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VERKSAMHETSMÅL 2021  

Den 1 januari 2021 tillträder en ny fakultetsledning vid Ekonomihögskolan då professor Mats Benner blir 
dekan och professor Maria Stanfors blir prodekan och därmed efterträder professor Fredrik Andersson 
som dekan, respektive docent Kristina Eneroth som prodekan. Föreliggande dokument avseende 
verksamhetsmål och resursfördelning vid Ekonomihögskolan 2021 är framtagen i dialog med befintlig 
och kommande fakultetsledning. I samband med det operativa ledningsbytet, så avgår även Ekon dr 
(h.c.), senior banker SEB, John Abrahamson som extern ordförande för fakultetsstyrelsen och efterträds 
av direktör Lena Henningsson, VD för Stable Table. 

Bakgrund 
Ekonomihögskolans strategiska plan 2018-2021 bygger på Lunds universitets strategiska plan 2017-2026. 
I den strategiska planen fastslås Ekonomihögskolans mission, vision samt prioriterade 
utvecklingsområden. 

Mission 
Ekonomihögskolan är en drivande kraft för ett innovativt och hållbart samhälle genom: 

• att förbereda studenter så att de kan ta sig an och hjälpa till med att finna lösningar på globala 
utmaningar. Detta genom att vi erbjuder forskningsbaserade utbildningar som genomförs i 
samarbete med det omgivande samhället i allmänhet och företag i synnerhet. 

• att utveckla kunskap baserad på framstående forskning och undervisning, och baserat på vår 
internationella utblick och skandinaviska förankring. 

Vision 
Ekonomihögskolan gör skillnad (Making a difference) genom att vara en internationell ekonomisk 
fakultet som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. 

Strategiska fokusområden 
Ekonomihögskolan avser att arbeta med tre fokusområden för perioden 2019-2021: 

1. Utbildning för ökad påverkan och innovation (educate for impact and innovation). 
2. Forskning som leder till att fakultetens intellektuella fotavtryck ökar (research for growing our 

intellectual footprint). 
3. Inspirera till engagemang och samverkan för att kunna ta sig an och möta samhällsförändringar 

(engage with practice aiming at solving societal challenges). 

I januari 2021 kommer Ekonomihögskolan förhoppningsvis att kunna genomföra det platsbesök för 
AACSB-ackreditering som med få dagars varsel blev inställt i mitten av mars 2020 p g a covid-19. AACSB 
har tagit beslut om att platsbesöket i första hand genomförs som ett s k hybrid-besök då ordförande för 
utvärderingsteamet är på plats i Lund, alternativt som ett helt virtuellt besök. Datum är fastställda till 24 
januari -27 januari. Avslutningen av 2020 samt inledningen av 2021 kommer därmed att präglas av 
intensiva förberedelser för att äntligen kunna slutföra den avlutande steget för att fakulteten ska kunna 
bli ackrediterad av de tre stora ackrediteringsinstituten och därmed nå status som ”triple crown”. 

I övrigt är 2021 års verksamhetsplanering präglad av de förutsättningar som covid-19 dikterar. 
Ekonomihögskolan ser det som angeläget att fortsatt ha höga utvecklingsambitioner, parallellt med att 
hela verksamheten måste arbeta med de förutsättningar som gäller i nuläget.  

Nedan kommenteras utvecklingen inom några av kärnområdena för fakulteten: 
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Utbildning 
Efter ett antal år med fallande söktryck så ökar nu söktrycket som en följd av covid-19, speciellt är det 
ekonomie kandidatprogrammet som åter vänt uppåt. Senaste årens meritvärden för studenter som 
antagits till vårterminen av ekonomie kandidatprogrammet har hamnat under 20.0. Som en konsekvens 
har vi också kunnat notera lägre prestationsgrad och fler avhopp kopplat till dessa kohorter. För att 
säkerställa mottagandet av nyantagna ekonomie kandidatstudenter till vårterminen 2021 så planeras 
därför en försiktig minskning av antalet antagna. Ekonomie kandidatprogrammet är det enda program 
vid Ekonomihögskolan som fortfarande genomför antagning till vårtermin. Det gäller f ö även på 
nationell nivå där fakultetens ekonomie kandidatprogram är ett av få kandidatprogram i ekonomi som 
genomför antagning till vårtermin. 

Marknadsföringsinsatserna inför antagning till masterprogrammen ht-21 behöver intensifieras. 
Ekonomihögskolans program har hög andel internationella studenter och det kan bli svårare att få 
sökande internationella studenter med tanke på covid-19. De marknadsundersökningar som genomförts 
av internationella studenter på grundnivå inom Europa pekar på att det finns många studenter som 
avser ”vänta ut” pandemin och söka till masternivå först ht-22. Om det blir så eller ej är en empirisk 
fråga.  

Övergången till online undervisning har medfört att flertalet lärare vid fakulteten nu har erfarenhet av 
digital undervisning på en helt annan nivå än tidigare. Även om fakulteten vill återgå till campus-baserad 
undervisning så fort det är möjligt, så gäller det även då att ta tillvara de erfarenheter som nu finns i 
verksamheten både bland lärare, utbildningsadministratörer och andra grupper av medarbetare som 
arbetar med ’professional services’ relaterade till undervisningen. För att möjliggöra erfarenhetsutbyte 
samt för att vidareutveckla det digitala stödet till studenter så avser Ekonomihögskolan starta ”LUSEM 
Learning Forum under 2021. 

Forskning 
Forskningsfrågor under 2021 kommer ta sitt avstamp i utfallet av det universitetsgemensamma 
projektet RQ20 (research quality). Bland de utvecklingsområdena kan framhållas: en tydligare och mer 
målmedveten rekryteringspolicy, starkare anknytning mellan forskning och utbildning, ökat 
tvärvetenskapligt samarbete inom fakulteten och med andra fakulteter samt högre och jämnare 
forskningsaktivitet inom delar av fakulteten. Till angelägna områden för utveckling av forskning vid 
Ekonomihögskolan hör: skapandet av en samlad identitet och profil för området data science, som skär 
över ämnesgränser inom Ekonomihögskolan och mellan fakulteten och andra delar av Lunds universitet. 
Vidare kommer kraftsamlingar att ske inom områdena offentlig sektor, hållbarhet, teknik-innovation-
strategi, hållbar finans samt befolkning och välfärd. 

Samverkan 
Under ht-20 så har olika versioner av digitala samverkansprojekt intensifierats vid fakulteten, och det 
finns fog för att påstå att Ekonomihögskolan idag når ut bättre till intressenter än före pandemin. Det är 
angeläget att detta momentum kan bibehållas och vidareutvecklas under kommande verksamhetsår. 
Flertalet av de utvecklingsområden som anges som prioriterade ovan innefattar även goda möjligheter 
till samverkan. 

I det följande ges en presentation av de mål som Ekonomihögskolan prioriterar under 2021 sorterat 
utifrån de tre strategiska fokusområdena presenterade ovan. Därefter presenteras prioriterade frågor 
kring övriga verksamhetsnära aktiviteter.  

Kostnader för prioriterade frågor som presenteras nedan ryms i kommande års budget. 
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Strategiskt mål #1: “Educate for impact and innovation” (Utbildning för ökad 
påverkan och innovation) 
Ekonomihögskolan har ett relativt omfattande utbildningsuppdrag och bedriver fyra utbildningsprogram 
på grundnivå, 14 program på avancerad nivå och medverkar därutöver i ett antal program med 
Samhällsvetenskapliga fakulteten. Utbildningsportföljen har över åren utvecklats till att bli allt mer 
internationell vilket förutsätter att allt mer av utbildningen ges med engelska som undervisningsspråk.  

Det senaste tillskottet i utbildningsportföljen utgörs av magisterprogrammet i ”data analytics and 
business economics” som kommer att ges för första gången ht-21. Intresset för detta nya program är 
mycket stort både från potentiella studenter och potentiella arbetsgivare. 

Nedan presenteras de frågor kring utbildning som speciellt avses prioriteras under kommande år. 

Vidareutveckling av lärandekulturen vid Ekonomihögskolan 
För att kunna leverera ändamålsenlig och forskningsbaserad utbildning, så utgör ett övergripande mål 
med fakultetens arbete med utbildningsfrågor av att säkerställa kontinuerlig utveckling av 
lärandekulturen vid Ekonomihögskolan. Lärandekulturen utgår från att lärare/forskare, administratörer 
och studenter måste samverka med varandra, och med externa intressenter för att tillsammans skapa 
den bästa möjliga miljön för studenternas lärande. Ekonomihögskolans lärandekultur karakteriseras av 
fyra ledord:  

1. engagerande 
2. baserad på erfarenhetsbaserat lärande 
3. internationell 
4. innovativ 

När samtliga dimensioner samverkar ges förutsättningar för att utveckla studenter till ”reflekterande 
praktiker” vilket under lång tid varit Ekonomihögskolans signum. 

Att fokusera på ovanstående dimensioner för att skapa en bra lärandemiljö är knappast unikt för 
Ekonomihögskolan. Inte minst har aktiviteter kring erfarenhetsbaserat lärande (experiential learning) 
fått ökat fokus under senare år vid flertalet internationella utbildningar av ekonomer och systemvetare. 
Förmågan att kunna ”få med” erfarenheter och/eller upplevelser i undervisningen är en utmaning, inte 
minst vad gäller utbildning på grundnivå. Som kommenteras vidare nedan, så utgör praktikfalls (case) en 
viktig del av det erfarenhetsbaserade lärandet. 

