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Inledning

En omvärldsbevakning är en strukturerad studie av omgivande faktorer som på olika 
sätt bedöms kunna påverka en organisations uppdrag och verksamhet. Den kan ta 
sin utgångspunkt i historien, men fokuserar framför allt på händelser som nyligen 
inträffat eller förväntas inträffa. I arbetet med en omvärldsbevakning ligger inte 
minst en önskan och strävan efter att uppmärksamma, bedöma samt bemöta fram-
tida utmaningar, risker och möjligheter som finns runt omkring oss. 

Omvärldsbevakningen är i första hand ämnad som underlag till universitetsstyrelsen 
men den är relevant även för andra beslutande och beredande instanser inom och 
utom universitetet. Syftet med omvärldsbevakning är att i huvudsak fungera som en 
inspirationskälla för styrelsens strategiska diskussioner och att stimulera till samtal 
kring universitetets olika uppdrag, verksamheter och roll i en större kontext. Om-
världsbevakning är en process och inte en slutprodukt.

Omvärldsbevakning 2022 är uppbyggd av olika delar som kan läsas oberoende av 
varandra: Utblick som presenterar de särskilda utmaningar och möjligheter som 
riskutskottet och universitetsledningen bedömt att Lunds universitet står inför, 
Fokusområden med trender och skeenden som kan komma att påverka Lunds uni-
versitet, Statistisk fördjupning som ger ett kortare statistiskt underlag, samt Bilagor 
med hänvisning till relevanta och aktuella propositioner, remisser, statens offentliga 
utredningar (SOU:er) och utredningsdirektiv. 

Universitetsstyrelsen har inrättat ett riskutskott. Riskutskottet ska delta i den univer-
sitetsövergripande riskprocessen och riskvärderingen och bereda styrelsens beslut som 
rör bedömning av den interna styrningen och kontrollen. Utskottet har också i upp-
gift att öka förståelsen och medvetenheten i universitetsstyrelsen för de övergripande 
risker som universitetet exponeras för eller förväntas exponeras för. Riskutskottet 
har därmed ett särskilt uppdrag i förhållande till den årliga omvärldsbevakningen. 
Utöver riskutskottet har olika fokusgrupper exempelvis utbildningsnämnden, forsk-
ningsnämnden, forskarutbildningsnämnden, Hållbarhetsforums styrgrupp utifrån 
sina respektive ansvarsområden, samt Lunds universitets studentkårer deltagit med 
inspel och underlag till denna omvärldsbevakning. Därutöver har anställda från 
olika delar av fakulteterna och förvaltningen bidragit med inspel och expertkunskap 
till fokusområdena. Rektor Erik Renström har deltagit i arbetet, framför allt som 
ansvarig för avsnittet Utblick. Avdelning Universitetsledningens stab har hållit ihop 
processen och texterna.

Omvärldsbevakning 2022 har behandlats vid Lunds universitets styrelsemöte den 
15 december 2021.
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Utblick

Tjugo år har passerat efter attentatet mot World Trade 
Center (WTC) och det säkerhetspolitiska läget i världen 
har sedan dess förändrats påtagligt. Krigen i Afghanis-
tan och Irak som följde på WTC-attentaten och jakten 
på terrorister under 2000-talet har också bidragit till 
demagogi och splittring i USA och övriga världen. USA 
är landet som västvärlden mer eller mindre uttalat har 
sett som demokratins väktare och världsordningspolis 
under flera decennier. När 2021 inleddes, skakade 
stormningen av Capitolium världen och USA räknas av 
forskningsinstitutet Varieties of Democracy (V-Dem) som 
ett land där demokratin går tillbaka.

Under 2000-talet har samtidigt Kinas rörelse framåt 
inom världshandel, ekonomi, teknik, militär kapacitet 
och vetenskap varit slående. Enpartistaten Kina rankas 
som ett land i botten vad gäller demokrati och mänskliga 
fri- och rättigheter men räknas idag till världens största 
ekonomi och världens största vetenskapsproducent. 
Kina och USA är båda världsledande på utvecklingen av 
artificiell intelligens, big data och robotisering.

Säkerhetspolitiskt står också de två supermakterna 
USA och Kina i fokus. Ett nytt säkerhetssamarbete mel-
lan USA, Storbritannien och Australien, det så kallade 
Aukus, har bildats. Bakgrunden är de eskalerande 
spänningarna mellan Kina och dess grannar i Sydki-
nesiska havet och kontrollen över hela området kring 
Stilla havet och Indiska oceanen. Här finns viktiga far-
leder för världshandeln, viktiga finanscentra och stora 
naturresurser. Men konflikten rör också demokratiska 
ideal kontra autokratiska. 

Även i EU finns länder där demokratin går bakåt 
såsom i Ungern och Polen. Totalt räknar V-Dem med 

att 2,5 miljarder människor lever i länder där demokra-
tiska fri- och rättigheter har begränsats de tio senaste 
åren.

Men 2021 finns även demokratiska framsteg att fira 
då det är hundra år sedan svenska kvinnor för första 
gången tilläts rösta och ta plats i kammaren. Sedan dess 
har kvinnor också tagit plats i akademin i betydande 
utsträckning och idag studerar fler kvinnor än män på 
högre utbildning. Överlag har utbildningsnivån ökat 
stort i Sverige under 2000-talet. I dag har 29 procent 
i åldrarna 25–64 år läst vidare efter gymnasiet i tre år 
eller mer. År 2000 var motsvarande andel 16 procent. 
Ökningen är särskilt tydlig bland kvinnor. Det finns 
dock en bekymmersam trend i dessa siffror - pojkar 
hamnar efter i skolan vilket påverkar deras möjligheter 
att studera vidare.

Världens demokratiska rörelser, antingen uppåt eller 
nedåt, behöver följas noga av Lunds universitet. Dels 
berörs forskning och utbildning i samarbeten i länder 
med en annan syn på mänskliga fri- och rättigheter 
eller med en annan vetenskapstradition än den tradi-
tionellt västerländska. Dels påverkas den akademiska 
friheten i länder där demokratin är på nedgång. Det 
finns flera exempel runt om i världen där universitet 
och högskolor har tvingats till inskränkningar i sin 
verksamhet på grund av att den anses strida mot re-
geringarnas värderingar. EU-domstolen konstaterade 
till exempel i en dom 2020 att Ungern brutit mot bland 
annat den akademiska friheten efter ett beslut som 
ledde till att Centraleuropeiska universitetet tvingades 
lämna landet. I Ungern har även genusvetenskap för-
bjudits som ämne. 
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Den akademiska friheten har under året debatterats 
flitigt i svensk media och i sektorn. Delvis beror det på 
att en lagändring föreslogs i den forskningspolitiska 
propositionen 2020 gällande ett förstärkt skydd för 
akademisk frihet. En allmän princip om akademisk fri-
het har sedan juli 2021 införts i Högskolelagen och 
lyder: ”I högskolornas verksamhet ska som allmän 
princip gälla att den akademiska friheten ska främjas 
och värnas.” 

Riksdagen har lämnat ansvaret till akademin att 
omsätta hur den akademiska friheten ska värnas och 
främjas i praktiken. Men markeringen i lag är viktig, 
särskilt med tanke på att flera länder rör sig neråt på 
den demokratiska skalan. Sverige, till skillnad från 
flera andra länder samt EU och Unesco, har saknat 
en allmän principskrivning i lag gällande akademisk 
frihet. EU tolkar begreppet i en vidare mening – den 
akademiska friheten är inte begränsad till akademisk 
eller vetenskaplig forskning utan gäller även friheten 
för akademiskt verksamma personer att fritt uttrycka 
sin ståndpunkt och sina åsikter.

Sverige rankas av indexet Academic Freedom Index 
(V-Dem) bland de länder där akademisk frihet är högst 
i världen. Men även i Sverige har politiker ifrågasatt 
specifika utbildnings- och forskningsinriktningar och 
kommunicerat till universitet vad de tycker är olämpliga 
ämnen. 

Universitetet bör vara fortsatt observant på när 
politiker gör intrång på den akademiska friheten och 
tydliggöra vilken roll denna spelar i ett demokratiskt 
samhälle. Men universitetet bör också i större utsträck-
ning använda den starka position som Sverige har i 
ett internationellt perspektiv gällande demokrati och 
mänskliga rättigheter när det kommer till rekrytering 
av anställda och studenter. 

UNIVERSITETETS ROLL I DET OFFENTLIGA 
OCH DEMOKRATISKA SAMTALET 
I det förändrade medielandskapet har en stor del av 
det offentliga samtalet flyttat till digitala plattformar 
och sociala medier. Politiker, myndigheter, journalister, 
forskare, organisationer och medborgare samtalar direkt 
med sin omvärld via plattformar som Twitter, Facebook, 
Instagram och Youtube eller genom egna webbplatser 
och bloggar. Användarna av sociala medier kommunice-
rar sinsemellan och via trådarnas kommentarsfält. 

Utvecklingen mot ett digitaliserat medielandskap har 
ökat medborgarnas möjligheter att ta del av kunskap 
och information. Men utvecklingen har också bidragit till 
att icke-verifierade budskap, propaganda, desinforma-
tion och konspirationsteorier idag kan spridas enkelt 
och i ett mycket högt tempo. Den kontrollfunktion 

som traditionella medier och professionella journalister 
tidigare har haft med källkritik och eftertanke innan pu-
blicering har urholkats. Även de traditionella medierna 
är en del av den digitala medieekologin och publicerar 
nyheter i ett mycket högt tempo. 

Utan mediernas traditionella kontrollfunktioner och 
i takt med att bild- och videomaterial har blivit enklare 
att manipulera har det blivit svårare för medborgare att 
skilja sant från falskt. Algoritmer som bidrar till filter-
bubblor gör att nya perspektiv eller infallsvinklar uteblir. 
I detta medielandskap verkar universiteten med sina, 
ofta långsamma processer, för att undersöka, verifiera 
och publicera resultat. När såväl universitetet som in-
stitution och forskare själva blir en del av den snabba 
och okontrollerade medieekologin finns anledning att 
fundera på hur det kan påverka förtroendet för den 
kunskap och de värden som universitetet står för. Ob-
jektivitet, verifierbarhet och falsifierbarhet är än viktigare 
att kommunicera i detta medielandskap och forskare har 
ett stort ansvar för att detta kommer fram i offentliga 
samtal. 

Pandemin har tydliggjort behovet av folkbildande 
insatser av epidemiologer men också av andra experter 
som sakligt kan redovisa forskningsläget. Universitetet 
kan spela en mycket stor roll som kunskapsbärare i det 
offentliga samtalet och som folkbildare.

Universitetet har också ett ansvar att vara en motvikt 
mot förenklade föreställningar om hur samhället fung-
erar och om hur det förändras över tid – det är områden 
där humanister och samhällsvetare kan göra betydande 
insatser. Universitetets roll för ett hållbart samhälle med 
demokrati, yttrandefrihet och en hög nivå av utbildning 
och kunskap går inte att underskatta. För enskilda fors-
kare kan det dock vara mycket tidsödande, att utifrån 
sin expertroll vara aktiv i debatter, artiklar eller i sociala 
medier, särskilt för forskare inom ämnen som ådrar sig 
stor uppmärksamhet. Universitetet bör fundera på att 
utveckla modeller för finansiering och meritering för 
samverkansuppdraget i denna del.

Även Lunds universitet har påverkats av stora mediala 
rörelser. Sexuella trakasserier, mänskliga kvarlevor 
i samlingarna, samt ifrågasättande av historiska 
vetenskapsmän och traditioner har lett till protester 
mot universitetet i någon form. Detsamma gäller kli-
matprotester och krav på förändring i universitetets 
hållbarhetsarbete. Även studiesociala aktiviteter har 
uppmärksammats och ifrågasatts genom åren – ofta i 
samband med fester och alkohol.

Med de stora rörelser som kan sättas igång genom 
sociala medier ökar allmänhetens bevakning och ifråga-
sättandet av universitetets och studentlivets verksam-
het. De kan i vissa fall leda till positiva effekter såsom 
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verksamhetsutveckling. Tellusprojekt vid Lunds universi-
tet var till exempel ett svar på #metoo. Att universitetet 
ställt om till fossilfria fonder är ett annat exempel. Men 
de kan också leda till stora påtryckningskampanjer som 
riktar sig mot enskilda medarbetare och som har att 
arbeta mot aktivism, populism och desinformation. Hot, 
hat och trakasserier kan också förekomma.

EU:s medlemsländer antog 2016 en avsiktsförklaring 
om en övergång till ett öppet vetenskapssamhälle. Pa-
raplybegreppet öppen vetenskap handlar om att forsk-
ning ska bli mer tillgänglig och transparent för andra 
forskare och för det omgivande samhället. Till exempel 
kan forskningsdata och resultat bli fritt tillgängliga eller 
så kan allmänheten och andra intressenter bjudas in att 
delta i hela eller delar av forskningsprocessen. Givet att 
kvaliteten kan säkerställas i det som publiceras inom 
öppen vetenskap – kan denna utveckling leda till att 
forskning inte bara kan delas i forskarsamhället utan 
också blir synligare för allmänheten. Det kan tjäna som 
verktyg för forskare som vill hänvisa till vetenskap i sin 
forskningskommunikation. 

LUNDS UNIVERSITET OCH DIGITAL MOGNAD 
Jämfört med för bara ett par år sedan lever universiteten 
idag i en konkurrensutsatt värld, även digitalt. Studenter 
efterfrågar högkvalitativ undervisning och examination 
vid världens bästa universitet oavsett om det sker på 
campus eller på nätet. De lärosäten som kan ge både 
högkvalitativa nätkurser och högkvalitativ campusun-
dervisning kan räkna med konkurrensfördelar. I utveck-
lingsländer med brist på infrastruktur, skolor och lärare 
kan också digitaliseringen öppna upp för nya möjlighe-
ter för unga att studera på högre utbildning. Dock kan 
brist på el- och nätkapacitet i utvecklingsländer hämma 
denna typ av utveckling. 

EU-Kommissionen har tagit fram en handlingsplan 
för digital utbildning (2021–2027). Handlingsplanen 
är en uppmaning till ett starkare EU-samarbete för att 
bland annat öka tillgängligheten för utbildning samt 
anpassa utbildning till den digitala tidsåldern.

Den digitala mognaden har ökat stort under pande-
min och bäddar för att flera initiativ kan vara redo att 
lyfta, till exempel kurser som är hybridstudier eller helt 
digitala kurser för specifika målgrupper. Det kan till ex-
empel också handla om Collaborative Online Internatio-
nal Learning (COIL) där läroplan och samarbetsinriktade 
kurser tas fram gemensamt av lärosäten i olika länder för 
att bidra till internationalisering på hemmaplan.

Digital mognad har också inneburit att anställda i 
flera branscher, universiteten är inga undantag, har 
upptäckt fördelarna med hemarbete. De arbetsgivare 
som ger anställda möjlighet till distansarbete har en 

konkurrensfördel och Lunds universitet behöver ställa 
in sig på en högre andel som arbetar i hybridform, delat 
mellan arbetet och hemmet. Samtidigt har många under 
pandemin, särskilt studenter men även chefer och an-
ställda, uppmärksammat att den fysiska mötesgemen-
skapen på arbets- och studieplatsen tillför viktiga delar 
för studie- och arbetsmiljön. Fysiska möten är också 
viktiga för psykiskt välbefinnande och Lunds universitet 
behöver av dessa skäl även framledes vara ett i huvudsak 
campusuniversitet. 

Det är viktigt att understryka att digitalisering är ett 
stöd som ska utgå från undervisningens, forskningens 
och administrationens behov av kvalitetshöjning. Men 
när efterfrågan på digitala verktyg och plattformar 
inom kärnverksamheten ökar ställs många nya krav på 
pedagogik, men också på informationssäkerhet, per-
sonuppgiftshantering, rättssäkerhet samt tillgängliga, 
stabila system. Digitalisering i sig blir på så sätt även ett 
eget spår för universitetet att utveckla och kvalitetssäkra.

Såväl arbetsmarknaden som utbildningsutbudet 
behöver ställa om när digitalisering, nya teknologier, 
robotisering och artificiell intelligens ersätter yrken eller 
processer. Allt mer i samhället går mot uppkoppling och 
sammankoppling. Det gäller människor emellan, prylar i 
hemmet, apparatur, tjänster och system i offentlig sek-
tor, industri och näringsliv och påverkar därmed samhäl-
let på alla plan. Sammankopplingen, den förändrade 
arbetsmarknaden och ekonomin ger därutöver upphov 
till helt nya öppningar och möjligheter inom forskning 
och innovation.

Omställning i samhället har pågått länge och går i 
grön riktning, inte minst inom basindustrierna. Företa-
gen i Sverige är därför i stort behov av forsknings- och 
utvecklingspersonal inom områden som mjukvara och AI 
men också inom batteriteknik och elektrifiering. 

LIVSLÅNGT LÄRANDE OCH SAMHÄLLELIGA 
FÖRÄNDRINGAR
Lunds universitet har arbetat länge med kompetens-
utveckling och det livslånga lärandet. Men i takt med 
en åldrande befolkning, en osäker arbetsmarknad och 
samhällets digitala och gröna omställning har detta 
blivit allt viktigare. Regeringen planerar en omfattande 
omställningsreform, där förändringar i studiestödssys-
temet är först ut. I budgeten anslås nära 1,4 miljarder 
till studiestödet 2023, drygt 2,8 miljarder 2024 för att 
åren därefter öka upp till 9 miljarder. När det nya stu-
diestödssystemet är fullt utbyggt beräknas det omfatta 
40 000 personer per år för yrkesverksamma som kan 
få studielån för kompetensutveckling. Hur många av 
dessa som kommer att läsa vid universitet och högsko-
lor är osäkert. Det är också osäkert vilka konsekvenser 
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som finansieringen av ett utökat studiestödsystem för 
kompetensutveckling kommer att få för studenters 
ekonomi. Lunds universitet behöver följa denna ut-
veckling framöver.

Som en del i regeringens krispaket för att minska 
effekter av arbetslösheten under pandemin tilldelades 
sektorn runt 20 000 fler utbildningsplatser och sats-
ningen på det livslånga lärandet fortsätter fram till 
2024. Högre utbildning efterfrågas i hög utsträckning 
när arbetsmarknaden är instabil och det höga 
söktrycket till kurser och program var påtagligt under 
pandemins första år och har hållit i sig även 2021. 
Framöver väntas stora brister på utbildad arbetskraft 
inom framför allt skola, vård och omsorg. Störst brist 
väntas bland yrkeslärare och ämneslärare.

Internt behövs goda modeller för utbildningsuppdra-
get så att relevanta utbildningar för den kommande ar-
betsmarknaden kan skapas, till exempel learning labs där 
koncept och former kan få möjlighet att utvecklas. Med 
tanke på digitaliseringens genomgripande förändring 
inom alla sektorer kommer uppdragsutbildningar som 
tar fasta på denna förändring med stor sannolikhet 
att efterfrågas – inte minst rörande ledarskap i en fullt 
uppkopplad och sammankopplad tidsera. 

