIIEE koordinerat och medverkat i 43 forsk

ningsprojekt och gett ut 57 publikationer. Tre doktorander har 

disputerat under året. 

IIIEE erbjuder fem öppna nätbaserade kurser, så kallade Mas

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

Economy, Circular Economy och Sustainable Cities. Kurserna 

som ingår heter Lessons from Scandinavia, Sustainable Cities, 

Circular Economy, Urban Nature och Cities and Consumption. 

Sedan lanseringen i januari 2015 har sammanlagt fler än 

900  000 personer besökt dem, fler än 189  000 anmält sig och 

fler än 100  000 påbörjat studierna. Under 2022 har cirka 21  000 

personer anmält sig till kurserna och 12  000 påbörjat studier. 

Figur 2.35 Masterexamina (antal) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Antal 38 37 53 54 73 

– kvinnor/män (%) 61/39 69/31 79/21 76/24 70/30 

Figur 2.36 Helårsstudenter och helårsprestationer 

2018 2019 2020 2021 2022 

Helårsstudenter 87 91 76 87 88 

 – kvinnor/män (%) 63/37 65/35 68/32 77/33 67/33 

Helårsprestationer 75 94 59 86 81 

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

Figur 2.37 Antal anställda IIIEE (HTE) 

2020  
totalt 

 
Andel  

kvinnor
/män  

(%) 

 
2021  

totalt 

 
Andel  

kvinnor
/män  

(%) 

 
2022  

totalt 

Andel  
kvinnor

/män  
(%) 

  

Lärare 

Professor 5,2 60/40 5,6 56/44 5,6 56/44 

Lektor 7,3 28/72 6,9 29/71 6,2 32/68 

Adjunkt 3,7 46/54 3,9 49/51 3,7 46/54 

Meriterings-
anställning 6,8 56/44 3,9 49/51 5,7 51/49 

Annan undervisande och forskande personal 

Forskare 0 - 1,0 100/0 2,5 40/60 

Doktorand 11,0 73/27 7,0 71/29 7,0 86/14 

Övriga 1,0 100/0 3,8 100/0 2,4 92/8 

Administrativ  
personal  7,4 86/14 6,3 84/16 5,6 82/18 

Totalt 42,3 38,2 38,6 

Figur 2.38   
Intäkter USV (mnkr) 
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Figur 2.39   
Största bidragsfinansiärer USV (inkomster, mnkr) 

Finansiär 2022 

Stf Int inst f industri miljö 10,5 

Statens energimyndighet 7,7 

Formas 3,6 

Naturvårdsverket 3,0 

LU:s anknutna stiftelser 2,7 
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 2.10 MAX IV 
MAX  IV-laboratoriet är en nationell forskningsinfrastruktur för framställning och 
användning av synkrotronljus av världsledande kvalitet, på gränsen till det teoretiskt 
möjliga. Laboratoriet erbjuder unika möjligheter till avancerad forskning och vänder 
sig till svenska såväl som internationella användare inom ett brett spektrum av 
forskningsområden. 

FORSKNING 
MAX  IV-laboratoriet erbjuder unika möjligheter till forskning 

med synkrotronljusbaserade metoder inom en lång rad olika 

områden. Mycket av den forskning som bedrivs vid MAX  IV är 

kopplad till FN:s hållbarhetsmål; hälsa och medicin, förnybara 

material och alternativ till plast, energilagring och framställ

ning, framtidens elektronik och hållbara livsmedel. MAX  IV 

utvecklar experimentella möjligheter och vetenskapliga 

metoder till gagn för forskarsamfundet och i förlängningen 

samhället. Tre nya forskningsstationer, så kallade strålrör, har 

öppnats under året vilket gör att samtliga 16 hittills finansie

rade strålrör är tillgängliga för användare från 2023. Detta är 

en viktig milstolpe i MAX  IV:s utveckling. 

-

-

-

-

-

-

-

-

Tilldelningen av experimenttid sker genom ett ansöknings

förfarande där vetenskaplig excellens prioriteras. Ungefär 

hälften av de besökande forskarna kommer från svenska 

lärosäten. Tillsammans med forskare från övriga Norden utgör 

de två tredjedelar av användarna. Viss tid avsätts till företag 

som betalar för tillgång och viss tid är för utbildning av använ

dare och utveckling av experimentstationerna. MAX  IV tillde

lade under 2022 experimenttid för 330 användarexperiment. 

Användare har publicerat drygt 130 vetenskapligt granskade 

artiklar och 12 doktorsavhandlingar och magisteruppsatser 

under året baserade på resultat från MAX  IV. 

Några exempel på forskningsresultat är när forskare vid 

Lunds universitet i samarbete med University College London  

och European Spallation Source (ESS) använt strålröret BioMAX 

för att karakterisera proteiner från viruset SARS-CoV-2 som 

orsakar covid-19. Resultaten, som har publicerats i tidskrif

ten RSC Chemical Biology, kan ses som ett led i utvecklingen 

av metoder med potential att hämma reproduktionen av 

SARS-CoV-2. I ett annat experiment använde forskare från 

Nederländerna strålröret HIPPIE för experiment med fokus på 

förnybart bränsle. För att kunna framställa en hållbar produkt 

med tillräckligt högt energiinnehåll behövs bland annat ökad 

kunskap om vilka ämnen som bildas under produktionsproces

sen och deras egenskaper. Forskarna gjorde viktiga observa

tioner och resultaten publicerades i Nature Communications. 

Dessa grundläggande insikter öppnar vägar för att utveckla 

framtidens förnybara bränslen. 

Pandemin släppte under året sitt grepp om verksamheten på 

MAX  IV men medan den pågick vidareutvecklades möjligheten 

att skicka in prover för studier på distans. Arbetssättet har varit 

mycket uppskattat bland användarna då forskningen kunde 

fortgå utan större förseningar. Studier och dataanalys erbjuds 

även fortsättningsvis till de användare som önskar det och där 

det är lämpligt. 

På forskningsstatio
nen HIPPIE studerar  
forskarna bland  
annat katalys. 

-

Förändringar i omvärldsläget har ställt MAX  IV inför nya 
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utmaningar under andra halvan av 2022. MAX  IV är en av de 

mest energieffektiva synkrotronljusanläggningarna i världen. 

Trots detta är forskningen som bedrivs vid laboratoriet mycket 

energiintensiv och med eskalerande elpriser stiger kostnaderna 

för driften. Även stigande räntenivåer och därmed ökande 

hyreskostnader innebär finansiella utmaningar. 

SAMVERKAN 
MAX  IV fortsätter utvecklingen av samarbeten på bred front. 

Ett Grants Office har inrättats för att stödja bidragsansök

ningar som syftar till kunskapsutbyte och samarbeten mellan 

MAX  IV och externa partners. För närvarande deltar MAX  IV 

i 38 projekt som finansieras av nationella finansiärer och fem 

EU-samarbeten. LEAPS-INNOV är ett pilotprojekt med syfte att 

skapa synergier mellan europeiska synkrotronljusanläggningar, 

akademiska användare samt industrin för att ta fram tekniska 

lösningar som adresserar nuvarande och framtida samhälls

utmaningar. 

-

-

-

-

-

-

Det femåriga EU-projektet PRISMAS vänder sig till framti

dens synkrotronljusforskare, primärt på svenska universitet. 

Ett 40-tal doktorander vid deltagande partneruniversitet får 

en del av sin utbildning vid experimentstationerna på MAX  IV. 

Förutom denna handledning medfinansierar bidraget även 

doktorandernas lön. 

Industrins och näringslivets intresse för MAX  IV fortsätter att 

öka. Under året har flertalet industriforskningsprojekt kopp

lade till cirkulär ekonomi bedrivits med fokus på återvinning 

av avfall och hur man kan använda återvunnet material för att 

tillverka nya material. 

Under hösten har ett nytt strålrör, ForMAX, öppnat på ini

tiativ av industrin och med stöd av Knut och Alice Wallenbergs 

Stiftelse (KAW). Strålröret är specialdesignat för forskning på 

nya material med ursprung från skogen och förväntas bidra 

till ökad hållbarhetsforskning. 

Genom en fokuserad satsning på livsvetenskaper har bland 

annat samverkansprojektet Infra Access for Life Science 

Sweden (InfraLife) lett till en framgångsrik tvåveckorskurs i 

integrerad strukturbiologi för forskare, för att öka kunskapen 

om möjligheterna vid forskningsinfrastrukturer i Sverige. Ett 

samarbete med life science-inkubatorn SmiLe i Lund har lett till 

att fler lokala startup- företag använt sig av MAX  IV. 

I oktober bjöd MAX  IV in till sitt 34:e användarmöte där 

cirka 300 personer från 14 länder deltog på plats i Lund. 

Forskningsresultat presenterades och diskussioner om framtida 

samarbeten var i fokus. 

 MAX IV RUSTAR FÖR FRAMTIDEN 
Under året gjordes ett omtag av arbetet för att utveckla en 

övergripande strategi som sträcker sig mer än tio år framåt. 

MAX  IV öppnade upp en diskussion med användare, part

neruniversitet, industri och andra intressenter i utarbetandet 

av strategidokumentet som beslutades av MAX  IV:s styrelse i 

december 2022. 

För att ytterligare optimera förutsättningarna för att ligga 

i framkant gällande innovativ synkrotronljusforskning har 

flera ändringar i organisationen av MAX  IV gjorts. Professor 

Olof Karis har rekryterats som interim direktör för MAX  IV. En 

teknisk division har bildats och Anna Hultin Stigenberg har 

rekryterats som teknisk direktör. 

Figur 2.40   
Nyckeltal MAX IV  

            

2018 2019 2020 2021 2022 

Personal (HTE) 224 233 256 280 301 

– kvinnor/män (%) 22/78 23/77 23/77 24/76 26/74 

Verksamhetens kostnader  
(mnkr) 593 612 630 674 734 

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

Finansiär 2022 

Vetenskapsrådet 384,3 

Universitet och högskolor 42,9 

Wallenbergstiftelser övrigt 27,3 

Novo Nordisk Fonden 26,3 

Vinnova 18,3 
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2.11 Kultur- och museiverksamheter 
Lunds universitets kultur- och museiverksamheter (LUKOM) omfattar Botaniska 
trädgården, Skissernas museum, Historiska museet och Odeum. 

Efter släppta pandemirestriktioner har besökarna återvänt till 

LUKOM:s evenemang och utställningar. LUKOM:s uppdrag är 

att vara både utbildnings- och forskningsinfrastruktur samt 

att bedriva publik verksamhet. Vetenskaplig och konstnärlig 

grund utgör bottenplatta för hur utställningar, visningar och 

konserter utformas och förmedlas. 

Den urbana samtidskonstnären Finn Hallin återvände till sin 

hemstad Lund för sin första stora separatutställning i Sverige 

genom Skissernas museums välbesökta utställning The Return 

of Finsta, en utställning som lockade nya grupper av besökare. 

Under hösten sker ett samarbete med Statens konstråd genom 

utställningen Coronasamlingen. Statens konstråd köpte under 

2021 in 500 konstverk för att stödja svenska konstnärer under 

pandemin. Ett urval av dessa visas tillfälligt på Skissernas. 

En ny universitetshistorisk utställning öppnas på Historiska 

museet. Utställningen visar universitetets historia i kronologisk 

ordning och besökarna kan bland annat se universitetets rega

lier samt urkundshandlingen som förkunnar att universitetet 

blivit till. 

-

-

-

-

-

-

Årets sommarutställning i Botaniska trädgården lyfte fram 

vilda svenska växter som alternativ till framodlade exotiska väx

ter i rabatter och balkonglådor. I årets andra utställning visades 

24 växter ur samlingar med ursprung i andra delar av världen. 

Odeum kan återigen bedriva sin verksamhet fullt ut och 

nya studenter har tillkommit i orkester och körer. Teman för 

programverksamheten har varit naturskildringar och världar 

och även här har publiken återvänt. 

Under hösten har LUKOM-verksamheterna arbetat med 

ett gemensamt tema. Respektive verksamhet genomför en 

programpunkt inom det gemensamma temat Konst, kultur 

och hälsa. 

I februari 2022 fattade regeringen beslut om att universite

tet och Historiska museet kan återlämna en samisk kvarleva 

ur den anatomiska samlingen till Arjeplogs sameförening. I 

september kunde Lunds universitet tillsammans med Uppsala 

universitet återlämna kvarlevor av två samiska män. Ceremo

nin genomfördes i samarbete med Arjeplogs sameförening 

och Svenska kyrkan. Med stor sannolikhet kommer fler begä

randen om återlämnanden. För att förtydliga och underlätta 

återlämnanden arbetar museet fram en process för hur repa

trieringar kan hanteras. 

Figur 2.43 Nyckeltal LUKOM 

2018 2019 2020 2021 2022 

Personal (HTE) 47 46 46 48 51 

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

Intäkter (mnkr) 63 66 68 73 76 

Kostnader (mnkr) 66 67 66 72 80 
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2.12 Biblioteken vid Lunds universitet 
Den samlade biblioteksverksamheten vid Lunds universitet består av Universitets
biblioteket, 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. 

-

-

-

-

-

-

- 

UTVÄRDERING MED KOLLEGIAL GRANSKNING 
Med inspiration från Göteborgs universitet har Samverkans

gruppen för bibliotekschefer vid Lunds universitet utvecklat en 

kvalitetssäkringsmodell för biblioteken vid Lunds universitet. 

Syftet är att säkerställa att alla studenter och anställda har 

likvärdiga och goda förutsättningar vid lärosätets alla bibliotek. 

Modellen innehåller en startnivå med gemensamma kriterier 

som utgår från användarnas behov. Den har som mål att bidra 

till en biblioteksverksamhet av högsta kvalitet som i sin tur kan 

stödja universitetet i sin strävan mot utbildning, utbildning på 

forskarnivå och forskning av högsta kvalitet. 

Alla bibliotek ska genomgå en utvärdering inom en tidsram 

av cirka tre år med början under 2023. Under året har model

len för utvärderingen planerats i detalj: Vid ett platsbesök 

under en dag ska en grupp med representanter från både 

Lunds universitet och ett annat lärosätesbibliotek i Sverige 

genomföra en kollegial granskning. Gruppen ska träffa led

ning, personal och relevanta användargrupper och utvärdera 

hur det aktuella biblioteket lever upp till de gemensamma 

kriterierna. Den ska också föreslå utvecklingsområden för 

verksamheten. Efter granskningen sammanställer gruppen 

en rapport som ska ligga till grund för en utvecklingsplan för 

det aktuella biblioteket. 

En första utvärdering genomförs som en pilot under våren 

2023. De samlade resultaten från utvärderingarna kommer att 

rapporteras till biblioteksstyrelsen. 

NÄTVERKSBIBLIOTEKEN BJUDER  
IN TILL STAFF WEEK 
Medarbetare vid biblioteken har de senaste åren deltagit i kol

legiala utbyten runt om i Europa. I syfte att erbjuda utländska 

kollegor att komma till Lund bjöd biblioteken för första gången 

in till en Erasmus Staff Week den 3–7 oktober med 20 del

tagande bibliotekarier från 13 europeiska länder. Temat var 

informationskompetens och User experience (UX)-design. På 

programmet stod workshoppar inom veckans temaområden, 

besök på de olika nätverksbiblioteken och sociala evenemang 

dit alla medarbetare vid biblioteken bjöds in. Utvärderingen 

visar tydligt att veckan var mycket uppskattad, både av de 

utländska deltagarna och medarbetare vid Lunds universitets 

bibliotek. Nätverket planerar för återkommande Staff Week

arrangemang framöver. 
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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, universitetsledningens staber och två enheter. 

Cheferna ansvarar inom sina respektive sakområden, för pro

cesser, system och det arbete som utförs på gemensam nivå. 

Inom den gemensamma förvaltningen finns sektioner som 

stöttar universitetets kärnverksamhet utbildning och forsk

ning (sektionen Student och utbildning, Externa relationer 

samt Forskning, samverkan och innovation), sektioner som 

ger stöd till anställda, chefer och till dem som arbetar med 

personalrelaterade frågor (sektionen HR och Företagshälso

vården), sektioner som arbetar med expertfrågor (sektionerna 

Ekonomi, LU Byggnad, Kommunikation samt Juridik och doku

menthantering) samt sektioner som säljer stöd i servicefrågor 

(sektionerna LDC och LU Service). 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Under 2022 har två nya enheter inrättats: Enheten för 

undervisningsstöd och Enheten för e-infrastruktur. Den först

nämnda etableras 1 januari 2023. Verksamheten har tidigare 

bedrivits i projektform. 

Sektionernas 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 perioden 2020–2022 fokuserar den gemensamma 

förvaltningen på tre utvecklingsområden som identifierats i 

dialog med mottagarna: 

•  Utveckla formerna för intern kommunikation mellan 

gemensam förvaltning och verksamheten. 

•  Jobba enkelt och ändamålsenligt genom att kontinuerligt 

se över arbetssätt, arbetsfördelning, kompetensbehov och 

samverkansformer. Detta utvecklingsområde inkluderar 

även att utnyttja modern teknik där det är ändamålsenligt. 

•  Utveckla gemensamma förvaltningens ledarskap, medarbe

tarskap och arbetsmiljö. 

Exempel på utvecklingsinitiativ som genomförts 2022: 

Etablering av förslagen från utredningen av Övergripande 

information till befintliga studenter har gjorts under 2022 av 

sektionen Student och utbildning och övriga berörda. Resul

tatet kan nu ses av alla på universitetets hemsida, vilket bidrar 

till en väg in för studenterna med tydligare information om 

vad stödverksamheterna kan bidra med. 

Sektionen HR har infört digital ärendehantering via Service 

Now. Det har gjort det enklare att överblicka vilka ärenden 

som kommer in, vilket gör det enklare jobba proaktivt med 

stöd och utbildningar till organisationen. 

Allt fler frågor inom verksamhetsstödet har blivit mer 

komplexa och samarbete krävs mellan olika experter för att 

frågeställaren ska få ett adekvat svar att förhålla sig till. Under 

året har därför uppdraget till Universitetsledningens staber 

förtydligats, så att beredning av ärenden och samlade svar 

ges därifrån. Även uppdraget till informationshanteringsrådet 

har formulerats. En fråga man arbetar med just nu är att få en 

effektivare ingång till Om något händer-sidan på webben som 

är tänkt att leda till en ökad tydlighet och en ökad rapportering 

från verksamheterna. 

Förvaltningschefens möten med chefer i förvaltningen, 

Chefsforum, har haft fyra möten under året. Vårens möten 

ägnades åt att lyssna på ett antal kanslichefer och adminis

trativa chefer på institutionsnivå. De gav sin bild av hur de 

uppfattar sina roller och vilka utmaningar de ser. Utöver det 

gav de återkoppling till hur de uppfattar stödet på gemensam 

nivå. Höstens tema har varit att leda i förvaltningen, som är 

ett tema inom utvecklingsområde tre ovan. Syftet med dessa 

dagar är att diskutera ledarskap i olika situationer och att få 

en ökad samsyn kring ledarskapet i förvaltningen. 
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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) 

Figur 3.2   
Universitetets utbildningsprofil (HST) 
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Figur 3.3   
Söktryck: Program, grundnivå 

Figur 3.4   
Söktryck: Program, avancerad nivå 

Söktrycket definieras här som det totala antalet förstahandssökande dividerat med antal antagna i urval 2. 
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3.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
UTVECKLING HELÅRSSTUDENTER 
OCH HELÅRSPRESTATIONER 
Det totala antalet helårsstudenter 2022 var 28 922, vilket är 

en minskning med 169 jämfört med 2021. Andelen kvinnor 

uppgår till 56,8 procent vilket är en ökning med 0,3 procent 

i jämförelse med det senaste året. Antalet avgiftsskyldiga hel

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

-

1 129 år 2021 till 1 151 år 2022. Antalet helårsstudenter inom 

uppdragsutbildning och beställd utbildning var 313 vilket är 

en ökning med 74. Andelen kvinnor inom uppdragsutbildning 

uppgick till 62 procent. 

PRESTATIONSGRAD 
Den totala prestationsgraden (kvoten mellan helårspresta

tioner och helårsstudenter) uppgick till 83,9 procent. Presta

tionsgraden för utbildningsprogram uppgår till 89,7 procent i 

jämförelse med 61 procent för fristående kurser.

-

-

STUDENTFÖRDELNING 
Utbildningen vid Lunds universitet har sin tyngdpunkt på 

utbildningsprogram. Andelen studenter som 2022 studerade 

på program var 76 procent att jämföras med 75 procent år 

2021. Medicinska fakulteten och Lunds tekniska högskola 

(LTH) har störst andel programstudenter på grundnivå, 65 res

pektive 64 procent. När det gäller andelen programstudenter 

-

på avancerad nivå så har Universitetets särskilda verksamheter 

(USV) flest med 87 procent följt av Naturvetenskapliga fakul

teten med 37 procent.

-

EFTERFRÅGAN
Universitetet har valt att analysera söktrycket i form av första

handssökande i relation till antal antagna. Dessa siffror ger en 

-

bild av hur många som hade studier i Lund som första prioritet 

jämfört med antalet tillgängliga utbildningsplatser. Söktrycket 

redovisas i figur 3.3 och 3.4.

De senaste två åren har präglats av coronapandemin. Den 

ökande arbetslösheten medförde en stor ökning av antalet 

sökande till universitet och högskolor i hela landet under både 

2020 och 2021. Sökandesiffrorna för 2022 är nu tillbaka på en 

lägre nivå. Jämfört med mängden sökande innan pandemin 

syns dock en stor ökning av sökande. Storleken på årskullarna 

har ökat avsevärt under 2000-talet vilket också har betydelse 

för antalet sökande. 

-

Figur 3.5 Helårsstudenter och helårsprestationer

Helårsstudenter Helårsprestationer

2020 2021 2022 2020 2021 2022

Enligt uppdrag i regleringsbrev 26 566 27 836 27 714 23 316 23 876 23 184 

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

varav inresande utbytesstudenter 554 548 814 534 430 703 

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

varav utresande utbytesstudenter 315 322 597 - - -

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

Kompletterande utbildning för 
utländska akademiker 29 14 18 31 18 12 

              – kvinnor/män (%) 72/28 80/20 89/11 69/31 74/26 91/9

Studieavgifter 1 053 1 129 1 151 991 1 051 1 045 

              – kvinnor/män (%) 58/42 58/42 59/41 59/41 58/42 59/41

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 16 28 39 6 21 17 

              – kvinnor/män (%) 52/48 48/52 43/57 52/48 44/56 56/44

Totalt 28 341 29 091 28 922 24 484 25 029 24 258 

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

Uppdragsutbildning 
och beställd utbildning

 
182 239 313 161 228 283 

              – kvinnor/män (%) 61/39 62/38 62/38 68/32 58/42 59/41

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. Avräknas mot takbelopp.

Under 2022 sökte runt 117 000 personer till en utbildning 

vid Lunds universitet via den nationella sökandewebben antag

ning.se, vilket jämfört med föregående år är en minskning på 

https://www.antagning.se/se/start
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5 procent, men jämfört med 2019 en ökning på 24 procent. 

Drygt 54 000 av de sökande hade Lund som förstahandsval 

och ungefär 34 000 kunde erbjudas en plats. Andelen första

handssökande har minskat med 6 procent jämfört med 2021, 

-

men ligger fortfarande 13 procent högre än året innan pande

min. Andelen kvinnor som sökte var 62 procent och andelen 

-

män var 38 procent, vilket motsvarar fördelningen nationellt.

Bland de olika utbildningsformerna är det de internatio

nella masterprogrammen som sticker ut, där Lunds universitet 

-

alltjämt har flest sökande av alla lärosäten i landet. Sedan 

2021 har antalet ansökningar till masterprogram minskat med 

endast 2 procent, men jämfört med fem år tillbaka i tiden syns 

en ökning på 24 procent. Gruppen avgiftsskyldiga studenter 

står för en stor del av ökningen. Totalt har avgiftsskyldiga 

sökande till både program och kurser gått upp med 40 procent 

under den senaste femårsperioden.

EXAMINA 
Antalet utfärdade examensbevis på grundnivå och avancerad 

nivå uppgick under 2022 till 7 542, en minskning (507 eller 6 

procent) jämfört med 2021. Sett ur ett femårsperspektiv har 

antalet utfärdade examensbevis ökat, från 7 390 till 7 542, 

eller 2 procent. Den marginella ökning som ägt rum återfinns 

främst bland examina på grundnivå. 

Huvuddelen av de examina som utfärdas av universitetet är 

på avancerad nivå, 55 procent, vilket inte är någon förändring 

jämfört med 2021. Andelen examina på avancerad nivå har 

varierat mellan 53 och 55 procent de senaste fem åren. 

Andelen utfärdade yrkesexamina på grundnivå minskar med 

hela 14 procent under 2022, vilket är den mest iögonfallande 

procentuella minskningen jämfört med 2021. Den enda exa

menstyp som har ökat jämfört med 2021 är masterexamen. 

-

Under en femårsperiod har antalet utfärdade masterexamina 

ökat med 16 procent. 

Precis som större delen av antalet helårsstuderande är 

kvinnor (se tabell 3.5), så utfärdas huvuddelen av alla exa

mensbevis till kvinnor. 61 procent av samtliga examina 2022 

-

utfärdades till kvinnor. Den största skillnaden mellan könen är 

yrkesexamina på grundnivå, där andelen kvinnor är hela 72 

procent. Majoriteten av utbildningarna inom denna kategori 

finns inom hälso- och sjukvårdsområdet. Lägst andel kvinnor 

finns bland yrkesexamina på avancerad nivå, men även där är 

majoriteten, 54 procent, kvinnor. 

Under 2022 initierades ett projekt för införandet av digitala 

examensbevis vid Lunds universitet, vilket bland annat svarar 

mot en ökad efterfrågan från studenterna på examensbevis 

i digitalt format. Inom projektet finns även en strävan att 

förkorta handläggningstiderna och samtidigt bidra till att 

miljömålen uppfylls genom minskad pappershantering. Det 

finns en ambition att universitetet inom kommande år ska 

kunna erbjuda studenterna rättssäkra digitala examensbevis. 

Figur 3.6 Kostnad per helårsstudent 
och helårsprestation (tkr)

2018 2019 2020 2021 2022

Kostnad per helårsstudent 97,0 95,1 92,5 95,7 99,2

Kostnad per helårsprestation 113,4 112,0 107,0 111,2 118,3
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Figur 3.7 Sökande: Program, grundnivå Figur 3.8 Registrerade: Program, grundnivå

Figur 3.9 Sökande: Program, avancerad nivå Figur 3.10 Registrerade: Program, avancerad nivå

Figur 3.11 Sökande: Fristående kurser Figur 3.12 Registrerade: Fristående kurser

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)

Figur 3.14 Kostnader för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå, exklusive uppdragsutbildning (mnkr)

Figur 3.15 Examina
Figur 3.16 Ekonomisk utveckling för utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå, exklusive uppdragsutbildning (mnkr)

Figur 3.17 Examina per examenstyp
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UTBILDNINGSUTBUDET
Återrapporteringskrav 1: Universitet och högskolor ska redo
visa vilka bedömningar, prioriteringar och behovsanalyser 

-

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 olika 
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 och antalet examinerade de senaste tre åren 
på utbildningar som leder till följande examina:

• arkitektexamen

• barnmorskeexamen

• civilingenjörsexamen

• förskollärarexamen

• grundlärarexamen (med inriktning mot arbete i 
förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3, mot 
grundskolans årskurs 4–6 samt mot arbete i fritidshem)

• högskoleingenjörsexamen

• röntgensjuksköterskeexamen

• sjuksköterskeexamen

• speciallärarexamen och specialpedagogexamen

• specialistsjuksköterskeexamen

• yrkeslärarexamen

• ämneslärarexamen och

• ämneslärarexamen som avläggs efter kompletterande 
pedagogisk utbildning.

Följande utbildningar ges inte vid Lunds universitet: 

• förskollärarexamen

• grundlärarexamen

• speciallärarexamen och specialpedagogexamen

• yrkeslärarexamen

Den ökade digitaliseringen inom högre utbildning och i 

arbetslivet har ställt krav på att universitetet ska utveckla och 

förändra både innehåll i och utbud av utbildning, se figur 3.18. 

Kriget i Ukraina har fört med sig ytterligare förändringsbehov. I 

Sverige ökade efterfrågan på tolkar i både ukrainska och ryska 

under 2022. Universitetet har tillmötesgått arbetsmarknadens 

behov genom att erbjuda tolkutbildningar på distans i båda 

språken under höstterminen. Under våren skrevs även ett stu

dentutbytesavtal med Nationella Taras Sjevtjenko-universitetet 

-

i Kiev för att underlätta för ukrainska studenter att studera vid 

Lunds universitet.

Sex program, fördelade på fyra fakulteter, har inrättats av 

den universitetsgemensamma utbildningsnämnden under 

2022. Centrala aspekter vid inrättandebesluten har varit 

gångbarhet på arbetsmarknaden, hållbar utveckling och 

fakultetsövergripande samarbeten. Bland de nya programmen 

återfinns exempelvis en civilingenjörsutbildning i brandteknik, 

som ersätter nuvarande brandingenjörsutbildning, till följd av 

samhällets ökade behov av kunskaper inom brandteknik.

Under de senaste åren har flera särskilda utbildningssats

ningar som krävt snabba och resurskrävande omställningar 

-

gjorts. Universitetet har därför initierat en experimentverkstad, 

EduLab, där lärare kan få stöd för att utveckla nya kurser som 

svarar mot sådana uppdrag. Fokus ligger på livslångt lärande 

och tvärvetenskapliga utbildningar. Ytterligare en insats i arbe-
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tet med att utveckla utbildningsutbudet är den nyetablerade 

Enheten för undervisningsstöd, som skapats för att möta ett 

mer permanent behov av digitala lärmiljöer. Universitetet har 

även arbetat aktivt med att informera om det utbud som finns, 

inte minst genom den nya webbsidan Kompetensutveckling 

och vidareutbildning genom hela livet.

Förutom pandemi och krig har utbildningsutbudet påverkats 

av utmaningarna som följt av klimatkrisen. Universitetet har 

utvecklat nya öppna nätbaserade kurser (MOOC:ar) för kom

petenshöjning inom hållbar utveckling för yrkesverksamma. 

-

Precis som universitetets övriga MOOC:ar är dessa tillgängliga 

för alla oavsett tidigare utbildnings- eller yrkesbakgrund.

Universitetet strävar efter att möta komplexa samhällsutma

ningar genom att utnyttja ämnesbredden i tvärvetenskapliga 

-

samarbeten. I linje med detta har de universitetsgemensamma 

nämnderna under året inlett ett samarbete för att skapa för

utsättningar för sammanflätning av forskning och utbildning 

-

generellt och tvärvetenskap specifikt.

