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Rapport MAX IV april 2014 


MAX IV-projektet löper på som planerat liksom tidigare rapporterat. Styrelsen har 
den 4 februari beslutat att i nuläget exkludera ett halvt strålrör från Fas 1, vilket 
minskar utgifterna med 49 miljoner. Vetenskapsrådet har beviljat bidrag för driften 
av MAX IV till och med 2018 i stort enligt ansökan. Vetenskapsrådet har även 
beviljat bidrag till den fortsatta strålrörsuppbyggnaden och finansiering av 
uppförande av totalt 13 strålrör är därmed säkrad. 


Styrelsen i MAX IV-laboratoriet har sitt nästa styrelsemöte i maj 2014. Till detta 
styrelsemöte kommer en ny statusrapport tas fram, och avsnitten vad gäller 
Ekonomi, strålrörsuppbyggnad, driftkostnader samt risker kommer då att 
uppdateras. 


Uppförandet av fastigheten, etapp 2, som består av bland annat de båda 
experimentbyggnaderna och kontorsbyggnaden, pågår. Byggnads- och 
installationsarbetena framskrider i mycket god fart och byggprojektet i sin helhet 
förväntas nu kunna färdigställas tidigare och till lägre kostnad än planerat. Allt 
pekar på att slutbesiktning kommer att ske 4 månader före preliminär tillträdesdag. 


MAX IV-byggnaden utsågs i mars vid världens största fastighetsmässa, MIPIM-
mässan i Cannes, som vinnare i klassen ”Best Futura Project Award 2014”. 
Utmärkelsen, som formellt tilldelats byggprojektet, fick god medial 
uppmärksamhet med mer än 60 artiklar i svenska tidningar. 
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Planer ing 


Strategisk utbildningsplanering – ett uppdrag till fakulteterna 


Lunds universitet ska vara ett fullskaligt universitet i världsklass. Den stora 
bredden, med starka miljöer för utbildning, forskning och innovation, ger unika 
möjligheter till tvärvetenskapliga och gränsöverskridande möten. I universitetets 
budgetunderlag för 2015-2017 anges att prioriteringar och bedömningar av 
universitetets utbildningsutbud grundar sig på universitetets 
forskningskompetenser, övergripande strategier, studenternas efterfrågan samt 
arbetsmarknadens behov.  


Universitetets unika signum och styrka ligger i dess mångfald. Universitetets 
strategiska utbildningsplanering måste därför alltid ta hänsyn till de olika delarna 
och sträva efter en funktionell balans. Men hur uppnår vi en funktionell balans i en 
ständigt föränderlig omgivning med politiska rörelser som svänger än åt det ena 
hållet och än åt det andra, demografiska svängningar i befolkningen och 
konjunkturer som går upp och ner? Hur kan och hur bör utbildningarna vid 
universitetet utvecklas framöver? Följande uppdrag är ett led i att förbättra och 
tydliggöra arbetet med fakulteternas strategiska utbildningsplanering.  


Bakgrund 
Enligt högskolelagen ska utbildningen vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund 
och det ska finnas ett nära samband mellan forskning och utbildning. 
Utbildningarna ska ge studenterna förmåga att göra självständiga och kritiska 
bedömningar och en beredskap för att möta förändringar i arbetslivet. Det 
omgivande samhällets behov och studenternas efterfrågan är viktiga faktorer för 
varje lärosätes utbildningsutbud.  


I anvisningarna till det årliga budgetunderlaget från utbildningsdepartementet 
såväl som i regeringens regleringsbrev anges att alla lärosäten ska redovisa för sin 
planering av utbildningsutbudet, bl.a. när det gäller vilka bedömningar, 
prioriteringar och behovsanalyser som ligger till grund för besluten om 
utbildningsutbudet. Andra prioriteringar av utbildningsutbudet som bör 
redovisas är t.ex. fördelningen mellan program och kurser samt fördelningen 
mellan campus- och distansutbildning. Universitetskanslersämbetet har fått ett 
regeringsuppdrag att följa upp hur lärosätena arbetar med utbildningsutbudet. 
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I internrevisionens granskning av universitetets strategiska utbildningsplanering 
(IR 2012/8) rekommenderas rektor att förbättra den strategiska styrningen och 
samordningen av grundutbildningen och att förbättra uppföljningen av 
grundutbildningen. Frågan om strategiskt utbildningsutbud har även varit en 
återkommande diskussion inom Utbildningsnämnden.  


Syfte 
För att universitetet och de enskilda fakulteterna ska ha de bästa möjligheterna att 
fortsätta bedriva högkvalitativ utbildning även om tilldelningen av platser eller 
söktrycket förändras krävs framförhållning och långsiktig planering. I detta ingår 
att förbereda sig för olika utvecklingsscenarier. 
 
Söktrycket till universitet och högskolor är framför allt kopplat till 
ungdomskullarnas storlek och konjunkturläget. Tidigare erfarenheter visar att 
söktrycket hänger närmare ihop med konjunkturutvecklingen än med 
ungdomskullarna. Vid högkonjunktur kan söktrycket sjunka relativt snabbt, även 
om söktrycket till de större universiteten tenderar att påverkas i mindre 
utsträckning. Hur dimensioneringen ser ut styrs dock av regeringen genom 
storleken på lärosätets takbelopp samt genom särskilda satsningar. 
 
I fakulteternas och universitetets strategiska utbildningsplanering ingår inte bara 
ett ekonomiskt förhållningssätt till de utbildningar som ges utan även andra 
aspekter bör vägas in såsom arbetsmarknadens behov och studenternas intresse. 
Det bör även finnas en sammanhängande kedja från grundutbildning till 
forskarutbildning och en tydlig koppling mellan den utbildning och forskning som 
bedrivs.  
 
Samtliga fakulteter arbetar ständigt på att anpassa och förändra sitt 
utbildningsutbud och hålla högsta möjliga kvalitet i sin verksamhet. Huvuddelen 
av det nu efterfrågade underlaget har fakulteterna därav redan tillgängligt på olika 
sätt och i olika former. Vad som saknas är dock en samlad och jämförbar bild av 
både statistiskt och kvalitativt material.  
 
Som visats ovan finns många intressenter för universitetets strategiska 
utbildningsplanering. Detta uppdrag är ett sätt att koppla ett helhetsgrepp i frågan. 
Syftet är att utifrån tre givna scenarier få fram ett underlag för fortsatta 
utbildningsstrategiska diskussioner. Syftet är att lyfta fram olika möjliga 
händelseförlopp, scenarier och trendanalyser. Dessa kan både fungera som en 
förberedelse inför framtiden men även tjäna som ett diskussionsunderlag för 
fakulteterna, utbildningsnämnden och universitetsstyrelsen.  


Uppdrag till fakulteterna att redogöra för utbildningsutbudets 
utveckling 
Samtliga fakulteter ska göra en bedömning av det egna utbildningsutbudet, såsom 
det såg ut 2013, utifrån följande tre antaganden: 
 


- Hur kommer fakulteten att hantera sitt utbildningsutbud om inga nya 
platser tillkommer under en femårsperiod? 


- Hur kommer fakulteten att hantera sitt utbildningsutbud om 
utbildningsuppdraget minskar med 5-10 procent under en femårsperiod? 
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- Hur kommer fakulteten att hantera sitt utbildningsutbud om 
utbildningsuppdraget ökar med 5-10 procent under en femårsperiod? 
 


I bedömningen ska hänsyn tas till följande faktorer: 
- Hur är utbildningarna kopplade till fakulteternas forskningsverksamhet? 
- Hur svarar de mot studenternas och arbetsmarknadens behov regionalt, 


nationellt och internationellt? 
- Vilken bakgrund finns till fördelningen mellan grundnivå, avancerad nivå 


och forskarnivå? 
- Vilken bakgrund finns till fördelningen mellan fristående kurser och 


program? 
 
Fakulteterna kan ange vilket centralt stöd och vilken typ av underlag som idag 
saknas men som behövs för att fakulteterna ska kunna förbättra sin strategiska 
utbildningsplanering. 
 
Till detta dokument bifogas en översikt av nuvarande utbildningsutbud utifrån 
vissa statistiska nyckeltal, bilaga 1 För varje fakultet finns mer detaljerad 
information tillgänglig i Kuben som är framställd på ett liknande sätt. I 
fakulteternas svar ska dessa nyckeltal kommenteras. I svaren kan även anges hur 
dessa kan utvecklas för att blir användbara i fakulteternas eget arbete med sin 
utbildningsplanering. En enklare svarsmall samt anvisningar hur och var 
informationen hittas i Kuben bifogas också, bilaga 2.  
 
Tidsplan för uppdraget 
Samtliga fakulteter ska senast den 19 juni skicka sina svar till 
tim.ekberg@rektor.lu.se och tomas.johansson@rektor.lu.se   
Materialet ska därefter sammanställas och kommer att redovisas till 
Utbildningsnämnden efter sommaren.  
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Förklaring till indikatorer och nyckeltal 


Allmänt 
Underlaget syftar till att ge en grov, men översiktlig bild av hur utbildningsutbudet ser ut idag. Underlaget omfattar de tre senaste åren, 2011-2013, och är uppdelat i ett 
antal olika dimensioner: 


Fakultet, SCB ämnesgrupp, Utbildningstyp (Program/fristående kurs), program med tillträde på grundnivå respektive avancerad nivå. 


Vid en detaljgranskning av siffrorna bör man bl.a. observera följande: 


- Begreppet Fakultet är inte helt entydigt i de bakomliggande system, varifrån uppgifterna hämtas. Här är det i första hand utbildningsprogrammens hemvist som 
styr och i andra hand, för fristående kurser, institutionens tillhörighet. Det gör att volymer inte helt överensstämmer med utfallen enligt fakultetsuppdragen. 
Avvikelserna är dock bara någon enstaka procent. 


- Program som bytt fakultetstillhörighet redovisas i sin helhet under nuvarande fakultet. 


De olika indikatorerna betyder följande: 


Söktryck 
Ett mått på utbildingens attraktionskraft. Definieras som kvoten mellan antal förstahandssökande och antagna i urval 2 (urval 1 för antagningsomgångar med bara ett 
urval). Alla uppgifter om sökande och antagna kommer från det nationella antagningssystemet NyA. Studenter som antagits på annat sätt finns inte medräknade. Både 
behöriga och obehöriga sökande ingår, men avgiftsskyldiga som ej betalat anmälningsavgift har räknats bort. 


Dimension 
De värden/indikatorer som anges bygger på en grundläggande dimension, t.ex. Fakultet, Program, Utbildningstyp, Ämnesgruppering enligt Times Higher Education m.m. I 
Ladok är programmen definierade med programkoder som byts ibland av skäl som inte är relevanta för den här typen av uppföljning. Programkoderna har därför 
grupperats enligt bilaga till detta dokument. Fakultet som önskar justerad gruppering och därmed en uppdatering av värdena kan kontakta tomas.johansson@rektor.lu.se. 


Detta dokument redovisar endast några övergripande dimensioner. Fler är tillgängliga i Kuben. 


Produktion mnkr 
Beräknat över de senaste tre åren på ungefär samma sätt som fakultetsuppdragen, dvs efter de statliga prislapparna och exkl. utresande. Hela summan för 
utbildningsprogram ligger dock på den fakultet som ansvarar för programmet, även om t.ex. vissa kurser inom programmet ges av andra fakulteter. Obs att summan är 
totalt, inklusive överproduktion. 
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Förändring 2011-2013 
Pilen kan variera från rakt upp, >=+25 %, till rakt ner, <=-25%, räknat i förändringen av antal HST. Vid denna beräkning används total HST, inkl. utresande och 
avgiftsstudenter. 


Andel kvinnor 
Räknat i % av HST under 2011 - 2013. I bilden anges två brytpunkter med gröna linjer, vid 40 resp. 60 %. 


Prestationsgrad 
Kvoten mellan HPR och HST. Röd cirkel till vänster är under 60 %. Grön cirkel till höger är över 90 %. Mellan varje cirkel är det 10 % -enheter. 


Detta är ett vedertaget sätt att mäta prestationsgrad, men är missvisande om en utbildning är under uppbyggnad eller avveckling. Vid uppbyggnad släpar resultaten efter 
registreringar vilket ger låg prestationsgrad. Vid avveckling finns få eller inga nyregistreringar vilket gör att prestationsgraden mycket väl kan bli över 100 %. 


Internationell andel 
En indikator som visar på utbildningens ”internationella närvaro”. Beräknas som andel HST som genererats av antingen Utresande, Inresande, Avgiftsstudent eller 
”Utländsk”=Har eller har haft tillfälligt personnummer. 


Antal examina 
Antal utfärdade examina, där aktuellt Program/Fakultet/Ämne angetts som grund. Antalet som anges är unika individer, såväl på varje rad som i totalen. Även utfärdade 
2014 ingår. 


Antal till FoUtb LU 
En grov indikator på utbildningens betydelse för forskarutbildningen 


För att en person ska räknas här krävs att  


- minst 60 hp har avklarats på grund- eller avancerad nivå inom samma fakultet som ansvarar för ämnet som forskarantagningen avsett.  
- Studier bedrivits vid fakulteten på grund eller avancerad nivå under 2011-2013.  
- Antagning till forskarutbildning skett 2011 eller senare. Även antagna till forskarutbildning 2014 ingår. 


Antal FoU HTE 
Det totala antalet heltidsekvivalenter i forskarutbildning, vid fakulteten, under 2011 – 2013. 
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Lunds universitet och olika system för ranking av lärosäten 


1. Sammanfattning
De senaste åren har betydelsen av rankingar av universitet ökat markant över hela 
världen. Antalet rankingar har ökat och kan antas fortsätta göra det framöver. 
Rankingarna syftar till att lämna transparent och jämförelsebar information till 
olika målgrupper. Flera rankingar riktar sig till studenter och syftar till att 
underlätta deras val av universitet. Andra görs och används av myndigheter för att 
göra nationella jämförelser. I vissa länder används rankingar även för att fördela 
resurser. 


De stora globala rankingarna adresserar främst världens främsta 
forskningsuniversitet. Rankingarna listar 200-500 universitet och rankar upp till 
1200. Det uppskattas att det finns ca 17 000 universitet i världen. 1 Lunds 
universitet hamnar i de stora rankingarna mellan plats 70 och 150, vilket är en bra 
placering bland de bästa en procent av väldens universitet. 


Resultatet av rankingarna beror på vilka indikatorer som väljs och hur de viktas. 
Det är mycket svårt att mäta och kvantifiera kvalitet i sig själv och därför använts 
olika kvantitativa indikatorer som i vissa fall ligger rätt så långt från vad som 
upplevs som kvalitet. Metodologin kan i många fall ifrågasättas både avseende 
validitet och reliabilitet. Samtidigt ska också framhållas att de blivit alltmer 
transparenta och accepterade internationellt. De har därmed fått en ökad betydelse 
och vikt för ledande universitet att synliggöra och styrka sin internationella 
position i den allt hårdare konkurrensen om resurser, kompetens och anseende. 
Detta gäller särskilt för de internationellt ledande rankingarna som är 
Shanghairankingen (Shanghai Academic Ranking of World Universities), Times 
Higher Education (THE) World University Ranking samt QS (Quacquarelli-
Symonds) World University Ranking.   


