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1 Verksamhetsplan 2021 
 
Fakultetsstyrelsen har antagit en strategi för Samhällsvetenskapliga fakulteten 
2021–2026, se bilaga 1. Strategin, som följer universitetets strategi har varit 
vägledande i arbetet med verksamhetsplaneringen för 2021: 
 
Fakulteten ska attrahera och behålla engagerade studenter och medarbetare. 
Forskning och utbildning ska sträva efter högsta kvalitet och vara nationellt 
ledande och internationellt framstående. Verksamheten ska präglas av ett 
öppet och kreativt klimat, mångfald, samarbete samt ett ifrågasättande och 
kritiskt f�rh�llningss�tt. Fakulteten ska möta komplexa samh�llsutmaningar 
genom ämnesbredd, tvärvetenskapliga samarbeten och samverkan med 
omvärlden.  
 
Verksamhetsplanen består av två delar samt bilagor. Den första delen 
fokuserar på frågor som kommer att stå i centrum för 2021 års verksamhet. I 
den andra delen presenteras detaljerna i resursfördelningen för 2021. 

1.1 Samhällsvetenskapliga fakulteten inför 2021 
Året 2020 kom att präglas helt av covid-19-pandemin. En betydande del av 
det arbete fakulteten lagt för sig fick läggas åt sidan för att hantera vårens 
omställning när de campusbaserade utbildningarna lades om till en 
hybridform med betydande inslag av digital undervisning. Organisationen 
sattes med kort framförhållning på stort prov, men svarade genomgående upp 
mycket väl. Inför kalenderårets slut, med förnyade restriktioner, kan 
fakulteten notera att i stort sett hela verksamheten är digital även om fakulteten 
fortsatt vinnlagt sig om att hålla studiemiljöerna öppna och om att erbjuda 
utbildningsmoment på campus. 
 
De långsiktiga konsekvenserna av pandemin är fortfarande svåra att 
överblicka. Det kan befaras att digitaliseringen av utbildning får långtgående 
effekter på hur lärare, potentiella studenter och konkurrerande 
utbildningsanordnare ser på och kommer att bedriva högre utbildning i 
framtiden. För en fakultet som betraktar campusbaserad utbildning som en 
konkurrensfördel blir det viktigare än på länge att följa med förändringarna i 
det internationella utbildningslandskapet. De ekonomiska effekterna av 
pandemin har hittills varit förvånansvärt begränsade. Icke desto mindre delar 
fakulteten med många en oro för att forskningen kommer att påverkas negativt 
när finansiärernas ekonomiska utrymme krymper och/eller styrs om. 
 
De kortsiktiga effekterna av pandemin är påtagliga. Arbetsmiljön har drabbats 
negativt, liksom organisationens effektivitet. Bland de positiva effekterna kan 
nämnas att pandemin öppnat ögonen för digitaliseringens möjligheter och 
gjort både studenter och medarbetare bekvämare i att använda digitala 
verktyg. Efter 2020 har vi betydligt bättre förutsättningar att dra fördel av 
digitaliseringen. I hanteringen av pandemins konsekvenser har fakulteten 
också blivit uppmärksam på några mindre lyckade organisatoriska 
förhållanden som vi avser att analysera och justera under 2021. 
 
Sammantaget kan konstateras att fakulteten klarade vårens stresstest bra. 
Krisgrupper formerades på kort tid och studenter och personal var snabba att 



  

 2 

anpassa sig till digitala miljöer. Fakultetens kommunikationsstrategi – att dels 
hänvisa till LU-gemensam information, dels ge intern information från 
avsändare långt ut i organisationen (prefekter, studierektorer, kursansvariga) 
– tycks i stort sett ha fungerat. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek har 
haft en hög servicenivå gentemot studenter, lärare och forskare med bibehållen 
kvalitet genom hela 2020. Tveklöst har fakulteten också gjort nya erfarenheter 
som kommer att tjäna den väl framöver. 
 
Fakulteten går in i 2021 med ett fortsatt högt söktryck till utbildningarna, inte 
minst från internationella studenter; med reviderade och nya 
utbildningsprogram, som svarar mot samtidens och framtidens behov; med en 
forskningsverksamhet som fortsätter att expandera genom framgångar hos 
externa finansiärer; med ett växande engagemang för samverkan inom både 
utbildning och forskning; och med en fortsatt tydlig ambition att upprätthålla 
en utbildnings-, forsknings- och arbetsmiljö som är attraktiv för såväl 
studenter som medarbetare. 

1.2 Sammanfattning av fakultetens stora frågor 2021 
En betydande del av de resurser och den tid som inte investeras direkt i 
kärnverksamheten är vikt åt fakultetens omfattande kvalitetssäkringsarbete 
och, under de kommande 5-8 åren, genomförandet av Etapp 3 i fakultetens 
omfattande program för modernisering och sammanhållning av lokalerna i 
Lund. Inför 2021 kommer fakulteten att prioritera ytterligare tre stora frågor. 
 
För det första ska fakulteten noga och i samverkan både horisontellt och 
vertikalt ta tillvara på resultaten från RQ20 på ett sätt som ger tydliga förslag 
dels på hur fakultetens forskning kan organiseras för att ge största möjliga 
genomslag, dels på strategiska forskningsprioriteringar på såväl institutions- 
som på fakultetsnivå. Särskilt angeläget är att fakulteten hittar former dels för 
att stärka sammanflätning mellan utbildning och forskning, dels för att 
tydligare stimulera och bättre tillvarata synergier mellan forskningsmiljöer 
inom och utom fakulteten. 
 
För det andra ska fakulteten fortsätt att utveckla studenters och medarbetares 
digitala kompetenser. Arbetet med digitalisering var en prioritering redan 
inför 2020. Pandemin gav det arbetet en oväntad positiv skjuts, men kraven 
på snabb omställning och anpassning innebar också att utvecklingen till en del 
saknade klara mål, måhända blev en aning spontan och att institutioner och 
medarbetare inte gick helt i takt. Inför 2021 förstärks resurserna ytterligare 
och fakulteten tar ett nytt samlat grepp, med särskilt fokus på utbildning och 
pedagogisk utveckling. 
 
För det tredje ska fakulteten se över sin organisationsstruktur med avsikt att 
förenkla och tydliggöra linje och mandat. Också detta arbete har fått oväntad 
skjuts av pandemin. Bland de som arbetar med olika typer av uppdrag för 
fakultetens och/eller universitetets räkning är det en utbredd upplevelse att 
alltmer tid förskjuts från kärn- och stödverksamhet till ren administration. 
Fakulteten ska sträva efter att effektivisera administration för att frigöra tid för 
verksamhet. En annan utmaning är att vissa grupper och enheter hamnat 
utanför linjen. Fakulteten ska särskilt se över hur Graduate School tydligare 
ska fogas in i fakultetens linjestyrning och hur fakultetsgemensamma 



  

 3 

jämställdhets- och likabehandlingsfrågor kan knytas närmare fakultets-
ledningen. 

1.3 Forskning 
Det är angeläget att dra nytta av den genomlysning av forskningen som RQ20-
processen har inneburit. En av fakultetens ambitioner är att RQ20 ska bidra 
till mer utbyte mellan institutionerna och ökade möjligheter till samordnade 
insatser och strategier. Institutionernas självvärderingar, utvärderings-
rapporter och ”action points” är värdefulla underlag för detta gemensamma 
utvecklingsarbete, men även de universitetsövergripande utvärderings-
rapporter som behandlar teman som rekrytering, ledarskap, starka 
forskningsmiljöer, samverkan och infrastrukturer. Under 2021 kommer 
fakulteten att lyfta sådana forskningsstrategiska frågor i olika forum. 
 
Fakultetens ambition är också att stimulera samverkan mellan forskare från 
olika samhällsvetenskapliga ämnen och att utveckla en gemensam 
forskningsprofil som synliggör fakulteten och kan ligga till grund för större 
forskningsansökningar. Därför gör fakulteten en satsning på social resiliens 
som ett sådant sammanbindande forskningstema. Fyra Postdoktorer med 
denna inriktning anställs och börjar arbeta senast i början av 2021. 
Postdoktorerna kommer i samarbete med en grupp forskare att ansvara för en 
seminarieserie om social resiliens. Medel kommer också att avsättas för den 
långsiktiga planen att utveckla ett forskningsprogram. Fakulteten fortsätter 
också att stimulera forskning om sociala innovationer, under 2021 med riktad 
forskningstid för forskning inom temana ”Innovation in the global south” och 
”Technologies and the transformation of work”. 
  
En mycket betydelsefull forskningsmiljö är det strategiska och 
tvärvetenskapliga forskningsområdet The Middle East in the Contemporary 
World (MECW), placerad vid Centrum för Mellanösternstudier (CMES). 
Under hösten 2020 slutfördes en omorganisering av centret för att göra 
forskningsmiljön mer hållbar och tillvarata all den kompetens som finns inom 
universitetet. Nystarten förväntas stimulera forskningen inom området på flera 
olika sätt. 
 
Fakulteten kommer att fortsätta att på olika sätt uppmuntra och stimulera 
arbetet med forskningsansökningar, i synnerhet ansökningar till 
internationella finansiärer och s.k. excellenssatsningar. Detta sker dels genom 
ekonomiskt stöd för att söka externa medel, dels genom seminarier i samarbete 
med Forskningsservice. 
 
Fakultetens mentorsprogram för yngre forskare har gått på sparlåga under 
2020. Medel avsätts för en utredning av behoven och utveckling av ett nytt 
program, eventuellt i samarbete med andra fakulteter. 
 
Under 2021 ska en arbetsgrupp bestående av forskare, biblioteket och 
forskningskommunikatör undersöka på vilket sätt LUCRIS kan vara till hjälp 
för att förbättra hur fakulteten sammanfattar och presenterar den forskning 
som bedrivs för omvärlden. 
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1.4 Forskarutbildning 
Från och med hösten 2020 genomförs kvalitetsdialoger för forskarutbildning, 
mellan fakultetsledningen och institutionsrepresentanter och 
doktorandrepresentanter. Frågorna som diskuterats gäller bland annat vilka 
problem som har uppstått för doktorander och handledare i samband med 
Coronapandemin, hur dessa har tacklats och vad fakulteten kan bistå med, men 
också aktuella förändringar inom forskarutbildning samt lägesuppdateringar 
kring utvärderingar och kvalitetsarbete. Kvalitetsdialogerna ska följas upp i 
fakultetens Forskarutbildningsråd som ett led i kvalitetsarbetet och för att 
utbyta erfarenheter. Förhoppningen är också att kvalitetsdialoger med 
företrädare på samtliga utbildningsnivåer samt med Samhällsvetenskapliga 
biblioteket kan bidra till tydligare sammanflätning av forskning och 
utbildning. 

Som ett led i fakultetens kvalitetssäkringssystem genomförs utbildnings-
utvärderingar av all examensgrundande utbildning på grundnivå, avancerad 
nivå och forskarnivå av externa sakkunniga i en sexårscykel. Under 2021 ska 
forskarutbildning i tjänstevetenskap och genusvetenskap utvärderas. Resultat 
från genomförda utvärderingar följs upp i fakultetens Forskarutbildningsråd. 

Institutionerna ansvarar alltjämt i stor utsträckning själva för 
forskarutbildningen och hanterar både antagningsprocess och själva 
genomförandet av utbildningen. Samtidigt efterfrågas fler fakultets-
gemensamma riktlinjer, såväl utifrån (utvärderingar, föreskrifter) som internt 
(av fakultetens doktorander och handledare). Forskarutbildningsrådet kommer 
därför under 2021 att gå igenom samtliga institutioners handböcker för 
forskarutbildningen samt ”årshjulsanpassa” sina möten tematiskt. 

Att säkerställa ett brett utbud av högklassiga fakultetsgemensamma 
doktorandkurser och andra gemensamma aktiviteter för fakultetens 
doktorander är även fortsättningsvis en prioriterad fråga. Sådant samarbete 
gagnar inte bara doktoranderna utan kan också utgöra grogrund för 
tvärvetenskaplig forskning. 

1.5 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Samhällsvetenskapliga fakultetens programutbud och huvudområden finns i 
bilaga 8 respektive bilaga 7. Med antagning hösten 2021 startas ett nytt 
masterprogram, Social Scientific Data Analysis, (SSDA) inom Graduate 
School. I Handlingsplan för utveckling av utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 2021-2022, se bilaga 10, anges prioriterade områden och 
konkreta åtgärder. 