Figur 3.18 Antal utbildningsprogram 
och fristående kurser

2018 2019 2020 2021 2022

Program, grundnivå 79 84 81 88 77

– varav riktade mot 
internationell marknad (%) 8,9 9,5 11,1 10,2 6,5

– varav distans (%)  0 0 0 0 0

Program, avancerad nivå 157 154 157 155 161

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

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

Längre yrkesprogram med 
tillträde på grundnivå och 
examen på avancerad nivå 34 34 32 32 28

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

– varav distans (%)  0 0 0 0 0

Fristående kurser, grundnivå 810 830 876 905 946

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

– varav distans (%) 13,8 13,5 18,4 22,1 25,7

Fristående kurser, avancerad nivå 515 537 537 539 549

– varav riktade mot 
internationell marknad (%) 6,4 23,3 12,8 8 3,5

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

INGENJÖRER OCH ARKITEKTER 

Figur 3.19 Programnybörjare, helårsstudenter 
och examina för arkitektutbildning

2018 2019 2020 2021 2022

Förstahandssökande 511 551 686 769 739

            – kvinnor/män (%) 59/41 62/38 60/40 62/38 66/34

Antagna 92 97 96 90 88

            – kvinnor/män (%) 60/40 63/37 55/45 56/44 68/32

Programnybörjare 78 86 79 76 76

            – kvinnor/män (%) 56/44 62/38 53/47 58/42 68/32

Helårsstudenter 283 297 314 321 316

            – kvinnor/män (%) 55/45 59/41 59/41 62/38 58/42

Examina 90 87 71 48 44

            – kvinnor/män (%) 52/48 56/44 72/28 50/50 57/43

Figur 3.20 Programnybörjare, helårsstudenter 
och examina för civilingenjörer

2018 2019 2020 2021 2022

Förstahandssökande 2 580 2 583 2 783 2 806 2 745

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

Antagna 1 325 1 388 1 430 1 421 1 384

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

Programnybörjare 1 206 1 288 1 331 1 275 1 262 

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

Helårsstudenter 4 342 4 629 4 926 4 977 4 985 

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

Examina 853 729 854 795 742 

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

Figur 3.21 Programnybörjare, helårsstudenter 
och examina för högskoleingenjörer

2018 2019 2020 2021 2022

Förstahandssökande 247 225 276 259 251

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

Antagna 217 192 231 227 224

            – kvinnor/män (%) 22/78 20/80 29/71 30/70 21/79

Programnybörjare 198 182 203 204 201

            – kvinnor/män (%) 23/77 19/81 28/72 29/71 22/78

Helårsstudenter 435 477 481 466 457

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

Examina 107 92 105 116 70

            – kvinnor/män (%) 28/72 32/68 30/70 34/66 17/83

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTBILDNINGAR
Återrapporteringskrav: Under 2021–2024 har lärosätet mål 
om antal examina från vissa utbildningar. För hälso- och 
sjukvårdsutbildningar (barnmorskeexamina, röntgensjuk
sköterskeexamina, sjuksköterskeexamina och specialistsjuk
sköterskeexamina) är målet 1 685 utfärdade examina. Uni
versitetet ska i årsredovisningen redovisa antalet utfärdade 

-
-
-

examina inom respektive område de senaste tre åren samt 
vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå målen.

Målet för antalet utfärdade examina kom sent samma år som 

perioden inleddes, i oktober 2021, och förutsättningarna för 

att omedelbart skala upp var begränsade under det inledande 

året. Enligt Universitetskanslersämbetets (UKÄ) delrapport 

Uppföljning av antal examina utfärdades 364 examina vid 

utgången av 2021 vilket är lägre än det genomsnittliga målet 

om 421 utfärdade examina per år och innebär att universitetet 

det året nådde målet till 86 procent. 

Universitetet arbetar på olika sätt med genomströmning för 

att nå målen om utfärdade examina. Utmaningen är att få till

räckligt med platser inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 

-

även om problematiken ser lite olika ut för olika program. 

Ett annat hinder har varit att antagningsprocessen inte varit 

optimerad. På grundutbildningarna har man därför nu arbetat 

med att bättre kalibrera antagningsprocessen genom att göra 

överintag som bättre förutser och kompenserar för antalet 

avhopp på programmen. Platserna på röntgensjuksköterske

programmet har också utökats de senaste åren. 

-

För programmen på avancerad nivå är problematiken mer 

komplex. På vissa specialistutbildningar har det inte alltid varit 



tillräckligt med antal sökande och därmed varit svårt att fylla 

platserna. Därför har universitetet nu pausat några specialist

program och ökat antalet studenter på de program som har 

-

högt söktryck. Barnmorskeprogrammet har högt söktryck och 

efterfrågats också av sjukvården. Men här är den begränsande 

faktorn framför allt VFU-platser inom förlossningsvården. Med 

ovan beskrivna åtgärder ser universitetet att förutsättningarna 

för att nå målen för antalet utfärdade examina under perioden 

är goda. 

Figur 3.22 Mål för antal examina för vissa utbildningar

2020 2021 2022
Mål 

2021–2024

Hälso- och sjukvårdsutbildningar 
(sjuksköterskeexamina, specialist
sjuksköterskeexamina, röntgen
sjuksköterskeexamina och 
barmorskeexamina)

- 
-

1 685

Examina 298 364 317

        – kvinnor/män (%) 85/15 86/14 81/19

Figur 3.23 Programnybörjare, helårsstudenter och 
examina för hälso- och sjukvårdsutbildningar

Barnmorskeutbildning 2018 2019 2020 2021 2022

Förstahandssökande 239 158 107 266 164

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

Antagna 49 27 30 49 29

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

Programnybörjare 51 25 26 47 22

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

Helårsstudenter 48 48 43 48 42

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

Examina 45 29 25 41 31

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

Sjuksköterskeutbildningar 2018 2019 2020 2021 2022

Förstahandssökande 638 577 739 856 825

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

Antagna 245 244 237 236 242

            – kvinnor/män (%) 78/22 80/20 79/21 85/15 83/17

Programnybörjare 207 208 194 195 200

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

Helårsstudenter 434 490 491 479 472

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

Examina 108 146 130 147 144

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

Specialistsjuksköterske
utbildningar

-
2018 2019 2020 2021 2022

Förstahandssökande 438 365 397 430 523

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

Antagna 217 244 268 281 339

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

Programnybörjare 156 154 154 178 176

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

Helårsstudenter 134 153 145 161 173

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

Examina 121 137 124 152 149

            – kvinnor/män (%) 86/14 85/15 85/15 83/17 78/22

Röntgensjuksköterske
utbildning

-
2018 2019 2020 2021 2022

Förstahandssökande 80 71 74 122 98

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

Antagna 60 60 60 60 60

            – kvinnor/män (%) 75/25 72/28 72/28 67/33 77/23

Programnybörjare 42 40 50 48 45

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

Helårsstudenter 82 81 90 96 103

            – kvinnor/män (%) 78/22 73/27 74/26 73/27 69/31

Examina 25 20 19 24 24

            – kvinnor/män (%) 88/12 70/30 79/21 79/21 71/29

Läkarutbildning 2018 2019 2020 2021 2022

Förstahandssökande 1 823 1 720 2 057 1 905  1 900

            – kvinnor/män (%) 57/43 59/41 62/38 62/38 63/37

Antagna 316 337 323 293 293

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

Programnybörjare 293 323 314 299 292

            – kvinnor/män (%) 54/46 58/42 60/40 52/48 55/45

Helårsstudenter 1 231 1 325 1 350 1 318 1273

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

Examina 207 220 230 240 208

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

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

ÄMNESLÄRARUTBILDNINGEN
Återrapporteringskrav: Universitet och högskolor som har 
tillstånd att utfärda lärar- och förskollärarexamina ska plane
ra för dimensioneringen av utbildningar till olika examina, 

-

inriktningar och ämneskombinationer så att dimensione
ringen svarar mot studenternas efterfrågan och arbetsmark
nadens nationella och regionala behov. De överväganden 

-
-

och åtgärder som har gjorts för att informera och vägleda 
studenterna i detta val ska redovisas i årsredovisningen. 

Under 2021–2024 har lärosätet mål om antal examina från 
vissa utbildningar. För lärarutbildningar är målet 600 utfär
dade examina. Universitetet ska i årsredovisningen redovisa 

-

antalet utfärdade examina de senaste tre åren samt vilka 
åtgärder som har vidtagits för att uppnå målen.

Universitetet bedriver sammanlagt fyra ämneslärarutbildningar, 

Ämneslärarprogrammet (ÄLP), Musiklärarprogrammet (MLP), 

Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen 

i Lund (KPU-L) och i Malmö (KPU-M). ÄLP respektive MLP är 

femåriga sammanhållna program. KPU:erna är tre terminer 

långa påbyggnadsutbildningar. Alla fyra utbildningar leder 

fram till ämneslärarexamen, fast i olika ämnen och på delvis 

olika nivåer.

I ÄLP antas studenter i svenska, svenska som andraspråk 

eller i engelska med inriktning på gymnasienivån. Denna 

utbildning leder fram till ämneslärarexamen på avancerad nivå. 

I MLP antas studenter i musik med möjlighet att lägga till 

ytterligare ett ämne. I KPU-L antas studenter i svenska, svenska 

som andraspråk, engelska, men även i matematik, fysik, kemi, 

biologi, teknik och naturkunskap med inriktning antingen på 

gymnasie- eller 7–9-nivån. I de fall där studenterna antas i två 

ämnen leder utbildningen också fram till examen på avan-
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cerad nivå. I de fall där studenterna antas i ett ämne leder 

utbildningen fram till examen på grundnivån. I KPU-M antas 

studenter i musik.

Universitetet har som mål att perioden 2021–2024 utexa

minera sammanlagt 600 ämneslärarstudenter. Det är 150 stu

denter per år i genomsnitt. Resultatet för perioden 2020–2022 

-

-

framgår av figur 3.24. Som framgår av figuren behöver uni

versitetet väsentligt öka antalet examinerade för att nå målet.

-

Utbildningarna marknadsförs bland annat vid utbildnings

mässor och universitetets gymnasiedagar, som är ett återkom

mande rekryteringsarrangemang. Sedan Lunds universitetet 

-

-

förlorade behörighet att anta studenter i matematik till ÄLP 

har universitetet arbetat med att återfå behörigheten. En av 

de åtgärder som har vidtagits är att anställa en gästprofessor 

i matematikämnets didaktik, som bland annat har till uppgift 

att utreda förutsättningarna för utlysning av en professor i 

nämnda ämne. I väntan på att denna åtgärd ska bära frukt 

har universitetet, för att öka rekryteringen av blivande mate

matiklärare, skapat fyra matematikpaket på 30 högskolepoäng 

-

vardera. I det tredje eller fjärde paketet ingår en matematik

didaktisk uppsats på 15 högskolepoäng, beroende på vilken 

-

nivå studenterna har för avsikt att bli lärare på.

För att förbättra genomströmningen i ÄLP och KPU-L, så 

har universitetet utöver att utöka studievägledarfunktionen 

med 25 procent under 2022 också anställt en speciallärare i 

svenska som undervisar studenter i studieteknik och akade

miskt skrivande och som även handleder de studenter som 

-

behöver särskilt stöd i skrivprocessen.

Figur 3.24 Mål för antal examina för vissa utbildningar

2020 2021 2022
Mål 

2021–2024

Lärar- och förskollärarutbildningar 
(inklusive ämneslärarexamina)

600

Examina 136 115 104

        – kvinnor/män (%) 53/47 57/43 64/36

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

Figur 3.25 Programnybörjare, helårsstudenter 
och examina för ämneslärarutbildningen

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Förstahands-
sökande 277 271 242 263 230 301 237

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

Antagna 127 145 149 169 160 191 156

                – kvinnor/män (%) 48/52 52/48 48/52 52/48 54/46 61/39 58/42

 Programnybörjare 145 173 180 183 180 201 147

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

Helårsstudenter 350 408 435 444 452 469 475

                – kvinnor/män (%) 52/48 53/47 53/47 52/48 54/46 55/45 58/42

Examina 47 48 63 79 96 74 66

                – kvinnor/män (%) 47/53 60/40 65/35 47/53 54/46 57/43 61/39

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

Figur 3.26 Programnybörjare, helårsstudenter 
och examina för kompletterande pedagogisk utbildning

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Förstahands-
sökande 109 111 101 110 84 162 93

                – kvinnor/män (%) 55/45 50/50 54/46 52/48 63/37 54/46 58/42

Antagna 51 62 47 58 35 78 33

                – kvinnor/män (%) 65/35 55/45 62/38 52/48 66/34 55/45 64/36

 Programnybörjare 39 59 48 53 33 66 29

                – kvinnor/män (%) 69/31 56/44 63/37 53/47 67/33 53/47 62/38

Helårsstudenter 52 52 69  65 62 67 61

                – kvinnor/män (%) 61/39 60/40 66/34 59/41 57/43 53/47 58/42

Examina 26 42 25 34 35 42 38

                – kvinnor/män (%) 73/27 60/40 64/36 85/15 54/46 55/45 71/29

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

ÖVNINGSSKOLOR
De universitet och högskolor som får medel ska använda 
medlen för att utveckla verksamhet med övningsskolor och 
övningsförskolor under 2022. 

Återrapporteringskrav: Lärosätena ska redovisa en bedöm
ning av verksamheten för de kommande två åren och 

-

prognos över antalet helårsstudenter under dessa år. Vid 
utgången av 2024 bör verksamheten omfatta minst hälften 
av lärosätets studenter vid de utbildningar som omfattas av 
högskolans övningsskolor och övningsförskolor. 

Lärosäte som tilldelas medel för att utveckla verksam
het med övningsskolor ska i årsredovisningen redogöra för 

-

antalet helårsstudenter som deltagit i verksamheten med 
övningsskolor samt redovisa en bedömning av verksamheten 
för de kommande två åren och prognos över antalet helårs
studenter som bedöms kunna omfattas av verksamheten 

-

kommande år samt redogöra för verksamheten och de 
viktigare erfarenheterna av satsningen.

Under året har arbetsgruppen för verksamhetsförlagd utbild

ning (VFU), tillsatt av Samverkansrådet för skollagsstyrda 

-

verksamheter, tagit fram tilläggsavtal för övningsskolor. I 

arbetsgruppen ingår representanter för fristående och kom

munala huvudmän samt representanter för Högskolan Kristi

anstad, Malmö universitet och Lunds universitet. Den första 

-

-

delen i avtalet är gemensam för lärosätena och syftar till att 

följa förordningstexten, därefter följer en lärosätesspecifik del. 

Huvudmännen kan teckna avtal om övningsskola med flera 

lärosäten. Lunds universitet har fört diskussioner med kom

munala huvudmän om innehållet i avtalen, eftersom övnings

skoleverksamheten fördröjdes på grund av pandemin. Fokus 

-

-

har legat på fördjupad samverkan. 

Lunds universitet har vidareutvecklat kursen  Handledning av 

lärarstudenter i VFU, 7,5 högskolepoäng, som är utlokaliserad 

till en skola för att stärka förutsättningarna för fördjupat sam

arbete. Vidare har universitetet, i samarbete med arbetsgrup

pen för lärarutbildning inom Lärosäten Syd, utvecklat Hand

ledarutbildning II, samt kursen Att leda kvalitetsutveckling och 

-

-

-

kollegialt lärande, 15 högskolepoäng, båda på avancerad nivå. 

Dessa handledarkurser avser att kompetensutveckla lärare för 

övningsskolor för att möta de krav som ställs i förordningen 

samt i VFU-avtal.
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Under 2022 har inga studenter gjort VFU på övnings

skola. Universitetet räknar med att de första studenterna ska 

-

kunna göra sin VFU på övningsskolor med start under 2023. 

Bedömningen är att studenter motsvarande 10 helårsstuden

ter kommer att göra sin VFU på övningsskola 2023 och 20 

-

helårsstudenter 2024.

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 

generation 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 

kompletterande 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 särskilda medel under 2021 för 

att påbörja arbetet med en lärarutbildning i jiddisch. Den första 

gruppen studenter antogs hösten 2022 och totalt omfattar 

lärarutbildning i jiddisch nu 60 hp. Under 2022 mottog ämnet 

också särskilda regeringsmedel för att stärka och utveckla 

arbetet med revitalisering och bevarandet av jiddisch som 

minoritetsspråk. Dessa extra medel har möjliggjort nyrekryte

ring och breddning av basbemanning för att nå en långsiktig 

-

stabilitet i ämnet. 

I arbetet med fortsatt utveckling av ämnet jiddisch är Språk

och litteraturcentrum vid Lunds universitet i regelbunden kon

takt med Skolverket, Sveriges Jiddischförbund samt Institutet 

- 

-

för språk och folkminnen (ISOF) som alla identifierats som 

viktiga samarbets- och samtalspartners. Därutöver förs samtal 

med lärarutbildningar i andra minoritetsspråk i Sverige och 

med lärarutbildare i jiddisch utanför Sveriges gränser. 

Figur 3.27 Antal erbjudna platser och sökande samt 
antal helårsstudenter och helårsprestationer i jiddisch

2018 2019 2020 2021 2022

Antal erbjudna platser 278 292 234 107 142

Sökande totalt 141 147 74 99 151

            – kvinnor/män (%) 55/45 54/46 49/51 42/58 44/56

Helårsstudenter (HST) 9 16 7 19 25

            – kvinnor/män (%) 56/44 56/44 39/61 49/51 48/52

Helårsprestationer (HPR) 7 7 6 11 8

            – kvinnor/män (%) 59/41 50/50 38/62 56/44 47/53

Från och med 2021 redovisas antal erbjudna platser som antagningstalen 
i urval 2 till utbildningar inom jiddisch. Uppgifter för tidigare år har inte 
räknats om.

KULTURSKOLEKLIV
Återrapporteringskrav: Universitetet ska i årsredovisningen 
redogöra för hur medlen har 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 distansundervisning, 
validering och andra åtgärder som vidtagits för att öka 
tillgången till och bredda utbudet av utbildning av relevans 
för kulturskolan.

Under 2022 har 39 helårsstudenter deltagit inom ramen för 

satsningen Kulturskoleklivet. Utvecklingsmedlen har använts 

för att ta fram nya kurser samt digitalisering av kurser så att 

de i större utsträckning kan ges på distans och på så sätt nå 

en större målgrupp. 

Regionala samarbeten med kulturskolor
Dialog kring utbildningsbehov och kompetensförsörjning sker 

på olika nivåer. 

Två till tre gånger per termin i möten med en fortbild

ningsgrupp bestående av chefer och verksamhetsledare 

-

som företräder Skånes kulturskolor. Två gånger per år med 

ett chefsnätverk för alla chefer och verksamhetsledare inom 

Skånes kulturskolor. En gång per år med ett nationellt nätverk 

med företrädare för många olika utbildningsanordnare i regi 

av kulturrådet. För att synliggöra utbudet och nå kompetens

dialog med verksamma pedagoger har Musikhögskolan med

verkat vid kulturskolornas länsstudiedag i februari. Ett digitalt 

-

-

besök med information och studievägledning har genomförts 

i januari på Simrishamns kulturskola. Vid Malmö kulturskola 

har ett möte av fortbildningskaraktär genomförts i samband 

med VFU-placeringar.

Nationellt samarbete med övriga 
lärosäten inom satsningen

De sex lärosäten som fått del av satsningen har samverkat 

nationellt sedan starten 2019. Under inledningen av 2022 

lades fokus på att samla de kurser som skapats inom ramen för 

Kulturskoleklivet i en lista över det nationella utbudet. Listan 

presenterades för Sveriges kulturskolor vid kulturskoledagarna 

i maj. Vidare har arbetet fortsatt kring utformningen av ett 

gemensamt utbildningsintyg för studenter som genomgått 

samtliga kurser inom 90-poängspaketet.

Nya kurser som utvecklats 
Efter kompetensdialog med representanter för kulturskolornas 

chefsnätverk har fyra nya kortare kurser skapats:

• Kulturskoledidaktik 1 (3,5hp)

• Rytmik för tvärkonstnärligt lärande (2hp)

• Digitala verktyg för konstnärligt lärande, distanskurs (2hp)

• Praktisk instrumentkännedom: Kompinstrument 3 (5hp)

Marknadsföring
Att nå verksamma konstnärer med information om utbild

ningarna är en utmaning. Under perioden januari–april 2022 

-

genomfördes därför en omfattande kampanj med annonse

ring, inlägg i sociala media samt medverkan i podden 

-

Det 

kommer inga kor. En mini-mässa i Musikhögskolans entré 
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anordnades under mars-april för att nå studenter på Musiker- 

och kyrkomusikerutbildningen.

Vid kulturskolornas länsstudiedag i februari presenterades 

utbudet för verksamma pedagoger. Behovet av studievägled

ning hos denna målgrupp är stort, vilket Musikhögskolan 

-

möter genom att under december öppna en ingång för digi

tal studievägledning. I samarbete med universitetets antag

ningsavdelning har rutiner för validering av reell kompetens 

-

-

upprättats.

UTBYGGNAD AV VISSA UTBILDNINGAR
Återrapporteringskrav: Lärosätet ska redogöra för utbygg
nad av utbildning på avancerad nivå och kurser som kan 

-

förbereda studenterna för den framtida arbetsmarknaden 
genom till exempel praktikperioder. Lärosätet ska även redo
göra för satsningen på bristyrkesutbildningar och särskilt 

-

beskriva vilka utbildningar som byggts ut. Av redovisningen 
ska framgå hur många tillkommande helårsstudenter jäm
fört med 2019 som ingår i respektive utbyggnad.

-

Utbyggnad av utbildningar har skett inom bristyrkesutbild

ningar, sommarkurser för lärare, kurser på avancerad nivå 

-

och kurser som förbereder studenter för den framtida arbets

marknaden.

-

Utbyggnad av utbildningar på avancerad nivå har skett av 

både kurser och program. Under 2022 har en stor utökning 

av antal helårsstudenter på program märkts vid exempelvis 

LTH, Ekonomihögskolan och ett antal specialistsjuksköterske

utbildningar vid Medicinska fakulteten. Bland de program 

-

som byggts ut återfinns exempelvis magisterprogrammet Data 

Analytics and Business Economics vid Ekonomihögskolan, som 

skapats särskilt för att matcha arbetsmarknadens efterfrågan 

av nya yrkeskategorier inom dataanalys. Vid Humanistiska och 

teologiska fakulteterna ingick masterprogram i mänskliga rät

tigheter, som har ett högt söktryck, i satsningen.

-

Figur 3.28 Avancerad nivå

2019 2022
Ökning 

2019–2022
 

Helårsstudenter (HST) 6 370 6 892 522

      – kvinnor/män (%) 55/45 57/43

Helårsprestationer (HPR) 5 808 6 212 404

      – kvinnor/män (%) 57/43 58/42

Bland fristående kurser utmärker sig Medicinska fakulteten 

med ett antal kurser, varav vissa vänder sig till personer med 

pågående eller redan avslutad utbildning inom vård medan 

andra riktar sig till målgrupper med annan bakgrund. Fakulte

ten har ett antal kurser inom kvinnohälsa och det stora antalet 

-

sökande bekräftar efterfrågan på utbildning inom området. 

Vid Humanistiska och teologiska fakulteterna märks ökningen 

av helårsstudenter främst på två kurser med fokus på bland 

annat Ukraina och Ryssland, som behandlar aktuella frågor 

som politisk utveckling, identitetsbildning och utveckling kring 

europeiseringsprocessen.

Kurser som kan förbereda studenterna för den framtida 

arbetsmarknaden, genom till exempel praktikperioder, är 

vanligt förekommande på många utbildningar vid bland annat 

Lunds tekniska högskola, LTH, Ekonomihögskolan och Medi

cinska fakulteten. Vid andra fakulteter återfinns bland annat 

-

Juridiska fakultetens kurser som innehåller praktik vid domstol, 

advokatkontor eller åklagarkammare eller motsvarande. 

Den nystartade kursen Praktikkurs – humanister i arbetslivet 

vid Humanistiska och teologiska fakulteterna är ett exempel 

på kvalificerad yrkespraktik som erbjuds studenter som inte 

går ett utbildningsprogram. Ett annat exempel är Teaterhög

skolan vid Konstnärliga fakulteten som genom den nya kur

sen, Performance och Community, erbjudit en utbildning för 

-

-

scenkonstnärer som arbetar inom varierande sociala kontexter 

utanför scenkonstfältet.

Figur 3.29 Bristyrken

2019 2022
Ökning 

2019–2022
 

Helårsstudenter (HST) 5 395 5 882 488

      – kvinnor/män (%) 40/60 40/60

Helårsprestationer (HPR) 4 678 5 134 456

      – kvinnor/män (%) 41/59 41/59

Under året har bristyrkesutbildningar inom bland annat univer

sitetets välsökta basår byggts ut. Basårsutbildningarna inom 

-

teknik, naturvetenskap och hälsovetenskap ger en möjlighet 

att komplettera gymnasieutbildning med behörighetsgivande 

matematik och naturvetenskapliga ämnen. Syftet är att bredda 

rekryteringsunderlaget till bristyrkesutbildningar inom exem

pelvis tekniksektorn och vårdsektorn. De allra flesta sökande 

-

till basåren är under 25 år vilket visar en efterfrågan hos de 

med relativt nyligen avslutad gymnasieutbildning.

Av de utbildningar som basåren ger både behörighet och 

platsgaranti till, återfinns ett antal sjuksköterskeprogram, 

ingenjörsutbildningar och kandidatprogram med naturveten

skaplig inriktning. Utbyggnaden av ingenjörsutbildningarna 

-

som inleddes under 2018 har fortsatt. Antalet antagna stu

denter har även ökat på flera program som hälsovetenskapligt 

-

basår ger behörighet till.

Inom satsningen har även kursen Modersmålsundervisning 

och studiehandledning prioriterats, för att svara mot den 

rådande bristen på modersmålslärare med lärarlegitimation. 

Endast en dryg tredjedel av de som undervisar i modersmål 

idag har pedagogisk högskoleexamen. För att kursen ska vara 

tillgänglig för olika målgrupper ges den på distans, både på 

heltid och halvtid. Kursen möter ett direkt samhällsbehov och 

har bidragit till insikten om att det finns efterfrågan på riktade 

kurser även för modersmålslärare och studiehandledare på 

gymnasiet.

Inför sommaren 2022 utlyste Naturvetenskapliga fakulteten, 

Konstnärliga fakulteten, Humanistiska och teologiska fakulte

terna samt Juridiska fakulteten kurser inom regeringens sats

ning på fler relevanta sommarkurser. Syftet är att främja mer 

-

-

effektiva studier genom att möjliggöra kompetensutveckling 

och vidareutbildning för lärare. Kurser i olika former, till exem

pel e-lärande, blandade lärmiljöer, nät- eller distansbaserade 

-

utbildningar, har prioriterats vid anslagstilldelningen.
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Figur 3.30 Sommarkurser utbyggnad

2020 2021 2022

Helårsstudenter (HST) 159,3 204,1 217,6

        – kvinnor/män (%) 70/30 66/34 56/44

Helårsprestationer (HPR) 87,5 105,7 107,1

        – kvinnor/män (%) 71/29 65/35 52/48

Normalt har fristående kurser på distans en lägre genom

strömning än liknande campusbaserade kurser. Universitets

kanslersämbetets (UKÄ) tidigare uppföljningar har visat att 

-

-

studenternas prestationer på sommarkurser har gått ner 

över tid. Dessa faktorer kan förklara den låga genomsnittliga 

genomströmningen för sommarkurserna 2022, som är drygt 

43 procent. Fem kurser fördelade på fyra fakulteter hade en 

genomströmning på mer än 80 procent, vilket i huvudsak kan 

förklaras av att kurserna antingen bestått av små studentgrup

per eller varit campusbaserade.

-

Vissa av satsningens kurser inom ämnena svenska som 

andraspråk, naturvetenskap och juridik har attraherat sökande 

som till övervägande del varit över 34 år. Detta kan tyda på att 

utbildningarna har nått sökande som velat kompetensutveckla 

eller vidareutbilda sig.

Under det gångna året har universitetet utvärderat det inter

na arbetet med satsningen på sommarkurser. Utvärderingen 

-

har visat att framförhållning i anslagstilldelning kan skapa 

bättre förutsättningar för utveckling av ett mer träffsäkert 

kursutbud som bättre når målgruppen. Detta arbete kommer 

att följas upp av universitetet de kommande åren.

LIVSLÅNGT LÄRANDE
Återrapporteringskrav: Av anslagsposten avser 22 600 000 
kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande där 
utbildningsutbudet bland annat ska fokusera mot utbildning 
som främjar klimatomställning.

Utbudet inom livslångt lärande har omfattat både bredd och 

djup, allt från spetsutbildningar till fakultetsövergripande och 

högskoleintroducerande kurser.

Under året har en universitetsgemensam webbsida för 

universitetets samlade utbud inom livslångt lärande börjat 

byggas upp. Drygt hälften av utbildningarna inom satsningen 

ges på distans och ungefär en tredjedel på deltid. Fokus har 

bland annat varit på tvärvetenskap och kurser som främjar 

klimatomställning.

Internt arbetar fakulteterna framåtblickande och strategiskt 

med livslångt lärande för att utveckla utbudet. Fakulteterna 

använder alumnundersökningar som instrument för att iden

tifiera relevant utbildning och dialog förs med externa aktörer 

-

på arbetsmarknaden för att utbudet ska träffa rätt målgrupper.

Att utbildningarna inom satsningen ska erbjudas såväl per

soner med befintliga kunskaper som de utan förkunskaper, är 

-

en fråga som beaktas. En annan aspekt som lyfts är behovet 

av god marknadsföring, vilket webbsidan för livslångt lärande 

avser svara mot. Även behovet av kortare ledtider från utan

nonsering till antagning för den tilltänkta målgruppen är en 

-

fråga som diskuterats.

Bland kurser som syftar till att främja klimatomställningen 

återfinns Hållbar utveckling – debatt, teori och empiri med 

fokus på förutsättningar för hållbar tillväxt. Andra kurser är Kli

mat och samhälle med sociala, ekonomiska, politiska och kul

turella perspektiv på klimatförändringar och naturvetenskap: 

-

-

Hållbar utveckling för jorden som behandlar ekosystemens 

grundläggande funktioner samt globala energi- och resursflö

den. Även LTH erbjuder ett flertal kurser inom områden såsom 

-

avfallshantering, livscykelanalys, miljökonsekvensbeskrivning 

och miljöfrågor ur ett internationellt perspektiv.

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

Lunds universitet har fyra pedagogiska utvecklingsenheter. 

Tre av dessa finns på fakultetsnivå, PLUS (Naturvetenskap

liga fakulteten), MedCUL (Medicinska fakulteten) samt CEE 

-

(LTH), och verkar nära sina respektive fakultetsledningar och 

utbildningsprogram. Den fjärde, Avdelningen för högsko

lepedagogisk utbildning (AHU), är universitetsgemensam 

-

och organiserad vid institutionen för Utbildningsvetenskap. 

Vid universitetet finns även ett råd för högskolepedagogisk 

utveckling, med vicerektor för utbildning och kultur som ord

förande. Under 2022 har universitetet fått tillskott av 

-

Enheten 

för undervisningsstöd, som har i uppdrag att samordna och 

utveckla den universitetsgemensamma digitala infrastrukturen 

för undervisning samt ge stöd till lärare och studenter.

De pedagogiska utvecklingsenheterna bedriver högskole

pedagogisk fortbildning för lärare, forskarhandledare, dokto

rander och övriga undervisande och handledande personal

kategorier. Under året har motsvarande 2 030 deltagarveckor 

-

-

-

genomförts. Utöver kursverksamhet har universitetet genom

fört ett stort antal workshoppar och seminarier för lärare 

-

och handledare vid olika institutioner. AHU:s seminarieserie 
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Digitalization of education: Premises, promises and conse

quences fortsatte även under 2022 och under hösten sjösattes 

-

en ny serie på temat hållbarhet. I början av året anordnades 

rundvandringar och samtal på universitetets museer samt ett 

större seminarium om hur dessa samlingar kan komma till 

ökad och bredare användning i undervisningen. Universitetets 

pedagogiska utvecklingskonferens, som fick ställas in under 

pandemin, genomfördes under november i arrangemang av 

Humanistiska och teologiska fakulteterna och AHU. Temat var 

livslångt lärande och de runt 170 deltagarna kunde ta del av 

drygt 25 kollegialt granskade bidrag, två keynotes samt en 

avslutande paneldiskussion.