Eftersom ingen med säkerhet vet hur framtidens 
arbetsmarknad kan komma att se ut behöver universi-
tetet se till att unga studenter får generiska kunskaper 
som de kan bygga på efter hand, antingen under ut-
bildningens gång, eller längre fram i livet som kompe-
tensutveckling. 

För Sveriges lärosäten, och då i synnerhet univer-
siteten, har tonvikten legat på att bedriva program 
som leder till kompletta utbildningar. I det svenska 
resurstilldelningssystemet särskiljs inte medel som går 
till utbildningar för det livslånga lärandet. Lunds uni-
versitet behöver vara observant på att platser som går 
till livslångt lärande kan resultera i att färre personer kan 
erbjudas plats inom program. 

Före coronapandemin fanns signaler på minskat sök-
tryck i landet och denna nedgång börjar skönjas igen, 
vilket kan resultera i att flera lärosäten kan få svårt att re-
dan under 2022 fylla sina platser. Även Lunds universitet 
behöver vara beredd på ett minskat söktryck från yngre 
vilket kan kompenseras genom ökat utbud av livslångt 
lärande och universitetet behöver därför vidareutveckla 
ett flexibelt utbildningsutbud som håller över tid.

I flertalet utvecklade länder ökar andelen äldre, så 
även i Sverige. En åldrande befolkning sätter ökat tryck 
på vård och omsorg men innebär också att pensions-
åldern höjs och arbetslivet blir längre. Under en livstid 
kommer människor i större utsträckning att behöva 
komplettera sina kunskaper för att inte hamna utanför 
arbetsmarknaden. Här behöver också Lunds universitet 

anpassa sitt utbildningsutbud för att passa en mer er-
faren studentgrupp med andra färdigheter och behov 
jämfört med ungas.

HÅLLBARHET SOM MÅL OCH MEDEL
Hållbarhet inom alla områden kopplade till Agenda 
2030 är både en ödesfråga och en framtidsfråga som 
vare sig kommer att försvinna eller minska i betydelse. 
FN:s IPCC- rapporter blir alltmer detaljerade och tydliga 
vad gäller klimatförändringarna. Naturvetenskapen är 
överens om att omfattande åtgärder för att minska kol-
dioxidutsläppen i världen behövs samt att det brådskar 
för att minska negativa effekter av extremväder. 

Akademin har ett stort ansvar att bistå samhället med 
resurser, fakta, kunskap och analyser gällande de glo-
bala utmaningarna. Lunds universitet har sedan länge 
identifierat sin ämnesbredd som en framgångsfaktor för 
att ta sig an komplexiteten inom hållbarhet – både gäl-
lande klimat/miljö och i termer av ekonomisk och social 
hållbarhet. Det är inom forskning och utbildning och 
genom samverkan som universitetet kan ge sitt största 
bidrag till samhället i dessa frågor. 

Regeringen gör flera strategiska forsknings- och inno-
vationssatsningar inom hållbarhet. Regeringen har även 
gjort hållbarhetssatsningar inom det livslånga lärandet. 
EU:s politiska prioriteringar har förtydligats genom den 
gröna given och digitaliseringsagendan. På EU-nivå syns 
en tydligare politisk styrning av ramprogrammet Hori-
sont Europa i riktning mot utmaningsdriven forskning 
där kopplingen mellan forskning och hållbarhetsmålen 
inom Agenda 2030 är tydligast. 

Både i forskningspropositionen och i EU:s rampro-
gram Horisont Europa sätts stort fokus på tvärvetenskap, 
samverkan och innovation för att möta de globala ut-
maningarna. Lunds universitet med sin bredd har stora 
möjligheter att skapa nya tematiska forsknings- och 
utbildningsområden i samverkan med näringsliv, industri 
och offentlig sektor. Relationerna mellan människa och 
teknik, hälsa och teknik, bioteknik, artificiell intelligens, 
robotisering samt cirkulär- och biobaserad ekonomi 
samt energieffektiviseringar och nya material är exempel 
på potentiellt stora innovations- och tillväxtområden. Pa-
rallellt med långsiktiga och strategiska samverkansavtal, 
behövs även rörligare samarbeten. Sådana kan fånga 
upp och etablera nya utbildningar, forskningsområden 
eller innovationsmöjligheter inom hållbarhet eller digi-
talisering. 

Kapaciteten och potentialen i de stora forskningsin-
frastrukturerna European Spallation Source (ESS) och 
MAX IV behöver tas tillvara och synliggöras mer för ökad 
samverkan med övriga lärosäten och med näringsliv 
och offentlig sektor. Inom EU är forskningen betydande 
inom nya material och potentialen inom MAX IV och ESS 
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kan inte överskattas. För att företag och verksamheter 
ska vilja etablera sig runt dessa anläggningar eller runt 
universitetet i stort krävs bland annat god tillgång till el. 
Efterfrågan på el kommer att öka i takt med att indu-
stri och fordonsflotta elektrifieras och Skåne har såväl 
höga elpriser som sviktande elleveranser till skillnad från 
andra delar av landet. Det görs nu flera satsningar på 
grön industri i Norrland och där etablerar sig också stora 
företag. Det är inte otänkbart att bristande elkapacitet 
i Skåne på sikt kan försvåra etableringar och satsningar 
inom grön industri i regionen. 

Lärosätenas egen och direkta miljöpåverkan och kli-
matavtryck kommer allt mer i fokus. Till exempel ökar 
medvetenheten på hållbart resande och hållbar mobilitet 
bland både studenter och anställda. Allt fler universitet 
i världen strävar efter att identifiera sitt klimatavtryck 
och minska sin klimatpåverkan, både på grund av tryck 
inifrån men också på grund av omvärldens förväntningar 
på att lärosätena ska leva som de lär i klimat- och miljö-
frågor. Nyligen påvisade Times Higher Education (THE) 
under en utfrågning att studenter värderar universitetens 
hållbarhetsarbete högre än vad universitetsledningar 
tror när de ombeds ranka indikatorer som påverkar val 
av lärosäte. Studenter skattar hållbarhetsarbete lika högt 
som rankingplacering och utbildningskvalitet.

De lärosäten som lyckas väl med sitt hållbarhetsar-
bete och har förmåga att synliggöra detta kommer att 
få en konkurrensfördel i rekrytering av anställda och 
studenter. Som ovan nämnts har Lunds universitet och 
Sverige även en stor konkurrensfördel i en internationell 
jämförelse på grund av sin tätposition inom demokrati 
och mänskliga fri- och rättigheter. 

MÅNGFALD STÄLLER KRAV PÅ UTVECKLAT 
LEDARSKAP
Den stora ökningen av studenter, ett långsiktigt arbete 
med breddad rekrytering samt internationalisering och 
digitalisering har bidragit till att Lunds universitet idag 
har en mångfald av studenter och anställda med olika 
bakgrund och erfarenheter. Idag finns stor medvetenhet 
om sociala orättvisor och i Sverige finns ett starkt stöd 
i lagen mot diskriminering och för likabehandling och 
jämställdhet. Samtidigt flaggar lärare för att vissa ämnen 
blivit så polariserade att de påverkar undervisningssi-
tuationen. De senaste åren har ett par exempel från 
undervisningssituationer vid olika lärosäten i Sverige fått 
stor medial uppmärksamhet. 

Studentinflytandet i utbildningen är lagstadgad och 
högskolorna ska verka för att studenterna tar aktiv del i 
arbetet med att vidareutveckla utbildningen. För Lunds 
universitet är det därför viktigt att arbeta för att pola-
risering mellan lärare och studenter inte får fäste i den 
allmänna debatten.

Utmaningen för universitetet ligger också i att 
stödja lärare i en heterogen kultur så att de kan skapa 
en välkomnande och öppen miljö i lärosalarna även 
för studenter med många olika bakgrunder, särskilt 
studenter som kommer från minoriteter eller under-
representerade grupper. Samtidigt ska lärare kunna 
vara trygga i sin expertroll. Med den nya princip- 
bestämmelsen i högskolelagen om akademisk frihet 
kan det bli enklare för universitetet att stödja lärares 
frihet i undervisningssituationer. Det är också viktigt 
att det stöd som utvecklas för lärare tar fasta på det 
heterogena klassrummet, inte minst med tanke på 
digitalisering och internationalisering.

Mångfalden i form av studenter och anställda, ar-
bete och studier i hybridform och helt uppkopplade 
och sammankopplade världen bidrar till en komplex 
arbets- och studieplats där arbetsmiljöarbetet behöver 
stå i fokus. För att navigera i denna komplexa miljö 
krävs ett utvecklat ledarskap. 

LUNDS UNIVERSITET I EN FORTSATT OSÄKER 
TID
Efter den snabba omställningen och nedstängningen 
på grund av coronapandemin har världen så småning-
om återgått till ett mer normalt tillstånd. Världseko-
nomin har återhämtat sig relativt väl och den svenska 
ekonomin står stark i en internationell jämförelse. 
Samhället har öppnat upp gradvis och Lunds univer-
sitet har stegvis återgått till att i huvudsak vara ett 
campusuniversitet. Långtidseffekterna av pandemin är 
dock svåra att överblicka och kommer fortsatt att skapa 
oro i världsekonomin, precis som andra osäkerhetsfak-
torer som klimatförändringarna.

Delar av världen är fortfarande ovaccinerad och 
det råder osäkerhet kring hur mutationer av covid-19 
kan sprida sig. Fortsatt minskad rörlighet mellan län-
der kommer med stor sannolikhet att påverka inter-
nationella forsknings- och utbildningsutbyten även 
framledes. Fler studenter kan komma att välja en när-
mare destination för sina utlandsförlagda studier och 
resandet ur en hållbarhetsaspekt kan också komma 
att påverka det sätt som studenter och anställda vill 
resa på. Trots denna fortsatta osäkerhet fokuserar inte 
detta års omvärldsbevakning på coronapandemin utan 
tar istället fasta på några megatrender som bedöms 
påverka universitetet stort framöver: internationalise-
ring, hållbarhet, digitalisering, livslångt lärande och det 
nya medielandskapet.

Erik Renström
Rektor Lunds universitet
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Fokusområden 

Denna del av omvärldsbevakningen innehåller om-
råden som företrädare för universitetets verksamhet 
har identifierat och som kan komma att påverka 
högskolesektorn och Lunds universitet. Områdena 
kan innebära utmaningar, såväl risker som möjlig-
heter, för universitetet. Det har inte gjorts någon 
inbördes rangordning, utan alla bedöms vara viktiga 
för verksamheten. Vissa trender, skeenden och teman 
återkommer under mer än ett fokusområde då det 
förekommer överlappningar.

INTERNATIONALISERING
Högsta kvalitet i forskning och utbildning utgör själva 
grunden för ett attraktivt lärosäte. Svenska lärosäten 
är sedan 1977 ålagda enligt lag1 att främja inter-
nationalisering som ett led i att stärka kvaliteten i 
utbildning och forskning.  Internationellt samarbete 
ger fler möjligheter och perspektiv som är nödvän-
diga för att bedriva forskning och utbildning med hög 
kvalitet. Under senare år har arbetet accelererat och 
kraven utifrån ökat. Samarbeten, såväl med andra 
svenska lärosäten som med lärosäten i andra länder, 
är avgörande för att Lunds universitet ska uppnå vi-
sionen att vara ett universitet som förstår, förklarar 
och förbättrar världen.2

Lärosäten har identifierats som centrala aktörer 
för att nå EU:s målsättningar rörande kunskapsför-
sörjning, innovation och ett starkare EU. Utbildning 
och forskning är ett stort politik- och budgetområde 
inom EU. En tydlig trend är att dessa frågor får allt 
större utrymme samt blir mer samspelta, exempelvis 
samlas numera forsknings-, innovations- och ut-
bildningsfrågor under samma kommissionär. Såväl 
EU-kommissionen som enskilda medlemsstater ser 
nyttan av koordinering inom områdena och deras 
koppling till andra politikområden så som innovation, 
digitalisering och hållbarhet. Universitetet behöver 
analysera vilka konsekvenser detta får för den natio-
nella utbildnings- och forskningspolitiken och dess 
finansieringen samt för det egna lärosätet.

EU och strategiskt internationellt samarbete
I sitt tal om tillståndet i unionen 20213 beskrev kom-
missionens ordförande hur EU går in i en ny era av  
hyperkonkurrens mellan globala aktörer. Utöver djupare 
försvarssamarbete inom EU vill kommissionen även se 
ökat europeiskt samarbete mot cyberhot och gemen-
samma EU-standarder för cyberresiliens. Kommissionens 
egen omvärldsbevakning för 2021, kallad strategisk 

framsynsrapport, noterar bland annat förändringar 
i världsordningen och demografi som megatrender. 
Kommissionen förutser att global rivalitet och instabilitet 
kommer att öka4 och identifierar tio områden där EU 
bör rikta in sina insatser för att stärka sin handlingsför-
måga och handlingsfrihet.5 Till exempel bör EU stödja 
utvecklingen och användningen av människocentrerad 
kunskap och teknik för att bli tekniskt och digitalt obe-
roende. Framsynsrapporten har som central tema ett 
öppet strategiskt oberoende. 

Begreppet öppet strategiskt oberoende är från början 
en term inom EU:s utrikes- och säkerhetspolitik som 
letat sig in i diskussioner kring flera sektorer: försvar, 
digitalisering, energi, finansiella tjänster, hälsa. Inom EU 
belyses ämnet även utifrån aspekter såsom geopolitik, 
miljö samt rättigheter och värderingar och påverkar även 
utformningen av EU:s forsknings- och innovationspolicy 
och program. Ramprogrammet Horisont Europas förord-
ning gör det möjligt att begränsa programdeltagande 
till aktörer som endast är etablerade i medlemsländer. 
Det går även att utesluta aktörer baserade inom EU men 
kontrollerade av tredjeländer, när skydd av “unionens 
strategiska tillgångar, intressen, oberoende eller säker-
het” kräver det. Hittills har denna möjlighet applicerats 
på ett mindre antal utlysningar gällande rymd och 
kvantdatorer. Sveriges regering har dock varit kritisk till 
formuleringen då det kan leda till protektionism och har 
fört fram att regeln endast bör användas i undantagsfall. 

EU-kommissionen presenterade 2021 en ny interna-
tionell strategi för forsknings- och innovationssamarbete 
med länder utanför unionen.6 Strategin ska stärka EU 
som vetenskaplig stormakt och därigenom bidra till att 
europeiska värderingar inom forskning och innovation 
blir grundläggande för internationella samarbeten. 
Kommissionen föreslår i strategin en tydligare geografisk 
prioritering. Bilaterala samarbeten inom forskning och 
innovation som erbjuds av EU ska anpassas så att de är 
förenliga med europeiska intressen och värderingar samt 
för att stärka EU:s strategiska oberoende. 

I strategin understryker kommissionen att EU framför 
allt söker lika villkor och ömsesidighet i forsknings- och 
innovationssamarbete. Kina har varit en bakomliggande 
kraft för detta strategiska fokus, även om specifika län-
der inte har pekats ut. Strategin lyfter även fram Afrika 
och Latinamerika som kontinenter där EU söker ett 
djupare partnerskap. Det ska därutöver finnas möjlig-
het till riktat samarbete med utvalda industrialiserade 
och tillväxtländer, där bland andra USA, Kanada, Syd-
korea, Singapore, Australien och Nya Zeeland nämns. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2021_sv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0695&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0695&from=EN
https://www.consilium.europa.eu/media/45981/st11173-en20.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_com2021-252.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_com2021-252.pdf
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Framför allt noteras ett tydligare fokus på Afrika, vilket 
troligen kommer att leda till fler riktade utlysningar om 
EU-Afrikasamarbete inom Horisont Europa. Forsknings-
diplomati beskrivs också i strategin och kommissionen 
vill se ett större fokus på vetenskap och teknologi i EU:s 
utrikes- och säkerhetspolitik, som ett sätt för EU att 
utöva soft power.

Den 1 januari till 30 juni 2023 kommer Sverige att 
inneha ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. 
Under perioden 1 januari 2022 till siste juni 2023 ingår 
Sverige i en ordförandeskapstrio med Frankrike och 
Tjeckien. Det finns då möjlighet för Sverige att påverka 
rådets agenda under förberedelserna och när ordföran-
deskapstrions gemensamma program sätts samman. 
Inga större lagstiftningsakter eller policyinitiativ inom 

forskning, innovation eller utbildning förutspås un-
der Sveriges ordförandeskap. Tyngdpunkten kommer 
fortsatt ligga på implementering av det europeiska 
forskningsområdet (ERA) och på det europeiska ut-
bildningsområdet (EEA). Sverige väntas också prioritera 
forskningsinfrastrukturer, vilket förhoppningsvis innebär 
en ordförandeskapskonferens i Lund för att uppmärk-
samma ESS/MAX IV. 

Brexit är ett faktum och Förenade kungariket (UK) har 
valt att lämna Erasmus+-programmet och nästan alla 
övriga EU-sektorsprogram. Huruvida UK kommer asso-
cierar sig till ramprogrammet Horisont Europa är oklart, 
men framgångsrika sökande till Horisont Europa-bidrag 
kommer att finansieras av UK:s regering.7 Deltagandet 
sjönk markant under förhandlingarna om landets fram-
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tida relation till EU. Regeringen i UK har meddelat att 
den tänker lätta på det existerande strikta regelverket 
kring odling av genmodifierade grödor och djur när 
landet inte längre är bundet till EU:s lagstiftning.8 Det 
kan betyda att forskning och innovation på området 
utvecklas snabbare i UK än i övriga Europa, men det 
kan också få som omedelbar följd att det blir svårare för 
UK att exportera genmodifierade produkter till EU:s inre 
marknad. Det pågår även en process inom EU för att se 
över hur nya genomtekniker påverkas av existerande EU-
lagstiftning.9, 10 Syftet är att uppdatera och modernisera 
lagstiftningen för att inte hindra teknologisk utveckling.

För att uppnå framgångsrika internationella sam-
arbeten behöver Lunds universitet ha ett strategiskt 
internationellt arbete och vara aktivt i tongivande 
internationella nätverk. Deltagande i internationella 
samarbeten tar ofta lång tid att etablera och har i 
flera avseenden blivit än mer komplext då påverkan av 
olika politiska, ekonomiska och sociala sammanhang 
har ökat. Det har medfört fler utmaningar samt krav 
på ställningstaganden och vägledning när eventuella 
intressekonflikter uppstår. För att på ett säkert, effektivt 
och ansvarsfullt sätt initiera, utveckla och driva inter-
nationella samarbeten krävs omfattande förståelse och 
kunskap om samarbetspartners. Forskare och studen-
ters möjlighet till global mobilitet påverkas också av 
olika internationella överenskommelser, förordningar 
och lagar, samt trender inom forskning och utbildning 
i olika delar av världen. Förutom de internationella 
förutsättningarna påverkas svenska lärosätens möjlig-
het att ingå internationella samarbeten av nationell 
lagstiftning. 