En av de högst prioriterade frågorna 2021 är fortsatt satsning på digitalisering, 
digital pedagogik och pedagogiska digitala lärandemiljöer. En organisation 
och stödstruktur för det fortsatta arbetet kommer att skapas som dockar in i 
och kompletterar universitetets centrala support och stödstruktur. Fakultetens 
satsning på en IT-pedagog fortsätter och en särskild satsning på pedagogisk 
utvecklingstid med inriktning mot digitalisering ska genomföras. Under 
hösten 2020 inleddes ett arbete som kommer att fortsätta under 2021 med att 
ta fram en seminarieserie (Skill-labs) riktad till studenter på temat digital 
färdighetsträning. 
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I enlighet med fakultetens kvalitetssäkringssystem genomförs utbildnings-
utvärderingar av all examensgrundande utbildning på grundnivå, avancerad 
nivå och forskarnivå av externa sakkunniga i en sexårscykel. Under 2021 ska 
fem kluster av utbildningar utvärderas: utbildningar inom service 
management, utbildningar inom genusvetenskap, LUCSUS masterprogram 
LUMES, tre av Graduate Schools masterprogram (Development studies, 
Global studies och Social studies of gender), masterprogrammet LUMID samt 
kandidatprogrammet BIDS. Under året kommer också utvecklingsplaner att 
arbetas fram inom ramen för utbildningsutvärderingar av psykologi och 
socialt arbete som ett resultat av genomförda utvärderingar under 2020. 
 
UKÄ ska under våren 2021 genomföra en tematisk utvärdering av lärosätenas 
arbete med breddad rekrytering. Fakulteten kommer att göra en extra satsning 
utifrån detta och tillsätta en projektgrupp med uppdraget att kartlägga 
pågående aktiviteter vid institutionerna och fakulteten inom breddad 
rekrytering och breddat deltagande samt identifiera områden att arbeta vidare 
med. En viktig del av arbetet med breddat deltagande är fakultetens SI-
verksamhet, som kommer att utvärderas och vidareutvecklas under 2021. 
 
Projektet Samordnad karriärverksamhet vid Samhällsvetenskapliga fakulteten 
som inleddes 2020 fortsätter under 2021. Fakultetsgemensamma resurser 
avsätts för detta arbete. 

1.6 Samverkan och innovation 
Samverkan med det omgivande samhället är en självklar del av fakultetens 
verksamhet. Samtidigt ställs det allt större krav på samverkan och bidrag till 
lösningar på samhälleliga problem. Externa finansiärer förväntar sig i ökad 
utsträckning att forskning inte bara ska spridas till, utan också genomföras i 
samarbete med externa aktörer. Studenter efterfrågar också utbildningar som 
knyter an till arbetslivet och har en tydlig samhällsrelevans. 
 
En nyligen genomförd kartläggning av fakultetens samverkan visar tydligt att 
det redan finns en stor bredd av olika samverkansformer kopplade till både 
forskning och utbildning. Kartläggningen visar också att fakulteten i sin helhet 
främst samverkar med aktörer inom offentlig sektor och betydligt mindre med 
organisationer inom privat sektor. Flera institutioner har ett intresse av att 
vidareutveckla sin samverkan med det omgivande samhället – inte minst 
genom att arbeta mer systematiskt och strukturerat med samverkan i olika 
former. 
 
I slutet av 2020 bildades en fakultetsgemensam samverkansgrupp, som leds 
av fakultetens koordinator för innovation och samverkan och som består av 
representanter från olika institutioner samt en kommunikatör. Under 2021 
fortsätter arbetet med att utveckla denna grupp och att hitta former för att 
skapa ett strukturerat och strategiskt samverkansarbete inom fakulteten. 
Ambitionen är att gruppens arbete under 2021 ska mynna ut i långsiktiga mål 
för fakultetens samverkan, men också i en plan för genomförande av konkreta 
insatser. 
 
Under 2021 fortsätter arbetet med att utveckla kommunikationen om 
fakultetens samverkan med det omgivande samhället, bland annat på 
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fakultetens webbsida. Samtidigt kommer fakulteten under 2021 att utforska 
möjligheterna till att skapa mera interaktiva mötesplatser för att 
vidareutveckla eller skapa nya kontakter med aktörer i det omgivande 
samhället. Under 2021 kommer fakulteten att utlysa frömedel till 
samverkansinitiativ som kan kopplas till redan pågående forskning. 
 
Fakulteten ska fortsätta att stimulera intresset för innovationer bland 
fakultetens forskare, samt fortsätta samarbetet med LU Innovation i syfte att 
skapa ett stöd som passar alla fakulteter. I december 2020 genomförs i 
samarbete med LU Innovation en workshop riktad till doktorander på temat 
samverkan, innovation och genomslag i samhället (impact). Finns det intresse 
kommer fler sådana workshops att genomföras under 2021. 

1.7 Medarbetare, ledning och organisation 
RQ20-utvärderingen av universitetets rekryteringsarbete kommer att bilda 
underlag för en fördjupad diskussion av fakultetens kompetensförsörjning, 
med ambition att formulera grundprinciper och ta fram tydliga riktlinjer för 
rekrytering. Ett särskilt fokus ska läggas på internationell rekrytering. 
 
Arbetsmiljöbegreppet har fått ny belysning genom pandemin. Med hemarbete 
reduceras arbetsgivarens kunskap om den fysiska arbetsmiljön kraftigt och 
möjligheten till en vardagsnära inkänning av den psykosociala arbetsmiljön 
begränsas starkt i digitala miljöer. Men det delegerade arbetsmiljöansvaret är 
oförändrat. Det som vid fysisk närvaro på arbetsplatsen i hög utsträckning 
kunde klaras av med öppna ögon och en smula empati, tar under pandemin 
massor av tid i anspråk med epost, digitala möten och telefonsamtal. 
Fakulteten ska eftersöka verktyg och utbildningar så att prefekter och övriga 
chefer kan bedriva effektivt arbetsmiljöarbete och ta ansvar för arbetsmiljön 
också när medarbetarna arbetar på distans. 
 
En hög andel av fakultetens institutioner byter ledning inför 2021. Fakulteten 
ser ett stort behov av att snabbt ge nya prefekter förutsättning att leda och 
fördela arbetet på institutionerna, samt arbeta med strategiska verksamhets-
frågor inom de givna ekonomiska ramarna. En extra ansträngning görs därför 
under 2021 för att skräddarsy en introduktion. Egen kompetens kommer att 
mobiliseras, i kombination med universitetets internutbildningar och köpt 
utbildning. 
 
Pandemin har påverkat arbetssätten för administrativ personal och tydliggjort 
behov av samordning och samarbete inom flera områden. Fakultetens många 
administrativa nätverk fyller viktiga funktioner. Under 2021 kommer 
fakulteten systematiskt att samla in exempel på hur samarbeten och 
samordning kan säkerställa långsiktighet, kompetensutveckling, backup och 
inte minst möjlig effektivisering, särskilt för den administration som ger stöd 
till utbildning. Den fakultetsgemensamma bokningen av undervisningslokaler 
på Campus Paradis fortsätter under 2021. En beskrivning av hur fakulteten 
jobbar med kommunikation kommer att tas fram under året. Syftet är att belysa 
nuvarande arbetsprocesser och undersöka förbättringsmöjligheter både på 
fakultets- och institutionsnivå. 
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1.8 Campus Paradis och Campus Helsingborg 
Fakultetens projekt för Campus Paradis är ett långsiktigt projekt som startade 
med ombyggnaden av Eden 2013, fortsatte med Socialhögskolans inflyttning 
i det nyrenoverade Gamla köket. Projektet är nu fokuserat på det nya 
Samhällsvetenskapliga Centrum som enligt planerna ska skapas av en 
nybyggnad som sammanbyggs med hus O och M. Syftet med centrum är att 
skapa en öppen och flexibel lärande- och forskningsmiljö med mötesplatser 
för studenter och medarbetare. Miljön ska vara attraktiv för studenter, lärare, 
forskare och administratörer och inbjuda till samverkan. Biblioteket placeras 
centralt i centrat och omgärdas av studieplatser, mötesplatser och lärosalar. 

Projektet går under 2021 in i en ny fas. Förstudien är klar och har varit på 
remiss. Under året ska en programhandling skapas för Samhällsvetenskapligt 
centrum vilket innebär att projektet på en mer detaljerad nivå än tidigare 
kommer titta såväl på själva byggnaden som på övergripande möblering och 
utrustning i t.ex. studiemiljöer, lärosalar och bibliotek. I samband med detta 
behöver fakulteten under 2021 starta delprojekt som fokuserar på hur 
gemensamma utrymmer specifikt ska utformas och utrustas men också sätta 
fokus på frågor som berör planering och organisation. Under processen 
kommer såväl studenter som anställda att bjudas in för att vara delaktiga i 
planerna för utformning av rummen. 

Även för hus G, sociologen, tas en programhandling fram 2021. Genom vissa 
ingrepp i huset ska ytterligare en institution beredas plats, tillsammans med 
Sociologiska institutionen. 

I förstudien visar de skissade förslagen till inplaceringar för hela kvarteret 
Paradis, masterplanen, att hela fakulteten inte ryms i fakultetens byggnader i 
kvarteret. Alternativa lösningar behöver utredas under 2021 genom att dels ta 
fram olika förslag på lämpliga lösningar/inplaceringar, dels beräkna hur olika 
förslag påverkar fakultetens ekonomi. Alla skisser och inplaceringar av 
verksamheter ska tillsvidare betraktas som preliminära. 

Projekt Campus Paradis kommer att pågå under hela 2020-talet. 
Samhällsvetenskapligt Centrum beräknas vara klart för inflyttning 2026. 
Fakulteten behöver ha en beredskap för att det kan komma att ske förändringar 
som att enheter förändras storleksmässigt, omorganiseras, och att enheter 
tillkommer eller försvinner redan innan projektet är klart. Förändringar i 
teknik och verksamhet kommer också att påverka hur vi använder våra lokaler. 

Utvecklingsenheten vid Campus Helsingborg driver sedan ett par år ett 
välbehövligt arbete med att rusta upp och förnya de publika miljöerna på 
Campus Helsingborg. Arbetet sker i kontinuerlig dialog med verksamheterna 
i Helsingborg och det ekonomiska ansvaret ligger på rektor vid Campus 
Helsingborg. Under 2021 har turen kommit till lärosalar och grupprum. 

En vidareutveckling av de relativt nya interaktiva lokalerna för utbildnings-, 
forsknings och utåtriktade aktiviteter på Mind Park, det som kallas Green 
Park, fortsätter. En ny inspelningsstudio, där lärare kan göra egna inspelningar 
i undervisningssyfte, beräknas bli klar under 2021. 
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På Campus Helsingborg pågår också ett pilotprojekt om gemensam 
tentamenshantering tillsammans med LTH. Projektet beräknas sätta igång 
2021 och innebär att provhanteringen på campus såväl operativt som 
administrativt samordnas. Samordningen inkluderar hantering av studenter 
med behov av särskilt pedagogiskt stöd. 
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2 Fördelning av resurser och uppdrag 

2.1 Övergripande förutsättningar 
Universitetsstyrelsens fördelning av anslag utgår från budgetpropositionens 
planeringsförutsättningar och fakultetens resursfördelning bygger i sin tur på 
universitetsstyrelsens fördelningsbeslut. 
 
Årets resursfördelning är i hög grad påverkad av Coronapandemin. 
Regeringen gör extra satsningar på nya temporära utbildningsplatser inom 
högre utbildning så att studenter med kort varsel kan erbjudas plats på 
utbildning. Tilldelning av tillfälliga medel startade redan 2020 i vårändrings-
budgeten. Även till forskning kommer ett temporärt anslag för att dämpa de 
konsekvenser Covid-19 har för externt finansierad forskning. 
 
Utbildning 
De nya satsningarna till utbildning är kortsiktiga och riktade specifikt till vissa 
ändamål som bristyrken, utbildning på avancerad nivå, livslångt lärande, 
behörighetsgivande utbildning m.m. Lunds universitets del i satsningen är ca 
125 miljoner kronor där endast en mindre andel är permanenta medel. 
Universitetsstyrelsen (US) fördelar ca två tredjedelar av anslaget till 
fakulteterna. Återstående medel läggs till rektor och universitetets 
utbildningsnämnd att fördela. En del av de kortvariga utbildningsplatserna 
avser även år 2022 och 2023. 
 
Av den tillfälliga satsningen har US fördelat ett relativt stort belopp till 
Samhällsvetenskapliga fakulteten. Fakultetens uppdrag motsvarar ca 230 
helårsstudenter med samhällsvetenskaplig ersättningsnivå riktat till livslångt 
lärande och utbildning på avancerad nivå. 
 
