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1 Inledning  
 
Samhällsvetenskapliga fakultetens styrelse beslutade 2021-11-25 om en 
verksamhetsplan som gäller för två år, 2022 - 2023. Övergången från en 
ettårig till tvåårig verksamhetsplan gjordes utifrån erfarenheten att ett år ofta 
är för kort tid för att genomföra och följa upp även mindre satsningar. 
Parallellt med införandet av en tvåårig verksamhetsplan frångick fakulteten 
de traditionella handlingsplanerna för ett mer flexibelt arbetssätt med en 
”aktivitetslista” där genomförda åtgärder löpande bockas av eller avförs, nya 
tillkommer och andra revideras.  
 
Verksamhetsplanen för 2022 – 2023 anger en rad prioriterade områden som 
ska ges särskild uppmärksamhet under perioden. Mycket av arbetet med 
verksamhetens prioriterade områden drivs genom fakultetens nämnder och 
råd. För att mer konkret kunna arbeta med uppföljning av 
verksamhetsplanens målsättningar arbetar fakulteten med att bryta ner 
områdena i konkreta och uppföljningsbara aktiviteter. Fakultetsledning har 
tillsammans med kansliets handläggare samlats under ett antal tillfällen 
under året och gemensamt följt upp aktiviteterna.   
 
Vid fakultetsstyrelsens första möte 2023 ska fakultetsstyrelsen få en 
lägesrapport inom varje prioriterat område, samt få tillgång till 
aktivitetslistan. Listan ska betraktas som ett levande dokument i vilket 
aktiviteter kan föras på och ändras efterhand. Dokumentet är ett sätt för 
fakulteten att på ett samordnat sätt löpande arbeta med aktiviteter och 
uppföljning av dessa. I listan framgår vad som har genomförts inom varje 
område under 2022 och vad som kvarstår att genomföra under 2023. 

1.1 Fakulteten inför 2023  
Oförändrade anslagsnivåer, minskad bidragsutdelning under 2022, och icke-
kompenserade löne- och kostnadsökningar gör att fakulteten ser 
verksamhetsåret 2023 an med viss oro för ekonomin. Fakulteten har alltjämt 
ett stort myndighetskapital, men det är till sin helhet intecknat av kommande 
avskrivningar för lokalprojektet Campus Paradis (nedan). Bedömningen är 
likväl att fakultetens medarbetare, utbildningar och forskning står väl rustade 
också inför en konjunkturnedgång. Planerade rekryteringar ska genomföras 
och likaså en påbörjad genomlysning av kompetensförsörjning och 
personalplanering.  
 
Etapp 3 i fakultetens omfattande program för modernisering och 
sammanhållning av lokalerna i Lund fortskrider och under 2023 påbörjas 
renovering av Hus G och Sociologiska institutionen evakueras till 
Allhelgonaskolan.  
 
Söktrycket till fakultetens utbildningar är gott, även om det minskat något 
sedan pandemiåren. Inför 2023 har fakulteten en fortsatt hög andel 
internationella studenter, men en skärpt praxis när det gäller 
uppehållstillstånd och långa handläggningstider för viseringar och 
uppehållstillstånd riskerar att snabbt förändra bilden. Fortsatt stränga 
migrationsregler försvårar internationell rekrytering av doktorander och 
lärare.  
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1.2 Fakultetens stora frågor 
Utifrån RQ20 har fakulteten formulerat sju utvecklingsområden (bilaga 1b). 
Arbete pågår inom samtliga, men inför 2023 är tre av särskilt intresse:  

• Definiera starka forskningsområden
• Skapa en fakultetsgemensam miljö för metodutveckling
• Utveckla forskningskommunikation

Inspirerat av universitetets arbete med profilområden har arbetet med att 
definiera starka forskningsområden har kommit att fokusera 
utvecklingsområden snarare än befintliga starka områden. Arbetet ska 
avslutas under 2023. Arbetet med den gemensamma metodutvecklingsmiljön 
är framskridet och under 2023 ska fakulteten sätta en lämplig 
organisationsform för verksamheten. Arbetet med forskningskommunikation 
är nära kopplat till frågan om forskningsområden och till fakultetens 
samverkan med det omgivande samhället. Under 2023 ska en ny 
presentation av fakultetens forskning tas fram.  

Lokalprojektet Campus Paradis fortskrider enligt plan om än med viss 
fördröjning på grund av orsaker utom fakultetens kontroll. Arbetet har 
breddats till att också inbegripa en omfattande genomlysning av hur 
verksamheten nyttjar och driftsätter lokaler. Under 2023 genomförs en 
utredning som syftar till att föreslå en reformerad driftsorganisation för 
Campus Paradis. Under 2023 fortsätter arbetet med att se över antalet 
enheter vid fakulteten. En påbörjad strategisk diskussion av fakultetens 
verksamhet vid Campus Helsingborg fortsätter under 2023.  

2 Fördelning av resurser och uppdrag 

2.1 Övergripande förutsättningar 
I väntan på regeringens budgetproposition 2023 fördelar 
universitetsstyrelsen resurser med utgångspunkt från föregående års 
budgetproposition samt de underlag som finns i forskningspropositionen 
Forskning, frihet, framtiden – kunskap och innovation för Sverige 2021–
2024. Flertalet verksamheter får samma grundtilldelning som föregående år 
uppräknat med högskoleindex. Högskoleindex är den pris- och 
löneuppräkning som regeringen använder för högskolesektorn.  

Om det kommer mindre förändringar i budgetpropositionen 2023 kommer 
rektor att kunna fatta de beslut som krävs. Blir det däremot större ändringar 
kommer universitetsstyrelsen fatta beslut vid ett senare till fälle.  

Forskning 
Enligt forskningspropositionen förväntas inga anslagshöjningar till 
universiteten 2023–2024. Inom LU frigörs medel när LU:s interna 
inbetalningar till ESS upphör. Dessa medel, totalt ca 50 miljoner disponeras 
av rektor för universitetsgemensamma strategiska forskningssatsningar för 
att senare göras tillgängliga för att täcka ökade lokalkostnader.  
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Fakulteten erhåller ingen höjning av fakultetsanslaget 2023 utöver 
uppräkningen med högskoleindex. 
 
Utbildning 
Utbyggnader riktade till bristyrken (vård, teknik, lärarutbildning) fortsätter 
och resurser till tillfälliga utbildningsplatser fördelas grundat på tidigare 
regeringsbeslut. Fakulteten erhåller 7 007 tkr till tillfälliga platser för 2023. 
Preliminärt kommer anslaget att förlängas under 2024. Fakulteten erhåller 
ingen ny tilldelning av resurser under 2023 utöver uppräkningen med 
högskoleindex. 
 
Fortsatt urholkning 
Högskoleindex för 2023 ger en uppräkning av anslaget med 1,36 procent. 
Detta motsvarar inte faktiska löneökningar och ökade driftskostnader. 
Hyrorna beräknas öka med 6,5 procent. För fakulteten ger det en höjning 
med 3 500 tkr 2023. De universitetsgemensamma kostnaderna ökar med 40 
miljoner kronor till 778 miljoner kronor. Fakultetens andel av ökningen är  
5 831 tkr. 
 
Avdraget från utbildningsanslaget är 2,7 procent. Medlen finansierar vissa 
universitetsgemensamma kostnader som exempelvis bostäder för 
internationella studenter och universitets kultur- och museiverksamheter. 

2.1.1 Översyn av delar av resursfördelningen inför 2024 
Fakultetsstyrelsen beslutar att vissa fördelningsmodeller/principer ska ses 
över/revideras inför budgetåret 2024.  
 

• Översyn av fördelningen av resurser till forskning 2024 
Enligt tidigare beslut av fakultetsstyrelsen ska nuvarande modell för 
fördelning av forskningsmedel utvärderas. Översynen utvidgas till 
att inkludera både den prestationsbaserade delen i modellen och 
fördelningen av resurser till riktade satsningar vid sidan om. 
Underlag och eventuella förslag till revidering ska vara framtagna i 
god tid inför resursfördelningen 2024, dock senast den 15 september 
2023.  
 