Utbildning för ett digitalt framtida arbetsliv 
En av de stora utmaningarna är utvecklingen inom digitalisering i vid bemärkelse. Arbetet med 
digitaliseringens påverkan på utbildning kan delas upp i två områden: 

1. digitalisering av fakultetens egen verksamhet i allt från online-undervisning till online stöd i 
supportfunktionerna 

2. innehållet i utbildningarna. Det framstår allt tydligare att mycket av de innehåll i många (om än 
inte samtliga) kurser som ges vid Ekonomihögskolan behöver uppdateras för att bättre svara 
mot att kunna förbereda studenterna för ett kommande arbetsliv där digitaliseringens effekter 
utgör själva grunden. 

Av punkterna ovan, så utgör punkt 2 en betydligt mer omfattande utmaning än vårt eget arbete med 
digitalisering. Ekonomihögskolan har inte tidigare ställts inför någon liknande utmaning vad gäller 
innehållet i program och kurser. I och med att så mycket fokus hamnat på frågor kring fakultetens egna 
digitalisering, så har den diskussion som initierades för två år sedan då söktrycket till 



Verksamhetsmål och resursfördelning 2021 

 8 

grundutbildningarna, framförallt ekonomie kandidatprogrammet började falla rejält dessvärre kommit 
att avstanna. Men frågorna kring det som benämns ”micro-credentials”, dvs kortare ”kurser” som även 
återfinns utanför universitetssfären. Under kommande år är det därför angeläget att Ekonomihögskolan 
fortsätter arbetet med att positionera sig gentemot den ökande konkurrens som digitaliseringen leder 
till även innehållsmässigt vad gäller utbildning. Hur kan studenter t ex tillgodoräkna sig ’micro-
credentials’ i ordinarie utbildningsprogram – mycket av arbetet kring validering på EU-nivå pekar på att 
en sådan utveckling är gynnsam även för universiteten. Att enbart utgå från att det innehållsmässigt går 
att köra på med Ekonomihögskolans utbildning på grundnivå kan leda till framtida dyrköpta 
erfarenheter.  

LUSEM Learning Forum 
För att underlätta erfarenhetsutbyte och för att kunna vidareutveckla digitalt lärande i vid bemärkelse 
vid Ekonomihögskolan, så inrättas ett lärandeforum (LUSEM Learning Forum) från årsskiftet. Detta 
lärandeforum föreslås arbeta brett både avseende grund- och avancerad nivå samt även inbegripa 
kompetens från fakultetens enheter för ”professional services”. Lundaekonomerna ska representeras i 
detta lärandeforum. 

En viktig fråga framöver, både för ett lärandeforum, och generellt vid fakulteten är att finna former för 
digital examination. Ett aktivt deltagande i universitetets forum – Dixam – är angeläget. Betydelsen för 
att finna former för digital examination som både går att genomföra i sal och som distansbaserad 
examination kan inte nog understrykas. 

Utvecklade pedagogiska ansatser 
Utveckling av pedagogik är nära kopplat till de frågor som avses diskuteras i ”LUSEM Learning Forum” 
enligt ovan. Dock finns det anledning att även fokusera på pedagogisk utveckling bortom 
digitaliseringsdimensionen. Under senare år har Ekonomihögskolan dels fokuserat på 
utveckling/utbildning i handledningskompetens, dels utbildning i att arbeta med praktikfall. Dessa båda 
områden utgör fortsatta fokusområden. Under inledningen av 2021 kommer Ekonomihögskolan 
tillsammans med Lundaekonomerna att genomföra en virtuell case-tävling, vilket i sin tur pekar på 
vikten av case-ansatser även framgent. 

Under 2021 avses en delvis ny organisation att sjösättas på universitetsnivå i form av att ett tydligare 
uppdrag för den enhet som arbetar med högskolepedagogik (avdelningen för högskolepedagogisk 
utveckling, AHU). AHUs verksamhet avses även att kompletteras med ett ”Råd för högskolepedagogisk 
utveckling”. Det är angeläget att Ekonomihögskolan aktivt engagerar sig i de nya möjligheter till 
högskolepedagogisk utveckling som framöver kommer att finnas vid universitetet.  

Fortsatt satsning kring livslångt lärande 
Reflekterande praktiker (reflective practitioners) passar även väl in för att beskriva det mer riktade 
arbetet mot tidigare studenter, d v s alumner som Ekonomihögskolan planerade för att komma igång 
med under 2020. Denna satsning fick under våren 2020 ställas om för att Ekonomihögskolan istället 
skulle kunna medverka i den satsning som universitetet genomfört under ht-20 och framåt under 
benämningen ”Studiechansen”. Kurserna som ges via Studiechansen vänder sig till personer som i 
pandemins spår antingen har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, eller blivit varslade, permitterade 
etc. Ekonomihögskolans institutioner har på kort tid både utvecklat kurser och öppnat fler platser för att 
kunna svara upp mot de förväntningar som ställts på universitet i samband med pandemiutbrottet. 
Satsningarna via Studiechansen har underlättats av att kursutbudet har givits online. 

Vidareutveckling av dessa satsningar är ett prioriterat område för Ekonomihögskolan under 2021. Det 
finns en stor efterfrågan för kortare kurser, företrädesvis online, som ges i kompetensutvecklingssyfte till 
alumner och/eller övriga intresserade i termer av ”re-skilling” och/eller ”up-skilling” som diskuteras 
flitigt.  
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Ovanstående utgör också viktig input till arbetet med ett av de tre utvecklingsmål som utgör själva basen 
för den delrapportering som ska presenteras i januari 2022. Vid denna halvtidsrapportering ska även 
utfallet av mätbara mål presenteras.  

EQUIS Utvecklingsmål #2 (delrapporteras vad gäller framsteg i januari 2022) 
“Increase the School’s efforts in developing a more proficient approach to its national and 
international Alumni activities.” 

Vidareutveckling programportföljen  
Ekonomihögskolan arbetar kontinuerligt med utvecklingen av programportföljen och dess innehåll. Att 
genom omvärldsbevakning och trend-analyser följa med i den globala utvecklingen inom 
ekonomiutbildningar är en självklarhet och en del av att vara ackrediterad. Under de senaste åren har 
Ekonomihögskolan arbetat med att utveckla och konsolidera programutbudet på avancerad nivå. Även 
frågorna kring utveckling av utbildningsportföljen och hur denna utveckling står i samklang med 
Ekonomihögskolans mission och vision utgör ett av utvecklingsmålen för EQUIS.  

Under 2021 behöver arbetet med utvecklingsmålet nedan (EQUIS) konkretiseras: 

EQUIS Utvecklingsmål #1 (delrapporteras vad gäller framsteg i januari 2022) 
“Advance the coherence of the School’s portfolio of programmes in a manner that fits with overall 
strategic objectives and balance programme offerings at different degree levels.” 

Ny plan för internationella frågor 
Ett av de tyngre utvecklingsmålen för EQUIS är att formulera och implementera en ny plan (framework) 
för internationella frågor enligt nedan: 

EQUIS Utvecklingsmål #3 (delrapporteras vad gäller framsteg i januari 2022) 
Enrich LUSEM’s strategic framework for internationalisation, displaying how the School is excelling in 
working with “embedded internationalisation” throughout its activities. The strategic framework for 
internationalisation will include assessable dimensions of: policy, content, context and networks.” 

 

Under 2021 så måste arbetet med ovanstående plan/ramverk fortskrida, inte minst då 
halvtidsrapportering till EQUIS under inledningen av 2022, och då måste en hel del av de internationellt 
inriktade aktiviteter som presenteras och beskrivs i ramverket redan finnas på plats. Punkten ovan 
påverkas givetvis i allra högsta grad av covid-19 och de tidigare planerade aktiviteterna kring sk ”korta 
mobiliteter ” vilket även inkluderade t ex ”Winter School” ter sig inte lika angeläget längre. Däremot så 
finns all anledning att undersöka vidare kring vilka internationella aktiviteter av samarbetskaraktär som 
kan genomföras digitalt. I detta avseende är det arbete som påbörjats kring s k COILs (collaborative 
online international learning) mycket lovande. På kort tid har lärare vid Ekonomihögskolan kopplat upp 
både sig själva och alla sina respektive studenter mot välrenommerade universitet som t ex St. Andrews 
och London School of Economics.  

Övriga exempel på internationella aktiviteter som behöver vidareutvecklas framöver är bl a 
”International Master Class” (IMC). Upplägget för IMC består av att efter det att studenten har klarat av 
sin ett-åriga masterutbildning vid Ekonomihögskolan så ges möjligheten att komplettera med en termin 
vid ett av våra partner-universitet som en del av fakultetens utbytesverksamhet. Före covid-19 var IMC 
en stor succé med många sökande masterstudenter. Ett annat område där Ekonomihögskolan påbörjat 
ett arbete är ”internationalisering på hemmaplan”. Av förklarliga skäl har Ekonomihögskolan anledning 
att arbeta med och djupare med frågorna kring interkulturell kompetens och hur vi kan stödja studenter 
i förståelse och utveckling i att förstå andra kulturer på ett sådant sätt som krävs i det internationella 
arbetsliv som väntar för det stora flertalet.  
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En möjlig väg framåt vad gäller internationella erfarenheter, som även förhåller sig till 
hållbarhetsdimensionen är det utbud av kurser som Ekonomihögskolan ger fr o m vt-21 i form av en 
virtuell utbytestermin. Virtuella utbytesterminer har alltmer kommit att etableras vid större 
internationella universitet som en konsekvens av covid-19 och innebär helt enkelt att studenter befinner 
sig geografiskt vid sitt hemuniversitet, men följer kurser online vid ett ”utbytes-universitet”. Detta kan 
framstå som en ”blek” form av utbyte, men har fördelen att studenter följer samma kursutbud och 
arbetar i virtuella arbetsgrupper (på liknande sätt som COIL som kommenterades ovan). 
Ekonomihögskolan ser fördelar med att vara tidigt ute med att kunna leverera denna typ av virtuella 
erbjudanden, vilket även garanterar att fakultetens egna studenter kan komma i fråga för motsvarande 
lösningar hos de välrenommerade partneruniversitet som i nuläget i stort enbart bedriver verksamhet 
online.  