I följande fördelningsbeslut fördelas reguljära statsanslag och förväntade 
intäkter från studieavgifter. De temporära statsanslagen till utbildning 
fördelas av fakultetsstyrelsen i ett kompletterande beslut (per capsulam) innan 
december månads utgång 2020. 
 
Forskning 
Enligt budgetpropositionen ökar basanslagen till forskning med 720 miljoner 
2021. Därtill får forskningen en engångsförstärkning på 500 miljoner kronor 
2021 som motiveras av att pandemin negativt har påverkat möjligheten att dra 
in externa medel. Fördelningen till lärosätena blir känd först i forsknings-
propositionen som kommer i slutet av november. Universitetsstyrelsen har 
gjort vissa antaganden om nya medel 2021 och väljer att fördela 15 miljoner 
kronor i basanslag och 20 miljoner kronor i tillfällig ersättning till 
fakulteterna. Samhällsvetenskapliga fakultetens andel av basanslagshöjningen 
är 15 procent och av engångsbeloppet tilldelas fakulteten ca 4 procent. 
Universitetsstyrelsen väljer att fördela engångsbeloppet relativt fakulteternas 
omfattning av externa medel. 
 
Fortsatt urholkning 
Utöver en alltför låg uppräkning av statsanslagen med pris- och löneindex 
(plo) på 1,72 procent för 2021, föranleder Coronapandemin regeringen att 
göra besparingar/sänkningar både på utbildningsanslaget (-3 370 tkr) och 
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forskningsanslaget (-13 490 tkr) med hänvisning till att förändrade arbetssätt 
under pandemin har lett till färre resor. Sannolikt är dessa besparingar 
bestående. US har lagt ut besparingen till fakulteterna baserat på tidigare års 
resekostnader. 
 
Vid Lunds universitet ökar personalkostnaderna när lönekostnadspåslaget 
(lkp) höjs med 1,5 procentenheter till 53,5 procent 2021. Höjningen är 
nödvändig för att klara ökade pensionskostnader och en ytterligare höjning är 
att förvänta 2022. Universitetet ökar också avdraget från utbildningsanslaget 
till 3,4 procent (+0,2 %) för att finansiera vissa universitetsgemensamma 
kostnader som exempelvis studentbostäder för internationella studenter och 
universitets kultur- och museiverksamheter. 
 
De universitetsgemensamma kostnaderna ökar med 26,5 miljoner kronor till 
726,5 miljoner kronor under 2021. Fakultetens andel av ökningen är 2 821 tkr. 

2.2 Fakultetens ekonomiska läge 
Fakulteten fortsätter att expandera både sina forsknings- och sina 
utbildningsintäkter. Statsanslagen har ökat, liksom intäkter från 
bidragsfinansierad forskning och intäkter från betalande studenter. Den 
positiva trenden gäller fakulteten som helhet även om en betydande del av 
expansionen 2018 och 2019 förklaras av att Centrum för Mellanösternstudier 
(CMES) och Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS) 
inkorporerats i fakulteten. 
 
Fakulteten har under en rad år successivt ökat den externt finansierade 
forskningen så att den nästan når upp till att utgöra hälften av fakultetens 
forskningsfinansiering. Fakultetens utväxling mellan statsanslag och bidrag 
ligger på 94 procent. 
 

 
 
Ansträngningar för att öka de externa bidragen är nödvändigt för att fakulteten 
ska kunna öka forskningsvolymen. Vetenskapsrådet och även övriga statliga 
forskningsfinansiärer kommer att få stora påslag i nya forsknings-
propositionen medan höjningar av de permanenta anslagen till lärosäten blir 
lägre kommande år 2022-2024. 
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Avgiftsstudenterna ökar under 2020 Coronapandemin till trots. Inför 2021 
förväntar fakulteten intäkter upp mot 20 miljoner kronor. 

Den positiva utvecklingen av intäkter har inte kunnat matchas fullt ut av 
motsvarande kostnadsutveckling. Samhällsvetenskapliga fakultetens 
myndighetskapital fortsätter att öka trots försök att vända utvecklingen. 
Fakulteten har byggt myndighetskapital i snabb takt de senaste fyra åren. 

Universitetsstyrelsen har beslutat att nuvarande modell att flytta 
myndighetskapital till central nivå kommer att användas även 2021-2023. 
Modellen innebär att 10 procent av det belopp som överstiger 15 procent av 
kostnaderna flyttas från fakultetsnivå till en universitetsgemensam fond. 

Prognosen för 2020 pekar mot att fakulteten måste lämna ifrån sig kapital i 
samma storleksordning som de senaste två åren, dvs. över 8 miljoner kronor. 
Fakulteten avgör från vilken eller vilka verksamheter kapitalet ska tas ifrån. 

Myndighetskapitalets utveckling vid Samhällsvetenskapliga fakulteten 2016-
2020 (prognos) framgår av följande diagram: 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 P-2020

Ekonomisk utveckling Samhällsvetenskapliga fakulteten

Intäkter - utb Intäkter - fo Kostnader - utb Kostnader - fo

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2016 2017 2018 2019 2020 - Prognos

Myndighetskapital

Utbildning Forskning Myndighetskapital totalt %



12 

2.2.1 Myndighetskapital, åtgärder 
Myndighetskapitalet är en viktig ekonomisk byggsten för att klara de 
kostnadsökningar som lokalprojektet Campus Paradis för med sig. Delar av 
nuvarande myndighetskapital byggdes medvetet upp på fakultetsnivå för att 
under tio år användas till avskrivningskostnader för inredning, lås m.m. 
Preliminära beräkningar visar att det kommer att behövas ca 120 miljoner 
kronor vilket i dagsläget är mer än de tillåtna 15 procent av kostnaderna. I takt 
med att lokalprojektet har försenats har dock myndighetskapitalet byggts upp 
för tidigt. Avskrivningskostnaderna beräknas starta först 2026. 

Inför 2021 beslutar fakulteten om följande åtgärder för att minska fakultetens 
totala myndighetskapital: 

 Nytt måltal för myndighetskapital på institutionsnivå införs

Fakultetsstyrelsen fastställer att en institution maximalt får ha 7
procent i myndighetskapital vid utgången av 2023. Målet gäller
institutionens sammanlagda myndighetskapital för utbildning och
forskning. Genom att inte dela upp per verksamhet ges institutionerna
bättre planeringsförutsättningar och varje institution kan avgöra var
ett framtida myndighetskapital bäst behövs.

För institutioner som inte klarar målet 2023 kommer 
myndighetskapital att flyttas från institutionen till fakultetsnivån i 
analogi med den modell som universitetsstyrelsen tillämpar. 

 Myndighetskapital används till en fyraårig satsning på

pedagogiskt utvecklingsarbete 2021-2024 - satsning på

biträdande lektorer

Fakultetsstyrelsen beslutar att använda ca 28 miljoner kronor av
utbildningens myndighetskapital på fakultetsnivå till en satsning på
pedagogisk utveckling. Satsningen kostar 7 miljoner kronor årligen
under fyra år vilket motsvarar kostnaden för utbildningsdelen (50 %)
för en ny biträdande lektor per institution. Forskningsdelen av den
biträdande lektorn bör finansieras av institutionens
myndighetskapital.

Fakultetens finansierar under förutsättning att: 
- Resursen används för att frigöra tid så att befintlig personal kan

ägna tid åt kvalitetsutveckling av utbildning enligt den plan som
institutionen tar fram.

- Årsresultatet för utbildning är negativt motsvarande kostnaden för
en halv biträdande lektor.

En modell för uppföljning och överföring av medel till institutionerna 
tas fram i samarbete med institutionsekonomerna. Modellen ska vara 
framtagen till halvårsskiftet 2021. 

 Möjlighet att löpande besluta om åtgärder för att minska

myndighetskapitalet 2021

Under 2021 kan det bli aktuellt att på fakultetsnivå underbalansera
med ytterligare fakultetsgemensamma åtgärder både för utbildning
och för forskning utöver de som omnämns i resursfördelningen 2021.
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2.3 Anslag till utbildning 2021 
Fakultetens basanslag till utbildning är oförändrat jämfört med föregående år 
med undantag för uppräkningen med plo på 1,72 procent (+6 270 tkr) och 
regeringens Covid-19-besparing (-333 tkr). Anslag till den pågående 
utbyggnaden av sjukhuskuratorer erhöll fakulteten redan 2020 och 
platser/anslag till ett nytt masterprogram Master Programme in Social 
Scientific Data Analysis inom Graduate School tog fakulteten emot redan 
budgetåret 2018. 

Fakultetens statsanslag för 2021 uppgår till 372 678 miljoner kronor och 
fakultetens ”produktionsmål” uppgår till 381 126 miljoner kronor. I beloppen 
inkluderas även det tillfälliga anslaget. Utöver statsanslagen räknar fakulteten 
med intäkter från betalande studenter på 19 300 tkr 2021. Det är en förväntad 
ökning med 1 000 tkr jämfört med budget 2020. 

Fortfarande gäller att det kan bli aktuellt att betala tillbaka anslag om 
fakulteten inte registrerar tillräckligt med prestationer enligt 
utbildningsuppdraget. Detta kommer i så fall ske efter dialog med rektor och 
fakultetsledning. 

Fakultetens tillfälliga utbildningsanslag (9 633 tkr) kommer att fördelas i ett 
särskilt beslut (per capsulam) innan december månads utgång 2020. 

Fakulteten har fått ett stort uppdrag att växla upp den avancerade nivån. 
Anslaget är exklusivt riktat till program som börjar på avancerad nivå och 
utesluter därmed fakultetens längre yrkesutbildningar. Att öka andelen 
utbildning på avancerad nivå är ett prioriterat område i fakultetens strategi och 
har varit så under lång tid. Den senaste treårsperioden har andelen utbildning 
på avancerad ökat med fyra procentenheter till 25 procent 2020. En betydande 
del av ökningen på avancerad nivå härrör från avgiftsstudenter som inte räknas 
av mot statsanslagen. 

2.3.1 Fördelning av resurser och utbildningsuppdrag 
I följande avsnitt fördelas fakultetens basanslag till utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå och förväntade intäkter från studieavgifter. I 
institutionernas utbildningsuppdrag ingår de betalande studenterna. 

Resurser fördelas i fakultetens fördelningsmodell för utbildning som 
kompletteras med ett särskilt stöd till avancerad nivå. Intäkter från 
avgiftsstudenter fördelas till hälften i fördelningsmodellen och till hälften 
riktat till engelskspråkiga program/kurser baserat på antal registrerade 
helårsstudenter. 

Anslag tillfälliga utbildningssatsningar (tkr)
2021 2022

Livslångt lärande 2 240
Avancerad nivå 7 393 7 393
Summa 9 633 7 393



  

 14 

Innan utbildningsanslaget fördelas lyfts medel av till fakultetens hyror, till 
ändamål med riktad tilldelning från universitetsstyrelsen, till utbildning vid 
andra fakulteter och till fakultetens egna riktade satsningar/separat fördelning. 
 
Fördelningsmodell utbildning – GU-snurran 
Modellen baseras på att kurser har olika ersättningsnivåer/prislappar. 
Ersättningsbeloppet per helårsstudent, riksprislappen, fastställs årligen av 
regeringen (eg. årlig uppräkning med plo). 
 
Fakulteten har utbildningar/kurser från fem olika utbildningsområden: 
samhällsvetenskap, vård, medicin, naturvetenskap/teknik (N/T) och övrigt. 
Majoriteten av kurserna (78 procent) är klassade med samhällsvetenskap som 
har lägst ersättning. Vård återfinns i socionomutbildningen, medicin i 
psykolog- och psykoterapeututbildningar, naturvetenskap/teknik i 
kvantitativa metodkurser m.m. och övrigt inom journalistutbildningen. 
Tilldelning per institution av ersättning till kurser klassade med vård, medicin, 
N/T och övrigt grundas på antal registrerade helårsstudenter 2019 märkta med 
de högre prislapparna. 
 
I fakultetens modell ersätts kurser i samhällsvetenskap med 90 procent av den 
samhällsvetenskapliga riksprislappen. Kurser med högre ersättningsnivå med 
80 procent av den högre riksprislappen. Ersättningsbeloppen för alla 
prislappar grundas på en genomsnittlig prestationsgrad på 80 procent. 
 

  
 
I tillägg till modellen finns en extra ersättning till alla kurser på avancerad 
nivå. Sedan några år tillbaka ges också ersättning till kurser på 
engelskspråkiga program. Fördelningen baseras på antalet registrerade 
helårsstudenter på avancerad nivå respektive på engelskspråkiga program. Det 
belopp som reserverats till kurser på avancerad nivå räknas upp med plo 2021. 
Ersättningen per helårsstudent minskar 2021 beroende på att antal 
helårsstudenter på avancerat nivå ökat. Till engelskspråkiga kurser har 
ersättningsnivån upprätthållits eftersom intäkter från avgiftsstudenter 
förväntas öka 2021. 

