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GDE Europa

Globalt Dynamiskt Engagemang (GDE) är en ansats som Lunds 
universitet arbetar utifrån för att stärka och vidareutveckla 
internationellt genomslag avseende forskning, utbildning samt 
nätverk och innovation. Demokrati, akademisk frihet och an-
svarstagande är grundpelare i detta arbete. Arbetet bygger på 
en gedigen analys av den omvärldsbevakning som kontinuerligt 
genomförs. Världen förändras snabbt och blir alltmer komplex 
och osäker. Geopolitiska kriser och konflikter, pandemier, demo-
grafiska förändringar, ökade ojämlikheter, ökad autokratisering 
och minskat förtroende för expert- och kunskapsorganisationer 
påverkar lärosäten på ett genomgripande sätt, inte minst dess 
internationalisering och globala samarbeten. Dessutom står 
akademin inför utmaningen med bristande akademisk frihet på 
många platser i världen, och regelverk som försvårar internatio-
nellt samarbete och internationell rekrytering. I denna kontext 
vill Lunds universitet använda de möjligheter som den digitala 
och gröna omställningen innebär och på ett ansvarsfullt, hållbart 
och dynamiskt sätt öka sitt globala engagemang och samarbete 
med partner och nätverk inom såväl högre utbildning som 
samverkans- och innovationsverksamheter.

GDE-ansatsen bygger på att ramverk för de geografiska 
områden där universitetet är engagerade årligen ställs sam-
man. Till dessa ramverk (förkortade GDE-F) beslutas även en 
färdplan avseende kommande år. I detta dokument presenteras 
färdplanen för Europa 2023 samt kort bakgrundsinformation 
från ramverket som är avsedd att ge riktning till det kortsiktiga 
universitetsövergripande arbetet, som över tid även bygger den 
långsiktiga inriktningen för universitetet. 

I färdplanen presenteras några prioriterade aktiviteter för 
arbetet under 2023, men det utesluter inte att även andra frågor 
kan komma att bli aktuella, allt i enlighet med det arbetssätt 
kring plattform för strategiarbete som Lunds universitet arbetar 
utifrån avseende 2023-2024.

Kristina Eneroth 
Vicerektor för samverkan och internationella frågor
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LU på den europeiska arenan

Utifrån de övergripande målen att stärka LU:s ge-
mensamma position i Europa och stärka nyttjandet av 
befintliga nätverk och allianser i området, identifieras 
följande styrkor och möjligheter.

STYRKOR

• Många starka och långvariga samarbeten inom 
utbildning, på olika nivåer

• Många forskningssamarbeten med högt rankade 
universitet 

• Medlemskap i nätverken League of European 
Research Universities (LERU) och Universitas 21 
(U21) tillsammans med andra forskningsintensiva 
universitet  

• Deltagande i European University Initiative genom 
EUGLOH 

• Omfattande deltagande i EU:s ramprogram för 
forskning och innovation; Horizon 2020 / Europe, 
och i EU:s program för utbildningssamarbete; 
Erasmus+

MÖJLIGHETER

• Genom t ex EUGLOH och LERU proaktivt bidra till 
och driva förändringar inom högre utbildning i 
Sverige och Europa

• Centraleuropeiska länder vars högre utbildning blir 
starkare och alltmer orienterade mot EU kan erbjuda 
viktiga framtida utvecklingsmöjligheter 

• Brexit har i viss mån ökat intresset för djupgående 
internationella samarbeten hos brittiska universitet, t 
ex lärosäten som ingår i LERU och U21 

• Med anledning av brexit kan LU öka rekryteringen av 
avgiftsskyldiga studenter från Storbritannien, samt 
fånga upp duktiga europeiska studenter och forskare 
som tidigare valt Storbritannien som destination 

• Mindre fokus på fysisk mobilitet pga pandemi och 
hållbarhetsaspekter kan göra samarbeten inom 
Europa mer attraktiva
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Forskningssamarbete

Elva av 15 topplaceringar på LU:s sampubliceringslista innehas av europeiska länder, med 
Storbritannien, Tyskland, Danmark, Italien och Frankrike på de mest framskjutande 
platserna.  

När det gäller topplistan för europeiska sampu-
bliceringsaktörer domineras den övre delen av listan 
av nordiska och brittiska lärosäten. Köpenhamns 
universitet har en särställning i förhållande till övriga 
aktörer, följt av Aarhus universitet, University of 

Oxford, Köpenhamns universitetssjukhus, University of 
Cambridge och Helsingfors universitet. 

Bilden nedan visar LU:s sampubliceringsmönster i 
Europa med svenska lärosäten undantagna. 

 

Cirklarnas storlek återspeglar omfattningen på sampublikationerna med LU 2017–2021 och färgerna visar sampubliceringsmöns-
ter mellan lärosätena i området. Informationen hämtad från LUCRIS.