1 Rauhvergers (2011) Global University Rankings and Their Impacts, EUA report on 
rankings 2011, European University Association, Bryssel, sida 13. 
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2. Konsekvenser av rankingar 


Att rankingarna har många brister i sitt utförande framgår tydligt i flera rapporter, 
till exempel i rankingrapporten från European University Association (EUA)2 och i 
League of European Research Universities rådgivande artikel om 
universitetsrankingar3, men att utfallen påverkar bilden av Lunds universitet 
kommer vi inte ifrån. Betydelsen av resultaten i rankinglistorna förväntas fortsätta 
att öka. 
 
Framförallt är det universitetets renommé och varumärke som påverkas av 
positionen på rankinglistorna. Hur vi placerar oss påverkar hur blivande studenter, 
anställa och finansiärer uppfattar universitetet. Eftersom vissa rankingar även 
mäter renommé genom enkätundersökningar påverkar antagligen vår position på 
rankingslistorna hur vårt renommé uppfattas inför nästa omgång av dessa 
rankingar. 
 
Tydligast ser vi detta inom den internationella studentrekryteringen. Här påverkas 
inte bara studenternas vilja att läsa vid universitetet, utan i vissa fall även deras 
möjlighet att få stipendium till att läsa här. Vissa kinesiska stipendier för 
utlandsstudier får bara användas för studier bland de 100 högst rankade 
universiteten i Shanghai-rankingen. Även huruvida universitetet får vara med på 
rekryteringsmässor och dylikt påverkas. Medlemskap i vissa nätverk såsom World 
100 Reputation Network påverkas också av placeringen på rankinglistorna. 
 


3. Förhållningssätt 
• Universitetet är medvetet om problemen som finns i rankingarnas 


metodologi och att de oftast inte säger så mycket om kvaliteten i 
verksamheten. Universitetet ser dock att resultaten av rankingarna har 
betydelse för på universitetets renommé och måste därför arbeta för att 
förbättra, eller åtminstone bibehålla, vår position. 


 
• Universitetet ska lämna in data till de rankinginstitut som efterfrågar detta 


efter urval av universitetet. I dagsläget lämnar vi in uppgifter till Times 
Higher Education World University ranking, QS World University 
Ranking, GRUP och U-map. Inlämnade uppgifter ska vara korrekta, men 
om val kan göras ska det mest fördelaktiga sätt väljas.  


 
• Rankingar ska inte styra hur universitetet styrs, men om 


kvalitetsförbättringar inom verksamheten kan leda till förbättrad 
rankingposition ska universitetet arbeta för att göra sådana förändringar. 


 
• Rankingarbetet är långsiktigt. Rankingarna baseras ofta på data från ett 


eller två år tillbaka, ibland till och med äldre uppgifter eller medelvärden 
över flera år. Resultatet som kommer ut 2012 kan alltså bygga på uppgifter 
från 2010. Förändringar som görs tar alltså några år på sig att synas. Därför 
finns det inga snabba lösningar inom detta område. 


 


2 Rauhvergers (2011) Global University Rankings and Their Impacts, EUA report on 
rankings 2011, European University Association, Bryssel 
3 Boulton (2010) University rankings: Diversity, excellence and the European 
initiative, League of European Research Universities, Maj 2010 
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4. Klassificering av olika rankingar  


De rankingar som finns och berör Lunds universitet kan delas in i fem grupper: 
• Internationella övergripande rankingar 
• Rankingar som fokuserar på forskning 
• Multirankingar, profileringsprojekt och bedömningar 
• Nationella rankingar 
• Nischade rankingar 


 
Nedan redovisas ett urval av rankingar i de olika grupperna. Alla årtal som 
redovisas nedan avser det år rankingen är publicerad, inte vilket år uppgifterna 
hämtas från eller vilket år rankinginstitutet anger. 
 


5. Internationella övergripande rankingar  


5.1 Shanghairankingen (Shanghai Academic Ranking of World Universities, 
ARWU)4 
Rankingen publiceras av Center for World-Class Universities (CWCU) vid 
Shanghai Jiao Tong University. Rankingen baseras främst på forskningsresultat 
såsom publikationer, citeringar, nobelpris och field medals. Noterbart är att alla 
indikatorer förutom per capita performance inte är normaliserat beroende på 
storleken på universitetet. Alla uppgifter hämtas från tredje part, såsom 
Nobelprisets hemsida och Thomson Reuters för publikationsdata. Uppgifter om 
academic staff hämtas från nationella källor, i Sveriges fall från Högskoleverket. 
Rankingen har särskilt stor genomslagskraft i Asien och påverkar hur stipendier 
fördelas.  
 
  Indicator Code   Weight 
Quality of 
Education 


Alumni of an institution winning Nobel 
Prizes and Fields Medals 


Alumni 10% 


Quality of 
Faculty 


Staff of an institution winning Nobel 
Prizes and Fields Medals 


Award 20% 


[Top 200] highly cited researchers in 21 
broad subject categories 


HiCi 20% 


Research 
Output 


Papers published in Nature and Science N&S 20% 


Papers indexed in Science Citation 
Index-expanded and Social Science 
Citation Index 


PUB 20% 


Per Capita 
Performance 


Per capita academic performance of an 
institution 


PCP 10% 


http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2012.html 
 
Universitetets placering 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
97 97-100 101-151 101-150 102-150 101-150 101-150 
 
  


4 http://www.shanghairanking.com 
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Shanghairankingen har två underrankingar: ARWU-Field och ARWU-subject.  
 
Field 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Natural Sciences and 
Mathematics 


72-
107 


77-101 76-100 Ej top 
100 


101-150 101-
150 


Engineering/Technology 
and Computer Sciences 


76-
107 


78-100 76-100 76-100 101-150 76-
100 


Life and Agriculture 
Sciences 


49 50 50 51-75 51-75 51-75 


Clinical Medicine and 
Pharmacy 


Ej top 
100 


Ej top 
100 


Ej top 
100 


Ej top 
100 


151-200 151-
200 


Social Sciences Ej top 
100 


Ej top 
100 


Ej top 
100 


Ej top 
100 


Ej top 
200 


151-
200 


 
Subject 2009 2010 2011 2012 2013 
Mathematics Ej top 


100 
Ej top 
100 


Ej top 
100 


Ej top 
200 


Ej top 
200 


Physics 78-104 76-100 Ej top 
100 


101-150 101-
150 


Chemistry 51-75 76-100 76-100 76-100 76-100 
Computer Science Ej top 


100 
Ej top 
100 


Ej top 
100 


Ej top 
200 


151-
200 


Economics/Business Ej top 
100 


Ej top 
100 


Ej top 
100 


Ej top 
200 


151-
200 


 
Inlämning av data:  Universitet lämnar inte in data 
Resultat publiceras:  15 augusti 2013 
 


5.2. Times Higher Education (THE) World University Ranking5  
THE publicerades fram till 2009 tillsammans med Quacquarelli-Symonds (QS). 
Från och med 2010 görs rankingen i samarbete med Thomson Reuters och 
metodologin ändrades markant. THE före 2010 och efter går inte att jämföra. 
 
Rankingen baseras till stor del på reputational surveys on teaching and research 
(30 5) där akademiker tillfrågas om vilka universitet de anser vara bäst. Ytterligare 
32,5 % baseras på citeringar. Uppgifter därutöver om bl.a. studenter, personal och 
intäkter skickar universitetet in. Alla indikatorer är relativa, alltså per anställda, per 
publikation etc. 
 
 
Weight 
(broad  
categ.) 


Broad categories Indicators Weight 


2.5 % Industry Income: 
Innovation 


Research income from industry 
(per academic staff member) 


2.5% 


7,5 % 
  


International 
outlook: People, 
Research  


Ratio of international to domestic staff 2,5 % 


Ratio of international to domestic 
students 


2,5 % 


5 http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/ 
                                                      







 5 
Total research journal publications that 
have at least one international co-author 


2,5 % 


30% 
  
  
  
  


Teaching – the 
learning  
environment 
  
  
  
  


Reputation survey – teaching 15% 


PhDs awarded (scaled) 6% 


Staff-to-student ratio 4.5% 


PhD awards/bachelor awards 2.25% 


Income per academic 2.25% 


30% 
  
  
  


Research – 
volume, income 
and reputation 


Reputation survey – research 18 % 


Research income (scaled) 6 % 


Papers per academic and research staff 6 % 


30 % Citations – 
research influence 


Citation impact (normalised average 
citations per paper) 


30 % 


http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2012-13/world-
ranking/methodology 
 
Universitetets placering 
2010 2011 2012 2013 
89 80 82 123 
 
THE redovisar också data per ämnesområde för de 50 bästa universiteten. 
Universitetet gör själva uppdelningen per ämnesområde baserat på kostnadsställen 
enligt instruktioner från THE. Denna uppdelning motsvarar inte helt våra vanliga 
indelningar och har därför gett upphov till diskussioner. I två områden har 
universitetet placerat sig på topp 50: Life Science (2011) och Physical Science 
(2010) 
 
 
Ämnesområde 2010 2011 2012 
Engineering & Technology Ej top 50 Ej top 50 Ej top 50 
Arts and Humanities Ej top 50 Ej top 50 Ej top 50 
Pre-Clinical and Health Ej top 50 Ej top 50 Ej top 50 
Life Sciences Ej top 50 45 Ej top 50 
Physical Sciences 46 Ej top 50 Ej top 50 
Social Sciences Ej top 50 Ej top 50 Ej top 50 
 
 
Inlämning av data:  Början av maj (9 maj 2013) 
Resultat publiceras:  Mitten av september/början av oktober (2 oktober 


2013 kl 21) 
 


5.3 QS World University Rankings6 
När THE slutade samarbeta med QS fortsatte QS publicera sin World University 
ranking i egen regi. Metodologin är samma som den var när det var THE-QS. 
 


6 http://www.topuniversities.com/ 
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 6 
Även denna ranking lägger stor tyngd (40 %) vid Academic reputation som tas 
fram genom en enkätundersökning bland akademiker över världen. Rankingen 
innehåller även Employer reputation som är en liknande undersökning bland 
arbetsgivare. Universitetet har möjlighet att skicka in namn på kontakter hos de 
arbetsgivare vi samarbetar med. Stor vikt läggs också Faculty Student Ratio, 20 %. 
Indicator Explanation Weighting 


Academic Reputation Composite score drawn from peer review 
survey 


40% 


Employer Reputation Score based on responses to employer 
survey.  


10% 


Faculty Student Ratio Score based on student faculty ratio 20% 


Citations per Faculty Score based on research performance 
factored against the size of the research 
body 


20% 


International Faculty Score based on proportion  of 
international faculty 


5% 


International Students Score based on proportion  of 
international students 


5% 


 
 
Universitetets placering 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
106 88 67 72 86 71 67 
 
QS redovisar från och med 2011 även ranking per ämne. Denna ranking baseras 
endast på data som QS inte behöver samla in från universiteten dvs Academic 
Reputation, Employer Reputation samt Citations per Paper. Viktningen av dessa 
indikatorer varierar mellan ämnesområden.  
 
Ämne 2011 2012 2013 2014 
Sociology 56-100 52-100 51-100 51-100 
Statistics 101-150 151-200 101-150 101-150 
Politics and International Studies 51-100 51-100 51-100 51-100 
Law 51-100 51-100 51-100 51-100 
Economics 51-100 51-100 101-150 51-100 
Accounting & Finance 101-150 51-100 51-100 51-100 
English 101-150    
Modern Languages 51-100 101-150 101-150 151-200 
History Ej top 


150 
Ej top 
150 


101-150 101-150 


Philosophy Ej top 
150 


Ej top 
150 


Ej top 
200 


Ej top 
200 


Geography & Area Studies 39 19 26 21 
Linguistics 51-100 51-100 50 51-100 
Communication & Media Studies  51-100 51-100 101-150 
Computer Science & Information 
Systems 


101-150 51-100 151-200 151-200 


Civil & Structural Engineering 43 47 51-100 51-100 
Chemical Engineering 51-100    
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Electrical and Electronic 
Engineering 


51-100 51-100 51-100 51-100 


Mechanical, Aeronautical & 
Manufacturing 


51-100 51-100 51-100 101-150 


Medicine 51-100 51-100 51-100 51-100 
Biological Sciences 51-100 51-100 46 51-100 
Psychology 151-200 151-200 101-150 151-200 
Chemistry 51-100 51-100 51-100 51-100 
Physics and Astronomy 51-100 48 51-100 51-100 
Metallurgy and Materials Ej top 


200 
Ej top 
200 


Ej top 
200 


Ej top 
200 


Mathematics 51-100 51-100 151-200 151-200 
Environmental Sciences 39 43 32 31 
Earth and Marine Sciences 51-100 51-100 101-150 51-100 
 
 
Inlämning av data:  Början av april (8 april 2014) 
Resultat publiceras:  Början/mitten av september (10 september 2013) 
  Subject ranking: Varierande (8 maj 2013) 
 


6. Rankingar som fokuserar på forskning 
Denna grupp fokuserar på forskning baserat på publikationsdata.  


6.1 Leiden Ranking7 
Leidenrankingen behandlar endast forskning och detta genom olika bibliometriska 
indikatorer. Uppgifterna hämtas från Web of Science. Indikatorerna är: 


• Mean citation score (MCS). The average number of citations of the 
publications of a university. 


• Mean normalized citation score (MNCS). The average number of citations 
of the publications of a university, normalized for field differences, 
publication year, and document type. An MNCS value of two for instance 
means that the publications of a university have been cited twice above 
world average. 


• Proportion top 10% publications (PPtop 10%). The proportion of the 
publications of a university that, compared with other similar publications, 
belong to the top 10% most frequently cited. Publications are considered 
similar if they were published in the same field and the same publication 
year and if they have the same document type. 


 
Rankingen presenterar ingen övergripande resultat, utan rankar resultaten för de 
olika indikatorerna var för sig. På rankingens hemsida finns valmöjligheter att visa 
resultatet normaliserat för universitetets storlek eller ej. Normaliserade indikatorer 
ger medelvärdet per publikation medan icke normaliserade indikatorer ger värdet 
för universitetet totalt. 
 
 
Universitetets placering 2011: 
Indikator Ej hänsyn till storlek Hänsyn till storlek 
 2011 2013 2011 2013 
Number of publications(P)  72   


7 http://www.leidenranking.com/ 
                                                      







 8 
Mean citation score (MCS) 71 95 159 198 
Mean normalized citation 
score (MNCS) 


79 101 211 258 


Proportion top 10% 
publications (PPtop 10%) 


89 99 257 263 


 
Inlämning av data:  Universitetet lämnar inte in data 
Resultat publiceras:  17 april 2013, nästa gång okänt 
 


6.2 Taiwanrankingen - Performance Rankings of Scientific Paper for World 
Universities 
Denna ranking behandlar också endast forskning. Till skillnad från Leiden så 
publiceras en övergripande ranking av universiteten. Uppgifterna tas från Essential 
Science Indicators (ESI), Science Citations Index (SCI), Social Science Citation 
Index (SSCI) och Web of Science (WoS). 
 