 
 

För engelskspråkiga kurser på avancerad nivå ges båda tilläggen, dvs. 17 350 
kronor per helårsstudent 2021. 

Ersättningsbelopp per helårsstudent, prislappar 2021 (kr)

Samhällsvetenskap 45 809
Vård 82 143
Medicin 106 984
Naturvetenskap/teknik 76 432
Övrigt 60 474

Särskild ersättning till vissa kurser per helårsstudent (kr)
2021 2020

Till kurser på avancerad nivå 7 850 8 000
Till kurser på engelskspråkiga program 9 500 9 500
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Fördelningen av stimulansmedel till internationalisering (1 783 tkr) bygger på 
mobilitetsstatistik som läget var innan pandemin. Universitetsstyrelsen fryser 
årets tilldelning i tre år och avser att komma tillbaka med en ny 
fördelningsmodell 2024. Fakulteten fördelar medlen 2021 baserat på antalet 
ut- och inresande utbytesstudenter 2019/20. 

Riktade medel till Helsingborg. Stimulansmedel till utbildningsetableringar 
vid Campus Helsingborg fördelas enligt rektorsbeslut dnr STYR 1019/704 
(1 000 tkr). Stöd till resor och merkostnader i samband med undervisning på 
Campus Helsingborg (2 166 tkr) fördelas till berörda institutioner efter 
omfattning. 

Fakulteten avsätter 8 563 tkr till gemensamma satsningar på fakultetsnivå 
(separat fördelning). Se avsnitt 2.3.3 nedan. 

Förändringar i utbildningsuppdragen 2021 
Fakulteten fördelar resurser till 5 612 helårsstudenter (+17 hst) inklusive 
avgiftsstudenter. Inför 2021 görs ett fåtal förändringar av utbildnings-
uppdragen. Anslag till det nya institutionsövergripande masterprogrammet 
Social Scientific Data Analysis som startar höstterminen 2021 och till 
Socialhögskolans hälso- och sjukvårdskuratorsutbildning finns reserverade 
sedan tidigare. Socialhögskolan tilldelas 10 helårsstudenter (vård) till. Därmed 
är programmet fullt utbyggt. Graduate School tilldelas 12 helårsstudenter (30 
% samhällsvetenskap och 70 % naturvetenskap/teknik) till SSDA som 
kommer att var fullt utbyggt 2023. 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå i huvudområdet pedagogik 
kommer att avvecklas under en fyraårsperiod (dnr STYR 2019/376). 
Nedläggningen av fristående kurser i pedagogik är påbörjad 2020 (-30 hst) 
och fortsätter 2021 med ytterligare sänkt uppdrag (-20 hst). 

Pedagogik har ca 80 helårsstudenter inom beteendevetenskapliga kandidat-
programmet, kandidatprogrammet i personal- och arbetslivsfrågor och 
masterprogrammet i personal och arbetslivsfrågor. Dessa helårsstudenter 
kommer successivt att föras över till Sociologiska institutionen och till 
Institutionen för psykologi. Det beteendevetenskapliga kandidatprogrammet 
fick en ny utbildningsplan (utan pedagogik) hösten 2020. Hösten 2021 startar 
Kandidatprogram i Human Resources som ersätter kandidatprogrammet i 
personal- och arbetslivsfrågor. Från pedagogik lyfts därför ytterligare 20 
helårsstudenter som förs till sociologi (10 hst) och psykologi (10 hst). 

LUCSUS tilldelning 2021 är 120 helårsstudenter (+10 hst). Höjningen riktas 
till fristående kurser på avancerad nivå. Rättssociologis utbildningsuppdrag 
höjs till 200 helårsstudenter (+5 hst). 

Anslag som överförs till andra fakulteter 
Journalistutbildningen är delad mellan Samhällsvetenskapliga fakulteten och 
Humanistiska och teologiska fakulteterna (HT). Ersättning för 24 
helårsstudenter överförs till HT som har organisatoriskt ansvar för 
journalistutbildningen. Båda fakulteterna tilldelar samma belopp (1 629 tkr).  
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Kandidatprogrammet Logistics Service Management ges i samarbete mellan 
Samhällsvetenskapliga fakulteten och Lunds tekniska högskola (LTH) men är 
helt finansierat av Samhällsvetenskapliga fakulteten. Institutionen för service 
management och tjänstevetenskap (ISM) köper kurser från LTH till en 
omfattning av 56 helårsstudenter under 2021. Helårsstudenterna ingår i 
uppdraget till ISM men resurserna för dessa kurser överförs direkt från 
fakultetskansliet till LTH enligt avtal på fakultetsnivå (4 119 tkr). 

Fakultetsstyrelsens fördelning av utbildningsuppdragen för 2021, inklusive 
avgiftsstudenter, redovisas i följande tabell. Institutionernas ekonomiska 
ramar redovisas i bilaga 2. 

I utbildningsuppdragen som redovisas ovan ingår de betalande studenterna 
men de ingår inte när intäkterna avräknas på högre nivåer. 

 Utbildningsuppdragen till institutionerna ges som ett samlat uppdrag
med en ekonomisk ram. Institutionerna ansvarar för att internt fördela
resurser till kurser och program om inte annat avtalats.

 Resurser till utbildningsprogrammens ledningsgrupper ingår i
tilldelningen och institutionerna ansvarar för att tilldela resurser till
programmens ledningsfunktioner. För program som ges i samverkan

Fördelning av utbildningsuppdrag (hst) 2021 2020 differens

Inst för kulturgeografi och ekonomisk geografi
Kulturgeografi och ekonomisk geografi 307 307

Humanekologi 85 85
Sociologiska institutionen

Pedagogik 60 100 -40

Sociologi 508 498 10
Socialantropologi 85 85

Statsvetenskapliga institutionen
Statsvetenskap 545 545

Freds- och konfliktvetenskap 76 76

Institutionen för psykologi 937 927 10

Socialhögskolan 1 040 1 030 10

Genusvetenskapliga institutionen 150 150
Institutionen för kommunikation och medier

Medie- och kommunikationsvetenskap 191 191

Journalistik 24 24

Institutionen för strategisk kommunikation 327 327

Rättssociologiska institutionen 200 195 5

Inst för service management och tjänstevetenskap 700 700

Graduate School 257 245 12

LUCSUS 120 110 10

5 612 5 595 17
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ska programadministrationen samfinansieras av alla medverkande 
institutioner. 

 För yrkesutbildningarna gäller att önskemål om förändringar i
planeringstal (antal nybörjare på program) ska anmälas till fakultets-
ledningen senast första kvartalet året innan.

2.3.2 Ersättning till kurser och program inom Graduate School 
Hösten 2021 startar mastersprogrammet Social Scientific Data Analysis. 
Programmet är planerat för 25 platser, totalt 50 helårsstudenter. Det kommer 
att var fullt utbyggt 2023. Utbygganden startar med 12 helårsstudenter hösten 
2021 och fortsätter med en utbyggnad om 25 helårsstudenter 2022 och 
slutligen 13 helårsstudenter 2023. 

Utbildningarna inom Graduate School finansieras via utbildningsuppdrag med 
ersättning per helårsstudent. Graduate Schools anslag för 2021 uppgår till 
17 008 tkr. Medlen ska täcka kostnader för undervisning (köpta lärartimmar), 
administration och lokaler. Ersättningen till institutionerna för lärarnas 
medverkan i undervisning och koordinering utgår från faktisk lönekostnad per 
lärartimme inklusive ersättning för kompetensutveckling (20 procent) plus full 
ersättning för universitets- och fakultetsgemensam overhead. Institutionerna 
får därtill 5 procent i påslag för att täcka planeringskostnader vilket utgör en 
del av institutionens overheadkostnader. Det är inte möjligt att betala lärare 
som undervisar inom Graduate School med övertidsersättning. 

Inom Graduate School hanteras administrationen av fakultetsgemensamma 
forskarutbildningskurser. Fakulteten köper ca 40 procent av en 
heltidsanställning för denna administration från Graduate School 2021. 

2.3.3 Medel till riktade satsningar inom utbildning 
Fakulteten avsätter 8 563 tkr till riktade satsningar/separat fördelning och 
sätter åt sidan 9 633 tkr för senare beslut. 

Fakultetsgemensamma projekt. Canvasprojektet från 2020 är avslutat och 
ersätts av ett nytt universitetsgemensamt projekt: Digitala lärmiljöer. 
Fakulteten har en egen projektledare på 100 procent varav 25 procent 

Separat fördelning GU 2020 2021

SAS kurser kvalitetsförstärkning, 7 500 kr per helårsstudent 532 532

Pedagogisk akademi, ersättning till bedömare och utvecklingsmedel 700 700

Lärarmånader/ped. utvecklingstid, utlysningar och bedömningar via utb.rådet 1 200 1 200

Fakultetsgemensamma projekt 2 000 2 000

Kvalitetsmedel för senare fördelning 3 374 2 704

Stöd till samhällsvetarkårens arbetsmarknadskoordinator 223 227

Avskrivningar lokalprojekt etapp 2 700 700

Infrastruktur, stöd till psykoterapimottagningen, bl.a. journalsystem och IT 500 500

Delsumma separat fördelning 9 229 8 563

Avancerad nivå & livslångt lärande, tillfälliga anslag fördelas i särskilt beslut 9 633

Summa separat fördelning 9 229 18 196
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finansieras via rektor. Projektet Samordnad karriärverksamhet vid 
Samhällsvetenskapliga fakulteten fortsätter under 2021. Fakulteten startar ett 
nytt projekt kring Breddad rekrytering och breddat deltagande 2021. Resurser 
har reserverats till projektet Samordnad lokalbokning för fakultetens 
institutioner i Lund. 
 
Inom kvalitetsmedel för senare fördelning ryms pengar för att finansiera 
sakkunniga vid utbildningsutvärderingar, SI-mentorer, utvecklingsmedel för 
nya program m.m. 

2.4 Fördelning av resurser till forskning och 
forskarutbildning 

Fakultetens statsanslag till forskning 2021 uppgår till 183 862 tkr.  Föregående 
års anslag har räknats upp med plo (2 742 tkr) och med nya ”fria” 
fakultetsmedel 2 293 tkr. Regeringens Covid-besparing sänker anslaget med 
1 239 tkr. 
 
Av anslaget går 32 814 tkr till fakultetens centrumbildningar: Centrum för 
Mellanösternstudier (CMES), Swedish South Asien Studies Network 
(SASNET), Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS) och 
Centrum för Europaforskning (CFE). Inom CMES ryms anslaget till det 
strategiska forskningsområdet Politiskt viktiga regioner i mellanöstern  
(13 207 tkr). I samband med CMES omorganisering flyttas 350 tkr av 
forskningsanslaget från CMES till HT-fakulteterna. 
 
Till gemensamma satsningar på fakultetsnivå (separat fördelning) avsätts 
16 951 tkr inklusive det tillfälliga Covid-19-bidraget på 880 tkr. Se avsnitt 
2.4.2 nedan. 
 
Särskilda medel till verksamheter i Helsingborg 
Samhällsvetensakliga fakulteten tilldelas medel i universitetets treåriga 
satsning 2019-2021 för forskning riktad till verksamheter på Campus 
Helsingborg. Medlen (3 198 tkr) fördelas till Institutionen för strategisk 
kommunikation, Institutionen för service management och tjänstevetenskap 
och Socialhögskolan grundat på antal helårsstudenter i Helsingborg. 
Satsningen kommer att utvärderas av styrelsen på Campus Helsingborg för 
planering av fortsatt fördelning och därefter avgörs om satsningen blir 
permanent. Det femåriga anslaget till forskningsetableringar i Helsingborg 
(2 897 tkr) fördelas enligt rektorsbeslut Medel till forsknings- och utbildnings-
etableringar på Campus Helsingborg 2019-2023, (dnr STYR 2019/704). 

2.4.1 Fördelning av anslag till forskning och forskarutbildning 
Nuvarande modell för att fördela fakultetsmedel infördes 2019. I modellen 
undantas fördelning av anslag till fakultetens centrumbildningar. 
Fördelningsmodellen ska utvärderas efter tre år, senast den 1 september 2021 
dvs. innan resursfördelningen 2022. 
 