• Ny hyresmodell 2024 
Fakultetsstyrelsen beslutar att en ny modell för att hantera 
fakultetens hyror ska vara framtagen i god tid inför 
resursfördelningen 2024, dock senast den 15 september 2023. En 
reviderad hyresmodell ska hantera att fakultetens lärosalar och 
studiemiljöer finansieras fakultetsgemensamt.   

2.2 Fakultetens ekonomiska läge  
Fakulteten har under flera år ökat både sina forsknings- och 
utbildningsintäkter. Statsanslagen har ökat under många år, liksom intäkter 
från bidragsfinansierad forskning och intäkter från betalande studenter. 
Fakultetens totala omsättning beräknas till ca 820 miljoner kronor år 2022. 
En ökning med ca 210 miljoner under de senaste fem åren, varav ca 20 
miljoner kronor avser ökningen år 2022. En betydande del av expansionen 
2018 och 2019 (totalt 136 miljoner kronor) förklaras av att fakulteten har 
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växt med Centrum för mellanösternstudier och LUCSUS, Lund University 
Centre for Sustainability Studies. 

Ett av fakultetens mål är att den totala forskningsbudgeten ska vara minst 
lika stor som utbildningsbudgeten. Under 2022 kommer fakulteten inte att nå 
upp till det målet. Inom utbildningen har intäkterna från avgiftsstudenter och 
tillfälliga anslag ökat det totala utbildningsanslaget och inom forskningen 
finns en tendens till något lägre intäkter från bidragsfinansierad forskning.  

Utvecklingskurvan för inkomsten av externa bidrag har planat ut sedan 2019 
och aktuell prognos visar på en ytterligare nedgång under 2022. Målet att 
externa bidrag ska utgöra minst hälften av fakultetens forskningsfinansiering 
kommer inte att uppnås under 2022 men prognosen visar att de externa 
forskningsintäkterna kommer att uppgå till 48% av de totala 
forskningsintäkterna år 2022. 
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Fortsatta ansträngningar för att öka de externa bidragen är nödvändiga för att 
fakulteten ska kunna öka forskningsvolymen. De statliga forsknings-
finansiärerna har fått stora tillskott i nya forskningspropositionen medan 
höjningar av de permanenta anslagen till lärosäten blir lägre kommande år.  
 
Avgiftsstudenterna ökade i antal under 2021 och fortsätter att öka 2022. 
Inför 2023 förväntar fakulteten intäkter på 25 miljoner kronor även om det 
finns en risk att Migrationsverkets nya praxis minskar möjligheten för vissa 
grupper av avgiftsstudenter att ta sig till Sverige.  
 
Verksamhetens kostnader beräknas öka märkbart under 2023. 
Hyreskostnaderna stiger i takt med ökat konsumentprisindex vilket innebär 
en ökad hyreskostnad på ca 6,5% år 2023. Kostnader för varor och tjänster 
förväntas också öka under 2023 som ett resultat av det ekonomiska läget i 
landet med högre inflation och stigande räntor.   
 
De förväntade kostnadsökningarna, tillsammans med årets löneökningar, 
ligger betydligt högre än den årliga pris- och löneuppräkningen av 
statsanslaget vilket kan leda till ökad förbrukning av myndighetskapital på 
fakulteten under 2023. 

2.3 Myndighetskapital  
Myndighetskapitalet är en viktig ekonomisk byggsten för att klara de 
kostnadsökningar som lokalprojektet Campus Paradis för med sig. Delar av 
nuvarande myndighetskapital har medvetet byggts upp på fakultetsnivå för 
att 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 det tillåtna myndighetskapitalet på 15 procent av 
kostnaderna. I takt med att lokalprojektet har försenats har dock 
myndighetskapitalet växt sig för stort.  
 
Under 2023 kommer fakulteten att börja använda myndighetskapital för att 
täcka kostnader inom lokalprojektet. Det gäller kostnader för projektledning 
och kostnader för inköp av inredning, utrustning, evakuering m.m. Se 
fakultetsstyrelsens beslut ”Fördelning av kostnader inom Etapp 3, Campus 
Paradis” 2022-06-09, dnr STYR 2022/163. 
 

 
 
Universitetsstyrelsen modell för att flytta myndighetskapital till central nivå 
kommer att användas med oförändrat procenttal under 2023. Modellen 
innebär att 10 procent av det belopp som överstiger 15 procent av kostnaderna 
flyttas från fakultetsnivå till en universitetsgemensam fond.   
 

Kostnader på fakultetens myndighetskapital (tkr) 2023
Lönekostnader - projektledning, flyttledning 1 003
Driftskostnader - evakueringskostnader, inredningsarkitet, 560
Avskrivningskostnader - investeringar, inredning, lås, IT 1 419

Totalt 2 982
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Enligt prognosen minskar fakultetens otillåtna myndighetskapital något under 
2022. Prognosen pekar på att fakulteten efter bokslutet 2022 kommer att 
återföra en något lägre summa, ca 5,5 miljoner kronor, till rektor i förhållande 
till de senaste två åren då beloppet legat på 9 respektive 7 miljoner kronor. 
Återföringen tas från myndighetskapital på fakultetsnivå men från vilken eller 
vilka verksamhetsgrenar kapitalet ska tas avgörs efter bokslutet. I och med att 
fakulteten 2023 kommer att förbruka myndighetskapitalet på lokalprojektet 
Campus Paradis beräknas återbetalningen av otillåtet myndighetskapital att 
minska. 

Myndighetskapitalets utveckling vid Samhällsvetenskapliga fakulteten 
framgår av följande diagram: 
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Åtgärder för att minska myndighetskapitalet 
Fakultetsstyrelsen beslutade i samband med resursfördelningen 2021 om 
åtgärder för att minska fakultetens myndighetskapital. Åtgärderna ska följas 
upp och värderas under 2023. 
 

1) En institution får maximalt ha 7 procent i myndighetskapital vid 
utgången av 2023. För institutioner som inte klarar målet 2023 
kommer myndighetskapital att flyttas från institutionen till 
fakultetsnivån i analogi med den modell som universitetsstyrelsen 
tillämpar. 

- Målet ska följas upp i boksluts- och budgetdialoger feb- 
mars 2023. 

 
2) Myndighetskapital (utbildning) på fakultetsnivå ska användas till en 

fyraårig satsning på pedagogiskt utvecklingsarbete 2021–2024, i 
form av medfinansiering av utbildningsdelen för upp till 11 
biträdande lektorer. 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. 

 
Satsningen ska följas upp på institutionsnivå efter bokslutet 2022, 
dvs. två år in i satsningen. 
 

- Efter bokslutet 2022 ska en modell för hur stödet ska betalas 
ut till institutionerna under fyraårsperioden beslutas. 

2.4 Anslag till utbildning 2023 
Fakultetens basanslag till utbildning 2023 räknas upp med högskoleindex 
(1,36%), anslaget riktat mot tillfälliga satsningar sänks och uppgår till  
7 004 tkr (-5 505 tkr). Totalt tilldelas fakulteten 379 709 tkr med ett 
utbildningsuppdrag att generera intäkter (prestationer) som uppgår till 
385 898 tkr.  
 
Utöver statsanslagen räknar fakulteten med intäkter från betalande studenter 
till en omfattning av 25 000 tkr 2023. Det är en ökning med 1 000 tkr i årets 
budget men motsvarar förväntade intäkter 2022.  
 
De tillfälliga utbildningsplatserna 2023 återfinns inom två riktade satsningar 
Livslångt lärande och Hela Landet. Preliminärt kommer det finnas anslag 
även 2024 och 2025. 
 