De pedagogiska utvecklingsenheterna är verksamma inom 

ett flertal forsknings- och utvecklingsnätverk, såväl lokala och 

nationella som internationella. Exempel på tematik för dessa 

nätverk är akademiskt lärarskap, utbildning på forskarnivå 

och handledning, kliniska lärandemiljöer, professionsutbild

ning, bedömning av pedagogisk skicklighet, digitalisering 

-

samt strategisk pedagogisk utveckling. Till dessa nätverk är 

flera doktorander knutna och sedan 2021 samordnar AHU 

forskarskolan SPETS, som drivs i samverkan med Högskolan i 

Borås och Chalmers med syfte att studera högskolans profes

sionsutbildningar.

-

3.3 Globalt engagemang 
och internationella frågor

 

Globalt engagemang är en självklar och nödvändig del av Lunds universitet för att 
kunna fortsätta utvecklas som ett internationellt ledande universitet – ett universitet 
som har omfattande internationella samarbeten inom forskning, utbildning och 
samverkan.

Världen har snabbt blivit alltmer komplex, polariserad och 

osäker. Det ställer universitetets internationaliseringsarbete 

inför en rad utmaningar där ansvarsfull och hållbar interna

tionalisering blir allt viktigare att adressera. I krissituationer 

-

blir det globala engagemanget en tillgång för samarbete och 

samordning internt, något som aktualiserades i samband med 

krigsutbrottet i Ukraina. 

GLOBAL DYNAMIC ENGAGEMENT
Lunds universitet har under året påbörjat ett nytt och fördju

pat arbetssätt för de bredare internationella frågorna inom 

-

forskning, utbildning och samverkan. Syftet är att kunna 

agera snabbare och mer proaktivt i det internationella arbetet, 

samtidigt som det skapar förutsättningar för prioriteringar i 

så kallade färdplaner som bidrar till en större långsiktighet. 

Genom Global Dynamic Engagement ska universitetet få en 

bättre bild av helheten i det internationella engagemanget.

Färdplanen för Nordamerika implementerades på plats i 

USA och Kanada i början av november när rektor bland annat 

besökte ett antal lärosäten inom Universitas 21-nätverket 

för att diskutera samarbeten inom forskning och utbildning. 

Under hösten har universitetsledningen även genomfört ett 

antal delegationsresor som har samplanerats med större möten 

inom universitetets forskningssamarbetsprojekt med Chile och 

Japan samt till Sydkorea med syftet att främja svensk forskning 

och finna samarbetspartners till nya forskningsprojekt.

Sedan i början av året ingår universitetet i projektet SIREUS, 

ett treårigt samverkansprojekt för att etablera och driva en 

strukturerad plattform för ökad talangmobilitet och stärkt 

kunskapsutbyte mellan Sverige och USA. Projektet drivs av 

The Swedish-American Chambers of Commerce i samarbete 

med svenska ambassaden i Washington, USA. 

ANSVARSFULL INTERNATIONALISERING
Internationella relationer har gradvist blivit mer komplexa i 

takt med att geopolitiska förändringar och handelskonflikter 

påverkar högre utbildning och forskning. När universitet fat

tar strategiska beslut för internationella samarbeten behövs 

-

mer och solidare kunskap som grund för riskbedömningar. 
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Lunds universitet samordnar därför ett projekt för gemensam 

ansvarsfull internationalisering kallat Coordinated Assessment 

for Strategic Internationalisation (CASI) med universiteten i 

Göteborg, Stockholm, Uppsala samt Karolinska Institutet och 

Kungliga Tekniska högskolan. Tillsammans har man tagit fram 

information och verktyg som stöd i riskbedömningar.

Universitetet är fortsatt engagerat i frågor som rör aka

demisk frihet och mänskliga rättigheter genom det globala 

-

nätverket Scholars at Risk. Akademisk frihet har under året 

diskuterats och debatterats ur både ett nationellt och inter

nationellt perspektiv.

-

HÅLLBAR INTERNATIONALISERING
Pandemin har förändrat hur internationalisering bedrivs genom 

ändrade resmönster för mobilitet, liksom användningen av digi

tala verktyg för utbildning och möten. Under 2022 bildades en 

-

arbetsgrupp bestående av fakultetsrepresentanter för att kart

lägga aktuell status för hållbar internationalisering, föreslå en 

-

definition för hållbar internationalisering samt en väg framåt. 

Hållbar internationalisering vid Lunds universitet består till 

exempel av Collaborative Online International Learning (COIL)-

kurser, U21-nätverkets program Global Citizen och Sustainable 

Micro-Internships som alla har blivit populära bland studen

terna.

-

European University Alliance for Global Health (EUGLOH)

fortsätter att utveckla samarbetet genom gemensamma 

utbildningsinsatser och utökat utbyte, virtuella och fysiska, för 

studenter och medarbetare. I juli fick alliansen förnyat förtro

ende i fyra år från och med 1 januari 2023 då nio europeiska 

-

universitet fortsätter samarbetet.

STIPENDIER
Under hösten har söktrycket på stipendiemedel från Crafo

ordska stiftelsen (2,5 miljoner kronor) och Minor Field Studies

-

stipendier (1,7 miljoner kronor) varit rekordstort som en direkt 

- 

följd av att pandemiårens restriktioner har lättat och mobilitet 

åter kan genomföras. Genom Erasmus+ beviljades universite

tet nästan 2,9 miljoner euro som möjliggör mobilitet för både 

-

studenter och anställda inom EU / EEA och 377 700 euro för 

utbyten med länder utanför EU.

STUDENTMOBILITET
Under hösten har utresandemobiliteten i stort sett återgått till 

nivåerna före pandemin. Tidigare års pandemi anpassningar av 

Arrival Day och Orientation Weeks för internationella studen

ter har vidareutvecklats. Digitala lösningar samt kombinatio

nen av fysiska och digitala seminarier har visat sig erbjuda en 

-

-

flexibilitet som uppskattas av studenter. 

I samband med utbrottet av kriget i Ukraina tecknades 

ett nytt universitetsgemensamt avtal med Nationella Taras 

Sjevtjenko-universitetet i Kiev. Ukrainska studenter erbjuds 

fortsätta sin utbildning trots krigssituationen och Erasmus+ 

medel har dirigerats om för att erbjuda utbytesstudier 1–2 

terminer med stipendium. Under 2022 har 27 ukrainska stu

denter antagits från Nationella Taras Sjevtjenko-universitetet i 

-

Kiev och Ivano Frankivsk National Medical University.

Figur 3.31 Internationell mobilitet (individer)

2018 2019 2020 2021 2022

Utresande utbytesstudenter 1 323 1 339 546 714 1 225

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

Inresande utbytesstudenter 1 820 1 680 1 094 1 048 1 170 

            – kvinnor/män (%) 59/41 60/40 61/39 60/40 58/42

Avgiftsstudenter 1 317 1 536 1 636 1 734 1 828 

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

-

2022 var Lunds universitet ett av Sveriges mest framgångsrika 

lärosäten gällande rekrytering av avgiftsstudenter. Antalet 

avgiftsskyldiga studenter har fortsatt att öka. Under året fanns 

totalt 1 825 registrerade avgiftsstudenter vid universitetet, 91 

fler studenter än år 2021. Lunds universitet tar emot tredje

landsstudenter från cirka 100 olika länder. Cirka 25 procent av 

-

avgiftsstudenterna på avancerad nivå studerar helt eller delvis 

genom stipendier från Lunds universitet eller Svenska institu

tet. Övriga studenter finansierar sina studier med exempelvis 

-

stipendier från hemlandet eller med egna medel. De nationella 

stipendierna bidrar positivt till mångfalden i utbildningarna.

  

Programmet Study Abroad, beställd utbildning för univer

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

-

påverkats mycket av pandemin eftersom det är det sändande 

universitetet som avgör om studenterna får delta i program

met. Under året har partneruniversiteten skickat betydligt färre 

-

studenter även om en återhämtning skett under hösten.

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 studielånsprogrammet Federal Student Aid 

(FSA). Hösten 2022 har Lunds universitet tagit emot 52 ame

rikanska studenter som finansierar antingen hela eller en del 

-

av studierna med amerikanska studielån. Amerikanska med-
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borgare har möjlighet att ta lån för både studieavgiften och 

levnadsomkostnader.

Lunds universitet har en stor avtalsbaserad utbytesverksam

het även om den har fortsatt att påverkas mycket av pandemin. 

-

Av de 1 170 inresande utbytesstudenterna (1 048 studenter 

2021 och 1 094 studenter 2020) kom 460 från länder utanför 

  EU/EES (158 studenter 2021 och 324 studenter 2020). Under 

hösten 2022 ser universitetet en kraftig ökning av inresande 

utbytesstudenter utanför EU / EES jämfört med våren 2022 som 

fortfarande påverkades av pandemin.

Under 2022 har Lunds universitet fortsatt att verka för att 

främja en god kontakt med Migrationsverket i syfte att bistå 

våra internationella studenter, doktorander, forskare och 

anställda. 

I november införde Migrationsverket nya regler för passkon

troll i samband med en ansökan om uppehållstillstånd, vilket 

-

medfört att samtliga sökande nu måste uppsöka en svensk 

ambassad om de befinner sig i utlandet. Detta har medfört 

stora konsekvenser för verksamheten då många nu måste resa 

långt, ibland till andra sidan landet, ibland till och med till ett 

annat land, för att sköta en process som tidigare kunde göras 

via nätet. Följderna av detta är att flera studenter, i synnerhet 

utbytesstudenter, nu väljer bort studier vid Lunds universitet 

då processen att söka uppehållstillstånd i Sverige blivit för 

svårnavigerad. 

Separat antagning har använts för sökande som omfattas 

av studieavgiftsskyldighet i nio program på Ekonomihögskolan 

under 2022. 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 3.32 Intäkter och kostnader studieavgifter (tkr)

2018 2019 2020 2021 2022

Intäkter 

Studieavgifter1 109 466 123 434 136 442 140 693 154 224

Anmälningsavgifter 965 646 0 0 0

Kostnader  

Institutionernas 
utbildningskostnader 
inkl kvalitetshöjande 
åtgärder2, 3 -72 569 -84 327 -102 487 -101 654 -107 187

Kostnader specifikt för avgiftsstudenter

Personalkostnader -10 079 -12 220 -15 044 -15 305 -18 132

Marknadsföring, 
agenter, mottagande 
och service -7 081 -8 691 -7 773 -6 228 -6 583

Avsättning stipendier -7 808 -7 511 -8 274 -8 758 -9 904

Bostadshantering -4 744 -5 785 -6 376 -6 750 -10 000

Årets kapitalförändring 8 150 5 546 -3 512 1 998 2 418

1) Varav via stipendier som betalas direkt till universitetet, 27 132 tkr.

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

3) Beloppet för 2021 är korrigerat med 1 096 tkr avseende fördelning Mespom.

3.4 Likabehandling och service till studenter
Alla studenter vid Lunds universitet ska ha lika rättigheter och möjligheter oberoende 
av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 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 och Lika villkorsplan för 

Lunds universitet 2022–2027. Rättighetslistan – Lunds uni

versitets studenters rättigheter och ansvar bidrar också till att 

-

studenterna ska kunna genomföra sina studier på lika villkor. 

På universitetsnivå 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. Studentombudets uppdrag är 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 universitetsnivå finns rådet för jämställdhet och lika villkor. 

Mer information om Lunds universitets arbete med lika villkor 

finns i 6.2 Jämställdhet och lika villkor.

SERVICE TILL STUDENTER
På Lunds universitet finns många verksamheter som stödjer 

studenterna i sina studier och ger kompensatoriskt stöd där 

det behövs. Sektionen Student och utbildning ger stöd, både 

till studenter och till universitetets utbildningsansvariga perso

nal, inom verksamheterna Pedagogiskt stöd, Studieverkstaden, 

-

Supplemental Instruction (SI), Allmänna studievägledningen 

och Studenthälsan. På fakulteter och institutioner finns också 

studentnära 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 studiesituatio

nen till studenterna. Vid sidan av pedagogiskt stöd erbjuder 

-

biblioteken studenter med varaktiga funktionsnedsättningar 

anpassad kurslitteratur och tillgång till program för uppläsning 

och stavning.
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Figur 3.33 Antal studenter som har erhållit 
särskilda stödåtgärder

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 730 1 780 1 875 2 063 2 418 2 612

Antalet studenter som har pedagogiskt kompensatoriskt stöd 

har ökat stadigt de senaste åren. 

Studieverkstaden erbjuder alla studenter på grundnivå och 

avancerad nivå stöd i studieteknik och akademiskt skrivande. 

Internationella studenter kan också få stöd i förståelsen av 

den akademiska kulturen. Studieverkstaden arbetar även med 

workshoppar och föreläsningsinsatser på program och kurser.

SI bygger på samverkansinlärning i grupper och är ett 

komplement till den ordinarie undervisningen. 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 ett Europeiskt centrum 

för Supplemental Instruction – Peer Assisted Study Sessions 

(SI-PASS), ett av fem centrum i världen med uppdrag att infor

mera, utbilda och utvärdera SI-program.

-

Lunds universitets allmänna studievägledning är tillsammans 

med verksamheten Nationell studentrekrytering vid sektionen 

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 stödja 

universitetets utbildningsuppdrag och både ha en förebyg

gande och behandlande funktion. I uppdraget ingår att arbeta 

-

med studierelaterad ohälsa och främjandet av hälsa bland uni-

versitetets studenter. Studenthälsan ska fokusera på tre över

gripande områden: studenternas 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.

STUDENTERNAS FYSISKA OCH PSYKISKA HÄLSA
Studenthälsan har under året utökat det hälsofrämjande 

arbetet från individ- och gruppnivå till att även innefatta orga

nisationsnivå genom att anställa en arbetsmiljösamordnare. 

-

Arbetsmiljösamordnaren har under hösten arbetat med att 

kartlägga fakulteternas rutiner och arbete med studenternas 

arbetsmiljö. Verksamheten Pedagogiskt stöd har stärkt sin 

kapacitet genom att under hösten utöka en av tjänsterna 

som pedagogisk samordnare med 25 procent. Detta för att 

möta det ökade antalet studenter med varaktiga funktions

nedsättningar.

-

Universitetet kommer fortsätta arbeta med att stärka stu

denthälsoinsatserna på Lunds universitet de kommande åren. 

-

Från och med 2022 erbjuder Studenthälsan tillgänglighet 

under större delen av året för att möta upp studenternas och 

organisationens behov av stöd. Universitetet kommer också 

att utveckla Studenthälsans mottagningskoncept i syfte att 

säkerställa en god tillgänglighet för universitetets studenter 

och goda möjligheter för samverkan med studentorganisatio

ner och övrig personal inom universitetet.

-
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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. Sedan våren 2022 finns även rutiner för att 

säkerställa studentinflytande när beslut ska fattas eller beredas 

av en enda person. Ett utvecklat och väl fungerande student

inflytande och studiesociala verksamheter är viktigt för Lunds 

-

universitet.

Studenterna är organiserade i nio godkända studentkårer 

och Lunds universitets studentkårer (LUS) utgör en gemensam 

plattform för dem. Studenterna har inflytande över univer

sitetet både i den studienära miljön och på ledningsnivå, i 

-

såväl beredande som beslutande möten. De är representerade 

i institutions- och fakultetsstyrelser, universitetsstyrelsen, uni

versitetsgemensamma nämnder och råd, ledningsgruppen, 

-

rektors ledningsråd samt i sammanträden då rektor fattar 

beslut. I frågor som rör studiemiljö representerar studerande

skyddsombudet universitetets studenter. Studenterna utövar 

-

även sitt studentinflytande genom att delta i kursvärderingar.

Studentbarometern från 2017 resulterade i ett antal kva

litetshöjande åtgärder för att främja studenternas psykiska 

-

hälsa. Arbete med att följa upp dessa åtgärder avslutades 

våren 2022. Uppföljningen visade att engagemanget för att 

förbättra studenternas psykiska hälsa är stort inom såväl fakul

teter som universitetsförvaltning.

-

Lunds universitet stödjer studentinflytande och studiesocial 

verksamhet med ekonomiska medel. År 2022 avsattes 14,8 

mnkr för detta ändamål. Den största andelen av medlen utgörs 

av generella stöd till studentkårerna. Universitetet bidrar även 

med riktade stöd bland annat till ett studentombud, ett dok

torandombud och en studentsamordnare på deltid. Medel går 

-

även till Akademiska föreningen för studieplatser i AF-borgen, 

studenttidningen Lundagård, alkoholutbildningar för studen

taktiva samt till förebyggande arbete mot sexuella trakasserier. 

-

Därutöver finns en studiesocial fond från vilken studentorga

nisationerna kan söka medel i samband med arrangemang.

-

3.6 Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling
Lunds universitet strävar efter högsta kvalitet i utbildning på grundnivå, 
avancerad nivå och forskarnivå. Fakulteterna arbete med vidareutveckling av det 
egna kvalitetsarbetet följs av universitetsledningen, inte minst mot bakgrund av 
utvecklingen av ett kvalitetssystem för forskning och för att förbereda inför en ny 
utvärderingscykel vid universitetet och internationellt.

De årliga kvalitetsdialogerna mellan rektor och fakulteter fort

sätter att följa upp fakulteternas kvalitetsarbete. En särskild 

-

fråga i dialogerna 2022 var hur fakulteterna arbetar med kva

litetssäkring av fristående kurser. Detta är en aktuell fråga mot 

-

bakgrund av att denna typ av kurser ofta är en viktig del av 

det livslånga lärandet. Genom kvalitetsdialogerna presenteras 

även en lägesbild över fakulteternas arbete med att granska 

kvaliteten av pågående utbildning. Universitetets utvärderings

cykel närmar sig sitt slut och merparten av utbildningarna har 

-

granskats. Resultaten av dessa granskningar följs upp både på 

fakultetsnivå och på gemensam nivå genom kvalitetsdialogerna.

Ett resultat av kvalitetsdialogerna 2021 var att universite

tet initierade en workshopserie på temat kursvärdering och 

-

kursutvärdering under våren 2022. I arbetet med de nya 

allmänna råden för kursvärdering och kursutvärdering inkom 

flera relevanta synpunkter som kunde omhändertas under 

workshopserien. Workshopparna samlade olika personer inom 

verksamheten som på olika sätt arbetar med kursvärderingar 

och kursutvärderingar. Teman för de olika workshopparna var 

exempelvis integritet och anonymitet i smågrupper, kommuni

kation, studentperspektiv samt forskarutbildningens särskilda 

-

utmaningar.

Under året har den universitetsgemensamma utbildnings

nämnden haft nio sammanträden och två internat. Frågor som 

-

har dominerat nämndens strategiska diskussioner är hur sam

arbetet inom Europauniversitetet European University Alliance 

-

for Global Health (EUGLOH) kan utvecklas samt utveckling av 

utbildning kopplat till livslångt lärande. För båda dessa områ

den har universitetet avsatt särskilda utvecklingsmedel. Även 

-

återkopplingen från den nationella utvärderingen av arbetet 

med breddad rekrytering har varit föremål för diskussion och 

aktiviteter under året.
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De universitetsgemensamma nämnderna för utbildning och 

 forskarutbildning arrangerade för första gången en univer

sitetsövergripande kvalitetskonferens i oktober 2022. Syftet 

-

med konferensen var att dela med sig av erfarenheter och 

goda exempel på kvalitetsarbetet i utbildning på samtliga 

nivåer inom verksamheten. Temat för årets konferens, Jäm

ställdhetsperspektiv och hållbar utveckling i utbildning, var ett 

-

resultat av förra årets kvalitetsdialoger. Det var också en del i 

att ta hand om de rekommendationer som den externa bedö

margruppen i lärosätesgranskningen framförde i sitt yttrande 

-

2021. De exempel som presenterades förväntas inspirera fler i 

det fortsatta utvecklingsarbetet av de två kvalitetsaspekterna. 

Kvalitetskonferensen planeras bli ett regelbundet inslag i uni

versitetets kvalitetsarbete.

-

Den universitetsgemensamma utbildningsnämnden har 

under 2022 inrättat sex nya program vid universitetet, varav 

fyra på avancerad nivå. Årets beslut följer därmed de senaste 

årens trend: att en övervägande majoritet av nya program på 

universitetet återfinns på avancerad nivå. Bland dessa finns 

också ett större utbud av program på engelska.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fattade under 2022 

beslut om att återkalla universitetets tillstånd att ge examen 

inom ämneslärarutbildningen med inriktning mot matematik. 

Ett omtag med bland annat nyrekryteringar har inletts för att 

på sikt stärka de delar av utbildningen som bedömargruppen 

ansåg vara svaga, med syfte att erhålla tillstånd på nytt.

Under 2022 har den universitetsgemensamma forskar

utbildningsnämnden haft sex sammanträden. Teman som 

-

nämnden arbetat med är bland annat utveckling av processer 

och format för individuella studieplaner. Målet är att skapa 

ett system som är administrativt effektivt och ett stöd i kvali

tetssäkring av uppföljning och handledning av doktorander. 

-

Nämnden har ett pågående arbete med att säkra en gemen

sam vidareutveckling och kvalitetssäkring av utbildningar och 

-

kurser för universitetets forskarhandledare. En nätverksgrupp 

är tillsatt under nämnden. Gruppen har analyserat och diskute

rat befintliga kurser och utbildningar i forskarhandledning för 

-

att säkra ett gemensamt anslag i dessa på alla fakulteter. Den 

har också planerat en universitetsgemensam seminarieserie för 

erfarna handledare. Dessa ska få möjlighet att att uppdatera 

sina handledarkompetenser som ett led i att säkra och utveckla 

kvaliteten i handledning av doktorander.

Den universitetsgemensamma  forskarutbildningsnämnden 

genomförde en workshop där fakulteterna fick möjlighet 

att presentera goda erfarenheter och exempel från sina 

kvalitetsutvecklingsinsatser inom utbildning på forskarnivå. 

Ett av workshopens syften var att öka kontaktnätet mellan 

ansvariga för forskarutbildningen på fakulteterna men också 

att ge möjlighet till erfarenhetsdelning och inspiration mellan 

fakulteterna. Workshopen var ett resultat av de uppföljnings

möten som nämnden genomförde med fakulteternas fors

karutbildningsdekaner och ansvariga tjänstemän. Syftet med 

-

-

dessa möten var dels att följa upp fakulteternas utveckling av 

styrdokument för utbildning på forskarnivå, dels att fånga upp 

goda utvecklingsinitiativ för att systematiskt höja kvaliteten 

inom forskarutbildningen.

KVALITETSFÖRSTÄRKNING

Den särskilda höjning av ersättningsbeloppen för utbild
ningsområdena humaniora, teologi, juridik, samhällsveten
skap, 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 lärarutbildning
arna.

-

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. En utökning av antalet lärarledda tim

mar har inte skett 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 ersättningsbe

lopp har satsat på att utveckla kunskap om digitala arbetssätt 

-

och verktyg i undervisningen. Exempelvis har Humanistiska 

och teologiska fakulteternas tidigare utlysning av projektmedel 

för utveckling av digitala verktyg och nätbaserad pedagogik 

genererat resultat. Ett av projekten hade som uttalat syfte att 

digitalisera vissa delar av utbildningen för att kunna frigöra tid 

till mer lärarledd undervisning i mindre grupper för moment 

där detta ansågs ge stor effekt. Det primära syftet är att höja 

kompetensnivån bland lärare kring digitala verktyg för att 

på så sätt erbjuda högkvalitativ utbildning trots begränsade 

resurser.
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3.7 Kompletterande utbildningar för personer 
med avslutad utländsk utbildning
Lunds universitet ger kompletterande utbildningar för personer med en akademisk examen 
från ett annat land för att ge dem förutsättningar att kunna arbeta i reglerade yrken.

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 bedrevs åren 2018–2021 

som ett ettårigt program. Programmet omarbetades under år 

2021 för att anpassas till den nya legitimationsgrundande och 

sexåriga läkarutbildningen. Vårterminen 2022 startade utbild

ningen på nytt och omfattar numera tre terminer. Varje termin 

-

antas fem studenter och höstterminen 2022 är sammanlagt 

tio studenter antagna till programmet.

Utbildningen samläses till stor del med det ordinarie 

Läkarprogrammet genom kliniska praktikplaceringar och 

utbildningsupplägg. Studenterna på denna utbildning bidrar 

med kunskap och erfarenhet till sina medstudenter på ordi

narie läkarutbildning, då de redan är examinerade läkare med 

-

arbetslivserfarenhet från olika länder.

Målet med utbildningen är att studenterna ska visa sådan 

kunskap och förmåga som krävs för läkaryrket och för att 

kunna fullgöra den allmäntjänstgöring som krävs för att få 

legitimation som läkare i Sverige.

Programmet innefattar en kurs i samhälls- och författnings

kunskap med fokus på det svenska samhällets rättsliga och 

-

organisatoriska grunder, vilket är kunskaper som krävs för 

kommande legitimation. Erfarenheterna efter första terminen 

visade att verksamhetsintegrerat lärande och den juridiska 

utbildningen i samhälls- och författningskunskap fungerade 

väl för studenterna. Språk och kommunikation är i varierande 

grad en utmanande faktor och därför är utbildning i medicinsk 

svenska integrerat i programmet för att utveckla och fördjupa 
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muntliga och skriftliga kunskaper inom det medicinska områ

det.

-

Utbildningen följs upp genom terminsvisa kursvärderingar. 

De sammanställs varje termin i kursbokslut och publiceras på 

lärplattformen Canvas för nuvarande och presumtiva studen

ter.

-

Sedan den nya utbildningen startade vårterminen 2022, dvs. 

efter en och en halv termin, har ingen student avbrutit sina 

studier. Tidigare erfarenheter har visat på låg avbrottsfrekvens 

och att avbrott i huvudsak berott på att studenterna har klarat 

Socialstyrelsens kunskapsprov.

KOMPLETTERANDE UTBILDNING FÖR PERSONER 
MED UTLÄNDSK PSYKOLOGEXAMEN 

-

Den kompletterande utbildningen för psykologer omfattar 

tre till fyra terminer beroende på studentens kompletterings

behov. En individuell studieplan, med vissa obligatoriska inslag, 

upprättas efter bedömning av studentens förkunskaper.

Grundstrategin är att dessa studenter ska samläsa kurser 

med det ordinarie psykologprogrammet. Studenterna på den 

kompletterande utbildningen har dock utökade undervis

ningsmoment som är särskilt riktade för att bättre svara mot 

-

deras lärandebehov. Utbildningen erbjuder därutöver också 

vägledning, mentorskap och andra åtgärder för att underlätta 

integrationen med studenterna på psykologprogrammet.

Erfarenheterna visar att genomströmningen är mycket god. 

Mellan åren 2018–2020 avslutade 36 av 40 studenter utbild

ningen, majoriteten inom ramen för de tre terminerna. Ett litet 

-

antal studenter har behövt gå ner i studietakt, vilket utbild

ningen tillmötesgått. Det är få avhopp och när sådana sker är 

-

det ofta på grund av att studenten identifierat en annan och 

mer relevant karriärväg. I innevarande grupp har exempelvis 

två individer avbrutit sina studier då de beretts en alternativ 

väg till legitimation av Socialstyrelsen. Även i föregående grupp 

avbröt två individer sina studier av samma skäl.

Ett återkommande problem är att språknivån i svenska ofta 

är låg hos många antagna studenter, trots att de uppfyller 

formell behörighet i svenska och engelska. Utbildningen ser 

behovet av att stödja dessa studenters professionella språkut

veckling och arbetar med att utveckla fortsatt stöd.

-

Utbildningen har högt söktryck. Inför höstterminen 2022 

sökte 44 personer till kompletterande utbildning för psykolo

ger, varav 8 antogs.

-

Figur 3.34 Kompletterande utbildning för personer 
med utländsk akademisk examen

2018 2019 2020 2021 2022

Förstahandssökande 254 228 204 38 139

            – kvinnor/män (%) 43/57 50/50 49/51 84/16 54/46

Antagna 42 35 26 10 17

            – kvinnor/män (%) 60/40 74/26 65/35 90/10 76/24

Helårsstudenter 42 39 29 14 18

            – kvinnor/män (%) 62/38 66/34 72/28 80/20 89/11

3.8 Bedömning av reell kompetens
Lunds universitet arbetar med validering av reell kompetens / erkännande av tidigare 
lärande, både för behörighet och tillgodoräknande. Validering är en process som 
innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av 
kunskaper och kompetenser som en person besitter oberoende av hur de har förvärvats.

I den nationella antagningsomgången för höstterminen 2022 

inkom 145 ansökningar om reell kompetens för behörighet. 

Inför vårterminen 2023 inkom 87 ansökningar.

Under året har universitetets arbete med validering av reell 

kompetens omfattat handläggning av ärenden, deltagande vid 

nationella och internationella konferenser, regional samverkan, 

dialog med institutionerna och vidareutveckling av informa

tionen på de universitetsgemensamma webbplatserna. Hand

läggningen av ansökningar om validering av reell kompetens 

-

-

för behörighet har haft tre spår: kontakt med sökande innan 

ansökan, ärendeprocessen samt uppföljning av vårterminens 

ansökningar. För att minska antalet missuppfattningar om när 

ansökningar om reell kompetens är aktuella, har universitetet 

från och med i år erbjudit möjligheten att boka digitala möten 

med valideringssamordnare, oavsett var den sökande befinner 

sig i handläggningsprocessen. Vårens ansökningar har syste

matiskt följts upp och inneburit att de sökande fått individuell 

-

vägledning så att de kommit vidare i sin väg till behörighet. 

Universitetet har också genomfört en analys av ansökningspro

cessen hösten 2021, vilken resulterade i att handläggningen 

-

startade mycket tidigare och att kompletteringar efterfrågades 

systematiskt. Detta var något som Sveriges universitets- och 

högskoleförbund (SUHF) efterfrågade i remissen som gick ut 

till landets lärosäten under våren 2022.

Universitetet arbetar även med tillgodoräknande av utbild

ning i examen. Under 2022 har fem ärenden om tillgodoräk

nande av reell kompetens kommit in till universitetets centrala 

-

-

handläggning. Det har främst varit tillgodoräknanden inom 

socionomutbildningen.

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 
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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.

Lunds universitet erbjuder kompletterande pedagogisk utbild

ning (KPU) med inriktning mot undervisning i grundskolan 

-

årskurs 7–9 samt undervisning i gymnasieskolan. Lärarutbild

ningen 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 höst

terminen varje år. Mellan 2020 och 2022 anvisades universi

tetet medel för arbete med validering av reell kompetens för 

-

-

tillträde till KPU. Medel för 2022 har överförts till institutionen 

för utbildningsvetenskap.

Mot bakgrund av regeringens satsning initierade universite

tet under hösten 2020 ett projekt med uppdraget att ta fram 

-

metoder och utarbeta rutiner och praxis som möjliggör för fler 

personer att antas till utbildningen. Projektet avslutades i mars 

2022. Inom projektet identifierades behovet av att utarbeta 

metoder för att stärka sökandes möjlighet att bli behöriga. 

