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Nationell enkät om sexuella trakasserier
Det pågår en nationell forskningsstudie om sexuella trakasserier i akademin. Studien är ett
samverkansprojekt mellan Karolinska institutet, KTH, Malmö universitet och Nationella
sekretariatet för genusforskning vid GU. Inom studien kommer det att skicka ut enkäter till alla
lärosäten som är medlemmar i SUHF, vilket inkluderar Lunds universitet.
Enkäten sprids med hjälp av SCB och är digital. Enligt forskningsstudiens uppgifter har personer valts
ut slumpvis vid vart och ett av de 38 lärosäten som ingår i SUHF. Lunds universitet arbetar fortfarande
med data som kommit fram i samband med Tellus-projektets undersökning 2018-2019 och är därför
inte avsändare av enkäten eller utförare i den nationella studien.
•
•
•

Lär mer om den nationella studien på KI:s sida
Läs mer om projektet Tellus
Läs mer om Lunds universitets arbete för jämställdhet och lika villkor på Medarbetarwebben

National survey on sexual harassment
A national research study is underway on sexual harassment in academia. The study is a
collaborative project between Karolinska Institute, the Royal Institute of Technology, Malmö
University and the Swedish Secretariat for Gender Research at Gothenburg University. The
study will involve sending out survey questionnaires to all higher education institutions that
are members of the Association of Swedish Higher Education Institutions, SUHF, including
Lund University.
The survey is disseminated digitally with the help of Statistics Sweden. According to information from
the research study, the respondents have been randomly selected from each of the 38 higher
education institutions that are SUHF members. Lund University is still working with data that emerged
as part of the Tellus project investigation in 2018-2019 and is therefore not sending out the current
survey or conducting the national study.
•
•
•

Read more about the National study on gender-based violence in academia on KI’s website
Read more about the Tellus project
Read more about Lund University’s work to promote gender equality and equal opportunities on
the Staff Pages

Digitalt nationellt seminarium om sexuella trakasserier
Lunds universitet bjuder in till digitalt nationellt seminarium om sexuella trakasserier. Med
anledning av den rapport som Tellusprojektet vid Lunds universitet har publicerat berättar
projektledare Anette Agardh och de övriga forskarna om undersökningen och resultaten.
Rektor Erik Renström och vicerektor Jimmie Kristensson berättar om de planer som
Tellusprojektet har gett upphov till och som är högprioriterade under de kommande åren.
Bland anställda och doktorander som svarade på Lunds universitets enkät uppgav 25 procent av
kvinnorna att de någon gång under sin anställning vid Lunds universitet upplevt att de blivit utsatta för
sexuella trakasserier. Bland studenterna var motsvarande siffra 27 procent.
1 juni 2021 10:00 till 12:00 | Seminarium

Seminariet är digitalt och ingen anmälan krävs. En länk kommer att publiceras på lu.se tillsammans
med ett program. En inbjudan kommer skickas ut några veckor innan seminariet, med länk till
sändningssidan.
Läs mer om det nationella seminariet om sexuella trakasserier
Seminariet hålls på svenska därför finns informationen bara på svenska.

Välkommen till Hållbarhetsveckan i
Lund 3–8 maj*
Hållbarhetsveckan är ett årligt event i Lund där
universitetet, Lunds kommun och andra intresserade
fyller en vecka med aktiviteter kring hållbarhet! Årets
hållbarhetsvecka består av digitala evenemang,
utställningar utomhus, workshops och guidade turer.
Det finns möjlighet att diskutera och lära sig mer om invasiva arter, striden om skogen, konsumtion,
klimatsmart mat, innovation för en hållbar framtid och mycket annat!
Läs mer på Hållbarhetsforums webbplats

Welcome to the Sustainability Week in Lund 3–8 May
Sustainability Week is an annual event in Lund where the university and Lund municipality
arrange a theme week about sustainability! This year's sustainability week consists of digital
events, outdoor exhibitions, workshops and guided tours.
There are opportunities to discuss and learn more about invasive alien species, the fight about the
forest, consumption, climate-smart food, innovation for a sustainable future and much more!
Read more at Sustainability Forum:s web page