 
  

Anslag till tillfälliga utbildningssatsningar (tkr)

2023 2024 2025
Livslångt lärande 4 294 4 294
Hela landet 2 710 2 710 2 710

7 004 7 004 2 710
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2.4.1 Fördelning av utbildningsuppdrag 2023 
Ordinarie utbildningsuppdrag 2023 omfattar 5 628 helårsstudenter (+6 hst). I 
siffan ingår avgiftsstudenterna, preliminärt 330 helårsstudenter. Därutöver 
fördelas tillfälliga utbildningsuppdrag på 84 helårsstudenter.  

Förändringar jämfört med 2022 
Journalistutbildningens anslag flyttar permanent till Humanistiska och 
teologiska fakulteterna (HT) fr.o.m. 2023 och de årliga överföringarna av 
anslag från S till HT upphör, se beslut dnr STYR 2022/1345 och STYR 
2022/1180. Konsekvensen blir att fakultetens anslag sänks med 1 646 tkr och 
uppdraget minskar med 24 helårsstudenter. 

Graduate School fortsätter utbyggnaden av masterprogrammet Social 
Scientific Data Analysis med 12 helårsstudenter (30 % samhällsvetenskap 
och 70 % naturvetenskap/teknik). Programmet startade höstterminen 2021 
och är fullt utbyggt 2023. 

Avvecklingen av utbildning i pedagogik pågår (dnr STYR 2019/376). Under 
2023 fortsätter kurser i pedagogik att fasas ut ur Beteendevetenskapligt 
kandidatprogram och Kandidatprogrammet i personal- och arbetslivsfrågor. 
Masterprogrammet i personal- och arbetslivsfrågor, där huvudområdet 
pedagogik ingår, kommer att ha sin sista utlysning ht 2023. Sociologiska 
institutionens uppdrag ökar med 23 helårsstudenter 2023 vilket motsvarar 
den extra ersättning (1 000 tkr) som institutioner fick 2022. Därutöver 
placeras återstående 25 helårsstudenter i pedagogik i sociologis uppdrag.   

En uppföljning av hur tidigare programkurser i pedagogik omvandlats till 
sociologi resp. psykologi kommer att utföras inför resursfördelningen 2024. 
Vidare ska studenternas val av fördjupning/huvudområde för examen 
sammanställas.  Analysen kan ligga till grund för en eventuell omfördelning 
av helårsstudenter. Nedläggningen av fristående kurser i pedagogik är 
avslutad. 

Sammanfattningsvis ökar utbildningsuppdragen 2023 med 6 helårsstudenter 
trots att journalistutbildningen flyttat ut. En ökning är nödvändig eftersom 
avgiftsstudenterna fortsätter att öka och ”tränger ut” statsfinansierad 
utbildning.  

Fakultetsstyrelsens fördelning av utbildningsuppdragen för 2023 redovisas i 
följande tabell. I uppdragen inkluderas avgiftsstudenter. Institutionernas 
ekonomiska ramar redovisas i bilaga 2.   
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I detta beslut fördelas hela anslaget riktat till tillfälliga platser. Fördelningen 
till Livslångt lärande 2023 redovisas i förhandsbeskedet Tilldelning av 
tillfälliga medel för utbildningssatsningar i livslånga lärandet, Dnr V 
2022/1771.  
 

 
 
Anslaget till ”Hela Landet” fördelas utifrån omfattningen av distanskurser 
per institution 2021, se bilaga 2. Anslag till tillfälliga satsningar redovisas i 
den högra delen av tabellen.  
 
Helårsstudenter/anslag som överförs till andra fakulteter  
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 

Fördelning av utbildningsuppdrag (hst) 2023 2022 differens

Inst för kulturgeografi och ekonomisk geografi
Kulturgeografi och ekonomisk geografi 307 307
Humanekologi 85 85

Sociologiska institutionen
Pedagogik *) 25 30 -5
Sociologi 532 509 23
Socialantropologi 90 90

Statsvetenskapliga institutionen
Statsvetenskap 545 545
Freds- och konfliktvetenskap 76 76

Institutionen för psykologi 961 961
Socialhögskolan 1 040 1 040
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 200 200
Inst för service management och tjänstevetenskap 644 644

Service management köp från LTH 56 56
Graduate School 279 267 12
LUCSUS 120 120

5 628 5 622 6
*) Helårsstudenter i pedagogik inkluderas í sociologis uppdrag 2023

Fördelning av tillfälliga platser 2023, helårsstudenter Livslångt 
lärande

Institutionen för psykologi 27
Institutionen för strategisk kommunikation 38
Rättssociologiska institutionen 10
Genusvetensakpliga institutionen 4
LUCSUS 6

Summa 84
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en omfattning av 56 helårsstudenter under 2023. Helårsstudenterna ingår i 
uppdraget till ISM men resurserna för dessa kurser överförs direkt från 
fakultetskansliet till LTH enligt avtal på fakultetsnivå (4 148 tkr).  

2.4.2 Fördelningsmodell GU och ersättningsbelopp 
Fakulteten har en utbildningsbudget på 404 709 tkr för 2023 inklusive 
preliminära intäkter för avgiftsstudenter. Statsanslagen till utbildning 
fördelas i fakultetens fördelningsmodell. Intäkter från avgiftsstudenter 
används för att ekonomiskt stödja avancerad nivå där merparten riktas till 
engelskspråkiga program baserat på antal registrerade helårsstudenter. Innan 
utbildningsanslaget fördelas lyfts medel av till fakultetens hyror och till 
fakultetens egna satsningar. Fördelningen per institution/kostnadsställe 
redovisas i Bilaga 2 
 
Fördelningsmodell utbildning 
Fördelningsmodellen baseras på att kurser har olika ersättningsnivåer/ 
prislappar. Ersättningsbeloppet per helårsstudent, riksprislappen, fastställs 
årligen av regeringen (eg. årlig uppräkning med högskoleindex).  
 
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 psykoterapeututbildningarna, naturvetenskap/teknik i 
kvantitativa metodkurser m.m. och utbildningsområdet övrigt finns inom 
strategisk kommunikation. Tilldelning per institution till kurser klassade med 
vård, medicin, N/T och övrigt grundas på antal registrerade helårsstudenter 
2021 märkta med de högre prislapparna. 
 
I fakultetens modell ersätts kurser i samhällsvetenskap med 90 procent av 
den samhällsvetenskapliga riksprislappen. Kurser med högre ersättningsnivå 
ersätts med 80 procent av respektive riksprislapp. Ersättningsbeloppen för 
alla prislappar grundas på en genomsnittlig prestationsgrad på 80 procent. 

 
 
Särskild ersättning till kurser på avancerad nivå och engelskspråkiga 
program baseras på antalet registrerade helårsstudenter 2021. Kurser på 
avancerad nivå ökar vilket gör att ersättningen per helårsstudent inte kan 
upprätthållas.  Av fakultetens studenter läser ca 27 procent (+1,7 procent-
enheter) på avancerad nivå 2021. Jämfört med 2022 sänks även ersättningen 
per helårsstudent till engelskspråkiga program. En del av förklaringen är att 
underlaget inte var komplett vid fördelningen 2022. Felet rättas genom ett 
särskilt beslut 2022, dnr STYR 2366/2022, där institutioner som fått för litet 
pengar 2022 kompenseras. För engelskspråkiga kurser i program på 
avancerad nivå ges båda tilläggen. 

Ersättningsbelopp per helårsstudent, prislappar 2023 (kr)

Samhällsvetenskap 47 000
Vård 85 000
Medicin 110 000
Naturvetenskap/teknik 79 000
Övrigt 62 000
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Fördelningen av stimulansmedel till internationalisering (1 783 tkr) bygger 
på mobilitetsstatistik som läget var innan pandemin. Universitetsstyrelsen 
har frusit tilldelning från 2020 i tre år och avser att komma tillbaka med en 
ny fördelningsmodell 2024. Fakultetens fördelning är också ”fryst” och 
fördelningen 2023 baseras på antalet ut- och inresande utbytesstudenter 
2019/20.  