Den täta relationen med Storbritannien, Tyskland, 
Danmark, Italien och Frankrike återspeglas även 
inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, 
Horizon 2020, där projekt med tyska, brittiska och 
italienska partner dominerar. För samarbeten med eu-
ropeiska aktörer återfinns CNRS i topp, liksom Köpen-
hamns och Helsingfors universitet, tillsammans med 

forskningsråd och institut i Frankrike, Storbritannien 
och Italien. Även andra danska universitet, som DTU 
och Aarhus hamnar på topp-10-placeringar. Många av 
lärosätena på topplistan är LERU-medlemmar. 
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Utbildningssamarbete

EU har på senare år tagit flera initiativ för att flytta fram regionens position, undanröja 
hinder för transnationellt samarbete och intensifiera arbetet med att förverkliga ett euro-
peiskt område för högre utbildning och för forskning (EEA & ERA).    

Detta gäller inte minst på utbildningsområdet där 
flera nyligen lanserade åtgärder, t ex European Univer-
sity Initiative, syftar till att snabba på utvecklingen. LU 
deltar i en av allianserna, EUGLOH (European Uni-
versity Alliance for Global Health), och kan på så sätt 
följa utvecklingen och driva och påverka arbetet från 
insidan. EU lanserade även i januari 2022 en europeisk 
universitetsstrategi med ambitionen att stärka och 
stödja hela högskolesektorn i Europa. Flera verktyg för 
europeiskt samarbete presenterades, som komplement 

till befintliga program som Erasmus+ och Horizon 
Europe.

Inom utbildning är Tyskland, Storbritannien och 
Frankrike LU:s största samarbetsländer. Inom ramen för 
Erasmus+ programmet har LU avtal med 437 lärosä-
ten i Europa. Förutom tre universitetsövergripande 
avtal, NORDLYS-nätverksavtalet och EUGLOH-avtalet, 
tecknas alla avtal på fakultets-/institutionsnivå. Ett 
flertal europeiska universitet har avtal med mer än en 
fakultet. 

Avtal: 828

Partner: 437

Inresande studenter  
totalt 2019/20: 4150

Utbytesstudenter 
2019 /20: in 692, ut 311

Informationen hämtad från Kuben och SoleMOVE

Europa

Mest omfattande mobilitet äger rum med University 
of Amsterdam, University of Edinburgh och Utrecht 
University. Högst söktryck har platserna till University 
of Edinburgh, University of Amsterdam, University 
of Bocconi, University College Dublin och University 
of Glasgow. Obalansen i de europeiska avtalen som 
helhet är fortfarande stor, med betydande övervikt 
för inresande studenter i förhållande till de utresande. 
Störst är den totala obalansen på de tyska avtalen, 
medan det omvända balansförhållandet (fler ut- än 
inresande) gäller för fyra länder: Irland, Island, Norge 
och Storbritannien.

Förutom för studentmobilitet används Erasmus+ 
programmet för praktik samt mobilitet för lärare 

och personal. LU är även en relativt flitig deltagare i 
Erasmus+ programmets projektdel som bl a inkluderar 
samarbetspartnerskap, innovationsallianser, Erasmus 
Mundus Joint Masters och kapacitetsuppbyggnad.

Rekryteringen från Europa till LU:s masterprogram 
ligger på en ganska stadig nivå för EU/EEA-länderna. 
Tyskland och Nederländerna är de största förutbild-
ningsländerna. Vad gäller övriga europeiska länder 
kommer flest studenter från Storbritannien. Majori-
teten av studenterna läser ett program vid EHL, följt 
av de Samhällsvetenskapliga och Naturvetenskapliga 
fakulteterna samt LTH. För de flesta länderna i Europa 
görs inga riktade marknadsföringsinsatser. Undantagna 
är Storbritannien, Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet.
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Nätverks- och innovationssamarbete

LU har ett universitetsövergripande partnerskap 
med Hamburgs universitet, Tyskland. Vidare är 
LU medlem i LERU, ett nätverk som utgörs av 23 
forskningsintensiva universitet i Europa, och U21, ett 
globalt nätverk som har nio medlemmar i Europa. 
Ett av lärosätena i U21 är University of Nottingham, 
Storbritannien med vilket LU haft ett universitetsöver-
gripande fördjupat partnerskap, men som nu övergått 
till att vara prioriterad via U21-nätverket tillsammans 
med övriga medlemmar. LU ingår även i Europa-
alliansen EUGLOH.

LERU:s främsta syfte är att artikulera de forsknings-
intensiva universitetens intressen gentemot politiker 
och andra makthavare på EU-nivå genom policy 
papers, uttalanden, möten och evenemang.