Criteria, 
weight 


Overall performance indicators Weight 


Research 
productivity 
(20%) 


Number of articles in the last 11 years [per staff FTE] 10% 


Number of articles in the previous year [per staff FTE] 10% 


Research 
impact (30%) 


Number of citations in the last 11 years [per staff FTE] 10% 


Number of citations in the last two years [per staff FTE] 10% 


Average number of citations [per publication] of the last 
11 years 


10% 


Research 
excellence 
(50%) 


H-index of the last two years 20% 


Number of highly cited papers in the last 11 years 15% 


Number of articles in high impact journals in the last 
year 


15% 


 
LU:s placering 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
69 69 64 73 83 77 82 
 
Inlämning av data:  Universitetet lämnar inte in uppgifter 
Resultat publiceras:  Oktober-november 
 
http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/ 
 


7. Multirankingar, profileringsprojekt och bedömningar 
Denna grupp består av rankingar som oftast inte producerar rankinglistor. De visar 
snarare på om man uppnått ett visst krav eller hur mycket av olika aktiviteter som 
universitetet gör. 
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7.1 CHE (the centre for higher education development) Excellence ranking 
Denna ranking identifierar de universitet som är har excellent verksamhet inom 
biologi, kemi, fysik, statsvetenskap, ekonomi och psykologi. Universiteten som 
rankas väljs ut baserat på ett antal indikatorer: 


1. Number of publications in the Web of Science 
2. Citations 
3. Outstanding researchers (Nobel Prize or Field Medal Prize winners) 
4. Number of project in the Marie Curie programme 
5. Student mobility 
6. Teaching staff mobility 
7. Erasmus Mundus Masters 
8. European Research Council grants 
9. Book citations 


 
Efter detta urval har gjorts görs en djupanalys av de utvalda. I detta steg skickar 
universitetet in material till CHE. Vid förra tillfället skedde detta genom att 
universitetet centralt bad naturvetenskapliga fakulteten att skicka in material. Det 
genomförs också enkätundersökningar bland studenter på avancerad nivå och 
forskarnivå. Baserat både på urvalskriterierna, informationen som universitet 
skickar in och på studenternas enkätsvar tilldelas universiteten stjärnor, men ingen 
övergripande rankinglista sätts ihop. På resultatet verkar det som att fakulteterna 
vid universitetet inte skickar ut enkäter till studenterna (biologi undantaget) men i 
de flesta fall fyller i information om fakulteten eller ämnesområdet. 
 
LU:s placering 
2010 
Excellent in: 
Biologi 
Fysik 
Kemi 
Fysik 
Ekonomi 
 
(Inte statsvetenskap eller 
psykologi) 
 
Inlämning av data:  Delvis från universitetet 
Resultat publiceras:  Publiceras ej årligen, senast publicerad i oktober 


2010 
 


7.2 U-Map Classification of HEIs - CHEPS8 
Syftet med U-Mapprojektet var att skapa ett verktyg för att klassificera och jämföra 
högskolor i Europa som synliggör de olika uppdrag och profiler som högskolorna 
har. U-Map var finansierat av EU, men finansieras nu genom olika nationella eller 
transnationella projekt. Universitetet har genom Utbildningsdepartmentet för 
Nordiska ministerrådets räkning blivit inbjudna att delta och har beslutat att göra 
detta. Resultatet blir ingen ranking, utan kan snarast användas för benchmarking 
med andra nordiska universitet.  
 


8 http://www.u-map.org/ 
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7.3 Global Research University Profile Project (GRUP) 
Detta är ett profileringsprojekt från Center for World-Class Universities (CWCU) 
vid Shanghai Jiao Tong University dvs. samma organisation som gör den så 
kallade Shanghai-rankingen (ARWU). Projektet syftar till att sammanställa en 
databas med fakta och siffror om forskningsuniversitet tillsammans med 
performance indicators. De universitet som deltar blir sökbara på ARWU:s 
hemsida: http://www.shanghairanking.com/Search.jsp 
 
Inlämning av data: 31 mars (2013) 
Resultat publiceras:  I samband med ARWU? 
 
 


7.4 QS Star rating9 
Universitetet har av QS köpt tjänsten QS Star rating vilket är en genomgång av 
universitetets prestationer mot uppsatta mål. Beroende på hur många poäng som 
universitet får belönas universitetet med upp till fem stjärnor. LU fick fem stjärnor 
och dessa kommer att synas på QS World University Rankings websida. Resultatet 
av denna rating användas i marknadsföring. 
 


8. Nationella rankingar 
Utöver URANK som är den mest erkända nationella rankingarna har även Fokus 
publicerat en rakning och Svenskt näringsliv publicerar rankingen 
Högskolekvalitet.  


8.1 URANK10 
Urank är en svensk ranking av svenska universitet och högskolor baserat på 
statistik från högskoleverket och annat officiellt material.  
I denna ranking faller specialhögskolorna som i huvudsak har kvalificerade 
programutbildningar med relativt god genomströmning och utbildningar som leder 
till snabb etablering på arbetsmarknaden väl ut. Rankingen presenterar också 
resultat uppdelat på områdena humaniora-samhällsvetenskap, naturvetenskap-
teknik samt vård-medicin.  
 
Universitetets placering 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Totalrankingen 4 5 5 7 7 7 
Humaniora-
samhällsvetenskap   3 5 5 3 


Naturvetenskap-
teknik*   1 1 - - 


Naturvetenskap     2 2 
Teknik     3 2 
Vård-medicin   1 2 1 1 
*Naturvetenskap-teknik publicerades som ett område 2010-2011, men blev två olika områden 2012. 
 
Inlämning av data:  Universitetet lämnar inte in uppgifter 
Resultat publiceras:  Mitten av mars 


9 http://www.topuniversities.com/qsstars/ 
10 http://www.urank.se/ 
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8.2 Fokus högskoleranking11 
Tidningen Fokus publicerade våren 2012 en ny högskoleranking där indikatorerna 
är valda genom enkätundersökningar bland studenter om vilka variabler de anser är 
viktiga för högskolans kvalitet. Värdet för variablerna samlades sedan in från 
offentliga uppgifter, men exakt vilket mätetal som används är oklart. Denna 
ranking har stora metodologiska problem och resultatet ska användas med 
försiktighet. Det är också högst oklart om den kommer att publiceras igen. 
 
 
 
 


 


Faktor samt vikt i totalundersökningen 
 


Variabel 
 
Lokaler och praktiska värden - vikt 
14% 


Bästa bibliotek 
Bästa grupprum 
Mest påkostade lokaler 
Bästa grupprum 
Lättast hitta bostad 


 
Studenter - vikt 13% 


Högst lön efter examen 
Flest får jobb efter examen 
Svårast att komma in på 
Effektivaste studenterna 
Flest sökande per plats 
Bäst presterande studenter 
Flest antal studenter 


 
Socialt liv - vikt 15% Mest utländska studenter 


Högst andel kårmedlemmar 
 
Undervisning - vikt 4% 


Högst lärartäthet 
Mest lärarledd tid 


 
Studieort - vikt 30% 


Billigaste staden 
Stad med högst andel studenter 
Mest fritidsaktiviteter i staden 
Bästa utbytesmöjligheter 


 


Akademiska värden - vikt 24% Högst akademisk nivå på lärarna 
Mest internationella samarbeten 
Bäst betalda lärare 


 
Universitetets placering 
 
 2012 
Totalt 2 
Samhällsvetenskap 2 
Varav Ekonomi 2 
Varav Juridik 1 
Hälsa 1 
Naturvetenskap 1 
Teknik 1 
Pedagogik 1 
Humaniora 1 
 


11 Billing & Elvander (2012) Elitskolan tar hem spelet. Fokus. Mars 2012 
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Inlämning av data:  Universitetet lämnar inte in uppgifter 
Resultat publiceras:  Slutet av mars 2012 
 


8.3 Svenskt näringslivs ranking av högskolekvalitet12 
Svenskt näringsliv presenterar sin ranking per program och fokuserar på 
utbildningarnas samverkan med näringslivet samt hur det har gått för examinerade 
studenterna i arbetslivet. Rankingen baseras på enkätsvar från ansvariga för 
program vid universitet och högskolor, telefonintervjuer med studenter som tagit 
examen samt statistik från databasen LADOK. På hemsidan får läsaren möjlighet 
att jämföra program efter de kriterier de själva tycker är viktigast. Svensk 
näringsliv presenterar också topplistor. Lunds universitet återfinns för första 
gången på plats 5 när det gäller lön efter examen, då för programmet i 
riskhantering. Därefter kommer Industriell ekonomi på plats 9. När det gäller 
samverkansrankingen återfinns Lunds universitet först på plats 16, då för 
Technology Management med inriktning byggteknik. 
 


9. Nischade rankingar 
Denna grupp innehåller rankingar som fokuserar på ett visst perspektiv. I dagsläget 
deltar universitetet i två sådana rankingar: webrometrics som rankar baserat på 
webnärvaro och THE reputational ranking. Det finns även rankingar som fokuserar 
på till exempel miljöfrågor och hållbar utveckling som universitetet inte deltar i. 
 
En annan typ av nischade rankingar är de som inte tittar på enskilda lärosäten utan 
på hela utbildningssystem. En sådan ranking är U21s ranking av system för högre 
utbildning. 


9.1 THE Ranking by reputation13 
THE särpublicerar den del av rankingen som bygger på reputational surveys som 
en reputational ranking. Detta är samma underlag som senare utgör en del av THE 
World University Rankings och bygger alltså på enkäter till universitetsanställda 
över världen. Syftet med att publicera denna nu (början av mars) är att skapa extra 
uppmärksamhet i anslutning till insamling av enkätsvar för den stora rankingen 
som publiceras på hösten. 
 
Universitetets placering: 
2011 2012 2013 2014 
71-80 81-90 91-100 Ej top 


100 
 
Inlämning av data:  Universitetet lämnar inte in data 
Resultat publiceras:  5 mars 2014 
 


9.2 Webometrics14 
Webometrics rankar ca 20 000 lärosätens webnärvaro baserat på fyra indikatorer: 
 


12 www.hogskolekvalitet.se 
13 http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2011-2012/reputation-
rankings.html 
14 http://www.webometrics.info 
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• Size (S). Number of pages recovered from Google (10%) 
• Visibility (V). The number of external links received (inlinks) multiplied 


by the referring domains for these inlinks, according to Majestic SEO 
historical data (50%). 


• Rich Files (R). After evaluation of their relevance to academic and 
publication activities and considering the volume of the different file 
formats, the following were selected: Adobe Acrobat (.pdf), Adobe 
PostScript (.ps & .eps), Microsoft Word (.doc & .docx) and Microsoft 
Powerpoint (.ppt & .pptx). These data were extracted using Google (10%). 


• Scholar (Sc). The data is a combination of items published between 2007 
and 2011 included in Google Scholar and the global output (2003-2010) 
obtained from Scimago SIR (30%). 


 
 
 
Universitetets placering 
Juli 
2009 


Jan 
2010 


Juli 
2010 


Jan 
2011 


Juli 
2011 


Jan 
2012 


Juli 
2012 


Jan 
2013 


Jan 
2014 


108 194 192 134 140 183 128 100 120 
 
Inlämning av data:  Universitetet lämnar inte in data 
Resultat publiceras:  Slutet av januari, slutet av juli 
 
 


9.3 U21-rapport - Ranking of National Higher Education Systems15 
Melbourne universitet genomförde på uppdrag från det internationella 
universitetsnätverket U21 en ranking av nationella system för högre utbildning som 
publicerades första gången i maj 2012. Rankingen genomfördes igen 2013 och 
publicerades då också i maj. 
 
Rankingen har samlat in data om förutsättningarna för att bedriva högre utbildning 
och forskning av god kvalitet i ett 50-tal olika länder. Indikatorer i fyra olika 
kategorier har använts: 


• Resources 
• Environment 
• Connectivity: 
• Output 


 
Resultat för de 10 främsta länderna: 
 
 2012 2013 
Rank Country Score Country Score 
1 United States 100.0 United States 100 
2 Sweden 83.6 Sweden 85 
3 Canada 82.8 Switzerland 82 
4 Finland 82.0 Canada 80 
5 Denmark 81.0 Denmark 80 
6 Switzerland 80.3 Finland 79 
7 Norway 78.0 Netherlands 78 


15 Williams et al.(2012) U21 Ranking of National Higher Education Systems, Melbourne 
university. 
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8 Australia 77.8 Australia 77 
9 Netherlands 77.4 Singapore 77 
10 United Kingdom 76.8 United Kingdom 75 
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Prioritering 
Följande rankingar prioriteras för inlämning av data, analys och kommunikation: 


• Internationellt: THE, QS, Shanghairankingen, U21 (utbildningssystem) 
• Nationellt: Urank 


Arbetssätt 
Avdelningen Planering har ett samordnande ansvar för arbete med analys och 
underlag till rankinglistor prioriterade av ledningen. Avdelningen är beroende av 
uppgifter från verksamhetssystemen om studenter, personal och ekonomi. Resultat 
av rankingarna analyseras och kommuniceras. Analysen sker främst på 
avdelningen Planering och kommunikationen av avdelningen Kommunikation och 
sektionen Externa Relationer.  
 
För samordning av frågorna finns en nätverksgrupp i den gemensamma 
förvaltningen. Avdelningen Planering är sammankallande och representanter från 
sektionen Student och Utbildning, sektionen Personal, sektionen Ekonomi, 
sektionen Externa Relation, avdelningen Kommunikation och avdelningen 
Forskningsservice deltar. Gruppens uppgifter är att: 
 


- Diskutera definitioner 
- Fungera som bollplank i beslut om vilka rankingar universitetet ska delta i 
- Delta i analysen av rankingarna 
- Lämna förslag på förbättringsåtgärder med anledning av utfallen 
- Utforma kommunikationsstrategi 
- Följa upp och utveckla arbetssättet 


 
 
Rankingprocessen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rutiner för inlämnande av uppgifter: 


- Avdelningen Planering förifyller de uppgifter som finns tillgängliga från 
årsredovisningen, från SCB-beställningar eller dylikt. 


- Uppgifterna granskas av sektionen Student och utbildning, sektionen 
Personal, sektionen Ekonomi 


- Uppgifter som inte avdelningen Planering har fylls i av sektionen Student 
och Utbildning, sektionen Personal respektive sektionen Ekonomi 


- Avdelningen Planering lämnar in uppgifterna 
 
Rutiner för mottagande och spridande av rankinguppgifter 


- Oftast får universitetet förhandsinformation om placeringen. Avdelningen 
Planering sprider dessa till nätverksgruppen samt universitetsledningen 


- Avdelningen Planering gör på resultatdagen en första analys av resultatet 
och sprider i nätverksgruppen och till universitetsledningen 


Datainlämning Resultat 


Analys Förslag på 
kvalitetsförbättringar 


Kommunikation till 
målgrupper 
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- Avdelningen Kommunikation, sektionen Externa Relationer och 


fakulteterna sprider information i lämpliga kanaler 
- Nätverksgruppen diskuterar resultatet och analysen 
- Årligen lämnas förslag på åtgärder på att förbättra vår position på 


rankingarna till rektor. 
 


Inlämningsdatum 
I kronologisk ordning. 
 