Stimulansmedel till utbildningsetableringar vid Campus Helsingborg (1 050 
tkr) fördelas enligt rektorsbeslut dnr STYR 1019/704. Stöd till resor och 
merkostnader i samband med undervisning på Campus Helsingborg (2 166 
tkr) fördelas till berörda institutioner efter omfattning.  

Ersättning till kurser och program inom Graduate School  
Graduate Schools utbildningar tilldelas resurser enligt samma fördelnings-
modell som resten av fakulteten. 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. 

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

2.4.3 Medel till riktade satsningar inom utbildning 
Fakulteten avsätter 6 685 tkr till riktade satsningar/separat fördelning. Se 
redovisning i den nedre tabellen i bilaga 2.  

Utlysningen av stimulansmedel inom utbildningsområdet har breddats mot 
andra personalgrupper, exempelvis biträdande lektorer och studievägledare. 
Tidigare satsningar på pedagogisk utvecklingstid och digitalisering fortsätter 
men kompletteras med andra aktuella områden exempelvis breddad 
rekrytering.  

Fakulteten har under två år genomfört ett projekt med fokus på samordnad 
karriärverksamhet i syfte att möta studenters ökade efterfrågan på 
karriärstöd. För att projektets resultat ska kunna implementeras och 
vidareutvecklas tillsättes en fakultetsgemensam samordnare för karriärfrågor 
under en period om 24 månader. Projektet utvärderas efter 22 månader för 
beslut om en eventuell fortsättning av uppdraget. Omfattningen av uppdraget 
är på 30%. 

Särskild ersättning till vissa kurser per helårsstudent (kr)
2023 2022

Avancerad nivå 7 500 8 000
Engelskspråkiga program 12 600 14 350



 14 

Inom kvalitetsmedel för senare fördelning ryms pengar för att finansiera 
sakkunniga vid utbildningsutvärderingar, SI-mentorer, utvecklingsmedel för 
nya program m.m. 

2.5 Anslag forskning och forskarutbildning 
Fakultetens forskningsanslag för 2023 uppgår till 188 744 tkr. Anslaget från 
2022 räknas upp med högskoleindex (1,36 %), därutöver ges ingen höjning.   
I anslaget ingår medel till sista året av en femårig satsning på 
forskningsetableringar i Helsingborg. Pengarna (2 888 tkr) fördelas enligt 
rektorsbeslutet Medel till forsknings- och utbildningsetableringar på 
Campus Helsingborg 2019–2023, (dnr STYR 2019/704).  
 
Innan fakultetsmedlen fördelas lyfts medel av till fakultetens hyror och till  
gemensamma satsningar på fakultetsnivå. Se bilaga 3 och avsnitt 2.4.2 
nedan.  
 
Centrumbildningar 
Resurser till Centrum för Mellanösternstudier (CMES), Swedish South 
Asian Studies Network (SASNET) och Centrum för Europaforskning (CFE) 
fördelas utanför den prestationsbaserade fördelningsmodellen och 
fakultetens modell för att beräkna hyror. Inom CMES ryms anslaget till det 
strategiska forskningsområdet Politiskt viktiga regioner i mellanöstern 
(13 530 tkr).  

2.5.1 Fördelning av anslag till forskning och forskarutbildning 
Fördelningsmodell för statsanslag till forskning  
Fakultetsanslaget är delat i en bas/grundtilldelning och en prestationsbaserad 
del. Basen, som utgör huvuddelen, räknas årligen upp med högskoleindex 
om inte fakultetsstyrelsen beslutar på annat sätt. Den rörliga/prestations-
baserade delen byggs upp efterhand som nya fria medel tillförs fakulteten. I 
modellen undantas fördelning av anslag till fakultetens centrumbildningar. 
Startåret 2019 fördelades 4 500 tkr prestationsbaserat, ett belopp som ökat 
till 8 691 tkr i 2022 års fördelning. 
 
Den prestationsbaserade delen innehåller två parametrar: publikationer  
(50 %) och externa medel (50 %). Båda räknas dels rakt, och dels viktat 
relaterat FO-anslagets storlek.  Variablerna beräknas med ett snitt på två år. 
Norska listan används för att identifiera och klassa/poängsätta publikationer.  
 
Vid införandet beslutades att modellen skulle utvärderas efter tre år. En 
uppföljning av hur pengarna i den prestationsbaserade delen fördelats i 
resursfördelningarna 2019–2021 genomfördes hösten 2021. Siffrorna visar 
att resurser fördelas snarlikt den modell som användes 2012–2018. Små 
institutioner har svårt att öka sin tilldelning trots goda prestationer eftersom 
fördelningen sker relativt storlek. Modellen fungerar dock betydligt bättre än 
föregångaren eftersom det inte lägre behövs justeringar och kompensationer 
vid sidan om. I resursfördelningen 2022 utökades den prestationsbaserade 
delen endast med uppräkning med högskoleindex i avvaktan på en 
grundligare utredning.  
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Nytt i resursfördelningen 2023 är att LUCSUS fullt ut inkluderas i 
fakultetens fördelningsmodeller. Att lägga till LUCSUS i nuvarande modell 
ger en stor påverkan på tilldelningen till övriga institutioner eftersom 
LUCSUS relativt sett har mycket forskning på externa medel. Detta ger 
utslag på båda de rörliga parametrarna: externa medel och publiceringar. För 
att kunna inkludera LUCSUS blir lösningen att minska den rörliga delen. 
 
Fördelning rörlig del 2023 
Den rörliga potten byggdes upp 2019 genom att institutionerna ”avstod från” 
uppräkning med högskoleindex och nya medel. Startåret placerades  
4 500 tkr, motsvarande 4,2%, av fakultetsanslaget i den rörliga delen. 
LUCSUS överför på motsvarande sätt sitt bidrag till den rörliga delen enligt 
det beräkningssätt som användes när modellen infördes 2019. Totalt flyttas 
344 tkr av LUCUS anslag till den gemensamma potten. 
 
Nuvarande rörlig del (8 691 tkr) minskas till 4 500 tkr genom att anslag förs 
tillbaka till institutionerna som en engångsjustering (4 443 tkr). Se bilaga 3 
kolumn ”Justering”. LUCSUS behåller höjningar av sitt basanslag 2020–
2022. Den reducerade prestationsbaserade delen, 4 500 tkr, fördelas enligt 
modellens parametrar: publikationer och externa medel med data från 2020 
och 2021. LUCSUS erhåller 564 tkr. Bastilldelningen räknas upp med 
högskoleindex. 
 
I fakultetens fördelningsmodeller hanteras även hyrorna och från och med 
2023 kommer LUCUS att fullt ut inkluderas i fakultetens hyresmodell både 
på forsknings- och utbildningssidan. Detta innebär att anslag till LUCSUS 
hyra på fakultetsanslag tas av från basanslaget (-500 tkr) och pengarna 
återförs till LUCSUS i form av ”hyresersättning” (547 tkr) på samma sätt 
som för övriga institutioner. Se bilaga 4. 
 
Översyn av fördelningsmodell 2024 
Enligt tidigare beslut av fakultetsstyrelsen ska nuvarande modell för 
fördelning av forskningsmedel utvärderas. Översynen utvidgas till att 
inkludera både den prestationsbaserade delen i modellen och fördelningen av 
resurser till riktade satsningar vid sidan om.  

2.5.2 Medel till riktade satsningar inom forskning och 
forskarutbildning 

Fakultetsstyrelsen reserverar totalt 18 909 tkr till särskilda satsningar 2023.  
Under 2022–2023 resurssätts särskilda satsningar bl.a. riktade till 
utvecklingsområden i spåret av RQ20, se bilaga 1b. Satsningar som inleddes 
2022 fortsätter, se tabell nästa sida. 
 