Detta gjordes bland annat genom valideringsuppgifter som 

kommunicerades via uppdaterade webbsidor om KPU. Med 

tanke på att sökande söker sig till flera lärosäten inom regio

nen är en av projektets slutsatser att utveckla det regionala 

-

samarbetet och hitta gemensamma principer som lärosätena 

kan enas kring. Framöver kommer universitetet arbeta vidare 

med de frågor som väcktes under projektets gång, bland 

annat kravet på självständigt arbete. Vidare finns anledning 

att utforska begreppet relevans.

Under året genomfördes endast en antagning till KPU, på 

höstterminen. Inom denna antagningsomgång antogs två 

personer till KPU efter prövning av reell kompetens.
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3.9 Supplemental Schedule

PRIMARY RESERVE RATIO, SEK ‘000 2022 2021

Expendable Net Assets

Line

Statement of Financial Position – Net assets 
without donor restrictions

Net assets without donor restrictions 2 007 138 1 898 552

Statement of Financial Position – Net assets 
with donor restrictions

Net assets with donor restrictions – 
temporarily restricted

31 337 30 337

Statement of Financial Position – Post-
employment and pension liabilities

Asset retirement obligations 0 0

Expendable Net Assets 2 038 475 1 928 889

Total Expenses and Losses

Statement of Activities – Total Operating 
Expenses

Total expenses without donor restrictions 9 812 319 9 335 783

Statement of Activities – Other Losses "Change in Value of interest rate swap 
agreements"

0 0

Total Expenses and Losses 9 812 319 9 335 783

EQUITY RATIO, SEK ‘000 2022 2021

Modified Net Assets

Statement of Financial Position – Net Assets 
without Donor Restrictions

2 007 138 1 898 552

Statement of Financial Position – Net Assets 
with Donor Restrictions

31 337 30 337

Modified Net Assets 2 038 475 1 928 889

Modified Assets

Statement of Financial Position – Total Assets Total assets 8 738 298 8 606 243

Modified Assets 8 738 298 8 606 243

NET INCOME RATIO, SEK ‘000 2022 2021

Change in Net Assets without Donor Restrictions

Statement of Activities – Change in Net Assets 
without Donor Restriction

Changes in net assets, unrestricted 108 586 130 420

Change in Net Assets without Donor Restrictions 108 586 130 420

Total Revenues and Gains without Donor Restrictions

Statement of Activities – Total Operating 
Revenue and Support

Total operating revenues and support, 
unrestricted

9 920 905 9 466 203

Statement of Activities – Net assets released 
from Restrictions

Net assets released from restrictions for 
operating expenses

1 000 -1 000

Total Revenues and Gains without Donor Restrictions 9 921 905 9 465 203

Supplemental Schedule gör delar av bokslutet kompatibelt 

med amerikansk redovisningsstandard för bedömning av vår 

finansiella status som det amerikanska utbildningsdeparte

mentet gör med anledning av vårt deltagande i det federala 

-

studielånsprogrammet Title IV.
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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.

2018 2019 2020 2021 2022
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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)

Figur 4.4 Universitetets största bidragsfinansiärer 
(inkomster, mnkr)

Finansiär 2022

Vetenskapsrådet 1 094,5

EU 337,3

Knut & Alice Wallenbergs stiftelse 232,6

Formas 168,5

Vinnova 153,0
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4.1 Ett dynamiskt forskningsuniversitet
Lunds universitet bedriver gränsöverskridande forskning av högsta kvalitet. 
Forskningen tar sig an samhällsutmaningar på bred front såväl nationellt som 
internationellt.

En stor del av forskningen bedrivs genom nationella strategiska 

forskningsområden (SFO:er), vars kärna är förnyelse till nytta 

för samhället i det att de är redo att svara på förändrade sam

hällsbehov. Universitet har också i en intern process definierat 

-

fem breda profilområden som täcker in mänskliga rättigheter, 

ljus och material, naturlig och artificiell kognition, proaktivt 

åldrande samt hållbara lösningar. Dessa områden, som är 

ett svar på den förra regeringens förslag om ny modell för 

resursfördelning, kommer att vara profilområden vid Lunds 

universitet fram till 2030.

Internationalisering och forskningsinfrastruktur är stra

tegiskt viktiga områden. En ny forskningsstation vid namn 

-

ForMAX, som består av strålrör där röntgenljus används för 

att studera materialen, har öppnat vid MAX IV. ForMAX är 

specialdesignat för studier av hållbara material från skogen. 

Strålröret är öppnat med stöd av Knut och Alice Wallenbergs 

Stiftelse och driften finansieras av industrin genom samver

kansplattformen Treesearch.

-

Lunds universitet arbetar aktivt för att öka och bredda del

tagandet i Horisont Europa, höja kvaliteten på ansökningar, 

-

samt arbeta mer långsiktigt och strategiskt med ramprogram

mets möjligheter. Arbetet sker på alla nivåer inom universitetet 

-

genom att till exempel uppmuntra till fler ansökningar. På 

fakultetsnivå inventerar man behov av lokalt stöd och incita

ment som kan komplettera och förstärka centrala satsningar 

-

och stöd.

Under pelare ett i EU:s ramprogam har Europeiska forsk

ningsrådet (ERC) beviljat fyra Starting Grants samt tre Consol

idator Grants. Dessa individuella projekt, vilket avser att ERC 

-

-

Starting Grants och Consolidator Grants tilldelas enskilda 

forskare, har stor bredd och berör allt från cancerforskning 

till komplexa flyttfågelbeteende och automatiserade fordon. 

Inom pelare två har fyra samarbetsprojekt koordinerade av 

forskare vid Lunds universitet beviljats. Projekten präglas av 

stor internationalisering både inom och utanför EU. 

Inom ramprogrammets tredje pelare ingår Europeiska insti

tutet för innovation och teknik (EIT) och för att underlätta 

-

erfarenhetsutbyte och uppnå stordriftsfördelar har universi

tetet beslutat att inrätta en gemensam stödfunktion, ett så 

-

kallat KIC-kontor, för att samla universitets engagemang i EIT:s 

Knowledge and Innovation Communities (KIC).

Det nya programmet BIOPATH finansieras av Mistra med 

50 mnkr över fyra år. Programmet ska kartlägga, utvärdera 

och utveckla tillvägagångssätt där biologisk mångfald integre

ras i finansiellt beslutsfattande. I programmet ingår forskare 

-

från akademi, industri, det finansiella systemet och offentliga 

myndigheter.

Forskare vid universitetet är fortsatt engagerade i internatio

nella klimatsammanhang. Vid 27:e Conference of the Parties 

-

(COP27), FN:s klimatförhandlingar, i Sharm el-Sheikh deltog 

sex ackrediterade forskare från universitetet. Tre forskare från 

Lunds universitet deltog också som huvudförfattare till olika 

kapitel i rapporter från FN:s klimatpanel (Intergovernmental 

Panel on Climate Change, IPCC). 

För andra året i rad arrangerades EU Days i Lund som är en 

tvådagarskonferens för dialog och utbyte av idéer om EU:s 

och Sveriges framtid. Bakom EU Days stod Lunds universitet 

tillsammans med Lunds kommun, EU-kommissionens repre

sentation i Sverige och Europa Direkt Lund. 

-
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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. Under 2022 antogs 
422 studenter till utbildning på forskarnivå och 436 examinerades. 

 

Av alla doktorander har 75 procent en anställning som dok

torand. 

-

Fakultetsstyrelserna ansvarar för utbildningen på forskar

nivå inom respektive fakultet med ansvar för kvalitets- och 

-

utvecklingsarbete. Fortsatt arbete pågår med att systematisera 

kvalitetsarbetet och utveckla utbildningen för att säkerställa 

hög kvalitet och att alla doktorander har tillgång till en sti

mulerande forskarutbildningsmiljö. Nedan följer exempel på 

-

utvecklingsinsatser 2022.

REVIDERING AV ANTAGNINGSORDNING 
FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ
Universitetsstyrelsen har fattat beslut om en reviderad antag

ningsordning för utbildning på forskarnivå. I antagnings

ordningen preciserar universitetet Högskoleförordningens 

-

-

bestämmelser om ansökan, behörighet, urval samt hur beslut 

om antagning ska fattas och kan överklagas.

REKRYTERING TILL UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ
En väl genomförd rekrytering är en viktig förutsättning för 

en god utbildning på forskarnivå. Utannonsering av utbild

ningsplats och beredning av antagningsbeslut utgör viktiga 

-

processer för att säkerställa att kandidaten har de kvalifikatio

ner och den förmåga som krävs för att genomgå utbildningen 

-

på forskarnivå. Varje enskild doktorand förväntas bidra till en 

forskningsmiljö för hög kvalitet och ges möjlighet att utveckla 

sin fulla potential. 

Ändringarna i antagningsordningen innebär att universite

tet skärper kraven för att motverka risken för att studenter 

-

handplockas till utbildning på forskarnivå. Kandidaternas 

kvalifikationer ska alltid bedömas av en beredningsgrupp, dvs. 

inte av en enskild medarbetare. Vidare ska beslut om antag

ning med annan finansiering än doktorandanställning fattas 

-

på fakultetsnivå, dvs. inte kunna delegeras vidare till institu

tion eller prefekt. Dessutom ska en riskbedömning göras inför 

-

antagning avseende oberoende, integritet, etik, akademisk 

frihet och dubbla användningsområden som gäller forskning 

som kan användas både civilt och militärt. Universitetet ska 

vid samarbeten med externa finansiärer informera om och 

bevaka de regler som gäller för samarbeten inom forskning 

och utbildning i Sverige. 

ANSVAR FÖR EN GOD STUDIE- 
OCH FORSKNINGSMILJÖ
I den reviderade antagningsordningen framhåller universitetet 

sitt ansvar för en god studie- och forskningsmiljö och för att 

alla doktorander ska behandlas likvärdigt och ha likvärdiga 

förhållanden och villkor för sin utbildning. Ett exempel på 

detta kan hämtas från Ekonomihögskolan som organiserar 

en seminarieserie med fokus på förebyggande arbete för att 

motverka stress och psykisk ohälsa bland doktorander och 

postdoktorer.

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅREN 2022–2023
Den universitetsgemensamma forskarutbilningsnämnden 

består av representanter för fakulteterna, representanter för 

Lunds universitets studentkårer och de fackliga organisatio

nerna. Dess uppdrag är beredande och rådgivande till rektor i 

-

strategiska frågor rörande utbildning på forskarnivå. Forskar

utbildningsnämnden arbetar med tvååriga verksamhetsplaner. 

-

Aktiviteterna för åren 2022–2023 har till syfte att konkretisera 

arbetet med universitetets kvalitetssystem för forskarutbild

ningen.

-

INDIVIDUELL STUDIEPLAN FÖR DOKTORANDER
En viktig del i kvalitetsarbetet är de individuella studieplanerna. 

För att höja kvaliteten i detta arbete genomför universitetet en 

översyn och kartläggning av hur arbetet fortskrider. Konstnär

liga fakulteten och Naturvetenskapliga fakulteten utgör piloter 

-

i detta arbete. Exempelvis har Konstnärliga fakulteten tagit 

fram ett nytt formulär med en ny rutinbeskrivning för upp

rättande och uppföljning av individuella studieplaner. Syftet 

-

är att förtydliga uppdelningen mellan planering och uppfölj

ning, doktorandens respektive universitetets åtaganden samt 

-

att lärosätet ansvarar för att det finns en aktuell och relevant 

plan. Avsikten är att planeringen av doktorandernas studier 

ska göras mer transparent, förutsägbar och rättssäker. 

EXAMENSMÅL, GENERELLA KOMPETENSER 
OCH UNIVERSITETSGEMENSAM DATABAS FÖR 
KURSER I UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ
Universitetet har inlett ett arbete med att ta fram lämpliga 

praktiker för att systematiskt säkerställa att alla doktorander 

uppnår Högskoleförordningens examensmål för utbildning 

på forskarnivå. Ett exempel kan hämtas från Lunds tekniska 

högskola som har infört en slutgranskning av den individuella 

studieplanen. I samband med disputation utvärderas hur väl 

doktoranden möter examensmålen enligt Högskoleförord

ningen och den allmänna studieplanen samt vilka aktiviteter 

-

som återstår efter disputation.

Ett arbete har inletts med kartläggning och analys av de 

generella kompetenser som erbjuds i utbildning på forskarnivå. 

Avsikten är att få förståelse för i vilken mån universitetet tillgo

doser doktorandernas behov av generella kompetenser för sin 

-

utbildning och framtida arbetsliv inom och utom akademin. 

I arbetet beaktas jämställdhet, hållbarhet och internationali

sering. Analysen kopplas till examensmålen för utbildning på 

-

forskarnivå. 
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Ett projekt har inletts för att etablera en universitetsgemen-

sam kursdatabas för kurser som erbjuds i utbildning på fors-

karnivå. Genom detta görs kurser tillgängliga för doktorander 

från olika fakulteter och kan stimulera till ett tvärvetenskapligt 

inslag i forskarutbildningen. Universitetet vill säkerställa att 

det finns ett relevant och tillräckligt utbud av kurser för dok-

toranderna och för deras framtida arbetsliv inom eller utom 

akademin. Exempel på ett fortgående arbete med kurser finns 

på Medicinska fakulteten som har introducerat forskarskolan 

i medicinsk vetenskap. Den innehåller ett obligatoriskt kurs-

paket för det första året av forskarutbildningen. Forskarskolan 

ska bidra till pedagogiska vinster och underlätta planeringen 

för både handledare och doktorander.

Ett arbete pågår med att vidareutveckla forskarhandledar

utbildning och kompetensutveckling av forskarhandledare 

-

med fokus på samordning av innehåll, ansatser och mål. Uni

versitetet arbetar utifrån det behov som finns av att säkra 

-

ny expertis inom forskarhandledning och nya kursledare på 

handledarutbildningen. 

FÖRESKRIFTER OM DIGITALA 
INSLAG VID DISPUTATIONER 
För att säkerställa ett välfungerande, rättsenligt och rätts

säkert förfarande för digitaliseringen har universitetet tagit 

-

fram föreskrifter som ska tillämpas då digitala inslag förekom

mer vid disputation. Utgångspunkten är att disputationer ska 

-

ske fysiskt på plats vid universitetet men att digitala inslag 

kan förekomma förutsatt att kvaliteten i examinationen kan 

säkerställas. Beslut om att ha digitala inslag vid disputation 

ska fattas av fakultetsstyrelsen efter samråd med doktorand 

och huvudhandledare. Det är viktigt att doktoranden är väl 

införstådd med vilka digitala inslag som ska förekomma vid 

disputationen. Doktorandens önskemål huruvida opponenten 

ska delta digitalt eller ej ska beaktas. Universitetets föreskrifter 

preciseras exempelvis vid Ekonomihögskolan som har infört 

nya rutiner för genomförande av disputation som vid oför

utsedda händelser kan innebära att opponent och betygs

nämndsledamöter behöver delta digitalt.

-

-
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Figur 4.7 Examina på forskarnivå (antal)

Figur 4.8 Forskarstudenter 
per finansieringsform (HTE)

 

2018 2019 2020 2021 2022

Doktorandanställning 1 115 1 172 1 164 1 143 1 242

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

Utbildningsbidrag 0 0 2,7 0 0

  – kvinnor/män (%) - -   71/29 - -

Annan finansiering 459 463 447 427 427

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

Totalt 1 575 1 635 1 614 1 571 1 669

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

Figur 4.9 Forskarstudenter med 
anställning utanför universitetet (HTE)

2018 2019 2020 2021 2022

Företagsdoktorander 57 69 73 76 80

            – kvinnor/män (%) 35/65 37/63 41/59 40/60 43/57

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

            – kvinnor/män (%) 62/38 57/43 59/41 62/38 65/35

Anställning på 
universitetssjukhus 94 114 127 142 159

            – kvinnor/män (%) 50/50 50/50 52/48 56/44 56/44
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4.3 Strategiska forskningsområden
-De strategiska forskningsområdena (SFO) är nationella tvärvetenskapliga forsknings

miljöer av internationell toppklass som bidrar till Lunds universitets styrka. 
Universitetet arbetar kontinuerligt för att förnya och vidareutveckla dessa miljöer. 

Lunds universitets elva nationella strategiska forskningsom

råden är tvärvetenskapliga internationella och konkurrens

kraftiga forskningsmiljöer som bidrar till att lösa aktuella och 

-

-

framtida samhällsutmaningar. SFO:erna bidrar till forskningens 

höga internationella klass i Sverige.

Enligt Strategi för Lunds universitets strategiska forsk

ningsområden 2020–2030 är SFO:ernas kärna utveckling och 

-

vetenskaplig förnyelse av kunskap till nytta för samhället. Ett 

arbete har initierats med målet att tydliggöra utvecklingen 

av SFO:erna från beslut och inrättande 2010 mot framtida 

SFO version 2.0. Sedan starten har SFO:erna gjort stora veten

skapliga och samhälleliga genomslag men ska nu gemensamt 

-

utvecklas för att tackla framtidens utmaningar. Universitet har 

tagit initiativ till arbetet som bedrivs på nationell nivå mellan 

involverade partnerlärosäten, gemensamt av SFO:erna inom 

universitetet och av respektive SFO. 

Lunds universitet har tagit initiativ till en nationell dialog mel

lan ledningarna vid partnerlärosätena. Under året genomför

des två möten. Det första tog utgångspunkt i analysfrågorna 

-

-

från det interna arbetet med vetenskap av högsta kvalitet och 

förnyelse, sammanflätning mellan forskning och utbildning, 

strategisk betydelse för näringsliv och samhälle samt samver

kan. Resultatet var en tydligare bild av lärosätenas organisation 

-

och utveckling av SFO:erna. Det andra mötet hade fokus på 

kommunikation. 

Som stöd i det interna arbetet anordnades en workshop 

och ett internat. Resultatet är en samlad bild av SFO:ernas 

forskningsutveckling och samhällsbidrag. Den etablerade platt

formen för nationella samarbeten i SFO:erna möjliggör snabb 

-

omställning av forskningen vid nya samhällsbehov. Ett exempel 

på samarbetet i SFO:erna är COVID Symptom Study där data

insamling via en app om smitta från 4,6 miljoner personer 

-

hjälpte sjukvården att fördela resurser i realtid under pandemin. 

ÖVRIGA UTVECKLINGSAKTIVITETER 
SFO:erna har genomfört utvecklingsaktiviteter enligt strategin. 

Bland annat internutlysningar av medel till forskningsinfra

struktur och fröfinansiering av nyskapande forskningsprojekt. 

-

Kommande SFO-ledare har deltagit i en utbildning om ledar

skap inom tvärvetenskapliga forskningsmiljöer i en matrisor

ganisation. Hållbarhetsforum anordnade en workshopserie om 

-

-

de globala hållbarhetsmålen. 
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4.4 Europeiska unionens ramprogram 
för forskning och innovation
Horisont Europa är världens största forsknings- och innovationsprogram. 
95,5 miljarder euro satsas på samarbeten, individuella projekt, forskarmobilitet och 
forskningsinfrastruktur. Lunds universitet deltar i alla dessa projekttyper och i alla 
delar av programmet.

 

Internationalisering och externa samarbeten är viktiga för 

universitetet och ramprogrammet bidrar till att öka båda på 

ett mycket tydligt sätt, både inom akademin såväl som utan

för. I de projekt som beviljats universitetet under 2022 finns 

-

flest samarbetspartner i följande fem länder Tyskland, Italien, 

Spanien, Nederländerna och Frankrike, tätt följda av svenska 

partner på sjätte plats. Brexit har dock fått en tydlig negativ 

effekt genom att Storbritannien som länge varit andra största 

partner inte längre finns med bland de femton största.

Nätverkspotentialen är stor. I de 77 projekt som beviljats 

under 2021 och 2022 samarbetar universitetets forskare med 

649 partner från 492 organisationer i 44 länder världen över. 

Erfarenheter från tidigare ramprogram visar att samarbetet 

ofta fortsätter i nya ansökningar och projekt.

Intresset för att delta är stort bland forskarna, under 2022 

skickades 342 ansökningar in. Av ansökningarna rörde 197 

samarbetsprojekt, (58 procent) med fokus på globala sam

hällsutmaningar, forskningsinfrastrukturer, Europeiska inno

vationsrådets (EIC) utlysningar, forskarskolor med mera. De 

-

-

145 individuella projektansökningarna (42 procent), riktades i 

första hand till Europeiska forskningsrådet (ERC), men även till 

Marie Skłodowska Curie (MSCA) postdoktorsprogram. De tre 

delprogram med enskilt störst söktryck är EIC Pathfinder, ERC 

samt MSCA. Dessa har som gemensam nämnare att forskarna 

fritt kan välja ämne för sin projektansökan, till skillnad från 

övriga utlysningar som i princip är styrda att bidra till EU:s 

prioriterade mål för forskning och innovation.

Av de ansökningar som utvärderats under året har 71 

projekt beviljats i hård konkurrens, bland dessa dominerar 49 

samarbetsprojekt (70 procent). Resultatet för de individuella 

ansökningarna har varit mycket gott, totalt 22 har beviljats (30 

procent), varav nio ERC-projekt samt tretton MSCA postdok

torala forskare. Under 2021–2022 har universitetet beviljats 

-

77 projekt och cirka 50 miljoner euro. Ramprogrammet är 

för övrigt universitetets andra största externa finansiär, efter 

Vetenskapsrådet och före Wallenbergstiftelserna. 

En kort jämförelse mellan lärosätena i Sverige, hämtad från 

EU-kommissionens Dashboard, visar att universitetet totalt sett 

har tilldelats flest projekt och mest pengar, men är tätt följt av 

KTH, Chalmers, Karolinska institutet samt Uppsala universitet. 

I Europa ligger Lunds universitet på 18:e plats i gruppen läro

säten, vilket är en förbättring från tidigare år. 

-
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Kartan visar antalet samarbeten som universitetet har i de olika europeiska länderna.
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4.5 Forskningsinfrastruktur
Stark och framgångsrik forskning förutsätter ändamålsenlig forskningsinfrastruktur. 
Universitetet agerar lokalt och nationellt, både på egen hand och i samverkan för att 
ge forskarna tillgång till högklassig forskningsinfrastruktur, men utvecklingen i vår 
omvärld vållar bekymmer.

På såväl universitetsgemensam som fakultetsnivå avsätts 

medel för att finansiera anskaffning, uppgradering och drift 

av lokal forskningsinfrastruktur som behöver finnas inom 

universitetet. På universitetsgemensam nivå finns ett univer

sitetsövergripande program för att stödja särskilt angelägna 

-

infrastrukturinitiativ. Ur programmet beviljade universitetet 

år 2022 totalt 20 mnkr under perioden 2023–2027 till elva 

satsningar. 

Genom ett bidrag på 8 miljoner kronor medverkade Cra

foordska stiftelsen till att ett 200 kV kryoelektronmikroskop 

-

för strukturbiologiska studier och forskning kring proteiners 

funktioner kan anskaffas av universitetet.

Hösten 2022 inleddes installationen av universitetets nya 

superdator COSMOS för att tillmötesgå det växande behovet 

av högkapacitetsberäkningar, visualisering och dataanalys hos 

allt fler forskare.

Lunds universitet tar ett stort ansvar för forskningsinfra

struktur av nationellt intresse. Sådan infrastruktur tillhanda

hålls ofta gemensamt av flera lärosäten och delfinansieras 

-

-

av Vetenskapsrådet. Forskningsinfrastrukturregistret i Forsk

ningsportalen är från och med sommaren 2022 ett viktigt 

-

verktyg för att synliggöra och underlätta åtkomst till de natio

nella forskningsinfrastrukturer som universitetet medverkar i. 

-

Den dystra utvecklingen under år 2022 med krig i Europa, 

höga energikostnader, hög inflation och sviktande konjunktur 

har påverkat flera forskningsinfrastrukturer negativt genom 

leveransproblem, förseningar och fördyring. Vetenskapsrådet 

har varnat för att dess utrymme för nya investeringar i forsk

ningsinfrastruktur har krympt. I Vetenskapsrådets utlysning i 

-

slutet av 2022 deltog universitetet i 13 av totalt 26 ansök

ningsinitiativ. Mot bakgrund av att Vetenskapsrådet hade 

-

aviserat en restriktiv budget för utlysningen befaras dock lägre 

beviljandegrad än i föregående ansökningsomgång.
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4.6 Vetenskapliga publikationer
Antalet vetenskapliga publikationer producerade vid univer

sitetet uppgår till omkring 6 500 till 7 400 per år. På grund 

-

av eftersläpning i registreringen av publikationer är siffrorna 

för 2022 preliminära, men det går att se att publiceringstalen 

fortsatt går uppåt.

CITERINGSGRAD
Att mäta hur högt citerade publikationerna är kan ge en bild 

av forskningens genomslag. 17,8 procent av Lunds universitets 

publikationer är bland de högst citerade i världen (topp 10 pro

cent) inom sina respektive forskningsfält. Sett till föregående 

-

års siffror visar det på en nedåtgående trend, vilket också kan 

ses för publikationer från Sverige som helhet. Utvecklingen föl

jer en global trend där länder i Asien och Mellanöstern under 

-

det senaste årtiondet inte bara ökat sin publikationsvolym 

markant utan även har en allt större andel högciterade publi

kationer. En följd av detta är att den relativa citeringsgraden 

-

minskat för traditionellt starka forskningsnationer som USA, 

Schweiz, Nederländerna och Danmark.

INTERNATIONELLA FORSKNINGSSAMARBETEN
Andelen internationellt samförfattade artiklar fortsätter att öka 

från 65,7 procent 2020 till 66,9 procent 2021. På nationell nivå 

ligger andelen något högre, 69,2 procent 2021 för svenska 

lärosäten och forskningsinstitut och även den siffran ökar.

PUBLICERING MED ÖPPEN TILLGÄNGLIGHET
Andelen artiklar som publiceras fritt tillgängliga ökar för varje 

år, med en topp på 66 procent 2021. Den preliminära siffran 

på 65 procent för 2022 kan dock visa på en liten nedgång eller 

avstanning. Den fritt tillgängliga publiceringen sker antingen 

genom publicering i tidskrifter som i sin helhet är öppet till

gängliga eller genom publicering i prenumerationstidskrifter 

-

där enskilda artiklar kan göras öppet tillgängliga, så kallade 

hybridtidskrifter. Fördelningen mellan publiceringsvarianterna 

fortsätter att skifta till mer övervägande andel i hybridtidskrif

ter. 2022 var drygt hälften av de fritt tillgängliga artiklarna från 

-

Lunds universitet publicerade i hybridtidskrifter. Universitetet 

ingår i en rad olika förlagsavtal som gör det möjligt för forskar

na att publicera sig med fri tillgänglighet till en subventionerad 

-

kostnad, och det är dessa avtal som ligger bakom skiftet till en 

allt större andel publicering i hybridtidskrifter.

Publikationer med fritt tillgängliga fulltexter i institutionella 

arkiv, men som ursprungligen inte är publicerade fritt tillgäng

liga är inte inkluderade i statistiken.

-

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

antalet referentbedömda artiklar och översiktsartiklar. Efter

som siffrorna för 2022 ännu är preliminära, redovisas endast 

-

uppgifter till och med 2021.

Figur 4.10 Kostnad per vetenskaplig publikation (tkr)

2017 2018 2019 2020 2021

Kostnad per vetenskaplig 
publikation (prestation) 1 032 1 072 1 159 1 075 1 011

Figur 4.11 Publikationer

2019 2020 2021 2022

Artiklar i referentbedömda 
tidskrifter 5 038 5 409 5 920 5 400

Vetenskapliga översiktsartiklar 233 357 373 347

Konferensartiklar 408 354 354 249

Bokkapitel 665 656 673 592

Vetenskapliga monografier 96 64 84 58

Editerade volymer 63 57 54 52

Delsumma 6 503 6 897 7 458 6 698

Övriga publikationer (övriga 
vetenskapliga artiklar, rapporter, 
översättningar, recensioner etc) 1 751 1 509 1 755 1 374

Doktorsavhandlingar 381 344 402 382

Licentiatavhandlingar 20 20 21 19

Totalt 8 655 8 770 9 636 8 473

Uppgifterna för 2022 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.

För att lösa de samhällsutmaningar vi står inför idag och 

framöver fyller samverkan mellan universitet och omgivande 

samhälle en allt viktigare roll. Samverkan med aktörer utanför 

universitetet innebär att universitetets utbildning och forsk

ning blir resurser för att gemensamt med omvärlden främja 

-

lösningar på aktuella samhällsproblem. Detta betonas i uni

versitetets strategiska plan för 2017–2026, där ett prioriterat 

-

mål är att stimulera aktiva samarbeten. Genom samverkan 

kan universitetets partners perspektiv och kompetens lyftas in 

och vara till gagn för universitetets utbildning och forskning. 

Detta samarbete kan vidare öka möjligheten för ett brett sam

hällsgenomslag relaterat till de stora samhällsutmaningarna.

-

Lunds universitet har under 2022 fortsatt sitt omfattande 

samverkansarbete. Detta drivs och utvecklas i miljöer där 

många verksamheter nyttiggjort sin kunskap och själva utveck

lats genom tät samverkan. 

-

Huvuddelen av all samverkan sker genom fakulteterna. 

Det kan röra sig om samverkansprojekt inom utbildning, 

exempelvis verksamhetsförlagd utbildning, och forskning, 

exempelvis forskningsprojekt tillsammans med externa parter. 

Det kan också röra sig om att fakultetens medarbetare deltar 

som experter, deltar i policyskapande 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. 

För att på ett strategiskt och strukturerat vis utveckla sam

verkansområdet och värna samverkansmålet inrättades 2016 

-

ett särskilt samverkansråd. Rådet representeras av ledamöter 

från samtliga fakulteter för att få en bred förankring av upp

draget 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 universitets samverkansuppgift.

-

Som ett sätt att skapa ökade möjligheter för forskare att 

samverka med externa partners och stödja tvärvetenskapligt 

arbete över fakultetsgränser, inrättade samverkansrådet för ett 

antal år sedan de tematiska samverkansinitiativen. Initiativen 

löper under tre år med möjlighet att söka tillägg för ytterligare 

två. Sedan 2017 har rådet vid fem tillfällen utlyst medel för 

nya initiativ. Sammanlagt har 20 initiativ inrättats, 14 av dem 

pågår fortfarande och ytterligare fyra initiativ beräknas starta 

2023 till följd av 2022 års utlysning av medel.

Universitetet har sedan de tematiska samverkansinitiativen 

initierades avsatt 71 mnkr för denna samverkanssatsning. 

Genom dessa initiativ möjliggörs förutsättningar, inte bara 

för samverkan, utan även för universitetet att få en samlad 

bild över områden som har potential att bli framtida starka 

centrumbildningar. Något som under 2022 bland annat visat 

sig genom en framgångsrik MISTRA-ansökan där personer ur 

två etablerade samverkansinitiativ gått samman och beviljats 

medel till forskningsprogrammet BIOPATH med målet att kart

lägga, utvärdera och samutveckla befintliga och nya tillväga

gångssätt för att integrera biologisk mångfald med finansiellt 

-

-

beslutsfattande. 

De senaste åren har universitetet satsat målmedvetet på de 

kulturella och kreativa kompetenserna och näringarna som 

växt fram som ett nytt fokusområde. Detta är i linje med Lunds 

universitets strategi för kultursamverkan som antogs 2018. 