I Lunds universitets strategiska plan för åren 2017–
2026 lyfts den fortsatta utvecklingen som internatio-

nellt lärosäte fram som ett av sex viktiga områden.11 
Europa är traditionellt en viktig samarbetsregion för 
universitetet, på såväl forsknings- som utbildningsom-
rådet. Samarbetena är många och väletablerade och 
finns över hela kontinenten. Som ett led i universitetets 
strategiska internationaliseringsarbete12 har universi-
tetet en handlingsplan för samarbeten med Europa.13 
Handlingsplanen pekar ut riktningen för Lunds universi-
tets europeiska utbildnings- och forskningssamarbeten 
på universitetsövergripande nivå under 2021–2024, och 
utgör ett underlag för strategiska val och prioriteringar.

Mobilitet
Det är troligt att mobilitetsnivåerna kommer att öka 
efter två år med restriktioner och fysiska mobilitetsbe-
gräsningar. Att studera utomlands innebär bland annat 
tillgång till utbildning av hög kvalitet, ökad interkultu-
rell förståelse och förbättrade språkkunskaper. Studier 
utomlands drivs ofta av en önskan att öka sina chanser 
att få anställning på en allt mer global arbetsmarknad. 

Mellan 1998–2019 ökade antalet internationella 
studenter i världen med i genomsnitt 5,5 procent per 
år, 4,9 procent i OECD-länder och 7 procent i länder 
utanför OECD. År 2019 bedrev 6,1 miljoner studenter 
högre utbildning i annat land än sitt hemland, vilket 
är mer än en fördubbling sedan 2007. Länder inom 
OECD står som mottagare för majoriteten av de inter-
nationella studenterna, samtidigt som den snabbaste 
ökningen av personer som reser utomlands för studier 
skett i länder utanför OECD.14 

Siffror för Lunds universitet pekar på att lärosätet 
har lyckats med att rekrytera internationella studenter 
till universitetet under pandemin, även om antalet 
utbytesstudenter har minskat kraftigt på grund av in-

https://www.gov.uk/government/news/plans-to-unlock-power-of-gene-editing-unveiled
https://ec.europa.eu/food/plants/genetically-modified-organisms/new-techniques-biotechnology/ec-study-new-genomic-techniques_en
https://ec.europa.eu/food/plants/genetically-modified-organisms/new-techniques-biotechnology/ec-study-new-genomic-techniques_en
https://ec.europa.eu/food/plants/genetically-modified-organisms/new-techniques-biotechnology/ec-study-new-genomic-techniques_en
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ställda utbytesprogram och beställda utbildningar (för 
mer information, se rubriken Internationell student-
mobilitet i Statistisk fördjupning). Lunds universitet har 
arbetat strategiskt för att undvika ett kännbart tapp 
av framför allt betalande internationella studenter. 
Arbetet har bland annat inneburit överintag av av-
giftsskyldiga studenter, tydlig kommunikation direkt 
till antagna studenter via sociala plattformar, möjlig-
het till full återbetalning fram till studiestart och att 
prioritera campusundervisning för program med hög 
andel internationella studenter. 

Den begränsade fysiska mobiliteten under pande-
min ledde till diskussioner om hur ett digitalt (sam-)
arbete och utbyte kan se ut. Investeringar i digital in-
frastruktur samt kursutbud på engelska kan exempelvis 
vidareutvecklas och paketeras som distansundervisning 
öppen för fler än de som fysiskt kan och vill förflytta 
sig till lärosätenas campusmiljöer. Dock belyser studier15 
inom området vikten av de generiska färdigheter som 
utvecklas i det kulturella utbytet mellan individer och 
som sker i det fysiska mötet. 

I Erasmus+ nuvarande programperiod prioriterar EU-
kommissionen inkludering, innovation, digitalisering, 
hållbarhet och synergier med andra EU-program.16 
Blandad mobilitet, det vill säga fysisk mobilitet som 
kombineras med en virtuell del under eller efter den 
fysiska mobiliteten, är ytterligare en prioritering under 
programperioden.17, 18 De två senaste årens erfaren-
heter av digital undervisning och digitala samarbeten 
har gett ny kunskap som strategiskt kan utvecklas i 
Erasmus+ projekt. Det är ett sätt att vara med och 
forma den framtida policyagendan. Långsiktigt kan det 
även leda till ökad breddad rekrytering.

På kort sikt kan av svenska lärosäten få ökad attrak-
tionskraft då utbildningsutbudet på engelska är relativt 
stort gentemot andra länder i Europa samt kvalitén 
rankas som hög för Lunds universitet. Däremot har an-
dra länder som är populära destinationer för svenska 
studenter ändrat sina regler för att ta mot inresande 
studenter, exempelvis temporärt under pandemin och 
UK till följd av brexit. Detta kan leda till försvårade 
möjligheter för att intressera studenterna till mobilitet. 
En annan utmaning är att svenska studenters rörlighet 
till icke-engelsktalande länder riskerar att försvåras 
genom att intresset för moderna språk i grund- och 
gymnasieskolan sjunker.

Europeiska utbildningsområdet
Det europeiska utbildningsområdet, (European Edu-
cation Area, EEA), ska vara etablerat år 2025 enligt 
EU-kommissionen.19 Utvecklingen av EEA har bit för 
bit tydliggjorts och 2021 kom ett strategiskt ramverk 
för europeiskt utbildningssamarbete efter 2030.20 Stra-

tegin listar flera initiativ som rör kvalitet, mångfald, 
jämställdhet, lärare samt utbildningens roll i den gröna 
och digitala omställningen inom EU. Den inkluderar 
även ambitionen att stärka samarbetet med strategiska 
partners, som Kina, USA och Japan, men lyfter också 
behovet att värna unionens intressen. 

Trenden går mot en fördjupad europeisk utbildnings-
integration vilket kommer att påverka svensk högre ut-
bildning. Den 1 januari 2022 inrättas en högnivågrupp 
i rådet för utbildning. Rådet utgörs av statsrepresen-
tanter och vid behov inbjudna sektorsrepresentanter 
för specifika frågor i syfte att behandla utvecklingen av 
området. Rådets arbete kommer att påverka den högre 
utbildningen i Sverige och dess arbete behöver följas.  

Europauniversiteten utgör en central del av EEA. 
Inom Europauniversiteten ska inbyggd mobilitet finnas 
på kandidat-, master- och doktorandnivå. Ambitionen är 
att minst 50 procent av studenterna ska kunna dra nytta 
av denna mobilitet, fysiskt, virtuellt eller i hybridform. 
Lunds universitet ingår i European University Alliance för 
GLObal Health (EUGLOH), ett av de 41 Europauniversi-
teten. Totalt ingår 11 svenska lärosäten i Europauniver-
sitet som har erhållit EU-finansiering, däremot är inget 
svenskt lärosäte koordinator för ett Europauniversitet. 
Det kan komma att ändras när nya Europauniversitet 
etableras inom den nuvarande programperioden. 
EU-kommissionen vill även undersöka behovet av ett 
gemensamt ramverk för universitetsallianser inom  
Europauniversitetet, ett förslag som kan gälla från 2023.

EU-kommissionen kommer under den första de-
len av 2022 presentera den europeiska strategin för 
universitet. I strategin finns en förhoppning att länka 
utbildnings- och forskningsområdet närmare varandra. 
Strategin inbegriper både policyförslag för ökad sam-
verkan mellan lärosäten och kringliggande samhälle 
och region, livslångt lärande samt akademisk karriärut-
veckling. Europauniversiteten har angetts som nyckeln 
till implementering av strategin. Lärosäten som inte är 
anslutna till Europauniversitet förväntas söka Erasmus+ 
finansiering för att ta sig an den gedigna agendan. 
Lunds universitet bör noga följa utvecklingen för att ta 
del av möjligheter till samarbeten och finansiering för 
implementering av strategin. 

Flera satsningar görs för att uppnå ett närmare sam-
arbete mellan lärosäten inom EU. Genom att utveckla 
en europeisk talangbank görs kraftsamlingar med ge-
mensamma resurser av digital- såväl som campusunder-
visning samt att studier och andra kvalifikationer från 
utlandet automatiskt ska erkännas. Utveckling av en 
europeisk examen, ett europeiskt system för fristående 
kurser (micro-credentials) samt att kvalitetssäkra utbild-
ning står också på agendan. Europauniversiteten ses 
som viktiga testbäddar för dessa initiativ. Inom Erasmus+ 

https://projects.au.dk/geoint/publications/


16 OMVÄRLDSBEVAKNING 2022

föreslås också nätverk av europeiska lärarakademier. 
Lunds universitet bör noga följa utvecklingen av det 
europeiska utbildningsområdet. 

Flerspråkighet är ett prioriterat område för EEA. 
Målet är att värna flerspråkighet inom EU för att öka 
kompetenscirkulationen inom unionen och undvika 
kompetensflykt från unionen. Ambitionen är att fler-
språkigheten på sikt ska bidra till ökade mobilitets-
möjligheter mellan EU:s medlemsstater. Samtidigt 
utmanar satsningen den svenska språklagen och 
möjligheten till medbestämmande i beslutande och 
beredande organ då det i statliga myndigheter är krav 
på att officiella handlingar till mötena författas på 
svenska. Det är en komplex fråga som universitetet 
behöver fortsätta diskutera och förhålla sig till.

Europeiska forskningsområdet
Kommissionen presenterade 2020 sina planer för ett 
breddat och fördjupat europeiskt forskningsområde, 
(European Research Area, ERA). Målet är att ge ny 
energi till planerna att skapa en gränslös inre marknad 
för forskning, innovation och teknik inom EU. I dags-
läget är det endast Sverige, Österrike, Tyskland och 
Danmark som når upp till EU:s mål om att investera 3 
procent av landets BNP i forskning och innovation.21 
EU som helhet ligger på 2,19 procent, vilket är långt 
från målet. Kommissionen noterar dock att målet 
fungerar som en morot då investeringar ökar i 24 
medlemsländer. Ett annat spår inom ERA är att rådet 
även har antagit slutsatser om forskarkarriärer22, där 
medlemsländerna önskar bättre ramvillkor och stöd-
mekanismer för att ta itu med den allt starkare tren-
den mot fler osäkra anställningar i den akademiska 
världen. 

Även om forskarkarriärer värnas för att bland annat 
attrahera internationella talanger till EU både genom 
ERA och den senaste forskningspropositionen står den 
nya svenska migrationslagstiftningen, primärt utlän-
ningslagen, i vägen. Det förändrade kravet på egen 
försörjning gör det svårt för internationella doktorander 
att söka permanenta uppehållstillstånd för att stanna 
i Sverige.23, 24 Lagändringen kan medföra att svenska 
lärosäten inte har samma möjligheter att rekrytera inter-
nationella talanger när andra forskningsnationer inom 
EU verkar för förbättringar och regelförenklingar i takt 
med etablerandet av ERA. Det är ett problem som lyfts 
av Lunds universitet och Sveriges universitets- och hög-
skoleförbund (SUHF) till regeringen och berörda myndig-
heter med en vädjan om en återgång till tidigare praxis.25

EU:s ramprogram för forskning och innovation, Ho-
risont Europa, är lanserat och löper till 2027. En större 
totalbudget för programmet till trots, så är ökningen för 
pelaren för excellens mer blygsam. Sökande till program-

met bör därav inte förvänta ökade beviljandegrader för 
delar såsom Europeiska forskningsrådet (ERC) och Marie 
Skłodowska-Curie Actions (MSCA). 

I ramprogrammet lyfts ett breddat excellensbegrepp. 
Begreppet har ökat fokus på öppen vetenskap och jäm-
ställdhet både i forskningens innehåll och genomför-
ande. Likaså utvecklas betydelsen av att EU-finansierad 
forskning ska komma samhället till godo. Genom så 
kallade pathways to impact ska den stegvisa och långsik-
tiga nyttan av såväl individuella projekt som programmet 
som helhet utvärderas, vilket ställer nya krav på sökande 
till programmet.

Innovation
Vid lanseringen av det Europeiska innovationsrådet (EIC) 
2021 betonade kommissionens ordförande26 vikten av 
innovation för att lyckas med EU:s återuppbyggnad 
efter pandemin. Innovation pekas ut som nyckeln för 
framgång i EU:s arbete för att möjliggöra den gröna och 
digitala omställningen. 

Sverige är ett av de mest innovativa länderna inom 
EU.27, 28 Skåne är en av de mest innovativa regionerna i 
Sverige men även i EU.29 Dock är innovationsgapet både 
inom EU och mellan EU och världsledare som Asien och 
Nordamerika stort.30 Kommissionären för utbildning, 
forskning och innovation har som målsättning att under 
mandatperioden etablera ett europeiskt innovationsom-
råde (EIA), primärt redan 2022. 

Europeiska Institutet för innovation och Teknik (EIT) 
och dess Knowledge and Innovation Communities 
(KIC:s) är redskap som ska förstärka samverkan mellan 
lärosäten, forskningsinstitut och näringsliv. Lunds univer-
sitet är med i flera KIC:ar exempel Food- och Climate-
KIC och har för avsikt att ingå i en ny KIC-grupp inom 
kulturella och kreativa sektorer och näringar, samt en 
kommande KIC på tema vatten-, havs- och sjöfartssek-
torer och marina ekosystem.  

DIGITALISERING 
Digitalisering – en global megatrend
Digitalisering är en världsomspännande megatrend som 
förstärkts och påskyndats av coronapandemin. Samhäl-
let utvecklas mot hyperkonnektivitet det vill säga att allt 
hänger samman med allt. Antalet uppkopplade enheter 
kommer att öka från idag drygt 30 miljarder till 200 mil-
jarder 2030.31 Utvecklingen av tekniska enheter såsom 
datorer, servrar, mobiler går allt snabbare. Produktut-
vecklingen går samtidigt mot mer koldioxidneutrala och 
energisnåla produkter. Det innebär att klimatavtrycket 
inte ökar på samma sätt som tidigare fastän antalet 
enheter blir fler. Halvledarbristen och brist på utveck-
lingskompetens leder till att produktion inte kan möta 
marknadens efterfrågan. Samtidigt halkar EU efter när 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/srip/2020/ec_rtd_srip-2020-report.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/srip/2020/ec_rtd_srip-2020-report.pdf
https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2021/05/28/improving-conditions-for-research-careers-in-europe-council-adopts-conclusions/
https://universitetslararen.se/2021/09/10/manga-av-oss-doktorander-diskuterar-att-lamna-sverige/
https://universitetslararen.se/2021/09/10/manga-av-oss-doktorander-diskuterar-att-lamna-sverige/
https://www.euronews.com/next/2019/04/03/innovation-europe-s-road-to-growth
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det gäller produktion av nästa generations processorer 
och halvledare.32

I takt med den ökade digitaliseringen och sam-
mankopplingen blir vi allt mer sårbara. Cybersäkerhet 
står högt på agendan för stater, företag och offentliga 
organisationer. Regeringen inrättade 2021 Nationellt 
center för cybersäkerhet. Centret är ett samarbete mel-
lan statliga myndigheter med uppgift att göra Sverige 
mer robust på cyberområdet.33

Digitalisering påverkar hur människor umgås, arbetar 
och studerar. Arbetsmarknaden som vi känner den idag 
kommer att förändras med yrken som försvinner och 
andra som kommer till. Uppskattningsvis kan 50 procent 
av världens arbeten idag automatiseras i framtiden.34

En sammankopplad värld påverkar den enskilda per-
sonens integritet. Internetstiftelsens årliga undersökning 
om svenskarna och deras internetvanor visar att fler 
upplevt sig övervakade. Det finns också en ökad oro för 
att bli utsatt för brott i form av till exempel bedrägerier 
eller att obehöriga kan komma över känsliga uppgifter.35 
Medvetenheten om vilka uppgifter individer vill släppa 
ifrån sig kan komma att öka, något som eventuellt även 
kan påverka insamling av forskningsdata och statistiska 
data i framtiden. 

Framtidens internet och människan i centrum för 
digitalisering
Efter att omvärlden i allt större utsträckning reagerat 
på teknikjättarnas bristande ansvar för innehåll som 
sprids på deras plattformar har till exempel Facebook, 
Youtube och Google utvecklat strategier för att rensa 
bort falska nyheter och propaganda. Även användare 
utesluts från plattformar som. Det finns få konkurrenter 
om de tekniska plattformarna för sökning eller sociala 
medier, till exempel använder EU-medborgare Google 
till 93 procent av sina internetsökningar. I USA är mot-
svarande siffra 88 procent.36 

Fenomenet med dominerande företag på IT-mark-
naden är inte nytt. Historiskt sett har effekterna av 
till exempel IBM och Microsofts marknadsdominans 
handlat om ekonomiska och tekniska monopol. Idag 
handlar kritiken mot de stora teknikjättarna snarare 
om den påverkan som filterbubblor och rekommen-
dationsalgoritmer har på människors uppfattning av sin 
omvärld. Genom att presentera sökresultat som bekräftar 
och engagerar användarna stannar de längre tid på platt-
formen och nöjdhetsindexet stiger det leder i sin tur till 
att liknande innehåll återkommer och perspektiven som 
användaren utsätts för minskar. Pufendorfinstitutet vid 
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Lunds universitet har i temat The search of search and its 
engines problematiserat olika sökmotorers algoritmer och 
bristen på konkurrens och transparens.37 

Under senare år har olika techjättar ändrat i sina algo-
ritmer för att minska spridning av falska nyheter och bud-
skap kopplade till radikalisering. Den utvecklingen drivs 
delvis av annonsörer som inte vill förknippas med dessa 
fenomen. Samtidigt visar studier att genom att ta bort 
suspekt material och stänga av problematiska användare 
så försvinner de från den allmänna radarn och hänvisas 
istället till andra digitala kanaler där kontrollen över inne-
hållet försvinner.38, 39 Ett annat betydande problem är att 
när techjättarna tar på sig ansvaret att censurera innehåll 
på sina kanaler flyttas inflytandet över grundläggande 
fri- och rättigheter, såsom till exempel yttrandefrihet, från 
samhällets demokratiska institutioner till privata aktörer. 

EU har genom rättsakterna om digitala tjänster och 
digitala marknader40, 41 påbörjat processen för en anpas-
sad lagreglering av internetplattformarnas påverkan på 
enskilda konsumenter/medborgare och samhället i stort. 
Lagarna ska skydda enskilda medborgares rättigheter, 
främja öppenhet och tydligt ansvar för internetplattfor-
marna samt främja innovation, tillväxt och konkurrens-
kraft. EU vill även underlätta för mindre internetbolag 
att etablera sig och minska dominansen från de stora 
plattformarna. 

Ett annat initiativ inom EU är programmet för ett di-
gitalt Europa. Programmet är en strategisk satsning på 
utveckling av fem aspekter inom digitalisering. Dessa fem 
är superdatorer, AI, cybersäkerhet, digital spetskompetens 
samt säkerställa brett användande av digitala tekniker 
inom ekonomi, samhälle och innovation. Programmets 
budget är satt till 7,5 miljarder euro.42

Digitaliseringens snabba tempo försvårar anpass-
ningen till juridiska och säkerhetsmässiga krav. Frågor 
som väckts är om tilliten och tilltron till digitaliseringens 
möjligheter är för stor. Med digitaliseringen följer viktiga 
aspekter som behöver adresseras på såväl EU-nivå som 
på nationell nivå, men även för universitetet. Säkerhet, 
etik men även hur ökad digitalisering påverkar människan 
socialt är centrala frågor som påverkar samhället i stort. 
Till digitalisering följer även att hantera frågor som GDPR 
och tillgänglighetsanpassning. Dessa behov och krav är 
kostnadsdrivande för universitetet. Komplexiteten i detta 
kräver även en ökad centralisering och samordning för 
verksamheten.