2014: 
31 mars: ? GRUP 
8 april: QS 
8 maj: ? THE 
 


Publiceringsdatum 
I kronologisk ordning. 
 
Slutet av januari: Webometrics 
Mitten av mars:  URANK 


THE Reputational ranking 
April QS Subject 
Slutet av juli: Webometrics 
Mitten av augusti:  Shanghairankingen 
Början/mitten av september: QS 
Mitten av september/början av oktober:  THE 
Oktober - november Taiwanrankingen 
 
 





		Lunds universitet och olika system för ranking av lärosäten

		2. Konsekvenser av rankingar

		3. Förhållningssätt

		4. Klassificering av olika rankingar

		5. Internationella övergripande rankingar

		5.1 Shanghairankingen (Shanghai Academic Ranking of World Universities, ARWU)3F

		5.2. Times Higher Education (THE) World University Ranking4F

		5.3 QS World University Rankings5F



		6. Rankingar som fokuserar på forskning

		6.1 Leiden Ranking6F

		6.2 Taiwanrankingen - Performance Rankings of Scientific Paper for World Universities



		7. Multirankingar, profileringsprojekt och bedömningar

		7.1 CHE (the centre for higher education development) Excellence ranking

		7.2 U-Map Classification of HEIs - CHEPS7F

		7.3 Global Research University Profile Project (GRUP)

		7.4 QS Star rating8F



		8. Nationella rankingar

		8.1 URANK9F

		8.2 Fokus högskoleranking10F

		8.3 Svenskt näringslivs ranking av högskolekvalitet11F



		9. Nischade rankingar

		9.1 THE Ranking by reputation12F

		9.2 Webometrics13F

		9.3 U21-rapport - Ranking of National Higher Education Systems14F



		Prioritering

		Arbetssätt

		Inlämningsdatum

		Publiceringsdatum










Kval i te t  och utvärder ing  


Kvalitetsarbete i utbildningen vid Lunds universitet 


Kvalitetsarbete består av aktiviteter av två slag: kvalitetssäkrande och kvalitetsutvecklande.  
Kvalitetssäkrande aktiviteter utgörs av olika typer av metodik för att åstadkomma kunskaps-
underlag för en fortsatt utveckling gentemot de mål universitetet satt upp. Kvalitetsutvecklande 
aktiviteter syftar till att bygga upp hållbara förändringar av betydelse för utbildning, undervis-
ning, studenters lärande och studiemiljö. Metoderna för kvalitetssäkring respektive kvalitets-
utveckling är: 


- Validering av ny utbildning 
- Standardbedömning av utbildningsresultat/examensarbeten 
- Kursutvärdering 
- Alumn- och avnämaruppföljning 
- Uppföljning av erfarenheter av utbildning (Barometerundersökning) 
- Statistik- och nyckeltalsuppföljning 
- Kvalitetsdialoger 


- Högskolepedagogisk utbildning som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
- Konsultativt stöd för högskolepedagogiskt utvecklingsarbete. 
- Kunskapsbildning genom praxisnära forskning på lokal, nationell och internationell nivå. 
- Fysiska och virtuella arenor/mötesplatser för spridning av god praxis. 
- Meriterings- och belöningssystem för pedagogiska insatser av lärare och doktorander. 


Universitetsgemensamma utbildningsnämnden 
Uppdraget till den universitetsgemensamma utbildningsnämnden innefattar principer för kvali-
tetssäkring och kvalitetsutveckling. Frågor rörande dessa behandlas också i de två kommittéer 
som är knutna till nämnden, för utbildning på forskarnivå respektive för internationalisering. 
För 2013 beslutades om en ettårig handlingsplan för kvalitetsarbetet i utbildningen på grund, 
avancerad och forskarnivå. Fr.o.m. 2014 ersätts denna av en flerårig verksamhetsplan för 
utbildningsnämndens verksamhetsområde. 


Utbildningsnämnden har som referensgrupp för riskprocesserna rörande utbildningsfinansi-
ering, kvalitet i utbildning på grundnivå och avancerad nivå, kvalitet i utbildning på forskarnivå 
samt studentrekrytering behandlat dessa frågor. En ny rättighetslista för Lunds universitets 
studenter har utarbetats under ledning av nämnden. Ett uppdrag för utredning om open access-
kurser/MOOCs (Massive Open On-line Courses) och e-lärande initierades 2013 och delrappor-
tering avseende MOOCs skedde vid årsskiftet. Beslut om ett genomförande av MOOC-
projektet har fattats av rektor. Kursutveckling pågår rörande tre MOOCs. Rapport med förslag 
till policy och handlingsplan avseende e-lärande sker i maj 2014.  


I nämndens uppdrag ingår att besluta om inrättande av nya program. För att kunna inrättas ska 
det föreslagna programmet ha validerats. Detta innebär att de grundläggande förutsättningarna 
för en utbildning prövas och säkras innan den får inrättas.  


2014-04-04 


Universitetsstyrelsen 


1 PM 


Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Paradisgatan 5 B Telefon direkt, 046-222 94 53 Fax 046-222 4007 
E-mail Eva.Lindgren@stu.lu.se 
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En universitetsgemensam metod för utvärdering av etablerad utbildning presenterades under 
2013 och metoden vänder sig företrädesvis till utbildningar som kan utgöra grund för examen 
och bygger i allt väsentligt på de grundläggande principer, som utgör kärnan i Standards & 
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ENQA 2005). 
 
Satsning på projekt som ska komma alla fakulteter till del är en viktig del av kvalitetsarbetet. 
Slutsatser från projektet Education Quality 2011 (EQ11) är ett viktigt underlag för arbetet med 
att få en långsiktig och hållbar utveckling mot kvalitet. Särskilda kvalitetsmedel är avsatta för 
att ges som stöd för olika verksamheter under perioden 2012-2014.  Utbildningsnämnden på-
började under slutet av 2012 en satsning på projekt avseende utredning om en universitets-
gemensam studentportal, inrättande av pedagogiska akademier och införande av SI-verksamhet 
(Supplemental Instruction) vid fakulteter som saknar dessa typer av verksamhet samt utveckling 
av studierektorsutbildning.  
 
Under 2013 har fakulteterna haft möjlighet att inkomma med projektansökningar. Uppställda 
kriterier var att projekten skulle: a) vara av gemensam karaktär som kommer alla till godo, b) ta 
sin utgångspunkt från EQ11-projektet, c) utveckla kvalitet i utbildning, d) överstiga 100 tkr i 
kostnader. Totalt fördelades ca 9 mnkr till 19 projekt. Exempel på projekt:  
- Kommunikationsträning i Naturvetenskaplig utbildning.  
- Kvalitetsutveckling av och med CASE-undervisning.  
- Projekt för tvärvetenskapliga utbildningar för internationella studenter med olika bakgrund.  
- Tvärvetenskap och samarbetskompetens med arbetsmarknadsanknytning.  
- Kursdatabas för forskarkurser.  
- Det goda seminariet.  
- Att utveckla och genomföra kursen ”Strategisk ledning av forskarutbildning”.  
 
Utbildningsnämnden hade också i uppdrag att fördela 25% av ”kvalitetsmedlen” som universi-
tetet tilldelades som resultat av de första genomförda nationella utvärderingarna. Fakulteterna, 
som var berörda av de utvärderingar som genererat medlen, erbjöds inkomma med medelsan-
sökningar för förbättringsåtgärder där behov framkommit genom utvärderingsprocessen. Samt-
liga nio ansökningar ansågs hålla hög kvalitet och totalt beviljades ca 3,2 mnkr. 
 
För 2014 kommer satsningar avseende större projekt att ske. Förslag som diskuteras rör föl-
jande områden: akademiskt lärarskap, e-lärande, kvalitetsutvecklingssystem, akademiskt skri-
vande (stöd till studenter), breddad rekrytering (studenter), verksamheter inom trackit och 
internationell stimulans. 
 
 
Exempel på genomförda undersökningar 
Studenters, lärares och alumners erfarenheter av och perspektiv på olika aspekter rörande ut-
bildning och arbetsliv inhämtas genom barometrar. Studierna genomförs i samarbete med 
studenterna och/eller fakulteterna och är av såväl universitetsövergripande som fakultetsvis 
karaktär.  
 
Resultat från studentbarometrar vid Konstnärliga fakulteten och Ekonomihögskolan presente-
rades under 2013. Med dessa har studentbarometrar och kompletterande lärar- eller alumnbaro-
metrar som genomförts vid samtliga fakulteter sedan 2010 publicerats. Fakulteterna och stu-
denterna har genom dessa studier fått underlag som visar hur nöjda respondenterna är med 
utbildningen eller där förbättringsåtgärder behövs. 
 
Rapporten rörande de tre studier som genomfördes 2011/2012 och som vände sig till dokto-
rander, forskarhandledare och doktorsalumner har publicerats under innevarande år. Mot-
svarande studier genomfördes 2007 och härigenom har resultaten från de senare också kunnat 
fungera som uppföljningsstudier. Bl.a. uppger nu fler doktorander att de trivs i sin forskarut-
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bildningsmiljö. Denna positiva utveckling stöds även av alumnerna och handledarna. Emellertid 
visar resultaten också på områden som behöver utvecklas. Rapporten har rönt stort intresse och 
särskilda presentationer har getts till kommittén för utbildning på forskarnivå och vid flertalet 
fakulteter. 
 
Vidare har en universitetsövergripande studiesocial undersökning bland studenter genomförts 
och presenterats. Generellt sett trivs studenterna mycket bra i sina studiemiljöer och de upple-
ver relationen till sina kurskamrater som god. Studenterna känner stark motivation för sina stu-
dier. Detta gäller även dem som inte studerar på sitt förstahandsval. Vissa utvecklingsområden 
har identifierats genom studien. 
 
(Rapporter publicerade i serien Utvärdering hittas via 
http://www5.lu.se/anstaelld/undervisa/rapporter-och-barometrar) 
 
 
Kvalitetsdialoger 
Vid Lunds universitet är utbildnings- och kvalitetsdialoger en plattform för kvalitetsarbetet. 
Dessa dialoger är bl.a. till för att skapa ett forum för strategiska utbildningsdiskussioner. Inom 
begreppet strategisk utbildningsplanering ryms två huvudaspekter; kvalitetsfrågor och upp-
följning/planering. 
 
Vid utbildnings- och kvalitetsdialogerna deltar representanter för fakultetsledning, studenter/ 
doktorander, universitetsledning och stödpersonal inom förvaltningen. Dialogerna genomförs 
på hösten före budgetdialogerna och omfattar samtliga tre utbildningsnivåer. En sammanfatt-
ning av resultaten från genomförda dialoger redovisas årligen i utbildningsnämnden. 
 
Inför dialogen får berörd fakultet/USV bl.a. en statistisk sammanställning över sina utbildning-
ar samt ett antal frågor i syfte att belysa kvalitetsarbetet. Underlag till frågorna hämtas t.ex. från 
resultat av genomförda undersökningar. Frågeområdena inför dialogerna baseras på huvud-
aspekter (som är koherenta med de kvalitetsindikatorer som har identifierats inom EQ11): 
- Program- och kursuppföljning 


- Nyckeltal, t.ex. retentionsstatistik och utfärdade examina 
- Större förändringar inom utbildningsutbudet 


- Internationalisering 
- Planerade förändringar; budgetkonsekvenser på kort och lång sikt 
- Uppföljning av resultat från undersökningar och utvärderingar 
 
 
Trackit 
Trackit är ett projekt som ska utveckla hur Lunds universitets följer och stödjer sina studenter 
och alumner. Ett samarbete mellan fakulteterna, studenterna och den gemensamma förvalt-
ningen säkrar att det skapas en miniminivå för hur alla studenter vid Lunds universitet följs och 
följs upp. 
 
Verktyg som ska användas är nybörjarenkät, examensenkät, alumnenkät, uppföljning i KUBEN 
och CRM. Översyn av praxis när det gäller SI (Supplemental Instruction), uppsökande studie-
vägledning, karriärvägledning, mentorverksamhet, rutiner för utslussning på arbetsmarknaden 
och inskrivning i alumndatabasen ingår. Att utveckla uppföljningen av alla studenter vid Lunds 
universitet kan underlättas genom en gemensam studentportal. Det webbaserade utvärderings-
verktyg, som tillhandahålls för kursvärderingar ska också användas för enkätundersökningarna 
inom ramen för Trackit-projektet. Enkätförslag diskuteras med representanter för fakulteterna. 
 



http://www5.lu.se/anstaelld/undervisa/rapporter-och-barometrar
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För utbildningen på forskarnivå pågår ett motsvarande arbete som för utbildningen på grund 
och avancerad nivå. Rapporten Tracking Doctoral Candidates at Lund University. Mapping 
how Lund University tracks the progression path of Doctoral Candidates har nyligen public-
cerats. (Länk till rapporten http://www5.lu.se/anstaelld/undervisa/rapporter-och-barometrar) 
 
 
Högskolepedagogisk utbildning och stöd till lärare 
Högskolepedagogisk utbildning är avsedd för alla som undervisar vid Lunds universitet, nya 
lärare, erfarna lärare, doktorander, professorer, bibliotekarier m.fl. För att få tillsvidareanställ-
ning som lärare vid Lunds universitet krävs pedagogisk skicklighet och som en del i pedagogisk 
skicklighet ingår minst fem veckors högskolepedagogisk utbildning (eller motsvarande kunska-
per). Undervisande doktorander förväntas genomgå minst två veckors högskolepedagogisk 
utbildning. För att handleda doktorander krävs minst en veckas forskarhandledarutbildning. För 
befordran krävs visad kvantitativ och kvalitativ progression gällande den pedagogiska skick-
ligheten. Den högskolepedagogiska utbildningen utformas så att den bidrar såväl till individuell 
kompetensutveckling som till verksamhetsutveckling. 
 
Ansvaret för den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen ligger på respektive 
fakultet. Kurserna som ges är universitetsgemensamma eller fakultetsspecifika. Samverkan 
mellan olika kursgivare förekommer ofta. För det samlade kursutbudet finns en gemensam 
webbplattform.  
 
Som ett led i meriterings- och belöningssystemet för pedagogiska insatser har fyra fakulteter in-
rättat pedagogiska akademier. Ett av utbildningsnämndens projekt avser att stödja utvecklingen 
av fler. 
 
Lärare vid Lunds universitet kan få olika former av stöd i undervisningen. Konsultstöd kan t.ex. 
ges för att utveckla nätbaserat stöd för lärande, att utveckla nya undervisnings- eller examina-
tionsformer, att se över progressionen inom ett program eller liknande. Ett Teaching and 
Learning Lab finns vid CED – det är en verkstad för att stödja och stimulera nätbaserad under-
visning, virtuella undervisningsmiljöer och utveckling av digitala lärresurser. Information om 
hur man kan använda öppna lärresurser för att variera och berika undervisningen är tillgänglig. 
På den webbaserade lärarmötesplatsen finns information om seminarier och workshops och den 
ger möjlighet till erfarenhetsutbyte kring användningen av digitala resurser för att utveckla 
undervisningen och fördjupa studenternas lärande. 
 