Under 2022 har detta arbete fortskridit och samarbete och 

samverkan har stärkts, både inom och utom universitetet.

Arbetet med koordinering av en nationell teknikparksfunk

tion, vars syfte är att främja ett långsiktigt hållbart användande 

-

av infrastrukturen kring European Spallation Source (ESS) och 

MAX IV och deras samverkan med övriga samhället med fokus 

på tillgängliggörande, har initierats under året. På liknande 

tema deltar Lunds universitet även som projektpart i SESAM, 

ett samverkansprojekt med fokus på att ta fram modeller för 

ökat tillgängliggörande av laboratorieinfrastruktur.

Under 2022 har universitetet inrättat ett universitetsgemen

samt KIC-kontor. Det ska fungera som en samlande stödorga

nisation för att underlätta administration för engagemanget i 

-

-

Knowledge and Innovation Communitiesde europeiska  (KIC) 

och främja utbyte mellan olika KIC:ar. Global samverkan är 

något som blir allt viktigare och universitetet har en tydlig 

ambition att vidareutveckla samverkansområdet även på den 

internationella arenan.
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5.2 Uppdragsutbildning
Genom uppdragsutbildning för yrkesverksamma ger Lunds universitet yrkesverksamma 
på organisationer och företag bättre förutsättningar att utföra både befintliga och 
förändrade arbetsuppgifter och bidrar därmed till att lösa olika samhällsutmaningar. 
Samtidigt får universitetet väsentlig och aktuell återkoppling till både grundutbildning 
och forskning och utvecklar därigenom sin verksamhet.

2022 har liksom 2021 varit året då många uppdragsutbild

ningar äntligen kunnat genomföras efter att de tidigare blivit 

-

inställda på grund av pandemin. Antal genomförda upp

dragsutbildningar var 152, i jämförelse med 144 år 2021 och 

-

historiskt låga 104 år 2020. 

Många internationella utbildningar kunde tas upp med 

fysiska träffar på plats i Lund och runtom i världen. Häribland 

kapacitetsutvecklingsprogram inom mänskliga rättigheter 

samt innovation inom offentlig sektor. Den internationella 

efterfrågan fanns även inom exempelvis cirkulär ekonomi 

och trafiksektorn. Även om internationella utbildningar kunde 

genomföras på distans under pandemin märks att utbildnings

insatsernas effekter i form av bland annat nätverk och sam

verkan ökar när deltagare ses på plats. Det digitala behovet 

-

-

kvarstår och framöver är det en kombination av digitalt och 

på plats som är aktuellt, beroende på kundens behov och 

efterfrågan. 

Förändringar i det omgivande samhället, såsom oroligheter 

i Europa och eftersläpande effekter av pandemin, påverkar 

uppdragsutbildning på olika sätt. Försvarsmakten satsar exem

pelvis på transportförarutbildningar via Trafikflyghögskolan vid 

-

Lunds tekniska högskola, LTH. Ett stort behov av kompetens

utveckling har även märkts inom sjukvården, både vad gäller 

-

språkkurser i svenska och olika specialistkurser inom medicin 

och hälsa. Inom Lärarlyftet är det framför allt juridik och före

tagsekonomi som varit mycket efterfrågade. 

-

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. Av de 14 utvecklade koncept som 

beviljades under 2020 och 2021 har tre kunnat ges som upp

dragsutbildningar för första gången under 2022: Miljöforen

sik, Processäkerhet för industrin och Hydrogeologi (magasins

analys och hydrauliska tester). Redan under 2022 ses en lyckad 

-

-

-

spin-off på en av kurserna, då tidigare deltagare själva hållit 

i en regional kurs inom miljöforensik och provtagning för 20 

miljöinspektörer i Sjuhäradsregionen. Processäkerhet för indu

strin har nu öppnat upp anmälningar inför omgång två som 

-

kommer att börja i februari 2023. Hösten 2023 kommer även 

en omarbetad version av Miljöforensik att ges. Utvecklingsar

betet fortsätter med de flesta av de finansierade koncepten 

-

 och fler kursstarter planeras under 2023/2024.

Ökade förväntningar på utvecklade partnerskap har märkts 

från framför allt offentliga finansiärer i framtagande och 

genomförande av uppdragsutbildningar. För att fånga kom

petensbehov och ta fram efterfrågade uppdragsutbildningar, 

-

till exempel inom nischade områden som artificiell intelligens 

 (AI)/maskininlärning (ML), samverkar Lunds universitet med 

andra lärosäten och det omgivande samhället. Mellan våren 

2021 och hösten 2022 har Lunds universitet i samarbete med 

Mobile Heights erbjudit AI-utbildningar inom det EU-finansie

rade projektet CoSkill. Utbildningarna som getts inom ramen 

-

för samarbetet är AI för civilingenjörer och Är AI något för vårt 

företag? tillsammans med nätverket AI Lund. Projektet CoSkill 

är ett projekt initierat av Region Skåne och Region Blekinge 

i samarbete med klustren Mobile Heights, IUC Syd, Media 

Evolution City, BBI och TechTank och Netport Science Park i 

syfte att stärka konkurrenskraften hos företagen i regionerna 

genom kompetensutveckling. Projektet CoSkill avslutas nu, 

men samarbetet med Mobile Heights och IUC Syd samt de 

andra företagsklustren fortsätter genom nya satsningar. Inte 

minst genom att tillsammans kartlägga kompetensbehoven i 

regionen i syfte att erbjuda mer behovsanpassade uppdrags

utbildningar. 

-

Ytterligare exempel där nätverk är viktiga är inom skol

området. Det finns i dagsläget flera nätverk för vuxenutbild

ning med fokus på systematiskt kvalitetsarbete. Det senaste 

-

-

och tredje nätverket har fokus på nyanlända och flerspråkiga 

elever. Nätverket leds i samarbete mellan avdelningen för 

uppdragsutbildning på Lunds universitet och regionalt utveck

lingscentrum på Malmö universitet. Arbetet sker på uppdrag 

-

av Skolverket och stödjer skolledare i deras utvecklingsarbete 

i 27 svenska kommuner. Genom lärandesamtal som vilar på 

vetenskaplig grund skapas systematiskt kvalitetsarbete som 

stödjer kommunernas utvecklings- och uppföljningsarbete.
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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 VentureLab 

ingår, samt holdingbolaget LU Holding AB. Det gemensamma 

uppdraget 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 

samt stöd inom exempelvis immaterialrättsliga och juridiska 

frågor. LU Holding AB är den investerande delen av innova

tionsverksamheten. Holdingbolaget ägs av svenska staten men 

-

förvaltas av Lunds universitet.

Figur 5.1 Innovationsresultat (antal)

 2018 2019 2020 2021 2022

 Idéer lärare/forskare 118 150 119 107  94

Idéer studenter 218 338 254 215 210

Innovationsprojekt 206 248 377 316 305

Bildade bolag 16 21 18 10 21

Bolagsinvesteringar 10 8 8 6 4

Patentansökningar 6 16 17 12 13

– varav PCT-ansökningar* 0 4 7 7 2

*) 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 94 nya idéer från forskare och 210 nya 

idéer från studenter vid universitetet inkommit till LU Innova

tion. Avdelningen har arbetat aktivt med 305 innovations

projekt, dvs. idéer som gått vidare i utvecklingsprocessen. 13 

-

-

patentansökningar, inklusive två internationella ansökningar, 

har lämnats in med stöd från LU Innovation. 21 bolag har 

under året bildats ur de forsknings- och studentprojekt som 

gått igenom idéutvecklingsprocessen. LU Holding AB har 

investerat i fyra bolag.

INNOVATION FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID
Med kunskap och forskningsresultat från Lunds universitet 

kan nya lösningar skapas som förbättrar människors livssi

tuation världen över. Innovationsverksamheten stöttar samt

liga fakulteter och bland projekten under året finns allt från 

-

-

översvämningsmodeller till läkemedel för avancerad terapi till 

projekt som gifter kognitionsvetenskap med konst för att lära 

ungdomar skilja mellan fakta, fake news och lögner. 

Bredden är innovationsverksamhetens styrka samtidigt som 

allt fler projekt har en tydlig gemensam nämnare: ambitionen 

att vilja påverka framtiden till det bättre och göra världen lite 

friskare, grönare och snällare. Ett framgångsrikt exempel som 

innovationsverksamheten jobbat med är Elonroad, som under 

 året blev utsett till ett av världens 100 mest lovande impact-

företag när stiftelsen Norrsken presenterade sin prestigefyllda 

Impact 100-lista. Elonroad utvecklar ett ”hightech”-koncept 

för elektriska vägar.

Den nyinstiftade Hållbarhetsfonden är ett långsiktigt univer

sitetsgemensamt initiativ för att stimulera utvecklingen av nya, 

-

hållbara lösningar och minska universitetets egen klimatpåver

kan. Fonden administreras av LU Innovation och i den första 

-

utlysningen som öppnades inom ramen för fonden finansie

rades fyra projekt för att utforska den innovativa potentialen.

-

Vägen från forskningsresultat till innovation kan vara lång. 

Nästan alltid krävs finansiering för att projektet ska kunna 

förflyttas framåt och för att testa och verifiera den innovativa 

potentialen. En del av innovationsverksamhetens stöd är för

mågan att hjälpa projekten att få så kallad mjuk finansiering, 

-

pengar utan krav på avkastning eller ägande. Under året har 

innovationsverksamheten hjälpt innovationsprojekten att ta in 

över 30 mnkr i mjuk finansiering. Det är medel som betyder 

mycket för projekten och ett kvitto på att innovationsverksam

heten stöttat i rätt riktning.

-

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 nyexami

nerade erbjuds även kontorsplats för att arbeta med sina pro

jekt i universitetets inkubator som drivs av VentureLab. Verk

samhetens kärnvärden jämställdhet, mångfald och hållbarhet 

-

-

-

speglas i de idéer som utvecklas hos VentureLab. En jämställd 

könsfördelning av sökande till inkubatorn registrerades 2022. 

Ett annat initiativ för att skapa utrymme för de grupper som 

är underrepresenterade i entreprenörskaps- och startupvärlden 

är helgeventet Believe In Your Ideas. Det riktar sig till studenter 

som är kvinnor eller icke-binära och arrangerades för 17:e 

året i rad. Samtliga 30 deltagare hösten 2022 skulle rekom

mendera en vän att söka till eventet. Årets största event, Lund 

-

Innovation Challenge, anordnades under hösten tillsammans 

med Sony. Drygt 100 deltagande studenter utvecklade under 

48 timmar idéer på temat Future of Play.

INNOVATIONSKONTOR SYD
Universiteten ska i sin årsredovisning redovisa hur de medel 
som har tilldelats har använts för att bedriva verksamheten 
vid innovationskontoret. Redovisningen ska beskriva inrikt
ningen på innovationsverksamheten och målen för denna 

-

samt om, och i så fall vilken, expert- eller specialistkompe-
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tens 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 samar
bete, bör detta framgå av redovisningen. I årsredovisningen 

-

ska också följande flödestal 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, och

3. Antal idéer som har gått vidare till företagsinkubatorer. 

Lunds universitet ansvarar, genom avdelning LU Innovation, 

för Innovationskontor Syd (IKS), som även inkluderar Hög

skolan Kristianstad och Blekinge Tekniska Högskola. Innova

tionskontoret erbjuder stöd till studenter och forskare för att 

-

-

förädla idéer som kan utvecklas till produkter och tjänster, 

som tillför ett värde i samhället. Stödet består av expertkom

petens inom patent, juridik och innovationsutveckling samt 

-

processtöd, databaser, modeller för samarbeten, metoder och 

finansieringsverktyg. Sammanlagt har idéflöden från forskare 

och studenter under 2022 till IKS uppgått till 371 idéer vilket 

framgår av figur 5.2. Under perioden har 72 projekt hanterats 

i verifieringsfasen och nio projekt har gått vidare till regionens 

inkubatorer.

Figur 5.2 Innovationskontor Syds flödestal (antal) 

2018 2019 2020 2021 2022

Idéer som kommit in för prövning 
eller rådgivning1

– från forskare  123  153 127 107 99
– från studenter  240  347 278 275  272

Idéer som går vidare till verifiering2    
– från forskare  34  37 38 38 43
– från studenter  6  9 169 14 29

Idéer som gått vidare till 
inkubatorer  16 21 18 1 9

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 2022 tilldelades Lunds universitet 11,8 mnkr till IKS. För

brukningen 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 forsk

ning, 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 kom

mersiellt nyttiggörande. 

-

För studenter finns även möjlighet att söka Leapfrogs, ett 

stipendium som ger möjlighet att få finansiellt stöd för att 

prova en affärsidé. Under 2022 gav Leapfrogs 34 studenter 

33 000 kronor vardera för heltidsarbete med sina affärsidéer 

under juni-augusti. Utöver det finansiella stödet erbjöds också 

affärsutveckling, workshoppar i bland annat säljpitchning och 

ett värdefullt nätverk.

Figur 5.3 Medel för innovationskontor Syd (tkr)

2018 2019 2020 2021 2022

Intäkter

Medel för 
innovationskontor 11 377 11 963 12 044 12 071 11 784

Kostnader  

Personal -3 728 -4 376 -5 523 -5 665 -4 862

Drift och struktur -979 -850 -1 104 -567 -711

Samverkansaktiviteter -158 -99 -124 -41 -40

Studentsatsningar och 
kompetensutveckling -261 -586 -905 -517 -972

Medel till övriga lärosäten -1 200 -708 -966 -354 -580

Finansieringsstöd -8 056 -8 545 -7 450 -3 853 -5 690 

Årets kapitalförändring -3 005 -3 201 -4 028 1 075 -1 071

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

Under 2022 har IKS beviljat finansieringsstöd till 33 projekt 

med totalt 4 990 tkr. Redovisade oförbrukade medel uppgår 

till totalt 3 394 tkr. Utöver finansieringsstöd från IKS finns även 

verifieringsstöd som ingår i Vinnovas program Validering för 

tillämpning. Upp till 300 000 kronor kan användas för aktivite

ter som stärker affärskonceptet. 2022 blev 50 projekt beviljade 

-

verifieringsstöd. IKS har under 2022 haft fortsatt utbyte med 

andra stöd- och systemaktörer som inkubatorer, företag och 

organisationer, för att driva på förädlingen av idéer och inspi

rera till en mer effektiv process.

-
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SWELIFE 
Swelife är ett nationellt innovationsprogram för livsveten

skaper som finansieras av Vinnova och deltagande parter. 

-

Lunds universitet är, via avdelningen LU Innovation, utsedd till 

koordinator för Swelife. Under 2022 har programmet arbetat 

vidare med att stärka insatsområdena Goda förutsättningar 

för att utveckla och skala upp lösningar för bättre hälsa och 

Starka, samverkande och tillgängliga infrastrukturer inom 

livsvetenskaperna. 

Flera av de största projekten har avslutats i år, som Sjuk

vårdsintegrerad biobankning, Swelife ATMP, Prevention barn

fetma och Genomic Medicine Sweden. 

-

-

Under året har flera, kortare och framtidsinriktade projekt 

startat, exempelvis en vägledning för hälsodata, en framtids

spaning inom hälsoområdet och en förstudie om kvanttek

nologi i svensk hälso- och sjukvård. Projekt för att skapa en 

-

-

kunskapsportal för nya affärsidéer och stärka svensk medver

kan i europeiska innovationsupphandlingar har genomförts. 

-

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 finansierings

stöd får nystartade bolag genom LU Holding även tillgång 

-

till ett stort kontaktnät, hjälp med att bygga team och aktiv 

styrelserepresentation. Vid utgången av 2022 var LU Holding 

AB delägare (upp till maximalt 20 procent ägarandel) i 59 

företag, så kallade portföljbolag. Portföljen domineras av 

bolag inom livsvetenskaper och tech. Fyra av dem fanns med 

på årets 33-lista, när NyTeknik listar de mest lovande unga 

techbolagen i Sverige.

Under året investerade LU Holding i följande fyra nya företag:

• Inceptron – tillhandahåller acceleration som en tjänst till AI-

 

relaterade företag, vilket hjälper dem att minska sina moln

kostnader och/eller utbildningstid för maskininlärning och 

-

 minskar även 2/3 av energiförbrukningen på serversidan.

• MX Waves – bolaget har tagit fram en ny patenterad 

-

 

metodik för mätning av elektromagnetisk strålning på milli

meternivå (5G/6G).

• Quiritis – har utvecklat en mjukvara som hjälper företag 

att konfigurera containerlösningar. Bolagets tänkta produkt 

inkluderar även säkerhetsanalysverktyg.

• TrackPaw Scientific – utvecklar och kommersialiserar en pro

dukt för realtidsmonitorering av aktivitet- och viktförändring 

-

hos djur inom preklinisk forskning och utveckling.

LU Holding AB har under 2022 avyttrat sitt aktieinnehav i totalt 

sex företag varav noll via slutförsäljning av noterade innehav. 

Figur 5.4 visar tillväxt under åren 2017–2021 för de företag 

som LU Holding AB sedan 1999 har investerat i. För 2021 

hade företagen totalt 1 073 heltidsekvivalenter (HTE) samt 

en total omsättning på 895 mnkr. Sammanlagt redovisar de 

1,02 miljarder kronor i riskkapital och bidrog med 480 mnkr 

i skatteintäkter. Långsiktighet är centralt då effekterna av 

investeringarna syns först på längre sikt.

Figur 5.4 Tillväxt LU Holding AB:s portföljbolag 
2017–2021

 

2017 2018 2019 2020 2021

Omsättning (mnkr)  313  423 606 729 895

Årsarbetskrafter (HTE)  407  509 694 743 1 073

Riskkapital (mnkr)  1 297  947 1 082 1 411 1 022

Skatteintäkter (mnkr)  176 216 271 392 480

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

5.4 Donationer
Universitetets samverkan med donatorer har fortsatt under 2022 i syfte att attrahera 
externt kapital och vårda relationen med målgruppen, exempelvis via proaktivt 
nätverkande och skapande av nya kontaktytor.

DONATIONER I URVAL

Donationer från stiftelser

Einar Hansens Allhemsstiftelse har valt att stödja Musikhög

skolan i Malmös Symfoniorkester via en donation om 350 000 

-

kronor för att möjliggöra en internationell turné. Syftet är att 

synliggöra Musikhögskolan och dess orkester och skapa nya 

möten med internationellt kultur- och musikliv.

Tack vare Stig M. och Birgitta Bergströms stiftelse för geolo

gisk forskning får Geologiska institutionen ett tillskott i form av 

-

drygt 8 miljoner kronor, tänkt att gynna studenter och andra 

akademiker genom bidrag och stipendier till avgränsade pro

jekt.

-

Donationer på 12 respektive 6 miljoner kronor har inkommit 

till Nanolab från Crafoordska stiftelsen och från Olle Engkvists 

Stiftelse avseende instrument i det nya Nanolab Science Vil

lage. Apparaturen kommer att bidra till nya teknologier för 

-

hållbara material och ett mer hållbart kunskapssamhälle.

-

Tack vare 25 mnkr i donation från Sparbanken Skåne genom 

ägarstiftelsen Sparbanksstiftelsen Finn, bildas Sparbanken Skå
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nes centrum för hållbar näringslivsutveckling. Här ska EHL och 

LTH samverka för att stödja utvecklingen mot ett mer hållbart 

näringsliv och långsiktigt välstånd i samhället. 

Donationer från privatpersoner

Lunds universitet har mottagit 15 mnkr i donation till en gäst

professur i Mänskliga rättigheter vid Juridiska fakulteten, tänkt 

-

att utveckla forskning kring nationella aspekter av mänskliga 

rättigheter. 

En privat donator har bidragit med drygt en miljon kronor 

till Medicinska fakulteten vid Lunds universitet ämnad åt forsk

ning kring psykisk ohälsa hos barn och unga. 

-

EVENEMANG I URVAL
350-klubben, ett sällskap för Lunds universitets stipendiestif

telses donatorer, har under 2022 bjudits in till två träffar. Temat 

-

för vårens träff var Livsviktig juridik – i brytpunkten mellan 

etik, teknik och mänskliga rättigheter. Vid höstens möte fick 

gästerna lära sig mer om musikens kraft och om hur kropp 

och själ påverkas av toner och klanger. 

Ytterligare exempel på evenemang som Lunds universitet 

arrangerat för donatorer och alumner 2022 är Filantropins 

dag, Stipendieceremonin samt en tillställning i samarbete med 

Lund University Foundation och Svenska Generalkonsulatet i 

New York.

5.5 Alumnverksamhet
Alumner är viktiga för Lunds universitet. Motorn i verksamheten är alumnernas 
engagemang när de återvänder som ambassadörer för universitetet, som gästföreläsare, 
som representanter för näringslivet och som deltagare i olika tvärvetenskapliga 
samarbeten. Alumnverksamhet bedrivs både centralt och på fakulteterna.

Alumnnätverket är ett socialt och professionellt, kostnadsfritt 

nätverk, där alla som studerat minst 30 högskolepoäng eller 

arbetat vid Lunds universitet kan bli medlemmar. Vid årsskiftet 

 2022/2023 hade Alumnnätverket 45 120 medlemmar. Det är 

en ökning med 3,6 procent jämfört med föregående år. 

Avdelningen Alumnrelationer jobbar med såväl marknadsfö

ring av alumnnätverket som kontinuerligt underhåll av system 

-

och medlemsuppgifter. Exempelvis ordnades en sommaravslut

ning för studenter i Lunds domkyrka i juni för att fånga upp 

-

nya medlemmar till nätverket och en e-postkampanj gick ut 

i april till alla registrerade alumner för att uppmana dem att 

logga in och uppdatera sina kontaktuppgifter.

Alumner är också en central målgrupp för regeringsupp

draget till högskolorna om livslångt lärande. Alumnnätverket 

-

knyter alumner till sig och möjliggör att kommunikation kring 

kompetensutveckling, vidareutbildning och arbetsmarknad når 

ut till målgruppen. Detta i sin tur stöttar Sveriges kompetens

försörjning på lång sikt. Därför spelar universitetets kontakter 

-

med alumner en viktig roll. Medlemmarna erbjuds också flera 

olika evenemang vilka vilar på fyra ben: nostalgi, socialt, karriär 

och kunskap. Exempel på evenemang från dessa fyra områden 

under 2022 är:

• Nostalgi – Ett Karnevalsmingel inför 2022 års Katastrofal

karneval hölls i maj där alumner bjöds in att bland annat 

-

lyssna på härliga karnevalsminnen med Lundaprofilen Per 

Ola Olsson (näsa nr 55 i AF:s Nasotek).

• Socialt – Alumnnätverkets bokklubb med interaktiva förfat

tarsamtal. Under september, oktober och november ord

nades i samarbete med Författarskolan, som tillhör Språk- 

och litteraturcentrum vid de Humanistiska och Teologiska 

fakulteterna.

-

-

• Karriär – En Karriärfestival ordnades i mars i samarbete med 

Malmö universitet. Alumner och studenter bjöds in till eve

nemang som främjar karriär, nätverkande och jobbsökande.

-

• Kunskap – Ett webbinarium sändes live i september om det 

strategiska forskningsområdet nanoteknologi av och med 

Nanolund.

Året avslutades med ett traditionsenligt Luciatåg den 13:e 

december med en fysisk publik. Evenemanget hade 374 

anmälda deltagare.
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6. Kompetensförsörjning 
Lunds universitet ska vara det självklara valet, ”University of choice”, för 
såväl befintliga som framtida medarbetare. För att tillse detta behöver 
universitetet fortsätta utveckla en arbetsmiljö som är hållbar och trygg 
och där det ges utrymme för kreativitet och utveckling. Förmågan att 
rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetenser är viktig för framtidens 
kunskapsutvecklare, problemlösare och ledare. 
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6.1 Strategiskt arbete inom HR 
HR-arbetet måste hela tiden utvecklas för att kunna ge Lunds universitets chefer och 
medarbetare bättre förutsättningar för sina respektive uppdrag. 

HR-funktionen vid Lunds universitet har fortsatt att utveckla 

och kvalitetssäkra processer, verktyg och service inom HR-

området som ska möjliggöra och skapa förutsättningar för 

universitetets verksamheter att uppnå en god arbetsgivarpoli

tik med ett välutvecklat ledar- och medarbetarskap. Allt med 

fokus på att nå verksamhetens mål. 

 

 -

Samverkan inom universitetets hela HR-funktion har varit ett 

prioriterat utvecklingsområde med ambitionen att erbjuda ett 

likvärdigt, initierat och tillgängligt stöd. För att ge ytterligare 

kraft har utvecklingsarbetet HR på Lunds universitet startats med 

fokus på roll- och professionsutveckling för HR-medarbetare. 

Över hela HR-området pågår flera stora strategiska utveck

lingsarbeten som alla har det övergripande målet att utveckla 

Lunds universitet som en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats. 

Kompetens- och ledarförsörjningsfrågorna är i fokus tillsam

mans med utvecklade och ändamålsenliga villkor. 

 -

 -

HR EXCELLENCE IN RESEARCH 
Arbetet med projektet HR Excellence in Research har fortsatt 

under året. Syftet med projektet är att Lunds universitet ska 

vara en internationellt attraktiv arbetsgivare för forskare i alla 

skeden av sin karriär. Projektet består av åtta delprojekt som 

arbetar med förbättringar inom områdena: etiska principer 

och professionellt ansvar, rekrytering, arbetsvillkor samt utbild

ning på forskarnivå, kompetens- och karriärutveckling. Bland 

 -

annat har det tagits fram en etikkurs online med syfte att öka 

medvetenheten och kunskapen om forskningsetik och forsk

ningsetisk reglering. Projektet har också arbetat med att göra 

det lättare för anställda vid Lunds universitet att få tillgång till 

relevant information på webben om lagar, förordningar, poli

cyer och riktlinjer som reglerar och påverkar deras forskning. 

För att stötta forskarna i deras kommunikation av forskningen 

har kurser i forskningskommunikation genomförts. När det 

gäller rekrytering har anställningsvillkoren tydliggjorts, det har 

tagits fram en beskrivning av rekryteringsprocessen i lärarför

slagsnämnder och utvecklats en utbildning för ledamöter och 

HR i lärarförslagsnämnder. Projektet har också arbetat med 

att ge en bild över Lunds universitets karriärstöd samt visa 

goda exempel på såväl mentorskapsprogram som mobilitets

koncept. Dessutom har introduktionsprocessen utvecklats, till 

exempel har en checklista för introduktion och en välkomst

guide för internationell personal tagits fram. 

 -

 -

 -

 -

 -

 

- 

Figur 6.1 Antal anställda (HTE)* 

2020 
totalt 

Andel 
kvinnor 

Andel 
män 

2021 
totalt 

Andel 
kvinnor 

Andel 
män 

2022 
totalt 

Andel 
kvinnor 

Andel 
män 

Förändring 
2022 – 2021 % 

Lärare 

Professor 660 29 % 71 % 649 29 % 71 % 625 30 % 70 % -24 -4 % 

Lektor 931 40 % 60 % 958 41 % 59 % 974 42 % 58 % 16 2 % 

Adjunkt 262 54 % 46 % 266 52 % 48 % 262 51 % 49 % -4 -2 % 

Meriteringsanställning 463 46 % 54 % 456 46 % 54 % 439 45 % 55 % -17 -4 % 

Annan undervisande och forskande personal 

Forskare 714 40 % 60 % 717 41 % 59 % 735 43 % 57 % 18 3 % 

Forskningsingenjör 233 45 % 55 % 211 45 % 55 % 241 47 % 53 % 30 14 % 

Projektassistent 75 58 % 42 % 61 60 % 40 % 75 57 % 43 % 14 24 % 

Doktorand 1 413 48 % 52 % 1 412 48 % 52 % 1 401 47 % 53 % -11 -1 % 

Övriga 51 70 % 30 % 63 62 % 38 % 78 59 % 41 % 15 24 % 

Teknisk och administrativ personal 

Administrativ personal 1 617 71 % 29 % 1 667 70 % 30 % 1 751 70 % 30 % 84 5 % 

Bibliotekspersonal 162 62 % 38 % 166 63 % 37 % 160 64 % 36 % -6 -4 % 

Teknisk personal 752 46 % 54 % 754 47 % 53 % 743 45 % 55 % -11 -1 % 

Totalt 7 333 50 % 50 % 7 380 50 % 50 % 7 485 50 % 50 % 105 1 % 

*) Avser december månad respektive år. 

I september 2022 skickades en självutvärdering in till EU-

kommissionen som beskriver status på nuvarande projekt och 

vad Lunds universitet planerar att arbeta med de kommande 

tre åren inom HR Excellence in Research. Under de kommande 

åren kommer Lunds universitet att fokusera på att utveckla 

kompetensförsörjningsarbetet, öka medvetenheten inom etik

området och regelefterlevnaden inom forskningen. I november 

fastslog EU-kommissionen att Lunds universitet gjort framsteg 

–
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med lämpliga och kvalitativa åtgärder. EU-kommissionen ansåg 

också att arbetet har genomförts på ett bra, systematiskt och 

tillfredställande sätt. 

FRAMTIDENS ARBETSPLATS 
Projektet Framtidens arbetsplats har pågått sedan oktober 

2021 och avslutades i december 2022. Projektet bestod av 

två delprojekt. Det ena handlar om vad som är viktigt för att 

Lunds universitet ska vara en långsiktigt attraktiv och hållbar 

arbetsgivare och avrapporterades 2021. Det andra delprojektet 

heter Den hybrida arbetsplatsen och tar sin utgångspunkt i att 

universitetet hösten 2021 fattade beslut om ökade möjligheter 

för TA-personal att arbeta på distans. Fokus i detta delprojekt 

är att följa upp hur Lunds universitet tillämpar beslutet, hur det 

fungerar när det gått en tid och om det finns särskilda frågor 

att arbeta vidare med inom området. 

LAS – EN REFORMERAD ARBETSRÄTT 
Den 8 juni 2022 antog riksdagen regeringens proposition 

Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbets

marknaden. Propositionen handlar om en modernisering av 

arbetsrätten med förändringar bland annat i lag (1982:20) om 

anställningsskydd (LAS). Förändringarna i LAS trädde i kraft 

den 30 juni och tillämpas från och med den 1 oktober 2022. 

 -

- Universitetet har under året vidtagit ett stort antal informa

tions- och dialoginsatser för att stötta verksamheten i föränd

ringsarbetet. Vidare har universitetet genomfört workshoppar, 

anpassat och uppdaterat stödmaterial, uppdaterat information 

på hemsidor och i HR-system samt fört kontinuerlig dialog med 

Statens servicecenter om behov av systemstödanpassningar av 

personal- och lönesystemet Primula i och med det förändrade 

regelverket. Universitetet har även genomfört partsgemensam

ma dialoger och kommit överens med fackliga parter om lokala 

rutiner rörande vissa delar i den statliga överenskommelsen. 

 -

 -

ÖVERSYN AV KOLLEKTIVAVTAL 
Den strategiska satsningen inom kollektivavtalsområdet som 

påbörjades under 2021 har fortsatt under 2022. Lokala parter 

har hanterat lokala kollektivavtal som bedömdes vara i stort 

behov av revidering. Parterna tecknade nya universitetsgemen

samma lokala kollektivavtal för oregelbunden arbetstid, revi

derade partsgemensamma råd och anvisningar till avtal om 

arbetstid för lärare och påbörjade omförhandling av avtal om 

lönesättning för doktorander. Att parterna har regelbundna 

partsgemensamma möten för att hantera gemensamma 

frågor har identifierats som en framgångsfaktor för arbetets 

framåtdrift. 