Digitalisering och högre utbildning
EU har tagit fram en handlingsplan för digital utbild-
ning (2021–2027). Handlingsplanen är en uppmaning 
till ett starkare EU-samarbete för att bland annat öka 
tillgängligheten för utbildning samt anpassa utbild-
ning till den digitala tidsåldern. Fokus är exempelvis 

AI i olika sammanhang, öppen data och Agenda för 
digital omställning.43 Flera institutioner inom EU har 
stora ambitioner inom digitaliseringsområdet och 
flyttar fram sina positioner vad gäller forskning samt 
i allt större utsträckning även för utbildning. 

Flera länder har tagit fram nationella strategier för 
digitalisering inom högre utbildning. Ett exempel är 
Norge med en nationell Strategi för digital omstil-
ling i universitets- og höyskolesektorn.44 Strategin 
behandlar områden som ledning och kultur för digital 
omställning, digital innovation i undervisning samt 
lärande och digitalisering för flexibel utbildning.

Digitalisering av högskolesektorn ger möjlighet till 
en global tillgänglighet på en ny nivå. När fler kan 
nås underlättas det livslånga lärandet och fler kan 
kombinera arbete med fortbildning. Det ökar även 
konkurrensen - varför ska en student välja Lunds 
universitet när denne kan få en mer konkurrens-
kraftig utbildning över nätet på London School of 
Economics? 

EDUCAUSE45 är en organisation som samlar olika 
aktörer och avnämare inom edtech-sektorn. I deras 
årliga rapport görs en sammanställning av globala 
edtech-trender.46 Trenderna har tagits fram av uni-
versitetsledare, forskare, undervisande personal och 
edtech-bolag under det senaste året. Årets trender 
är:

• Artificiell intelligens och chatbotar
AI kan komma att spela en allt större roll i framtiden 
för universitetens kontakt med studenter före och un-
der studierna men även som en del i undervisningen.

• Learning analytics
Ökad digitalisering av undervisning ger nya möjlig-
heter till uppföljning av studenternas prestation och 
utveckling. I digitala utbildningsplattformar skapas 
data som kan analyseras och tillämpas på olika sätt. 
Data som inte enbart kan vara till nytta för de under-
visande lärarna utan även för studenterna själv för att 
kunna följa sin utveckling. 

• Blended learning och hybrid learning
Omställningen till online-undervisning har omfattat 
majoriteten av världens lärosäten. För framtidens lä-
randemiljöer återstår frågan om hur det digitala och 
fysiska campuset ska samspela med varandra för att 
skapa bästa möjliga undervisningsmiljö. 

• Öppna lärresurser
Öppna lärresurser kan var kursupplägg, filmer, böcker, 
presentationer etc gjorda av någon/några och som görs 
tillgängliga för andra att använda utan motprestation. 
Ett exempel är Australian Politics and Policy Open Text-
book. En e-bok skriven av 70 skribenter och som kan 
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användas i universitetsundervisning på både kandidat- 
och masternivå. 

• Microcredentials/Mikromeriter
Microcredentials eller mikromeriter som är det svenska 
uttrycket, är tänkt att användas som ett sätt att kom-
plettera en akademiska examen med nya kompetenser 
för att bredda eller fördjupa sitt kunskapsområde. Inom 
EU pågår ett arbete att införliva mikromeriter i det eu-
ropeiska valideringssystemet. Vinnova driver ett natio-
nellt projekt för att se hur mikromeriter kan användas 
i Sverige. 

• Kvalitet i digital undervisning 
Nya tekniska möjligheter och verktyg är i sig inte en 
kvalitetsdrivande faktor, utan det är hur de används som 
ger nya möjligheter till interaktion mellan lärare och 
studenter och en ökad kunskapsnivå hos studenterna. 

Ovan nämnda trender är i olika utsträckning aktua-
liserade och tillgängliga på Lunds universitetet. Det 
digitala och fysiska undervisningsrummet har olika 
pedagogiska fördelar. Digitaliseringen sätter den 
pedagogiska kompetensen allt mer i fokus. Forsk-
ning har visat att det fysiska rummet innehåller 
viktiga element som saknas i det digitala klassrum-

met, som till exempel den omedelbara feedbacken 
och möjligheten att fånga upp enskilda studenter. 
Samtidigt kan distansundervisning passa vissa 
grupper bättre. Det kan även finnas fördelar med 
digitalisering ur ett specialpedagogiskt perspektiv. 

För att kunna vara ett lärosäte som attrahe-
rar framtida studenter och medarbetare behöver 
universitetet kunna ge undervisning av god kva-
litet, oavsett undervisningsform. Tid för kompe-
tensutveckling för all personal är en strategisk 
utvecklingsfråga inom sektorn. Ett digitalt verktyg 
i undervisningen leder inte per automatik till ökad 
kvalitet om det inte används på rätt sätt.47 Lunds 
universitetet behöver även planera för det fysiska 
digitala campuset i form av utrustning och loka-
lanpassning. 

Digitalisering och livslångt lärande
EU jämför årligen digital mognad och utbyggnad av 
digital infrastruktur i Digital Economy and Society 
Index (DESI)48. Sverige faller väl ut i denna jämfö-
relse. Sverige har tillsammans med Danmark och 
Finland EU:s mest avancerade digitala ekonomier. 
Hög digital kompetens i befolkningen innebär goda 
förutsättningar att utveckla utbildningar på distans. 
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The most significant progression is noted in Ireland and Denmark, followed by the Netherlands, 
Spain, Sweden and Finland. These countries also perform well above the EU DESI average based on 
their scores in DESI 2021.  
Most countries, which are below the EU digitalisation average, have not progressed much in the last 
5 years. This is the case especially for Bulgaria and Romania. 
Figure 7 Digital Economy and Society Index – Member States’ progress, 2016-2021 

Source: DESI 2021, European Commission. 

The below figure shows the 2021 DESI ranking of Member States. Denmark, Finland, Sweden and the 
Netherlands have the most advanced digital economies in the EU, followed by Ireland, Malta and 
Estonia. Romania, Bulgaria and Greece have the lowest DESI scores. 
Figure 8 Digital Economy and Society Index, 2021  

 
Source: DESI 2021, European Commission. 
Figur 1. Digital mognad samt utbyggnad av digital infrastruktur i EU. Källa: DESI

Den digitalt tillgängliga utbildningen ses på många vis 
som lösningen för distribution av det livslånga lärandet. 
I Sverige har många i befolkningen, förutom hög digital 
kompetens, även tillgång till dator och internetupp-
koppling hemma. Bredbandsinfrastrukturen är dock 
ännu inte helt utbyggd i mer glesbefolkade områden, 
vilket kan vara ett hinder. 

Regeringen har under 2021–22 gett Universitets- och 
högskolerådet (UHR) i uppdrag att utveckla möjligheter-
na att utbilda på distans.49 UHR har lanserat en plattform 
för distansstudier och frågor kopplat till detta såsom 
tekniklösningar, pedagogisk metod etc. Skolverket har 
under flera år delat ut statsbidrag för uppbyggnad av 
lärcentra runtom i landet. Dessa lärcentra ser dock väl-
digt olika ut och lärosätenas koppling till dem är ofta 
otydlig. De utbildningar som knyts till lärcentra är som 
regel kortare professionsutbildningar inom vård och om-
sorg. De infrastrukturella möjligheterna och verktygen 
för personer som vill vidareutbilda sig eller omskola sig 
blir fler, men mycket kan ännu göras kring utbildnings-
utbud och samordning. 

Digitalisering, forskning och innovation
Digitaliseringen påverkar forskning och innovation 
även om utvecklingen inte är lika påtaglig som den 
varit inom utbildningsområdet. Metoder för att kunna 
bearbeta stora mängder data skapar nya möjligheter 
för att utveckla många olika forskningsområden. Öppna 
databaser ger också tillgång till stora mängder data och 
möjlighet att utveckla olika forskningsfält. Användning 
av öppna data öppnar samtidigt metodologiska fråge-
ställningar kring insamling och tillförlitlighet kring att 
dessa är korrekt insamlade och hanterade.

AI är ett område som universitetet aktivt behöver fort-
sätta utveckla, framför allt i och med de satsningar som 
sker på både EU-nivå och nationellt. Det finns ett stort 

samhälleligt behov av kunskap inom dessa områden. 
Avseende den tekniska utvecklingen och forskningen 
ligger universitetet långt fram, men universitetet behö-
ver aktivt arbeta med regulatoriska och etiska frågor då 
dessa generellt är eftersatta och i vissa fall obefintliga. 

Dataintrång vid universitet och högskolor ökar och 
sektorn arbetar ständigt för en förbättrad cybersäkerhet 
och skydd av information. Hantering av personuppgifter 
inom forskning har alltid varit ett komplicerat område. 
Med digitaliseringens möjligheter att utbyta data mel-
lan myndigheter och forskargrupper uppstår etiska och 
juridiska dilemman kring dataskydd och enskilda indivi-
ders integritet. En av GDPR-lagstiftningen syften är att 
skydda enskilda personer och deras information även 
i forskningssammanhang. Umeå universitet har som 
första lärosäte fått betala böter för att forskningsdata 
förvarats på en för osäker plats.50 Det finns en risk för 
målkonflikt mellan öppen och tillgänglig forskning sam-
tidigt som data måste skyddas. Även samarbeten kan 
komma att bli svårare om lagar i olika länder behandlar 
reglering av cybersäkerhet och datahantering olika.

HÅLLBAR UTVECKLING 
År 2020 blev det varmaste året i Sverige sedan 1860-talet 
då SMHI:s temperaturmätningar startade. Året blev även 
ett av de varmaste som uppmätts i världen totalt. Varje 
årtionde sedan 1980 har blivit varmare än föregående. 
Fler och mer våldsamma konsekvenser av klimatföränd-
ringar syns runt om i världen i form av extremväder. 

I december 2015 enades världens länder om ett nytt 
klimatavtal, Parisavtalet, som binder alla länder kring 
målet att den globala temperaturökningen ska hållas 
under 2 grader och helst stanna vid 1,5 grader. Som-
maren 2021 kom en alarmerande rapport från FN:s kli-
matpanel, Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC).51 Resultaten visar att världen är långt ifrån att 
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uppnå målen i Parisavtalet. Rapporten kunde också 
visa ett klart samband mellan människans utsläpp av 
växthusgaser och ökningen av den globala medeltem-
peraturen.

För nästan 30 år sedan samlades världens ledare för 
första gången för att gemensamt ta itu med klimat-
förändringarna. FN uppmanade då länderna att un-
derteckna en klimatkonvention där de skulle förbinda 
sig att minska växthusgasutsläppen. Klimatkonferens i 
Glasgow var det 26:e mötet för parterna i konventionen 
- COP26 (Conference of the Parties). Till de viktigaste 
initiativen vid mötet hörde; höjda åtaganden att hjälpa 
utvecklingsländer ekonomiskt med hanteringen av kli-
matförändringar, antagandet av utfästelsen om minskat 
utsläpp av metan samt färdigställandet av Parisregel-
boken. Utfasningen av kol och satsningen på förnybar 
energi var i centrum för flera av initiativen. För att kunna 
uppnå det tidigare uppställa målet på max 1,5 graders 
uppvärmning kommer dock fler åtgärder och ansträng-
ningar att vara nödvändiga.

Även om FN varnar för att omställningen för att få 
ner mängden växthusgaser går för långsamt så sker 
förändringar. Världsekonomin ställer om mot en koldi-
oxidfri framtid och svenska industrier håller på att ge-
nomföra stora teknikskiften, till exempel järn- och stålin-
dustrin. Omställningen till fossiloberoende sker parallellt, 
och ibland sammanflätat, med den snabba utvecklingen 
av digital teknik. Som exempel kräver elektrifierade och 

självstyrande fordon 5G, AI och IoT (Internet of Things) 
för att fungera. Den ständigt uppkopplade och sam-
mankopplade tekniken samt industrins omställning 
kommer att kraftigt öka den framtida elanvändningen 
och energibehovet.52

Grön omställning och hållbar ekonomi
Idag är grön tillväxt och grön ekonomi nyckelbegrepp 
inom ekonomisk hållbarhet. Grön tillväxt handlar om att 
satsningar på till exempel miljöteknik driver på den eko-
nomiska utvecklingen och där ökar handlingsutrymmet 
för hållbar utveckling på andra plan. En grön ekonomi 
är ett ekonomiskt system som resulterar i att människans 
livsbetingelser förbättras samtidigt som miljörisker och 
de ekologiska belastningarna minskar. En grön ekonomi 
har låga koldioxidutsläpp, utnyttjar resurser effektivt och 
är socialt inkluderande. Cirkulär ekonomi är ett begrepp 
som visar på betydelsen av att återanvända naturresurser 
och produkter på ett hållbart sätt.53

I slutet av 2019 lanserade EU-kommissionen den 
gröna given, med målet att nå nollutsläpp av koldioxid 
till 2050. När Europaparlamentet i juni 2021 antog en 
klimatlag gjordes målet i den gröna given till en bindan-
de skyldighet för medlemsländerna. Omställningsbidrag 
och skärpta krav varvas i de olika satsningarna.54

Internationella valutafonden (IMF) lyfter i sin Global 
Financial Report för oktober 2021 fram ett antal C som 
de stora osäkerhetsfaktorerna för världsekonomin.55 Två 
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av dessa är covid-19 och climate change. Coronapan-
demin utgör fortfarande en påtaglig risk för världens 
ekonomiska återhämtning genom mutationer och låg 
vaccineringsgrad i åtskilliga länder. Men den stora osä-
kerhetsfaktorn för framtiden utgörs av klimatföränd-
ringarna. 

På nationell politisk nivå har regeringen aviserat att 
Sverige ska vara ett föregångsland i arbetet för miljön 
och klimatet. Den svenska regeringen har satsat på olika 
åtgärder för att svensk industri ska behålla tätpositionen 
i klimatomställningen. I budgetpropositionen för 2022 
föreslås bland annat en förstärkning av Industriklivet, 
utveckling av transportsystemet och ett fortsatt utbyggt 
kunskapslyft.56 

Allt fler identifierar kompetensbrist som den stora 
utmaningen för industrins fortsatta klimatomställning. 
Efterfrågan väntas öka på bland annat tekniker, servi-
cepersonal och ingenjörer för batterifabriker, vätgas-
anläggningar, nya fossilfria produktionsmetoder och 
för förnybar elproduktion. Regeringen föreslog i bud-
getpropositionen för 2022 ett nytt statligt finansierat 
kompetenslyft för klimatet som ska främja näringslivets 
klimatomställning och omställningen till en cirkulär 
ekonomi. Detta kompetenslyft har som mål att skapa 
förutsättningarna för att ta fram morgondagens cirku-
lära och klimatsmarta lösningar. Satsningen uppgår till 
100 miljoner kronor för 2022. Regeringen vill därefter 
avsätta ytterligare 100 miljoner per år under 2023 och 
2024. I vilken grad denna utbildningssatsning kommer 
att involvera universitet och högskolor anges inte. Lunds 
universitet behöver följa denna satsning. 

För att möta nuvarande och kommande samhällsut-
maningar har lärosätena inte bara ett ansvar att se till 
att utbildningarna vilar på vetenskaplig eller konstnärlig 
grund utan också att de är arbetsmarknadsanknutna 
och inkluderar ett hållbarhetsperspektiv. Regeringen 
fortsätter att ge särskilda medel till utbyggnaden av det 
livslånga lärandet vid lärosätena under åren fram till 
och med 2024. Denna satsning riktas bland annat mot 
utbildningar som främjar klimatomställning.

Lunds universitet har stora möjligheter genom sin bredd 
att bidra till att människor genom kompetensutveckling 
kan ställa om till de nya krav som arbetsmarknaden ställer i 
denna gröna omställning. Omställning är mycket komplext 
och får inte fokusera enbart på teknik och digitalisering 
utan inbegriper alla delar i samhället. Hela universitetets 
kunskapsbredd behöver därför tas i anspråk. 

Agenda 2030 och det breda universitetet som 
nav
Det råder ingen tvekan om att klimat- och miljö är 
den viktigaste och mest akuta frågan för alla sektorer i 
samhället att ta sig an. Hållbar utveckling rymmer dock 

mycket mer än så. Begreppet hållbar utveckling innebär 
att dagens behov ska tillfredsställas utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att leva gott. I den 
så kallade Brundtlandrapporten57 anges tre dimensioner 
som samspelar och stödjer varandra för att leda till håll-
bar utveckling:
 
• Social hållbarhet - att långsiktigt tillgodose alla 

människors grundläggande behov och säkerställa 
mänskliga rättigheter. 

• Ekologisk hållbarhet - att hushålla med resurser så 
att de räcker till kommande generationer. 

• Ekonomisk hållbarhet - att motverka fattigdom 
utan att påverka social eller ekologisk hållbarhet 
negativt. 

Grunden för ett hållbart samhälle är en hållbar miljö, 
en rättvis fördelning av resurser och ekonomiskt, so-
cialt och politiskt inflytande i samhället. Det bygger 
på principen om allas lika rättigheter och möjligheter 
oberoende av kön, etnicitet, religion, funktionsvaria-
tion, ålder och annan ställning.58 Universitetets utbild-
ningar och forskning om demokrati och mänskliga 
rättigheter är pådrivande faktorer i denna utveckling 
och är viktiga att lyfta fram. 

FN:s Agenda 2030 antogs 2015.59 Regeringen har 
genomfört och presenterat en nationell granskning 
som ger en helhetsbild av hur Sverige hittills har klarat 
av att genomföra målen som anges i den. Rapporten 
visar att Sverige har kommit en bra bit på väg men 
att det återstår mycket arbete. Den ekonomiska och 
sociala ojämlikheten ökar, det finns social ohälsa, inte 
minst bland unga och flera av de nationella miljömå-
len uppnås inte i tid.60

Vid Lunds universitet startade 2019 Forskarsko-
lan Agenda 2030, som har rönt stort internationellt 
intresse och haft högt söktryck. Hållbarhetsforum, 
det koordinerade navet för hållbarhet inom forsk-
ning och utbildning vid universitetet har fått ökade 
medel och utökat uppdrag. Under 2021 har Lunds 
universitet avsatt ytterligare 100 miljoner kronor till 
ett forskningsprogram inom hållbarhet som omfattar 
såväl postdoktorer som fler doktorander inom fors-
karskolan Agenda 2030. Den särskilda satsningen på 
Agenda 2030 blir därmed både längre och kommer 
att omfatta fler doktorander, postdoktorer och fors-
kare. Arbetet med de olika målen inom Agenda 2030 
är inte på något vis isolerat till forskarskolan utan är 
en del av alla fakulteters arbete. 