En universitetsgemensam pedagogisk utvecklingskonferens genomfördes hösten 2013 i 
samverkan mellan Naturvetenskapliga fakulteten och CED. Konferensens tema var Att skriva 
för att leva, lära och lyckas. Flera presentationer gavs vid den välbesökta konferensen. 
 
 
Nationell kvalitetsutvärdering 
Ett nytt system för utvärdering av högskoleutbildningar i Sverige infördes 1 januari 2011. Det 
är utbildningarnas resultat som ska bedömas utifrån hur väl de når kraven i högskolelagen och 
examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. Utbildningsnivåerna som 
omfattas av utvärderingssystemet är grundnivå och avancerad nivå. Underlag till utvärdering-
arna utgörs av studenternas självständiga arbeten/examensarbeten, självvärderingar och inter-
vjuer. Omdömen som ges är mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet. Det senare 
innebär att en examen som fått bristande kvalitet får examenstillståndet ifrågasatt. Berört läro-
säte kan välja att lägga ned denna examen eller att inom ett år redovisa vidtagna förbättrings-
åtgärder till Universitetskanslersämbetet. Examina som får omdömet mycket hög kvalitet gene-
rerar resurser till berört lärosäte. 
 



http://www5.lu.se/anstaelld/undervisa/rapporter-och-barometrar
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Utbildningar som utvärderas har delats in i sex omgångar. De två första omgångarna är nu helt 
slutförda och de 9 examina vid Lunds universitet som fick bristande kvalitet och därmed ifråga-
satta examenstillstånd har genom uppföljningsbeslut erhållit omdömet hög kvalitet.  För om-
gångarna 3 och 4 överlämnas uppföljningar till ämbetet under 2014. UKÄ har fattat beslut 
rörande huvuddelen av de examina som ingår i omgång 5. Inom omgång 6 pågår intervjuer. 
Centralt stöd till utbildningarna som genomgår utvärderingsprocessen ges från avdelningen 
kvalitet och utvärdering samt CED. 


Hittills har Universitetskanslersämbetet fattat beslut rörande 176 examina vid Lunds univer-
sitet. Resultatet av dessa är att 36 (20%) fått omdömet mycket hög kvalitet, 115 (65%) hög 
kvalitet och 25 (14%) bristande kvalitet. Observera att redovisningen avser resultat före beslut 
rörande uppföljning av ifrågasatta examenstillstånd. Är detta bra eller dåligt? I jämförelse med 
de flesta övriga lärosäten har Lunds universitet låg andel examina som fått bristande kvalitet. 
Andelen bristande kvalitet för samtliga lärosäten är i snitt 23%! När det gäller mycket hög 
kvalitet ligger snittet för samtliga på 15%. Generellt kan sägas att utfallet för universitetens del 
- främst de äldre - är bättre än för högskolornas.
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Innovation @ LU
LUND UNIVERSITY INNOVATION SYSTEM


Universitetets ansvar att nyttiggöra


» I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med 
det omgivande samhället och informera om sin 
verksamhet samt verka för att forskningsresultat 
tillkomna vid högskolan kommer till nytta”


1 kap. 2§ tredje stycket i högskolelagen (2009:45).
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Publicera


Debatt, böcker, möten


Uppdragsutb & forskning


Expertkonsult


Licensiering


Ny verksamhet


Nyttiggörande (förutom utbildning…)


Vårt flöde


2013 2012 2011


» 110 Ideer (104) (79)


» 60 Project (70) (55)


» 27 Patent (22) (23)


» 14 Verksamheter (16) (16)


» 5 Investeringar (6) (8)
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Vårt flöde


2013 2012 2011


» 110 Ideer (104) (79)


» 60 Project (70) (55)


» 27 Patent (22) (23)


» 14 Verksamheter (16) (16)


» 5 Investeringar (6) (8)


30% ökning av ideflöde !


Det är ingen brist på 
goda ideer på Lunds 


Universitet


Finansiering (MSEK)


2012 2013 2014


Ram 16,0 15,1 15,4


Räntemedel – Student - 0,6 -


Räntemedel – Innovation Officer 2,4 -


Externa – Utb. Dep (InnoKontor) 10,3 10,6 10,8


Externa – Övriga (Vinnova etc) 1,0 2,1 2,1


TOTALT 27,3 30,8 28,3
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Nya verksamheter 2013


» C-trap


» ViscoSens


» B!bbInstruments


» Cognibotics


» Take Good Care


» Professor Lennart Larsson


» cTrap är en skyddande duk som ‘fångar’ och binder 
skadliga partiklar och ger en ren och hälsosam 
inomhusmiljö.  Lokaler kan fortsätta användas utan att 
personal far illa.


» Första kunder på plats !


cTrap
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» Adjungerad professor Christina Sköldebrand, Malin Sjöö 
och Elin Östman


» Speciellt utvecklade fibrer som ger ‘långsamma’ kolhydrater 
I vitt bröd


» Första produkten inom branschen som kan göra 
hälsopåstående !


» Charles Walther


» Nytt biopsi instrument vid cancerdiagnostik


» Vinnare av TV4 ’Uppfinnarna’ 2013 !


B!BBInstruments
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Cognibotics


» Professor Klas Nilsson


» Kalibrering av robotik


» Samarbete med världsledande företag inom branschen


Take Good Care


» Professor Fredrik Nilsson


» Forskningsbaserad lösning för personlig hälsa – dvs hur 
individen blir mer delaktig i vårdkedjan och vårdutförandet


» Första avtal med mödravårdscentraler på plats
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Studentinnovation


» Inkludera studenterna


– Verksamheten har historiskt sett varit riktad mot 
forskare – nu ges samma erbjudande vad gäller stöd 
och möjligheter även till studenter ! 


» Samla och effektivisera insatserna


– VentureLAB är kanalen gentemot studenterna och vi 
samlar insatserna via VentureLAB – för att säkerställa 
tydlighet och effektivitet.


Samtliga fakulteter


» Arbeta gentemot samtliga fakulteter


– Verksamheten har historiskt sett arbetat primärt mot 
LTH, MedFak och NatVet – uppdraget är självklart 
bredare och de första stegen är tagna. 


» Anpassa vad vi erbjuder


– Tillsammans med övriga fakulteter arbeta fram hur vi 
på bästa sätt kan stödja nyttiggörande inom dessa 
vetenskapsområden – sätta gemensamma mål och 
mätetal (AIMDay, Förlagsverksamhet, 
Expertkonsulting, and more to come….)
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Viktigaste utmaningar framåt


» Tydliggöra för *alla* forskare och studenter vilken hjälp och stöd 
som finns tillgängligt för de som vill utnyttja det – där är vi inte 
idag


» Säkerställa att det stöd vi erbjuder är *relevant* för alla 
fakulteter.  Befintliga verktyg och stöd är optimerade mot Teknik 
och Medicin (förenklat sett)


» Öka den finansiella kapaciteten för att stödja projekt innan de 
kan hitta adekvat extern finansiering








Sekt ionen Ekonomi  
El isabeth Pupp 


 
 


Analys av det ekonomiska utfallet per den 31 mars 2014 samt 
prognos för 2014 


• Lunds universitet visar per den 31 mars 2014 ett underskott på 85 mnkr
fördelat på 36 mnkr inom utbildning och 49 mnkr inom forskning.


• Uppbokning av löpande semesterkostnad har minskat resultatet med cirka
63 mnkr.


• Av underskottet på 85 mnkr utgör 7 mnkr ett positivt finansiellt resultat.
• I den prognos som är upprättad i samband med bokslutet redovisas ett


underskott för året på 98 mnkr (budget - 94 mnkr) fördelat på - 52 mnkr
inom utbildning (budget - 52 mnkr) och - 46 mnkr inom forskning (budget
- 42 mnkr).


• Beräknat utgående myndighetskapital 2014 är 1 527 mnkr jämfört med
budgeterat 1 531 mnkr.


• Utfallet på anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
beräknas bli cirka 195 mnkr över regeringens takbelopp för 2014 (så
kallad överproduktion).


• Oförbrukade bidrag (inkomna till Lunds universitet men ännu inte
ianspråktagna) uppgår till 3 190 mnkr, en ökning med 52 mnkr sedan
årsskiftet.


• En fortsatt ökning av antalet heltidsekvivalenter sedan årsskiftet med 36
heltidsekvivalenter till totalt 6 817 medarbetare.


Resultat per den 31 mars 2014 
Lunds universitet redovisar per den 31 mars 2014 ett underskott på 85 mnkr vilket 
är ett större underskott än det budgeterade på 24 mnkr. Jämfört med den 31 mars 
2013 redovisas ett underskott som är 8 mnkr mindre.  


Utfall Budget Avvikelse Utfall
(mnkr) 2014-03-31 2014-03-31 mot budget 2013-03-31
Intäkter 1 925 1 959 -34 1 837
Kostnader 2 010 1 983 27 1 930
Resultat -85 -24 -61 -93


Budgeten redovisas i tolftedelar


2014-04-25 
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Underskottet på 85 mnkr fördelar sig med 36 mnkr inom utbildning och 49 mnkr 
inom forskning. 
 
De regler som gäller för redovisning av universitetets semesterlöneåtagande 
medför att personalkostnaderna är belastade med cirka 102 mnkr per 31 mars i 
semesterlönekostnader varav cirka 63 mnkr (62 mnkr 2013) har påverkat (minskat) 
resultatet. För helåret blir det i stort sett inte någon påverkan. 
  
Intäkterna per den 31 mars visar på totalnivå endast mindre avvikelser jämfört med 
budget. På kostnadssidan visar personalkostnaderna ett utfall som är 96 mnkr högre 
än budget vilket i princip motsvarar uppbokningen av de totala 
semesterlönekostnaderna. Övriga kostnadsslag visar endast mindre avvikelser 
jämfört med budget. 
 
I det totala underskottet på 85 mnkr ingår ett finansiellt överskott på 7 mnkr vilket 
är 1 mnkr mindre än budgeterat.  
 
Resultat för utbildning och forskning 
 


 
 
Resultatet för utbildning är ett underskott på 36 mnkr vilket är ett 23 mnkr större 
underskott än budgeterat. Löpande semesterkostnad har försämrat resultatet inom 
utbildning med cirka 29 mnkr, denna post bokas inte i budgeten. Prognosen över 
anslaget till grundutbildning som är gjord i april visar ett beräknat utfall som är 
cirka 195 mnkr över regeringens takbelopp (så kallad överproduktion) vilket i stort 
sett motsvarar den begärda ökningen av utbildningsuppdraget med 2 000 
helårsstudenter. Universitet har sedan tidigare sparat maximalt antal prestationer, 
och 2014 års överproduktion kan därför inte tillgodoräknas.   
 
Resultatet för forskning är ett underskott på 49 mnkr vilket är ett 38 mnkr större 
underskott än budgeterat. Löpande semesterkostnader har försämrat resultatet inom 
forskning med cirka 34 mnkr, denna post bokas inte i budgeten.  
 
Resultat per fakultet 
 
Fakulteterna rapporterar sina analyser den 25 april så det har inte varit möjligt att 
kommentera fakulteternas utfall i den här versionen av detta dokument. 
 
Inom forskningen visar LTH ett resultat som är 12 mnkr bättre än budget och som 
förklaras av ytterligare tilldelning avseende Mobile and Pervasive Computing 
Institute och av resultatavräknade projekt. 
 
Resultatet för universitetets fakulteter visas i nedanstående tabeller på totalnivå och 
uppdelat på utbildning och forskning. 


Resultat per Utfall Budget Avvikelse Utfall
verksamhetsgren (mnkr) 2014-03-31 2014-03-31 mot budget 2013-03-31
Utbildning -36 -13 -23 -47
Forskning -49 -11 -38 -46
Totalt -85 -24 -61 -93


Budgeten redovisas i tolftedelar
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Totalt Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring
resultat per fakultet 2014-03-31 2014-03-31 2013-03-31
LTH 6 -6 12 6 0
Natur -11 -4 -7 -10 -1
Juridik 10 0 10 2 8
Samhällsvetenskap -7 -2 -5 -9 2
EHL 2 0 2 -2 4
Medicin -9 -1 -8 -8 -1
Konst, musik, teater -3 -3 0 -3 0
Humaniora, teologi -5 -8 3 -12 7
USV 9 -1 10 5 4
LUKOM -1 0 -1 0 -1
MAX IV-laboratoriet -3 3 -6 2 -5
Campus HBG 0 0 0 -1 1
Gemensam förvaltning -3 3 -6 1 -4
Tekniska kst -73 -32 -41 -62 -11
Övriga verksamheter    1) 3 -1 4 -2 5
Justering 0 28 -28 0 0
Summa -85 -24 -61 -93 8
1) Övriga verksamheter består av Nälu Hkr, Nälu Lu, Biblioteksdirektionen och Universitetsbiblioteket.


Utbildning Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring
Resultat per fakultet 2014-03-31 2014-03-31 2013-03-31
LTH -6 -6 0 -10 4
Natur 3 -1 4 2 1
Juridik 9 0 9 0 9
Samhällsvetenskap -7 -1 -6 -5 -2
EHL 0 0 0 -2 2
Medicin 3 -2 5 0 3
Konst, musik, teater -4 -2 -2 -3 -1
Humaniora, teologi -1 -2 1 -3 2
USV 3 1 2 0 3
LUKOM -1 0 -1 0 -1
MAX IV-laboratoriet 0 0 0 0 0
Campus HBG 0 0 0 -1 1
Gemensam förvaltning -5 1 -6 -4 -1
Tekniska kst -29 -14 -15 -23 -6
Övriga verksamheter    -1 -1 0 1 -2
Justering 0 14 -14 0 0
Summa -36 -13 -23 -47 11
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Externa bidrag 
Lunds universitets bidragsinkomster (inflöde av nya bidragsmedel) per den 31 
mars 2014 uppgår till 632 mnkr, en ökning med 36 mnkr jämfört med samma 
period 2013 då inkomsterna uppgick till 596. Högsta bidragsinkomsterna visar 
medicinska fakultetet (228 mnkr), LTH (144 mnkr) och naturvetenskapliga 
fakulteten (97 mnkr). 
 
I nedanstående tabell visas inkomsterna från de största finansiärerna per den 31 
mars 2014.  
 


 
 
Externa bidrag förbrukas inte alltid i samma takt som de inkommer. Den del som 
inte förbrukas redovisas inte i resultaträkningen utan periodiseras och redovisas 
som oförbrukade bidrag. Per den 31 mars uppgår oförbrukade bidrag till 3 190 
mnkr, en ökning med 52 mnkr sedan årsskiftet och med 229 mnkr sedan 31 mars 
2013. MAX IV visar en kraftig ökning av de oförbrukade bidragen jämfört med 31 


Forskning Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring
Resultat per fakultet 2014-03-31 2014-03-31 2013-03-31
LTH 12 0 12 16 -4
Natur -14 -3 -11 -12 -2
Juridik 1 0 1 2 -1
Samhällsvetenskap 0 -1 1 -4 4
EHL 2 0 2 0 2
Medicin -12 1 -13 -8 -4
Konst, musik, teater 1 -1 2 0 1
Humaniora, teologi -4 -6 2 -9 5
USV 6 -2 8 5 1
LUKOM 0 0 0 0 0
MAX IV-laboratoriet -3 3 -6 2 -5
Campus HBG 0 0 0 0 0
Gemensam förvaltning 2 2 0 5 -3
Tekniska kst -44 -18 -26 -39 -5
Övriga verksamheter    4 0 4 -3 7
Justering 0 14 -14 0 0
Summa -49 -11 -38 -46 -3


Inkomst från de Utfall Utfall
största finansiärerna 2014-03-31 2013-03-31 Förändring
Vetenskapsrådet 213 199 14
EU 88 61 27
Formas 22 21 1
Cancerfonden 20 17 3
Hjärt- lungfonden 18 17 1
Riksbankens jubileumsfond 18 27 -9
Knut & Alice Wallenbergs stft 17 7 10
Region Skåne 16 8 8
Summa 412 357 55


Totala bidragsinkomster 632 596 36
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mars 2013 medan samtliga fakulteter med undantag för den naturvetenskapliga 
visar en minskning av de oförbrukade bidragen jämfört med 31 mars 2013.  
 