Fördelningsmodell för statsanslag till forskning 
Fakultetsanslaget delas i en bas/grundtilldelning och en rörlig prestations-
baserad del. Basen utgör huvuddelen av tilldelningen och räknas årligen upp 
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med plo, om inte fakultetsstyrelsen beslutar på annat sätt. Den rörliga delen 
byggs upp efterhand som nya fria medel tillförs fakulteten. 

Inför 2021 räknas bastilldelning upp med plo. Den rörliga, prestationsbaserade 
delen räknas också upp med plo och tillförs dessutom nya fria medel, totalt 
1 000 tkr. 

Den prestationsbaserade delen innehåller två parametrar: publikationer 
(50 %) och externa medel (50 %). Båda räknas dels rakt och dels viktat 
relaterat till FO-anslaget.  Variablerna beräknas med ett snitt på två år. 

Publikationer antal 25% 
Publikationer relativt FO-anslag 25% 

Externa medel  25% 
Externa medel relativt FO-anslag 25% 

Norska listan används för att identifiera och klassa/poängsätta publikationer. 
Följande poängberäkning används: 

Publikationer klassade ”unscientific” räknas inte. Vid samförfattande över 
institutionsgränser räknas en publikation per institution. Inga poäng ges för 
redaktörskap. 

Fördelning till centrumbildningar 
Centrumbildningarna ingår inte i fakultetens prestationsbaserade fördelnings-
modell. Anslagen räknas upp med plo 2021. Därtill tilldelas LUCSUS och 
CMES sin andel av de höjda fakultetsmedlen, ca 50 tkr per enhet. LUCSUS 
har en tillfällig förstärkning på 0,8 miljoner kronor under tre år (2019-2021). 
I centrumbildningarnas anslag ingår medel till hyra och därför ligger de också 
utanför fakultetens hyresmodell. 

Typ av publikation Nivå 1 
”scientific”

Nivå 2 
”prestigious”

Bok, monografi 3 6
Artikel 1 2
Kapitel 1 2
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2.4.2 Medel till riktade satsningar inom forskning och 
forskarutbildning 

Fakultetsstyrelsen reserverar totalt 16 951 tkr till riktade satsningar 2021: 

 
 
Den nya postdoktorsatsningen 2021-2022 har en inriktning mot social 
resiliens. Ersättning för fyra postdoktorer uppgår till 3 200 tkr vilket motsvarar 
90 procent av lönen plus 20 procent overhead. Ersättningen förs över till 
berörda institutioner: Socialhögskolan, Genusvetenskapliga institutionen, 
Institutionen för psykologi och Sociologiska institutionen (socialantropologi) 
Därutöver avsätt 500 tkr till en forskare som ska bidra i arbetet med att bygga 
upp en forskningsmiljö samt lägga grund för en slagkraftig 
forskningsansökan. 
 
Resurser som frigjorts vid avveckling av forskarutbildning i pedagogik (1 714 
tkr) är reserverade till en professor med placering vid Sociologiska 
institutionen. Under pågående rekrytering (2021) kommer pengarna att kunna 
användas till tillfälliga forskningssatsningar. Under 2021 reserveras medel till 
en satsning benämnd ”Intelligent intelligens”. 
 
I beloppet som avsatts till Kvalitetsmedel för senare fördelningen ryms 
kostnader för ”ethnography lab” (personalkostnader 20 %), drift av systemet 
för individuella studieplaner för doktorander, medel till 
gästprofessorsmånader m.m. En nyhet är att det under 2021 kommer att 
utlysas medel till samverkansinitiativ som kopplas till redan pågående 
forskning vid fakulteten. 
 
Det tillfälliga ettåriga forskningsanslaget på 880 tkr anslås till fakultetens 
deltagande i det internationella forskningsprojektet ”A Comparative Study of 
Expertise for Policy in the COVID-19 Pandemic”. 

Separat fördelning FO 2020 2021

Ansökningsmånader, stora projektansökningar, utlysning via forskningsrådet 1 900 1 900

Innovationsforskning, en koordinator 20% , två lektorer à 20 %, efter utlysn 800 800

Social resilience,  4 st postdoc 2021-2022 90% FO, medel till forskare  50% 3 169 3 724

Förlängning av doktorander pga förtroendeuppdrag, fr.o.m. 2016 400 400

Utveckling- och drift forskarutbildningskurser 900 900

Disputationsbidrag, 60 tkr per disputation, överförs till institutionen 1 800 1 800

Forskningstid ledare, repatriering prefekter 1 000 1 000

Arbetsliv och organisation, fd forskningsmedel från pedagogik, till ny prof 1 685 1 714

Särskilda satsningar, se bilaga 3 1 045 998

Metodworkshop, finasiering av en serie workshops 400 400

Kvalitetsmedel för senare fördelning 2 838 2 435

Delsumma separat fördelning 15 937 16 071

Tillfälligt anslag 880

Summa separat fördelning 16 951
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2.5 Gemensamma kostnader 
Gemensamma kostnader finns på universitetsnivå och fakultetsnivå. Gemen-
samma kostnader på universitetsnivå avser kostnader för universitets-
gemensam förvaltning, universitetsledning, administrativa system, 
universitetsbiblioteket m.m.  Härutöver tillkommer lokala avgifter som bl.a. 
avser kostnader för delpensioner och övertalighetsförsäkring, samt kostnader 
för funktionsansvar för lokala datanät. Samhällsvetenskapliga fakultetens 
andel av de gemensamma kostnaderna 2021 uppgår till 79 171 tkr (+2 821 tkr) 
vilket utgör 11 procent av totalen. Se bilaga 6. 

Gemensamma kostnader på fakultetsnivån uppgår till 41 242 tkr (+1 569 tkr) 
och beskrivs nedan i avsnitt 2.5.1. 

De gemensamma kostnaderna fördelas till institutionerna grundat på en 
fördelningsbas som är fakultetens kostnader för lön och drift 1 juli 2019 t.o.m. 
30 juni 2020. I fördelningsbasen ingår även de kostnader som externt 
finansierade verksamheter genererat. Ju större andel av fakultetens kostnader 
för lön- och drift som en institution har, desto större andel av gemensamma 
kostnader bär den. De institutioner som ökat sin verksamhetsvolym under 
aktuell period står för en ökad andel av fakultetens fördelningsbas och får 
därmed en ökning av de gemensamma kostnaderna, se bilaga 5. 

Kostnaderna belastar utbildningen med 35 procent och forskningen med 65 
procent. 

2.5.1 Fakultetsgemensamma kostnader 
De fakultetsgemensamma kostnaderna, inklusive biblioteket, ökar med 1 701 
tkr. I höjningen inkluderas uppräkning med plo. Ökningen förklaras 
huvudsakligen av personalförstärkningar på fakultetskansliet och biblioteket. 
Nedan följer en beskrivning av de gemensamma kostnaderna på fakulteten för 
2021. 

Fakultetskansliet. Till kansliet avsätts 14 045 tkr (+845 tkr). Fakultetskansliet 
utökar med en ekonom (50 %) som ska hantera personalplaneringssystemet 
Retendo. 

Fakultetsledning m.m. Till fakultetsledningen avsätts 3 982 tkr (+245 tkr). Till 
ledningsuppdrag avsätts sammanlagt tjänster till en omfattning av 190 procent 
för att fullgöra uppdragen. Dekanen beräknas ha 80 procent, prodekanen 60 
procent och vicedekan 60 procent tjänst på fakulteten. I posten ingår också 
kostnader för fakultetens samverkanskoordinator (25 %), fakultetens 
forskningsjournalist (50 %), styrelsearvoden och uppdragstillägg. 

Bibliotek. Till Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek avsätts 17 040 tkr 
(+611 tkr). Biblioteket förstärker med ytterligare 50 procent IT-pedagog. 

Till fakultetsstyrelsens disposition avsätts 2 000 tkr. Styrelsens disposition 
finansierar bl.a. Debatt i Lund och övriga kostnader för styrelsens och 
ledningens arbete Till den fakultetsgemensamma Graduation Ceremony 
reserveras 350 tkr från fakultetens disposition. Medlen ska täcka kostnader för 
extra administrativt stöd och praktiska arrangemang. 
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Anställningsärenden, sakkunnigarvoden. Till lärarförslagsnämndens arbete 
avsätts 1 000 tkr. 

Till Lokala skyddskommittén och arbete med jämställdhet och lika villkor 
avsätts 280 tkr. I denna post ingår lön till fakultetens huvudskyddsombud. 

Studentrekrytering och information. Till marknadsföring/rekrytering av 
studenter avsätts 420 tkr inklusive resurser till utökade utbildnings-
presentationer på webben. 

Fakultetsgemensam personalutbildning. För detta ändamål avsätts 200 tkr. 
Medlen är tillgängliga för samtliga personalkategorier. 

Högskolepedagogiska kurser. Till högskolepedagogiska kurser och 
pedagogiskt utvecklingsarbete avsätts 670 tkr. 

Studentkår. Till Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet avsätts 107 tkr i 
hyresbidrag för 2021. Fakulteten står för hälften av kårens hyreskostnader. Till 
drift av Mikrologen, studenternas lunchställe, avsätts 260 tkr. Kostnaderna 
avser hyra, städning och avskrivningar. 

Till lokalprojekt och andra tillfälliga projekt avsätts 800 tkr. Avskrivningar 
på fakultetsgemensamma satsningar beräknas till 570 tkr under 2021. 

2.6 Lokalkostnader 
Fakultetens lokaler finansieras inom anslaget för utbildning och forskning 
samt av externa medel och uppdragsutbildning. Innan statsanslagen fördelas 
lyfts medel av till hyrorna för att därefter fördelas till institutionerna, se bilaga 
4. Nedanstående beräkningar gäller inte CMES och forskningsdelen av
LUCSUS. Dessa hyror ligger utanför fakultetens hyresmodell.

Ersättningen beräknas i tre steg: 

 Faktisk hyresersättning som grundar sig på kostnader för lokaler som
institutionerna hyr enligt avtal.

 Ersättning för hyra av externa lokaler, dvs. lokaler som inte ingår i
befintliga avtal vid fakulteten, huvudsakligen gemensamma lärosalar
vid universitetet. I budgeten 2021 baseras ersättningen för externa
lokaler på faktiska kostnader som institutionerna har haft under år
2019.

 Hyreskostnader som uppstår i samband med externt finansierad
verksamhet reduceras från ersättningen. Hit hör bidragsforskning,
uppdragsforskning och uppdragsutbildningar. Principen om full
kostnadstäckning innebär att externa medel ska finansiera sin del av
institutionernas hyreskostnader.

I beräkningarna av hyran är en viktig del hur lokalkostnaderna ska belasta 
utbildning respektive forskning, vilket kan förändras år från år. I årets 
beräkning av hyror finansierade med statsanslag används ett treårssnitt för att 
fördela kostnaderna mellan utbildning och forskning. 
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Höstterminen 2020 och vårterminen 2021 bokas alla fakultetens lärosalar, 
med några få undantag, gemensamt med anledning av Covid-19. Ett mål är att 
permanenta den gemensamma lokalbokningen för fakultetens institutioner i 
Lund för att säkra en effektiv och solidarisk fördelning av 
undervisningslokaler. Resurser finns reserverade till fakultetens 
lokalbokningsprojekt. Det pågår fortfarande beräkningar av hur kostnader för 
universitetets gemensamma lärosalar ska hanteras retroaktivt och framgent 
med anledning av Coronapandemin. 

Fortsatt gäller att hyror inte debiteras internt mellan institutioner, enheter och 
kansliet för lokaler som ingår i fakultetens hyresavtal. Detta inkluderar även 
LUCSUS och CMES. 

Under 2021 kommer fakulteten att se över nuvarande hyresmodell. En 
genomlysning med eventuella förslag till förändrad modell och beräkningssätt 
ska vara framtagen inför nästa års resursfördelning. 

Hyresersättningens fördelning per institution och verksamhet redovisas i 
bilaga 4. 

2.7 Budgettekniska frågor 
Institutionerna beslutar om fördelning av resurserna utifrån de tilldelade 
ramarna. Om inte annat uttryckligen anges är målet att institutionerna ska 
förbruka hela anslaget under 2021 och institutioner med myndighetskapital 
bör i institutionens totalbudget ta hänsyn till detta i syfte att minska kapitalet. 

Institutionerna ska inför varje år upprätta en budget och en personalplan i 
universitetets budgetverktyg EOS. 

Följande gäller för totalbudgeten 2021: 

 Enligt beslut i Universitetsstyrelsen ska totalbudgeten för 2021
inkludera åtgärder med anledning av jämställdhets-, arbetsmiljö- och
kompetensutvecklingsplaner. En redogörelse ska därför lämnas över
vilka resurser som finns för dessa åtgärder för samtlig personal.
Rapporteringen ingår i det budgetunderlag som inrapporteras till
fakulteten senast den 4 december 2021.