Forskarutbildning 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) påbörjade för några år sedan arbetet med att kvalitetsgranska 
forskarutbildningen vid svenska lärosäten. För några år sedan kom resultaten från utvärderingen i 
nationalekonomi och Ekonomihögskolans forskarutbildning fick godkänt (vilket är det högsta nivå man 
kan nå i denna utvärdering). Det är angeläget för övriga forskarutbildningsämnen vid fakulteten att dra 
lärdom av utfallet. Ekonomihögskolan genomförde därför 2019 en pilot-utvärdering med externa 
sakkunniga gällande forskarutbildningen i Ekonomisk Historia. Utfallet som tidigare under året 
presenterats i Fakultetsstyrelsen var positivt och utvärderingen är åter-rapporterad som en del av Lunds 
universitets kvalitetsgransknings och kvalitetsutvecklingssystem.  

Under 2020 har det i enlighet med den metodik som pilotutvärderingen bl a resulterade i även 
genomförts utvärdering med externa sakkunniga för forskarutbildningsämnena: handelsrätt, informatik 
samt statistik. Dessa utvärderingar är nu i slutfasen och resultat kommer avrapporteras till 
fakultetsstyrelsen under 2021. Därefter är det forskarutbildningsämnena forskningspolitik samt 
företagsekonomi som står på tur. Vad gäller företagsekonomi så ingår forskarutbildningen i den 
stundande AACSB-ackrediteringen. Just AACSB går dessutom mer på djupet i utvärdering även av 
forskarutbildning jämfört med övriga ackrediteringsinstitut.  

Strategiskt mål #2: “Research for growing our intellectual footprint” 
(Forskning som leder till att fakultetens intellektuella fotavtryck ökar) 
Ekonomihögskolans forskningsgenomslag – mätt i volym och citeringar – är hög men något ojämnt 
fördelad inom fakulteten. Att jämna ut detta mönster är fortsatt en central angelägenhet av flera skäl: 
att säkra och stärka den internationella synligheten för fakulteten liksom att garantera anknytningen 
mellan utbildning och forskning. Fakulteten har redan genomfört flera åtgärder i denna riktning och 
avser att ytterligare stärka och skärpa ambitionerna därvidlag. Detta är av största betydelse för 
fakulteten som del av ett forskningsintensivt universitet liksom för dess internationella anseende, som 
det värderas bland annat i olika ackrediteringar (exempelvis EQUIS, AACSB).  

Som under tidigare år analyseras Ekonomihögskolans forskning via den så kallade norska listan liksom 
den internationella ABS-listan. Tillsammans ger de en rimligt rättvisande bild av publiceringsformer, och 
en kompletterande bibliometrisk analys tydliggör citeringsgenomslaget. Dessa mönster diskuteras 
därefter i prefektgrupp och i enskild dialog med institutionerna. Ett strategiskt mål är att 
Ekonomihögskolan ska växa inom segmenten 4* och 4 inom ABS samt nivå 2 i den norska listan. Detta 
kräver en ökad medvetenhet om olika publikationsfora och deras villkor och förutsättningar. En annan 
central ambition är att vidga det samhälleliga genomslaget för forskningen vid Ekonomihögskolan, och 
att finna former för att värdera och synliggöra detta genomslag samt att forma lämpliga plattformar för 
samverkan med samhällsaktörer av olika slag. Dessa områden blir en central angelägenhet för 
Ekonomihögskolans forskningskommitté framöver. Kommittén kommer överhuvudtaget att spela en 
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viktig roll i att följa upp utvecklingen inom fakultetens olika delar framöver, och peka på 
utvecklingsområden, tänkbara prioriteringar samt samverkansmöjligheter inom och utom fakulteten. 

Utvärdering av forskning har under 2020 skett genom det universitetsgemensamma 
projektet RQ20 
De båda rapporterna om Ekonomihögskolan framhöll att fakulteten är forskningsintensiv och lämnar 
många viktiga bidrag till utvecklingen inom olika områden, men lyfte också fram ett antal tänkbara 
utvecklingsområden: en tydligare och mer målmedveten rekryteringspolicy, starkare anknytning mellan 
forskning och utbildning, ökat tvärvetenskapligt samarbete inom fakulteten och med andra fakulteter 
samt högre och jämnare forskningsaktivitet inom delar av fakulteten. Uppföljningen av rapporterna har 
redan påbörjats och fortsätter under 2021.  

Till de angelägna områdena för utveckling av forskningen vid EHL hör följande 
Skapandet av en samlad identitet och profil för området data science, som skär över ämnesgränser inom 
EHL och mellan fakulteten och andra delar av Lunds universitet. Vidare kommer kraftsamlingar att ske 
inom områdena offentlig sektor, hållbarhet, teknik-innovation-strategi, hållbar finans samt befolkning 
och välfärd. Inom alla dessa områden är den internationella vetenskapliga synligheten hög, och de 
samhälleliga nätverken och kontaktytorna täta. Områdena kommer att få mandat och 
utvecklingsmöjligheter att erbjuda plattformar för forskningssamverkan, utbildningsanknytning och 
samspel med samhällsintressenter. Detta tillsammans med förstärkta ämnesmiljöer inom institutionerna 
kommer att göra det möjligt att ytterligare stärka genomslaget för forskningen vid Ekonomihögskolan.  

Strategiskt mål #3: ”Engage with practice aiming at solving societal 
challenges” (Inspirera till engagemang och samverkan för att kunna ta sig an 
och möta samhällsförändringar) 
I motsats till vad många befarade under vt-20 i termer av minskad samverkansaktivitet p g a covid-19, så 
har intresset från näringslivet snarare ökat vad gäller att på olika sätt kunna medverka i fakulteternas 
utbildningar. Hur forskningsaktiviteter och samverkansinitiativ kan komma att påverkas av pandemin är 
för tidigt att spekulera i. Att framtiden innebär nya utmaningar ter sig däremot uppenbart. 

Vidareutveckling av ”Morning Talks” och andra webb-aktiviteter 
Ekonomihögskolan har under ht-20 vidareutvecklat koncept för webbinarier som bygger på kortare (max 
45 min) diskussioner mellan gäster från företag och/eller organisationer och lärare och forskare vid 
Ekonomihögskolan och/eller universitetet i stort. Det är inte unikt med webbinarier i dessa tider, men 
möjligheten för Ekonomihögskolan att sätta samman intressanta deltagare från hela universitetets 
bredd och som kopplar an till utmaningar i företag och organisationer, är svår för många andra aktörer 
att matcha. Att fortsätta utvecklingen av webbinarier som nått en stor publik – även internationellt – är 
ett prioriterat område för kommande år. 

Vidareutveckling av alumni-verksamheten 
Verksamheten med webbinarier har även öppnat upp nya möjligheter att nå Ekonomihögskolans många 
alumner, som i allt högre andel består av individer som är verksamma internationellt. Ett exempel på ett 
uppskattat webbinarium genomfördes i november på temat kreativitet vid hemarbete, med ca 800 
deltagare globalt. Om vi jämför med de fysiska alumni-event som Ekonomihögskolan tidigare anordnat 
så har vi aldrig varit i närheten av den uppslutningen. Det är viktigt att ha i åtanke att användning av 
online-lösningar även öppnar upp nya former för interaktion. Under hösten har även ett mentornätverk 
bestående av yngre alumner som hunnit arbeta 2-5 år engagerats för att agera mentorer åt studenter 
som befinner sig i slutet av sina resp. kandidatutbildningar. Studenter i slutet av sin grundutbildning har 
av förklarliga skäl andra frågor och ställs inför andra utmaningar än studenter som sökt sina första 
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arbeten under mer ordinära förhållanden. Mentornätverket genomförs helt online och har fått en 
flygande start under hösten. 

Hur Ekonomihögskolan ska vidareutveckla aktiviteterna ovan, och utveckla nya aktiviteter, t ex kortare 
online utbildning som mer har fokus på ”kompetensutveckling” är angelägna frågor för 
alumniverksamheten 2021. 

Samverkan kring hållbarhet – ”Sustainable Future Hub” 
Under året är har även Ekonomihögskolans nätverk för samverkan i hållbarhetsfrågor- Sustainable 
Future Hub – ställt om till digital verksamhet. Allt från studentnätverk som bl a arbetar med 
framtidsspaning i hållbarhetsfrågor, till seminarier/event genomförs nu digitalt. Det finns ett stort 
fortsatt intresse i företag och organisationer kring samverkan i hållbarhetsfrågor och Ekonomihögskolan 
kommer under kommande år att försöka starta kortare kurser i hur hållbarhetsfrågor och 
förändringsarbete förefaller gå hand i hand i många organisationer (detta benämns ofta som att man är 
en ”change maker”). Hur ska ekonomer och systemvetare bli bättre på att förstå och driva 
hållbarhetsfrågor som en del i sitt framtida ledarskap är frågor där Ekonomihögskolan har ett stort 
gensvar inte minst från stora företag. Att försöka utvecklas mer inom detta område där befintlig 
forskning i entreprenörskap och social innovation kommer väl till pass är ett prioriterat område för 
verksamheten 2021.  

