
 

 

NYTT FRÅN LUNDS UNIVERSITET 

Mejlutskick på svenska och engelska som vänder sig till fakultetskommunikatörer vid Lunds universitet 
för vidarespridning i fakultets- och institutionskanaler – Nr 15 v 17 - 2021. 

UNIVERSITETSGEMENSAMT 

Se rektors vårhälsning till medarbetare och studenter* 

Rektor Erik Renström tackar alla medarbetare och studenter för de insatser som gjorts under 

pandemin och allt tålamod som visats. 

 ”Tack vare er har arbete och studier flutit på i så hög utsträckning som möjligt. Dessutom har vi inte 

sett några allvarliga klustersmittor och vi har visat för världen att Lunds universitet även klarar av att 

hantera en pandemi på ett utmärkt sätt. 

Se rektors vårhälsning till medarbetare och studenter 

 

The vice-chancellor’s spring greetings to staff and students 

The vice-chancellor Erik Renström is thanking all staff and students at Lund university for the 
fantastic, superhuman efforts you have made during the year.  

Thanks to you, both work and studies have continued smoothly to the highest possible extent. In 
addition, we have not seen any serious clusters of infection and we have shown the world that Lund 
University can even manage a pandemic in an excellent way.  

See the vice-chancellor’s spring greetings to staff and students 

 

Digital rektorsuppvaktning 1 maj*  

Den 1 maj kl 12:20 är det dags för den traditionella rektorsuppvaktningen då Lunds universitets 

studentkårers ordförande Malin Bruce uppvaktar rektor Erik Renström med studenternas tal 

och rektor svarar studenterna. Vid uppvaktningen bjuds även på traditionell vårsång av 

Studentsångarna. 

Uppvaktningen sänds live och kommer att kunna ses via kalendariet på lu.se  

Även den traditionella mösspåtagningen sker i år digitalt den 30 april kl 17.55, då Lunds universitets 

studentkårers vice ordförande hälsar våren välkommen.  

Mer information och hur du tar dela av den digitala sändningen finns i kalendariet på lu.se  

 

Digital spring greeting to the vice-chancellor on 1 May  

On 1 May at 12:20 the president of Lund University’s students’ unions Malin Bruce will give the 

traditional spring greeting to the vice-chancellor Erik Renström, with a speech on behalf of the 

students and the vice-chancellor’s response. The event also features traditional spring songs 

from the Students’ Choir. 

The event will be live-streamed and will be viewable via the calendar on lu.se  

Another traditional event to take place digitally this year is the donning of student caps on 30 April at 
17:55, when the vice-president of Lund University’s students’ unions officially welcomes the spring.  
 
Read more about the events and how to follow the live stream is available in the calendar on lu.se (in 
Swedish) 

https://www.youtube.com/watch?v=Lkztn02Wl8Y
https://www.youtube.com/watch?v=CM-4NSw9roU
https://www.lu.se/evenemang/siste-april-och-forsta-maj-firande-1
https://www.lu.se/evenemang/siste-april-och-forsta-maj-firande-1


 

 

Debatt i Lund 6 maj: Striden om skogen – vad handlar den om?* 

Skogen är en avgörande pusselbit för att lösa klimatkrisen – det slog världens ledare fast när 

de skrev under Parisavtalet 2015. Men hur den ska brukas och förvaltas för att göra bäst nytta 

klyver forskarsamhället. I och med Skogsutredningen och januariöverenskommelsen har 

skogen dessutom blivit en glödhet politisk fråga.  

Debatt i Lund 6 maj kl 19: Striden om skogen – vad handlar den om? 

Mycket förenklat kan två läger beskrivas bland forskarna: de som vill bevara mer av skogen och de 

som vill se ett intensivare skogsbruk, med avverkning och nyplantering. Båda sidor har klimatet som 

argument.  

Läs mer om debatten på lu.se, länken till livesändning och anmälan. 
 