 Institutionernas budgetar ska vara färdiga senast den 4 december 2021
i EOS och beslut i respektive institutionsstyrelse ska tas senast under
december månad 2020.

 Anvisningar och riktlinjer för institutionernas budgetar kommer att
skickas från fakultetsekonomen till respektive ekonom på
institutionerna.

Fakultetens verksamhetsplan bygger i huvudsak på s.k. bruttobudgetering, 
vilket innebär att alla medel som tillförs fakulteten förs ut till institutionerna. 
Institutionerna betalar sedan för de gemensamma resurserna på fakultets- och 
universitetsnivå. 
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De statsbudgetmedel som fördelas till institutionerna i detta budgetbeslut 
kommer att föras över till institutionerna med en tolftedel varje månad. 
Debitering av gemensamma kostnader sker på motsvarande sätt. 

Uppföljning av budgeten sker genom tertialbokslut per den 30 april och den 
31 augusti 2021. Då ska även helårsprognoser upprättas och återrapporteras 
till fakultetsstyrelsen. Även utbildningsuppdragen kommer att följas upp 
tertialvis. Årsbokslut görs i vanlig ordning efter den 31 december. 

2.8 Fakultetsstyrelsens beslut 
Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen beslutar 

att fastställa verksamhetsplan, resursfördelning och uppdrag för 2021 
enligt föreliggande förslag. 

Christofer Edling Malou Engberg de Carvalho



Bilaga 1 

Ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar 

vår värld och människors villkor. 

Strategi för Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021–2026 

Fakulteten ska attrahera och behålla engagerade studenter och medarbetare. Forskning och 

utbildning ska sträva efter högsta kvalitet och vara nationellt ledande och internationellt 

framstående. Verksamheten ska präglas av ett öppet och kreativt klimat, mångfald, 

samarbete samt ett ifrågasättande och kritiskt förhållningssätt. Fakulteten ska möta 

komplexa samhällsutmaningar genom ämnesbredd, tvärvetenskapliga samarbeten och 

samverkan med omvärlden.  

Prioriterade områden 

Utbildning och forskning ska vara sammanflätade 

• Lärare ska bedriva aktiv forskning och fakulteten ska långsiktigt sträva efter en balans mellan

forskning och utbildning.

• Utbildningsutbudet ska kännetecknas av bredd och fördjupning, omfatta livslångt lärande och

uppdragsutbildning och andelen utbildning på avancerad nivå ska öka.

• Pedagogisk och didaktisk utveckling ska premieras.

• Studenters medverkan i forskningen ska uppmuntras och främjas.

Aktiva samarbeten ska stimuleras 
• Gränsöverskridande och tvärvetenskapliga samarbeten ska stimuleras.

• Samverkan med det omgivande samhället ska vidareutvecklas och främjas.

Utvecklingen som internationell fakultet ska fortsätta 

• Ett internationellt perspektiv ska genomsyra forskning, utbildning, administration och

rekrytering.

• Internationell mobilitet för studenter och personal ska stimuleras.

• Fakulteten ska utnyttja möjligheterna i universitetets internationella partnerskap och nätverk

samt utöka och fördjupa samarbeten med strategiska partners och ledande universitet.

Ledarskap och medarbetarskap ska vara framgångsfaktorer 
• Chefer på samtliga nivåer ska ha kompetens och förmåga att prioritera, leda och utveckla

verksamheten samt ha tillgång till kvalificerat administrativt stöd.

• Samtliga anställda ska bidra till ett aktivt och ansvarsfullt medarbetarskap.

• Rekrytering, befordran och kompetensutveckling ska utgå från verksamhetens långsiktiga

behov.

Studenter, medarbetare och besökare ska erbjudas attraktiva miljöer 
• Verksamheten ska utmärkas av god arbetsmiljö̈, jämställdhet och likabehandling, för både

studenter och anställda.

• Fakulteten ska utmärkas av god studiemiljö och verksamhetsnära stöd såväl digitalt som på

båda campus.



Bilaga 2

Resursfördelning utbildning 2021

Institutioner
HÅS 

2021

Tilldelning 

HÅS

Avancerad 

nivå Justering

Summa 

tilldelning 

HÅS 2021

HÅS 

2020

Tilldelning HÅS 

2020 inkl 

avancerad nivå Diff

Engelskspråkiga 

program

Internatio-

nalisering

Resor 

HBG

Campus 

Hbg

Hyres-

ersättning 

Total 

tilldelning

Kulturgeografi och ekonomisk  geografi 253030 KEG/HEK gem 0 0 0 0 0 0 0 0 1 550 1 550

253031 Kulturgeografi 307 15 737 771 0 16 508 307 16 370 138 1 426 164 67 18 166

253032 Humanekologi 85 4 557 374 0 4 932 85 4 847 85 438 18 5 388

Sociologi 253071 Sociologi gem 0 0 0 0 0 0 2 718 2 718

253072 Socialantropologi 85 3 925 107 0 4 031 85 3 950 81 76 83 4 190

253074 Pedagogik 60 2 771 68 0 2 839 100 4 589 -1 750 68 2 907

253075 Sociologi 508 23 457 447 0 23 904 498 23 118 786 669 158 24 732

Statsvetenskap 253091 Statsvetenskap 545 25 165 656 0 25 822 545 25 425 397 854 395 2 829 29 900

253091 Freds- och konfliktvetenskap 76 3 551 0 0 3 551 76 3 492 59 3 551

Psykologi 253099 937 66 757 2 045 0 68 802 927 67 429 1 373 516 137 5 738 75 193

Socialhögskolan 253191 1 040 70 585 1 470 0 72 056 1 030 70 834 1 222 16 1 889 200 10 521 84 682

Genusvetenskap 253195 150 6 982 183 0 7 165 150 6 971 194 15 192 10 530 7 911

Medie- och kommunikationsvetenskap 253205 191 8 919 386 0 9 305 191 9 067 238 464 11 553 10 332

Rättssociologi 253207 200 9 235 138 0 9 373 195 9 017 356 160 28 787 10 347

Strategisk kommunikation 253209 327 15 978 569 0 16 546 327 16 170 376 691 170 100 550 2 523 20 580

Service management 253211 700 30 102 867 2 000 32 968 700 34 583 -1 615 1 028 164 100 250 4 804 39 315

LTH Köpt utbildning LTH 56 4 110 0 0 4 110 56 4 050 60 0 4 110

LUCSUS 253223 120 6 918 785 0 7 703 110 6 762 941 1 021 123 707 9 555

Graduate school 253975 257 12 718 1 611 0 14 329 245 13 493 836 1 682 56 968 17 035

Journalistutbildningen 500127 24 1 620 0 0 1 620 24 1 620 0 1 620

Summa 5 612 313 088 10 477 2 000 325 565 5 651 321 787 3 778 9 040 1 783 2 166 1 000 34 229 373 783

Separat fördelning 253971 18 196

Summa totalt grundutbildningsanslag 2021 not 1 not 2 not 3 391 978

0

Separat fördelning GU 2020 2021

SAS kurser kvalitetsförstärkning 532 532

Pedagogisk akademi 700 700

Lärarmånader/ pedagogisk utvecklingstid 1 200 1 200

Fakultetsgemensamma projekt 2 000 2 000

Stöd till samhällsvetarkårens arbetsmarknadskoordinator 223 227

Kvalitetsmedel och medel för senare fördelning 3 374 2 704

Avskrivningar lokalprojekt etapp 2 700 700

Infrastruktur 500 500

Delsumma separat fördelning 9 229 8 563

Avancerad nivå & livslångt lärande not 4 9 633

Summa separat fördelning 9 229 18 196

Not 1: Fördelas efter antal registrerade studenter på avancerad nivå 2018

Not 2: Fördelas efter antal registrerade helårsstudenter på engelskspråkiga program 2018

Not 3: Medel för utbildningsetableringar på Campus Helsingborg 2019-2023, rektorsbeslut Dnr STYR 2019/704

Not 4: Fördelas i särskilt beslut
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Resursfördelning forskning 2021

Tilldelning Tilldelning Diff Hyres- Total

Bas

Övr 

tilldeln.

Campus 

HBG 1

Campus 

HBG 2 Summa Rörligt 2021

efter just 

2020 21-20 ersättning

tilldelning 

2021

253030 KEG o HEK gem 0 0 1 328 1 328

253031 Kulturgeografi 9 597 9 597 986 10 583 10 354 229 10 583

253032 Humanekologi 3 649 3 649 314 3 963 3 896 67 3 963

253071 Soc gem 0 0 0 0 1 249 1 249

253072 Socialantropologi 2 603 2 603 119 2 722 2 665 57 2 722

253074 Pedagogik * 1 221 1 221 0 1 221 1 200 21 1 221

253075 Sociologi 13 427 13 427 882 14 309 13 967 342 14 309

Statsvetenskap 253091 17 072 17 072 1 636 18 707 18 321 386 1 649 20 357

Psykologi 253099 19 025 19 025 866 19 891 19 490 401 1 465 21 355

Socialhögskolan 253191 14 418 850 800 16 068 989 17 057 16 445 612 1 727 18 784

Genusvetenskap 253195 4 896 4 896 735 5 631 5 472 159 530 6 161

Medie- och kommunikationsvetenskap 253205 4 464 4 464 214 4 679 4 621 58 305 4 983

Rättssociologi 253207 4 813 4 813 546 5 360 5 205 155 439 5 799

Strategisk kommunikation 253209 4 064 704 1 459 6 227 666 6 893 6 783 110 586 7 479

Service management 253211 10 228 1 644 638 12 510 647 13 157 12 992 165 624 13 781

Centrum för Mellanösternstudier 253221 CMES ** 18 861 18 861 18 861 18 839 23 18 861

253222 SASNET 2 951 2 951 2 951 2 901 50 2 951

LUCSUS 253223 7 927 7 927 7 927 7 754 173 7 927

Centrum för Europaforskning 253987 3 099 3 099 3 099 3 047 52 3 099

Summa 109 476 32 838 3 198 2 897 148 409 8 600 157 009 153 951 3 058 9 902 166 911

Separat fördelning & fakultetsanslag med förbehåll 109 476 16 951

Summa totalt fakultetsanslag 2020 Not 1 Not 2 183 862

0

Separat fördelning FO 2020 2021 Särskilda satsningar 2020 2021

Ansökningsmånader, stora projektansökningar 1 900 1 900 0 Centrum för ekonomisk demografi 2021 100 100

Innovationsforskning 800 800 0 Climate KIC samfinansiering 2021 200 200

Yngre forskare, 4 st postdoktorer 2021-2022, 90% FO 3 169 3 724 554 EIT Food KIC 2019-2021 100 100

Förlängning av doktorander pga förtroendeuppdrag 400 400 0 GIS-centrum 91 91

Utveckling- och drift forskarutbildningskurser 900 900 0 Kriterium 100 50

Disputationsbidrag 1 800 1 800 0 LU-futura 2018-2021 230 234

Forskningstid ledare 1 000 1 000 0 Infrastruktur DEMSCORE 2020-2024 123 123

* Arbetsliv och organisation 1 685 1 714 29 Thinking in time 100 100

Särskilda satsningar 1 045 998 -46 1 045 998

Metodworkshop 400 400

Kvalitetsmedel för senare fördelning 2 838 2 435 ########

Delsumma separat fördelning 15 937 16 071 -403

Tillfälligt anslag 880 134

Summa separat fördelning 16 951

** varav SFO-medel 13 207 tkr

Not 1 Stimulansmedel Campus Helsingborg 2019-2021, DNR STYR 2018/16

Not 2 Medel för forskningsetableringar på Campus Helsingborg, rektorsbeslut Dnr STYR 2019/704, 2019-2023

Institutioner

Kulturgeografi och ekonomisk geografi

Sociologi

Modell
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Hyreskostnad och hyresersättning 2021

Institutioner GU 2021 FO 2021

Hyran 

2021

Hyran 

2021

Bokade 

lokaler

Avdrag från 

uppdragsutb

Avdrag från 

forskning

Hyresers. 

2021

GU 

2021 FO 2021

Hyran 

2020 Diff

Hyresers. 

