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Ekonomihögskolan

Ekonomihögskolan är en av nio fakulteter inom Lunds universitet. Varje år utbildar vi ca. 
4 000 studenter inom något av våra fyra grundprogram eller tretton masterprogram. 
Ämnesbredden sträcker sig från företagsekonomi och nationalekonomi, över ekonomisk 
historia och statistik till handelsrätt och informatik. 

Ekonomihögskolans verksamhet kan sammanfattas i vår mission att vara 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.

Missionen fångar Ekonomihögskolans ambition att vara en internationell Ekonomihög-
skola, baserad i Skandinavien, och med ett mål att bidra till samhällets utveckling. Detta 
återspeglas också i skolans vision:

Ekonomihögskolan gör skillnad genom att vara en internationell ekonomisk 
fakultet som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor.



Ekonomihögskolans kansli

Ekonomihögskolans kansli arbetar aktivt som en brygga mellan fakultetsledning, insti-
tutioner och övriga universitetet för att Ekonomihögskolan ska nå fastställda strategiska 
mål.  Denna uppgift innefattar att driva, samordna och implementera förändringsprojekt 
både i en nationell och internationell kontext. Kansliet bidrar till att skapa förutsättningar 
för att Ekonomihögskolan, nu och i framtiden, är en attraktiv miljö för studenter och 
anställda. 

Kansliets verksamhet vilar på en professionell grund i allt från myndighetsutövning till 
innovativt tänkande.

Vid kansliet finns följande funktioner:

• Academic Skills Services (ASKS)
• Alumnirelationer
• Bibliotek 
• Ekonomi
• HR
• Intendentur
• Internationella avdelningen
• Karriärcenter
• Kommunikation
• Samverkan



VERKSAMHETSOMRÅDEN

Academic Skills Services (ASKS)

ASKS is a professional service that supports learning development, in English, for all 
students and staff at LUSEM. ASKS has four main aims:

• To provide LUSEM’s students support in reaching their learning objectives as criti-
cal thinkers and successful analytical communicators in both spoken and written 
language.

• To work as a bridge between students and teachers to ensure our students reach their 
intended learning goals.

• To uphold academic integrity through promoting good practices at LUSEM.
• To foster inclusiveness and intercultural awareness in an international setting.

In order to reach these aims, ASKS provides a range of services: 

• Confidential individual and group consultations.
• An online Teaching and Learning self-study platform available via Canvas.
• Lectures and workshops on study skills and academic writing for all programmes.
• Writing clinics to support the thesis writing process.
• Co-teaching through lectures, language diagnostic testing, and joint assessment of 

individual and group assignments.

AIMS FOR 2021-2023

• Be more creative in how we reach and support students and teachers, both with 
technology and in person, keeping up to date with current and innovative teaching 
practices.

• Concentrate on the academic support given to Swedish Bachelor programme  
students with the aim to strengthen their academic skills for a successful completion.

• Greater focus on incorporating intercultural awareness into the curriculum by  
fostering inclusiveness and equality in an innovative and sustainable fashion.



VERKSAMHETSOMRÅDEN

Alumnirelationer

Alumnirelationer bygger broar mellan studenter, näringsliv och akademi samt uppmuntrar 
till ömsesidiga utbyten. Alumnirelationer stärker kontakten mellan akademin och det 
omgivande samhället genom att löpande arbeta med alumner, både som målgrupp och 
medverkande i utbildning och olika samverkansprojekt.

I uppdraget ingår bland annat att:

• Skapa förutsättningar för alumner att i olika former bidra med kompetens och enga-
gemang till Ekonomihögskolans utveckling.

• Skapa, genomföra och utveckla koncept och event för och med alumner. 
• Samla in och analysera data som underlag för rankingar och möjlighet att följa alum-

ners karriärvägar. 
• Projektleda internationella rankningar.

PRIORITERADE MÅL 2021-2023

• Utveckla samarbetsmöjligheter mellan alumner och studenter, exempelvis genom 
mentorskap, gästtalare samt engagera alumner i skolans kommunikation.

• Etablera kontakt med befintliga masterstudenter för att säkerställa långsiktiga relatio-
ner och främja arbetet med ackrediteringar och rankningar. 

• Stärka det digitala alumninätverket på LinkedIn. 
• Integrera alumniarbetet i den övriga verksamheten.



VERKSAMHETSOMRÅDEN

Biblioteket

Ekonomihögskolans bibliotek tillhandahåller informationsresurser för forskare och 
studenter vid fakulteten. Biblioteket samverkar med forskare i frågor som rör bland annat 
informationssökning, informationshantering, publicering och forskningsdata. I det peda-
gogiska arbetet är biblioteket en resurs i studenternas lärande kring informationssökning, 
informationshantering och värdering av källor. 

Biblioteket, som är integrerat med Ekonomihögskolans studiemiljö på Ideon, LUSEM 
Learning Hub, erbjuder en inspirerande fysisk och virtuell lärandemiljö, och är även öppet 
för allmänheten.

