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LTH:s strategiska forskningssatsningar 

 
1. Inledning 

 
I samband med budgetarbete sammanställs de strategiska 

satsningarna som gjorts och som planeras. Detta redovisas i 

fördelningsbeslutet som beslutas vid SLTH i december varje år. 

Denna PM är en sammanställning av detta och redovisar hur 

forskningsprioriteringar görs. Vi har de återkommande kraven på 

medfinansiering/samfinansiering som ställer krav på både fakultet 

och institutioner. Många forskningsområden kan komma att ställa 

ännu större krav på medfinansiering i framtiden  

 

 

2. Starka forskningsmiljöer och medfinansiering 
 

Lunds universitet har i en rapport, ”29 starka forskningsmiljöer”, 

beskrivit s.k. starka forskningsmiljöer inkluderande ”SFO 

(strategiska forskningsområden som tilldelades medel från 

forskningspropositionen 2009), Linnécentra och Vinnovas 

Vinnexcellenscentra. Eftersom flera av dessa kommer att omprövas 

av anslagsgivarna kommer stora krav att ställas på fakulteterna när 

det gäller finansieringen. Det antas att dessa SFO-medel omvandlas 

till fakultetsmedel. Om så blir fallet är det viktigt att fakulteterna 

noggrant bedömer behovet av fakultetsmedel inom de strategiska 

forskningsområdena i vidare mening än de ursprungliga 

projektknutna forskningsanslagen. De skulle därför kunna utgöra en 

förnyelse av den basfinansierade forskningen. 

   

Vi bör också komma ihåg att det finns andra mycket starka 

forskningsområden som fått finansiering på annat sätt och som är 

profilområden för LTH, t.ex. förbränningsmotorforskning, biologisk 

konvertering, medicinsk teknik, byggnadsteknik, materialteknik, 

livsmedelsforskning generellt, innovationsteknik, logistik och 

industriell ekonomi, reglerteknik i vid mening, elektroteknik och 
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automation, teknisk geologi för att nämna några. 

 

LTH är synnerligen delaktig i de flesta av de 29 starka forskningsmiljöerna: 

 I sex av 14 Linnécentra vid LU är LTH delaktig.  

 I sju av 12 strategiska forskningsområden har LTH ett avgörande 

deltagande 

 I samtliga tre VinnExcellence- och FAS-centra är LTH en viktig part 

 

Några slutsatser utifrån LTH:s synvinkel är: 

 

 Genomgående för dessa centra är det gränsöverskridande samarbetet 

med andra fakulteter, speciellt medicinsk fakultet. I något mindre 

utsträckning med naturvetenskaplig fakultet och Ekonomihögskolan. 

 

 Inte i något fall har det starka forskningsområdet uppstått genom en 

central satsning från universitetet. I stället är alla bottom-up-

satsningar antingen genom att starka forskare utvecklat starka 

forskargrupper eller genom att satsningar gjorts på institutionsnivå 

och fakultetsnivå. Universitetet centralt har kunnat hjälpa till med ett 

starkt administrativt stöd (t.ex. forskningsservice) och med stöd vid 

stora krav på förstärkt infrastruktur (t.ex. nano-laboratoriet, 

motorlabb, MaxIV och ESS). Likaså har central medfinansiering 

kunnat understödja gränsöverskridande mellan fakulteterna. 

 

 Om den externa finansieringen upphör för några av dessa starka 

forskningsmiljöer kommer detta att ställa krav på annan finansiering 

(fakultet, institution, eller annan extern finansiering). Eftersom LTH 

har mycket begränsade fakultetsmedel är det omöjligt för fakulteten 

att klara denna utökade medfinansiering. 

Det kommer alltså att krävas stora omprioriteringar. Det är därför 

bra att om det tillsätts en arbetsgrupp som hanterar dessa frågor. I 

denna bör rektor LTH att delta eftersom omprioriteringar kräver ett 

ekonomiskt mandat. 

 

3. Forskningsprioriteringar 

 
Generellt tillåter inte de knappa fakultetsmedel, som LTH tillförs, 

några större satsningar på speciella områden. Prioriteringar måste 

göras. Fördelningen av fakultetsmedel till institutionerna kan därför 

betraktas som strategisk till mycket stora delar. Strategiska 

forskningsmedel satsas på: 

 yngre forskare 

 stöd till meritering 

 forskningsinfrastruktur 

 startbidrag i samband med rekrytering av forskare 
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 strategiska satsningar i form av medfinansiering där så krävs av 

anslagsgivare 

 

Totalt omfattar dessa poster 93 milj år 2014, vilket får sägas utgöra 

en ansenlig del av LTH:s fakultetsmedel på 381 milj (24%). 

Även på institutionsnivå görs strategiska satsningar. 