 
 
Anställda 
Antalet anställda uttryckt som heltidsekvivalenter uppgår i mars 2014 till 6 817 
stycken vilket motsvarar en ökning med 36 heltidsekvivalenter jämfört med 
december 2013. Den befattningskategori som har ökat mest är annan undervisande 
och forskande personal som har ökat med 28 (varav forskare och 
laboratorieforskare utgör 23). Den administrativa personalen har främst ökat inom 
universitetsförvaltningen (19), där bland annat sektionen Ekonomi, Externa 
relationer, LU-Open och LU Innovation System visar ökningar, hänsyn tagen till 
den omorganisation som gjorts av sektionen Ledningsstöd mellan de två 
jämförelsetidpunkterna. I befattningskategorin meriteringsanställningar ingår i 
mars 2014 postdoktorer (201), forskarassistenter (63) och biträdande lektorer (65). 
 
Fördelningen per anställningskategori framgår av nedanstående tabell. Observera 
att Marie-Curie stipendiater inte längre ingår i rapporteringen vilken har minskat 
antalet heltidsekvivalenter per december 2013 med 22 stycken jämfört med tidigare 
rapportering. 
 


 
 


Antal heltidsekvivalenter per   
anställningskategori 2014-03-31 2013-12-31 antal %
Innehavare av doktorandtjänst 1 558 1 563 -5 -0,3%
Forskarassistent 329 334 -5 -1,5%
Gästlärare 2 2 0 0,0%
Lektor 835 827 8 1,0%
Professor 708 718 -10 -1,4%
Adjunkt 243 249 -6 -2,4%
Annan undervisande och forskande personal 896 868 28 3,2%
Administrativ personal 1 435 1 416 19 1,3%
Bibliotekspersonal 150 155 -5 -3,2%
Teknisk personal 661 649 12 1,8%
Summa 6 817 6 781 36 0,5%


Förändring
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Helårsprognos 2014 
 
Prognosen för 2014 visar ett underskott på 98 mnkr fördelat på 52 mnkr inom 
utbildning och 46 mnkr inom forskning att jämföra med ett budgeterat underskott 
på 94 mnkr fördelat på 52 inom utbildning och 42 inom forskning.  
 


 
 
I totalbudgeten gjordes en justering (förbättring) av resultatet inom utbildning på 
55 mnkr. Justeringen baserades till stor del på att kvalitetsmedel och medel för 
senare fördelning inte beräknades bli utnyttjade fullt ut av verksamheten under 
året. Eftersom flera fakulteter nu har inkluderat denna typ av medel i sin prognos 
har justeringen minskats till 33 mnkr.  
 
Den justering (förbättring) som gjordes i totalbudgeten av resultatet inom forskning 
ligger kvar trots att en del av de medel som justeringen avsåg nu är utdelade till 
fakulteterna. En totalbedömning av forskningsverksamheten i samband med 
bokslutet ger inte tillräckligt tydliga signaler för att det ska vara befogat att 
korrigera justeringen. I samband med halvårsbokslutet kommer justeringen åter att 
prövas.  
 
En ny överenskommelse avseende MAX IV-laboratoriet har slutits med 
Vetenskapsrådet i början av 2014. Överenskommelsen innebär att Vetenskapsrådet 
betalar ett lägre driftsbidrag under 2014 kompenserat av ett högre bidrag i slutet av 
planeringsperioden.  Överenskommelsen medför att MAX IV-laboratoriet visar ett 
underskott på 19 mnkr i prognosen, en försämring med 30 mnkr jämfört med 
budget. 
 
Lunds universitets finansiering av ESS under 2014 har nu blivit tydligare och 
forskningsanslaget kommer att belastas med 88 mnkr och inte de förmodade 100 
mnkr. Förändringen på 12 mnkr har ökat anslagsmedlen i prognosen och 
resultatförbättringen visas inom tekniska kst som hanterar denna finansiering. Inom 
tekniska kst visas också en resultatförbättring eftersom interna obudgeterade medel 
har erhållits som ersättning för vissa kostnader för Medicon Village avseende 
2013. 
 
Den naturvetenskapliga fakulteten visar ett underskott i prognosen på 20 mnkr, en 
försämring med 7 mnkr jämfört med budget. Förändringen förklaras av att en 
justering som gjordes i budgeten inte längre är relevant.  
 
Vid ett prognostiserat underskott på 98 mnkr kommer myndighetskapitalet per den 
31 december 2014 att uppgå till 1 527 mnkr.   
 


prognos budget utfall
(mnkr) 2014 2014 förändring 2013


Utbildning -52 -52 0 -90


Forskning -46 -42 -4 13


Totalt resultat -98 -94 -4 -77
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Prognosen för universitetets fakulteter visas i nedanstående tabeller på totalnivå 
och uppdelat på utbildning och forskning. 
 


 


 


Totalt resultat Prognos Budget Avvikelse
per fakultet 2014 2014
LTH -21 -25 4
Natur -19 -15 -4
Juridik 10 -1 11
Samhällsvetenskap -10 -7 -3
EHL 4 -1 5
Medicin 1 -2 3
Konst, musik, teater -10 -10 0
Humaniora, teologi -27 -33 6
USV -5 -3 -2
LUKOM -1 0 -1
MAX IV-laboratoriet -19 11 -30
Campus HBG 0 0 0
Gemensam förvaltning 12 11 1
Tekniska kst -98 -126 28
Övriga verksamheter 1) -4 -4 0
Justering 89 111 -22
Summa -98 -94 -4
1) Övriga verksamheter består av Nälu Hkr, Nälu Lu, Biblioteksdirektionen


 och Universitetsbiblioteket.


Utbildning Prognos Budget Avvikelse
Resultat per fakultet 2014 2014
LTH -22 -26 4
Natur 1 -2 3
Juridik 8 -1 9
Samhällsvetenskap -3 -2 -1
EHL 2 -1 3
Medicin -5 -5 0
Konst, musik, teater -7 -7 0
Humaniora, teologi -4 -7 3
USV 2 4 -2
LUKOM -1 0 -1
MAX IV-laboratoriet 0 0 0
Campus HBG 0 0 0
Gemensam förvaltning 2 3 -1
Tekniska kst -57 -57 0
Övriga verksamheter -1 -6 5
Justering 33 55 -22
Summa -52 -52 0
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Bilaga 1 Ekonomisk rapport 
Bilaga 2 Bedömningsrapport 


Forskning Prognos Budget Avvikelse
Resultat per fakultet 2014 2014
LTH 1 1 0
Natur -20 -13 -7
Juridik 2 0 2
Samhällsvetenskap -7 -5 -2
EHL 2 0 2
Medicin 6 3 3
Konst, musik, teater -3 -3 0
Humaniora, teologi -23 -26 3
USV -7 -7 0
LUKOM 0 0 0
MAX IV-laboratoriet -19 11 -30
Campus HBG 0 0 0
Gemensam förvaltning 10 8 2
Tekniska kst -41 -69 28
Övriga verksamheter -3 2 -5
Justering 56 56 0
Summa -46 -42 -4







Bilaga 1


Lunds universitet Ekonomisk rapport per 31 mars 2014 Dnr EK 2014/634
(mnkr)


antal           
31-mar-14


antal                
31-dec-13


föränd. 
antal


förändr.  
%


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- utfall utfall Innehavare av doktorandtjänst 1 558 1 563 -5 -0,3
Totalt 31-mar-14 31-mar-14 % budget prognos 31/3 2013 2012 Meriteringsanställningar 329 334 -5 -1,5
Intäkter Gästlärare 2 2 0 0,0
Anslag 1 052 1 051 1 0,1 4 203 4 215 4 104 4 053 Lektor 835 827 8 1,0
Avgifter 155 168 -13 -7,5 670 690 667 600 Professor 708 718 -10 -1,4
Bidrag 668 631 37 5,9 2 523 2 534 2 412 2 232 Adjunkt 243 249 -6 -2,4
Finansiella intäkter 9 10 -1 -12,2 41 41 48 68 Annan underv & forskande personal 896 868 28 3,2
Resultatandelar 0 0 0 0,0 0 0 0 -6 Administrativ personal 1 435 1 416 19 1,3
Transfereringar och uppbörd 41 100 -59 -59,0 400 320 244 254 Bibliotekspersonal 150 155 -5 -3,2
Summa intäkter 1 925 1 959 -34 -1,7 7 837 7 800 7 475 7 201 Teknisk personal 661 649 12 1,8
Kostnader
Personal * 1 277 1 182 96 8,1 4 726 4 793 4 596 4 295 Summa 6 817 6 781 36 0,5
Lokaler 238 245 -7 -2,9 980 984 946 901
Övrig drift 372 379 -7 -1,8 1 516 1 477 1 464 1 453
Finansiella kostnader 2 2 0 -11,1 9 9 11 13
Avskrivningar 80 75 5 6,7 300 315 291 264
Transfereringar och uppbörd 41 100 -59 -59,0 400 320 244 254
Summa kostnader 2 010 1 983 27 1,4 7 931 7 898 7 552 7 180


Kapitalförändring -85 -24 -62 -94 -98 -77 21


Beräknat utg myndighetskapital 1 540 1 602 -62 -3,8 1 531 1 527 1 625 1 701


* löpande semesterkostnader uppgår totalt till cirka 102 mnkr som har ökat personalkostnaderna, 63 mnkr av dessa är
resultatpåverkande (har minskat resultatet)


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- utfall utfall
Utbildning 31-mar-14 31-mar-14 % budget prognos 31/3 2013 2012
Summa intäkter 595 625 -29 -4,6 2 498 2 503 2 405 2 317
Summa kostnader 631 638 -6 -0,9 2 550 2 555 2 495 2 412
Kapitalförändring -36 -13 -23 -52 -52 -90 -95


Beräknat utg myndighetskapital 295 318 -23 -7,2 279 279 331 416


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- utfall utfall
Forskning/forskarutbildning 31-mar-14 31-mar-14 % budget prognos 31/3 2013 2012
Summa intäkter 1 330 1 335 -5 -0,4 5 339 5 297 5 070 4 884
Summa kostnader 1 379 1 345 33 2,5 5 381 5 343 5 057 4 768
Kapitalförändring -49 -11 -39 -42 -46 13 116


Beräknat utg myndighetskapital 1 245 1 284 -39 -3,0 1 252 1 248 1 294 1 285


Perioden Helår 2014 Förgående år Personalkategori 
(heltidsekvivalenter)
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Lunds universitet Dnr EK 2014/634
Ekonomisk rapport per 31 mars 2014 med bedömning och kommentarer från respektive fakultet (mnkr)     Bilaga 2


Utfall utb 
31/3-14


Utfall fo    
31/3-14


Tot Utfall 
31/3-14


Budget 
2014


Prognos 
2014 Fakulteternas kommentarer


Totalt Lunds universitet 
Intäkter 604 1 321 1 925 7 836 7 800
Kostnader 640 1 370 2 010 7 930 7 898
Resultat -36 -49 -85 -94 -98
Myndighetskap. Fak 283 1 211 1 494 1 484 1 392
Stadskapital mm 11 36 47 47 47
Myndighetskap. Tot 294 1 247 1 541 1 531 1 439
Lunds Tekniska Högskola
Intäkter 140 309 449 1 632 1 669
Kostnader 146 297 443 1 657 1 690
Resultat -6 12 6 -25 -21
Myndighetskapital -6 283 277 246 250
Naturvetenskapliga fakulteten
Intäkter 37 215 252 968 992
Kostnader 34 229 263 983 1 011
Resultat 3 -14 -11 -15 -19
Myndighetskapital 36 235 271 267 263
Juridiska fakulteten
Intäkter 30 16 46 139 150
Kostnader 21 15 36 140 140
Resultat 9 1 10 -1 10
Myndighetskapital 14 8 22 11 22
Samhällsvetenskap fakulteten
Intäkter 80 60 140 564 572
Kostnader 87 60 147 571 582
Resultat -7 0 -7 -7 -10
Myndighetskapital 44 36 80 80 77
Ekonomihögskolan
Intäkter 51 40 91 349 356
Kostnader 51 38 89 350 352
Resultat 0 2 2 -1 4
Myndighetskapital 26 36 62 59 64
Medicinska fakulteten
Intäkter 116 461 577 2 424 2 449
Kostnader 113 473 586 2 426 2 448
Resultat 3 -12 -9 -2 1
Myndighetskapital 81 264 345 352 355
Konstnärliga fakulteten
Intäkter 32 11 43 170 171
Kostnader 36 10 46 180 181
Resultat -4 1 -3 -10 -10
Myndighetskapital -4 -5 -9 -16 -16
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Intäkter 46 90 136 513 526
Kostnader 47 94 141 546 553
Resultat -1 -4 -5 -33 -27
Myndighetskapital 23 83 106 78 84
Särskilda verksamheter (USV)
Intäkter 18 43 61 203 204
Kostnader 15 37 52 206 209
Resultat 3 6 9 -3 -5
Myndighetskapital 10 39 49 37 35
LUKOM
Intäkter 5 6 11 53 52
Kostnader 6 6 12 53 53
Resultat -1 0 -1 0 -1
Myndighetskapital -2 8 6 7 6
Max IV
Intäkter 0 49 49 221 190
Kostnader 0 52 52 210 209
Resultat 0 -3 -3 11 -19
Myndighetskapital 0 2 2 13 -14
Gemensam förvaltning
Intäkter 48 18 66 862 872
Kostnader 53 12 65 851 860
Resultat -5 6 1 11 12
Myndighetskapital -1 55 54 68 65
Tekniska kst
Intäkter 6 17 23 -19 -81
Kostnader 35 61 96 107 17
Resultat -29 -44 -73 -126 -98
Myndighetskapital 74 151 225 169 200
Övriga verksamheter
Intäkter 2 7 9 142 142
Kostnader 3 7 10 146 146
Resultat -1 0 -1 -4 -4
Myndighetskapital -14 17 3 0 0
Campus Helsingborg
Intäkter 3 1 4 16 16
Kostnader 3 1 4 16 16
Resultat 0 0 0 0 0
Myndighetskapital 1 0 1 1 1


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


Utfallet inom utbildningverksamheten ligger, främst tack vare tilldelade kvalitetmedel på 7,9 
mnkr, i linje med budget trots den tillfälliga löpande semesterkostnaden på -7,7 mnkr. 
Överskottet inom forskningsverksamheten utgörs främst av hittills oförbrukade statsanslag samt 
ett resultatfört överskott inom bidrags- uppdragsforskning på en av LTHs institutioner. 