Satsningen riktad mot social resiliens går in på sitt tredje år 2023.  Under 
2023 finansierar fakulteten sex postdoktorer med inriktning mot social 
resiliens. Tre postdoktorer (Socialhögskolan, Genusvetenskap och 
Psykologi) förlängs med ett tredje år 2023. Tre nyrekryterade treåriga 
postdoktorer (Strategisk kommunikation, Medie- och 
kommunikationsvetenskap och Sociologi) startade sina anställningar 
september 2022: Ersättningen till institutionen per postdoktor motsvarar 90 
procent av lönen plus 20 procent overhead.  
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Inom ramen för innovationsforskning avser fakulteten att lysa ut ett 
biträdande lektorat med inriktning mot innovationsforskning där 
forskningsdelen (50 %) finansieras fakultetsgemensamt.   

Resurser som frigjorts vid avveckling av forskarutbildningen i pedagogik har 
reserverats till kommande professorssatsningar (1 739 tkr). Under pågående 
rekrytering av en professur i arbetsliv och organisation vid Sociologiska 
institutionen kommer pengarna att användas till gästprofessorer och 
gästforskare. 

 

Särskilda satsningar forskning och forskarutbildning
2023 2 022

Ansökningsmånader, stora projektansökningar, utlysning via FO-rådet 1 900 1 900
Professorsatsning  2022-2023 1 737 2 749
Kvalitetsmedel för senare fördelning 1 000 993

4 637 5 642
Innovationsforskning
Koordinator 20%,  2 lektorer à 20 % t.o.m 28/2 2023 400 1 000
Biträdande lektor efter utlysning 600

1 000 1 000
Samverkan och innovatiom
Forskningssamverkan, utlysning stimulansmedel två projekt à 1,5 mån 375 560
Forskningskommunikation, samtal i Lund, temaledare 825 560

1 200 1 120
Metodutveckling
Metodutveckling, uppbyggnad av metodcentrum 430 430
Metodworkshops 400 400

830 830
Social resiliens
Social resilience,  3 + 3 st postdoktorer 2023 90% 5 181 4 493
Samordnande forskare, inkl samverkan med Lunds kommun 300 500
Doktorand Agenda 2030 med inriktning social resiliens 2022-2025 770 770
Social resiliens, seniora forskare, utlysning 500 1 110

6 751 6 873
Forskarutbildning
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

3 100 3 100
Övrigt
Forskningstid ledare, repatriering prefekter 1 000 1 000
GIS 91 91
Thinking in time 100 100
Separat fördelning, se bilaga 3 200 400

1 391 1 591

Summa särskilda satsningar 18 909 20 156
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2.6 Gemensamma kostnader 
Gemensamma kostnader finns på universitetsnivå och fakultetsnivå. De 
gemensamma kostnaderna fördelas till institutionerna grundat på en 
fördelningsbas som är fakultetens kostnader för lön och drift 1 juli 2021 
t.o.m. 30 juni 2022. I fördelningsbasen ingår även de kostnader som externt 
finansierade verksamheter genererat. Ju större del av kostnaderna för lön- 
och drift som en institution har, desto större del av gemensamma 
kostnaderna bär den. 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.  
 
De universitets- och fakultetsgemensamma kostnaderna belastar 
utbildningen med 35 procent och forskningen med 65 procent. 

2.6.1 Universitetsgemensamma kostnader  
Gemensamma kostnader på universitetsnivå är kostnader för den 
universitetsgemensamma förvaltningen, universitetsledningen, 
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.  
 
De universitetsgemensamma kostnaderna för samhällsvetenskapliga 
fakulteten ökar med 5 831 tkr år 2023. Ökningen belastar forskningen med 
2 114 tkr och utbildningen med 3 717 tkr. Ökningen består, förutom den 
årliga pris- och löneomräkningen, av kostnadsökningar för befintliga avtal 
samt ökat handläggningsbehov på universitetsgemensam nivå, bl.a 
informationssäkerhetsamordnare och etablering av Enheten för 
undervisningsstöd. Den totala universitetsgemensamma kostnaden för 
fakulteten uppgår till 86 783 tkr år 2023. Samhällsvetenskapliga fakultetens 
andel av de universitetsgemensamma kostnaderna utgör 11 % av totalen 
vilket är oförändrat från 2022.  

2.6.2 Fakultetsgemensamma kostnader 
Gemensamma kostnader på fakultetsnivån uppgår till 44 536 tkr 
(+1 389 tkr). Förändringen förklaras huvudsakligen av ökade kostnader för 
fakultetskansliet och biblioteket. Kostnadsbilden påverkas av att fakulteten 
fr.o.m. 2023 använder myndighetskapital för att täcka kostnader kopplade till 
fakultetens lokalprojekt. Det gäller bl.a. avskrivningskostnader för Etapp 2 
och kostnader för att driva lokalprojektet (projektledare och flyttledare). Nytt 
för 2023 är att kostnader för viss gemensam drift av lokaler läggs till 
fakultetsgemensamma kostnader.  
  
Nedan följer en kort beskrivning av vissa gemensamma kostnader på 
fakultetsnivå för 2023.  Hela redovisningen finns i bilaga 6. 
 
Fakultetskansliet. Till kansliet avsätts 15 311 tkr (+710 tkr). Kansliet utökar 
med motsvarande 0,6 heltidsekvivalenter.   
 
Fakultetsledning m.m. Till fakultetsledningen avsätts 4 500 tkr. Till 
ledningsuppdrag avsätts sammanlagt tjänster till en omfattning av 230 
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procent för att fullgöra uppdragen. Dekanen beräknas ha 80 procent, 
prodekanen 50 procent och två vicedekaner 60 procent resp. 40 procent. I 
denna post ingår finansiering av 50 procent forskningsjournalist, 
styrelsearvoden och uppdragstillägg. 
 
Bibliotek. Till Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek avsätts 18 478 tkr 
(+621 tkr). Biblioteket utökar med en tjänst, två nya språkpedagoger har 
tillkommit (tvååriga projektanställningar) och IT-pedagogtjänsten är inte 
återbesatt. Biblioteket kan använda myndighetskapital, 
 
Till fakultetsstyrelsens disposition avsätts 2 000 tkr. Styrelsens disposition 
finansierar bl.a. Debatt i Lund och övriga kostnader för styrelsens och 
ledningens arbete.  
 
Studentkår. Till Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet avsätts 107 tkr i 
hyresbidrag för 2023. Fakulteten står för hälften av kårens hyreskostnader. 
Till drift av Mikrologen, studenternas lunchställe, avsätts 283 tkr. 
Kostnaderna avser hyra, städning och avskrivningar. 
 
Gemensam drift lokaler. Till funktionerna lokalbokning, vaktmästeri och 
administration av lås- och passersystem avsätt 864 tkr (dnr STYR 2022/545). 
Därutöver avsätts 407 tkr till gemensamma vaktmästeritjänster. Totalt 
avsätts 1 367 tkr motsvarande 1,9 heltidsekvivalenter.    

2.7 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 vars hyra ligger 
utanför fakultetens hyresmodell. Från och med 2023 inkluderas 
forskningsdelen av LUCSUS i hyresmodellen. Hyresersättningen per 
institution och verksamhet redovisas i bilaga 4. 
 
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 2023 baseras ersättningen för externa 
lokaler på faktiska kostnader som institutionerna har haft under år 
2021. 

• 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 beräkning 
av hyror finansierade med statsanslag används ett fryst treårssnitt (2018-
2020) för att fördela kostnaderna mellan utbildning och forskning.  
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Ny hyresmodell 2024 
Fakultetsstyrelsen beslutar att en ny modell för att hantera fakultetens hyror 
ska vara framtagen i god tid inför resursfördelningen 2024, dock senast den 
15 september 2023. En reviderad hyresmodell ska hantera att fakultetens 
lärosalar och studiemiljöer finansieras fakultetsgemensamt.   
 
Fortsatt gäller att hyror inte debiteras internt mellan institutioner, enheter och 
kansliet för lokaler som ingår i fakultetens hyresavtal. Detta inkluder även 
CMES.  