 -

 -

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. 

 -

KVALITETSSÄKRING AV HR-INDATA 
Inom ramen för Lunds universitets HR-arbete med att utveckla 

och kvalitetsförbättra processer, verktyg och service pågår ett 

långsiktigt förändringsarbete inom området HR-indata. Främ

sta syftet med detta arbete är att effektivisera och kvalitetsför

bättra hanteringen av personal- och lönedata som registreras i 

universitetets HR-system. Detta arbete påbörjades 2022 med 

kartläggning och prioritering av systemrelaterade problem

formuleringar och är ett omfattande förändringsarbete som 

kommer att vidareutvecklas över tid. 

 -

 -

 -

6.2 Jämställdhet och lika villkor 
Frågor om jämställdhet och lika villkor har fortsatt prioriterats under 2022. Flera 
universitetsgemensamma satsningar har initierats under året, bland annat som 
ett resultat av tidigare års projekt Tellus och Universitetsgemensam satsning för 
jämställdhet och likabehandling. 

Med utgångspunkt från universitetets femåriga Lika villkorsplan 

har två projekt startats under 2022. Det ena projektet ska utreda 

vilka indikatorer som universitetet ska använda för att följa upp 

det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering 

(SFAD). Det andra projektet ska öka medvetenhet om ovidkom

mande fördomar i samband med rekrytering och befordran. 

 -

SFAD-teamet och fakulteternas SFAD-samordnare arbetar 

med att utveckla det systematiska förebyggande arbetet mot 

diskriminering i samklang med det systematiska arbetsmiljö

arbetet. Bland annat har en heldag med workshoppar hållits 

för att föra arbetet framåt. 

 -

Lunds universitet har inom ramen för certifieringen till HR 

Excellence in Research levererat flera konkreta förbättringar 

inom rekrytering, introduktion och mottagande av interna

tionell personal som syftar till att göra det enklare att förstå 

processerna och att komma in i universitetets miljö, oavsett 

bakgrund. Bland annat kan nämnas en ny Welcome Guide 

som ska underlätta för internationellt rekryterade att finna 

sig till rätta i Lund och vid universitetet. Universitetet har 

beslutat att särskilt fokus inom kommande HR Excellence-

projekt ska ligga på kompetensförsörjning med ett tydligt lika 

villkorsperspektiv, i enlighet med Lika villkorsplanen och det 

 -
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inriktningsbeslut för utvecklingsarbete inom rekrytering som 

tidigare fattats. 

RÅDET FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKA VILLKOR 
Rådet för jämställdhet och lika villkor har under året knutit 

en ny arbetsgrupp till sig som ska arbeta med frågor som rör 

sexuella trakasserier. Arbetsgruppen har nära anknytning till 

det tidigare Tellus-projektet som undersökte förekomst och 

former av sexuella trakasserier på Lunds universitet. Resultatet 

beskrevs i en rapport 2020 och utgör kunskapsunderlag för 

det fortsätta arbetet med hantering av och förebyggande 

arbete mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella 

trakasserier. 

STIMULANSMEDEL 
Universitetet fördelade under 2022 medel för särskilda sats

ningar på jämställdhet och lika villkor, samt på gästprofessorer 

av underrepresenterat kön i syfte att stimulera lika villkorsar

betet vid fakulteter och institutioner. År 2022 har 5,2 miljoner 

kronor fördelats för sju gästprofessorer av underrepresenterat 

kön och 0,9 miljoner kronor på satsningar för lika villkor, till 

exempel till seminarier, föreläsningsserier och stöd för att 

införa lika villkorsperspektiv i undervisning. 

 -

 -

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

har ett nytt stödmaterial med nya rutiner tagits fram för att 

professionalisera hanteringen av ärenden som kan vara krän

kande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier. 

Materialet riktar sig till chefer, anställda och studenter. 

 -

REGLERINGSBREVENS 
ÅTERRAPPORTERINGSKRAV OCH UPPDRAG 

Rekryteringsmål för professorer 
Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen 
bland nyrekryterade professorer om 49 procent kvinnor. 
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Av årets nyrekryterade professorer är 51 procent kvinnor. Det 

totala antalet nyrekryterade professorer med beslutat tillträ

desdatum under 2022 var 65 personer. Det redovisade utfal

let inkluderar adjungerade professorer, exklusive adjungerade 

professorer är andelen kvinnor bland nyrekryterade professorer 

50 procent. Se även figur 6.3. 

 -

 -

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. 

 -

 -

Lunds universitet har en femårig Lika villkorsplan som inklu

derar jämställdhetsintegrering. Universitetet redovisade inrikt

ningen för jämställdhetsintegrering till Jämställdhetsmyndig

heten i september 2022. 

 -

 -

 -

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 för

slag i budgetpropositionen. Dessa medel fördelas i universite

tets resursfördelning till framför allt fakulteterna. Fakulteterna 

har sedan ansvar att utifrån sina specifika förutsättningar, 

utmaningar och möjligheter fördela medel och uppdrag till 

olika delar av sin verksamhet. I Lunds universitets gemensam

ma resursfördelning finns inga särskilda mekanismer kopplade 

till jämställdhet eller kön. Huvuddelen av finansieringen till 

universitetets forskning kommer från olika externa finansiärer. 

 -

 -

 -

Figur 6.2 Antal professorer per fakultet/motsvarande (HTE) Figur 6.3 Andel kvinnor bland professorer 

60% 

50% Andel kvinnor bland nyrekryterade professorer 

40% 

30% 

Andel kvinnor bland professorer, totalt 
20% 

10% 

0% 
2018 2019 2020 2021 2022 

Nyrekryterade professorer inkluderar även befordrade professorer, 
adjungerade professorer och gästprofessorer. 
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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 
Universitetet fattade i februari 2022 beslut om att ett digitalt 

system för rapportering av tillbud och arbetsskador, IA-syste

met, ska användas av alla verksamheter inom universitetet. 

Implementeringen av systemet inleddes under våren och har 

intensifierats under hösten. Den universitetsgemensamma 

arbetsgruppen för systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM-

teamet, anordnar regelbundna informationstillfällen om 

rapportering i systemet och tillhandahåller stödmaterial via 

arbetsmiljösamordnarna på fakultetsnivå. 

 -

 

Under 2022 fortsatte Arbetsmiljöverket den nationella till

synsaktivitet bland universitet och högskolor med fokus på 

den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som inleddes 

2019. Totalt besöktes tretton institutioner vid universitetet 

inom ramen för tillsynen. Arbetsmiljöverket kontrollerade 

bland annat hur arbetsgivaren arbetar förebyggande med att 

undersöka, riskbedöma och hantera kränkande särbehandling 

kopplat till arbetsmiljölagstiftningen och föreskriften om orga

nisatorisk och social arbetsmiljö. Som ett resultat av tillsynen 

fick sex institutioner krav att åtgärda och en institution fick 

efter återbesök dessutom krav med föreläggande om vite. 

 -

 -

Det universitetsgemensamma SAM-teamet ger stöd i 

samband med exempelvis risk- och konsekvensbedömningar, 

skyddsronder och inspektioner. Representanter från SAM-

teamet adjungeras regelbundet på lokala skyddskommittéer 

och i den centrala skyddskommittén. Utbildningar för chefer, 

skyddsombud och anställda erbjuds med olika teman så som 

brandskydd, kemikaliehantering, strålskydd, samt organisa

torisk och social arbetsmiljö. Under våren lanserades ett nytt 

ledningssystem för brandsäkerhet. Skyddsombudens dag den 

21 oktober uppmärksammades på universitetet genom ett 

arrangemang där överskyddsombuden, vicerektor för kom

munikation, kurage och karaktär samt SAM-teamet med flera 

deltog. 

 

 -

 -

ARBETSMILJÖMÅL 
Universitetet har fastställt övergripande mål för arbetsmiljön 

för åren 2021–2023. Målen är indelade i fyra fokusområden 

och under 2022 har flera insatser gjorts som en del i arbetet 

med områdena. Ett par exempel nämns nedan. 

Chefers beredskap 
Kursutbudet för chefer i Kompetensportalen har utökats med 

bland annat en introduktionskurs för nya chefer, där en av tre 

delkurser ger grundläggande kunskap i bland annat systema

tiskt arbetsmiljöarbete och innebörden av organisatorisk och 

social arbetsmiljö. 

 -

Organisatorisk och social arbetsmiljö 
I samband med den årliga uppföljningen av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet 2021 angav sex av tolv fakulteter/motsva

rande att rutinerna för hantering av kränkande särbehandling 

tydliggjorts för anställda. Uppföljningen påbörjades i slutet av 

2022 och redovisas i april 2023. 

 -

Studenthälsa 
Sedan augusti 2022 har en ny funktion inrättats på Student

hälsan med syftet att skapa en central nod för samordning av 

studenternas arbetsmiljö på universitetet. 

 -

Sjukfrånvarostatistik 
Samtliga fakulteter/motsvarande har under året bedrivit ett 

aktivt hälsoarbete med handlingsplaner framtagna efter 

genomförda risk- och konsekvensbedömningar, som bland 

annat baserades på en analys av sjukfrånvarostatistik för 

föregående år. 

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 

3 000 anställda utnyttjat möjligheten till friskvårdsersättning. 

För att lyfta vikten av regelbunden rörelse under arbetsdagen 

tillhandahåller universitet det ergonomiska pausprogrammet 

Pausit. Universitetet bekostar även årligen deltagande i Lunda

loppet, vilket 794 anställda deltog i 2022. 

 -

 -

SJUKFRÅNVARO 
Uppgift skall lämnas om de anställdas frånvaro på grund 
av sjukdom under räkenskapsåret. Den totala sjukfrånvaron 
skall anges i procent av de anställdas 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. 
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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 naturligt över tid. Under år 

2022 uppgick den totala sjukfrånvaron till 2,6 procent av den 

totala sammanlagda tillgängliga arbetstiden vilket betyder att 

den totala sjukfrånvaron ökat med 0,5 procentenheter jämfört 

med år 2021. Sjukfrånvaron för kvinnor utgjorde under 2022 

totalt 3,5 procent av tillgänglig arbetstid, vilket är betydligt 

högre än för män, vars totala sjukfrånvaro motsvarade 1,7 

procent av tillgänglig arbetstid. I en jämförelse av sjukfrånva

ron för 2022 med 2021, konstateras att sjukfrånvaron ökar för 

både kvinnor och män, 0,7 procentenheter för kvinnor respek

tive 0,3 procentenheter för män. Ökningen av sjukfrånvaron 

under 2022 ses för samtliga åldersgrupper, åldersgruppen 

upp till 29 år ökar med 0,4 procentenheter, åldersgruppen 

 -

 -

30-49 år ökar med 0,4 procentenheter och åldersgruppen 50 

år och äldre ökar med 0,6 procentenheter. Andelen av den 

totala sjukfrånvaron som utgjordes av långtidssjuka (mer än 

60 dagar) minskade jämfört föregående år med 5,6 procent

enheter till 53,1 procent. 

 -

Figur 6.4 Sjukfrånvaro 

2018 2019 2020 2021 2022 

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

Kvinnor 3,7 % 3,3 % 3,3 % 2,8 % 3,5 % 

Män 1,4 % 1,5 % 1,5 % 1,3 % 1,7 % 

Anställda –29 år 1,5 % 1,5 % 1,6 % 1,4 % 1,8 % 

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

Anställda 50 år– 3,0 % 2,7 % 2,4 % 2,3 % 2,9 % 

Andel av sjukfrånvaron 
som utgörs av 
långtidssjuka (60 dagar 
eller mer) 61,3 % 57,8 % 54,6 % 58,7 % 53,1 % 

6.4 Karriär- och kompetensutveckling 
Engagerade chefer och 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. Då antalet webbaserade internutbildningar 

har ökat kraftigt de senaste åren har universitetet under året 

genomfört satsningar på att förstärka kompetensen inom 

detta område. En av de mer prioriterade insatserna har varit 

att utbilda internlärare i hur man bygger webbaserade utbild

ningar. Satsningen på webbaserade internutbildningar bidrar 

till en ökad flexibilitet för deltagare och ger ökade möjligheter 

att anpassa universitetets internutbildningar efter ändamål, 

kostnad och målgrupp. 

 -

 -

CHEF- OCH LEDARUTVECKLING 
Chef- och ledarskapet vid Lunds universitet är ett prioriterat 

utvecklingsområde och två projekt har varit aktuella under 

2022: Framtidens ledarutveckling och Chefsplattformen. 

Framtidens ledarutveckling har genomförts på uppdrag av 

rektor med målet att ta fram ett brett konceptförslag med 

en viljeriktning för universitetets framtida chef- och ledarut

veckling. 

 -

Inom projektet Framtidens ledarutveckling kartlades befint

liga ledarutvecklingsinsatser både internt vid Lunds universitet 

samt externt vid andra lärosäten och organisationer både 

nationellt och internationellt. Det har även genomförts ett 

stort antal intervjuer med personer från olika delar av verksam

heten och med erfarenheter från olika ledarpositioner. Projekt 

rapporten levererades i november och innehåller bland annat 

förslag på flera åtgärder för att möta universitetets ambitioner 

om ett utvecklat kollegialt ledarskap, ett aktivt och ansvars

 -

 -

-

 -

fullt medarbetarskap och att chefer och ledare arbetar för en 

god och kreativ arbetsmiljö som bidrar till möjligheterna att 

skapa forskning, undervisning och samverkan av hög kvalitet. 

Ambitionen är att chefer och ledare ska ha rätt kompetens och 

förmåga att prioritera, leda, fatta beslut och genomföra för

ändringar som utvecklar verksamheten och kan främja akade

misk frihet. Underlaget ligger till grund för fortsatt utveckling 

av chef- och ledarutvecklingen. 

 

 

-

-

Det andra aktuella projektet under 2022 är Chefsplattformen 

med målet att samla viktig information, inspiration och utbild

ning för chefer och ledare på ett samlat ställe. Benchmarking 

och kunskapsutbyte med andra organisationer och lärosäten 

har genomförts och är en viktig källa i utvecklingsarbetet med 

universitetets chefs- och ledarförsörjning. 

 -

Parallellt med dessa projekts genomförande har sektionen 

HR kunnat erbjuda flera nystarter av olika chefsprogram som 

alla genomsyras av en gemensam och väl underbyggd teoretisk 

grundsyn. Programmen för både nya och mer erfarna chefer 

har haft hög efterfrågan och över 100 chefer har deltagit i 

något av de utvecklingsprogram som erbjudits. Utvärdering

arna visar att innehållet i programmen är väl genomtänkta och 

genomförda. För att ytterligare säkerställa att programmens 

innehåll speglar verksamheternas behov förs dialog med bland 

annat de lokala HR-funktionerna. Ett nytt ramavtal tecknades 

under hösten som ger universitetet möjlighet att erbjuda 

externa ledarprogram. Syftet med detta har bland annat varit 

att öka tillgängligheten för deltagare som nu lättare kan välja 

tillfälle för genomförande. 

 -
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KARRIÄRUTVECKLING FÖR AKADEMISK PERSONAL 
De universitetsgemensamma aktiviteterna inom ramen för 

satsningen på karriärutveckling för akademisk personal har 

fortsatt erbjudits under året. Ett tjugotal aktiviteter har samlat 

drygt 500 deltagare. Aktiviteterna ges på engelska och är kost

nadsfria för deltagarna. Genom ett utbud som spänner från 

kortare inspirationsseminarier till längre workshopserier ges 

deltagarna möjlighet att hitta utbildningar som passar deras 

 -

aktuella arbetssituation. Deltagarantalet är fortsatt högt och 

utvärderingarna visar på att aktiviteterna är såväl uppskattade 

som efterfrågade. Bland de insatser som genomförts under 

2022 finns bland annat workshoppar i effektivitet och produk

tivitet, för såväl forskande som teknisk-administrativ personal, 

i akademiskt skrivande, tidsplanering samt karriärutveckling. 

Kortare seminarier har erbjudits på teman som internationali

sering, forskningsfinansiering och innovation. 

 -

 -

6.5 Personalstruktur 
Lunds universitet hade i december 2022 totalt 8 640 anställda, vilka tillsammans 
motsvarade 7 485 heltidsekvivalenter (HTE). Jämfört med samma tidpunkt 2021 
motsvarade detta en ökning med 167 personer respektive 105 HTE. Fördelningen 
mellan de övergripande personalkategorierna var: lärare 32 procent, annan 
undervisande och forskande personal 34 procent och teknisk- och administrativ 
personal 35 procent. Denna fördelning är med marginella förändringar stabil över tid. 

I december 2022 hade Lunds universitet totalt 8 640 månadsav

lönade anställda, inklusive i december helt tjänstlediga/frånva

rande (8 409 exklusive helt tjänstlediga/frånvarande). Jämfört 

med samma tidpunkt 2021 innebär detta en ökning med 167 

personer (167 personer även exklusive helt tjänstlediga/frånva

rande). Totalt motsvarade den samlade personalstyrkan 7 485 

heltidsekvivalenter (HTE). I en jämförelse med 2021 innebär 

detta en ökning med 105 HTE (se även figur 6.1). Den största 

ökningen ses för gruppen teknisk och administrativ personal 

(67 HTE), i vilken administrativ personal ökat (84 HTE), medan 

biblioteks- respektive teknisk personal minskat något. Även 

gruppen annan undervisande och forskande personal ses öka 

(67 HTE). Störst ökningar i denna grupp ses för forsknings

ingenjörer (30 HTE) och forskare (18 HTE). Gruppen lärare 

minskar något (-29 HTE). Störst förändring i gruppen är en 

minskning av professorer (-24 HTE). Drygt hälften av denna 

minskning utgörs av seniorprofessorer, vilka bland annat 

minskar som ett resultat av universitetets beslut om att från 

och med 1 januari 2021 successivt avveckla seniorprofessor 

som en läraranställning. Även kategorin meriteringsanställning 

minskar (17 HTE), medan lektorer ses öka något (16 HTE). 

 

 

-

-

 -

 -

Könsfördelningen bland samtliga anställda var i december 

2022 jämn på övergripande nivå, i det att 50,3 procent var 

kvinnor och 49,7 procent var män, vilket innebär endast 

marginella förändringar jämfört föregående år. Som tidigare 

kan konstateras att det finns större skillnader inom de olika 

befattningsgrupperingarna. I gruppen lärare var 41 procent 

kvinnor (2021: 40 procent) och 59 procent män. Bland annan 

undervisande och forskande personal var fördelningen oför

ändrad jämfört föregående år då 47 procent var kvinnor och 

53 procent män. I gruppen teknisk- och administrativ personal 

var andelen kvinnor 62 procent (2021: 64 procent) och 38 

procent män. Som tidigare år gäller också att ur perspektivet 

enskilda befattningskategorier är skillnaden i könsfördelning 

 -

störst bland administrativ personal som har högst andel kvin

nor med 69 procent kvinnor och 31 procent män, medan 

andelen män är störst ibland professorer med 69 procent män 

och 31 procent kvinnor. 

 -

Av samtliga anställningar i december 2022 var 62 pro

cent tillsvidareanställningar och 38 procent tidsbegränsade 

anställningar, vilket är oförändrat jämfört med föregående 

år (fördelningen är den samma både inklusive och exklusive 

helt tjänstlediga/frånvarande). Liksom tidigare år skiljer sig 

denna bild åt mellan olika befattningsgrupper. Störst andel 

tidsbegränsade anställningar ses naturligt i gruppen annan 

undervisande och forskande personal (70 procent), vilken till 

mer än hälften består av doktorander. Av samtliga anställ

ningar var 16 procent på deltid (mindre än 100 procent) och 

84 procent på heltid. Denna fördelning är endast marginellt 

förändrad jämfört med föregående år. 

-

 -

MÅL FÖR ANDEL BITRÄDANDE LEKTORER 
Under 2021–2024 har Lunds universitet ett mål att 5 procent 
av samtlig forskande och undervisande personal (heltidsek
vivalenter) ska vara biträdande lektorer. 

 -

I oktober 2022 utgjorde biträdande universitetslektorer 4,0 

procent av samtliga forskande och undervisande personal (4,2 

procent år 2021). Biträdande universitetslektorers andel av all 

forskande och undervisande personal har minskat marginellt 

under senare år, primärt som ett resultat av ökade bidrag 

från externa finansiärer, vilket gett en ökning av den samlade 

gruppen forskande och undervisande personal. Gruppen 

biträdande universitetslektorer ökar i fråga om antal personer 

mellan åren 2021 och 2022, men antalet heltidsekvivalenter 

vid mättillfället ses minska något, vilket också bidrar till redo

visat utfall. 

 -
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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 pandemi och krig haft en fortsatt 

positiv ekonomisk utveckling under 2022. Verksamhetsnivån 

mätt i kostnader uppgick till 9 812 mnkr vilket är en ökning 

med 476 mnkr sedan föregående år och med 1 348 mnkr (15,9 

procent) sedan 2018. Under femårsperioden har intäkterna 

ökat med 1 405 mnkr (16,5 procent) och bidragsinkomsterna 

har ökat med 640 mnkr (20,2 procent). 

Resultatet för 2022 är ett överskott på 109 mnkr fördelat på 

ett överskott inom utbildningen på 65 mnkr och ett överskott 

inom forskningen på 43 mnkr. Universitetets kostnader har 

ökat med 476 mnkr (5,1 procent) sedan 2021. Den största 

kostnadsposten är personalkostnaderna som visar en ökning 

med 1,7 procent. 

Lokalkostnaderna ökar med 9,8 procent jämfört med före

gående år. Ökade kostnader för hyror, el och bränsle står för 

merparten av ökningen. 

 -

Driftskostnaderna ökar med 206 mnkr (13,6 procent) 

jämfört med föregående år. En stor del av ökningarna kan 

förklaras med att reserelaterade kostnader ökar efter att pan

demins restriktioner upphört gälla. Exempelvis ökar kostnader 

för biljetter bil- och busshyra (59 mnkr), hotell och logi (43 

mnkr) samt konferenser (29 mnkr). 

 -

Verksamhetens intäkter har ökat med 455 mnkr sedan 

2021. I jämförelse med 2021 ökar alla intäkter. Största ökning

en har intäkter av bidrag som uppgår till 3 747 mnkr och är 

 -

en ökning med 274 mnkr (7,9 procent) sedan föregående år. 

Även avgiftsintäkter ökar kraftigt och når efter en 17 procentig 

ökning 896 mnkr. 

Universitetet fortsätter att skapa ett visst ekonomiskt över

skott. Det totala myndighetskapitalet inklusive årets resultat 

uppgår till 2 038 mnkr vilket är en ökning med 109 mnkr 

under året. Även de oförbrukade bidragen fortsätter att öka 

och uppgår till 4 642 mnkr vilket är en ökning med 78 mnkr 

(1,7 procent) sedan föregående år. 

 -

Figur 7.1 Ekonomisk utveckling (mnkr) 
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Figur 7.2 Verksamhetsutfall totalt (mnkr) 

2022 2021 
Förändring 
2022–2021 % 2020 

Verksamhetens intäkter 

Anslag 5 232 5 189 43 0,8 % 4 914 

Avgifter 896 766 130 17,0 % 727 

Bidrag 3 747 3 473 274 7,9 % 3 445 

Finansiella 46 38 8 21,1 % 18 

Summa 9 921 9 466 455 4,8 % 9 104 

Verksamhetens kostnader 

Personal 6 308 6 205 103 1,7 % 5 822 

Lokaler 1 212 1 104 108 9,8 % 1 100 

Övrigt 2 244 2 024 220 10,9 % 2 102 

Finansiella 48 3 45 - 3 

Summa 9 812 9 336 476 5,1 % 9 027 

Verksamhetsutfall 109 130 -21 - 77 

Resultat från andelar i hel- och delägda företag 0 0 0 - 0 

Årets kapitalförändring före uppbördsverksamhet och transfereringar 109 130 -21 - 77 
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7.2 Intäkter 
Verksamhetens intäkter 2022 uppgår till 9 921 mnkr exklusive 

uppbörd och transfereringar vilket är 455 mnkr mer än 2021. 

2022 är sista året för regeringens extra satsningar på sektorn 

och på myndigheten med anledning av pandemin vilket är 

en del av ökningen. I jämförelse med 2021 ökar alla intäkter. 

Intäkter av anslag uppgår till 5 232 mnkr fördelat på 2 480 

mnkr inom utbildning och 2 752 mnkr inom forskning. Det är 

en ökning på 43 mnkr (0,8 procent) i jämförelse med 2021, 

fördelat på 14 mnkr på utbildning och 29 mnkr på forskning. 

Intäkter av avgifter uppgår till 896 mnkr vilket är en ökning 

med 130 mnkr (17 procent) sedan föregående år. Intäkter av 

bidrag uppgår till 3 747 mnkr, en ökning med 274 mnkr (7,9 

procent) sedan föregående år. De finansiella intäkterna ökar 

till 46 mnkr från förra årets 38 mnkr vilket är 21,1 procent. 

De största bidragsgivarna är Vetenskapsrådet (1094 mnkr), 

EU (339 mnkr), Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (233 mnkr) 

och Formas (168 mnkr). Störst ökning jämfört med föregående 

år har EU som har ökat 80 mnkr (31 procent). Vetenskapsrå

dets bidrag har ökat med 35 mnkr jämfört med föregående 

 -

år. I figur 7.3 framgår de senaste fem årens intäktsökning som 

totalt uppgår till 1405 mnkr. 

Figur 7.3 Intäkter (mnkr) 
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7.3 Kostnader 
Verksamhetens kostnader 2022 uppgår till 9 812 mnkr exklu

sive uppbörd och transfereringar vilket är en ökning med 

476 mnkr (5,1 procent) sedan 2021. Den största posten är 

personalkostnaderna som uppgår till 6 308 mnkr och visar en 

ökning med 103 mnkr (1,7 procent). 

 -

Lokalkostnaderna som uppgår till 1 212 mnkr vilket är en 

ökning på 108 mnkr (9,8 procent) jämfört med föregående 

år. Ökade hyror står för den största delen (65 mnkr). El och 

bränsle till hyrd lokal är andra poster som står för ökningarna 

(20 mnkr). Kostnader för lokalservice ökar med 12 mnkr mel

lan åren. En trolig anledning är att fler är på arbetsplatsen när 

pandemin är över. 

 -

Posten övrigt uppgår till 2 244 mnkr och består av driftkost

nader (1 719 mnkr) och avskrivningar (526 mnkr). Det är en 

ökning med 220 mnkr (10,9 procent) sedan 2021. Ökningen 

gör att posten kommer i samma nivå som under 2019 som är 

det sista året innan pandemin. En stor del av ökningarna är 

reserelaterade kostnader såsom kostnader för biljetter bil- och 

busshyra (59 mnkr), hotell och logi (43 mnkr) och konferenser 

(29 mnkr). Samma typ av kostnader som var låga under pan

demiåren 2020 och 2021 eftersom restriktionerna minimerade 

myndighetens resor. 

 -

 -

Avskrivningarna uppgår till 526 mnkr vilket är 15 mnkr 

(2,9 procent) lägre än 2021. Störst avskrivningar har MAX IV 

med 242 mnkr följt av Medicinska fakulteten med 87 mnkr. 

Störst förändring har MAX IV som ökat sina avskrivningar med 

20 mnkr. Övriga verksamheter har mindre förändringar. De 

finansiella kostnaderna uppgår till 48 mnkr vilket är en kraf

tig ökning (45 mnkr) jämfört med föregående år. Den stora 

ökningen beror främst på orealiserade värdeminskningar för 

aktier (35 mnkr) och räntefonder (4 mnkr) inom LU-fonder. 

 -

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 65 mnkr att jämföra 

med förra årets överskott på 71 mnkr. 

 -

Lunds universitet har haft färre studenter än planerat. Årets 

utbildningsproduktion på grundnivå och avancerad nivå, som 

får avräknas mot takbeloppet, uppgår till 2 345 mnkr vilket 

understiger årets takbelopp med 11 mnkr. Detta innebär att 

sparade prestationer som får sparas och kvittas mot eventuell 

underproduktion kommande år, minskar till 161 mnkr. 

Intäkterna inom utbildningen uppgår till 3 041 mnkr, en 

ökning med 102 mnkr (3,46 procent) jämfört med föregående 

år då de uppgick till 2 939 mnkr. Anslagsmedel är den största 

intäktsposten (2 480 mnkr) och motsvarar 82 procent av intäk

terna. Det är ökning på 15 mnkr jämfört med föregående år. 

 -

Avgiftsintäkterna har ökat med 78 mnkr till 480 mnkr sedan 

2021 (19,3 procent). 

Av de totala avgiftsintäkterna utgör 154 mnkr avgifter 

från tredjelandstudenter, en ökning med 14 mnkr sedan 

föregående år. Uppdragsutbildning och beställd utbildning 

har tillsammans intäkter på 89 mnkr, vilket är 31 mnkr högre 

än föregående år. Kostnaderna inom utbildningen uppgår till 

2 975 mnkr, en ökning med 107 mnkr (3,7 procent) jämfört 

med föregående år. Personalkostnaderna, som är den största 

posten, ökar med 30 mnkr till 1 954 mnkr. Kostnaderna för 

lokaler har ökat med 16 mnkr till 446 mnkr (3,8 procent). 

Posten övrigt har ökat med 60 mnkr till 574 mnkr jämfört 

med föregående år. Stora förändringar syns på reserelaterade 

kostnader som ökar med 20 mnkr i jämförelse med 2021 och 

beror på att det åter varit möjligt att resa efter borttagande 

av pandemins restriktioner. 

Figur 7.5 Verksamhetsutfall för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 

2022 2021 
Förändring 
2022–2021 % 2020 

Verksamhetens intäkter 

Anslag 2 480 2 465 15 0,6 % 2  281 

Avgifter 480 402 78 19,3 % 398 

Bidrag 69 71 -2 -2,5 % 95 

Finansiella 12 1 11 - 0 

Summa 3 041 2 939 102 3,5 % 2 774 

Verksamhetens kostnader 

Personal 1 954 1 924 30 1,5 % 1 783 

Lokaler 446 430 16 3,8 % 411 

Övrigt 574 514 60 11,6 % 522 

Finansiella 2 0 2 - 0 

Summa 2 975 2 868 107 3,7 % 2 717 

Verksamhetsutfall 65 71 -6 - 57 

Resultat från andelar i hel- och delägda företag 0 0 0 - 0 

Årets kapitalförändring före uppbördsverksamhet och transfereringar 65 71 -6 - 57 
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7.5 Forskning 
Forskning och utbildning på forskarnivå (inklusive uppdrags

forskning) visar ett överskott på 43 mnkr vilket är 16 mnkr 

lägre än 2021 (59 mnkr). I universitetets ekonomiska planering 

är åtagandet till European Spallation Source (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 kommer framöver att redovisas som ett överskott i 

universitetets resultaträkning. Av överskottet på 43 mnkr 2022 

beror 55 mnkr på denna interna avsättning. Verksamhetsre

sultatet inom forskningen visar därmed ett underskott om 12 

mnkr 2022. Universitetet har haft en stark tillväxt inom forsk

ningen 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 3 757 mnkr vilket är en ökning med 58 mnkr från 2021. 

Vissa fakulteter har i år ökat sina bidragsinkomster för året 

och andra har minskat dem. De största ökningarna har Lunds 

tekniska högskola (LTH) som ökat med 67 mnkr och Naturve

tenskapliga fakulteten som ökat med 64 mnkr. 