Medlemmar i nätverket är KU Leuven, Köpenhamns 
universitet, Helsingfors universitet, Sorbonne Univer-
sité, Université Paris-Saclay, University of Strasbourg, 
University of Amsterdam, Leiden University, Utrecht 
University, Trinity College Dublin, University of Milan, 
Universität Zürich, Université de Genève, Universitat 
de Barcelona, Lunds universitet, Imperial College 
London, University of Cambridge, University of 
Edinburgh, University College London, University of 
Oxford, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Ruprecht-
Karls-Universität Heidelberg och Ludwig-Maximilians-
Universität München. Bland dessa, liksom inom U21, 
finns flera intressanta samarbeten att vidareutveckla, 
inte minst med lärosätena i Storbritannien.

LERU har strategiskt samarbete med andra sam-
manslutningar av universitet, bl a med CE7, en grupp 
ledande centraleuropeiska lärosäten som finns anled-
ning att använda som ingång för bilateralt samarbete i 
det området.

U21 syftar till att uppmuntra och underlätta rörlig-
het mellan medlemsuniversiteten samt skapa förut-
sättningar för samarbets- och utvecklingsprojekt inom 
utbildning, forskning och administration.

Bland de europeiska medlemmarna återfinns KU 
Leuven, University College Dublin, University of Zurich, 
University of Amsterdam, University of Birmingham, 

University of Edinburgh, University of Glasow och 
University of Nottingham. 

Inom EUGLOH samarbetar LU sedan 2019 kring 
frågor om global hälsa brett definierat med Université 
Paris-Saclay – koordinator, Frankrike, University of 
Szeged, Ungern, University of Porto, Portugal och 
LMU – Ludwig-Maximilians-Universität München, 
Tyskland. Den 1 januari 2023 utökades alliansen med 
fyra partner; Universidad de Alcalá, Spanien, The Arctic 
University of Norway Tromsø, Norge, University of 
Novi Sad, Serbien och Universität Hamburg, Tyskland. 
Alliansen involverar alla grupper inom LU: studenter, 
doktorander, lärare, forskare, teknisk-administrativ 
personal och ledning. Alliansens aktiviteter har tydliga 
kopplingar till frågor om hållbarhet och den gröna 
och digitala omställningen. Andra fokusområden är 
att stärka utbildning kopplat till de stora forsknings-
anläggningarna som finns vid deltagande universitet, 
samt livslångt lärande och anställningsbarhet. 
Samarbetet kan användas för att stärka banden med 
medlemsuniversiteten, men framförallt som ett verktyg 
att driva förnyelsearbete på lärosätes-, nationell och 
europeisk nivå.

Förutom dessa nätverk återfinns Baltic University 
Programme, samt en mängd värdefulla nätverk på 
fakultetsnivå, bl a CESAER, T.I.M.E, ICOS, Rotterdam 
Law Network, EFMD, AMBA och en rad nordiska 
nätverk kopplade till Nordplusprogrammet.

Strukturerade samverkans- eller innovationsinitiativ 
tillsammans med europeiska partner är förvånansvärt 
få. Det finns undantag gällande t ex livsvetenska-
per i form av Medicon Valley Alliance med säte i 
Köpenhamn och vissa andra större projekt med 
företagskopplingar, men helhetsbilden är blek. I nära 
anslutning till flera LERU-universitet återfinns olika 
innovationssatsningar i form av innovationsdistrikt 
och/eller innovationsnav. Under kommande år blir det 
angeläget för LU att välja ut någon/några av dessa 
innovationsmiljöer för närmare samarbete.
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LU:s mobilitetsavtal i Europa

• Tyskland – 68

• Frankrike – 64

• Storbritannien – 47

• Italien – 35

• Spanien – 32

• Finland – 24

• Nederländerna – 21

• Norge – 21

• Danmark – 18

• Belgien – 15

• Österrike – 15

• Schweiz – 11

• Portugal – 11

• Polen – 9

• Litauen – 6

• Grekland – 6

• Irland – 6

• Island – 5

• Tjeckien – 5

• Ungern – 4

• Estland – 3

• Turkiet – 3

• Kroatien – 2

• Bulgarien – 1

• Färöarna – 1

• Lettland – 1

• Malta – 1

• Slovakien – 1

• Slovenien – 1
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Europa  
– färdplan 2023

• Stärka samarbetena med ett antal utvalda lärosäten i 
Storbritannien

• Stärka de bilaterala samarbetena med universitet i LU:s 
prioriterade nätverk

• Stärka samarbetena i Central- och Östeuropa, med speciellt 
fokus på Ukraina

• Mer aktivt engagemang i utvecklingen på EU-nivå, t ex via 
nätverken LERU och U21 och alliansen EUGLOH: Global hälsa
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