Ekonomihögskolans bibliotek arbetar fakultetsnära men samverkar också med övriga 
bibliotek vid Lunds universitet inom områden som till exempel bibliometri och infor-
mationsförsörjning, för att kunna erbjuda fakultetens forskare och studenter goda 
biblioteksresurser.

PRIORITERADE MÅL 2021-2023

• Utveckla bibliotekets digitala lärandemiljö för studenter på grund-, avancerad och 
doktorandnivå.

• Ta fram och förankra en strategi för bibliotekets fysiska och elektroniska samlingar.
• Utveckla den fysiska lärandemiljön så att den fortsatt är en inspirerande och använd 

miljö anpassad efter studenternas behov.
• Utveckla bibliotekets forskarstöd med särskilt fokus på forskningens synlighet och 

tillgänglighet via digitala verktyg.



VERKSAMHETSOMRÅDEN

I uppgiften ingår övergripande ekonomisk planering och uppföljning vid Ekonomihögsko-
lan vilket består av bland annat:

• Resursfördelning, totalbudget, tertial- och årsbokslut samt ekonomisk prognos.
• Föredragning av ärenden inför Ekonomihögskolans styrelse.
• Framtagning av olika underlag avseende Ekonomihögskolans kvalitetsackrediteringar.
• Löpande redovisning avseende Ekonomihögskolans stödverksamhet t.ex. hantering 

av kund- och leverantörsfakturor, redovisning av anläggningstillgångar samt övrig 
löpande bokföring.

• Upphandling och inköp avseende Ekonomihögsklans stödverksamhet.
• Vissa personalärenden t.ex. lönekonteringar samt hantering av reseräkningar, utlägg 

och timarvoden vid fakultetskansliet.
• Ekonomiadministrativt stöd till institutionerna vid Ekonomihögskolan.

PRIORITERADE MÅL 2021-2023

• Förbättring av ekonomiadministrativa rutiner för redovisning och uppföljning av 
externfinansierade forskningsprojekt.

• Ökad träffsäkerhet avseende Ekonomihögskolans budget och prognoser.   

Ekonomi

VERKSAMHETSOMRÅDEN



VERKSAMHETSOMRÅDEN

HR

LUSEM strives to be the employer of choice, and in relation to our staff we stand for clear 
responsibilities, active career planning and fair remuneration.

Avdelningen tillhandahåller ett verksamhetsnära operativt och strategiskt HR-stöd till 
Ekonomihögskolans ledning, chefer och institutionernas HR-funktioner. Avdelningen 
bidrar både till ett professionellt HR-arbete i linje med universitetets HR-processer och till 
en sammanhållande arbetsgivarfunktion. 

Avdelningen driver och utvecklar, i samråd med Ekonomihögskolans ledning, HR-frågor 
och processer. Våra huvudområden är:

• Kompetensförsörjning inkl. rekrytering
• Rehabilitering
• Arbetsrättsliga frågor
• MBL-förhandlingar
• Omställning
• Arbetsmiljöfrågor
• Lönebildning

PRIORITERADE MÅL 2021-2023

• Att arbeta med strategisk kompetensförsörjning.
• Att tydliggöra processerna kring lärarrekryteringar.
• Att tydliggöra karriärvägar med särskilt fokus på unga forskare.
• Att förbättra introduktionsprocessen vid Ekonomihögskolan på alla nivåer.
• Att vidareutveckla och synliggöra arbetet med lokala skyddskommittén.



VERKSAMHETSOMRÅDEN

Intendenturen ansvarar för gemensamma arrangemang och lokaler. Större aktiviteter för 
studenter och personal planeras och genomförs av intendenturen. Vi ansvarar för att våra 
lokaler är ändamålsenliga och anpassade för vår verksamhet i såväl studiemiljöer, lärosalar 
som gemensamma mötesrum.

Intendenturen ska ge stöd och hjälp för undervisning, forskning och administration ge-
nom väl fungerande inkluderande aktiviteter i fungerande lokaler med en ändamålsenlig 
infrastruktur. 

Intendenturen arrangerar och genomför event, stora som små, där Ekonomihögskolan 
står som avsändare. Intendenturen ansvarar för de ceremoniella akademiska högtiderna i 
samarbete med Akademiintendenturen vid Lunds universitet.

Vi ska ge studenter bättre möjligheter att inom skolans lokaler ha en trygg och konstruk-
tiv studiemiljö. En hög tillgänglighet ska ge studenter bästa förutsättningar att lyckas med 
sina uppgifter. Det ska vara enkelt att fokusera på studier. 

Studenter och personal ska känna sig välkomnade och uppskattade. 

PRIORITERADE MÅL 2021-2023

• Genom receptionen hålla hög grad av service för studenter, gäster och personal.
• Genomföra gemensam diplomering och avslutning 2021, 2022 och 2023.
• Ny belysning för studenter och personal i Alfa 1, 2020–2021.
• Förstärka befintliga studieplatser.

Intendentur



VERKSAMHETSOMRÅDEN

Internationella avdelningen

Internationella avdelningen ansvarar för Ekonomihögskolans internationella studentutby-
ten. Årligen får drygt 400 studenter möjlighet att studera vid ett av Ekonomihögskolans 
ca 130 högt rankade partneruniversitet, där de vanligtvis läser en termin. Internationella 
avdelningen bidrar också till att skapa en internationell miljö på hemmaplan genom att ta 
emot motsvarande antal inkommande utbytesstudenter. 