Jan Söderberg Family Prize in Economics and Management 
Bland alla framflyttade aktiviteter under året märks även utdelning av ekonomipriset, baserat på en 
donation från familjen Jan och Åsa Söderberg. Priset delas ut till en lovande forskare som har gjort en 
upptäckt eller bidrag inom ekonomi eller management av särskild betydelse. Arbetet ska tydligt ha 
förnyat forskningen och tillämpningen inom området och kommer nu att delas ut i mars 2021 (digitalt). I 
samband med prisutdelningen anordnar Ekonomihögskolan även en digital ”ekonomidag” med 
tvärvetenskapliga föreläsningar inom ett specifikt tema, nästa år i ledarskap. Under hösten 2021 avses 
även det tredje ekonomipriset att delas ut.  

Övriga verksamhetsnära frågor under 2021 
Nedan presenteras och kommenteras övriga verksamhetsnära frågor för verksamheten under 2021.  

Rekrytering och kompetensförsörjning 
Rekrytering och kompetensförsörjning vid Ekonomihögskolan förväntas svara mot verksamhetens 
långsiktiga behov. Ekonomihögskolans lärarförslagsnämnd har en aktiv roll i att granska samtliga 
utlysningar av anställning som lärare/forskare för att säkerställa att utlysningar är öppna och 
annonserade för att möjliggöra internationell konkurrens. Ekonomihögskolan kommer under 2021 att 
systematiskt gå igenom alla de riktlinjer och rutindokument som gäller lärare/forskaranställningar för att 
se över krav och bedömningsgrunder vad gäller utbildning, forskning men även samverkan. Detta arbete 
kommer att bedrivas med input från det tidigare kommenterade utfallet kring RQ20 både avseende 
Ekonomihögskolan institutioner och den transversala projektrapport som specialfokuserat just 
rekryteringsfrågor vid universitetet.  

Medan den akademiska karriärvägen är relativt väldefinierad och enklare att stödja på olika sätt, har 
Ekonomihögskolan på egen hand svårare att tillgodose karriärvägar för administrativ personal. 
Ekonomihögskolan arbetar så långt det är möjligt med att möjliggöra för administrativ personal att prova 
på nya arbetsuppgifter och bidra till kompetensutveckling och därmed förändrat arbetsinnehåll både 
inom den egna fakulteten men även inom universitetet som helhet. En enskild fakultet har svårt att själv 
bygga upp karriärvägar för administrativ personal och ser gärna ett samarbete inom Lunds universitet 
för att skapa en större karriärmobilitet för administrativ personal (”professional services”). 
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Arbetsmiljö, jämställdhet och lika villkor 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet på Ekonomihögskolan bedrivs i enlighet med arbetsmiljölagen och 
sammanfattas i ett årshjul med arbetsmiljöuppgifter som tagits fram för Ekonomihögskolan.  

Lokala Skyddskommittén (LSK) är den kommitté som beslutar om fakultetsövergripande åtgärder inom 
detta område. Nya ledamöter och ordförande till kommittén kommer att utses av fakultetsstyrelsen 
inför verksamhetsåret 2021. Arbetsmiljöarbetet följs bland annat upp vid verksamhetsbesök på 
respektive institution, där Ekonomihögskolans båda arbetsmiljösamordnare samt huvudskyddsombud 
diskuterar arbetet med den fysiska och psykosociala arbetsmiljön med respektive institutionsledning.  

Handlingsplaner ses över och eventuellt behov av stöd i arbetsmiljöarbetet diskuteras. Efter 
arbetsmiljöenkäten som genomfördes 2020 togs beslut om särskilda fokusområden vilka är trakasserier 
och kränkande särbehandling samt hot och våld. Utbildnings- och informationsinsatser är planerade 
inom dessa områden för chefer, skyddsombud samt övrig personal. Projekt Tellus som kartlagt 
förekomsten av sexuella trakasserier vid Lunds Universitet har nu resulterat i en satsning från 
universitetsledningen gällande ett team med personal som har kompetens inom diskrimineringslag och 
arbetsrätt. De kommer att stötta universitetets verksamheter med förebyggande aktiviteter men även i 
direkt ärendehantering. Vi kommer därför se till att hitta samarbetsformer och arbeta med att sprida 
information om detta nya stöd till chefer och andra berörda personer i organisationen. 

Som en del i jämställdhets och likabehandlingsarbetet så kommer under våren 2021 en översyn och 
genomgång av riktlinjer och kriterier för anställning och befordran att göras, som nämns ovan. Det 
kommer även att genomföras en bredare lönekartläggning för olika befattningar som ett underlag för 
det vidare arbetet. 

Ekonomihögskolan har under senare år arbetat för att förbättra jämställdheten, speciellt avseende 
lärarbefattningar. Gästprofessorsprogrammet som löper under åren 2017-2020 omfattar sex professorer 
som är kvinnor och som är rekryterade från andra internationella universitet. Programmet har varit 
mycket värdefullt för både institutioner och studenter. Fr o m 2021 kommer gästprofessorsprogrammet 
att permanentas i resursfördelningen som ett led i Ekonomihögskolans kompetensförsörjning. 

Den pågående pandemin av covid-19 har påverkat samtliga medarbetares och studenters arbetsmiljö i 
hög utsträckning. Digitalisering av utbildningar och arbete från hemmet har varit vanligt förekommande 
och kommer att fortsätta så länge pandemin fortgår. De risker som aktualiserats och hanterats i 
samband med detta berör dels ergonomin och hur den kan upprätthållas även i hemmiljö dels hur vi 
bibehåller en bra kommunikation och kontakt mellan kollegor sinsemellan och mellan chef och kollegor 
vid hemarbete. Digitala fikor, strukturerade digitala veckomöten, möjligheten att låna hem 
arbetsutrustning samt spridning av ergonomitips från företagshälsovården är några exempel på åtgärder 
som vidtas. 

Verksamhetsnära frågor, vilket i hög grad inkluderar HR-frågor är av förklarliga skäl inflätade i den 
dagliga verksamheten. Parallellt med att tillse att det finns ett öppet diskussionsklimat i dessa frågor, så 
arbetar Ekonomihögskolan aktivt med att engagera alla anställda i fakultetens strategiska utveckling. 
Fakultetsledningen anser det viktigt, att i olika sammanhang, och på olika sätt ge förutsättningar för att 
alla anställda ska kunna förstå de strategiska utmaningar som fakulteten står inför.  

Arbetsmiljö/lärandemiljö 
Under 2020 fullföljdes etapp 2 av ”LUSEM Learning Hub”. Ekonomihögskolans bibliotek flyttade in i nya 
ändamålsenliga lokaler i anslutning till den studiemiljö som etablerats på Ideon. Därmed har 
Ekonomihögskolan fått ett tillskott på studieplatser som efterfrågats under många år. Tillsammans med 
biblioteket utgör LUSEM Learning Hub en modern och attraktiv studiemiljö. 
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Trots tillskottet på ca 2000 kvm på Ideon så står Ekonomihögskolan för vidare utmaningar när det gäller 
lokaler. Ekonomihögskolan har idag en av universitetets största beläggningsgrader på befintliga lärosalar 
vid EC1-EC3. Under hösten 2019 startade Ekonomihögskolan ett nytt kandidatprogram som utmanade 
det befintliga lokalutnyttjandet. För att erbjuda alla våra studenter möjligheten att ha föreläsningar vid 
Ekonomihögskolans campus så genomfördes en inte alltid så smärtfri omfördelning av befintliga lokaler 
mellan de olika programmen. Resultatet var att alla program någon gång under terminen måste förlägga 
sin undervisning i andra lokaler runt om på universitetets campus. 

Den framtida utmaningen ligger i Ekonomihögskolans utbildningsportfölj på grundnivå. Då 75% av 
utbildningsuppdraget bedrivs på grundnivå och huvudsakligen inom ekonomie kandidatprogrammet 
med antagning både vårtermin och hösttermin så måste varje idé om förnyelse av programportföljen 
ställas i relation till lokalsituationen. Förnyelse i form av mer specialiserade inriktningar av befintligt 
ekonomie kandidatprogram eller för den delen helt nya program försvåras av bristen på lärosalar. Därför 
har Ekonomihögskolan aviserat ett intresse i Akademiska Hus projekt ”Cassiopeia”, Studentkåren 4 
precis bredvid Ekonomihögskolan. Här kommer Akademiska hus inom en fyra års period att uppföra 
studentbostäder kombinerat med ett innehåll som stödjer liv på campus. Det ska skapas mötesplatser 
med fokus på – leva, lära, innovation och fysisk aktivitet. I detta projekt ingår Ekonomihögskolan med 
studiemiljöer i form av fyra större lärosalar samt därtill kopplade studieplatser. 

 

 

Making a difference 
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RESURSFÖRDELNING 2021 

Ekonomihögskolans resursfördelningsbeslut anger mål, uppdrag samt ekonomiska förutsättningar för 
verksamheten 2021. Planen utgår från universitetets verksamhetsplan och resursfördelningen för år 
2021. 

Anslag som anvisas institutionerna i detta beslut kommer att föras över till institutionerna med en 
tolftedel varje månad. Inom de ekonomiska ramar som anvisas kan institutionen själv besluta om 
fördelning av resurserna, om inget annat uttryckligen anges. Medel som anvisas för forskning får dock i 
princip inte användas för grundutbildning och vice versa. 