Vill du lära dig mer om Primula?
Statens servicecenter (SSC) arrangerar Primula-webbinarium för medarbetare, chefer och
källrapportörer under april och maj 2021.
För mer information samt anmälan, Seminarier - Statens servicecenter (statenssc.se)

Do you want to learn more about Primula?
The National Government Service Centre (SSC) is organising Primula webinars for employees,
managers and source reporters during April and May 2021.
Read more and sign up, Seminars – National Government Service Centre (statenssc.se) (in Swedish)

Löneförhandlingarna drar ut på tiden
Årets löneförhandlingar drar ut på tiden. Trots detta är det viktigt att arbetet med
utvecklingssamtal inte avstannar. Utgångspunkten är att samtalen ska vara genomförda innan
den 30 juni, men med anledning av de förseningar som har uppstått är det möjligt för
respektive fakultet/motsvarande att vid behov senarelägga utvecklingssamtalen till efter
sommarsemestern.

När det gäller genomförande av lönerevisionen finns det tyvärr ingen ny information, eftersom
förhandlingarna fortfarande pågår.
Läs mer om lönerevision på Medarbetarwebben

Delay in salary negotiations
The 2021 salary negotiations are delayed. In spite of this, it is important that staff appraisals
are not halted but proceed. The starting point is that staff appraisals are to be completed by 30
June but, due to the delays that have occurred, it will be possible for faculties/equivalents to
postpone appraisals until after the summer holidays, when necessary.
With regard to the implementation of the salary revision, there is unfortunately no new information as
negotiations are still ongoing.
Read more about the salary review on the Staff Pages

Digitalisering av arbetsgivarintyg
Nu digitaliseras hanteringen av arbetsgivarintyg. Ett arbetsgivarintyg innehåller detaljerade
uppgifter om arbetade timmar och frånvaro per månad under en anställningsperiod på upp till
13 månader.
Beställning av arbetsgivarintyg beställs fortfarande av medarbetaren, via Statens servicecenters
(SSC) Portal. När intyget är klart får medarbetaren ett meddelande via Portalen, med hänvisning att
logga in på sin a-kassas webbplats för att ta del av uppgifterna och godkänna intyget. För anställda
som inte är anslutna till någon a-kassa finns uppgifterna tillgängliga
på www.arbetsgivarintyg.nu. Frågor som rör uppgifter i arbetsgivarintyget ställs till SSC via SSCPortalen.
Mer information om intyg och betyg finns på Medarbetarwebben.

Digitalisation of employer’s certificate
Employer’s certificates will now be processed digitally. An employer’s certificate contains
detailed information on hours worked and absence per month during a period of employment
of up to 13 months.
The employee still orders their employer’s certificate via the National Government Service Centre’s
portal (SSC). Once the certificate is ready, the employee receives a message via the portal advising
them to log in to their union’s unemployment benefits website to check the details and approve the
certificate. For employees who are not associated with any union unemployment benefits, the
certificate details are available on www.arbetsgivarintyg.nu (in Swedish. Questions concerning the
details in the employer’s certificate are to be addressed to SSC via its portal.
More information on certificates and references is available on the Staff Pages

Hur kan LU genom kapacitetsutvecklingsprogram
bidra till en hållbar utveckling?*
Nyligen anordnade avdelningen för uppdragsutbildning (LUCE) en
digital workshop om kompetensutveckling hos förändringsaktörer i
länder där Sverige bedriver utvecklingssamarbete. Syftet var att
diskutera universitets roll, vilka förändringar LU vill bidra till och hur

vi arbetar med forskningsbaserad kunskap i kapacitetsutvecklingsprogram för att bidra till
uppfyllandet av Agenda 2030.
De gruppdiskussioner som fördes mellan en rad forskare och lärare vid LU under workshopen kommer
att vara underlag till en framtida strategi för hur Lunds universitet kan främja kompetensutveckling hos
förändringsaktörer i Sveriges samarbetsländer och i förlängningen bidra till ökad projektfinansiering.
Läs mer om kapacitetsutvecklingsprogrammet på Medarbetarwebben