2019 Diff

Kulturgeografi och ekonomisk geografi 253030 1 437 2 344 3 780 3 780 113 0 -1 016 2 877 1 550 1 328 3 753 28 2 690 187

Sociologi 253071 2 341 2 249 4 590 4 590 377 0 -1 000 3 967 2 718 1 249 4 551 39 3 606 361

Statsvetenskap 253091 2 513 3 616 6 129 6 129 372 -56 -1 967 4 478 2 829 1 649 5 903 226 4 167 312

Psykologi 253099 5 097 2 745 7 842 7 842 641 0 -1 280 7 203 5 738 1 465 7 761 81 6 924 278

Socialhögskolan 253191 7 603 4 094 11 697 11 697 2 918 0 -2 367 12 248 10 521 1 727 11 681 16 12 978 -730

Genusvetenskap 253195 484 939 1 423 1 423 46 0 -409 1 060 530 530 1 396 27 737 323

Medie- och kommunikationsvetenskap 253205 527 337 864 864 26 0 -32 858 553 305 746 118 865 -8

Rättssociologi 253207 609 807 1 416 1 416 193 -15 -368 1 226 787 439 1 389 26 1 107 119

Strategisk kommunikation 253209 1 133 1 005 2 139 2 139 1 395 -5 -419 3 110 2 523 586 2 109 30 3 126 -17

Service management 253211 2 246 1 263 3 509 3 509 2 558 0 -639 5 428 4 804 624 3 445 64 5 521 -92

LUCSUS 253223 722 1 951 2 673 722 38 -53 707 707 2 649 24 597 110

Graduate school 253975 880 0 880 880 88 0 0 968 968 0 836 45 883 85

Summa institutioner 25 591 21 351 46 942 44 991 8 766 -129 -9 497 44 131 34 229 9 902 46 219 723 43 202 929

CMES 253220 0 1 249 1 249 0 0 0 0 0 0 0 1 172 77 0 0

Institutionsservice 253983 289 289 579 579 0 0 0 579 289 289 573 5 573 5

Gemensam hyra - kansliet och bibliotek 3 506 1 787 5 293 0 0 0 0 0 0 0 5 406 -113 0 0

Hyreskostnad totalt 2021 29 386 24 676 54 062 45 569 8 766 -129 -9 497 44 709 34 518 10 192 53 371 692 43 775 934

Förklaringar:

Hyran 2021: Uppgifter om beräknade hyreskostnader har inhämtats från byggnadsenheten och avser institutionernas egna fasta lokalbestånd.

Bokade lokaler: Uppgifter från institutionerna avseende "lokalbokning" dvs all förhyrning som sker med annan hyresvärd än LU samt lokalbokning inom LU, med avdrag 

                         för hyresinkomster under året. Beloppet är utfallet från 2019 dvs denna ersättning kommer retroaktivt. 

Avdrag från uppdragsutb och forskning: Lokalkostnadsavdrag för hyra i samband med uppdragsutbildning resp.uppdrags- och bidragsforskning, från utfall 2019.

Hyreskostnad 2021 Ersättning som går ut till institutionerna 2021 Hyreskostnad och -intäkt 2020



Bilaga 5

OH-kostnader för 2021

OH-kostnader för 2020 Totalt Totalt Diff

Institution Utb Forsk Utb Forsk Utb Forsk Utb Forsk Utb Forsk Totalt

Kulturgeografi och ekonomisk geografi 253030 3 743 2 537 1 942 1 343 5 685 3 880 9 565 4 152 4 113 8 265 1 533 -233 1 301

Sociologi 253071 5 414 2 850 2 809 1 509 8 223 4 359 12 582 8 462 4 279 12 742 -239 80 -159

Statsvetenskap 253091 5 026 4 882 2 608 2 585 7 633 7 467 15 100 7 928 7 592 15 520 -295 -125 -420

Psykologi 253099 11 273 3 160 5 849 1 673 17 122 4 833 21 955 17 152 3 620 20 772 -29 1 213 1 184

Socialhögskolan 253191 11 498 3 743 5 966 1 982 17 464 5 725 23 190 17 136 4 925 22 061 329 800 1 129

Genusvetenskap 253195 1 153 1 037 598 549 1 752 1 586 3 338 1 819 1 601 3 419 -67 -14 -81

Medie- och kommunikationsvetenskap 253205 1 595 557 828 295 2 423 853 3 276 2 394 598 2 992 29 255 284

Rättssociologi 253207 1 560 1 103 810 584 2 370 1 687 4 057 1 903 1 455 3 358 467 232 700

Strategisk kommunikation 253209 3 226 1 180 1 674 625 4 900 1 805 6 705 4 441 1 632 6 074 459 173 631

Service management 253211 5 811 2 006 3 015 1 062 8 825 3 068 11 894 9 497 2 619 12 116 -672 450 -222

Centrum för Mellanösternstudier 253220 0 2 010 0 1 065 0 3 075 3 075 0 3 437 3 437 0 -362 -362

LUCSUS 253223 1 454 2 178 755 1 153 2 209 3 332 5 541 1 860 3 121 4 981 349 210 560 SASNET?

Centrum för Europaforskning 253987 0 174 0 92 0 266 266 0 287 287 0 -21 -21

Summa 51 753 27 418 26 854 14 519 78 608 41 937 120 545 76 743 39 280 116 023 1 865 2 657 4 522

2021/2020

Fakultets 

gemensamt 2021

Universitets 

gemensamt 2020
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Gemensamt finansierade ändamål 2021

Jmf 2020 Diff

Ändamål GU FO Totalt Totalt 2021/2020

Universitetsgemensamma kostnader

Universitetsgemensamma kostnader inkl. Helsingborg 47 883 25 113 72 996 70 367 2 629

Lokal avgift 2 170 2 196 4 366 4 220 146

CFL, IT nätverk 1 700 109 1 809 1 763 46

Summa universitetsgemensamma kostnader 51 753 27 418 79 171 76 350 2 821

Fakultetsgemensamma kostnader

Kansli 8 848 5 197 14 045 13 200 845

Fakultetsledning 1 832 2 150 3 982 3 737 245

Fakultetsstyrelsens disposition 960 1 040 2 000 2 000 0

Anställningsärenden sakkunnig,  lärarförslagsnämnd 680 320 1 000 1 000 0

Lokal skyddskomitte (LSK) och Jämställdhet och lika villkor 190 90 280 280 0

Studentrekrytering och information 420 0 420 420 0

Områdesgemensam personalutbildning 136 64 200 200 0

Lärarkurser, AHU 630 40 670 670 0

Lokalhyra Samhällsvetarkåren 107 0 107 107 0

Bibliotek 11 928 5 112 17 040 16 429 611

Mikrologen (domvillan) 260 0 260 260 0

Avskrivningar på fakultetsgemensamma satsningar 359 211 570 570 0

Reserv, utredningsprojekt, lokaler mm 504 296 800 800 0

Summa fakultetsgemensamma kostnader 26 854 14 519 41 374 39 673 1 701

Totalt gemensamma kostnader 78 608 41 937 120 545 116 023 4 522

2021
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Huvudområde på grundnivå och avancerad nivå

Svenska Engelska
Grund 
nivå

Avan-
cerad 
nivå

Freds- och konfliktvetenskap Peace and Conflict Studies x
Genusvetenskap Gender Studies x x

Geografi Geography x x

Humanekologi Human Ecology x x

Medie- och kommunikationsvetenskap Media and Communication Studies x x

Mellanösternstudier Middle Eastern Studies x

Miljö- och hållbarhetsvetenskap Environmental Studies and Sustainability Science x

Pedagogik Education x x

Psykologi Psychology x x

Rättssociologi Sociology of Law x x

Samhällsgeografi Human Geography x x

Service Management Service Management x x

Socialantropologi Social Anthropology x x

Socialt arbete Social Work x x

Sociologi Sociology x x

Statsvetenskap Political Science x x

Strategisk kommunikation Strategic Communication x x

Underrättelseanalys Intelligence Analysis x
Utvecklingsstudier Development Studies x x

Ämne på forskarnivå
Svenska Engelska
Genusvetenskap Gender Studies

Humanekologi Human Ecology

Hållbarhetsvetenskap Sustainability Studies
Kulturgeografi och ekonomisk geografi Human Geography
Medie- och kommunikationsvetenskap Media and Communication Studies

Psykologi Psychology

Rättssociologi Sociology of Law

Socialantropologi Social Anthropology

Socialt arbete Social Work

Sociologi Sociology

Statsvetenskap Political Science

Tjänstevetenskap Service studies
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Programutbud 2021
Kod Program som leder till generell examen på grundnivå Plantal Utb.ort Hp Språk Antagningsomgång

SGGNV Kandidatprogram i genusvetenskap 30 Lund 180 sv HT2021

SGPOL Politices kandidatprogrammet 75 + 75 Lund 180 sv VT2021 & HT2021 

SGHUR Kandidatprogram i Human Resources 85 Lund 180 sv HT2021

SGBVP Kandidatprogram i beteendevetenskap 60 Lund 180 sv HT2021

SGKRI Kandidatprogram i kriminologi 85 Lund 180 sv HT2021

SGSCO Kandidatprogram i sociologi 30 Lund 180 sv HT2021

SGSAN Kandidatprogram i socialantropologi 30 Lund 180 sv HT2021

SGFKV Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap 30 Lund 180 sv HT2021

SGSPP Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling 45 Lund 180 sv HT2021

SGUTV Bachelor of Science Programme in Development Studies 80 Lund 180 eng IKHT2021 & HT2021

SGSKO Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation 40 Hbg 180 sv HT2021

SGSDM Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation och digitala medier 40 Hbg 180 sv HT2021

SGLOM Kandidatprogram i logistics service management 55 Hbg 180 sv HT2021

SGSEM Kandidatprogram i service management 135 Hbg 180 sv HT2021

inr. HEAL Hälsa sv HT2021

inr. RETA Retail sv HT2021

inr. TOHO Turism och Hotell sv HT2021

Kod Program som leder till generell examen på avancerad nivå Plantal Utb.ort Hp Språk Antagningsomgång

SAGNV Masterprogram i Genus, migration och social rättvisa 20 Lund 120 sv HT2021

SAHEK Master of Science Programme in Human Ecology 30 Lund 120 eng MASTERHT2021

SASGE Master of Science Programme in Human Geography 25 Lund 120 eng MASTERHT2021

SAMKV Master of Science Programme in Media and Communiation Studies 30 Lund 120 eng MASTERHT2021

SAMPS Master of Science Programme in Psychology 35 Lund 120 eng MASTERHT2021

SASOL Master of Science Programme in Sociology of Law 25 Lund 120 eng MASTERHT2021

SASAN Master of Science Programme in Social Anthropology 20 Lund 120 eng MASTERHT2021

SASOA Masterprogram i Socialt arbete 40 Lund 120 sv HT2021

SASCO Master of Science Programme in Sociology 30 Lund 120 eng MASTERHT2021

SACCR Master of Science Programme in Cultural Criminology 20 Lund 120 eng MASTERHT2021

SASTV Masterprogram i Statsvetenskap 25 Lund 120 sv HT2021

SAMEA Master of Science Programme in European Affairs 25 Lund 120 eng MASTERHT2021
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SAMDE Master of Science Programme in Int. Development and Management 40 Lund 120 eng MASTERHT2021

SADVS Master of Science Programme in Development Studies 40 Lund 120 eng MASTERHT2021

SASSG Master of Science Programme in Social Studies of Gender 30 Lund 120 eng MASTERHT2021

SAGLS Master of Science Programme in Global Studies 40 Lund 120 eng MASTERHT2021

SASDA Master of Science Programme in Social Scientific Data Analysis 25 Lund 120 eng MASTERHT2021

SAWPM Master of Science Programme in Welfare Policies and Management 25 Lund 120 eng MASTERHT2021

SAPAR Masterprogrammet i personal- och arbetslivsfrågor 40 Lund 120 sv HT2021

SAMES Master programme in Middle Eastern Studies 30 Lund 120 eng MASTERHT2021

SAESS Master of Science Programme in Environmental Studies and Sustainability Science 50 Lund 120 eng MASTERHT2021

SASKO Master of Science Programme in Strategic Communication 40 Hbg 120 eng MASTERHT2021

SASMA Master of Science Programme in Service Management 75 Hbg 120 eng MASTERHT2021

inr. TURI Tourism eng MASTERHT2021

inr. RETA Retail eng MASTERHT2021

Inr. SUCM Supply Chain Management eng MASTERHT2021

inr. CACM Culture and Creativity Management eng MASTERHT2021

inr. SASM Sustainable Service Management eng MASTERHT2021

Kod Program som leder till yrkesexamen Plantal Utb.ort Hp Språk Antagningsomgång

SGSOC Socionomprogrammet 90/60+90/60 Lund + Hbg 210 sv VT2021 & HT2021

SAPSP Psykologprogrammet 46 + 46 Lund 300 sv VT2021 & HT2021

SAHSK Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet 20 Hbg 60 sv HT2021

SAPST Psykoterapeutprogrammet 96 Lund 90 sv VIFYHT21
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Aktuella fakultetsgemensamma kurser på forskarnivå 2021