Allmänna förutsättningar 
Varje år fastställs en statlig pris- och löneomräkning av Ekonomistyrningsverket. Den följer en särskild 
formel som räknar ut hur stor uppräkning myndigheterna ska få i jämförelse med utvecklingen i den 
privata sektorn. Pris- och löneomräkningen för år 2021 är fastställd till 1,72 %.  

Lönekostnadspåslaget för år 2021 höjs med 1,5 procentenheter till 53,5 % av löneunderlaget och ligger 
till grund för kostnadsplaneringen 2021. Höjningen beror på ökade avgifter för pensioner. Inför år 2022 
görs en ny bedömning om ytterligare höjning av lönekostandspåslag behövs. Påslaget väntas öka med 
ytterligare 0,5 procentenheter. 

Myndighetskapital 
Ekonomihögskolan har under de senaste åren haft en positiv ekonomisk utveckling. Anslagsnivån har 
ökat samtidigt som Ekonomihögskolan varit framgångsrik i att få nya forskningsbidrag från externa 
finansiärer. Under år 2018 och 2019 vidtogs en rad åtgärder i syfte att minska myndighetskapitalet, 
vilket genererade ett resultat på ca -9,5 mnkr respektive -2,6 mnkr.  

Tabell 1. Myndighetskapital (tkr) 

 

Det samlade måltalet för Lunds universitet är att myndighetskapitalet vid utgången av räkenskapsåret 
ska uppgå till högst 15 % av de totala kostnaderna. För de fakulteter som ligger över måltalet 
genomföres ett avlyft av myndighetskapital till en universitetsgemensam fond som ska användas för 
gemensamma strategiska satsningar. Avlyftet motsvarar 10 % av det belopp som överstiger måltalet. För 
Ekonomihögskolan gjordes en indragning på ca 2,5 mnkr avseende år 2018, respektive 1,8 mnkr 
avseende år 2019.  

2020-års resultatutveckling präglas av pågående pandemi. Inom utbildningen vidtogs flera 
extrasatsningar i syfte att dämpa de negativa effekterna av pandemin vilket har resulterat i en ökning av 
utbildningsanslaget. Å andra sidan visar forskningsverksamheten en minskad omfattning p g a inställda 

2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021*

Resultat 9 602 10 733 3 355 -9 502 -2 590 2 230

Myndighetskapital 80 041 90 363 93 743 84 241 79 178 79 651

% av tot kostnader 22,1% 25,0% 25,2% 21,2% 19,3% 19,3%

LU:s avlyfft av myndighetskapital -2 474 -1 757 -1 800 *

* prognos
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resor, konferenser och evenemang. Prognostiserat resultat för helåret 2020 visar ett överskott på 
sammanlagt 2.2 mnkr. Det sammanlagda myndighetskapitalet vid utgången av 2020 beräknas uppgå till 
79,6 mnkr vilket motsvarar ca 19,4 % av de totala kostnaderna. En fortsatt indragning av 
myndighetskapital enligt ovanstående principer beräknas uppgå till ca 1,8 mnkr.  

Fördelning av anslag 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Fördelning av uppdrag och ramar till respektive fakultet grundar sig på fakulteternas föregående års 
ramar, förändringar i regeringens budgetproposition samt universitetets riktade satsningar. 
Ekonomihögskolans utbildningsanslag år 2021 uppgår till 198 830 tkr (se nedan).  

Tabell 1. Ekonomiska ramar för utbildning (tkr) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från respektive fakultets utbildningsanslag dras det år 2021 av ca 3,5 % för att finansiera 
universitetsgemensamma åtaganden. 

I regeringens budgetproposition för år 2021 presenterades ytterligare satsningar inom utbildning, vissa 
av dem tidsbegränsade. Ur dessa satsningar erhåller Lunds universitet sammanlagt 125 mnkr. Härav 
tilldelas Ekonomihögskolan sammanlagt 7,4 mnkr, ca 6,1 mnkr avseende utbyggnad av utbildning på 
avancerad nivå (avser år 2021 samt 2022) samt 1,3 mnkr avseende livslångt lärande (avser enbart år 
2021). Då förstärkningarna är tidsbegränsade hanteras dessa i en separat fördelning i resursfördelningen 
2021 (se tabell 4 nedan). Icke desto mindre förväntas Ekonomihögskolan utöka antalet helårsstudenter 
respektive helårsprestationer motsvarande ersättningarna i fråga. 

Alla medel som har anvisats Lunds universitet i budgetpropositionen har dock inte fördelats i 
universitetets resursfördelning för år 2021. Under 2021 väntas ytterligare tilläggsbeslut fattas av 
universitetsledningen vilket kan leda till att Ekonomihögskolan tilldelas fler riktade medel avseende 
särskilda utbildningar/kurser (kurser inom så kallade studiechansen, sommarkurser...). 

Universitetet avsätter särskilda stimulansmedel för internationalisering. Dessa medel ska bl.a. bidra till 
att ytterligare öka in- och utresandet bland studenterna. För 2021 finns 11 mnkr anslagna. Ur detta 
anslag tilldelas Ekonomihögskolan 1 603 tkr. I universitetets fördelningsbeslut för år 2020 har det 

 2020 2021 
Tilldelning enligt uppdrag  189 675 193 298 
Pris- och löneuppräkning 3 623 3 328 
Satsning avancerad nivå (tom 2022)  6 097 
Satsning livslångt lärande (tom 2021)  1 314 
Besparing  -79 
Special Area Studies courses (SAS) 128 128 
Omfördelning senare beslut  - 6 254 - 6 856 
Stimulansmedel för internationalisering 1 591 1 603 
Grundanslag 188 763 198 830 

Avgiftsfinansierad utbildning 10 000 11 000 
   
Summa 198 763 209 830 
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aviserats en översyn av fördelningsmodellen inför budget 2021. Med anledning av coronapandemin 
senareläggs översynen inför resursfördelningen 2024. 

Utöver anvisade statsbudgetmedel väntas även medel avseende avgiftsfinansierad utbildning. Inför år 
2020 budgeterade Ekonomihögskolan med totalt 140 avgiftsstudenter. Antagningen inför höstterminen 
år 2020 indikerar ett ökat antal studenter. År 2021 beräknas därför antalet avgiftsstudenter till 
sammanlagt 150 helårsstudenter, vilket väntas generera ca 11 mnkr. 

Ekonomihögskolans ramar år 2021 påverkas även av såld utbildning till LTH och Naturvetenskapliga 
fakulteten, sammanlagt 3 038 tkr (se tabell 2 nedan). 

Enligt en överenskommelse angående köp och sälj av undervisning mellan fakulteter inom Lunds 
universitet beräknas ersättningen för dessa utbildningar utifrån omfattningen av helårsstudenter och 
helårsprestationer föregående år. Ersättningen utgår enligt departementets ersättningsbelopp med 3 % 
avdrag för universitetsgemensamma åtaganden samt 10 % avdrag för programplanering etc. hos det 
köpande området. Fördelning av dessa anslag sker i enlighet med Ekonomihögskolans 
fördelningsmodell. 

Tabell 2. Utbildning till andra fakulteter (tkr) 
 2020 2021 
Område LTH 2 400 2 500 
Område N 588 538 
Summa 2 988 3 038 

 

Söktrycket till Ekonomihögskolans utbildningar är fortsatt högt trots pågående pandemi. 
Ekonomihögskolan beräknar att nå det totala utbildningsuppdraget för år 2020. Enligt den senaste 
prognosen väntas den samlade produktionen vid utgången av 2020 ligga ca 9 % högre i förhållande till 
uppdraget. 

Det totala utbildningsuppdraget för år 2021 är oförändrad jämfört med år 2020 och uppgår till 
sammanlagt 3 460 HST. Härutöver fördelas 110 HST avseende ovanstående satsning på utbildning på 
avancerad nivå.  
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Tabell 3. Utbildningsuppdrag (HST) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3.1 Utbildningsuppdrag (HST) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3.2. Ersättningsnivåer per helårsstudent (kr) 

 2020 2021 

Grundläggande nivå 41 591 42 173 

Avancerad nivå 54 069 54 826 

Informatik 54 069 54 826 

 

Ersättningsnivåerna per helårsstudent år 2021 ökar med ca 1,4 % jämfört med år 2020. 
Ekonomihögskolans modell för fördelning av grundutbildningsanslag innebär att ersättningen för 
utbildning på avancerad nivå är 30 % högre än för utbildning på grundläggande nivå. Denna förstärkning 
fortsätter även år 2021. Institutionen för informatik erhåller en förstärkning av ersättningsnivån med  

30 % för såväl grund- som avancerad nivå.  

  

 2020 2021 
Grundnivå 2 824 2 824 
Avancerad nivå 636 636 
Summa  3 460 3 460 
   
Utbyggnad av avancerad nivå  110 
Avgiftsfinansierad utbildning 140 150 
Från andra områden  64 67 

2020 2021 2020 2021 2020 2021

Företagsekonomi 1 027 1 027 370 370 63 66

Nationalekonomi 667 667 130 130 34 36

Ekonomisk-historia 145 145 76 76 29 30

Statistisk 233 233 0 0 1 1

Handelsrätt 442 442 20 20 5 7

Informatik 310 310 40 40 8 10

Summa 2 824 2 824 636 636 140 150

Grund Avancerad Avgiftsfinansierad
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Tabell 4 Utbyggnad av utbildning på avancerad nivå (HST, Tkr) 

 

I enlighet med vad som har sagts ovan fördelas ytterligare 6 097 tkr enligt regeringens satsning avseende 
utbyggnad av utbildning på avancerad nivå.  I fördelning av medel till Nationalekonomiska institutionen 
ingår 20 helårsstudenter (HST) avseende programmet Data Analytics and Business Economics, en ny 
utbildning som startar hösten 2021. För år 2022 kommer ytterligare medel att fördelas motsvarande 20 
HST dvs sammanlagt 40 HST när programmet är igång ett helt år. År 2023 om ovanstående förstärkning 
dras in i enlighet med budgetpropositionen kommer detta program att fasas in i Nationalekonomiska 
institutionens ordinarie utbildningsuppdrag. 