Omgivande samhälle, studenter och anställda stäl-
ler allt högre krav på akademin att ta fram lösningar 
för de globala utmaningarna. Tillsammans med of-
fentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle kan lång-
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siktiga mål uppnås gällande hållbar utveckling. Svaren 
finns ofta i gränsytorna mellan olika discipliner och 
forskningsområden, olika vetenskaper behöver kopp-
las samman och fungerande tvärvetenskap kommer 
vara avgörande framgångsfaktorer i arbetet. Lunds 
universitet är med sin unika bredd och möjlighet till 
tvär- och flervetenskapliga samarbeten särskilt lämpat 
att ta sig an breda problemställningar.

Universitetets eget hållbarhetsarbete
Universitet och högskolors grundläggande insatser 
kopplat till hållbar utveckling och klimatförändringar 
ligger i utbildning, forskning och samverkan. Det är 
genom sin utbildning och forskning universiteten kan 
göra den största och viktigaste skillnaden. Lärosätens 
direkta miljöpåverkan och klimatavtryck kommer dock 
allt mer i fokus och ett medvetet klimatarbete kopp-
las till lärosätets attraktivitet och rekrytering av både 
studenter och lärare/forskare.

Universitetets eget hållbarhetsarbete värderas av 
presumtiva studenter och i en utbildningssektor med 
stor internationell konkurrens kan ett lärosätes trovär-
dighet och arbete med hållbar utveckling avgöra var 
studenter väljer att förlägga sin utbildning. Efterfrå-
gan på hållbart resande och mobilitet för både stu-
denter och forskare ökar och fler universitet i världen 
försöker nu identifiera sitt klimatavtryck och minska 
sin klimatpåverkan. De stora rankinginstituten, som 
THE och QS, har börjat ta fram rankinglistor som mä-
ter hållbar utveckling. 

Internationella utbyten inom utbildning och forsk-
ning är viktigare än någonsin. Globalt samarbete krävs 

till exempel för att minska effekterna av extremväder 
i klimatförändringarnas spår eller för att bekämpa 
pandemier. Samtidigt behöver dessa internationella 
samarbeten vara miljömässigt hållbara. Samarbeten 
som sker i kortare möten och konferenser som förut-
sätter flygresor ska minska och behöver finna andra 
former. Universitetets internationella samarbeten och 
utbyten behöver alltid väga in sina avtryck på miljön.

Lunds universitet har en strategi för hållbar utveck-
ling som sträcker sig fram till 2026.61 Enligt strategin 
ska universitetet arbeta aktivt med att integrera ett 
övergripande synsätt på hållbar utveckling i hela sin 
verksamhet. Universitetet ska vara en framträdande 
röst inom hållbarhetsområdet och fungera som en 
hävstång i samhällets strävan efter hållbarhet. Enligt 
hållbarhetsplanen ska universitetet minska sitt utsläpp 
av växthusgaser med 50 procent till 2023. Som ett 
led i att identifiera universitetets totala klimatavtryck 
kommer en klimatberäkning att genomföras. Att 
identifiera det faktiska avtrycket är ett viktigt steg 
i arbetet med att minska lärosätets klimatpåverkan. 

Universitetet arbetar med att utveckla en hållbar-
hetsfond. Tanken är att fonden ska stödja innova-
tioner som kan göra universitetets verksamhet mer 
hållbar, med idéer från studenter och medarbetare. 
Den långsiktiga planen är att denna fond ska kunna 
finansieras med en intern avgift som är kopplad till 
verksamheternas hållbarhetsavtryck. 

Campusutveckling och social hållbarhet
Campusutveckling är nödvändigt för att kunna er-
bjuda anställda och studenter attraktiva och ända-
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målsenliga lokaler, inte minst behöver lokalerna stödja 
ett ökat digitalt användande i verksamheten. Lunds 
universitet planerar omfattande och genomgripande 
campusutveckling i form av nya utbildnings- och 
forskningsmiljöer under den kommande tioårsperio-
den. Det är dock troligt att lärosäten i större omfatt-
ning kommer att behöva motivera nybyggnationer. 

Inom ramen för EU:s plan med att fördjupa arbetet 
inom det europeiska forskningsområdet (se närmre 
avsnitt Europeiska forskningsområdet under Inter-
nationalisering) har kommissionen flaggat för vikten 
av goda arbetsförhållanden och forskarkarriärer för 
framför allt yngre forskare. Rådet inom EU har antagit 
slutsatser där bättre ramvillkor och stödmekanismer 
efterlyses för att komma till rätta med de ofta osäkra 
anställningsvillkoren i den akademiska världen. Kom-
missionen försöker tillsammans med olika intressen-
ter, som forskningsfinansiärer, få till samförståndsavtal 
som kan ge bättre och tryggare villkor för forskare.

Lunds universitet omfattas sedan september 2020 
av EU:s certifiering HR Excellence in Research62 med 
ambitiösa mål att vara en attraktiv arbetsgivare för 
forskare i alla skeden av karriären. I den tvååriga hand-
lingsplanen inryms ett antal utvecklingsområden inom 
till exempel karriärutveckling, och rekryterings- och 
mottagandeprocesser.

Medinflytande och högt i tak är viktiga förutsätt-
ningar för en god arbetsmiljö. Att öka jämställdheten 
och förbättra likabehandling är centrala faktorer för 
att få en bra arbetsmiljö för alla, studenter såväl som 
medarbetare. För att kunna vara ett universitet som 
präglas av en hög social hållbarhet behöver ledarskapet 
på alla nivåer stärkas. Social hållbarhet handlar också om 
människors inkludering. Integration, breddad rekrytering 
och breddat deltagande till högre utbildning är frågor 
som drivs både internationellt och nationellt. Svenska 
lärosäten har enligt lag skyldighet att främja breddad 
rekrytering till högskolan och säkerställa att ingen sam-
hällsgrupp missgynnas i övergången till högskolan.63 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har visat att 
personer från studieovana hem i lägre utsträckning 
än andra påbörjar högskolestudier, trots höga betyg. 
UKÄ gör bedömningen att det varje år finns drygt 5 
000 potentiella studenter som trots bra betyg från 
gymnasiet inte påbörjar högskolestudier.64 Lunds 
universitet behöver arbeta strategiskt med breddad 
rekrytering. Att inte lyckas locka till sig talanger från 
underrepresenterade grupper innebär att universitetet 
missar såväl sitt uppdrag som går miste om potentiella 
studenter. Svårigheten att hitta boende till en rimlig 
kostnad är även en faktor som försvårar den breddade 
rekryteringen.

Psykisk ohälsa drabbar unga personer i särskilt hög 
utsträckning, något som bland annat visas i Folkhälso-
myndighetens senaste folkhälsoenkät.65 Personer i 
åldrarna 16-29 år upplever i högre utsträckning än 
andra åldersgrupper nedsatt psykiskt välbefinnande. 
Andelen är också större bland unga kvinnor än bland 
unga män. Psykisk ohälsa66 i någon form är inte hel-
ler ovanligt bland studenter och kan bland annat 
bero på ökat avstånd till familj, social ensamhet och 
en pressad studiesituation.67 Studenthälsan, liksom 
primärvården, har viktiga uppgifter både för att ar-
beta förebyggande och för att stödja studenter och 
doktorander som drabbas av psykisk ohälsa. Lunds 
universitet behöver fortsätta arbeta för att förebygga 
psykisk ohälsa.

UNIVERSITETETS ROLL I SAMHÄLLET
Sedan efterkrigstiden har universitets- och högskole-
sektorn genomgått ett antal stora reformer. Flera av 
dem har påverkat lärosätena och deras roll i samhället 
på olika sätt men kanske är reformer som lett till en 
massiv utbyggnad av utbildningssystemet de som har 
haft störst inverkan på universitetens roll i samhället. 
Styrning och resurstilldelning, graden av autonomi 
och akademisk frihet samt samverkansuppdraget 
är alla delar som påverkar universitetets roll i sam-
hället. Samhällets förtroende för universitetet som 
forsknings- och utbildningsinstitution är därutöver 
kopplat till frågor om kvalitet, integritet och etik. 

Flera utredningar har kommit efter millennieskiftet 
som berör många av ovan nämnda delar, till exempel 
Resursutredningen68, Autonomiutredningen 200869, 
Internationaliseringsutredningen70 och Styr- och 
resursutredningen71. Vilken roll universitetet ska ha 
gentemot sina finansiärer samt vilken roll universite-
tet ska ha i samhället har således varit en fråga som 
utretts, lagstiftats om och debatterats flitigt under 
2000-talet. 

I den senaste forskningspolitiska propositionen72 
har regeringen avsatt forskningsmedel som framöver 
ska fördelas till så kallade profilområden. Det innebär 
att huvuddelen av de resurser som tilldelas lärosätena 
utifrån propositionens förslag omfördelas till de lä-
rosäten som får dessa profilområden. Denna typ av 
styrning eller andra öronmärkta satsningar är vanlig 
och står i ett motsatsförhållande till forskningens fri-
het. Under hösten 2021 påbörjas ett större arbete 
inom Lunds universitet i syfte att kartlägga styrning 
och organisation inom sektorn samt ge förslag som 
kan leda till ökad organisatorisk och ekonomisk au-
tonomi.
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Ökat fokus på ömsesidig samverkan 
Att interagera och samverka med omgivande aktörer 
har alltid varit en naturlig del av lärosätenas verksamhet 
och har varit inskrivet i Högskolelagen sedan 1977. Då 
angavs att lärosätena skulle ”informera om sin forsk-
ning och utvecklingsarbete”. Ändringar i laglydelsen har 
därefter gjorts vid ett par olika tillfällen, senast 2021. 
Numera anges att universitet och högskolor ska ”sam-
verka för ömsesidigt utbyte och att den kunskap och 
kompetens som finns vid lärosätet ska komma samhället 
till nytta”. 73 

Den nya lagändringen tar fasta på nyttan med ett öm-
sesidigt utbyte mellan lärosäten, näringslivet och andra 
samhällsaktörer. Den avser all kunskap och kompetens 
som finns inom lärosätena. I FoU-barometern 2021 från 
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA)74, som 
bygger på intervjuer med 100 FoU-chefer, lyfts stärkt 
samarbete mellan företag och lärosäten som en nyck-
elfråga för dessa företags möjlighet till utveckling. Rap-
porten lyfter även fram den växande kompetensbristen 
som finns inom flera viktiga områden. 

Vikten av att bygga upp kompletta miljöer som rym-
mer utbildning, forskning och samverkan, blir en allt 

mer central utgångspunkt för flera projekt inom EU. 
Kompletta miljöer lyfts även fram som ett kriterium för 
de profilområden som enligt den senaste forskningspo-
litiska propositionen ska fördelas till landets lärosäten. 
För Lunds universitet är skapandet av kompletta miljöer 
en fortsatt viktig fråga där fler aktiva insatser behöver 
göras.

Samverkan är centralt för att MAX IV, ESS och  
Science Village ska nå sin fulla potential men också för 
att forskningsanläggningarna ska kunna bidra till regio-
nal utveckling. Mellan dessa anläggningar, både fysiskt 
och virtuellt, byggs miljöer som kan bli viktiga mötes-
platser mellan olika universitets och företags forskning 
och utveckling såväl nationellt som internationellt. Både 
forskare och specialister från företag kan på en sådan 
mötesplats få stöd att utveckla och testa nya produkter, 
allt från batterier och solceller till nya mediciner. Här kan 
grunden läggas till morgondagens produktgenombrott. 
Lunds universitet gör stora investeringar i området och 
kommer bedriva både forskning, samverkan och utbild-
ning, men universitetet kan inte på egen hand utveckla 
dess möjligheter. Ökad samverkan och samfinansiering 
behövs men också tydligare ansvar och roller i det 
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komplexa finansieringssystem som omgärdar dessa 
anläggningar. 

Utredningen om forskningsinfrastruktur Stärkt 
fokus på framtidens forskningsinfrastruktur75 föreslår 
bland annat en eller två nya myndigheter för digital 
infrastruktur och forskningsinfrastruktur av särskilt 
nationellt intresse samt utvecklad politisk styrning. 
Utredningen menade även att regeringen behöver ha en 
tydligare strategisk vision gällande MAX IV som nationell 
forskningsinfrastruktur och att MAX IV fortsättningsvis 
bör vara en del av Lunds universitet. Universitetet 
kommer att följa hur utredningens förslag bereds. 

Akademisk frihet är svårfångat men ska värnas
Akademisk frihet är ett mycket svårfångat begrepp. I 
den samtida debatten och diskussionerna används olika 
betydelser. Ökad byråkratisering av universiteten, ökade 
omkostnader som ger mindre utrymme till forskning, 
ökad politisering av universitetsstyrelser, fler forsknings-
finansiärer och universitetetens ökande beroende av 
externa medel är några exempel som återkommer i de 
diskussioner som vill belysa att den akademiska frihe-
ten behöver stärkas och värnas. Till detta kan läggas 
diskussionen om kraven på samhällsnytta kontra fritt 
kunskapssökande samt de diskussioner som handlar om 
allmänna fri- och rättigheter så som yttrandefrihet kopp-
lade till undervisning och forskningskommunikation. 

Det finns en påtaglig risk att akademisk frihet som 
begrepp utarmas om det överanvänds i debatten. Inte 
minst gäller det när hot mot densamma används som 
slagträ när enskilda ärenden av olika skäl utreds eller dis-
kuteras vid universiteten. Här har universitetet en viktig 
uppgift att tydliggöra för anställda och övriga samhället 
vad som inbegrips i begreppet, inte minst för att debatt 
kring enskilda ärenden riskerar att skymma de större 
principfrågorna till exempel om autonomi eller politisk 
styrning av anslag. 

I Sverige är forskningens frihet garanterad genom 
grundlagen, Regeringsformens 2 kap, om grundläg-
gande fri- och rättigheter 18 §. ”Det allmänna ska svara 
också för att högre utbildning finns. Forskningens frihet 
är skyddad enligt bestämmelser som meddelas i lag”.76 I 
Högskolelagen anges att ”För forskningen ska som all-
männa principer gälla att 1. Forskningsproblem får fritt 
väljas, 2. Forskningsmetoder får fritt utvecklas och 3.77 

Forskningsresultat får fritt publiceras.” Den akademiska 
friheten fastslås även i EU:s rättighetsstadga, artikel 13.78

Den forskningspolitiska propositionen 202079 föreslog 
ett förstärkt skydd för akademisk frihet och en allmän 
princip om akademisk frihet infördes i Högskolelagen 
som trädde i kraft i juli 2021. Lagtexten förstärktes med 
”I högskolornas verksamhet ska som allmän princip gälla 
att den akademiska friheten ska främjas och värnas.” 

Principskrivningen innefattar således hela verksamheten 
- även utbildningen. 

Regeringen anger som skäl till ändringen i högskole-
lagen att ”akademisk frihet kan inte tas för given utan 
behöver aktivt skyddas och främjas. Till exempel kan 
ett hårdare och mer polariserat debattklimat öka risken 
för att personer som deltar i det offentliga samtalet, 
inklusive forskare, utsätts för hot och hat. Vidare finns 
allt för många exempel runt om i världen där univer-
sitet och högskolor har tvingats till inskränkningar i 
sin verksamhet för att den anses strida mot de värde-
ringar som makthavarna står för. Detta är ett hot mot 
yttrandefriheten, mot demokratin och mot en hållbar 
samhällsutveckling”.80

Regeringen har lämnat ansvaret till lärosätena att 
omsätta hur den akademiska friheten ska värnas och 
främjas i praktiken. Lunds universitet har sedan 2021 en 
vicerektor med akademisk frihet i sin portfölj. Etikrådet 
har fått ett utökat uppdrag att även gälla akademisk 
frihet under hösten 2021. 

Den akademiska friheten utmanas
Den akademiska friheten utmanas på flera olika sätt 
och varierar mellan länder. Den utmanas av politiker, 
av ekonomiska intressen och av starka ideologiska 
eller religiösa grupper bland medborgarna. Särskilt 
tydligt utmanas akademin i länder där forskningen 
går emot starka politiska intressen. Det förstärkta 
skyddet för den akademiska friheten i högskolela-
gen följer på en utveckling som oroar internatio-
nellt. I flera länder är demokratin på tillbakagång. 
Det finns all anledning för universiteten att bevaka 
denna utveckling noga eftersom en minskning av 
akademisk frihet ofta följer på utvecklingen i länder 
där demokratin är på tillbakagång. Först begränsas 
pressfriheten och de rättsliga institutionerna under-
mineras. Därefter görs inskränkningar i den akade-
miska friheten. 

V-Dem lanserade under 2020 ett analysverktyg 
Academic Freedom Index (AFI) för att bevaka och följa 
akademisk frihet globalt och över tid.81 I den senaste 
rapporten för 202182 placerar sig de flesta europeiska 
universitet, liksom Sverige, i den översta av fem grup-
per där akademisk frihet rankas högst. Ett undantag 
är Ungern som placerar sig först i den tredje gruppen 
tillsammans med Brasilien. Kina, Saudiarabien, Iran 
och Turkiet befinner sig i bottengruppen. 

Hot och påtryckningar i en global och 
digitaliserad värld
I och med digitaliseringen, som tagit rejäl fart under 
pandemin, varnar Global Public Policy Institute för att 
övervakningen av lärare och forskare, inte bara i länder 
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där förtryck eller övervakning av medborgare sker utan 
över hela världen, riskerar att öka. Vad som sagts och 
diskuterats på föreläsningar fångas enklare upp och kan 
leda till att lärare och forskare får utstå hot och trakas-
serier eller utsättas för sanktioner. Detta ökar risken för 
självcensur.83 

Enligt Säpos årsbok 2020 kommer påverkansförsök 
från utländska statsmakter i Sverige främst från Kina, 
Iran och Ryssland.84 Dessa länder riktar bland annat 
in sig mot universitet och högskolor i syfte att hämta 
information inom teknik och produkter med dubbel 
användning (både för civila och militära syften). Det 
förekommer också rekryteringsförsök av personal och 
påverkan mot svenska forskare. Aktiviteterna är ofta 
kopplade till ländernas utvecklingsmål.

Under pandemin har särskilt debatten om covid-19 
och politiska åtgärder för att undvika smittspridning bli-
vit uppmärksammad för den hätska ton som omgärdat 
den. Svenska forskare och journalister har fått ta emot 
trakasserier, hat och hot när de rapporterat om eller 
deltagit som experter gällande pandemin. Samma pro-
blem uppstår inte sällan kring andra ämnen där det finns 

starka åsikter i samhället till exempel kring immigration, 
genus, rasism, kriminologi och klimat. Vad gäller själva 
universitetets verksamhet är forskare som använder 
djurförsök särskilt utsatta för allvarliga hot. Även om 
forskare och journalister även tidigare har fått hot och 
hat har sociala medier gett större utrymme att sprida 
dem. Enligt en nationell enkätstudie från 2019 uppger 
dock mycket få forskare (3 procent) att mer stöd vid hot 
och trakasserier skulle få dem att öka sin kommunika-
tion gentemot samhället.85 

Ökad mångfald ger komplex miljö
Den stora ökningen av studenter, ett långsiktigt arbete 
med breddad rekrytering samt internationalisering har 
bidragit till att Lunds universitet idag har en mångfald 
av studenter och anställda med olika bakgrund och 
erfarenheter. Idag finns stor medvetenhet om sociala 
orättvisor och i Sverige finns ett starkt stöd i lagen mot-
diskriminering och för likabehandling och jämställdhet. 