Kod Kursnamn
Utb. 
ort Hp Språk

Start 
vt

Prel. 
start 

ht
SGR012F/ 
SGR013F

Analyser i kvalitativ forskning Lund 7,5 / 15 sv/eng x

SANS001 Den mänskliga naturen och samhället inom samhällsvetenskaplig 
forskning: begreppsliga och filosofiska problem

Lund 7,5 / 15 eng x

SADE001 Digital etnografi Lund 7,5 sv/eng x
SGR014F Ekonomisk hållbarhet och olagliga finansflöden Lund 7,5 eng x
SGR015F Forskningsetik Lund 3 sv/eng x x
SGR016F Hållbarhetsvetenskap och de globala målen för hållbar utveckling: 

grunder, begrepp, metoder
Lund 7,5 eng x

SGR005F Introduktion till kvantitativ metod Lund 7,5 sv/eng x
SGR007F Kickstart till det akademiska livet - Informationshantering och 

publiceringsprocesser för samhällsvetare
Lund 4,5 sv/eng x

SGR006F Kvalitativ analys och kodning (med mjukvara) Lund 7,5 sv/eng x
SGR004F Kvantitativ metod - Multivariat analys Lund 7,5 eng x
SGR001F Politisk psykologi Lund 7,5 sv/eng x
SGR010F Rättvisa, jämlikhet och Agenda 2030 Lund 7,5 eng x
SGR011F Samhällsvetenskaplig experimentdesign Lund 7,5 eng x
SGR008F/ 
SGR009F

Vetenskapsfilosofi: Språkets grundläggande roll Lund 7,5 / 15 sv/eng x

SGR002F Vetenskapsteori i samhällsvetenskaperna Lund 7,5 sv/eng x
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Handlingsplan för utveckling av utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå 2021-2022 

Handlingsplanen utgår från Strategi för Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-
2026 och omfattar konkreta prioriterade åtgärder för arbetet under 2021-2022. 
Utbildningsrådet är ansvarigt för uppföljning av handlingsplanen. 

Sammanflätning utbildning och forskning  

Prioriterat område: Utbildning och forskning ska vara sammanflätade 

- Analysera resultaten av forskningsutvärderingen RQ20 i bemärkelsen
sammanflätning forskning och utbildning, för att analysera hur fakultetens
forskningsmiljöer återspeglas i utbildningen, senast 21-12-31.

Ansvariga: Utbildningsrådet och Forskningsrådet

- Inom ramen för fakultetens utbildningsutvärderingar kartlägga hur
forskningsperspektiv på hållbar utveckling, jämställdhet- och
likabehandling kan integreras i utbildningarna senast 22-12-31.

Ansvariga: Fakultetskansliet och Kvalitetsgruppen EQS.

Samverkan, livslångt lärande och breddad rekrytering 

 Prioriterat område: Aktiva samarbeten ska stimuleras 

- Ta fram fakultetsgemensamma rutiner och former för uppdragsutbildning
senast 22-06-30.

Ansvariga: Utbildningsrådet och samverkansgruppen

- Aktivt arbeta med det resultat som kommer ur projektet Samordnad
karriärverksamhet vid Samhällsvetenskapliga fakulteten (2020-04-01 till
2022-03-31) senast 2022-12-31.

Ansvariga: Utbildningsrådet och institutionerna

- Kartlägga pågående aktiviteter vid institutionerna och fakulteten inom
breddad rekrytering och breddat deltagande, samla in goda exempel från

2020-11-26 
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Dnr STYR 2020/1934 

BESLUT 



andra fakulteter och lärosäten samt identifiera områden att arbeta vidare 
med senast 21-09-30. 

 Ansvarig: Utbildningsrådet 

Internationalisering  

Prioriterat område: Utvecklingen som internationell fakultet ska fortsätta 

- Inom ramen för fakultetens utbildningsutvärderingar kartlägga hur
internationaliseringsperspektiv kan integreras i utbildningarna senast 22-
12-31.

Ansvariga: Fakultetskansliet och Kvalitetsgruppen EQS.

- Genomföra temadagar med fokus på internationalisering på hemmaplan för
att sprida erfarenheter på fakulteten, senast 21-12-31.

Ansvariga: Utbildningsrådet och internationella kontoret

- Utveckla olika former för internationell erfarenhet som komplement till
fysisk mobilitet senast 22-12-31.

Ansvariga: Utbildningsrådet, institutionerna och internationella kontoret

- Inventera och hitta former för hur fakultetens utbildningar och personal
kan involveras i EUGLOH-samarbetet, senast 21-06-30.

Ansvariga: Utbildningsrådet och internationella kontoret

Pedagogik för mentorsverksamhet och digital undervisning 

Prioriterat område: Studenter, medarbetare och besökare ska erbjudas attraktiva 
miljöer. 

- Skapa en organisation och stödstruktur för det fortsatta utvecklandet av
fakultetens digitala pedagogiska lärandemiljöer för att säkerställa en god
utbildningskvalitet och kompetenshöjning, samt

- formulera organisationen/stödstrukturens uppdrag i form av en projektplan,
senast 2021-06-30

Ansvariga: Utbildningsrådet och fakultetsledningen.

- Hitta former för att utveckla fakultetens SI-verksamhet och identifiera
vägar framåt för verksamheten, senast 2021-12-31.

Ansvariga: Utbildningsrådet och institutionerna
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HANDLINGSPLAN 2021–2022 Bilaga 11 

Handlingsplan för Samhällsvetenskapliga 
fakultetens biblioteksverksamhet 2021-2022 

Fastställd av styrelsen för Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 2020– 
10–08. 

Handlingsplanen omfattar Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek i Lund och 
Campus Helsingborgs bibliotek. Biblioteket i Helsingborg tillhandahåller service 
även till andra fakulteter med verksamhet på orten.  

Biblioteken har till uppgift att tillhandahålla verksamhetsnära service och tjänster 
till stöd för Samhällsvetenskapliga fakultetens utbildning och forskning (service till 
verksamheter på Campus Helsingborg, se ovan). Tillsammans med styrelsen för 
Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek ska biblioteken arbeta framåtblickande 
och eftersträva utveckling och kvalitet i biblioteksverksamheten i enlighet med 
fakultetens och institutionernas strategiska satsningar. 

Under 2021–2022 kommer biblioteken att arbeta med en anpassning av 
biblioteksverksamheten till den pågående digitaliseringen av fakultetens utbildning 
och forskning. 

Utbildningsstöd 

Omställningen av undervisningen från klassrum till distans i samband med 
pandemin innebar ett tekniskt och pedagogiskt kompetenssprång för undervisande 
personal. Med digitala verktyg och med lärplattformen Canvas på plats blev det 
digitala klassrummet möjligt. Den digitala tekniken öppnar för pedagogiska 
utvecklingsmöjligheter och mer flexibla undervisningsformer. Biblioteken kommer 
att ta tillvara den kompetensutveckling och de erfarenheter omställningen fört med 
sig och vidareutveckla den hybrida formen av digitalt och fysiskt lärande. 
Därigenom medverkar biblioteken till studenternas digitala akademiska 
kompetenser och till kvalitet i fakultetens utbildningar.  

Mål: 

 Ökat fokus på blended learning i bibliotekens undervisning genom:

- ökad pedagogisk variation, till exempel med olika typer av
studentcentrerad undervisning (Flippat klassrum, arbete i ALC-salar)

- fortsatt utveckling av digitala lärobjekt, bl. a i Canvas



 Ökad hållbarhet och kvalitet i bibliotekens undervisning genom:

- implementering av nya arbetsformer som främjar samarbete och
erfarenhetsutbyte från planering till genomförande och utvärdering

Ansvariga: biblioteken, institutionerna 

Forskningsstöd 

Öppen vetenskap är ett begrepp som fått ökat fokus efter Corona-pandemins 
utbrott. Betydelsen av att öppet dela med sig av pågående studier och 
forskningsresultat i jakten på ett vaccin fick många förlag att tillfälligt öppna 
tillgången till artiklar publicerade i vetenskapligt granskade tidskrifter. Med 
Corona-krisen blev det mycket tydligt att ett globalt samarbete krävs för att lösa de 
kritiska framtidsfrågorna. Både forsknings- och publiceringsprocessen påverkas av 
ökade krav på öppenhet. Nya avtalsformer för publicering förflyttar 
publiceringskostnaderna från den enskilde forskaren till lärosätet och med kraven 
på öppenhet följer en ökad efterfrågan från redaktörer och enskilda forskare på 
plattformar för utgivning och parallellpublicering av tidskrifter, rapportserier och 
monografier. Det blir också allt vanligare att forskningsfinansiärer efterfrågar en 
datahanteringsplan för beviljade forskningsansökningar. I dessa frågor har 
biblioteken en viktig uppgift att stödja och vägleda fakultetens forskare.    

Mål:  

 Informera om och tillhandahålla stöd i frågor om öppen vetenskap till
fakultetens forskare i relation till krav och rekommendationer gällande
publikationer och forskningsdata, genom att:

- Tillhandhålla stöd i verktyget för datahanteringsplaner DMP online

- Tillhandahålla stöd och vägledning i öppen publicering med fokus på
monografier

 Utveckla digitala lärobjekt med fokus på doktorander och nya forskare

 Erbjuda workshops och stöd i systematiska litteratursökningar

Ansvariga: biblioteken 

Media och informationsförsörjning 

Efterfrågan från lärare och studenter på digitala informationsresurser ökade 
påtagligt i samband med övergången till vårens distansutbildningar. Den stora 
mängden elektroniska informationsresurser som finns vid LU blev en viktig digital 
infrastruktur för utbildningarnas genomförande. E-boken, liksom annan digital 
media, erbjuder värdefulla tillgänglighetsaspekter - ofta obegränsad tillgång och 
möjlighet att lyssna för den som föredrar det. I den översyn som gjorts av 
bibliotekens förvärvsrutiner under det gångna året framkommer att den tryckta 
boken fortfarande köps in i betydligt fler fall än den digitala versionen. Prisbild och 
önskemål från beställaren är styrande parametrar men med erfarenheter från vårens 
online-utbildningar ser vi att e-boken flyttat fram positionerna. Om trenden håller i 
sig, parallellt med den pågående digitaliseringen av utbildningen, så bör detta 



återspeglas i bibliotekens förvärvspolicy. Vi behöver också hitta nya sätt att 
synliggöra e-boken i utbildningarnas hybrida lärmiljöer.      

Mål:  

 I anslutning till teamets arbete med en pågående översyn av förvärvsrutiner
utarbeta ett förslag till en uppdaterad förvärvspolicy för biblioteken

 I samverkan med institutionerna arbeta för en mer hållbar och långsiktig
kurslitteraturhantering med avseende på ekonomi och miljö

 Kommunicera nya e-resurser och litteraturförvärv via digitala
kommunikationskanaler på ett inspirerande och lättillgängligt sätt, till
exempel kopplade till pågående forskningsprojekt eller aktuella teman

Ansvariga: biblioteken, institutionerna 

Användarservice och kommunikation 

Corona-anpassningen av bibliotekens studiemiljöer innebar plötslig begränsad 
tillgång till den fysiska studiemiljön och därmed ökat fokus på tillgång till 
bibliotekens digitala tjänster och resurser. Denna snabba rörelse i riktning mot en 
mer hybrid lärmiljö påverkar hur vi framöver planerar våra fysiska studiemiljöer. 
Den fysiska miljön bör facilitera tillgången till den digitala miljön och den digitala 
miljön förutsätter tillgång till anpassade fysiska miljöer. Den fysiska och den 
digitala miljön förutsätter och kompletterar alltså varandra på ett nytt kvalitativt 
sätt och möjliggör mer tillgängliga och flexibla studiemiljöer. 

Mål: 

 Utveckla och anpassa bibliotekens fysiska och digitala miljöer till den
pågående digitaliseringen av högre utbildning:

- Utvärdera de Coronaanpassningar som gjorts i bibliotekens fysiska och
digitala miljöer

- Vidareutveckla anpassningen av bibliotekens fysiska och digitala
tjänster och miljöer för ökad tillgänglighet och flexibilitet

- Medverka i lokalprojektet SAM-C

 Utvärdera och utveckla vår interna och externa kommunikation:

- Utvärdera Drupal 8 och Typo 3-mallar

- Använda Canvas för att bättre nå ut till studenterna, till exempel
gällande läs- och skrivstöd

- Undersöka vilken kommunikationskanal som fungerar bäst för att
kommunicera nyheter till studenter, lärare och forskare

Ansvariga: biblioteken 
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