I avdelningens uppgifter ingår bland annat att:

• Utveckla och administrera studentutbyten och andra former för internationellt 
samarbete.

• Inspirera studenter att skaffa sig internationell erfarenhet genom att visa på de möjlig-
heter Ekonomihögskolan erbjuder.

• Utveckla och underhålla Ekonomihögskolans internationella partnernätverk.

PRIORITERADE MÅL 2021-2023

• Identifiera och tillsammans med verksamheten utveckla virtuella samarbeten för 
studenter och lärare.

• Utveckla Internationella avdelningens digitala närvaro.
• Bidra till att utveckla studenternas interkulturella kompetens.

Internationella avdelningen har som långsiktiga ambitioner att arbeta för ökad kvalitet 
och uppföljning.



VERKSAMHETSOMRÅDEN

Vår verksamhet skapar, utvecklar och främjar samverkan i olika former. Karriärcenter 
utgör ett kvalificerat karriärstöd för alla studenter vid Ekonomihögskolan, samt agerar 
kontaktpunkt gentemot företag och organisationer med särskilt fokus på karriärrelatera-
de frågor.

I uppdraget ingår bland annat att:

• Rusta Ekonomihögskolans studenter och alumner för arbetsmarknaden genom digita-
la verktyg, individuella karriärsamtal, workshops och seminarier kring karriärrelaterade 
frågor. 

• Coacha, inspirera och engagera studenterna i deras karriärutveckling.
• Vara ett stöd till partnerföretag i frågor som rör arbetsgivarvarumärket, såsom rekryte-

ring, praktikplatser och nätverkande.

PRIORITERADE MÅL 2021-2023

• Fortsätta digitalisera karriärstödet för att tillgodose behovet från fler studenter.
• Integrera karriäraktiviteter i utbildningarna, framförallt på avancerad nivå.
• Ha ett större fokus på självledarskap i våra karriärverktyg.
• Inspirera, motivera och möjliggöra för arbetsgivare och studenter att interagera med 

varandra.

Karriärcenter



VERKSAMHETSOMRÅDEN

Kommunikation

Ekonomihögskolans kommunikationsteam utvecklar fakultetens kommunikations- och 
varumärkesarbete, synliggör och kommunicerar Ekonomihögskolan samt ger stöd till fa-
kultetens ledning och verksamheter i kommunikationsfrågor. Huvudfokus för kommuni-
kationsarbetet är att visa hur Ekonomihögskolan via forskning, utbildning och samverkan 
gör skillnad i en värld stadd i förändring.

Några av de områden som teamet arbetar med, strategiskt och operativt, är studentre-
krytering, forskningskommunikation, press- och mediearbete, webbutveckling, sociala 
medier, internkommunikation, nyhetsbrev, råd kring kommunikationsplanering samt 
produktion av kommunikationsmaterial.

Kommunikationsteamets arbete präglas av ett strategiskt målgruppstänk, där innehåll 
och kanalval anpassas utifrån de förväntade målgrupperna. Bland de prioriterade mål-
grupperna återfinns bland annat presumtiva studenter, befintliga studenter, medarbetare, 
alumner, partnerföretag och andra samarbetspartners samt press och media och därmed i 
förlängningen det omgivande samhället.

PRIORITERADE MÅL 2021-2023

• Ta fram ett modernt och igenkännande koncept för kommunikation kring samverkan 
tillsammans med Ekonomihögskolans externa relationer.

• Utveckla den externa webbplatsen, vilket också inkluderar ett institutionskoncept 
inom ramen för den gemensamma fakultetswebben, samt LUSEM Staff Pages.

• Uppdatera och utveckla vår kommunikations- och varumärkeshandbok.
• Utveckla kommunikationsstöd i det pågående digitaliseringsarbetet på fakulteten 

samt verka för att skapa en gemensam film- och poddstudio för Ekonomihögskolan.



VERKSAMHETSOMRÅDEN

Samverkan

För Ekonomihögskolan är samverkan i alla dess former en prioriterad fråga. Vi skapar, 
utvecklar och främjar samverkan i olika former och tillsammans skapar vi värde och utväx-
ling baserat på vår gemensamma kunskap och erfarenhet. Ekonomihögskolans samver-
kansaktiviteter ska vara innovativa och framåtblickande och bedrivs i nära samarbete med 
Ekonomihögskolans Partnerskapsstiftelse.

Uppdraget för Ekonomihögskolans samverkansaktiviteter är att:

• Stärka och vårda relationer till företag och organisationer för att i olika former bidra 
till ömsesidig utveckling.

• Möjliggöra och utveckla samarbeten mellan akademi, studenter och näringsliv.

PRIORITERADE MÅL 2021-2023

• Fler och fördjupade samarbeten mellan studenter, akademi och näringsliv. 
• Utveckla samarbetet med företag och organisationer, gärna med huvudkontor 

utomlands.
• Synliggöra Ekonomihögskolans samverkansaktiviteter.



Making a difference