Studentinflytandet i utbildningen är lagstadgad och 
högskolorna ska verka för att studenterna tar en aktiv 
del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.86 När 



28 OMVÄRLDSBEVAKNING 2022

studenter påpekar fel och brister i undervisning och det-
ta leder till allmän debatt har såväl lärare som studenter 
ett stort ansvar för att inte debatten blir polariserad och 
bidrar till att lärare och studenter ställs mot varandra. 

Utmaningen för universitetet ligger i att stödja lärare i 
en heterogen kultur så att de kan skapa en välkomnande 
och öppen miljö i lärosalarna även för studenter med 
många olika bakgrunder, särskilt studenter som kom-
mer från minoriteter eller underrepresenterade grupper. 
Samtidigt ska lärare kunna vara trygga i sin expertroll. 
Med den nya principbestämmelsen i högskolelagen om 
akademisk frihet kan det bli enklare för universitetet att 
stödja lärares frihet i undervisningssituationer. 

De senaste åren har amerikanska rörelser som reage-
rar på sociala och rasmässiga orättvisor såsom #metoo 
och Black Lives Matter spridit sig till övriga världen. 
Grupper för olika intressen, politiska, religiösa eller an-
dra, kan idag formera sig snabbt och enkelt via sociala 
medier och nå långt utanför det lokala samhället. Även 
Lunds universitet har påverkats av stora mediala rörelser. 
Sexuella trakasserier, mänskliga kvarlevor i samlingarna, 
samt ifrågasättande av historiska vetenskapsmän och 
traditioner har under åren lett till protester i någon form. 
Detsamma gäller klimatprotester och krav på förändring 
i universitetets hållbarhetsarbete. 

Med de stora rörelser som kan sättas igång genom 
sociala medier ökar allmänhetens bevakning och ifråga-
sättandet av universitetets och studentlivets verksamhet. 
De kan i vissa fall leda till positiva effekter. Tellusprojekt 
vid Lunds universitet var till exempel ett svar på #metoo. 
Men de kan också leda till stora påtryckningskampanjer 
som riktar sig mot enskilda medarbetare och som har 
att arbeta mot aktivism, populism och desinformation. 

Universitetets roll i ett förändrat offentligt 
samtal
Forskare medverkar traditionellt som experter i media 
eller i andra sammanhang och forskare anlitas även som 
skribenter på kultur- och ledarplats. Forskare är också 
väl representerade på debatt- och opinionssidor och är 
ofta inbjudna att medverka i andra debattforum eller 
seminarier. Under pandemin har vetenskap kanske varit 
synligare än någonsin i offentliga rum. Särskilt efter-
frågan på forskare som kan kommentera och reda ut 
komplicerade medicinska begrepp och skeenden har 
varit stor. En nationell enkätstudie som genomförts av 
Vetenskap och Allmänhet 2019 visar samtidigt att det 

finns en brist på incitament för forskare att bidra till 
samverkansuppdraget och kommunikation med allmän-
heten.87

I takt med att medielandskapet har förändrats har 
en stor del av det offentliga samtalet flyttat till digitala 
plattformar och sociala medier. I Sverige använder 9 
av 10 internetanvändare sociala medier, enligt Inter-
netstiftelsen.88 I en nationell enkätstudie från 2019 
uppgav nära 70 procent av forskarna som tillfrågades 
att de använder sociala medier för att kommunicera 
kring forskning.89

Universitetens autonomi gentemot statlig politik 
och institutioners frihet att bedriva forskning och un-
dervisning utifrån sina expertområden hör ihop med 
det outtalade kontrakt som finns mellan universitetet 
och allmänheten. Kontraktet bygger på det omgivande 
samhällets förtroende för att forskare tar fram och 
presenterar kunskap oavsett om det strider mot nuva-
rande uppfattningar eller särintressen inom politik och 
ekonomi, men också att kunskapen är kvalitetssäkrad.

Universitet och högskolor tillhör de samhällsinsti-
tutioner som svenskarna har högst förtroende för.90 
Detta höga förtroende har legat stabilt över tid. Den 
nationella SOM-undersökningen91 visar att allmänhe-
ten har betydligt högre förtroende för forskning inom 
medicin, teknik och naturvetenskap, jämfört med sam-
hällsvetenskap, utbildningsvetenskap och humaniora. 

I utredningen Det demokratiska samtalet i en 
digital tid92 påpekar utredaren att desinformation, 
propaganda och näthat kan få stora konsekvenser för 
demokratin men också att vedertagna uppfattningar 
som bygger på kunskap och fakta kan ifrågasättas. 
Denna utveckling bör universitetet noga bevaka och 
forskningsetiska principer kan även appliceras på forsk-
ningskommunikation för att bibehålla förtroendet i den 
snabba medieekologin där även forskare deltar. Sedan 
2020 finns principer för forskningskommunikation 
framtagna vid Lunds universitet som stöd för forska-
re.93 Även HR Excellens-projektet vid Lunds universitet 
har som uppdrag att systematisera utbildningar inom 
forskningskommunikation.

Att vara aktiv på sociala medier utifrån sin expertroll 
kan vara mycket tidsödande, särskilt för forskare inom 
ämnen som ådrar sig stor uppmärksamhet. Univer-
sitetet bör därför iaktta den brist på incitament som 
forskare påpekar gällande forskningskommunikation 
gentemot allmänheten.
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Statistisk fördjupning

Denna del av omvärldsbevakningen är en statistisk 
fördjupning som gör nedslag på trender i omvärlden 
med direkt eller indirekt koppling till högskolesektorn. 
För att underlätta förståelsen för utvecklingen för 
Lunds universitet görs nationella såväl som internatio-
nella jämförelser. För nationella jämförelser används i 
huvudsak de svenska universitet som är mest lika oss 
till sin struktur; Uppsala universitet (UU), Stockholms 
universitet (SU) och Göteborgs universitet (GU). Dessa 
lärosäten tillsammans med Lunds universitet benämns 
även som SLUG. För publicerings- och citeringsupp-
gifter görs jämförelse även med Chalmers (CTH), 
Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Karolinska 
Institutet (KI).

LÄGESBILD
För beslutsfattare inom universitets- och högskolesek-
torn finns en lång rad faktorer som är viktiga att följa 
utvecklingen av. Några exempel är internationella 
överenskommelser och trender inom forsknings- och 
utbildningsområdet, konjunkturläge, demografi och 
nationella politiska beslut och prioriteringar inom ut-
bildningsområdet. Coronapandemin har de senaste 
två åren visat hur viktigt det är att ha beredskap för 
olika kriser som får omedelbara och omvälvande ef-
fekter på hela samhället och så också på lärosäten.

Konjunkturläget 
Återhämtningen efter den globala ekonomiska kris 
coronapandemin orsakade gick betydligt snabbare än 
under tidigare kriser. För varje ny våg av smitta har 
de ekonomiska konsekvenserna blivit allt mindre och 
både global BNP och världshandeln är sedan en tid 
tillbaka på förkrisnivåer. Efterfrågan drevs på av att 
stora delar av världen öppnade upp samtidigt och 
såväl finans- som penningpolitik var extremt expansiv. 
Bristen på insatsvaror och arbetskraft är nu påtaglig, 
vilket fått producentpriser och inflationen att stiga. 
Samtidigt ger pandemins följdeffekter fortsatta stör-
ningar i produktions- och leverantörsled, vilket ytter-
ligare drivit upp priser. Några centralbanker har börjat 
att trappa ned stimulanserna och andra har signalerat 
att de ämnar göra det inom kort. Finanspolitiken 
förblir mycket expansiv i många länder, däribland 
Sverige.

De ekonomiska konsekvenserna av pandemin är 
numera små, men pandemin är inte över. Skillna-
derna mellan utvecklade länder och tillväxtländer är 
påtagliga då fördelningen av coronavaccin är mycket 

ojämn, vilket IMF pekar på i sin publikation World 
Economic Outlook från juli 2021.94

IMF:s globala BNP prognos är en tillväxttakt på 5,9 
procent under 2021 och på 4,9 procent 2022.95 Den 
ekonomiska återhämtningen hos Sveriges viktigaste 
handelspartners har varit stark under 2021 och inför 
2022 bedömer Konjunkturinstitutet96 att tillväxten 
är fortsatt god.

Svensk ekonomi bottnade redan andra kvartalet 
2020 och tillväxten sker nu på bred front. Exporten 
kom tillbaka mycket snabbt och även investeringarna 
är nu på plats. Samtidigt har hushållens förmögen-
het ökat markant under pandemin och de står väl 
rustade för en god konsumtion. Vissa krisbranscher 
såsom restaurang och hotell har redan svårt att hitta 
den personal de söker. Problem med flaskhalsar syns 
i stora delar av landet och inom många branscher. 
Tredje kvartalet 2021 steg BNP med 4,7 procent jäm-
fört med samma kvartal 2020.97

Arbetsmarknad
Även arbetsmarknaden har utvecklats betydligt bättre 
än befarat. Sysselsättningen var som lägst sommaren 
2020 samtidigt som arbetslösheten var som högst. 
Sedan dess har sysselsättningen stigit, arbetslösheten 
fallit snabbt och nu sjunker även långtidsarbetslöshe-
ten. Arbetsförmedlingens statistik visar att andelen 
arbetslösa i slutet på oktober 2021 var 7,3 procent, 
vilket är i nivå med andelen strax innan coronapande-
min bröt ut.98 Konjunkturinstitutets mätningar visar 
att anställningsplanerna i näringslivet redan i mitten 
på 2021 var tillbaka på historiskt höga nivåer.99 

Arbetsgivarnas anställningsplaner tillsammans 
med en snabbt minskande arbetslöshet visar att 
återhämtningen på arbetsmarknaden kom betyd-
ligt snabbare jämfört med till exempel finanskrisen 
2008/2009. Enligt Arbetsförmedlingens prognos100 
bedöms arbetslösheten101 fortsätta att minska under 
2022. Även Konjunkturinstitutet tror på fortsatt minskad 
arbetslöshet. I likhet med Arbetsförmedlingen betonar 
de dock att vissa utmaningar kopplade till långtidsar-
betslöshet kommer att finnas kvar trots att arbetslöshe-
ten som helhet minskar.102 

Unga personer drabbas ofta hårt i ekonomiska kriser. 
Den här krisen blev det extra tydligt då restriktionerna 
gjorde att såväl restaurang, hotell, taxi och liknande 
tjänstebranscher mer eller mindre fick stänga ned, ar-
betsplatser där många unga finns. Även om arbetslös-
heten bland eftergymnasialt utbildade103 alltjämt är lägre 
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än för personer med kortare utbildning, drabbades de 
yngsta akademikerna särskilt hårt av den ekonomiska 
nedgången under 2020. Andelen arbetslösa bland de 
under 30 år med eftergymnasial utbildning ökade med 
mer än 50 procent mellan augusti 2019 och 2020. 
Ökningen av andelen arbetslösa var betydligt svagare i 
övriga åldersgrupper. När ekonomin sedan återhämtade 
sig och inte minst restriktionerna lättade var det också i 
denna åldersgrupp arbetslösheten minskade kraftigast 

och i augusti 2021 var arbetslösheten i princip den 
samma som innan coronapandemin.104

Som synes i figur 2 var arbetslösheten inom Huma-
niora och konst i augusti 2021, det vill säga innan pan-
demirestriktionerna lyftes, tillbaka på ungefär samma 
nivå som innan pandemin. Det är, utifrån dessa upp-
gifter, dock inte möjligt att dra slutsatser om i vilken 
utsträckning den minskade arbetslösheten beror på att 
personer (åtminstone tillfälligt) lämnat kulturbranschen 
och tagit arbete inom någon annan bransch. 
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Figur 2. Andel eftergymnasialt utbildade105 per utbildningsinriktning som är öppet arbetslösa eller sökande i arbetsmarknadspro-
gram, augusti 2019, 2020 och 2021. Källa: Beräkningar gjorda av SACO utifrån data från Arbetsförmedlingen och SCB/RAMS. 

Arbetslösheten bland eftergymnasialt utbildade, 
såväl som bland personer med kortare utbildning, 
skiljer sig åt beroende på födelseregion. Personer 
födda i Sverige har lägre arbetslöshet än personer 
födda utomlands. Arbetslösheten är också lägre 
bland eftergymnasialt utbildade kvinnor jämfört med 
män, 4,6 procent mot 5,3 procent (augusti 2021). 
Dessa mönster höll i sig även när arbetslösheten steg 
under coronapandemin.106 

Arbetsmarknaden i Skåne 
Skåne har en hög strukturell arbetslöshet och den 
ligger alltjämt över riksgenomsnittet, men under för-
krisnivå. I augusti 2021 var andelen arbetslösa i Skåne 
9,7 procent mot 7,7 procent i riket.107 I Skåne, jämfört 
med riket, är det en lägre andel av den vuxna befolk-
ningen som arbetar.108, 109, 110 Även medelinkomsten är 
lägre i Skåne jämfört med genomsnittet i riket. När 
återhämtningen på den skånska arbetsmarknaden 
kom igång minskade snabbt arbetslösheten bland de 
som varit arbetslösa en kortare tid. Även långtidsar-
betslösheten111 faller nu i Skåne, om än från en hög 
nivå.

Arbetsmarknadens behov
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins (IVA) senaste 
FoU-barometer visar att bland arbetsgivare utgör kom-
petensbrist det största hindret för att bedriva forskning 
och utveckling i Sverige. Dessutom ökar svårigheten att 
hitta spetskompetens. Särskilt svårt anges det vara att 
hitta forsknings- och utvecklingspersonal inom AI, batte-
riteknik, elektrifiering och mjukvara.112 Universitetskans-
lersämbetets (UKÄ) senaste prognos113 för efterfrågan 
på högskoleutbildade anger brist på högskoleutbildade 
inom teknik och tillverkning fram till 2035. Prognosen 
är vidare att det kommer att vara brist på lärare och 
personal inom sjukvård- och social omsorg.114 Även Ar-
betsförmedlingens senaste yrkesprognos, vilken sträcker 
sig fram till 2026, visar på brist inom ovan nämnda 
områden. Därutöver bedömer Arbetsförmedlingen 
omfattande problem för arbetsgivare på grund av den 
fortsatta bristen på arbetskraft inom en lång rad yrkes-
utbildningar på gymnasienivå.115

Det pågår samtidigt en strukturomvandling inom flera 
branscher då digitaliseringen slår igenom alltmer. En trend 
som har förstärkts under pandemin, inte minst inom han-
deln. Behovet av omställning och vidareutbildning kan på 
sikt avhjälpa bristen inom skola, vård och omsorg.
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Demografi
Urbaniseringstrenden är fortsatt tydlig och den senaste 
tioårsperioden ökade antalet personer som bor i stä-
der116 globalt med 22 procent117 medan antalet per-
soner på landsbygd ökade med under 2 procent.118 År 
2050 bedöms nära 7 miljarder119 av världens befolkning 
bo i städer, jämfört med dagens dryga 4 miljarder. Även 
i Sverige syns urbaniseringstrenden och mellan 2010 
och 2020 ökade antalet personer som bor i städer120 
med 17 procent, medan antalet personer som bor i 
mindre tätorter eller utanför i princip var oförändrat.121 
Under pandemin har dock trenden brutits i Sverige då 
alltfler kommuner nu har en nettoinflyttning. Den glo-
bala befolkningstillväxten fortsätter, men i Sverige växer 
befolkningen markant långsammare. Inte minst gäller 
de för personer i arbetskraften. SCB prognosticerar att 
Sveriges befolkning ökar med 9 procent, eller drygt 900 
000 personer fram till 2040. Antalet personer som är 
65 år eller äldre förväntas öka med 27 procent samti-
digt som antalet personer i arbetsför ålder (20–64 år) 
bedöms öka med endast 6 procent122, vilket innebär att 
den demografiska försörjningskvoten ökar. Antalet barn 
och ungdomar (0–19 år) förväntas vara i princip oför-
ändrat. Skåne växer befolkningen något snabbare än 

riksgenomsnittet, med 11 procent fram till 2040, men 
även Skåne möter framtida utmaningar med ökad för-
sörjningskvot.123 Skåne är också ett län med stor etnisk 
mångfald. Här bor människor från nära 200 länder. Av 
Skånes invånare är drygt var fjärde antingen född utom-
lands eller har två utrikesfödda föräldrar.124 Den etniska 
mångfalden torde vara en fördel när Lunds universitet 
rekryterar internationella studenter och forskare.

Framtida studenter 
För att beslutsfattare på olika nivåer ska kunna ta ställ-
ning till dimensionering av utbildningsplatser på univer-
sitet och högskolor behövs bland annat uppgifter om 
arbetsgivares efterfrågan på arbetskraft. En annan upp-
gift av betydelse är hur många potentiella studenter det 
kommer att finnas framöver som kan utbilda sig inom 
de områden eller yrken som arbetsgivare efterfrågan. 
En av de mer komplexa parametrarna för bedömning av 
antalet potentiella framtida studenter är trender inom 
global studentmobilitet. Något mindre komplext är det 
att bedöma antalet potentiella framtida inhemska stu-
denter kommande 20 år, vilket bland annat kan göras 
utifrån SCB:s befolkningsprognoser.
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Figur 3. Demografisk utveckling. Antal personer i åldern 20–24, utfall 2010–2020, prognos 2021–2040, riket. Källa: SCB.

I figur 3 syns dels hur antalet personer i åldersgruppen 
20–24 år utvecklats de senaste tio åren, och dels hur 
SCB bedömer att antalet kommer att utvecklas fram 
till och med år 2040. Eftersom en majoritet av de 
svenska nybörjarna på universitet och högskolor är 
mellan 20 och 34 år bedöms det relevant att följa 
utvecklingen av åldersgruppen. Efter att antalet per-
soner mellan 20 och 24 år minskat sedan 2014 väntas 
antalet vända uppåt från och med 2022. Fram till år 
2040 bedömer SCB att åldersgruppen kommer att öka 
med 15 procent på riksnivå125 och med 19 procent i 
Skåne126.