 -

 -

 -

 -

Intäkterna inom forskningen uppgår till 6 880 mnkr (6 527 

mnkr 2021). Den största intäktsposten är bidragsintäkter som 

ökat med 275 mnkr (8 procent) till 3 678 mnkr. Medicinska 

fakulteten har störst andel av universitetets bidragsintäkter 

inom forskningen med 33,5 procent. Näst störst andel har 

Lunds tekniska högskola (LTH) med 22,6 procent. Avgifts

intäkterna uppgår till 417 mnkr vilket innebär en ökning med 

53 mnkr sedan föregående år. Kostnaderna inom forskningen 

uppgår till 6 837 mnkr vilket är en ökning med 370 mnkr (5,7 

procent). Personalkostnaderna uppgår till 4 355 mnkr vilket 

är en ökning med 73 mnkr (1,7 procent). Det beror bland 

annat på den årliga löneökningen. Posten övrigt som består av 

drift- och avskrivningskostnader har ökat med 160 mnkr (10,6 

procent) jämfört med föregående år och är 2022 1 671 mnkr. 

En stor del av ökningen beror på att det åter varit möjligt att 

resa efter borttagande av pandemins restriktioner vilket gör att 

reserelaterade kostnader ökar med 108 mnkr i jämförelse med 

2021. Avskrivningskostnader är 484 mnkr vilket är en ökning 

med 14 mnkr jämfört med 2021. 

 -

Lokalkostnaderna har ökat med 92 mnkr till 766 mnkr. 

Störst kostnad för lokalkostnader har Medicinska fakulteten 

som 2022 har 252 mnkr i lokalkostnader inom forskningen 

vilket motsvarar 32,9 procent av forskningens totala lokal

kostnader. 

 -

Figur 7.6 Verksamhetsutfall för forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 

2022 2021 
Förändring 
2022–2021 % 2020 

Verksamhetens intäkter 

Anslag 2 752 2 723 29 1,1 % 2 633 

Avgifter 417 363 53 14,7 % 329 

Bidrag 3 678 3 403 275 8,1 % 3 350 

Finansiella 34 37 -4 -9,4 % 18 

Summa 6 880 6 527 354 5,4 % 6 330 

Verksamhetens kostnader 

Personal 4 355 4 281 73 1,7 % 4 039 

Lokaler 766 673 92 13,7 % 689 

Övrigt 1 671 1 510 160 10,6 % 1 580 

Finansiella 46 2 44 - 3 

Summa 6 837 6 468 370 5,7 % 6 310 

Verksamhetsutfall 43 59 -16 20 

Resultat från andelar i hel- och delägda företag 0 0 0 0 

Årets kapitalförändring före uppbördsverksamhet och transfereringar 43 59 -16 20 
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7.6 Finansnetto, likviditet och upplåning 
Lunds universitet visar ett finansiellt resultat med -2 mnkr för 

2022 och en behållning i kassa och bank på 5 507 mnkr vid 

utgången av året, en ökning med 49 mnkr sedan 2021. De 

finansiella kostnaderna är 48 mnkr 2022. Det är en ökning 

med 45 mnkr jämfört med föregående år. Den stora ökningen 

beror till största del på orealiserade värdeminskningar för aktier 

med 35 mnkr och orealiserade värdeminskningar för ränte

fonder med 4 mnkr som orsakats av börsens nedgång under 

2022. Valutakursförluster belastar kostnaderna med 5 mnkr 

och valutakursvinster är 3 mnkr. 

 -

Under 2022 har räntan på räntekontot hos Riksgälden ökat 

från att varit närmare noll. Det innebär att universitetet, som 

enligt förordning ska placera överskottslikviditet på räntekonto 

i Riksgälden, haft kostnader på 4 mnkr och intäkter på 39 

mnkr för placerade medel. Intäkten är den största andelen 

av myndighetens finansiella intäkter som är 46 mnkr 2022. 

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 fors

kare och forskargrupper. Inplanerade nybyggnationer, större 

ombyggnationer och infrastruktursatsningar bidrar till att ett 

kapital skapas under en begränsad period. Delar av myndig

hetskapitalet är därutöver uppbundet i olika former av lång

siktiga åtaganden, till exempel i form av samfinansiering och 

avskrivningar. Det totala myndighetskapitalet inklusive årets 

resultat uppgår till 2 038 (1 929) mnkr varav 2 001 (1 892) 

mnkr avser den ackumulerade kapitalförändringen (balanse

rad kapitalförändring och årets kapitalförändring). Myndig

hetskapitalet har ökat med 109 mnkr under året och sedan 

2018 har det ökat med 305 mnkr. De största posterna som 

påverkat myndighetskapitalet 2022 är att avsatta medel för 

riktade ändamål inte förbrukats enligt plan samt ökade rän

teintäkter. Störst myndighetskapital har Medicinska fakulteten 

med 494 mnkr vilket är 24,2 procent av universitetets totala 

myndighetskapital. 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

De oförbrukade bidragen fortsätter att öka och uppgår till 

4 642 mnkr vilket är en ökning med 78 mnkr (1,7 procent) 

sedan 2021. Medicinska fakulteten och MAX IV har mest 

oförbrukade bidrag (1 527 mnkr respektive 1 032 mnkr). 

Tillsammans står de för 55 procent. Av universitetets oförbru

kade bidrag beräknas 251 mnkr vara uppbundna för framtida 

avskrivningar. 

 -

Sedan 2018 har de oförbrukade bidragen ökat med 717 mnkr. 

De flesta fakulteter visar en ökning 2022. Störst ökningar visar 

Medicinska fakulteten med 57 mnkr. MAX IV minskar med 

100 mnkr. Figur 7.9 visar att både myndighetskapitalet och de 

oförbrukade bidragen fortsätter att öka under 2022. 

Figur 7.9 Myndighetskapital och 
oförbrukade bidrag (mnkr) 
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7.8 Möjligheter och utmaningar 
Lunds universitet är en viktig och central aktör som bidrar till 

tillväxt och välstånd, förmedlar bildning, möter komplexa sam

hällsutmaningar och skapar förutsättningar för ett öppet och 

demokratiskt samhälle. Universitetet är ett internationellt läro

säte som bedriver högkvalitativ utbildning och världsledande 

forskning. Universitetet är fortsatt framgångsrikt att i kon

kurrens erhålla externa medel. Beroendet av tidsbegränsade 

externa bidrag har dock ökat över tid och skapar allt större 

svårigheter att bland annat bygga långsiktiga karriärvägar för 

lärare och forskare. 

 -

 -

 -

Sverige präglas av ekonomisk oro, hög inflation, skenande 

energikostnader och en geopolitisk instabilitet i omvärlden. 

Detta påverkar även Lunds universitet och skapar kännbar 

kostnadsökning för all verksamhet. Lönerna utgör en stor 

del av universitetets samlade kostnader och löneökningar 

som överstiger den årliga pris- och löneuppräkningen får 

direkta konsekvenser. Ett geopolitiskt allt mer instabilt läge 

i omvärlden påverkar universitetets globala kontaktytor och 

internationella utbyte av studenter, lärare och forskare. 

Universitetet fortsätter att skapa ett visst ekonomiskt 

överskott. Anledningen till det är ett betydande och växande 

inflöde av externa bidrag, att möta kostnader för nybyggna

tioner och större ombyggnationer, inplanerade infrastruk

tursatsningar samt ekonomiska förutsättningar som skapar 

osäkerhet. Kapitalet är en tillgång som kan fungera som en 

krockkudde i en ekonomiskt utmanande tid. 

 

 

-

-

MAX IV är landets enskilt största satsning på forskningsin

frastruktur och ett flaggskepp inom svensk forskning. MAX IV 

är en forskningsanläggning som vänder sig till såväl svenska 

som internationella användare inom ett stort antal forsknings

områden, bland annat inom hållbara material, solceller och 

rening av mark. Då MAX IV är en mycket stor elkonsument 

är energikostnaderna en kännbar kostnadsökning och en 

påtaglig ekonomisk utmaning. 

 -

 -
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7.9 Donationsmedel 
Kapitalet inklusive disponibel avkastning för donationsmedel 

som förvaltas enligt § 12 donationsförordningen (1998:140) 

uppgår till 335,9 mnkr (339,2 mnkr). Marknadsvärdet av till

gångarna uppgick per bokslutsdagen till 336,0 mnkr (339,4 

mnkr). Avkastningen har under året uppgått till +4,6 mnkr 

(+15,6 mnkr). Utdelning har skett enligt donatorernas önske

mål. Under 2022 har 1,0 mnkr (0,3 mnkr) delats ut till insti

tutioner inom Lunds universitet, varav 0,3 mnkr (0,3 mnkr) 

från kapitalet. Universitetets kostnader för förvaltning har 

beräknats och debiterats donationerna. Den erhållna ersätt

ningen för uppkomna kostnader uppgår till 367 395 kronor 

(286 234 kronor). 

 -

 -

 -

 -

Året som gick var ett tufft år på många sätt; skenande infla

tion, krig och en energikris i Europa och ett nedstängt Kina. 

Skiftet från en extrem lågräntevärld med obegränsad tillgång 

till gratispengar till en högräntevärld där pengar plötsligt kos

tar och inte alltid finns tillgängliga ledde till att i princip alla 

tillgångsslag sjönk i värde. 

 -

 -

Börserna föll överlag tvåsiffrigt och långa obligationsfonder 

backade runt 10 procent. En stark dollarutveckling innebar 

dock att globala aktieplaceringar klarade sig relativt bra (i 

kronor räknat). 

Universitetets placeringar har gett en genomsnittlig utdel

ningsbar avkastning inklusive rearesultat på +1,4 procent 

(+8,4 procent). Räntan för statsskuldväxlar har under året 

uppgått till +0,2 procent (

 -

-0,2 procent). Totalavkastningen för 

portföljen uppgick till -10,2 procent (+15,6 procent). Utveck

lingen för portföljens jämförelseindex var 

 -

-3,4 procent (+9,8 

procent). I slutet av året gjordes tilläggsplaceringar i två av 

räntefonderna. Inga fonder har tillkommit eller avyttrats under 

året. Avkastningen för de svenska aktiefonderna blev -26,3 

procent, -33,4 procent och -30,5 procent. Placeringarna i de 

globala aktiefonderna blev -13,1 procent, -8,3 procent samt 

-16,2 procent. Utvecklingen av det svenska utdelande indexet 

SIXRX uppgick till -22,8 procent, Eurostoxx (i SEK) -0,6 pro

cent 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 2018–2022 redovisas i figur 7.12. 

Universitetet har under året mottagit följande donationer 

på en miljon kronor eller mer: 

Donation från Tore Mårtensson. Medlen ska användas för 

forskning rörande Parkinsons sjukdom. 1,7 mnkr 

Donation från Lennart Blecher. Medlen ska användas för 

finansiering av en gästprofessur i ämnet mänskliga rättigheter. 

15,0 mnkr. 

Erhållna nya donationer, i tusental kronor, för perioden 

2018–2022 framgår av figur 7.10. 

Figur 7.10 Erhållna nya donationer (tkr) 

2018 2019 2020 2021 2022 

9 858 9 443 13 003 74 072 33 202 

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 2022 2021 

Verksamhetens intäkter 

Intäkter av anslag 1 5 231 517 5 188 910 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2, 42, 43  

 

 

 

896 148 765 658 

Intäkter av bidrag 3 3 747 124 3 473 441 

Finansiella intäkter 4 46 117 38 193 

= Summa 9 920 905 9 466 203 

Verksamhetens kostnader 

Kostnader för personal 5 -6 308 132 -6 205 360 

Kostnader för lokaler 6 -1 211 896 -1 103 664 

Övriga driftkostnader 7 -1 718 540 -1 512 562 

Finansiella kostnader 8 -47 879 -2 689 

Avskrivningar och nedskrivningar 11, 12, 13, 14  -525 872 -511 509 

= Summa -9 812 319 -9 335 783 

Verksamhetsutfall 108 586 130 420 

Transfereringar 9 

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 55 717 56 559 

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 251 322 214 667 

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 134 350 119 803 

Lämnade bidrag -441 389 -391 028 

= Saldo 0 0 

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 10 108 586 130 420 
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7.11 Balansräkning 

Belopp i tkr Not 2022-12-31 2021-12-31 

TILLGÅNGAR 

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för utveckling 11 2 070 1 872 

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 12 14 347 15 129 

Summa immateriella anläggningstillgångar 16 417 17 001 

Materiella anläggningstillgångar 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 13 217 462 187 446 

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 14 1 402 827 1 344 043 

Pågående nyanläggningar 15 96 392 188 955 

Förskott avseende materiella anläggningstillgångar 16 10 650 6 605 

Summa materiella anläggningstillgångar 1 727 330 1 727 050 

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i hel- och delägda företag 17 28 000 27 000 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 291 689 256 359 

Andra långfristiga fordringar 19 2 000 2 000 

Summa finansiella anläggningstillgångar 321 689 285 359 

Varulager m.m. 

Varulager och förråd 18 943 12 980 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 20 96 708 107 790 

Fordringar hos andra myndigheter 21 124 499 123 089 

Övriga kortfristiga fordringar 22 1 269 1 091 

Summa kortfristiga fordringar 222 476 231 970 

Periodavgränsningsposter 

Förutbetalda kostnader 23 337 197 308 667 

Upplupna bidragsintäkter 24 553 967 540 960 

Övriga upplupna intäkter 25 32 904 23 590 

Summa periodavgränsningsposter 924 068 873 217 

Avräkning med statsverket 

Avräkning med statsverket 26 -17 -17 

Kassa och bank 

Behållning räntekonto i Riksgälden 27 5 313 035 5 355 556 

Kassa och bank 28 194 357 103 128 

Summa kassa och bank 5 507 392 5 458 684 

SUMMA TILLGÅNGAR 8 738 298 8 606 243 
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7.11 Balansräkning forts. 

Belopp i tkr Not 2022-12-31 2021-12-31 

KAPITAL OCH SKULDER 

Myndighetskapital 

Statskapital 29 31 337 30 337 

Donationskapital 30 6 060 6 060 

Balanserad kapitalförändring 31 1 892 492 1 762 072 

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 10 108 586 130 420 

Summa myndighetskapital 2 038 476 1 928 889 

Avsättningar 

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 32 28 056 28 821 

Övriga avsättningar 33 71 926 65 887 

Summa avsättningar 99 982 94 709 

Skulder m.m. 

Lån i Riksgälden 34 477 341 446 762 

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 35 200 098 207 766 

Leverantörsskulder 36 277 918 263 609 

Övriga kortfristiga skulder 37 298 807 206 555 

Depositioner 38 3 154 2 940 

Summa skulder m.m. 1 257 318 1 127 632 

Periodavgränsningsposter 

Upplupna kostnader 39 439 226 615 347 

Oförbrukade bidrag 40 4 642 353 4 563 628 

Övriga förutbetalda intäkter 41 260 943 276 038 

Summa periodavgränsningsposter 5 342 523 5 455 013 

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 8 738 298 8 606 243 

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 2 286 938 0 0 2 286 938 -2 286 938 0 

16.2:5:1:2 Takbelopp RRF (ram) 0 68 709 0 0 68 709 -68 709 0 

Summa 0 2 355 647 0 0 2 355 647 -2 355 647 0 

16.2:6 Lunds univ: Forskning och utbildning på forskarnivå1 

16.2:6:6 Basresurs (ram) 0 2 432 733 0 0 2 432 733 -2 432 733 0 

Summa 0 2 432 733 0 0 2 432 733 -2 432 733 0 

16.2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 

16.2:65:4 Nationellt resurscentrum 
i fysik (ram) 0 1 512 0 0 1 512 -1 512 0 

16.2:65:6 Omhändertagande av 
arkeologiska fynd (ram) 0 3 295 0 0 3 295 -3 295 0 

16.2.65:40 Idébanksmedel (ram) 17 1 000 0 0 1 017 -1 000 17 

16.2:65:73 Lärarutbildning i 
minoritetsspråk (ram) 0 2 285 0 0 2 285 -2 285 0 

16.2.65:91 Medel för studenthälsa 
(ram) 0 2 150 0 0 2 150 -2 150 0 

Summa 17 10 242 0 0 10 259 -10 242 17 

16.2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 

16.2:66:2 Lunds universitet (ram) 0 483 401 0 0 483 401 -483 401 0 

16.2:66:13 Utvecklingsmedel (ram) 0 1 202 0 0 1 202 -1 202 0 

Summa 0 484 603 0 0 484 603 -484 603 0 

23.1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 

23.1:23:5 Analysverksamhet vid 
Lunds universitet (ram) 0 5 009 0 0 5 009 -5 009 0 

Summa 0 5 009 0 0 5 009 -5 009 0 

Summa totalt 17 5 288 234 0 0 5 288 251 -5 288 234 17 

Noter till anslagsredovisningen 

1) Lämnade bidrag finansierade med statsbudgetmedel uppgår till 56 717 tkr och redovisas under transfereringar i resultaträkningen 
och som statskapital gällande Idébanksmedel till LU Holding. 
Dessa lämnade bidrag avser finansiering av forskarskolor med 1 387 tkr, överföring av strategiska forskningsmedel med 46 385 tkr, 
kårstöd 7 445 tkr, överföring av strategiska utbildningsmedel 500 tkr och LU Holding 1 000 tkr. 

Andra finansiella villkor 

Anslag 16.2:5:1 Pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder 
Det pedagogiska stödet till studenter med funktionshinder har inte överstigit 0,3 procent av grundutbildningsanslaget. 

Anslag 16.2:5:1 Kostnader för personskadeförsäkringar för studenter 
Helårspremien år 2022 är 174 273 kr baserat på 30 414 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 2023. 

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 bestämmel

sen om redovisning av anslagsmedel enligt 12 § anslagsförord

ningen (2011:223). Avräkning mot anslag och anslagsposter 

för medel som utbetalas till lärosätenas räntekonton i Riksgäl

den ska ske i samband med de månatliga utbetalningarna till 

respektive lärosätes räntekonto i Riksgälden. 

 -

 -

 -

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 Riksgälden uppdelad på beviljad låneram och 

utnyttjad låneram vid räkenskapsårets slut, och 

• beviljad och under året maximalt utnyttjad kontokredit hos 

Riksgälden. 

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 § första 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 dis

position 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 2022-12-31 har 

omvärderats till balansdagskurs. 

Värdering av fordringar och skulder 
Kundfordringar uppgår till 117 mnkr vilket är en minskning 

med 11 mnkr jämfört med föregående år. Kundfordringar som 

är äldre än sex månader har skrivits av som befarad kundför

lust. Leverantörsskulder uppgår till 355 mnkr, en ökning med 

18 mnkr jämfört med föregående år. Leverantörsskulderna till 

Statens tjänstepensionsverk och Vetenskapsrådet är 3,2 mil

joner 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 3 

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 22 mnkr. 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 anläggnings

tillgång redovisas till anskaffningsvärdet minskat med ackumu

lerade 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 från och 

med 2020 enligt beslut av regeringen. Tidigare gällde redo

visning enligt kapitalandelsmetoden. Den innebar att värdet 

av aktierna/andelarna ökades respektive minskades i samma 

mån som företagets egna kapital förändrades. 

 -

Under 2022 har bolaget tillförts ett kapitaltillskott från 

staten i form av så kallade idébanksmedel på 1 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 2022 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 Riksgälden. 

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 

2022 2021 

Forskning/utbildning på forskarnivå 2 384 563 2 360 525 

Grundläggande utbildning 2 357 341 2 345 495 

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 484 603 477 921 

Ersättningar för ekonomiska analyser 5 009 4 969 

Summa intäkter av anslag 5 231 517 5 188 910 

Lämnade bidrag finansierade med statsbudgetmedel uppgår till 56 717 tkr 
och redovisas under transfereringar i resultaträkningen och som statskapital 
gällande Idébanksmedel till LU Holding. Dessa lämnade bidrag avser 
finansiering av forskarskolor med 1 387 tkr, överföring av strategiska 
forskningsmedel med 46 385 tkr, kårstöd 7 445 tkr överföring av strategiska 
utbildningsmedel 500 tkr och LU Holding 1 000 tkr. 

2. Intäkter av avgifter och andra ersättningar 

2022 2021 

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 154 224 140 693 

Uppdragsforskning 132 850 105 883 

Uppdragsutbildning 79 075 53 985 

Uthyrning bostäder studenter/gästforskare 66 463 60 425 

Yrkeshögskolan 15 719 19 726 

Beställd utbildning 10 019 4 177 

Högskoleprovsavgifter 4 137 3 190 

Museum, entréavgifter 2 915 1 257 

Summa intäkter av avgifter enl regleringsbrev 465 401 389 336 

Rådgivning och annan liknande service 289 650 257 664 

Lokaler, parkering 97 690 86 964 

Konferenser och kurser 5 869 3 606 

Informations- och kursmaterial 5 718 3 840 

Tidskrifter o andra publikationer 1 112 1 009 

Summa intäkter enligt § 4 Avgiftsförordningen 400 039 353 082 

Kopior allmänna handlingar (avg förordn §15) 43 23 

Summa kopior allmänna handlingar 
(avg förordn §15) 

43 23 

Vidarefakturering av kostnader, försäljning av 
material 

13 199 10 858 

Redovisningstjänster stiftelser mm 8 748 8 534 

Förseningsavgifter och skadestånd 5 627 790 

Sponsring 2 974 2 332 

Summa intäkter av andra ersättningar 30 548 22 515 

Reavinst förs anl tillg utomstatl 116 702 

Summa reavinst förs anl tillg utomstatl 116 702 

Summa intäkter av avgifter och andra 
ersättningar 

896 148 765 658 

Intäkter enl § 4 (exkl lokaler) i förhållande till 
totala kostnader* 

3,2% 2,9% 

Särredovisning av avgiftsbelagd verksamhet 
– tjänsteexport 

Intäkter -237 459 193 013 

Kostnader 237 459 -193 013 

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. 
Uppdragsforskning har ökat med 17,9 miljoner, studieavgifterna med 13,5 
miljoner, uppdragsutbildning med 7,4 miljoner och betälld utbildning med 6,8 
miljoner medan rådgiving och liknande tjänster har minskat med 2,2 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 
2022 till 86 982 tkr (78 048 tkr 2021). 

3. Intäkter av bidrag (per finansiär) 

2022 2021 

Statliga myndigheter inkl statliga affärsverk 1 946 253 1 737 301 

Övriga organisationer och ideella föreningar 1 230 048 1 168 659 

EU:s institutioner 315 831 291 482 

Övriga länder och internationella organisationer 151 329 128 869 

Privata företag 60 628 62 437 

Kommuner och regioner 37 818 37 665 

Bidrag från enskilda 3 603 41 425 

Statliga bolag 1 614 5 604 

Summa intäkter av bidrag 3 747 124 3 473 441 

4. Finansiella intäkter 

2022 2021 

Ränteintäkter, räntekonto RGK 39 166 0 

Ränteintäkter m m, övrigt 4 754 3 795 

Valutakursvinster 2 023 1 718 

Ränteintäkter, donationsmedel 95 82 

Orealiserade värdeökningar räntefonder 78 465 

Reavinst avyttr kortfristiga placeringar 0 21 273 

Orealiserade värdeökningar aktier 0 10 860 

Summa finansiella intäkter 46 117 38 193 

5. Kostnader för personal 

2022 2021 

Lönekostnader exkl arbetsgivaravgifter 4 082 420 4 031 026 

Övriga personalkostnader 2 225 712 2 174 334 

Summa kostnader för personal 6 308 132 6 205 360 

Andelen av lönesumman som avser arvoden till styrelse, kommittéer eller ej 
anställd personal (uppdragstagare) uppgår till 2 %. 

6. Kostnader för lokaler 

2022 2021 

Hyror exkl el och värme 1 050 596 971 289 

Driftskostnader (el, gas, fjärrvärme, vatten) 96 356 79 105 

Renhållning, bevakning och övriga 
driftskostnader 64 944 53 270 

Summa kostnader för lokaler 1 211 896 1 103 664 
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Sammanställning av lokalkostnader 
enligt SUHF modell 2022 2021 

Total årshyra enl hyresavtal 987 017 911 803 

Total mediakostnad, el, värme,kyla,vatten etc. 108 067 82 638 

Reparation av lokaler 11 700 9 432 

Totala avskrivningar 33 643 34 689 

Total lokalvårdskostnad 164 964 152 881 

Driftskostnader för bevakning, larm, skalskydd, 
säkerhet 13 335 12 565 

Övriga lokalkostnader/lokaltillbehör 25 314 22 794 

Kostnader för förprojektering - -

Kostnader för egna fastigheter - -

Totala externa hyresintäkter (inkl 
resurssamordning Region Skåne) -86 982 -74 870 

Kostnader för student- och gästforskarbostäder 62 209 60 969 

Summa lokalkostnader 1 319 267 1 212 902 

Summa lokalkostnader exklusive 
studentbostäder 

1 257 058 1 151 932 

Area, kvm LOA vid årets utgång 
(exkl extern förhyrning och student- och 
gästforskarbostäder) 

558 689  
kvm 

545 515  
kvm 

Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA) 2 250  
kr/kvm 

2 112  
kr/kvm 

Beräknad enligt SUHFs rekommendationer om lokalkostnadsbokföring. 

7. Övriga driftskostnader 

2022 2021 

ALF-avtal 484 603 477 921 

Övriga tjänster 329 168 241 966 

Övriga varor 291 557 268 694 

E-resurser 116 543 103 800 

Datatjänster 100 750 103 683 

Konsultuppdrag 99 172 94 406 

Resor 80 503 17 006 

Reparationer och underhåll 56 560 49 946 

Utbildningstjänster 49 336 49 948 

Korttidsinvesteringar, livslängd 1–3 år och/eller 
500 euro 38 002 35 729 

Tryckning, publikationer och pappersvaror 24 062 22 033 

Forskningsuppdrag 13 744 15 375 

Post och Tele 13 678 12 064 

Varutransporter och fraktavgifter 8 277 6 635 

Leasingavgifter vid operationell leasing och 
maskinhyror 6 907 3 086 

Kontorsmateriel 4 642 3 816 

Open access 2 856 3 419 

Offentligrättsliga avgifter 1 886 2 008 

Avsättning MAX IV 1 000 1 000 

Skatter 939 700 

Reaförlust avyttring anläggningstillgångar 633 869 

Skadestånd 0 25 

Varulagerförändring -6 279 -1 565 

Summa övriga driftskostnader 1 718 540 1 512 562 

8. Finansiella kostnader 

2022 2021 

Orealiserad värdeminskning akier 34 806 10 

Valutakursförluster 5 042 1 753 

Orealiserad värdeminskning räntefonder 4 406 0 

Räntekostnader, lån RGK 3 502 0 

Räntekostnader, övrigt 124 533 

Reaförlust v avyttr kortfristiga placeringar 0 393 

Summa finansiella kostnader 47 879 2 689 

9. Transfereringar (per finansiär) 

2022 2021 

Erhållna medel för finansiering av bidrag 

Statliga myndigheter inkl affärsverk 251 322 214 667 

Övriga organisationer och ideella föreningar 93 354 83 615 

Fr statens budget för finansiering av bidrag 55 717 56 559 

Övriga länder och internationella organisationer 27 189 22 295 

EU-institutioner 6 088 6 808 

Privata företag 5 367 6 229 

Statliga bolag 1 562 250 

Kommuner och regioner 790 606 

Summa erhållna medel 441 389 391 028 

Lämnade bidrag 

Statliga myndigheter exkl affärsverk -198 597 -154 953 

Enskilda personer -93 980 -88 345 

Övriga länder och internationella organisationer -56 010 -56 597 

Privata företag och privatägda ekonomiska 
föreningar 

-36 611 -34 709 

Övriga organisationer och ideella föreningar -19 368 -21 714 

Regioner -18 210 -13 930 

Övriga statliga sektorn -9 498 -11 358 

Statliga bolag -7 719 -6 669 

Kommuner och kommunala bolag -1 395 -2 753 

Summa lämnade bidrag -441 389 -391 028 

Saldo transfereringar 0 0 
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10. Kapitalförändring enligt resultaträkningen 

LUNDS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2022 

2022 2021 

Anslagsfinansierad verksamhet 116 204 108 364 

Avgiftsfinansierad verksamhet 4 642 -2 226 

Bidragsfinansierad verksamhet -12 260 24 282 

Redovisad kapitalförändring 108 586 130 420 

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 524 277 62 400 586 678 

Uppdragsverksamhet 4 932 2 977 7 908 

Summa 529 209 65 377 594 586 

Forskning och utbildning på forskarnivå 

Forskning och utbildning 
på forskarnivå 1 368 019 41 544 1 409 563 

Uppdragsverksamhet -4 736 1 665 -3 071 

Summa 1 363 283 43 209 1 406 492 

Total 1 892 492 108 586 2 001 078 

- - - -
- -

Förändring av myndighetskapitalet (tkr) 

Statskapital 
Donations 

kapital 

Förändring 
donations

kapital 

Kapital
förändring  

Anslag 

Kapital
förändring  

Avgift 

Kapital
förändring  

Bidrag 

Kapitalför
ändring   

enligt RR Summa 

Utgående balans 2021 30 337 6 060 74 264 1 507 578 2 422 177 807 130 420 1 928 889 

A Ingående balans 2022 30 337 6 060 74 264 1 507 578 2 422 177 807 130 420 1 928 889 

Föregående års kapitalförändring, 
20900 ingående 2022 108 364 -2 226 24 282 -130 420 0 

Utdelning från hel- och delägda 
företag 

Idébank 1 000 1 000 

Omföring kapital, resultat 38 042 -38 042 0 

Årets kapitalförändring UB 20900 116 204 4 642 -12 260 108 586 108 586 

B Summa årets förändring 1 000 0 38 042 224 568 2 416 -26 020 -21 834 109 586 

C Utgående balans 2022, A + B 31 337 6 060 112 307 1 732 146 4 837 151 788 108 586 2 038 476 

11. Balanserade utgifter för utveckling 

2022 2021 

IB anskaffningsvärde 16 233 15 631 

Årets anskaffningar 1 378 603 

Årets försäljning/utrangering 0 0 

Årets slutförda pågående nyanläggningar 0 0 

UB anskaffningsvärde 17 611 16 233 

IB ack avskrivningar -14 361 -11 896 

Årets avskrivningar -1 181 -2 465 

Årets försäljning/utrangering 0 0 

UB ack avskrivningar -15 542 -14 361 

Bokfört värde 2 070 1 872 

12. Rättigheter och andra immateriella 
anläggningstillgångar 

2022 2021 

IB anskaffningsvärde 51 199 48 245 

Årets anskaffningar 2 161 2 953 

Årets försäljning/utrangering -4 984 0 

Årets slutförda pågående nyanläggningar 0 0 

UB anskaffningsvärde 48 376 51 199 

IB ack avskrivningar -36 070 -33 030 

Årets avskrivningar -2 943 -3 040 

Årets försäljning/utrangering 4 984 0 

UB ack avskrivningar -34 029 -36 070 

Bokfört värde 14 347 15 129 
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13. Förbättringsutgifter på annans fastighet 
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16. Förskott avseende materiella anläggningstillgångar 

2022 2021 

IB anskaffningsvärde 698 423 696 662 

Årets anskaffningar 76 569 22 581 

Årets försäljning/utrangering -2 848 -20 925 

Omklassificering 0 105 

UB anskaffningsvärde 772 144 698 423 

IB ack avskrivningar -510 977 -482 306 

Årets avskrivningar -46 485 -49 383 

Årets försäljning/utrangering 2 780 20 712 

UB ack avskrivningar -554 682 -510 977 

Bokfört värde 217 462 187 446 

14. Maskiner, inventarier, installationer m.m. 

2022 2021 

IB anskaffningsvärde 5 120 065 4 926 965 

Årets anskaffningar 366 972 306 730 

Årets försäljning/utrangering -123 413 -151 618 

Årets slutförda pågående nyanläggningar 167 706 37 988 

UB anskaffningsvärde 5 531 330 5 120 065 

IB ack avskrivningar -3 776 022 -3 470 364 

Årets avskrivningar -475 263 -456 620 

Årets försäljning/utrangering 122 781 150 962 

UB ack avskrivningar -4 128 503 -3 776 022 

Bokfört värde, exklusive finansiell leasing 1 402 827 1 344 043 

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. 1 402 827 1 344 043 

Finansiell leasing, maskiner/inventarier 0 0 

Summa maskiner, inventarier, installationer m.m. 1 402 827 1 344 043 

15. Pågående nyanläggningar 

2022 2021 

IB anskaffningsvärde 188 955 134 638 

Årets anskaffningsvärde 75 143 92 410 

Färdigställda anläggningar -167 706 -37 988 

Omklassificering 0 -105 

UB anskaffningsvärde, bokfört värde 96 392 188 955 

2022 2021 

Lasersystem Institutionen för fysik LTH 10 650 5 910 

Kryostat Insitutionen för fysik LTH 0 526 

Gaskromatograf Institutionen för naturgeografi 
och ekosystemvetenskap 

0 169 

Summa förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar 

10 650 6 605 

17. Andelar i hel- och delägda företag 

Antal 
styck Företag 

Nom värde 
innehavet 

Anskaff
ningsvärde 

Värde 
2022 

Värde 
2021 

100 LUIS AB  100 10 802 28 000 27 000 

Summa andelar i hel- och delägda företag 28 000 27 000 

18. Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 
utgörs av 2022 2021 

Aktier och andelar 

IB anskaffningsvärde 142 734 132 614 

Upp-/nedskrivning till marknadsvärde -34 806 10 850 

Årets anskaffningar 33 640 24 447 

Årets försäljningar 0 -25 177 

UB anskaffningsvärde aktier och andelar 141 569 142 734 

Marknadsvärde aktier och andelar 141 569 142 734 

Obligationer och andra värdepapper 

IB anskaffningsvärde 113 624 94 692 

Upp-/nedskrivning till marknadsvärde -4 328 465 

Årets anskaffningar 40 824 28 665 

Årets försäljningar 0 -10 197 

UB anskaffningsvärde obligationer och andra 
värdepapper 

150 120 113 624 

Marknadsvärde obligationer och andra 
värdepapper 

150 120 113 624 

Värdepapperens sammanlagda marknadsvärde 291 689 256 359 

Värdepapper som är anläggningstillgångar är upptagna till 
anskaffningsvärde. 