Övrig fördelning grundar sig på beräknad överproduktion år 2020 samt möjligheten att öka antagningen 
hösten 2021. 

Med detta som grund fördelas Ekonomihögskolans anslag enligt nedanstående tabell. 

Tabell 5. Fördelning av anslag för utbildning (tkr) 

 

 

 

 

 

 

 

Posterna grund- och avancerad nivå fördelas utifrån antalet helårsstudenter och ekonomihögskolans 
ersättningsnivåer enligt ovan. I fördelningen 2021 har även återförts en tidigare justering av anslaget för 
Nationalekonomiska institutionen. 

Studieavgifterna fördelas inom Lunds universitet två gånger per år, i maj respektive december. I enlighet 
med ovan beräknas antalet avgiftsfinansierade studenter år 2021 uppgå till 150 helårsstudenter. 
Avgifterna för 2021 beräknas uppgå till sammanlagt 11 mnkr. Ca 8,2 mnkr härav fördelas till 
institutionerna utifrån beräknat antal helårsstudenter. Resterande 2,7 mnkr fördelas som 

HST Tkr

2021 2021

Företagsekonomi 30 1 650

Nationalekonomi 35 1 925

Ekonomisk-historia 15 825

Statistisk 10 550

Handelsrätt 10 550

Informatik 10 550

Senare fördelning 47

Summa 110 6 097

 2020 2021 
Grundnivå 119 520 123 017 
Avancerad nivå 

 

34 188 34 870 
Avgiftsfinansierade platser 10 000 11 000 
Kvalitetsförstärkning HSTJ 5 000 5 000 
Internationalisering 4 600 4 000 
Utbyggnad av avancerad nivå  6 097 
Livslångt lärande  1 314 
Anslag från andra områden 2 618 2 813 
Särskilda avsättningar 6 575 4 530 
Hyresbidrag 19 184 20 227 
Summa 201 751 212 868 
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programförstärkning med 200 tkr per program. Programförstärkning fördelas i efterskott efter 
slutavräkningen av innevarande år. 

Posten kvalitetsförstärkning HSTJ uppgår till 5 mnkr. Medlen ska användas för ökad satsning av kvalitet i 
utbildningen på grundnivå med fokus på metodfrågor/uppsatshandledning samt utveckling av fler kurser 
på engelska. Medlen fördelas efter antalet helårsstudenter på grundnivå.  

Ekonomihögskolan har tilldelats ca 1,6 mnkr av stimulansmedel för internationalisering. Anslaget 
beräknas utifrån antalet in- och utresande studenter. Internationaliseringsarbetet inom 
Ekonomihögskolan är samordnat i en gemensam internationell avdelning. Kostnaden för internationella 
avdelningen utgör en del av områdesgemensamma kostnader. Ekonomihögskolan avsätter sammanlagt 
4 mnkr för finansiering av denna verksamhet. Minskning av avsättningen, ca 0,6 mnkr, i förhållande till 
år 2020 hänförs till planerade tjänstledigheter inom avdelningen. 

Tabell 6. Särskilda avsättningar (tkr) 

 2020 2021 
Företagsekonomi  2 477 2 240 
Nationalekonomi 327 190 
Ekonomisk-historia 90 90 
Statistisk 1 500 1 500 
Informatik 165 0 
Medel för senare fördelning 2 016 

  

510 

  
Summa 6 989 4 530 
 
 2020 2021 
Senare fördelning studieavgifter 2 430 2 775 
Senare fördelning avancerad. utb. 0 47 
Senare fördelning livslångt lärande 0 1 314 
Summa 2 430 4 136 

 

Företagsekonomiska institutionen tilldelas extra anslag för programledning avseende 
Ekonomprogrammen med sammanlagt 1 550 tkr (1 500 tkr). Ytterligare 670 tkr (820 tkr) tilldelas för 
fakultetsövergripande arbete med case-verksamheten och pedagogisk utveckling. I posten ingår även 
särskild ersättning för genomförande av SAS-kurser (Special Area Studies Courses) motsvarande 2,5 HST, 
sammanlagt 20 tkr. 

Nationalekonomiska institutionen tilldelas 170 tkr (170 tkr) för koordinering av Afrikasamarbetet, 
Trapca/ ESAMI. I posten ingår även särskild ersättning för genomförande av SAS-kurser (Special Area 
Studies Courses) motsvarande 2,5 HST, sammanlagt 20 tkr. 

Ekonomisk-historiska institutionen tilldelas 90 tkr för genomförande av SAS-kurser (Special Area Studies 
Courses). 

Statistiska institutionen tilldelas en resursförstärkning om 1 500 tkr med anledning av att kurserna 
klassificeras som naturvetenskapligt utbildningsområde. 

Institutionen för informatik tilldelas inga medel år 2021. Föregående års tilldelning 65 tkr för medverkan 
i nätverket SANTE samt 100 tkr för ledning av projektet digitalt lärande har upphört då verksamheterna i 
fråga inte längre bedrivs. 
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Under posten medel för senare fördelning avsätts ca 510 tkr till diverse förstärkningar samt koordinering 
av olika nätverk inom Ekonomihögskolan. 

Fördelning av utbildningsanslaget till respektive institution redovisas i bilaga 2. 

I enlighet med vad som har sagts ovan fördelas ca 2,7 mnkr av studieavgifterna som 
programförstärkning med 200 tkr per program. Denna fördelning sker efterskott efter slutavräkningen 
av innevarande år. 

Beslut avseende användningen av tidsbegränsat anslag gällande livslångt lärand, 1,3 mnkr väntas fattas i 
början av 2021.  

Forskning och forskarutbildning 
Ekonomihögskolans ramar för forskning och forskarutbildning år 2021 uppgår till sammanlagt 89 229 tkr. 

Tabell 7. Ekonomiska ramar för forskning och forskarutbildning (tkr) 

 2020 2021 
Anslag 80 801 82 329 
Pris- och löneomräkning  1 528 1 470 
Ny permanent ökning av anslaget 
till forskning  

 

 1 377 

1000 
Tillfälliga medel  520 
Besparingar  -637 
Etablering Campus Helsingborg 1 020 1 020 
CIRCLE 1 000 1 000 
Summa 

 

84 349 87 079 
 

Lokalkostnader del av 10 mnkr 2 150 2 150 
 

Summa 

 

86 499 89 229 
 

Fördelning av ramar till respektive fakultet grundar sig på fakulteternas föregående års ramar, inklusive 
universitetets särskilda satsningar. Förutom årliga anslagsuppräkningar för pris- och löneökningar 
aviseras en permanent anslagsminskning till följd av en generell besparing. För Lunds universitet uppgår 
besparingen till sammanlagt 13,5 mnkr varav Ekonomihögskolans andel uppgår till 635 tkr. 

I universitets resursfördelning ingår även en anslagsförstärkning utifrån förväntade anslagsökningar med 
anledning av kommande forskningspropositionen. Regeringen förväntas lägga forskningspropositionen i 
början av december. För att möjliggöra en fördelning utan dröjsmål fördelar universitetet 15 mnkr i 
2021-års resursfördelning. Medel fördelas till fakulteterna med en bas som till hälften beräknas utifrån 
fakulteternas relativa andel av antalet helårsstudenter och till hälften utifrån fakulteternas relativa andel 
av forskningsanslaget. Av dessa medel tilldelas Ekonomihögskolan ca 1,3 mnkr. Skulle LU tilldelas 
ytterligare medel kommer dessa i första hand att avsättas för rektors disposition. Om ökningen 
överstiger 30 mnkr kommer ytterligare medel att fördelas till fakulteterna.  

Kommande forskningsproposition väntas även innehålla en kompensation med anledning av minskade 
externa forskningsinkomster på grund av pågående pandemi. Även detta anslag fördelas i förväg med 
motsvarande ca 20 mnkr. Härav tilldelas Ekonomihögskolan 520 tkr. I enlighet med vad som sagts ovan 
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avseende anslagsförstärkning om anslaget till LU blir högre i forskningspropositionen kommer medlen i 
första hand fördelas till rektors disposition.  

År 2020 tilldelades Ekonomihögskolan 2,1 mnkr motsvarande hälften av hyresökningen avseende 
etablering av studiemiljöer och bibliotek på Ideon. Beloppet är en del av löftet på sammanlagt 10 mnkr 
gällande ersättning från lokalfonden och ingår numera i Ekonomihögskolans årliga anslag för forskning 
och forskarutbildning. 

Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy (CIRCLE) ändrade 2018-01-01 
organisatorisk placering från USV till LTH. Verksamheten bedrivs numera i samarbete med personal vid 
Ekonomihögskolan och Samhällsvetenskapliga fakulteten. I samband med detta flyttades fem 
anställningar (tre lärare/forskare samt två doktorander) till Ekonomihögskolan. I samband med 
omorganisationen erhöll EHL 1 mnkr. Medlen används för koordinering av CIRCLE-samarbetet samt 
samfinansiering av de verksamheterna som har flyttat till Ekonomihögskolan. 