 

Eftersom en så stor del av fakultetsmedlen används för 

medfinansiering/samfinansiering som är av strategisk karaktär 

inleds LTH:s fördelningsbeslut alltid med en beskrivning och 

motivering till dessa strategiska prioriteringar. Detta diskuteras och 

beslutas av LTH:s styrelse.  

 

 

4. Speciella strategiska satsningar 
 

LTH:s forskning finansieras till 66 % av externa medel. Av 

historiska skäl har LTH trots sin storlek mycket lite fakultetsmedel i 

relation till andra fakulteter. I tabellen nedan (2013) framgår att LTH 

har i särklass lägst andel av statsmedel för sin forskning (34%).  

 

 

 Forskning Externa  Fo totalt Fo stat / GU 

 statsanslag Fo-medel  Fo totalt 

Med-fak 712 1104 1816 39% 489 

LTH 381 729 1110 34% 539 

N-fak 440 378 818 54% 148 

S-fak 120 98 218 55% 352 

HT 280 100 380 74% 193 

EHL 80 59 139 58% 200 

K 27  8 35 77% 138 

J 49 19 68 72% 84 

 

 

Konsekvensen blir att basfinansiering av statsmedel inte på något 

sätt räcker för att täcka lönerna. I princip är alla doktorander 

externfinansierade. Det gör att fakulteten har förhållandevis små 

möjligheter att göra större strategiska satsningar. Det är de enskilda 

forskarna och forskargrupperna som mer eller mindre sätter agendan 

genom sin framgångsrika forskningsfinansiering. I strategiska 

planen formuleras därför inte några direkta forskningsmål riktade 

mot speciella områden, förutom satsningar som länkar mot ESS och 

MaxIV. Dessa är kopplade inte bara till andra fakulteter utan också 

till andra universitet och högskolor nationellt och internationellt. 

Detta kommer att påverka LTH på sikt. Strategiska planen anger att 

fakulteten bl a ska ”stödja rekryteringar, verksamhet och 

investeringar som skapar forskning och utbildning vid ESS och 
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MaxIV”. 

 

Trots begränsade resurser läggs det stor omsorg vid hur 

fakultetsmedel fördelas genom fördelningsmodellen, vid 

medfinansiering och vid speciella strategiska satsningar. Dessa 

ärenden bereds i forskningsnämnder, forskningsberedning, 

prefektråd och beslutas av rektor i presidium. Satsningar skall vara 

tydliga och tidsbestämda. 

  
I fördelningsmodellen görs forskningsprioriteringar (se kap 3 ovan) 

genom att medel avsätts till unga forskare (postdoktorer) och 

meriteringsanställningar. Det avsätts också medel till 

forskningsinfrastruktur, eftersom flera av anslagsgivarna framgent 

inte finansierar infrastruktur utan menar att det är universitetens 

uppgift att svara för detta. 

 

  

5. Forskningsinfrastruktur 

 
Årlig fakultetssatsning på forskningsinfrastruktur 

Vid fakulteten avsätts varje år 10 milj för forskningsinfrastruktur 

med en avskrivningstid på 5 år. Behovet av att förnya och uppdater 

forskningsinfrastruktur är mycket stort. 

 

Externa medel for forskningsinfrastruktur 

Det är mycket olyckligt att forskningsråden inte längre kan 

finansiera infrastruktur i lika hög grad som tidigare. En god 

forskningsinfrastruktur är numera ofta avgörande för en 

framgångsrik forskning inom naturvetenskap, medicin och teknik. 

Likaså är den ibland en förutsättning av rekrytering av goda 

forskare. ”En forskare kan åka hur långt som helst” för att kunna 

använda en forskningsinfrastruktur i toppklass. Denna draghjälp 

hoppas vi kunna få av ESS och MaxIV inom materielområdet. Det 

finns dock många andra områden som också kräver utrustning i 

toppklass. 

 

Brist på forskningsinfrastruktur som basresurs 

I samband med renoveringen av LTH:s byggnader har vi många 

gånger konstaterat att den basutrustning som fanns från början när 

det gäller forskningsinfrastruktur blivit alltför gammal och 

oanvändbar. I de flesta fall anser fatstighetsägaren att detta inte ingår 

i det som fastighetsägaren skall stå för. Istället hamnar det ofta som 

en investering på institutions- eller fakultetsnivå som en ökad 

lokalhyra. Detta skapar ett ännu större krav på tillgängliga 

fakultetsmedel. Som exempel kan den aktuella renoveringen av V-

huset nämnas. Inom byggforskning krävs tillgång på klimatrum för 

att studera byggnadsmaterial och byggnadskonstruktioner vid olika 

klimatförutsättningar. Det anses självklart att detta finns tillgängligt 
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vid en forskningsinstitution inom detta område. De nuvarande 

klimatrummen är 50 år gamla och måste renoveras eller förnyas. Det 

blir en tillkommande kostnad på cirka 10  milj vilket belastar 

fakultetsmedlen. Flera andra exempel från samtliga hus kan nämnas. 

 