2.8 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 2023 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 i EOS och en 
personalplan. Följande gäller för totalbudgeten 2023: 
 

• Institutionernas budgetar ska vara färdiga senast den 2 december 
2022 i EOS och beslut i respektive institutionsstyrelse ska tas senast 
under december månad 2022. 

• Enligt beslut i Universitetsstyrelsen ska totalbudgeten för 2023 
inkludera åtgärder med anledning av jämställdhets-, arbetsmiljö- och 
kompetensutvecklingsplaner. En redogörelse ska därför lämnas över 
vilka resurser som finns för dessa åtgärder på institutionsnivå.  
Rapporteringen ingår i det budgetunderlag som inrapporteras till 
fakulteten senast den 2 december 2022. 

 
Fakultetens resursfördelning 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. 
 
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 2023. 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. 
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2.9 Fakultetsstyrelsens beslut 
Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen beslutar 

att fastställa resursfördelningen för 2023 enligt föreliggande förslag. 

Christofer Edling Malou Engberg de Carvalho 



Bilaga 1a

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.
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Utvecklingsområden RQ20 

Dokumentet är ett resultat av Samhällsvetenskapliga fakultetens uppföljning av 

RQ20 på fakultetsnivå. Sju utvecklingsområden har identifierats genom workshops 

och diskussioner med fakultetsledning, institutionsledningar och beredande organ. 

Dessa utvecklingsområden vägleds av en vision för fakultetens forskning och 

kommer att skrivas in och följas upp i fakultetens verksamhetsplan och 

resursfördelning för 2022–2023. 

Vision 

Samhällsvetenskapliga fakulteten strävar efter att vara nationellt ledande och 

internationellt framstående inom beteende- och samhällsvetenskaplig forskning. 

För att nå visionen ska fakulteten öka sin förmåga att i) identifiera 

forskningsmiljöer där fakulteten är ledande och/eller framstående eller har potential 

att bli det, ii) utveckla befintliga och förstärka nödvändiga kompetenser, iii) 

uppmuntra och utveckla forskningssamarbeten över institutions- och 

fakultetsgränser och med det omgivande samhället. 

1 Forskningsområden 

Vad? Fakulteten behöver bättre definiera sina styrkeområden inom forskning, dels 

för att kunna presentera en mer slagkraftig berättelse om vår forskning inom 

universitetet och för omvärlden, dels som underlag för universitets- och 

fakultetsgemensamma strategiska forskningssatsningar. Fakulteten ska därför ta 

fram en process för att identifiera befintliga och potentiella forskningsområden 

inom vilka fakultetens forskning är nationellt ledande och/eller internationellt 

framstående. Dessa områden ska vara institutionsövergripande och direkt berörda 

institutioner ska, med stöd av fakulteten, vara beredda att kraftsamla resurser inom 

området under en 5-10 års period. Riktmärket är att fakulteten ska ha 5–7 sådana 

forskningsområden. 

Hur? Forskningsdekan och forskningsråd ansvarar för att bereda arbetet med att ta 

fram en process. Inledningsvis undersöks möjligheten att triangulera information 

från a) publikations- och projektdatabaser, b) fakultetens forskare med uppdrag i 

nationella och internationella råd och beredningsorgan, c) enkät till fakultetens 

forskare. 
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2 Centrum för metodutveckling 

Vad? Fakulteten ska skapa en fakultetsgemensam miljö för metodutveckling, i 

syfte att dels poola metodkompetenser, dels utveckla och säkra såväl befintliga 

styrkeområden som eftersatta. Ett gemensamt, horisontellt och virtuellt, Centrum 

för metodutveckling, ska syfta både till att säkra beteende- och 

samhällsvetenskapliga metodkompetenser i forskning och utbildning och att 

stimulera bidrag till våra ämnens metodutveckling. 

Hur? Fakultetsledningen ansvarar för att a) inventera befintliga satsningar inom 

metodområdet, b) formulera ett uppdrag för metodcentrum, c) etablera en ledning, 

samt d) hålla dialog med relevanta systerfakulteter. 

3 Forskningsinfrastruktur 

Vad? Fakulteten ska öka sin användning av forskningsinfrastrukturer och bidra till 

utveckling av och debatt om forskningsinfrastrukturer såväl inom som utanför 

universitetet. Fakulteten ska vara välinformerad om för beteende- och 

samhällsvetenskaperna relevanta forskningsinfrastrukturer inom universitetet såväl 

som nationella och europeiska och uppmuntra och följa upp forskares användning 

av forskningsinfrastrukturer.  

Hur? Forskningsdekan tillsätter en arbetsgrupp som rapporterar till forskningsrådet 

och forskarutbildningsrådet. Arbetsgruppen har i uppdrag att inventera tillgängliga 

forskningsinfrastrukturer och i vilken mån de utnyttjas. Forskningsrådet ansvarar 

för att därefter föreslå åtgärder för att stimulera ökad användning av 

forskningsinfrastrukturer. 

4 Forskningssamverkan 

Vad? Fakultetens forskningssamverkan ska stärka fakultetens forskning och bidra 

till att utveckla fakultetens relationer till det omgivande samhället. Fakulteten ska 

fortsätta arbetet med att strukturera samverkansarbetet och arbeta för att 

forskningsmiljöer har rätt stöd för att kunna bedriva framgångsrik 

forskningssamverkan. Fakulteten ska nära följa diskussion, debatt och värdering av 

”forskningsimpact” och stödja förmågan att beskriva och sprida information om 

forskningens genomslag. 

Hur? Dekanerna med ansvar för samverkan respektive forskning startar ett antal 

projekt inom forsknings-, FU, och samverkansråden med att a) ta fram fler 

samverkans-case med förebild från Vetenskapsrådets ämnesutvärdering av 

statsvetenskap, b) organisera workshop med forskare, c) verka för att öka mobilitet 

och utbyte med externa aktörer, t.ex. genom ”industridoktorander” och affilierad 

kompetens. Samverkansdekan koordinerar utlysning av samverkansmedel och stöd 

till två temaledare inom Lunds universitets Institute for public affairs.  

5 Sammanflätning av forskning och utbildning 

Vad? Fakulteten ska vara en arena där studenter, lärare och forskare 

förutsättningslöst undersöker och testar olika typer av sammanflätning mellan 

forskning och utbildning. Utifrån detta ska fakulteten identifiera olika ansatser som 

kan användas för att stärka sammanflätning av forskning och utbildning samt 

tydliggöra förväntningar på tillfredsställande sammanflätning. 



Hur? Det pågår ett arbete med att identifiera ”best practice” i existerande 

utbildningar. Dekanerna för utbildning och forskning leder arbetet genom KUF-

rådet, utbildningsrådet och forskningsrådet med målet att a) studierektorer och 

forskningsansvariga ska ha kunskap om olika ansatser för att förstärka 

sammanflätning, b) fakultetens lärare ska ges möjlighet till kompetensutveckling 

med fokus på sammanflätning. 

6 Forskningsdata och forskningsetik 

Vad? Fakulteten ska fortsätta med stöd i upprättande av forskningsdataplaner, 

tillgång till säker hantering, analys och lagring av forskningsdata och nära följa 

utvecklingen inom området. Fakulteten ska utgöra ett forum för ett levande samtal 

om forskningsetik, arbeta för öppen data, och vara en aktiv part i diskussioner om 

de möjligheter och utmaningar som ökat tillgängliggörande av kvalitativa 

forskningsdata medför.  

Hur? Samhällsvetenskapliga fakultetsbiblioteket fortsätter att utveckla stödet i 

forskningsdatahanteringsprocessen. Forskningsrådet följer implementeringen av 

Lunds universitets e-infrastrukturorganisation. Forskningsdekan tar initiativ till en 

diskussion, intern och extern, om etikprövningslagens implikationer för beteende- 

och samhällsvetenskaplig forskning. Fakultetsledningen upprättar ett 

fakultetsgemensamt etikråd dit lärare, forskare och doktorander kan vända sig för 

konsultation i forskningsetiska frågor. Utbildningsdekan ansvarar för att 

utbildningsrådet tar fram riktlinjer för examensarbeten på grund- och avancerad 

nivå.  