År 2019 avsatte universitetsstyrelsen medel för stimulansåtgärder för verksamhetsetablering i 
Helsingborg, sammantaget 2 mnkr av utbildningsanslaget och 10 mnkr av forskningsanslaget. För att 
bidra till sammanflätningen av utbildning och forskning fördelas 5 mnkr av forskningsanslaget till 
forskning med direkt koppling till utbildningar på Campus Helsingborg. Anslaget fördelas för år 2019-
2023 och kommer att utvärderas år 2023. Ur denna pott erhöll Ekonomihögskolan ca 1 mnkr. 
Projektledning för denna verksamhet ligger på Företagsekonomiska institutionen. 

Med detta som grund fördelas Ekonomihögskolans anslag för forskning och forskarutbildning enligt 
nedan. 

Tabell 8. Fördelning av anslag för forskning och forskarutbildning (tkr) 

 2020 

 

2021 

 
Basresurser 21 303 21 879 
Prestationsrelaterad del  19 485 20 011 
Forskarutbildning 21 303 21 879 
Förstärkning forskarutbildning 3 300 3 300 
Hyresbidrag 4 493 4 959 
Hyresbidrag -hyressubvention 2 150 2 150 
Särskilda avsättningar 14 465 15 051 
Summa 86 499 89 229 

 

Basresurser, prestationsrelaterad del samt medel för forskarutbildning har räknats upp med 2,7 %. 
Höjningen finansieras i huvudsak med anslagshöjningen avseende pris- och lönepåslaget samt 
anslagsförstärkningen. 

Basresursen utgör en grundfinansiering av institutionernas forskningsorganisation. 80 % av anslaget 
fördelas i förhållande till antalet professorer och resterande 20 % av anslaget fördelas i förhållande till 
utbildningsanknytning efter antalet helårsstudenter/utbildningsuppdrag.  

Den prestationsrelaterade delen syftar till att skapa en drivkraft inom forskningen och stärka 
Ekonomihögskolans konkurrenskraft. Fördelningen bygger på externa bidragsintäkter (29 %), antalet 
examina inom forskarutbildningen (47 %) samt antalet registrerade publikationer enligt den norska 
modellen (24 %). 
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Fördelning av anslag för forskarutbildning sker efter antalet examina i forskarutbildningen.  

Institutionerna tilldelas ytterligare en förstärkning om 550 tkr vardera för nyanställning av doktorander. 
Denna satsning fortsätter även år 2021. Det belopp för forskarutbildning som fördelas i 
Ekonomihögskolans budget är en minimumsumma som i sin helhet ska användas till forskarutbildning. 
Det står institutionerna fritt att avsätta ytterligare medel för detta ändamål. 

Tabell 9. Särskilda avsättningar (tkr) 

 2020 

 

2021 

 
Företagsekonomi  1 457 

 

850 

 
Företagsekonomi Campus Hbg 1 020 1 020 
Nationalekonomi 2 478 2 320 
Ekonomisk-historia 2 190 1 280 
Statistisk 660 910 
Handelsrätt 0 0 
Informatik 0 0 
Medel för gästprofessorer 1 500 1 500 
CIRCLE 1 000 1 000 
Senare fördelning postdoc 1 365 1 820 
Medel för senare fördelning 2 794 4 351 
Summa 14 464 15 051 

 

Särskilda avsättningar utgörs av tilldelningar avseende postdoc-satsningen, samfinansiering till 
multidisciplinära projekt samt medel för senare fördelning. 

I enlighet vad som har sagts ovan avseende särskilt anslag för etablering vid Campus Helsingborg tilldelas 
Företagsekonomiska institutionen ca 1 mnkr för denna verksamhet. 

Ekonomihögskolans ledning har tidigare fattat ett beslut om att årets anslagsökning skulle satsas på 
internationell rekrytering av yngre forskare med hög potential. Denna satsning fortsätter även år 2021. 
Ersättningen utgår med 910 tkr per post doc och år samt att Företagsekonomiska och 
Nationalekonomiska institutionerna kan erhålla finansiering för två post docs medan de övriga 
institutionerna en post doc. Riktade anslag för internationella post docs tilldelas institutionerna för 
Nationalekonomi 1 820 tkr samt Statistiska institutionen 910 tkr. Härutöver reserveras 1 820 tkr under 
posten medel för senare fördelning för nyanställningar av post docs vid övriga institutioner under 2021. 

Företagsekonomiska institutionen tilldelas riktade anslag för delfinansiering av enskilda anställda, 
sammanlagt 850 tkr. 

Nationalekonomiska institutionen tilldelas 500 tkr avseende verksamhet i Nätverket för 
europaforskning. 

Ekonomisk-historiska institutionen tilldelas 500 tkr för samfinansiering av forskningsprojektet SWINNO. 
Projektet innebär en omfattande satsning som finansieras av VINNOVA och som går ut på att 
vidareutveckla en databas över svenska innovationer. Centrum för ekonomisk demografi  

samfinansieras med 350 tkr per år samt 90 tkr för lokalhyra av Landsarkivets lokaler. Centrumet tilldelas 
även samfinansieringsstöd om 340 tkr för Swedpop som är finansierad ur anslag för 
forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. 
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Under posten medel för senare fördelning avsätts 1 500 tkr för gästprofessorsprogrammet (som 
kommenterats ovan under jämställdhet).  

Posten senare fördelning avser även 1 000 tkr avseende kostnader för CIRCLE.   

Övriga poster avser avsättning av medel för rektors disposition och uppgår till ca 2 000 tkr, avsättning för 
kostnader för repatriering avseende avgående ledning, ca 1 100 tkr, delfinansiering av en biträdande 
lektor vid Nationalekonomiska institutionen. I posten ingår även Ekonomihögskolans deltagande i ett 
flertal forskningsnätverk. 

Fördelning av medel för forskning och forskarutbildning till respektive institution redovisas i bilaga 3. 

Lokalkostnader 
Ekonomihögskolans lokalkostnader finansieras inom anslagsramen för grundutbildning, forskning och 
forskarutbildning samt genom externa medel.  

Ekonomihögskolan disponerar numera ca 21 000 m2 fördelat på fem fastigheter, tre inom Holger 
Crafoord ekonomicentrum samt fastigheterna Alfa 1 samt Alfa 5-6 Ideon. Under 2020 lämnade 
Ekonomihögskolan lokalerna i fastigheten Alfa 2. Flytten medför ingen utökning av lokalytor.  

Enligt sektionen LU-Byggnad väntas Ekonomihögskolans lokalkostnader öka med ca 1,2 mnkr jämfört 
med år 2020. Ökningen avser dels något högre hyra i de nya lokalerna på Ideon jämfört med Alfa 2, en 
allmän prisökning avseende övriga lokaler samt verksamhetsanpassningar av lokalerna. Kostnaderna för 
lokalvård väntas öka med 6,4 % med anledning av årliga pris-och löneuppräkningar, ökning av sociala 
avgifter samt en indexuppräkning. 

Ekonomihögskolan erhåller från och med 2020 en årlig ersättning på 2,1 mnkr som en kompensation för 
de ökade hyreskostnaderna med anledning av nya förhyrningar på Ideon.  

Tabell 10. Lokalkostnader (tkr) 

 

Ersättning ökade kostnader -2 150 - 2 150 

 
 

Summa 31 260 33 150 
 

Ekonomihögskolan tillämpar en enhetlig internhyra för samtliga lokaler. Lokalkostnaderna fördelas i 
förhållande till bokförda lönekostnader. Fördelningen av lokalkostnaderna framgår av bilaga 4. 

Finansiering av gemensamma funktioner 
Universitetsgemensamma kostnader avser kostnader för universitetets ledningsfunktion, 
universitetsgemensam förvaltning, biblioteksverksamhet och andra universitetsgemensamma funktioner 
som antagning, studiedokumentation, examina m.m. Härutöver tillkommer lokala avgifter avseende 
kostnaderna för övertalighetsförsäkring, delpension samt föräldrapenning för doktorander. 

 2020 2021 
Lokalhyra 27 410 28 600 
Lokalvård 6 000 6 700 
Summa 33 410 35 300 
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Ekonomihögskolans andel av universitetsgemensamma kostnader för år 2021 uppgår till sammanlagt  
44 866 tkr, en kostnadsminskning på sammanlagt 1 119 tkr jämfört med år 2020. 

Tabell 11. Universitetsgemensamma kostnader (tkr) 

 2020 2021 

Universitetsgemensamma kostnader 42 324 41 400 

CFL1) 1 083 994 

Lokal avgift 2 578 2 472 

Totalt 45 985 44 866 

 
1) CFL - Centralt funktionsansvar för lokala nät  

Områdesgemensamma kostnader för år 2021 beräknas uppgå till sammanlagt 42 500 tkr vilket är 1 000 
tkr högre jämfört med år 2020. I beräkningen har tagits hänsyn till inställda evenemang samt 
kostnadsminskningar med anledning av pågående pandemi. Kostnadsuppräkningen har skett för 
kommande löneökningar samt ökning av sociala avgifter. De enskilda posterna kommenteras nedan. 