Evenemanget är på svenska, därför är notisen inte översatt 
 

Webbinarium där e-infrastrukturutredningens rapport presenteras*  

Efter ett halvårs intensivt och spännande arbete är nu Lunds universitets e-

infrastrukturutredning klar! Välkomna till ett öppet webbinarium den 26 maj kl 10-12, där 

resultaten från utredningen presenteras av utredarna Andreas Jonasson och Karolina Lindh.  

De får sällskap av tidigare vicerektor för forskning och infrastruktur Stacey Ristinmaa Sörensen som 

ger oss en bakgrund, samt nuvarande vicerektorerna Per Mickwitz (forskning) och Viktor Öwall 

(infrastruktur), som hjälper oss att blicka framåt.  

Forskning blir alltmer beroende av digitala verktyg för att bland annat dela, analysera och lagra 

forskningsdata. I den rapport som nu presenteras finns förslag till hur behoven inom universitetet kan 

tillgodoses med hjälp av en gemensam plattform som skapas utifrån forskningsvillkor. 

Följande behov av stöd har framkommit: 

• Ge kvalificerat forskningsnära expertstöd  

• Utveckling av IT-tjänster till forskningsprojekt, samt förvaltning av dessa lösningar  

• Ta fram och förvalta LU-gemensamma forskningsnära IT-tjänster  

• Högpresterande beräkningar och stöd till att använda dessa tjänster  

• Koordinering av mjukvarusupport  

Läs mer om webbinariet på Medarbetarwebben. 

Webinar on the report on e-infrastructure investigation  

After six months of intensive and exciting work, Lund University’s investigation into e-

infrastructure is now complete! Welcome to an open webinar on 26 May from 10:00 to 12:00, 

where the results of the investigation will be presented by the authors of the report, Andreas 

Jonasson and Karolina Lindh.  

They will be joined by former pro vice-chancellor for research and infrastructure Stacey Ristinmaa 

Sörensen who will provide some background, and the current pro vice-chancellors Per Mickwitz 

(research) and Viktor Öwall (infrastructure), who will help us look to the future.  

Research is increasingly dependent on digital tools for processes such as sharing, analysing and 

storing research data. The report to be presented now includes proposals as to how to meet the 

University’s needs using a common platform based on the conditions of research. 

The following needs for support have emerged: 

• Providing qualified research-centred expert support  

• Developing IT services for research projects, and administrating these solutions 

https://www.lu.se/evenemang/debatt-i-lund-striden-om-skogen-vad-handlar-den-om
https://www.medarbetarwebben.lu.se/evenemang/e-infrastrukturutredningens-rapport-presenteras-vid-ett-oppet-webbinarium


 

 

• Developing and administrating LU-wide research-centred IT services  

• High-performance calculations and support for the use of these services  

• Coordinating software support  

Read more about the webinar on the Staff Pages.  

 

RQ20: Diskussion om vilka åtgärder som ska prioriteras  

RQ20-slutrapporten innehåller rikligt med förslag på åtgärder som Lunds universitet borde 
vidta för att öka forskningens kvalitet. För att ge underlag till en i möjligaste grad grundad och 
heltäckande diskussion om vilka rekommendationer som ska prioriteras i det fortsatta arbetet 
inbjuds medarbetare att kommentera och diskutera vilka frågor som bör vara de viktigaste 
universitetsgemensamma frågorna som Lunds universitet borde arbeta med på basen av 
RQ20.  

Kommentarer lämnas i en padlet som publiceras på forskningsnämndens hemsida den 18 maj.  

Länk till forskningsnämndens webbsida där padlet publiceras den 18 maj. 

Opportunity for employees to discuss what efforts the University 

should pursue on the basis of RQ20 

The RQ20 final report is rich with proposals for measures that Lund University should 
implement to increase the quality of research. To provide a basis for a discussion as well-
supported and far-reaching as possible about what to prioritise as efforts continue, employees 
are invited to comment on and discuss which university-wide issues should be the most 
important for LU to work on, based on RQ20.  

Comments are submitted on a digital notice board to be published on the research board’s website on 
18 May.  