7 Forskningskommunikation 

Vad? Fakulteten ska utveckla sin forskningskommunikation genom att dels 

tydligare presentera och sprida information om starka forskningsområden, dels 

presentera bredden i fakultetens kompetens- och expertområden.  

Hur? Arbetsgruppen som analyserar LUCRIS-data fortsätter sitt uppdrag och 

rapporterar till forskningsdekan. Fakultetsledningen följer upp pågående utredning 

av kommunikationsorganisationen och föreslår åtgärder. Fakultetens 

forskningskommunikation förstärks fr.o.m. 2022. 
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Resursfördelning utbildning 2023

Institutioner
HÅS 
2023

Tilldelning 
HÅS

Avancerad 
nivå

Summa 
tilldelning 
HÅS 2023

HÅS 
2022

Tilldelning HÅS 
2022 inkl 

avancerad 
nivå

Diff 
2023-
2022

Tillfälliga 
platser 

Livslångt 
lärande

Tillfälliga 
platser 

Hela 
landet

Engelsk- 
språkiga 
program

Internatio-
nalisering

Resor 
HBG

Campus 
Hbg

Hyres-
ersättning 

Total 
tilldelning 

2023
Kulturgeografi och ekonomisk  geografi253030 KEG/HEK gem 0 0 1 687 1 687

253031 Kulturgeografi 307 15 981 803 16 784 307 16 648 136 2 086 164 63 19 097
253032 Humanekologi 85 4 674 368 5 041 85 4 930 111 603 18 5 662

Sociologi 253071 Sociologi gem 0 0 0 2 931 2 931
253072 Socialantropologi 90 4 263 120 4 383 90 4 316 66 183 83 4 649
253074 Pedagogik 25 1 184 60 1 244 30 1 471 -227 68 1 313
253075 Sociologi 532 25 197 488 25 685 509 25 285 400 615 1 154 158 27 612

Statsvetenskap 253091 Statsvetenskap 545 25 813 803 26 616 545 26 140 476 498 1 659 395 3 182 32 350
253091 Freds- och konfliktvetenskap 76 3 642 0 3 642 76 3 588 53 3 642

Psykologi 253099 961 68 551 2 169 70 720 961 70 526 194 1 232 479 921 137 5 886 79 375
Socialhögskolan 253191 1 040 73 404 1 719 75 122 1 040 73 593 1 529 366 155 16 1 903 250 10 488 88 300
Genusvetenskap 253195 150 7 133 165 7 298 150 7 279 19 352 24 192 582 8 448
Medie- och kommunikationsvetenskap 253205 191 9 146 435 9 582 191 9 447 135 732 11 638 10 962
Rättssociologi 253207 200 9 473 278 9 750 200 9 969 -219 293 679 418 28 868 12 036
Strategisk kommunikation 253209 327 16 575 675 17 251 327 16 992 259 1 760 410 1 234 170 100 550 2 542 24 016
Service management 253211 644 32 108 1 336 33 444 644 32 992 452 2 262 164 100 250 4 966 41 186
Service management köp fr LTH LTH Köpt utbildning LTH 56 4 148 0 4 148 56 4 140 9 4 148
LUCSUS 253223 120 7 082 878 7 960 120 7 918 42 293 27 1 569 123 710 10 682
Graduate school 253975 279 14 172 1 854 16 025 267 15 531 495 2 800 56 1 047 19 928
Journalistutbildningen 500127 0 0 0 0 24 1 648 -1 648 0
Summa 5 628 322 544 12 150 334 694 5 622 332 411 2 283 3 930 3 074 15 800 1 783 2 166 1 050 35 527 398 023
Separat fördelning 253971 6 685
Summa totalt grundutbildningsanslag 2023 Not 1 Not 2 Not 3 404 709

Separata satsningar GU 2022 2023
SAS kurser kvalitetsförstärkning 532 413
Pedagogisk akademi 700 700
Stimulanssatsningar 2 400 2 400
Fakultetsgemensamma projekt 800 800
Stöd till samhällsvetarkårens arbetsmarknadskoordinator 231 234
Kvalitetsmedel och medel för senare fördelning 1 297 1 638
Avskrivningar lokalprojekt etapp 2             Not 4  700 0
Infrastruktur 500 500
Delsumma separata satsningar 7 160 6 685
Hela landet & livslångt lärande 5 341 0
Summa separata satsningar 12 501 6 685

Not 1: Fördelas efter antal registrerade studenter på avancerad nivå 2021
Not 2: Fördelas efter antal registrerade helårsstudenter på engelskspråkiga program 2021
Not 3: Medel för utbildningsetableringar på Campus Helsingborg 2019-2023, rektorsbeslut Dnr STYR 2019/704
Not 4: Finansieras av Myndighetskapital from 2023
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Resursfördelning forskning 2023

Hyres- Total

Bas
Övr 

tilldeln.
Campus 
HBG 2 Justering Summa Rörligt

Tilldelning 
2023

Tilldelning 
2022

Diff  
2022-2023

ersättning 
2023

tilldelning 
2023

253030 KEG o HEK gem 1 904 1 904
253031 Kulturgeografi 9 831 414 10 245 368 10 613 10 493 120 10 613
253032 Humanekologi 3 738 139 3 876 138 4 014 3 953 61 4 014
253071 Soc gem 0 0 0 0 1 272 1 272
253072 Socialantropologi 2 667 90 2 757 96 2 853 2 803 50 2 853
253074 Pedagogik 0 0 0 0 0 0 0 0
253075 Sociologi 13 956 395 14 351 312 14 663 14 527 137 14 663

Statsvetenskap 253091 17 488 803 18 291 748 19 039 18 792 247 1 983 21 022
Psykologi 253099 19 487 564 20 051 517 20 568 20 307 261 1 448 22 016
Socialhögskolan 253191 15 640 750 577 16 967 478 17 446 17 286 159 1 718 19 164
Genusvetenskap 253195 5 015 368 5 383 311 5 694 5 653 41 655 6 349
Medie- och kommunikationsvetenskap 253205 4 573 134 4 707 150 4 857 4 769 88 244 5 101
Rättssociologi 253207 4 930 355 5 285 269 5 555 5 545 10 488 6 043
Strategisk kommunikation 253209 4 983 1 428 327 6 738 258 6 996 7 061 -65 574 7 570
Service management 253211 12 108 710 368 13 186 291 13 477 13 328 149 677 14 154
Centre for Advanced Middle Eastern Studies 253221 CMES    Not 1 19 320 19 320 19 320 19 061 259 19 320
SASNET 253222 3 023 3 023 3 023 2 982 40 3 023
LUCSUS 253223 6 812 -344 6 468 564 7 032 7 214 -182 547 7 579
Centrum för Europaforskning 253987 3 175 3 175 3 175 3 132 42 3 175
Summa 121 229 25 517 2 888 4 191 153 825 4 500 158 325 156 906 1 419 11 510 169 835
Särskilda satsningar forskning och forskarutbildning 18 909
Summa totalt fakultetsanslag 2023 Not 2 188 744

Särskilda satsningar forskning och forskarutbildning 2022 2023

Ansökningsmånader, stora projektansökningar, 
utlysning via forskningsrådet 1 900 1 900 0 Separat fördelning 2022 2023
Professorsatsning  2022-2023          Not 3 2 749 1 737 -1 012 Centrum för ekonomisk demografi 2023 100 100
Innovationsforskning 1 000 1 000 Climate KIC samfinansiering tom 2022 200 0
Kvalitetsmedel för senare fördelning 993 1 000 -122 EIT Food KIC 2019-2023 100 100
Samverkan och innovatiom 1 120 1 200
Metodutveckling 830 830 Summa separat fördelning 400 200
Social resiliens 6 873 6 751
Forskarutbildning 3 100 3 100
Övrigt:
Forskningstid ledare 1 000 1 000
GIS 91 91
Thinking in time 100 100
Separat fördelning 400 200
Summa särskilda satsningar 20 156 18 909