Fakulteten uppvisare ett stort överskott efter första kvartalet som till största del beror på 
engångsutbetalning av kvalitetesmedel. Prognosen pekar på att överskottet kommer att bestå i 
nuvarande nivå under hela 2014


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Inga större förändringar jämfört med budget. Något ökad intäkter och kostnader. På 
kostnadssidan är det främst lönerna som ökats. Fortsatt resultat nära noll. 


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget
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Lägesrapport Lunds Universitets innovationsverksamhet 


Bakgrund  
Lunds universitet har varit involverat kommersiellt nyttiggörande av akademiska 


resultat sedan 1990-talet.  Organisation har utvecklats under flera 


universitetsledningar, men det var först 2009 som en vicerektor utsågs med 


innovation som eget ansvarsområde 


Organisation  
Den 1/1 2014 genomförde förvaltningschefen en organisationsförändring som 


innebär att en ny sektion för Forskning, samverkan och innovation har skapats. 


Avsikten är att en sådan organisation ger bra möjligheter för att samverka på ett 


effektivt sätt inom dessa områden. De tidigare separata enheterna LU Innovation 


System och LU Open ingår alltså sedan årsskiftet som delar i denna sektion som 


också omfattar avdelningarna Forskningsservice, Samverkan och Donatorrelationer.  


Inom ramen för den nya sektionen kommer utvecklingsarbete bedrivas för att skapa 


ökad synergi mellan avdelningarna.  


LU Open arbetar med att främja innovation i bred bemärkelse, företrädesvis i 


kontaktytorna mellan universitet, företag och samhälle. LU Open initierar, utvecklar 


och driver projekt i samverkan med andra aktörer i regionen, nationellt och 


internationellt, bl a. de nationella forsknings- och innovationsagendorna samt 


strategiska innovationsområden.  


Nedan följer en detaljerad redovisning av verksamheten inom LU Innovation 


System. 


Innovationsverksamheten organiseras idag såsom en myndighetsdel (uppsökande 


& rådgivande) samt ett holdingbolag (investerande).  Trots att verksamheten har 


två juridiska enheter bedrivs den operativt såsom en enhet – med enhetligt 


chefskap för bägge enheterna (Innovationsdirektör) och enhetlig styrelse och 


styrgrupp (Vicerektor är ordförande) med ansvar för de bägge enheterna. 


Juridisk struktur  Operativ struktur 


Verksamheten har idag även, genom införandet av Innovationskontor Syd, ett 


utökat ansvar för innovationsverksamheten inom lärosäten i södra Sverige (LU, 


MAH, BTH, SLU, HKR) med målet att etablera gemensamma arbetssätt och 


därigenom uppnå högre resultat. 
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                     Verksamheten 2013  
Verksamhetens mätetal delas enklast upp i flöde, effekt respektive finansiell 


ställning. 


Flödet är den genomströmning av idéer, varav en del sedermera leder till t.ex.        


bolagsbildning eller licensaffär – se tabell nedan: 
 
 


 
 2013 2012 2011 2010 


Antal idéer – från forksning 110 104 79 80 


Antal ideer – från studenter 134    
Antal kommersialiseringsprojekt 60 70 55 43 


Patentansökningar 27 22 23 19 


Bolagsbildningar 14 16 16 16 


Investeringar 5 6 8 7 
 


 
Effekt är svårt att mäta men vi har valt att titta på objektivt mätbara data för de bolag 


som verksamheten arbetat med under åren 1998 (det första år det finns data) till 2012 


(det senaste år där samtliga ÅR är tillgängliga).  De valda mätetalen är Omsättning, 


Antal årsarbeten samt Resning av extern kapital – vilka alla är mått på tillväxt.  Dessa 


mått visa ackumulerat i figuren nedan: 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


     
 
 


Finansiell styrka mäts såsom Holdingbolagets finansiella situation mätt i Eget 


kapital, Likviditet samt Soliditet, vilket ger en indikation på verksamhetens 


möjlighet att investera i forskningsbaserade projekt och bolag - se tabell nedan: 


 
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 


Eget kapital 38,5 38,9 40,6 31,7 19,5 18,6 11,9 9,4 


Likviditet 434 615% 1198% 2042% 674% 649% 453% 290% 


Soliditet 87% 86% 91% 91% 83% 82% 76% 71% 
 


 
Vidare har verksamheten under det gångna året arbetat med att utveckla innovation 


och entreprenörskapsarbetet mot studenter, på så sätt att dessa nu stöds och ges 


samma möjligheter att utveckla sina idéer som forskare vid lärosätet. 


 
Verksamheten har även introducerat ett innovationsstödjande program för ett utvalt 


antal verksamhetsområden där Lunds Universitet har erkänt stark forskning – 


såsom Diabetes, Neurologiska & Degenerativa sjukdomar samt Cancer.  Detta har 


bl.a. lett till tydligt ökat innovationsaktivitet (ideflöde) inom dessa områden samt att 


det numera erbjuds utbildning inom innovation och entreprenörskap för
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områdets doktorander. 


 
Verksamheten plan 2014 och framåt 


Genom framgångsrikt nyttiggörande av kunskapen och forskningen vid Lunds 


universitet bidra till en ökad tillväxt i Sverige” 


 
För att nå detta mål måste verksamheten etablera sig såsom det självklara valet 


både för forskaren och studenten som vill nyttiggöra sina resultat på kommersiella 


vägar. 


 
De huvudsakliga mål som är satta för verksamheten 2013-2016 är: 


 
Igenkänning  Ökat igenkänning externt samt internt (forskare och studenter) Flöde


 Ökat idéflöde (Från 120 idéer/år idag till 150 idéer/år 2016) 


Finanser Ökad investeringsbudget, långsiktig finansiering av Holdingbolaget 


 
Vidare kommer verksamheten fortsätta att säkerställa att studenter inkluderas 


framöver, både såsom innovatörer men också såsom entreprenörer – varför ett 


uttalat ansvar för detta bör förtydligas från och med 2014. 


 
Verksamheten har också inlett ett arbete med att utveckla stödet gentemot de 


fakulteter som historiskt sett inte haft samma möjlighet att nyttja stöd från 


innovationsverksamheten, då denna historiskt sett primärt varit fokuserad på 


Tekniska och Medicinska fakulteterna. 
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Lunds universitet /Rektor/US 2014-04-28


Aktuellt 1  


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


• Vårt hållbarhetsforum vid Lunds universitet (Gröna Lund), 
paraplyorgan för våra forskargrupper inom miljö- och 
energiområdet, är bildat med Margot Wallström som ordf.


• Budgetdialog pågår med fakulteterna och prioriteringar för 
2015 diskuteras


• Mösspåtagning siste april och rektorsuppvaktning 1 maj


• Ett stor-Ideon diskuteras under rubriken @IDEON


• Alltmer stora konsortier vid forsknings- och 
innovationsansökningar nationellt och internationellt 
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Lunds universitet /Rektor/US 2014-04-28


Aktuellt 2  


• U21 Student Leaders´Network har hållit uppskattat möte i 
Lund


• Ekonomihögskolan har med framgång genomgått sin 
internationella kvalitetsgranskning, EQUIS


• Centrum för handelsforskning har invigts och erhållit 25 
MSEK av Handelns utvecklingsråd


• Nationell/Internationell LU-konferens om strategiska 
forskningsområden var mycket givande


Lunds universitet /Rektor/US 2014-04-28


Aktuellt 3  


• Social Business Week hålls 12 -15 maj i Lund och 
nobelpristagaren Muhammed Yunus kommer att tala


• Utländska forskarstuderande får efter fyra års studier och 
doktorsexamen permanent uppehållstillstånd, detsamma 
gäller för internationella studenter som inom 6 månader 
efter examen finner ett jobb i Sverige, allt enligt nytt förslag 
från regeringen till riksdagen


• Medicon Village härbärgerar efter två år från övertagandet 
från AstraZeneca ca 950 personer, dvs 50 fler än under 
AZ:s tid
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Lunds universitet /Rektor/US 2014-04-28


Aktuellt 4  


• Möte hålls med University Advisory Board nästa vecka


• Dialog fortsätter med regeringskansliet om en rad 
presumtiva donationsfastigheter, dvs fastigheter där vi anser 
att donation och stiftelsebildning föreligger i och med den 
historiska donationen men där staten har fastigheten i sin 
ägo. Ev. stämning av staten som Uppsala universitet gjorde 
kan bli aktuell om resultat uteblir.


• Nya LUS-företrädare från nästa läsår blir Oskar Styf och 
Sebastian Persson, ordf. resp. v.ordf.


• SNS-rapport om ”Vad kan Svenska universitet lära av 
Stanford och Berkeley?” planeras vara ett underlag för 
strategidiskussionerna på junimötet


Lunds universitet /Rektor/US 2014-04-28


10 000 nya platser – 9 000 till 
lärarutbildningen
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Nya platser till LU


Barnmorskor KPU Spec.ssk Ämneslärare Summa


Utökat antal 
nybörjare


20 40 20


HST 2015 7 23 10 20 60
HST 2016 23 41 30 40 134


HST 2017 30 53 40 60 183


HST 2018 30 47 40 80 197


HST 2019 30 35 40 95 200


HST 2020 30 40 100 170


Lunds universitet /Rektor/US 2014-04-28


Regeringen har utsett Lars Haikola att utreda 
utbildningsutbudet vilket innebär följande:


• Beskrivning av utvecklingen och sammansättningen av 
utbildningsutbudet i högskolan under de senaste 20 åren, nationellt 
och på lärosätesnivå


• Bedömning om utbildningsutbudet är väl avvägt i förhållande till 
kvalitetskrav, studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens 
behov. Utredaren ska också överväga om det behövs förändringar 
av utbildningsutbudet för att bättre möta framtidens behov.


• Uppdraget innebär att i särskild ordning se över sommarkurser och 
distansutbildning, möjligheterna till ökat svenskt användande av 
MOOC (Massive Open Online Courses), examensfrågor och hur 
lärosätena använder ersättningsbeloppen för utbildning.
Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2015.
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Lunds universitet /Rektor/US 2014-04-28


Regeringen har utsett Harriet Wallberg-Henriksson att 
utreda systemet för kvalitetssäkring av högre 
utbildning


Granskningen ska bland annat 
• innefatta såväl lärosätenas egna kvalitetssäkringsarbete och de 


granskningar som UKÄ gör.
• kontrollera att studenterna tillgodogör sig de kunskaper som 


utbildningen ska ge (dvs resultatet)
• vara kvalitets- och utvecklingsdrivande
• ge studenterna en tydligare roll (i arbetet?)
• granska utbildningarnas användbarhet och förberedelsen inför 


arbetslivet 
• beakta principer för kvalitetssäkring på europeisk nivå (!)


Utredningen ska peka ut en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan 
lärosätena och Universitetskanslersämbetet. Förslag ska vara 
kostnadsneutrala
Uppdraget ska redovisas den 1 december 2014 (!)


Lunds universitet /Rektor/US 2014-04-28


SUHF:s förbundsförsamling 27 mars


Stor irritation över att sektorn inte får gehör för sina krav på 
inflytande i arbetet med ett nytt kvalitetssäkringssystem. 


Universitetsledningen påpekade detta vid myndighetsdialogen 
den 28 mars.


Samtliga rektorer undertecknade en debattartikel i SVD, 13/4, 
se länken:


http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lat-larosaten-skota-
kvalitetskontrollen_3461330.svd


Relation till regeringens uppdrag till Harriet Wallberg-
Henriksson den 8/4?
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Rankingplaceringar


Inom QS bedöms även ämnesområden, 30 st
LU tillhör Topp 100 inom 15 områden 
LU tillhör Topp 200 inom 23 områden
I särklass främst bland svenska lärosäten
Geography & Area Studies # 21
Environmental Science # 31


QS THE* Shanghai**


2013 67 123 101-150


2012 71 82 101-150


2011 86 80 101-150


2010 72 89 101-150


* THE= Times Higher Education
** Shanghairankingen = Academic Ranking of World Universities (ARWU)








 


Univers i te ts ledningens kans l i  
Eva Porenius  


 
 


Förteckning över rektorssammanträdets beslut fattade under 
perioden 23 januari 2014 till 3 april 2014 


Ärendemening Datum för beslut 


1. Förnyad anställning som gästprofessor i reumatologi 2014-01-23 


2. Förnyad anställning som adjungerad professor i fysik 2014-01-23         


3. Förnyad anställning som gästprofessor i rättspsykiatri 2014-01-23 


4. Förnyad anställning som gästprofessor i astma och
allergologi


2014-01-23 


5. Medel till Venture Cup Syd 2014 och 2015 2014-01-23 


6. Medfinansiering av Debatt i Lund 2014 2014-01-23 


7. Ytterligare tilldelning till sektionen Kommunikation
för vissa uppdrag och beställningar


2014-01-23 


8. Förnyad anställning som adjungerad professor i
tillämpad elektronik, särskilt elektronikkonstruktion


2014-01-30 


9. Remiss om nationell strategi för energieffektiviserande
renovering av byggnader - N2013/5078/E


2014-01-30 


10. Genomförande och uppläggning av MOOC-projekt vid
Lunds universitet


2014-01-30 


11. Yttrande över remissen Organisering av framtidens e-
förvaltning


2014-01-30 


12. Utseende av ledamöter till styrelsen för Stiftelsen
Kursverksamheten vid Lunds universitet


2014-01-30 


13. Förnyad anställning som adjungerad professor i
otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi med
speciell inriktning på huvud- och halsonkologi


2014-02-05 


14. Medfinansiering Innovationskurs - Licensing in an
International Context


2014-02-05 


2014-04-04 


1 PM 


Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Universitetshuset, Paradisgatan 2 Telefon 046-222 4490, 046-222 00 00  
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15. Medel för arbetet med en samlad Drug Delivery


ansökan 2013
2014-02-05 


16. Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter
och allmänna råd om dokumentation inom
socialtjänsten


2014-02-13 


17. Uppföljning av Universitetskanslerämbetets
utvärdering av masterexamen i översättning


2014-02-13 


18. Utseende av föreståndare för Pufendorfinstitutet 2014-02-13 


19. Yttrande över handläggningstider 2014-02-13 


20. Uppdrag att ta fram förslag till principer och process
för verksamheter att placeras inom respektive lämna
universitetets särskilda verksamheter (USV)


2014-02-13 


21. Förslag till mottagare av Franke-Stipendiet 2014-02-13 


22. Utseende av ledamot i styrelsen för Mats Paulssons
stiftelse för forskning innovation och
samhällsbyggande


2014-02-13 


23. Anställning som gästprofessor i paleontologi 2014-02-20 


24. Anställning som gästprofessor i molekylär
paleobiologi


2014-02-20 


25. Anställning som gästprofessor i berggrundsgeologi 2014-02-20 


26. Beslut om att informera om ledig anställning som
professor i naturgeografi med inriktning mot utbytes-
och ekosystemprocesser


2014-02-20 


27. Utseende av sakkunnig och uppdrag för denne 2014-02-20 


28. Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter vid
Lunds universitet


2014-02-20 


29. Föreskrifter om arvoden i styrelser och nämnder som
regleras i Lunds universitets arbetsordning


2014-02-20 


30. Redovisning av Lunds universitets miljöledningsarbete
2013 


2014-02-20 


31. Medfinansiering av utvecklingsmedel för
migrationsrelaterade projekt inom USI-nätverket


2014-02-20 


32. Medel till arrangemanget Cancerdagen 2013 på
Medicon Village


2014-02-20 


33. Förslag på ledamöter till styrelsen för Einar Hansen
Allhems stiftelse


2014-02-20 
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34.  Lunds universitets administrativa pris 2014 2014-02-20 


35.  Angående skrivelse om begäran av lön 2014-02-27 


36.  Information om anställning som professor i medicinsk 
strålningsfysik med inriktning mot nuklearmedicin 


2014-02-27 


37.  Anställning som adjungerad professor i kardiologi 2014-02-27 


38.  
 