TRENDER I HÖGSKOLESEKTORN 
Studenter, doktorander och personal i högskolan 
– utveckling över tid
Sektorn för högre utbildning fortsätter att expandera 
kraftigt, såväl internationellt som nationellt. Det glo-
bala antalet studenter inom högre utbildning var år 
1998 knappt 90 miljoner. 2016 hade antalet mer än 
fördubblats, till 200 miljoner.127 Enligt en prognos från 
2018 bedöms antalet studenter inom högre utbildning 
i världen öka till 380 miljoner år 2030, och till nära 600 
miljoner år 2040.128 I länderna inom EU-27 studerade 
17,5 miljoner på högskolenivå år 2018.129 
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För Sveriges del har det totala antalet studenter 
inom högre utbildning ökat från 365 000 år 2000 till  
490 000 år 2020.130 Det motsvarar en ökning med drygt 
en tredjedel. Även antalet som tar examen i Sverige har 
ökat de senaste 20 åren. Antalet utfärdade examina på 
grund- och avancerad nivå mer än fördubblades under 
perioden 2000–2020.131 Som väntat utmärker sig år 
2020 i statistiken som ett rekordår för antalet studenter 
och utfärdade examina, vilket sannolikt förklaras av co-
ronapandemins effekter på arbetsmarknaden. Trenden 
av ett ökat antal studenter och examina har pågått i 
flera år tidigare, men coronapandemin har accelererat 
expansionen. År 2020 har varit ett ovanligt år för hög-
skolesektorn även på andra sätt. Trenderna som beskrivs 
i detta avsnitt kommer därför att, när det är möjligt, 
sättas i relation till utvecklingen under tidigare år.

År 2020 avlade drygt 44 600 personer en examen 
på avancerad nivå som ger behörighet till utbildning 
på forskarnivå i Sverige.132 Men allt färre av dessa går 
vidare till att doktorera i Sverige. Andelen av den svenska 
befolkningen som påbörjat en utbildning på forskarnivå 
senast vid 30 års ålder har minskat från 1,5 procent för 
årskullen födda år 1973, till 0,6 procent för årskullen 
födda 1990.133

Antalet antagna till utbildning på forskarnivå vid 
Lunds universitet som tagit sin grundexamen vid ett 
utländskt lärosäte har ökat med 20 procent sedan år 
2000. År 2020 utgjorde de 44 procent av de antagna 
doktoranderna. Andelen av de antagna som har tagit sin 
grundexamen på Lunds universitet har varierat år från 
år, mellan 40 och 60 procent. Utvecklingen över 20 år 
illustreras med glidande medelvärde i figur 4.134
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Figur 4. Antagna till utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet under perioden 2000–2020 (treårigt glidande medelvärde). 
Källa: SCB, Bak- och framgrund.

Nationellt har antalet utfärdade examina på forskarnivå 
varit på ungefär samma nivå under perioden 2000–
2020, med drygt 3 000 utfärdade examina per år. På 
senare år syns dock en minskande trend: mellan 2016 
och 2020 minskade antalet examina på forskarnivå med 
18 procent.135 Även på Lunds universitet har det skett 
en minskning jämfört med för fem år sedan, men uni-
versitetet är fortfarande det lärosäte som utfärdar flest 
examina på forskarnivå i Sverige.136 År 2020 utfärdades 
391 examina på forskarnivå vid universitetet, varav 48 
procent till kvinnor och 52 procent till män.137

Könsfördelningen bland Lunds universitets studenter, 
doktorander, och olika befattningskategorier varierar 
mellan olika nivåer i lärosätets karriärtrappa. Överlag 
är andelen kvinnor mindre högre upp i karriärtrappan. 

År 2020 var 58 procent av de registrerade studenterna 
vid universitetet kvinnor.138 Bland doktoranderna rådde i 
princip jämn könsfördelning samma år, med 48 procent 
kvinnor. På nästa karriärnivå, meriteringsanställningar 
(som vid Lunds universitet omfattar biträdande lektorer 
och postdoktorer), utgjorde kvinnorna 45 procent, vilket 
är i nivå med fördelningen i riket. På nästa karriärnivå, 
lektorer, var andelen kvinnor 41 procent (riksgenomsnit-
tet är 48 procent). På nivån professorer var fördelningen 
än mer sned då andelen kvinnor här är 28 procent, med-
an riksgenomsnittet är 30 procent.139 Andelen kvinnor i 
dessa kategorier har varierat över tid, vilket syns i figur 
5. Under hela den senaste tioårsperioden har andelen 
kvinnor på dessa befattningar varit något lägre på Lunds 
universitet jämfört med riksgenomsnittet.
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Figur 5. Andelen kvinnor bland professorer, lektorer, meriteringsanställningar och doktorander, 2010–2020. Lunds universitet och 
riket. Källa: UKÄ, Högskolan i siffror. 

Trots att kvinnor varit i majoritet bland studenter på 
svenska universitet och högskolor sedan 1970-ta-
let utgör de alltså en relativt låg andel av antalet 
professorer både i riket och på Lunds universitet. 
Under treårsperioden 2017–2019 var andelen 
kvinnor bland nyanställda professorer på Lunds 
universitet 46 procent, vilket innebär att univer-
sitetet uppnådde sitt rekryteringsmål för kvinnliga 
professorer för perioden. År 2019 var andelen 
nyrekryterade, kvinnliga professorer dock endast 
41 procent. Samma år var andelen kvinnor bland 
befintliga professorer 28 procent.140 Vid Lunds 
universitets professorsinstallation 2021 var 8 av 28 
nyinstallerade professorer kvinnor, vilket är i nivå 
med andelen kvinnor bland befintliga professorer. 
För perioden 2021–2023 har universitetet ett mål 
för könsfördelningen bland nyrekryterade profes-
sorer om 49 procent kvinnor.141

Intresset för högskolestudier 
Coronapandemin har särskilt drabbat den del av 
arbetsmarknaden där unga ofta arbetar. Liksom 
i tidigare lågkonjunkturer har detta inneburit en 
ökad efterfrågan på högskolestudier. Antalet sö-
kande till högskolan ökade kraftigt 2020, men 
effekten mattades av under 2021. Inför höstter-
minen 2021 sökte 432 600 personer en högsko-
leutbildning i Sverige, vilket var en ökning med 5 

procent jämfört med höstterminen 2020. Knappt  
30 000 personer sökte en utbildning vid Lunds univer-
sitet i första hand, vilket var en ökning med 2 procent 
jämfört med hösten 2020.142 Trots avmattningen inne-
bär detta ett rekord i det nationella antalet sökande 
och efterfrågan på högskolestudier i Sverige är där-
med högre än någonsin.143 

Antalet antagna till högskolan hösten 2021 var dock 
på samma nivå som hösten 2020, ca 255 000 personer, 
vilket innebär att konkurrensen om utbildningsplatser 
har ökat. Knappt 17 000 personer antogs i andra urva-
let till Lunds universitet, vilket innebär en ökning med 
6 procent jämfört med föregående hösttermin.144 Drygt 
13 000 av dessa hade påbörjat sina studier vid Lunds 
universitet i början av oktober 2021.145

Fortsatt är det en större andel kvinnor än män som 
söker sig och antas till högre utbildning. Könsfördel-
ningen är i princip densamma bland de sökande som 
bland de antagna; andelen män var dock något högre 
bland de antagna än bland de sökande den senaste 
höstterminen.146 Det är således inte en större andel män 
än kvinnor som faller bort i själva antagningsprocessen. 
Figur 6 visar hur stor andel av de antagna som var kvin-
nor, i andra urvalet inför höstterminen 2021 för SLUG 
(Stockholms, Lunds, Uppsala och Göteborgs universitet) 
samt riksgenomsnittet. På Lunds universitet har andelen 
kvinnor bland de antagna studenterna ökat svagt men 
stadigt sedan 2014.
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Figur 6. Andel antagna kvinnor (procent) höstterminerna 2012–2021, SLUG samt riket (GU; Göteborgs universitet, LU; Lunds 
universitet, SU; Stockholms universitet, UU; Uppsala universitet). Notera bruten y-axel. Källa: Lunds universitets statistikkub.

Hösten 2020 var det, jämfört med föregående höstter-
min, många fler antagna till universitet och högskolor 
som inte studerat i högskolan tidigare. Samma ökning 
syntes vid förra decenniets finanskris. Hösten 2021 var 
det något färre antagna som var nya i högskolan, men de 
var fortfarande fler än de senaste tio åren. Det är särskilt 
äldre (30 år och uppåt) antagna utan tidigare högsko-
leerfarenhet som ökat sedan föregående hösttermin.147 
På Lunds universitet var andelen antagna utan tidigare 
högskoleerfarenhet 25 procent höstterminen 2021.148 
Det tyder på att allt fler yrkesverksamma personer söker 
sig till högskolan, möjligen som en effekt av pandemin.

Coronapandemin har även påverkat andelen perso-
ner som påbörjar högskolestudier senast vid 19 års ålder, 
dvs. direkt efter avslutade gymnasiestudier. Mellan 2019 
och 2020 ökade andelen från 12,7 till 16,1 procent. 
Enligt UKÄ:s analys av regional rekrytering till högsko-
lan var motsvarande ökning i Skåne län 14,9 till 18,2 
procent, vilket var den tredje högsta andelen i riket. 
Bland kommunerna var Lund på andra plats med 32 

procent som börjat högskolestudier senast vid 19 års 
ålder år 2020149. Av nybörjarstudenterna från Skåne 
hösten 2020 valde de flesta att studera vid Lunds 
universitet, följt av Malmö universitet. Detsamma 
gällde, föga förvånande, de nya studenter som kom 
från Lund.150

Som tidigare nämnt har det nationella, genom-
snittliga söktrycket till universitet och högskolor ökat 
hösten 2021 jämfört med föregående hösttermin i 
och med att fler sökande konkurrerar om färre ut-
bildningsplatser. För Lunds universitet har söktrycket 
dock minskat något. Antalet förstahandssökande per 
antagen till programmen på grundnivå, i den stora 
antagningsomgången inför höstterminen 2021, 
minskade från 3,3 till 3,2. Bland SLUG-universiteten 
har även söktrycket till Stockholm minskat medan 
det har ökat på Uppsala och Göteborg, varav det 
sistnämnda lärosätets program på grundnivå numera 
är lika populära som Lunds sett till söktryck (se figur 
7).151 
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Figur 7. Söktryck till utbildningsprogram med tillträde på grundnivå (kvoten Förstahandssökande /Antagna i andra urvalet), 
höstterminerna 2015–2021, SLUG (GU; Göteborgs universitet, LU; Lunds universitet, SU; Stockholms universitet, UU; Uppsala 
universitet). Notera bruten y-axel. Källa: Lunds universitets statistikkub. 



35OMVÄRLDSBEVAKNING 2022

Studenternas bakgrund
Snedrekrytering till högre utbildning i Sverige grund-
läggs tidigt och har i stort varit oförändrad under de 
senaste tio åren. Fortfarande är flera grupper i sam-
hället underrepresenterade vid svenska lärosäten. Det 
gäller i synnerhet studenter från studieovana miljöer, 
dvs. där föräldrarna saknar en minst treårig efter-
gymnasial utbildning. För en person från studieovan 
bakgrund kan kunskap kring utbildningsutbud och 
studiemedel samt mervärdet av högre utbildning och 
examen ha stor betydelse för övergången och ansö-
kan till högre utbildning. Universitetet har ett stort 
ansvar i sitt arbete med breddad rekrytering för att 

fånga upp unga i detta glapp mellan gymnasiet och 
högskolan .152, 153, 154

UKÄ har i en studie från 2018 undersökt hur indi-
viders gymnasiebetyg och föräldrars utbildningsnivå 
samvarierar vid övergången till högre studier. Resulta-
ten, som presenteras i tabellen nedan, visar att barn 
till högre utbildade föräldrar har en större benägenhet 
än andra att påbörja högskolestudier, även med lägre 
gymnasiebetyg. Övergången varierar för grupper som 
presterat lika bra i gymnasieskolan. Enligt UKÄ är det 
dessa skillnader som utgör potentialen för breddad 
rekrytering kombinerat med förbättrade förkunskaper 
hos nybörjarstudenterna.155  Figur 8. Övergångsandel ll högskola uppdelat på förkunskaper (gymnasiebetyg) och social bakgrund (högst utbildade föräldern)i årskullen född 1991. Källa: UKÄ.

Högst utbildade förälder
Utbildningsnivå B < 11 11  ≤ B < 13 13  ≤ B < 15 15  ≤ B < 17 17  ≤ B < 19 19  ≤ B
Förgymnasial utbildning 11% 24% 46% 65% 73% 91%
Gymnasial högst 2år 7% 21% 38% 56% 73% 90%
Gymnasial minst 3år 11% 27% 44% 64% 78% 89%
Eftergymnasial högst 2år 16% 36% 56% 73% 84% 93%
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Forskarutbildning 37% 62% 83% 92% 94% 97%

Betygskategori (B)

Figur 8. Övergångsandel till högskola uppdelat på förkunskaper (gymnasiebetyg) och social bakgrund (högst utbildade föräld-
ern) i årskullen född 1991. Källa: UKÄ. 

Andelen studenter i Sverige med föräldrar som saknar 
minst treårig eftergymnasial utbildning har minskat 
över tid, i samband med att utbildningsnivån i befolk-
ningen har stigit. Utvecklingen de senaste 20 åren il-
lustreras i figur 9. I relation till de jämförbara universitet 
som ingår i figur 9, har Lunds universitet lägst andel 
studenter utan högutbildade föräldrar. Även om samt-
liga SLUG-universitet har haft en minskande trend av 
studentrekrytering från studieovana miljöer över tid, så 

har andelen minskat mer i Lund jämfört med övriga. 
År 2020 hade Göteborgs universitet högst andel stu-
denter med föräldrar utan minst treårig eftergymnasial 
utbildning av SLUG-universiteten, 42 procent, vilket är 
i nivå med riksgenomsnittet. Motsvarande andel för 
Lunds universitet var 31 procent.156 I befolkningen, 
i åldrarna 45–64 år (sannolikt åldersspann för yngre 
studenters föräldrar), hade 74 procent motsvarande 
utbildningsnivå. 
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Figur 9. Andel (procent) registrerade studenter med föräldrar utan minst treårig eftergymnasial utbildning, SLUG och riksgenom-
snitt, samt andel i befolkningen med motsvarande utbildningsnivå i åldrarna 45–64 år, 2000–2020. Notera bruten y-axel. Källa: 
SCB, Bak- och framgrund, SCB utbildningsstatistik.
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En grupp som totalt sett inte längre är underrepresen-
terad på svenska universitet och högskolor är studenter 
med utländsk bakgrund. Med utländsk bakgrund menas 
här de personer som är utrikes födda (exklusive inresande 
studenter) eller är födda i Sverige med två utrikes födda 
föräldrar. År 2020 hade 26 procent av befolkningen ut-
ländsk bakgrund.157 Samma år hade 27 procent av alla 
studenter vid svenska universitet och högskolor utländsk 
bakgrund (källa: SCB, Bak- och framgrund). Däremot 
finns det undergrupper med utländsk bakgrund som är 
underrepresenterade i högskolan, sett till andelen som 
påbörjat högskolestudier senast vid 25 års ålder. För 
personer födda utrikes år 1994, som invandrat till Sve-

rige mellan 7–18 års ålder, är andelen 28 procent och 
denna andel har minskat över tid. För personer födda 
samma år i Sverige med två utrikesfödda föräldrar var 
övergången hela 52 procent, och bland utrikes födda 
personer som invandrat till Sverige innan sju års ålder 
var övergången 48 procent. För personer födda i Sverige 
med minst en svensk förälder var andelen som påbörjat 
högskolestudier vid senast 25 års ålder 46 procent.158

I figur 10 visas andelen med utländsk bakgrund av 
det totala antalet studenter på SLUG samt riksgenom-
snittet. Högst andel år 2020 hade Stockholms universitet 
med 29 procent. Lägst andel har Lunds universitet med 
20 procent.159, 160
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Figur 10. Andel (procent) studenter med utländsk bakgrund, 2000–2020. Med utländsk bakgrund menas här de personer som 
är utrikes födda (exklusive inresande studenter) eller är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. Notera bruten y-axel. 
Källa: SCB, Bak- och framgrund.

Internationell studentmobilitet 
Studenters rörlighet i världen fortsätter att öka. Det 
globala antalet högskolestudenter som studerat utom-
lands uppgick till 5,6 miljoner år 2020, en ökning med 
4 miljoner sedan år 2000. I en global jämförelse ham-
nar Sverige på nionde plats bland länderna med högst 
andel internationella studenter av det totala antalet 
studenter.161 Detta kan ses som ett mått på graden av 
internationalisering av universitet och högskolor.  

Inresande studenter omfattar utbytesstudenter som 
studerar i Sverige under kortare tid, samt så kallade 
freemover-studenter som ordnar sina studier på egen 
hand och ofta läser ett helt utbildningsprogram i landet. 
Antalet inresande studenter till Sverige har ökat kraftigt 
de senaste 20 åren, med undantag för minskningen 
som skedde när studieavgifter infördes för freemover-
studenter från tredje land 2011. Det finns dock skillna-
der i utvecklingen av antalet utbytes- och freemover-
studenter. Från 2014 har antalet inresande freemovers 
ökat varje år, inklusive de som betalar studieavgifter, 
och befinner sig nu i nivå med tiden före avgifternas 

införande. Coronapandemin har inte dämpat ökningen 
av antalet inresande freemovers på nationell nivå. År 
2020 studerade 34 080 inresande freemovers i Sverige, 
vilket var en ökning med 3 procent jämfört med 2019. 
Däremot har antalet utbytesstudenter minskat betydligt, 
till följd av inställda utbytesprogram under pandemin. År 
2020 studerade 9 670 internationella utbytesstudenter 
i Sverige, vilket var en minskning med hela 36 procent 
jämfört med 2019. Antalet utbytesstudenter i Sverige 
har minskat under flera års tid men aldrig tidigare så 
kraftigt som under pandemin.162

De senaste 20 årens trend av ett ökat antal interna-
tionella studenter till Sverige gäller även för såväl Lunds 
universitet som övriga inom SLUG. Det totala antalet 
inresande studenter minskade dock på vart och ett av 
dessa fyra lärosäten år 2020 jämfört med föregående år. 
I samtliga fall utgjordes hela minskningen av utbytesstu-
denter medan antalet freemovers tvärtom ökade. Som 
framgår av figur 11 har Lunds universitet fortfarande 
flest inresande studenter av SLUG-universiteten (och 
även av alla svenska lärosäten).
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Figur 11. Totalt antal inresande studenter 2000–2020. SLUG (GU; Göteborgs universitet, LU; Lunds universitet, SU; Stockholms 
universitet, UU; Uppsala universitet). Källa: SCB, Bak- och framgrund. 

Enligt uppgifter för 2021 har såväl antalet betalande 
som icke-betalande freemover-studenter på Lunds 
universitet fortsatt att öka, medan antalet inresande 
utbytesstudenter ligger kvar på samma nivå som året 
innan.163

Sett till den utresande mobiliteten från Sverige 
har andelen examinerade studenter på grund- och 
avancerad nivå som studerat utomlands legat på 
strax under 15 procent de senaste 10 läsåren. Läs-
året 2019/20 var andelen 14,1 procent. Högst andel 

examinerade med utlandsstudier detta läsår hade 
Handelshögskolan i Stockholm med 47,5 procent, 
medan Lunds universitet hamnade på fjärde plats 
med 28,6 procent.164 

I jämförelse med övriga SLUG-universitet hade 
Lund högst andel examinerade med utlandsstudier 
läsåret 2019/20, följt av Uppsala (se figur 12). Skill-
naden mellan Uppsala och Lund ökat de senaste 
fem läsåren då andelen minskat något på Uppsala 
universitet medan andelen ökat på Lunds universitet. 
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Figur 12. Andel (procent) examinerade studenter som studerat utomlands, läsåren 2005/06–2019/20. SLUG (GU; Göteborgs uni-
versitet, LU; Lunds universitet, SU; Stockholms universitet, UU; Uppsala universitet) samt riksgenomsnitt. Källa: UKÄ, Högskolan i 
siffror. 
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Som förväntat minskade antalet utresande utbytesstu-
denter från Lunds universitet under pandemiåret 2020. 
Enligt preliminära siffror som främst omfattar vårtermi-
nen syns en viss ökning igen år 2021, dock endast till 
hälften av nivån före pandemin.