Not 1: varav SFO-medel 13 584 tkr
Not 2: Medel för forskningsetableringar på Campus Helsingborg, rektorsbeslut Dnr STYR 2019/704, 2019-2023
Not 3: 1,7 mnkr reserverat till professur i arbetsliv 2023

Modell

Institutioner
Kulturgeografi och ekonomisk geografi

Sociologi
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Hyreskostnad och hyresersättning 2023

Institutioner GU 2023 FO 2023

Hyres-
kostnad 

2023
Hyran 
2023

Bokade 
lokaler

Avdrag från 
uppdragsutb

Avdrag från 
forskning

Hyresers. 
2023

GU 
2023 FO 2023

Hyran 
2022 Diff

Hyresers. 
2022 Diff

Kulturgeografi och ekonomisk geografi 253030 1 576 2 572 4 148 4 148 111 0 -668 3 591 1 687 1 904 3 793 355 2 978 613

Sociologi 253071 2 529 2 430 4 959 4 959 402 0 -1 158 4 203 2 931 1 272 4 578 380 3 946 257

Statsvetenskap 253091 2 732 3 932 6 664 6 664 461 -11 -1 949 5 165 3 182 1 983 6 154 510 4 517 648

Psykologi 253099 5 419 2 918 8 337 8 337 540 -73 -1 470 7 334 5 886 1 448 7 804 533 6 745 589

Socialhögskolan 253191 7 439 4 006 11 444 11 444 3 049 0 -2 287 12 206 10 488 1 719 11 287 157 11 672 535

Genusvetenskap 253195 519 1 008 1 527 1 527 63 0 -353 1 237 582 655 1 428 100 1 140 98

Medie- och kommunikationsvetenskap 253205 612 391 1 003 1 003 26 0 -147 882 638 244 920 82 820 62

Rättssociologi 253207 653 866 1 519 1 519 191 24 -378 1 356 868 488 1 420 99 1 214 143

Strategisk kommunikation 253209 1 205 1 068 2 273 2 273 1 337 0 -494 3 116 2 542 574 2 142 131 2 914 202

Service management 253211 2 440 1 372 3 812 3 812 2 526 0 -695 5 643 4 966 677 3 522 290 5 263 380

LUCSUS 253223 711 1 924 2 635 2 635 0 -2 -1 377 1 256 709 547 2 430 205 649 607

Graduate school 253975 951 0 951 951 96 0 0 1 047 1 047 0 883 68 977 70

Summa institutioner 26 787 22 486 49 273 49 273 8 802 -62 -10 976 47 037 35 527 11 510 46 362 2 911 42 834 4 203

CMES 253221 0 837 837 0 0 0 0 0 0 0 757 80 0 0

SASNET 253222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Institutionsservice 253983 313 313 626 626 0 0 0 626 313 313 580 46 580 46

Gemensam hyra - kansliet och bibliotek 3 791 1 934 5 725 0 0 0 0 0 0 0 5 306 419 0 0

Hyreskostnad totalt 2023 30 891 25 570 56 461 49 899 8 802 -62 -10 976 47 663 35 840 11 823 53 005 3 456 43 414 4 248

Förklaringar:
Hyran 2023: 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 2021 dvs denna ersättning kommer retroaktivt. 
Avdrag från uppdragsutb och forskning: Lokalkostnadsavdrag för hyra i samband med uppdragsutbildning resp.uppdrags- och bidragsforskning, från utfall 2021.
Nytt from 2023: LUCSUS Fo inlagd i hyresfördelningen. (utb finns med sedan innan)

Ersättning som går ut till institutionerna 2023 Differens 2023-2022Hyreskostnad 2023
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OH-kostnader för 2023

OH-kostnader Totalt Totalt Diff

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

Kulturgeografi och ekonomisk geografi 253030 4 121 2 382 2 150 1 185 6 272 3 567 9 839 5 927 3 485 9 412 344 82 426

Sociologi 253071 5 348 3 626 2 790 1 804 8 138 5 430 13 568 8 589 4 599 13 188 -451 831 380

Statsvetenskap 253091 5 559 5 848 2 901 2 910 8 460 8 758 17 217 8 020 7 902 15 922 440 855 1 295

Psykologi 253099 12 693 3 468 6 623 1 726 19 316 5 194 24 510 17 529 5 771 23 300 1 787 -576 1 210

Socialhögskolan 253191 12 503 3 864 6 524 1 922 19 028 5 786 24 814 17 025 6 081 23 106 2 003 -295 1 708

Genusvetenskap 253195 1 362 1 355 710 674 2 072 2 030 4 102 2 381 1 817 4 198 -309 212 -97

Medie- och kommunikationsvetenskap 253205 1 792 778 935 387 2 727 1 164 3 892 2 740 1 041 3 781 -13 123 110

Rättssociologi 253207 1 811 1 280 945 637 2 756 1 916 4 672 2 618 1 667 4 285 138 250 387

Strategisk kommunikation 253209 3 314 1 379 1 729 686 5 044 2 065 7 109 5 153 1 924 7 077 -109 141 32

Service management 253211 5 778 2 107 3 015 1 048 8 793 3 155 11 948 8 004 3 249 11 253 789 -94 695

Centre for Advanced Middle Eastern Studies 253221 0 1 301 0 647 0 1 948 1 948 0 1 806 1 806 0 142 142

SASNET 253222 0 145 0 72 0 217 217 0 393 393 0 -177 -177

LUCSUS 253223 1 680 3 113 877 1 549 2 557 4 662 7 219 2 217 3 879 6 096 340 783 1 123

Centrum för Europaforskning 253987 0 177 0 88 0 266 266 0 281 281 0 -15 -15

Summa 55 961 30 822 29 201 15 335 85 162 46 157 131 319 80 204 43 895 124 099 4 958 2 262 7 220

2023/2022
Fakultets 

gemensamt 2023
Universitets 
gemensamt 2022
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Gemensamt finansierade ändamål 2023

Jmf 2022 Diff

Ändamål GU FO Totalt Totalt 2023/2022

Universitetsgemensamma kostnader
Universitetsgemensamma kostnader inkl. Helsingborg 52 018 28 429 80 447 74 752 5 695
Lokal avgift 2 234 2 284 4 518 4 430 88
CFL, IT nätverk 1 709 109 1 818 1 770 48
Summa universitetsgemensamma kostnader 55 961 30 822 86 783 80 952 5 831

Fakultetsgemensamma kostnader
Kansli 9 646 5 665 15 311 14 601 710
Fakultetsledning 2 070 2 430 4 500 4 382 118
Fakultetsledning disposition 960 1 040 2 000 2 000 0
Anställningsärenden sakkunnig,  lärarförslagsnämnd 748 352 1 100 1 000 100
Lokal skyddskomitte (LSK) och Jämställdhet och lika villkor 170 80 250 280 -30
Studentrekrytering och information 320 0 320 420 -100
Områdesgemensam personalutbildning 102 48 150 200 -50
Lärarkurser, AHU 630 40 670 670 0
Lokalhyra Samhällsvetarkåren 107 0 107 107 0
Bibliotek 12 935 5 543 18 478 17 857 621
Mikrologen (domvillan) 283 0 283 260 23
Avskrivningar på fakultetsgemensamma satsningar* 0 0 0 570 -570
Lokalprojekt* 0 0 0 800 -800
Gem drift lokaler 1 230 137 1 367 0 1 367
Summa fakultetsgemensamma kostnader 29 201 15 335 44 536 43 147 1 389
Totalt gemensamma kostnader 85 162 46 157 131 319 124 099 7 220

*Finansieras av Myndighetskapital from 2023

2023
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