 

Introduktionskurs i ledarskap med efterföljande workshop (pilot) 

Nyblivna chefer och ledare erbjuds en introduktionskurs i ledarskap. Det är en fördjupning i 
vad forskningen säger om ledarskap, på vilket sätt det kan utövas på bättre eller sämre sätt, 
samt vad forskning kring motivation och målbilder kan bidra med.  

Kursen består av två moment, där första delen är en förberedelse där deltagarna förväntas läsa en 
”Liten bok om ledarskap” och genomföra en webbutbildning. Det andra momentet är en workshop som 
genomförs digitalt. Workshopen leds av ledarskapsutvecklare från Sektionen HR och i den deltar även 
författaren till ”En liten bok om ledarskap”, Stefan Söderfjäll. Efter genomförd utbildning och workshop 
har deltagarna reflekterat över sin egen ledarroll och fått verktyg för att utveckla den. 

Observera att detta är en pilotomgång, och registrering garanterar inte plats på kursen. Alla sökande 
kommer dock att få besked om de är antagna senast 12 maj 2021. 

Läs mer och registrera dig  

Evenemanget är på svenska, därför är texten inte översatt. 

  

https://www.staff.lu.se/calendar/report-e-infrastructure-investigation-be-presented-open-webinar
https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/forskningsnamnden
https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/forskningsnamnden
https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/forskningsnamnden
https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/forskningsnamnden
https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/forskningsnamnden
https://luvit.education.lu.se/Kompetensportalen/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=1714&regionid=0&cityid=0&fromdate=&todate=


 

 

FORSKINGSRELATERAT 

Juridik i befolkningsforskning 

Under tre dagar i maj anordnas en seminarieserie om Juridiken i befolkningsstudier. 

Seminarierna vänder sig till alla vid LU som har intresse av dessa frågor: forskare, forskarstöd 

eller andra. 

Arkivering av forskningsdata 

12 maj kl 14-15. Föreläsare: Fredrik Tersmeden och Gun Norrback 

Forskningsdata som allmän handling 

19 maj kl 13-14. Föreläsare: Carl Petersson 

Överföring av data till tredje land 

25 maj kl 13-14. Föreläsare: Kristin Asgermyr och Carola Tilgmann. 

Läs mer på LUPOP:s webbplats 

Evenemanget är på svenska, därför är texten inte översatt  

 

Workshopserie hur forskningen kan främja en hållbar utveckling*  

De strategiska forskningsområdena, i samarbete med 

Hållbarhetsforum, arrangerar under 2021 en serie av 

workshops med fokus på globala målen. Målet är att utöka 

kapaciteten för hållbarhetsrelaterad forskning och samverkan, 

utbyta erfarenheter och stärka samarbetet mellan olika 

forskningsområden.  

Alla forskare, doktorander och forskningskoordinatorer vid 

universitetet är välkomna att delta.  

Den 11 maj är det dags för den första av sammanlagt sex 

workshops som rör de strategiska forskningsområdenas (SFO) arbete med hållbar utveckling. Bakom 

workshopserien står SFO-kollegiet och Hållbarhetsforum.  

Läs mer på Medarbetarwebben 

Workshop series on the sustainability effect of research  

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 related research and co-creation, exchange experiences 
and strengthen the collaboration between different research areas.  

All researchers, PhD students and research coordinators at the University are welcome to participate.  

On May 11, it is time for the first of a total of six workshops concerning the strategic research areas’ 
(SRA) work on sustainable development. The workshop series are arranged by the SRA Collegium 
and Sustainability forum.  

Inspired by last year's conference on the same theme, the focus will be on how the strategic research 
areas can meet the challenges surrounding the UN global sustainability goals. 

Read more on Staff Pages 

  

https://www.lupop.lu.se/juridik
https://www.medarbetarwebben.lu.se/artikel/workshopserie-om-forskningens-hallbarhetspaverkan
https://www.staff.lu.se/article/workshop-series-sustainability-effect-research


 

 

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. 

https://lu.box.com/s/8ijziw973d9p9r3ewlxtdtdxca4kv963
http://www.medarbetarwebben.lu.se/
http://www.medarbetarwebben.lu.se/
http://staff.lu.se/
http://staff.lu.se/