How can LU contribute to sustainable development through capacitybuilding programmes?
Lund University Commissioned Education (LUCE) recently organised a digital workshop about
professional development of change agents in countries where Sweden runs development
collaborations. The aim was to discuss the University’s role, what changes LU can help with and how
we work using research-based knowledge in capacity-building programmes to contribute to the
fulfilment of Agenda 2030.
The group discussions between a number of researchers and teaching staff members at LU during the
workshop will form the basis for a future strategy for how Lund University can promote professional
development of change agents in Sweden’s partner countries and in the long run contribute to
increased project funding.
Read more about the capacity-building programmes on Staff Pages

Zoom-webinar: Use LUCRIS to find peers within LU
Interested to learn more on how to find potential collaborators by using LUCRIS and the
Research portal? Find theoretical neighbours by searching themes, granted awards and
research interest in LU's current research information system LUCRIS. Also, how to improve
the possibility to be found by others within LU.
Date: Monday 19 April at 11, and Friday 23 April at 14:00.
Join us for a short demonstration how to make use of LUCRIS, afterwards there will be time for
questions.
Send an email to hanna.voog@ub.lu.se to get the zoom-link.

Välj tåget inom Europa!*
Pandemin har påverkat våra resmönster på ett
omvälvande vis. Låt oss bära med oss mer hållbara
vanor in i framtiden. Lunds universitet uppmanar alla
anställda att välja tåget vid resor inom Europa.
Upptäck hur bra det går att arbeta på tåget, och lär känna de
länder du reser igenom under färden till din destination.
Läs mer här på Hållbarhetsforums webbplats

Travelling within Europe? Take the train!
The pandemic has profoundly altered our travel patterns. Let us build more sustainable habits
for the future. Lund University invites all staff to choose the train when travelling within
Europe.

Discover how convenient it is to work onboard the train and get to know the countries you are
travelling through en route to your destination.
Read more at the Sustainability Forum’s web page

Workshopserie om FN:s globala mål
De strategiska forskningsområdena arrangerar, i samarbete med Hållbarhetsforum, en serie av
workshops med fokus på globala målen under 2021. Målet är att utöka kapaciteten för
hållbarhetsarbete, utbyta erfarenheter och stärka samarbetet mellan olika forskningsområden. Alla
forskare, doktorander och forskningskoordinatorer vid universitetet är välkomna att delta.
•
•
•
•
•
•

11 maj: Hur kan vi utveckla forskningsidéer och påverka forskningspolitiken relaterat till
SDG:erna? - becc.lu.se (på engelska)
Tema: Policy och internationell forskningsutveckling
31 maj: Framtidsorienterade metodologier med fokus på artificiell intelligens (AI) relaterade till de
globala målen - hallbarhet.lu.se (på engelska)
Tema: Framtidsorienterade metodologier
10 juni: Hur man använder modellering som beslutsstöd - hallbarhet.lu.se (på engelska)
Tema: Framtidsorienterade metodologier
26 oktober: Hitta möjligheter för att lösa verkliga världsproblem - hallbarhet.lu.se (på engelska)
Tema: Policy och internationell forskningsutveckling
10 november: SDG 7 Prisvärd och ren energi: Målet är att säkerställa tillgång till prisvärd, pålitlig,
hållbar och modern energi för alla fram till 2030 - hallbarhet.lu.se (på engelska)
Tema: Ansökningsprocessen
25 november: Sociala och miljömässiga konsekvenser i alla sammanhang - med globala
perspektiv - hallbarhet.lu.se (på engelska)
Tema: Ansökningsprocessen

Läs mer om workshopserien på hallbarhet.lu.se. Workshoparna hålls på engelska.