Ekonomisk utveckling för högre utbildning
OECD gör jämförelser av hur stor del av ett lands BNP 
som staten spenderar på högre utbildning. I figur 13 

redovisas kostnadsutvecklingen över tio år för Sve-
rige och de fem länder som lägger högst andel av 
BNP. Andelen för Sverige har minskat något, men 
ligger fortfarande över genomsnittet i OECD. USA 
är det land som spenderar mest i världen på högre 
utbildning med 2,5 procent av BNP. Sverige kommer 
på tolfte plats med 1,6 procent.165
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Figur 13. Kostnader för högre utbildning i andel av BNP, 2008–2018. Sverige och de fem länder som spenderar högst andel av 
BNP, samt OECD-genomsnitt. Notera bruten y-axel. Källa: OECD.

Av de 373 miljarder kronor Sverige spenderade på 
utbildning år 2019, gick drygt 31 miljarder kronor 
till utbildning på universitet och högskolor (exkl. stu-
diestöd). Det motsvarar 8,4 procent av statens totala 
kostnader för utbildning, och andelen är oföränd-

rad jämfört med året innan. Se figur 14 för statens 
kostnadsfördelning för utbildningssektorn. I kategorin 
“Övriga skolformer” ingår bland annat yrkeshögsko-
lor, vars kostnadsandel av hela sektorn utgjorde 0,6 
procent år 2019.
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Figur 14. Statlig kostnadsfördelning inom svenska utbildningssektorn, 2019. Exkl. studiestöd. Källa: SCB.

Under perioden 2015–2019 har Sveriges kostnader för 
högre utbildning ökat med 8 procent (uppräknat i 2019 
års fasta priser). Det kan jämföras med kostnaderna för 
Komvux (exkl. SFI) som ökat med 29 procent, och kost-

naderna för yrkeshögskolor som ökat med 26 procent 
under samma period.166

Resurserna till högskolesektorn förväntas fort-
sätta öka framöver. Regeringen har med anledning 
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av coronapandemin tillfört medel för att högskolan 
ska kunna ta emot fler studenter på grundnivå och 
avancerad nivå, varav en del är tänkt som en permanent 
utbyggnad av högskolan. Detta beräknas leda till att 
högskolans utbildningskapacitet ökar till totalt 326 500 
helårsstudenter under 2021, en ökning med 20 000 
helårsstudenter. Siffran kan jämföras med utbyggnaden 
under förra decenniets finanskris som möjliggjorde en 
maximal utbildningskapacitet på 315 000 studenter år 
2010.167

Ekonomisk utveckling för forskning och 
utveckling
Sverige ligger stabilt på en tredje plats inom OECD sett 
till andel av BNP per invånare som investeras i forskning 
och utveckling (FoU).168 Sverige investerar 3,4 procent 
av BNP i FoU, vilket är högre än OECD-snittet på 2,5 
procent och EU-snittet på 2,1 procent. De två länder 
i OECD som spenderar mest per capita är Israel (4,9 

procent) och Sydkorea (4,6 procent). Som figur 15 visar 
har Sydkorea kraftigt ökat sin andel av BNP som går till 
FoU sedan 2003.

I absoluta tal är USA det land som lägger mest 
pengar på FoU (drygt 610 miljarder dollar) följt av Kina 
(515 miljarder dollar). OECD som helhet spenderar 
drygt 1 450 miljarder dollar, EU 390 miljarder dollar 
och Sverige nära 18 miljarder dollar. Kina närmar sig 
OECD-snittet och väntas öka sina FoU-utgifter ytter-
ligare de närmaste åren. Enligt en rapport steg Kinas 
satsningar inom FoU med 10,3 procent under 2020 
och beräknas fortsätta öka med mer än 7 procent per 
år under 2021-2025.169

Inom EU förs diskussioner om att verka för ökade 
offentliga anslag till FoU, och kommissionen har fö-
reslagit en målsättning om att medlemsländerna ska 
öka sina anslag med 50 procent till 2030. Förslaget 
har dock hittills mötts med stor tveksamhet bland 
medlemsländerna.
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Figur 15. Andel av BNP som investeras i FoU.

Finansiering av svensk forskning
Majoriteten av svensk FoU utförs i företagssektorn, 
vilken står för hela 72 procent av FoU-utgifterna. 
Högskolesektorn står för 24 procent av utgifterna, 
och övrig offentlig sektor för 5 procent.170 

Näringslivet står för drygt 60 procent av finansie-
ringen inom Sveriges FoU, medan staten finansierar 
25 procent. Inhemska privata finansiärer, exempelvis 
stiftelser och fonder, står för cirka 4 procent och upp 
mot 10 procent kommer från utlandet.171 

För FoU inom högskolesektorn är staten den 
största finansiären. Av de statliga anslagen är de di-
rekta statsanslagen störst (40 procent), näst störst är 
de statliga forskningsråden (17 procent), och tredje 
störst är privata icke vinstdrivande organisationer (14 
procent). Finansieringen från företag står för cirka 
fyra procent och resterande finansiering kommer från 
andra lärosäten samt stiftelser och fonder och fonder 
som förvaltas av lärosätena.172 
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Forskningsproduktion
Att det är hög tillväxt inom forskningssektorn syns 
tydligt i diagrammet över antal vetenskapliga artik-
lar. Diagrammet visar att den kraftigaste tillväxten av 
artiklar sker i Asien som under perioden 2009–2019 
har ökat sin publikationsvolym med 139 procent. 

Under samma period ökade antalet publikationer i 
Europa och Nordamerika med drygt 30 respektive 20 
procent. Övriga, Afrika, Oceanien och Sydamerika, står 
under hela perioden för mindre än tio procent av den 
totala vetenskapliga produktionen.

Figur 16. Volymtillväxt mätt i publikationer per världsdel, 2009, 2014 och 2019. Publikationerna är fraktionerade utifrån förfat-
tarnas adresser. Källa: Forskningsbarometern 2021 och Clarivate analytics

Inte helt överraskande är det Kina som står för en stor 
del av denna explosionsartade ökning. Landet passerade 
2019 USA som det land som producerar flest artiklar. 
Även Indiens volym har växt under perioden men ut-
vecklingen har varit mer måttlig.Sverige som forsk-
ningsnation står sig generellt väl i den internationella 
konkurrensen vilket syns i spindeldiagrammet (figur 18). 
Diagrammet visar svensk forskning i jämförelse med 

genomsnittet för OECD och de fem länder i OECD med 
högsta värdena för respektive indikator. Det grå fältet 
visar spannet mellan det högsta och lägsta värdet för 
de fem toppländerna. I diagrammet visas resurser för 
FoU (vilka mäts i utgifter för FoU och antal forskare) 
samt forskningens prestationer (antal vetenskapliga 
publikationer och dess citeringsgenomslag).
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Figur 17. Utvecklingen av antal publikationer (artiklar, översiktsartiklar, konferenspublikationer, böcker och bokkapitel) per år. 
Publikationerna räknas i heltal, ej fraktionerat. Källa: SciVal
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Figur 18. Det svenska forskningssystemet i internationell jämförelse, 2019. Källa:. Forskningsbarometern 2021. Vetenskapsrådet
 

Sverige ingår i topp fem för FoU-utgifter i företags-
sektorn respektive högskolesektorn. Sverige är även 
ett av fem länder med högst andel forskare i befolk-
ningen. Vidare syns att Sverige tillhör topp fem när 
det gäller antalet vetenskapliga publikationer i rela-
tion till folkmängd. Däremot är Sverige inte ett av de 
fem främsta länderna när det gäller citeringsgenom-
slag. Sveriges citeringsgenomslag (andel högciterade 
publikationer) ligger över världsgenomsnittet, men 

på samma nivå som medianen för OECD länderna. 
Sverige har plats 13 i världen när det gäller citerings-
genomslag. Andelen högt citerade vetenskapliga 
artiklar i Sverige har varit konstant i mer än tio år.173 

I Sverige står universiteten för huvuddelen av 
högskolesektorns samlade vetenskapliga produk-
tion, 2018 stod de stora breda universiteten för 51 
procent av det totala antalet vetenskapliga publika-
tionerna.174
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Figur 19. Volymtillväxt vid svenska universitet mätt i antal publikationer, 4-åriga perioder, (CTH; Chalmers, GU; Göteborgs univer-
sitet, KI; Karolinska institutet, KTH; Kungliga tekniska högskolan, LU; Lunds universitet, SU; Stockholms universitet, UU; Uppsala 
universitet). Källa: Leidenranking, 2021.

Forskningskvalitet
Ett sätt att undersöka ett lärosätes forskningskva-
litet är att mäta antalet högciterade publikationer. 
Av de utvalda lärosätena är det Karolinska institutet 
som har flest publikationer som citeringsmässigt 

tillhör det översta skiktet. På andra plats kommer 
Lunds universitet. Om man istället väljer att studera 
andelen av ett universitets publikationer som blir 
högciterade hamnar Lunds universitet istället på en 
femteplats.
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Figur 20. Kvalitetsutveckling vid svenska universitet mätt i andel högciterade publikationer (top10%), 2011–2019, (CTH; 
Chalmers, GU; Göteborgs universitet, KI; Karolinska institutet, KTH; Kungliga tekniska högskolan, LU; Lunds universitet, SU; 
Stockholms universitet, UU; Uppsala universitet). Källa: Leidenranking, 2021.

Figur 21 nedan visar hur forskningen vid Lund universitet 
presterar i förhållande till genomsnittet för Sverige och 
EU27 inom olika ämnesområden, baserat på andelen 
högciterade artiklar. Inom områden som Business, Ma-
nagement and Accounting, Physics and Astronomy och 
Environmental Science ligger Lunds universitet klart över 
snittet för Sverige som helhet. Inom Medicine, Immu-
nology and Microbiology samt Chemistry är resultatet 
för universitetet på samma nivå som Sverige. Health 
Professions, Chemical Engineering, Computer Science 
och Materials Science är exempel på områden som har 
en lägre andel högciterade publikationer.

Ranking
Under senare år har svenska universitets placeringar på 
flera internationella rankinglistor backat. Det handlar 
inte om någon dramatisk tillbakagång, men trenden 
är tydlig och bedöms fortsätta i takt med att allt fler 
universitet tar plats och konkurrerar om ett begränsat 
utrymme. Bilden är dock inte entydig varför universitetet 
halkar ner och eftersom rankinginstituten ändrar sina 

mätmetoder efter hand finns det utmaningar kopplade 
till att förklara upp- och nedgångar.

Hur ett universitet placerar sig på dessa listor påverkar 
på olika sätt möjligheterna att rekrytera forskare och 
studenter samt att attrahera forskningsmedel. Lunds 
universitets nybörjarstudie från 2020175 visar att sju av 
tio nybörjarstudenter uppgav universitetets placering på 
rankinglistor som viktigt när de valde lärosäte. Ranking-
placeringen kom på plats två, strax efter Lunds rykte 
som studentstad som åtta av tio angav som viktigt i 
valet. Det var en något större andel av de utländska 
studenterna som angav att rankingplacering hade stor 
betydelse, drygt åtta av tio mot knappt sju av tio bland 
svenska studenter.

De olika rankingarna har sina egna modeller för att 
väga ihop olika indikatorer och generera rankinglistor. 
Gemensamt för många listor är att forskningsresultat 
står i fokus. Lärosätens anseende spelar också en be-
tydande roll för flera av listorna. Samtidigt finns det en 
betydande och berättigad kritik mot rankinglistornas 
metodologi.
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Figur 21. Andelen högciterade publikationer (top10%) inom olika ämnesområden, för Lunds universitet, Sverige och EU27 
2016–2019. Källa: SciVal

Under 2021 har en arbetsgrupp tillsatts i syfte att bättre 
förstå utvecklingen på rankinglistorna, föreslå insatser 
för förbättrade resultat samt, längre fram, ta fram för-
slag till egna indikatorer som är lämpliga att använda i 
universitetets kvalitetsarbete. 

En del i arbetet har varit att jämföra Lunds universitets 
placeringar på rankinglistorna med sex andra europe-
iska lärosäten med liknande ämnesbredd och som är 
icke-engelskspråkiga. I figur 22 och 23 visas rankings-

placeringar för de olika lärosätena på rankingsinstituten 
QS samt THE:s rankinglistor. Det är svårt att dra några 
entydiga slutsatser av figurerna annat än att Lunds 
universitet, i likhet med många andra, har halkat ner 
i placeringarna under de studerade perioderna. I den 
senaste utgåvan av QS förbättrades dock universitetets 
placering en aning (plats 87) medan den nedåtgående 
trenden fortsatte på THE:s lista där Lunds universitet nu 
backat till plats 116.

30

50

70

90

110

130

150

170

190

20212020201920182017201620152014

Lunds universitet Köpenhamns universitet
Amsterdams universitet Helsingfors universitet
Oslo universitet Zurich universitet
KU Leuven universitet

Figur 22. Rankingplaceringar QS World University Rankings, 2014- 2022. Källa: QS hemsida. 
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Bilaga 1. Relevanta och aktuella propositioner, 
statliga utredningar och direktiv

A. Propositioner
• Etisk granskning av forskning – en övergångsbe-

stämmelse som avser kliniska läkemedelsprövningar 
(Prop. 2021/22:64)

• Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefri-
heten (Prop. 2021/22:59)

• En sammanhållen utbildning för nyanlända som har 
utbildningsplikt (Prop. 2021/22:51)

• Utlandsspioneri (Prop. 2021/22:55)

• Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers 
kunskaper (Prop. 2021/22:36)

• Ett förenklat upphandlingsregelverk (Prop. 
2021/22:5)

• Höständringsbudget för 2021 (Prop. 2021/22:2)

• Budgetpropositionen för 2022 (Prop. 2021/22:1)

• Genomförande av visselblåsardirektivet (Prop. 
2020/21:193)

• Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet (Prop. 
2020/21:194)

• Ändrade regler i utlänningslagen (Prop. 
2020/21:191)

• Kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäker-
hetsakt (Prop. 2020/21:186)

• 2021 års ekonomiska vårproposition (Prop. 
202/21:100)

• Vårändringsbudget för 2021 (Prop. 2020/21:99)

• Bättre studiestöd högre upp i åldrarna (Prop. 
2020/21:122)

• Möjlighet för regeringen att tillfälligt frångå huvud-
regeln för fördelning av platser vid urval till hög-
skolan vid extraordinära händelser i fredstid (Prop. 
2020/21:136)

B. Utredningar
• En ny rymdlag (SOU 2021:91)

• Belastningsregisterkontroll och avskiljande av 
studenter (SOU 2021:83)

• Högskoleprovets organisation och styrning (SOU 
2021:72)

• Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur 
(SOU 2021:65)

• Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för 
nätverks- och informationssystem (SOU 2021:63)

• Användning av e-legitimation i tjänsten i den of-
fentliga förvaltningen (SOU 2021:62)

• Tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44)

• Papper, poddar och … Pliktmateriallagstiftning för 
ett tryggat källmaterial (SOU 2021:32)

• Avgifter för information i elektronisk form (SOU 
2020:82)

C. Skrivelser
• Riksrevisionens rapport om yrkeshögskolan (Skr. 

2021/22:53)

• Riksrevisionens rapport om Pisaundersökningen 
2018 (Skr. 2021/22:39)

• Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters 
FoU-verksamhet (Skr. 2021/22:7)

• Riksrevisionens rapport om administrationen i 
statliga myndigheter (Skr. 2020/21:218)

• Riksrevisionens rapport om riktade utbyggnadsupp-
drag till universitet och högskolor (Skr. 2020/21:213)

• Nationell strategi för hållbar regional utveckling i 
hela landet 2021–2030 (Skr. 2020/21:133)

• En god arbetsmiljö för framtiden – regeringens 
arbetsmiljöstrategi 2021–2025 (Skr. 2020/21:92)

D. Kommittédirektiv
• Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och 

hållbar (Dir. 2021:88)

• Tilläggsdirektiv till utredningen om genomförande 
av högskoleprovet (U 2020:05) (Dir. 2021:47)

• Utökade möjligheter att upprätthålla en god arbets-
miljö (Dir. 2021:44)

• Fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning 
(dir. 2021:23)

• Inrättande av ett Institut för mänskliga rättigheter 
(Dir. 2021:22)

• Tilläggsdirektiv till Kommittén för teknologisk 
innovation och etik (N 2018:04) (Dir. 2021:1)
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Bilaga 2. Förkortningar

AFI  Academic Freedom Index

BNP  Bruttonationalprodukt 

COIL  Collaborative Oneline International Learning

COP26  conference of the parties, 26:e mötet för  
 parterna i FN:s ramkonvention om  
 klimatförändringar

CHT  Chalmers tekniska högskola

DESI Digital Economy and Society Index

EIA  European Innovation Area, Europeiska innova 
 tionsområdet

EIC  European Innovation Council, Europeiska   
 innovationsrådet

EIT  European Institute of Innovation and  
 Technology 

EEA European Education Area, Europeiska  
 utbildningsområdet

ERA European Research Area, Europeiska  
 forskningsområdet

ERC  European Research Council, Europeiska 

 forskningsrådet

ESS  European Spallation Source

EUGLOH  European University Alliance för  
 GLObal Health

FoU  Forskning och utveckling

GU  Göteborgs universitet

HR Excellence in Research EU certifiering  
 avseende att vara en attraktiv arbetsgivare  
 för forskare

IMF  Internationella valutafonden

IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change

IVA  Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin

KI  Karolinska Institutet

KIC  Knowledge and Innovation Communitites

KTH  Kungliga tekniska högskolan 

LERU  League of European Research Universities 

LTH Lunds tekniska högskola

LU Lunds universitet 

MAX IV  MAX IV-laboratoriet

MSCA  Marie Skłodowska-Curie Actions

SCB  Statistikmyndigheten SCB

SLUG  Stockholms universitet, Lunds universitet,  
 Uppsala universitet samt Göteborgs universitet

SOU statens offentliga utredning

SU  Stockholms universitet

SUHF  Sveriges universitets- och högskoleförbund 

THE Times Higher Education, rankinginstitut

UHR Universitets- och högskolerådet 

UKÄ Universitetskanslersämbetet 

UU Uppsala universitet

V-Dem  Varieties of Democracy

WTC World Trade Center

QS  Quacquarelli Symonds, rankinginstitut
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