Tabell 12 Områdesgemensamma kostnader (tkr) 

 2020 2021 
Ledning 5 330 5 990 
Ekonomi, personal och anställningsärenden 4 260 4 500 
Information och marknadsföring 5 080 5 050 
Utbildning och internationalisering 7 630 7 470 
Forskningsadministration 450 450 
Ekonomihögskolans bibliotek 6 900 7 340 
Omkostnader lokaler 2 590 2 470 
Infrastruktur och service 7 260 7 200 
Hyreskostnader fakultetsgem. funktioner 2 000 2 030 

Summa 41 500 42 500 
 

Under funktionen Ledning redovisas kostnader för Ekonomihögskolans styrelse och utskott samt 
fakultetsledning. Kostnader för styrelsen innefattar ersättningar till externa ledamöter och 
studeranderepresentanter i fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan. Kostnader för styrelseutskott 
innefattar lönekostnader för huvudskyddsombud (10 %) samt jämställdhets- och 
likabehandlingskommitté (20 %). I beräkningen har tagits hänsyn till ökad omfattning för 
ledningsfunktioner motsvarande 20 % av heltidstjänst.  

Under Ekonomi, personal och anställningsärenden redovisas kostnader för fakultetsgemensamma 
ekonomi- och personalfunktioner. Under denna post redovisas även kostnader för lärarförslagsnämnden 
samt kostnader för anställning och befordran av lärare, t.ex. kostnader för sakkunniga och annonsering.  

Information och marknadsföring innehåller kostnader för fakultetsgemensam informationsavdelning, 
kostnader för framtagning och spridning av information samt alumni-verksamheten. 
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Under Utbildningsadministration och internationaliseringsverksamheten redovisas kostnader för 
karriärcenter, pedagogiskt stöd på engelska till lärare och studenter samt Ekonomihögskolans 
internationella avdelning.  

Forskningsadministration avser kostnader för administrativt stöd avseende fakultetsövergripande frågor 
inom forskning och forskarutbildning samt kostnader för datasystem ISP avseende individuella 
studieplaner för doktorander. Kostnadsminskningen avser lägre kringkostnader avseende datasystemet 
ISP.  

Kostnaderna för Ekonomihögskolans bibliotek avser personalkostnader, kostnader för inköp av 
tidskrifter och böcker samt övriga driftskostnader. Ökningen av kostnaderna jämfört med 2020 avser i 
huvudsak ökade kostnader för elektroniska tidskrifter.  

Kostnader som redovisas under posten Infrastruktur och service avser kostnader för IT och tele, 
reception, vaktmästerifunktion, ackrediteringar, fakultetsgemensamma möten och event m.m.  

I posten omkostnader Lokaler ingår drift och underhåll av ekonomihögskolans lokaler samt avskrivningar 
avseende investeringar i gemensamma utrymmen och lärosalar. I beloppet ingår även drift och 
underhåll av lokaler samt övriga kostnader för gemensamma ändamål (inköp av papper, 
förbrukningsmaterial m.m.)  

Drift och underhåll av Ekonomihögskolans IT hanteras av Lunds Data Central (LDC). IT-kostnader som 
direkt är knutna till institutionernas verksamhet bärs av institutionerna medan IT-kostnader för de 
gemensamma funktionerna inkluderas i områdesgemensamma kostnader. IT-kostnaderna för år 2021 
beräknas uppgå till sammanlagt 8,2 mnkr vilket är ca 600 tkr lägre än år 2020. Ca 400 tkr av 
kostnadsminskningen hänförs till arbetsplatsdatorer (EGA), resterande 200 tkr hänförs till kostnaderna 
för applikationsdrift. 

Tabell 13. IT-kostnader (tkr) 

 2020 2021  
EHL  2 742  2 422 
Institutioner 6 069 5 773 
Summa 8 811 8 195 

 

Fördelning av indirekta kostnader och kostnader för IT redovisas i bilaga 5. 
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Bilaga 1

Fördelning av statsanslag 2021
Belopp i tkr

2020

Institution Totalt Utbildning Forskning Totalt 
Företagsekonomiska 103 474 83 027 24 532 107 559
Nationalekonomiska 67 251 47 506 23 469 70 975
Ekonomisk-historiska 33 025 14 758 19 085 33 843
Statistiska 17 387 14 023 4 392 18 415
Handelsrätt 27 321 25 368 3 823 29 191
Informatik 26 206 23 540 3 107 26 647
Institutet för livsmedelsek analys 0 0 0 0
EHL 11 436 4 646 10 821 15 467
Summa 286 100 212 868 89 229 302 097

2021



Bilaga 2

Fördelning av utbildningsanslag 2021
Belopp i tkr

Institution

 
Grundlägga

nde nivå Avancerad nivå
Handlingsplan för 

kvalitet
Internationalis

ering
Tidsbegränsade 

satsningar
Särskilda 

avsättningar Hyresbidrag Studieavgifter
Anslag från 

andra områden Totalt 
Företagsekonomiska 43 312 20 286 1 817 1 660 1 650 2 240 8 443 3 619 0 83 027
Nationalekonomiska 28 129 7 127 1 181 819 1 925 190 4 335 1 974 1 826 47 506
Ekonomisk-historiska 6 115 4 167 257 263 825 90 1 396 1 645 0 14 758
Statistiska 9 826 0 413 243 550 1 500 1 191 55 245 14 023
Handelsrätt 18 639 1 097 783 540 550 0 2 633 384 742 25 368
Informatik 16 996 2 193 549 475 550 0 2 229 548 0 23 540
Institutet för livsmedelsek analys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EHL 0 0 0 0 1 361 510 0 2 775 0 4 646
Summa 123 017 34 870 5 000 4 000 7 411 4 530 20 227 11 000 2 813 212 868

Utbildning



Bilaga 3

Fördelning av fakultetsanslag  2021
Belopp i tkr

Institution Basresurs Prestationsrel Forskarutbildn
Särskilda 

avsättningar Hyresbidrag Totalt
Företagsekonomiska 8 827 5 946 6 114 1 870 1 775 24 532
Nationalekonomiska 5 676 5 446 8 481 2 320 1 546 23 469
Ekonomisk-historiska 3 323 6 976 6 508 1 280 998 19 085
Statistiska 1 868 256 1 100 910 258 4 392
Handelsrätt 1 252 994 1 390 0 187 3 823
Informatik 933 395 1 585 0 195 3 107
Institutet för livsmedelsek analys 0 0 0 0 0 0
EHL 0 0 0 8 671 2 150 10 821
Summa 21 879 20 011 25 179 15 051 7 109 89 229

Forskning



Bilaga 4

Fördelning av lokalkostnader 2021
Belopp tkr

Institution
Undervisn 

lokaler
Övriga 
lokaler Summa 

 Fakultets 
medel

Externa 
medel Summa Totalt

Företagsekonomiska 4 197 4 246 8 443 1 775 1 995 3 770 12 213
Nationalekonomiska 2 155 2 180 4 335 1 546 824 2 370 6 705
Ekonomisk-historiska 694 702 1 396 998 2 978 3 976 5 372
Statistiska inst 592 599 1 191 258 45 303 1 494
Handelsrätt 1 309 1 324 2 633 187 78 265 2 898
Informatik 1 108 1 121 2 229 195 15 210 2 439
Institutet för livsmedelsek analys 0 0 0 0 0 0 0
EHL 0 1 551 1 551 477 0 477 2 028
EHL hyressubvention 0 0 0 2 150 0 2 150 2 150
Summa 10 055 11 723 21 778 7 586 5 935 13 521 35 299

Utbildning Forskning



Bilaga 5

Fördelning av indirekta kostnader 2021
Belopp tkr

Institutionsgemensamt

Institution
Univergem 

kost Omrgem kostn Lokal avgift
Univergem 

kost Omrgem kostn Lokal avgift
Univergem 

kost Omrgem kostn Lokal avgift IT-kostnader
Företagsekonomiska 11 430 12 740 522 24 0 1 4 860 3 956 408 1 938
Nationalekonomiska 5 638 6 284 252 330 0 15 3 238 2 636 261 1 276
Ekonomisk-historiska 1 811 2 018 87 0 0 0 4 871 3 965 421 1 303
Statistiska inst 1 675 1 866 74 0 0 0 376 306 34 353
Handelsrätt 3 717 4 143 163 0 0 0 361 294 29 421
Informatik 3 273 3 648 138 0 0 0 313 255 24 375
Institutet för livsmedelsek analys 0 0 0 0 0 0 477 388 43 107
Summa 27 544 30 700 1 236 354 0 16 14 496 11 800 1 220 5 773

Utbildning ForskningUppdragsutbildning



Ekonomihögskolans verksamhetsplan
Bilaga 6

Utbildningsuppdrag 
År 2021
HST

Avancerad nivå FEK NEK EKH STA HAR INF Summa
EAGRF Accounting and Finance 70 70
EAGEI Entrepreneurship and Innovation 60 60
EAGIB International Marketing and Brand Management 100 100
EAGMA Management (MiM) 50 50
EAGMP Managing People, Knowledge and Change 50 50
EAGIS International Strategic Management 40 40
EAECO Economics 120 hp 50 50
År 2 30 30
EAGFN Finance 60 hp 50 50
EAETU Economic Growth, Population and Development 120 hp 30 30
År 2 10 10
EAIGH Innovation and Global Sustainable Development 120 hp 20 20
ÅR 2 6 6
EAEUT Economic Development and Growth (MEDEG) 10 10
EAGIF Information systems management 40 40
EAGTT European and International Trade and Tax Law 20 20
Summa avancerad nivå 370 130 76 0 20 40 636

Grundnivå 1 027 667 145 233 442 310 2 824

Summa 1 397 797 221 233 462 350 3 460
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