19. Andra långfristiga fordringar 

2022 2021 

Revers med låntagare Stiftelsen Michael Hansens 
kollegium 2 000 2 000 

2 000 2 000 

20. Kundfordringar 

2022 2021 

Kundfordringar, utomstatliga 100 688 112 078 

Reservering osäkra fordringar -3 981 -4 288 

Summa kundfordringar 96 708 107 790 

21. Fordringar hos andra myndigheter 

2022 2021 

Mervärdesskattefordran och övriga fordringar 103 886 103 110 

Kundfordringar 20 613 19 979 

Summa fordringar hos andra myndigheter 124 499 123 089 

-
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22. Övriga kortfristiga fordringar 

2022 2021 

Övriga fordringar 1 005 465 

Reseförskott 264 617 

Ej inbetald donation 0 10 

Summa övriga kortfristiga fordringar 1 269 1 091 

23. Förutbetalda kostnader 

2022 2021 

Förutbetalda hyreskostnader, övriga 263 077 245 461 

Förutbetalda köpta tjänster och varor 60 828 51 396 

Förutbet hyreskostnad avs andra myndigheter 13 292 11 810 

Summa förutbetalda kostnader 337 197 308 667 

I posterna Förutbetalda hyreskostnader ingår långa (vanligen 10 år) 
förskottsbetalda hyror med belopp 380 tkr (950 tkr 2021). 

24. Upplupna bidragsintäkter 

2022 2021 

Upplupna bidragsintäkter övriga 303 814 316 999 

Upplupna bidragsintäkter andra myndigheter 134 178 117 159 

Upplupna bidragsintäkter utländska 115 975 106 802 

Summa upplupna bidragsintäkter 553 967 540 960 

25. Övriga upplupna intäkter 

2022 2021 

Upplupna intäkter uppdrag o övr förs, övriga 18 765 14 837 

Upplupna intäkter uppdrag o övr förs andra 
myndigheter 

14 139 8 753 

Summa övriga upplupna intäkter 32 904 23 590 

26. Avräkning med statsverket 

2022 2021 

Anslag i räntebärande flöde 

Ingående balans -17 0 

Redovisat mot anslag 5 288 234 5 246 469 

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -5 288 234 -5 246 486 

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -17 -17 

27. Behållning räntekonto i Riksgälden 

2022 2021 

Räntekontot 5 313 035 5 355 556 

I behållningen på räntekontot ingår 24 173 tkr som avser donationsmedel 
som är placerade i Riksgälden. 

Beviljad kredit på räntekontot uppgår till 0 kr (0 kr 2021). 

28. Kassa och bank 

2022 2021 

Bankmedel, EU-medel 194 356 97 895 

Bankmedel, donationsmedel 1 5 233 

Summa kassa och bank 194 357 103 128 

29. Statskapital utan avkastningskrav 

2022 2021 

Överföring till Lunds universitet 
innovationssystem AB (LUIS AB) 28 000 27 000 

Kulturtillgångar överförda från Statens konstråd 1 962 1 962 

Anslagsfinansierad konst 1 375 1 375 

Summa statskapital 31 337 30 337 

30. Donationskapital 

2022 2021 

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 

2022 2021 

Balanserad kapitalförändring, IB 1 762 072 1 685 101 

Kapitalförändring föreg år 130 420 77 000 

Disp av resultat 

– omföring anslagsfinansierad konst 0 -30 

Rest kapitalförändring föreg år 130 420 76 970 

Balanserad kapitalförändring, UB 1 892 492 1 762 072 

32. Avsättningar för pensioner 
och liknande förpliktelser 

2022 2021 

Pensionförmåner som ska bekostas av 
universitetet 

Ingående avsättning 28 821 35 317 

+ Årets pensionskostnad 13 981 11 259 

+ Särskild löneskatt 3 392 2 731 

- Årets pensionsutbetalningar -18 138 -20 486 

Utgående avsättning 28 056 28 821 

33. Övriga avsättningar 

2022 2021 

Avsättning för kompetensutveckling enligt avtal 

Ingående avsättning 59 887 60 889 

Årets förändring 5 039 -1 002 

Utgående avsättning 64 926 59 887 

Avsättning för framtida avveckling av MAX IV 

Ingående avsättning 6 000 5 000 

Årets förändring 1 000 1 000 

Utgående avsättning 7 000 6 000 

Summa avsättningar 71 926 65 887 
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34. Lån i Riksgälden 

2022 2021 

Lån anläggningstillgångar IB 446 762 438 126 

Nyupptagna lån 199 110 175 483 

Amorteringar -168 531 -166 846 

Lån anläggningstillgångar UB 477 341 446 762 

Beviljad låneram i Riksgälden 530 000 565 000 

35. Kortfristiga skulder till andra myndigheter 

2022 2021 

Skuld till Skatteverket (Arbetsgivaravgifter) 104 645 100 304 

Leverantörskulder andra myndigheter 77 374 73 464 

Utg mervärdesskatt 18 078 33 999 

Summa skulder till andra myndigheter 200 098 207 766 

36. Leverantörsskulder 

2022 2021 

Leverantörsskulder utomstatliga 277 918 263 609 

37. Övriga kortfristiga skulder 

2022 2021 

Avräkningskonto EU 194 356 97 895 

Personalens källskatt 96 142 92 962 

Div avräkningskonton 
(outredda inbetalningar m.m.) 

7 550 14 894 

Övriga skulder 759 804 

Summa övriga skulder 298 807 206 555 

38. Depositioner 

2022 2021 

Depositioner från studenter för nycklar/kodkort 3 154 2 940 

39. Upplupna kostnader 

2022 2021 

Upplupen semesterlöneskuld 226 932 229 515 

Upplupna sociala avgifter 152 548 216 372 

Upplupna löner 62 107 181 564 

Övriga upplupna kostnader avs statliga 
myndigheter (kombinationsläkare m.m.) 

1 282 850 

Övriga upplupna kostnader -3 643 -12 955 

Summa upplupna kostnader 439 226 615 347 

40. Oförbrukade bidrag (per finansiär) 

2022 2021 

Statliga myndigheter inkl statliga affärsverk 2 100 297 2 146 702 

Övriga organisationer och ideella föreningar 1 422 531 1 375 929 

EU:s institutioner 357 273 302 734 

Övriga länder och internationella organisationer 314 196 300 894 

Donationsmedel1 251 285 218 396 

Privata företag 97 312 92 669 

Kommuner och regioner 70 989 94 067 

Bidrag från enskilda 27 851 31 100 

Statliga bolag 620 1 136 

Summa oförbrukade bidrag 4 642 353 4 563 628 

1) Donationsmedel är till största delen bidrag från enskilda. 

I det totala beloppet för oförbrukade bidrag år 2022 ingår för framtida 
avskrivningar uppbundet belopp 250 888 tkr (221 014 tkr 2021). Detta 
motsvarar en andel av 5,40% (4,84% 2021). 

Förbrukningstakt för oförbrukade statliga bidrag 
beräknad enligt HFRs modell 

Förbrukningshastighet 2022 2021 

Inom 3 mån 477 612 490 346 

3–12 mån 1 432 836 1 471 037 

1 år–3 år 205 479 207 510 

> 3 år 0 0 

Summa 2 115 927 2 168 893 

Differensen mot oförbrukade bidrag per finansiär beror på statliga medel 
som är utbetalda via icke statlig finansiär. 

41. Övriga förutbetalda intäkter 

2022 2021 

Förutbet intäkter uppdrag o övr försäljn, övriga 211 955 230 981 

Förutbet intäkter uppdrag o övr försäljn avs 
andra myndigheter 46 164 41 392 

Förutbet hyreintäkter, utomstående 2 824 3 664 

Summa övriga förutbetalda intäkter 260 943 276 038 

I det totala beloppet för övriga förutbetalda intäkter år 2022 ingår för 
framtida avskrivningar uppbundet belopp 1 359 tkr (1 240 tkr 2021). Detta 
motsvarar en andel av 0,52% (0,45% 2021). 
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42. Redovisning av avgifter enligt FÅB 3 kap 2 § 

Redovisning av avgiftsfinansierad verksamhet (tkr) 

LUNDS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2022 

Verksamhet 

Över-/
underskott 
t.o.m. 2020 

Över-/
underskott 

2021 Intäkter 2022 
Kostnader 

2022 

Över-/
underskott 

2022 

Ack över-/
underskott, 

utgående 
2022 

Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå 

Beställd utbildning 854 -384 10 019 6 699 3 320 3 790 

Yrkeshögskolan, KY m.m. -453 0 15 719 20 729 -5 010 -5 463 

Uppdragsutbildning 7 191 -2 275 79 075 74 409 4 666 9 582 

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 10 333 1 998 154 224 151 806 2 418 14 749 

Summering 17 925 -661 259 037 253 643 5 394 22 658 

Forskning eller utbildning på forskarnivå 

Uppdragsforskning -5 168 433 132 850 131 185 1 665 -3 070 

Uppdragsforskning, i syfte att bistå offentlig verksamhet 
med anledning av det nya coronaviruset 0 0 0 0 0 0 

Summering -5 168 433 132 850 131 185 1 665 -3 070 

Verksamhet där krav på full kostnadstäckning inte gäller 

Högskoleprovet -6 816 -3 066 4 137 6 497 -2 360 -12 242 

Upplåtande av bostadslägenhet utbytesprogram och 
gästforskare -71 718 3 027 66 463 61 969 4 494 -64 197 

Upplåtande av bostadslägenhet regeringsbeslut 
(U2020/04021) - - - - - -

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 2 915 2 915 0 0 

Summering -78 534 -39 73 514 71 380 2 134 -76 439 

Tjänsteexport ingår med 14 413 tkr i intäkterna för uppdragsutbildning, 7 346 tkr för beställd utbildning, 41 858 tkr för uppdragsforskning och 154 224 tkr för 
utbildning för studieavgiftsskyldiga studenter. 

Överskottet 2021 för studieavgiftsskyldiga studenter har korrigerats med ökade kostnader 1 096 tkr. 

43. Redovisning enl 25 a § avgiftsförordningen 

2022 2021 

A. Ackumulerat överskott i avgiftsfinansierad 
verksamhet 19 588 13 625 

B. Årets totala omsättning i avgiftsfinansierad 
verksamhet 391 887 324 465 

A i procent av B 5,0 % 4,2 % 
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7.14 Stiftelser med anknuten förvaltning 
Universitetet förvaltar 700 (698) anknutna stiftelser. Sammanlagt uppgår 
placeringarnas marknadsvärde till cirka 3,7 miljarder kronor (4,4 miljarder kronor). 
Universitetets kostnader för förvaltningen av de anknutna stiftelserna har beräknats 
och debiterats stiftelserna. Totalt uppgår den erhållna ersättningen till 8,2 mnkr 
(8,5 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 exem

pelvis Pufendorfinstitutet och Juridicum. 

 -

 -

Av universitetets 700 stiftelser samförvaltas 664 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 samförvalt

ningen förvaltas i huvudsak i egen regi. De finansiella till

gångarna i samförvaltningen uppgick vid årets slut till 3 289 

mnkr (3 924 mnkr). Allokeringen av tillgångarna utgjordes av 

svenska aktier (61 procent), utländska aktier (1 procent), struk

turerade produkter och obligationer (16 procent), räntefonder 

(1 procent) samt banktillgodohavanden (21 procent). 

 -

 -

 -

Avkastningen för de samförvaltade stiftelserna uppgår 

under året till -14,2 procent (+24,8 procent). Utvecklingen av 

stiftelsernas jämförelseindex uppgår till -15,3 procent (+17,8 

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 148,0 mnkr 

(105,0 mnkr) för ändamål i enlighet med donatorernas öns

kemål. 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: 

Stiftelsen Georg Bertil Nords. Stiftelsen har till ändamål att 

stödja forskning avseende ledgångsreumatism (reumatoid 

artrit) vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. 

Stiftelsekapital: 21,8 mnkr 

Under året har 18,5 mnkr inbetalats till redan befintliga stif

telser. 

 -
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7.15 Redovisning av takbelopp 
Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR). Utfall avseende perioden 2022-01-01–2022-12-31 

Utfall HST LLL avser den del av satsningen på Livslångt lärande som lärosätet väljer att endast avräkna mot HST. 

Utbildningsområde 
Utfall HST 

LLL 
Utfall HST 

exkl LLL 
Utfall HPR 

LLL 
Utfall HPR 

exkl LLL 

HST 
Ersättning 

(tkr) 

HPR 
Ersättning 

(tkr) 

Utfall total 
ersättning 

(tkr) 

Humaniora 47 3 537 17 2 395 121 177 53 791 174 968 

Teologi 15 340 0 195 12 008 4 627 16 635 

Juridik 39 2 436 8 2 007 83 694 45 082 128 776 

Samhällsvetenskap 183 7 229 75 6 251 250 615 141 752 392 368 

Naturvetenskap 23 2 154 7 1 790 125 462 88 145 213 607 

Teknik 41 6 245 14 5 359 362 385 262 543 624 928 

Vård 1 340 1 313 82 148 69 722 151 870 

Medicin 0,14 2 567 0 2 423 175 818 201 912 377 730 

Undervisning 121 112 4 971 4 839 9 810 

Verksamhetsförlagd utbildning 56 46 3 288 2 620 5 908 

Övrigt 243 211 11 238 7 941 19 180 

Design 157 157 25 650 15 627 41 277 

Konst 74 74 17 163 7 368 24 532 

Musik 384 384 54 123 34 221 88 344 

Teater 55 55 17 864 8 898 26 762 

DE, KO, MU, TA över tak 428 289 24 696 14 060 38 756 

Summa 347 27 367 121 23 063 1 372 301 963 149 2 335 450 

Takbelopp (tkr) 2 355 647 

Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr) -10 997 

Summan inkluderar ersättning för HPR från december 2021 (9 200 tkr) 

ANTAL HELÅRSSTUDENTER INOM VISSA KONSTNÄRLIGA OMRÅDEN 
Totalt antal utbildade helårsstudenter 378 inom design. Högst får 157 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 

Totalt antal utbildade helårsstudenter 132 inom konst. Högst får 74 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 

Totalt antal utbildade helårsstudenter 529 inom musik. Högst får 384 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 

Totalt antal utbildade helårsstudenter 60 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 2 355 647 

+ Ev. ingående anslagssparande 0 

Summa (A) 2 355 647 

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Ersättning för HPR från december föregående budgetår 9 200 

Utfall total ersättning enligt 7.15 2 335  450 

+ Ev. ingående överproduktion 171 721 

Summa (B) 2 516 371 

Summa (A-B)1 -160 724 

1) Positiv summa förs till tabell över anslagssparandet nedan. Negativ summa förs till tabell över överproduktion nedan. 

Anslagssparande 

Totalt utgående anslagssparande (A-B) 0 

- Ev. anslagssparande över 10 % av takbeloppet2 0 

Utgående anslagssparande 0 

Överproduktion 

Total utgående överproduktion 160 724 

- Ev. överproduktion över 15 % av takbeloppet2 0 

Utgående överproduktion 160 724 

2) Den del av anslagssparande respektive överproduktion som lärosätet inte får behålla utan regeringens godkännande. 
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7.17 Upplåtelse av lägenheter 
för bostadsändamål 
Återrapporteringskrav: Universitetet ska i årsredovisningen 
lämna den redovisning av uthyrningen som framgår av 
regeringsbeslut (U2021/04703/UH). Intäkter och kostnader 
som är hänförliga till lärosätenas uthyrningsverksamhet ska 
särredovisas från övrig verksamhet. Av redovisningarna ska 
det framgå antal lägenheter som hyrs av lärosätet, belägg
ningsgraden, intäkter fördelade på avgifter respektive 
anslag samt prognos avseende motsvarande uppgifter för 
kommande år. 

 -

Lunds universitet beräknar att behovet av studentbostäder 

uppgår till cirka 1 500 studentrum och bostäder för utländska 

och studenter och gästforskare. 

Hantering av bostäder för gästforskare, utländska studenter 

inom utbytesprogram och avgiftsbetalande tredjelandsstuden

ter förmedlas av avdelning LU Bostäder. 

 -

STUDENTBOSTÄDER 
År 2022 var 1 002 studentbostäder fördelade på orterna Lund, 

Malmö och Helsingborg, varav 34 bostäder förmedlades sepa

rat av husstyrelsen på Kemicentrum. 

 -

Under 2022 har en svensk student beviljats boende på ett 

studentrum för utländska studenter. 

GÄSTFORSKARBOSTÄDER 
Lunds universitet har 266 gästforskarbostäder fördelade på 

orterna Lund och Malmö, varav 120 bostäder förmedlades 

separat av husstyrelsen på Kemicentrum. 

INTÄKTER 
För 2022 har avgiftsintäkterna för uthyrning av student

bostäder ökat, därmed har årets anslagsavsättning minskat 

med motsvarande. 

 -

Figur 7.13 Uthyrning av bostäder 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Prognos 
2023 

Antal lägenheter som 
förhyrs 1  264 1 268 1 268 1 268 1 268 

Beläggningsgrad, 
procent 85 % 80 % 82 % 87 % 87 % 

Intäkter (tkr) 

– avgifter 60 550 58 828 60 425 66 320 68 537 

– anslag 15 000 15 000 15 000 9 500 9 500 

– bostadshantering för 
avgiftsstudenter 5 785 6 376 6 753 10 000 10 000 

Kostnader (tkr) -84 801 -71 320 -79 151 -81 543 -83 097 

Årets kapitalförändring 
(tkr) 

-3 466 8 884 3 027 4 277 4 940 

7.18 ALF-ersättning 
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 läkar
utbildningen. 

 -

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 2022 uppgick till 

483 401 tkr. ALF-medel utgör ersättning för de kostnader som 

uppkommer i hälso- och sjukvården i samband med universi

tetets forskning och utbildning. Fördelningen av dessa medel 

görs i särskild ordning, i samråd med Region Skåne. För 2022 

avsattes 122 170 tkr till grundutbildning av läkare, sjukhusfysi

ker och logopeder. Enligt ALF-avtalet ersätts Lunds universitet 

inom läkarutbildningen för högst 1 343 helårsstudenter, vilket 

är det minsta antalet helårsstudenter som staten förväntar 

sig att regionen ska ta emot för den verksamhetsintegrerade 

utbildningen av läkare. För 2022 avsattes 270 936 tkr till 

forskningsprojekt som söks i konkurrens. Forskningsmedlen 

ledigkungörs och genomgår en vetenskaplig prioritering av 

 -

 -

särskilt utsedda prioriteringskommittéer. Resterande 90 295 

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 2022 även under 2023 

(ännu ej förbrukade medel). Motsvarande tilläggsavtal fanns 

även avseende år 2020 och 2021 varvid redovisningen av ALF-

medel nedan för år 2022 avser årets ALF-medel 483 401 tkr 

samt ännu ej förbrukade medel år 2021, 76 801 tkr. 

 -

 

Figur 7.14 ALF-medel (tkr) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Lokalkostnader 103 261 126 154 103 808 129 449 157 322 

Lönekostnader 195 768 210 040 190 675 223 221 240 574 

Övriga kostnader 147 235 120 693 122 885 97 453 84 707 

Ännu ej 
förbrukade medel - - 50 032 76 801 77 599 

Summa kostnader 446 264 456 887 467 400 526 924 560 202 
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7.19 Utveckla klinisk utbildning och forskning 
Återrapporteringskrav: År 2022 erhåller Lunds universitet 
1 202 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 225 tkr tilldelats ett uppdrag inom ramen för 

ett projekt gällande insatser för handledningskompetens och 

500 tkr av årets medel har tilldelats ett uppdrag inom ramen 

för ett projekt för vidareutveckling och 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. Slutli

 -

 -

gen beviljades ett uppdrag för insatser avseende uppstart av 

docenturskola utvecklingsmedel om 477 tkr för år 2022. 

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 2022 även under 2023 

(ännu ej förbrukade medel). Motsvarande tilläggsavtal fanns 

även avseende år 2020 och 2021, varvid redovisningen av ALF 

utvecklingsmedel nedan för år 2022 avser årets medel, 1 202 

tkr samt ännu ej förbrukade medel år 2021, 1 537 tkr. 

 -

Figur 7.15 
ALF utvecklingsmedel (tkr) 

Lönekostnader 78 

Övriga kostnader 954 

Lokalkostnader 0 

Ännu ej förbrukade medel 1 707 

Summa 2 739 
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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 2022 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 individ

baserad 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 med uttagsdatum från Ladok 

den 13 januari 2023. Uppgifterna avser 1 januari till 31 decem

ber 2022. 

 -

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 2022 och höstterminen 2022. Omregist

reringar ingår inte. 

 -

UPPGIFTER OM FORSKARSTUDERANDE 
Data om forskarstuderande hämtas från Ladok. Uttaget gjor

des 2023-01-17. Uppgifter om doktorandanställningar hämtas 

från personalsystemet Primula genom verksamhetssystemet 

Kuben. 

 -

UPPGIFTER OM PUBLIKATIONER 
Universitetet använder sig, i enlighet med Sveriges universi

tets- och högskoleförbunds rekommendation, av universitetets 

publikationsdatabas LUCRIS. För 2022 är siffrorna preliminära 

på grund av eftersläpning i registreringen. Prestationsmått 

kostnad per publikation: Måttet beräknas på antal sakkun

niggranskade publikationer dividerat med den totala kost

naden för forskning och utbildning på forskarnivå, exklusive 

uppdragsforskning. På grund av eftersläpningen redovisas 

uppgifter fram till och med 2021. 

 -

 -

 -

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 2022 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 2020-05-01–2023-04-30. 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 73 tkr 

Rektor Lunds universitet utsedd av regeringen 

Rektor Erik Renström 
Medeon AB, ledamot 
Universitetskanslersämbetets insynsråd, ledamot 

1 650 tkr 

Ledamöter utsedda av regeringen 

Chefekonom Annika Winsth 28 tkr 

Lagman Gudrun Antemar 28 tkr 

Författare Gunnar Wetterberg 
Sveriges Radio AB, ledamot 
Ahasverus Investment AB, suppleant 

34 tkr 

Ekonomichef Ingrid Bengtsson-Rijavec 28 tkr 

Professor Jens Oddershede 
Museumsrådet för Danmarks Nationalmuseum, ledamot 

58 tkr 

FoU-direktör Torbjörn Lundahl 
Lundahl Research Management AB, ledamot 

28 tkr 

Vice ordförande Wanja Lundby-Wedin 
Berling Media AB, ledamot 

28 tkr 

Verksamhetsföreträdare 

Professor Anne L'Huillier 
Institut d’optique théorique et appliquée, ledamot 

1 024 tkr 

Professor Christofer Edling 
IFAU:s vetenskapliga råd, ledamot 
Kumpel förlag AB, suppleant 
LU Holding AB, ledamot 

1 199 tkr 

Professor Lars B Dahlin 
Scania Hand Center AB, ledamot 

1 121 tkr 

Företrädare för studenter 

Alexandra Billett, ledamot t o m 2022-06-30 14 tkr 

Hjalmar Åhman, ledamot fr o m 2022-07-01 14 tkr 

Malin Bruce, ledamot fr o m 2021-07-01 28 tkr 

Samuel Hertsberg Åsander, 
ledamot t o m 2022-06-30 97 tkr 

Tindra Weichselbraun Alvander, 
ledamot fr o m 2022-07-01 41 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 och 

den gemensamma förvaltningen även värderat specifika 

risker som speglar varje verksamhets särskilda utmaningar. 

Adekvata åtgärder har beslutats och ska genomföras under 

kommande år. Under verksamhetsåret 2023 kommer univer

sitetet att arbeta med flera av de identifierade riskerna genom 

definierade insatser, exempelvis arbete med livslångt lärande, 

lokalbeståndet och informationssäkerhet. 

 -

 -

Som ett bidrag till universitetets strategiska arbete för att nå 

mål och ambitioner görs, sedan 2016, årligen en omvärldsbe

vakning. 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 17 februari 2023 fastställt 
årsredovisningen för verksamhetsåret 2022. 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 

Wanja Lundby-Wedin 

Ledamot 

Erik Renström 

Rektor 

Anne L'Huillier 

Verksamhetsföreträdare 

Annika Winsth 

Ledamot 

Christofer Edling 

Verksamhetsföreträdare 

Gudrun Antemar 

Ledamot 

Lars B Dahlin 

Verksamhetsföreträdare 

Gunnar Wetterberg 

Ledamot 

Hjalmar Åhman 

Företrädare för studenter 

Ingrid Bengtsson-Rijavec 

Ledamot 

Malin Bruce 

Företrädare för studenter 

Jens Oddershede 

Ledamot 

Tindra Weichselbraun Alvander 

Företrädare för studenter 

Torbjörn Lundahl 

Ledamot 
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Väsentliga uppgifter 

2022 2021 2020 2019 2018 

Utbildning och forskning 

Totalt antal helårsstudenter1 28 921 29 091 28 341 26 802 25 899 

Kostnad per helårsstudent2 99,2 95,7 92,5 95,1 97,0 

Totalt antal helårsprestationer1 24 258 25 029 24 484 22 754 22 155 

Kostnad per helårsprestation2 118,3 111,2 107,0 112,0 113,4 

Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) 1 150 1 129 1 053 956 805 

Totalt antal nyantagna doktorander3 553 442 472 482 520 

– andel kvinnor 50 47 % 52 % 53 % 51 % 

– andel män 50 53 % 48 % 47 % 49 % 

Totalt antal doktorander med någon aktivitet 2 781 2 777 2 785 2 715 2 724 

– andel kvinnor 50 51 % 50 % 49 % 48 % 

– andel män 50 49 % 50 % 51 % 52 % 

Totalt antal doktorander med doktorandanställning (HTE) 1 242 1 143 1 164 1 172 1 115 

Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (HTE) 0 0 3 0 0 

Genomsnittlig studietid4 för licentiatexamen 2,9 2,8 3,0 3,0 2,8 

Genomsnittlig studietid4 för doktorsexamen 4,1 4,1 4,1 4,1 4,0 

Totalt antal doktorsexamina 414 399 364 390 402 

Totalt antal licentiatexamina 25 31 29 27 33 

Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer5 6 293 5 766 5 271 5 362 

Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation5 1 011 1 075 1 159 1 072 

Personal6 

Totalt antal årsarbetskrafter7 7 485 7 380 7 333 7 055 6 770 

Medelantal anställda8 8 484 8 382 8 242 8 159 7 860 

Totalt antal lärare (årsarb.) 2 300 2 329 2 316 2 272 2 169 

– andel kvinnor 40 % 40 % 40 % 39 % 38 % 

– andel män 60 % 60 % 60 % 61 % 62 % 

Antal disputerade lärare (årsarb.) 2 006 1 947 1 965 1 943 1 892 

– andel kvinnor 40 % 39 % 39 % 37 % 37 % 

– andel män 60 % 61 % 61 % 63 % 63 % 

Antal professorer (årsarb.) 625 649 660 650 658 

– andel kvinnor 30 % 29 % 29 % 28 % 28 % 

– andel män 70 % 71 % 71 % 72 % 72 % 

Ekonomi 

Intäkter totalt (mnkr)9, varav 9 921 9 466 9 104 8 895 8 516 

utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 3 041 2 858 2 685 2 564 2 635 

– andel anslag (%) 82 % 84 % 85 % 86 % 83 % 

– andel externa intäkter (%) 18 % 16 % 15 % 14 % 17 % 

forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 6 880 6 527 6 330 6 231 5 882 

– andel anslag (%) 40 % 42 % 42 % 41 % 42 % 

– andel externa intäkter (%) 60 % 58 % 58 % 59 % 58 % 

Kostnader totalt (mnkr)10 9 812 9 336 9 027 8 852 8 464 

– andel personal 64 % 69 % 64 % 62 % 62 % 

– andel lokaler 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 

Lokalkostnader per kvm (kr) 2 261 2 112 2 106 1 996 1 969 

Balansomslutning (mnkr) 8 737 8 606 7 815 7 736 7 692 

– varav oförbrukade bidrag 4 642 4 564 4 250 4 058 3 925 

– varav årets kapitalförändring 109 130 77 57 72 

– varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 2 039 1 929 1 797 1 791 1 733 

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 2022 redovisas inte. Preliminära siffror redovisas i kapitel 4.6. 

6. Ögonblicksbild av personalsituationen december månad respektive år. 
7. Heltidsekvivalenter (HTE) exklusive timavlönade. Under 2022 motsvarade 

timavlönade totalt 207 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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