Uppföljning av Universitetskanslersämbetets 
utvärdering av kandidatexamen i svenska – språk och 
litteratur 


2014-02-27 


39.  Universitets Pedagogiska priser 2014 2014-02-27 


40.  Avveckling av Lunds universitets trygghetsfond 2014-03-06 


41.  Information om ledig anställning som professor i 
neurokirurgi 


2014-03-06 


42.  Information om ledig anställning som professor i 
kirurgi 


2014-03-06 


43.  Information om ledig anställning som professor i 
transfusionsmedicin 


2014-03-06 


44.  Angående skrivelse om diskriminering 2014-03-06 


45.  Ersättning till institutionen för utbildningsvetenskap 
för framtagande av underlag till lärarlegitimationer 


2014-03-06 


46.  Medel till Lundakarnevalen 2014 2014-03-06 


47.  Medel till Botaniska trädgården för att täcka ökade 
kostnader med anledning av två nya arbetstidsavtal 


2014-03-06 


48.  Medel till utställningen Döden – ett bekymmer? 2014-03-06 


49.  Sekretariat till forskningsprojektet Earth System 
Governance  


2014-03-06 


50.  Medfinansiering av innovationsstöd 2015-2016 2014-03-06 


51.  Utökat stöd för alkoholutbildningar för aktiva studenter 
i anknutna studentorganisationer 


2014-03-06 


52.  Medel till U21 Student Leaders Network 2014-03-06 


53.  Samfinansiering av Centrum för Växtforskning 2013 
och 2014 


2014-03-06 


54.  Medel till Odeums turné till Kalifornien 2014 2014-03-06 


55.  Rausingska forskarpriset 2014 2014-03-06 
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56.  Utseende av ledamot i stiftelsen Initiativ för social 


sammanhållning Skåne 
2014-03-06 


57.  Utseende av ny koordinator och biträdande koordinator 
samt personliga ersättare till Linnémiljön Thinking in 
Time - Cognition, Communication and Learning 
(CCL) 


2014-03-13 


58.  Ändring av föreskrifter om handläggning av ärenden 
om misstänkt vetenskaplig oredlighet i forskning, 
konstnärligt utvecklingsarbetet eller annat 
utvecklingsarbete vid Lunds universitet 


2014-03-13 


59.  Utseende av extern ordförande för fakultetsstyrelsen 
för Ekonomihögskolan 


2014-03-13 


60.  Remiss om betänkandet Säker utveckling! - Nationell 
handlingsplan för säker användning och hantering av 
nanomaterial (SOU 2013/70) - M2013/2537/Ke 


2014-03-13 


61.  Utseende av ledamot tillika ordförande i styrelsen för 
Lunds universitets Kultur- och museiverksamheter 
(LUKOM) 


2014-03-13 


62.  Medel till Fakultetsambassadörernas verksamhet  
2014 


2014-03-13 


63.  Ekonomiskt stöd inför universitetets 350-års jubileum 2014-03-13 


64.  Utseende av ledamöter i programrådet för 
Kompetenscentrum Förbränningsprocesser (KCFP) 
 


2014-03-13 


65.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
byggnadsmaterial med inriktning mot 
helhetsprojektering 


2014-03-20 


66.  Anställning som gästprofessor i fysikalisk kemi 2014-03-20 


67.  Anställning som gästprofessor i innovationsstudier 2014-03-20 


68.  Medfinansiering av universitetets deltagande i 
bokmässan Bok och Bibliotek 2014 


2014-03-20 


69.  Uppdrag och sammansättning för CREATE Healths 
styrelse 


2014-03-20 


70.  Utseende av ledamöter och ordförande i styrelsen för 
CREATE Health 


2014-03-20 


71.  Lunds universitets handläggningsordning för 
forskningsprojekt inom Europeiska Kommissionens 
ramprogram Horizon 2020 (2014-2020) 


2014-03-27 


72.  Stimulansstöd till forskningsprojektet The reform 
capacity of governments   


2014-03-27 
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73.  Ekonomiskt stöd till nationerna för icke-
alkoholrelaterad verksamhet 


2014-03-27 


74.  Indragning av handledning och andra resurser för 
doktorand 


2014-03-27 


75.  Remiss om Lunda MaTs III Strategi för ett hållbart 
transportsystem i Lunds kommun 


2014-03-27 


76.  Utseende av representanter i partsgemensam grupp för 
förvaltandet av lokala omställningsmedel 


2014-04-03 


77.  Finansiering av rektors rådgivare 2014 2014-04-03 


78.  Finansiering av rektors rådgivare 2014 2014-04-03 


79.  Finansiering av rektors rådgivare 2014 2014-04-03 


80.  Finansiering av rektors rådgivare 2014 2014-04-03 


81.  Finansiering av rektors rådgivare 2014 2014-04-03 


82.  Finansiering av rektors rådgivare 2014 2014-04-03 


83.  Finansiering av rektors rådgivare 2014 2014-04-03 


84.  Finansiering av rektors rådgivare 2014 2014-04-03 


85.  Finansiering av rektors rådgivare 2014 2014-04-03 


86.  Etableringsstöd till Functional Food Science Centre 
vid Medicon Village 


2014-04-03 


87.  Nominering till Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademiens Studentråd 


2014-04-03 


88.  Utseende av representant i ledningsgruppen för 
yrkeshögskoleutbildning till medicinsk 
sekreterare/hälso- och sjukvårdsadministratör 


2014-04-03 


89.  Anmälan om misstänkt vetenskaplig oredlighet 2014-04-03 


 
 
Remisser inkomna under perioden 24 januari 2014 till 3 april 
2014 
 


1.  Betänkande Vissa bostadsbeskattningsfrågor (SOU 2014:1). Svar till 
Finansdepartementet senast den 21 mars 2014.  
 


2.  LundaMaTs III, strategi för ett hållbart transportsystem i Lunds kommun. 
Svar till Lunds Kommun senast 31 mars 2014 
 
 







 6 
3.  Förslag till EU-direktiv om kloning av djur. Svar till Jordbruksverket senast 


20 februari 2014 
 


4.  ”Starka tillsammans” (SOU 2013:87) Svar till Regeringskansliet senast den 
18 april 2014 
 


5.  Betänkandet Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten (SOU 
2014:2). Svar till Socialdepartementet senast 10 maj 2014 
 


6.  Betänkandet Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt 
finansierad verksamhet (SOU 2013:79). Svar till Justitiedepartementet 
senast 7 maj 
  


7.  Remiss angående föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets 
föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet samt urval. 
Svar till Universitets- och Högskolerådet senast den 17 mars 2014 
 


8.  EU-kommissionens förordningsförslag om strukturförändringar i 
kreditinstitut ("Liikanen"). Fi2014/496. Svar till Finansdepartementet senast 
17 mars 
 


9.  Remiss av delbetänkandet Skärpta straff för vapenbrott (SOU 2014:7) och 
kallelse till remissmöte den 4 mars 2014. Svar till Justitiedepartementet 
senast 7 mars 
 


10.  Remiss: SOU 2014:4 Det måste gå att lita på konsumentskyddet. Svar till 
Justitiedepartementet senast 20 maj 2014 
 


11.  Remiss God Havsmiljö 2020 – Marin strategi för Nordsjön och Östersjön, 
del 3, Övervakningsprogram. Svar till Havs- och vattenmyndigheten senast 
24 april 2014 
 


12.  Remissbehandling av direktivsförslagen i Europeiska kommissionens 
luftvårdspaket. Svar till Miljödepartementet senast 30 april 2014 
 


13.  Remiss Prememorian vissa frågor om högskoleprovet. Svar till 
Utbildningsdepartementet senast 22 april 2014 
 


14.  Lokal remiss av SSM:s inriktning avseende referensvärden för ESS-
anläggningen i Lund. Svar till strålsäkerhetsmyndigheten senast den 4 april 
2014 
 


15.  Remiss Spårområdet i Sjöbo tätort, Sjöbo kommun, programsamråd. Svar 
till Kommunstyrelsen Sjöbo Kommun senast 19 juni 
 


16.  Delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet-placeringsformer för barn 
och unga (SOU 2014:3). Svar till Socialdepartementet senast den 23 juni 
 


17.  Remittering av Ds 2014:10 En tydligare beredning av 
myndighetsföreskrifter. Svar till Finansdepartementet senast den 19 maj 
2014 
 


18.  Remiss av PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare-nya regler och 
åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar. SOU 2014:10. Svar 
till Socialdepartementet senast den 15 augusti 
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19.  Promemorian Lagvalsregler på privaträttens område – Rom I och Rom II-
förordningarna. Svar till Justitiedepartementet senast den 14 April. 
 


20.  Betänkandet Förändrad assistansersättning - översyn av ersättningssystemet 
 (SOU 2014:9). Svar till Socialdepartementet senast den 25 juni 2014 
 


21.  Remiss av departementspromemorian En tydligare beredning av 
myndighetsföreskrifter, Ds 2014:10. Svar till Finansdepartementet senast 
den 19 maj 
 


22.  Remiss: Anmälan mot Lunds universitet. Svar till 
Universitetskanslerämbetet senast 5 mars  
 


23.  SIS-Remiss 12062 IT-standarder för Lärande-Information technology - 
Learning, education and training - Metadata for learning resources. Svar till 
SIS, Swedish standards institute senast 26 maj 
 


  
 





		Förteckning över rektorssammanträdets beslut fattade under perioden 23 januari 2014 till 3 april 2014
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Rapport MAX IV


• Inga nya fakta finns sedan föregående rapport vad gäller
ekonomin. Fyllig rapport följer till US i juni.


• Fas 1 gällande Vetenskaplig utrustning (linjäracceleratorn
mm) löper på som planerat. Halvt strålrör finansieras först
i fas 2, dvs senareläggning av denna finansiering, ca 49
MSEK.


• Uppförande av fastigheten ligger före tidplanen. Kan
innebära tidigareläggning av hyresinbetalningar 3
månader. Tillträdesdag 1 juni 2015.


• VR:s bidrag klart och undertecknat vilket tillsammans
med LU:s insatser täcker driftkostnaderna fram t.o.m.
2018.


Rapport MAX IV


Uppvaktning av departementet 2014-03-11 maa att LU:s 
kostnadsåtagande för ESS och MAX IV omfattar ca 130 MSEK 
per år i tio år. Vi begärde:


- Regeringen tillkännager att LU:s ansvar för ESS maximeras 
till 550 MSEK och att de återstående 82 MSEK från LU:s 
försäljning av Ideonaktierna inkluderas i denna summa, dvs 
468 MSEK tas i anspråk av LU:s fakultetsmedel.


- Staten förvärvar MAX IV – anläggningen från ägaren 
Wihlborg/PEAB för att sänka de finansiella årskostnaderna 
med uppskattningsvis ca 20 MSEK


- 60 MSEK i höjda årsanslag till LU pga stort 
finansieringsansvar för ESS och MAX IV


Bilaga § 21 d:3
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Rapport MAX IV


Strålrör


• Upphandlingar pågår och installationer under hösten 
2014. Bidrag beviljat till totalt 13 strålrör från Wallenberg 
och VR.


Driftkostnader


• Ansökan om bidrag till driftkostnaderna har lämnats till 
VR i mars 2013 och beviljats till och med 2018.


Rapport MAX IV


Verksamhet


• LU-intern samarbetsstrategi under utarbetande


• Användarmöte i Lund i september 2014


• Preliminära planer för byggande av en frielektronlaser har 
offentliggjorts, kostnadsuppskattning ca 25 % av MAX IV


• Gemensam forskarskola för MTN-fakulteterna startar 
2014 gällande forskning baserad på användning av MAX 
IV och ESS
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Rapport MAX IV


Risker


• Finansieringen, särskilt driften efter 2018


• Hyresnivån, hyran grundas på kort ränta, STIBOR + 0.75 %


• Tekniken, stor del av anläggningen är ny teknik


• Tidplanen, eventuella förseningar av teknisk vetenskaplig 
utrustning, troligt färdigställande av bygget i förtid vilket leder 
till behov av tidigareläggning av hyresbetalningar ett kvartal 
2015


Rapport ESS


• Lejonparten av investeringen är i hamn och fortsatta 
förhandlingar bedrivs i en positiv anda om återstående 
insatser och formallt bindande överenskommelser. Hoppet 
är gott om att få detta i mål så att beslut kan komma om 
igångsättningstillstånd för bygget före sommaren från den 
svenska och danska regeringen. Ytterligare länder har 
också kontaktats.


• Mark- och miljödomstolens huvudförhandling om ESS hölls 
i veckan som gick och dom meddelas 12 juni kl 14. 
Förhandlingarna bedöms ha avlöpt väl och goda 
förhoppningar finns om ett utslag som ger ESS 
verkställighet och möjlighet att sätta igång bygget denna 
sommar.
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Rapport ESS


• Planerings- och konstruktionsarbetet löper på väl och ser 
ut att hålla tidplan och aktuell  budget.


• Tidningsartiklar som så här sent i processen ifrågasatt 
ESS är naturligtvis inte bra men bedöms inte kunna 
påverka beslut om genomförande. Positivt dock med 
utbildningsministerns svar om att allt kan inte ligga i 
Stockholm men hade det gjort det så hade kritiken inte 
kommit.


• I februari tilldelas Skanska byggkontrakt, ett så kallat 
samverkanskontrakt, efter internationell upphandling och 
detta kontrakt möjliggör ett stegvis färdigställande av 
arbetshandlingar och produktionsplaner i samverkan.


Rapport ESS


• Arbetet med att definiera framtida in-kind leveranser 
utvecklas väl och hittills finns över 900 förslag från 
närmare 200 organisationer och företag runt om i Europa.


• ESFRI, European Strategy Forum on Research 
Infrastructures, har i början av april identifierat tre 
Europeiska projekt, däribland ESS, som prioriterade då 
de "are pushing the boundaries of scientific excellence, 
are strategically relevant for Europe, and are ready for 
immediate action”


• ESS som en Europeisk ERIC, European Research 
Infrastructure Consortium, snart i mål vilket skapar
förutsättningar för särskilda EU-insatser samt offentliga
avskrivningsbara investeringar, RS