Workshop series on the SDG's
The Strategic Research Areas, in collaboration with Sustainability Forum, is arranging a series of
workshops with focus on the Sustainable Development Goals, during 2021. The goal is to increase
capacity for sustainability work, exchange experiences and strengthen the collaboration between
different research areas. All researchers, PhD students and research coordinators at the University
are welcome to participate.
•
•
•
•
•
•

11 May: How can we develop research ideas and influence research policy related to the SDG's?
- becc.lu.se
Theme: Policy and international research development
31 May: Future-oriented methodologies with focus on artificial intelligence (AI) related to SDG's sustainability.lu.se
Theme: Future-oriented methodologies
10 June: How to use modelling as decision support - sustainability.lu.se
Theme: Future-oriented methodologies
26 October: Finding opportunities for solving real world problems - sustainability.lu.se
Theme: Policy and international research development
10 November: SDG 7 Affordable and clean energy: The goal is to ensure access to affordable,
reliable, sustainable and modern energy for all by 2030 - sustainability.lu.se
Theme: Proposal writing
25 November: Social and environmental impacts across contexts - bringing in global perspectives
- sustainability.lu.se
Theme: Proposal writing

Read more about the workshop themes at sustainability.lu.se

Lundaloppet 2021*
Lundaloppet 2021 blir av, men i år erbjuder vi inte
bara ett lopp – utan hela fem! Vi håller på
traditionen att Lundaloppet ska spegla stadens
alla miljöer. De fem olika loppen springs på fem
banor och i fem olika delar av Lund, en vecka i
månaden mellan april och augusti.
Lunds universitet bjuder som vanligt sina anställda på anmälningsavgiften till Lundaloppet. Varje
deltagare anmäler sig individuellt via länken nedan och identifierar sig som anställd genom att ange
sin e-postadress som slutar på lu.se eller lth.se.
Man kan också bilda lag på minst 4 personer som kan tävla mot varandra eller mot andra lag. Bilda
gärna lag bland dina arbetskamrater - ni behöver inte springa tillsammans.
Läs mer om Lundaloppet på Medarbetarwebben

Now it’s time for the Lundaloppet fun-run in a new form!
The 2021 Lundaloppet fun-run will take place, but this year we are not only offering one event –
but a grand total of five! We are maintaining the tradition that Lundaloppet is to reflect all of the
city’s environments. The five different fun-runs will be held on five courses and in five different
parts of Lund, one week per month between April and August
As usual, Lund University will cover the cost of its employees’ registration fees for Lundaloppet. Each
participant registers individually via the form below and identifies themselves as an employee by
stating their email address ending in lu.se or lth.se.
You can also form a team of at least 4 members who can compete against each other or against other
teams. You will have more fun if you can form a team with your work colleagues – you do not need to
run together.
Read more about Lundaloppet on Staff Pages

Text och stil
Text och stil är en satsning av Stiftelsen Natur & Kultur och Institutet för framtidsstudier, som
under 2021 erbjuder alla svenska universitet gratis skrivcoachning med författaren Magnus
Linton. Projektet riktar sig till både juniora och seniora forskare vid landets alla lärosäten.
Under vår och höst ges femton interaktiva workshops om skrivande, 30 inspirerande föreläsningar om
textberättandets tekniker och utmaningar och under senhösten arrangeras en tvådagars skrivarskola i
Stockholm.
Välkommen att boka ett arrangemang, läs mer på Institutet för framtidsforskningswebbplats

OM NYHETSBREVET
Detta mejlutskick skickas till kommunikationsansvariga på fakultetsnivå och andra
intresserade i syfte att användas i andra kanaler. I vissa fall kan det fungera som
slutgiltigt utskick.
Synpunkter och meddelanden: Redaktör för utskicket är Anna Mansfeld,
kommunikativt verksamhetsstöd vid sektionen Kommunikation. Hör gärna av dig med
synpunkter till: anna.mansfeld@kommunikation.lu.se

Länkar:
Tidigare mejlutskick finns arkiverade på LU box
Medarbetarwebben - Den gemensamma interna webbplatsen för Lunds universitet
Staff pages - The internal website for Lund University.

