
 

 

 

 

 

Rektors rapport – 12 dec 2014 
 

 

Detta är min sista rektorsrapport till styrelsen. Det har varit ett stort nöja att få 

arbeta som rektor för LTH. I denna roll är styrelsen ett ovärderligt stöd speciellt 

då det gäller att göra större förändringar eller ta strategiska beslut. Jag skulle vilja 

dryfta mig till att påstå att SLTH är viktigare för LTH:s verksamhet än vad 

ledningen för Lunds universitet och universitetsstyrelsen är. Ju närmare man är 

verksamheten desto mer initierade beslut kan tas. Devisen ”Åsikt kräver insikt” 

har genomsyrat mitt ledarskap vilket också förklarar de ganska omfattande 

rektorsrapporterna jag producerat genom åren. 

 

Avsikten med Rektors rapport till styrelsen är att förmedla väsentliga händelser 

och vad som arbetats med internt. Rektor har ju styrelsens förtroende att arbeta 

med många frågor som delegerats av styrelsen. Utöver detta inkluderas också en 

del information som kan utgöra underlag för viktiga strategiska 

ställningstaganden. 

 

1. LTH allmänt (priser och utmärkelser) 
 

 Sture Forsén  
Professor emeritus Sture Forsén vid LTH har prisats med IVA:s 

guldmedalj. Guldmedaljen delades ut av Kronprinsessan Victoria i 

samband med IVA:s högtidssammankomst 

 

 Gustaf Olsson 
Gustaf Olsson, professor emeritus vid LTH, har invalts som Distinguished 

Fellow i International Water Association. Gruppen består av ett 20-tal 

forskare från hela världen som utvalts bland de 10 000 medlemmarna från 

130 länder. Gustaf Olsson är den ende svensken i gruppen. 

Han är också gästprofessor vid elituniversitetet Tsinghua i Beijing, vid 

Technical University of Malaysia samt vid University of Exeter i England. 

 

 Arkitektstudenten Micaela Malmqvist vann arkitekttävling 
I sommar kommer ett hus att byggas på Huseby området utanför Växjö. 

Det är ett trähus tänkt för tillfälliga övernattningar. 30 arkitektstudenter 

från Lunds tekniska högskola har gjort varsitt förslag. Vinnaren blev 
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Utsiktsboet av Micaela Malmqvist. Studenternas uppgift var att skapa var 

sitt gästhus, ett trähus på cirka femton kvadratmeter som är tänkt att 

byggas på Husebyområdet. Alla gjorde var sin modell som fanns utställda 

i Sågen på Huseby bruk under julmässan. 
http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk/r/arkitekttavlingen--litet-hus-i-
tra--pa-huseby-bruk-avgjord---utsiktsboet-vann-arkitekttavlingen-gall,c9683409 

 Caroline He fick ARKAD AWARD. 

Hon är en synnerligt aktiv och framgångsrik student och har bl a startat 

Ingenjörer utan gränser på LTH och dessutom klarat sina studier mycket 

bra. 

 

 Lundalag på silverplats i Teknik-SM 

När teknik-SM avgjordes i Stockholm blev det tronskifte. Lundalaget från 

LTH kunde inte försvara förra årets guld och hamnade på silverplats. Det 

blev KTH som tog hem tävlingen. Linköping tog hem tredjeplatsen. I laget 

från LTH tävlade Linus Emme, Jesper Lindberg och Petter 

Samuelsson. Förstapriset i tävlingen är en vandringspokal och en resa till 

Tanzania, där vinnarlaget får utveckla en hybridugn med vattenrening 

tillsammans med Ingenjörer utan gränser. 

Teknik-SM (Svenska Mästerskapen i Framtida Teknik) instiftades år 2000 

och arrangeras av Sveriges Ingenjörer i samarbete med bland andra 

Ingenjörer utan gränser, Womenengineer, IVA och Ny Teknik. Lund har 

vunnit Teknik-SM 5 gånger. 

 

 Belönad för metod utan djurförsök 

Henrik Johansson vid LTH har belönats med över 100 000 kronor 

för att ha utvecklat och använt en metod som inte använder 

djurförsök, för bedömning av kemiska allergiframkallande ämnen 

 

 Vinnande examensarbeten på Kraftringen 
LTH-studenterna Erik Bergman och Jonas Persson har tilldelats 

Svensk Fjärrvärmes pris för årets bästa examensarbete i kategorin 

Ekonomi/samhällsvetenskap. Erik och Jonas spenderade vårterminen på 

Kraftringen med att färdigställa arbetet, med titeln ”Hållbarhetsanalys 

av uppvärmningsalternativ – en jämförelse mellan fjärrvärme och 

värmepumpar ur ett kundperspektiv i Lunds kommun”.  

Examensarbetet består av en miljömässig, ekonomisk och 

socioekonomisk jämförelse mellan fjärrvärme och värmepumpar. Det 

har ett kundperspektiv med fokus på Lunds kommun där tanken är att 

kunden står inför ett val av uppvärmningssystem.  

http://www.mynewsdesk.com/se/kraftringen/pressreleases/vinnande-

examensarbete-paa-kraftringen-1083354 

 

 Fredrik Palm, LTH har fått pris för 2014 års bästa studentuppsats om 

kollektivtrafik. Priset delades ut på Persontrafik 2014. Uppsatsen är på 

masternivå och behandlar olika aspekter av kollektivtrafikens illgänglighet 

och framkomlighet. Fredrik Palm har “Framkomlighet för stads- och 

regionbuss: Analys av fördröjningspunkter i Lunds tätort”.  

http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk/r/arkitekttavlingen--litet-hus-i-tra--pa-huseby-bruk-avgjord---utsiktsboet-vann-arkitekttavlingen-gall,c9683409
http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk/r/arkitekttavlingen--litet-hus-i-tra--pa-huseby-bruk-avgjord---utsiktsboet-vann-arkitekttavlingen-gall,c9683409
http://www.mynewsdesk.com/se/kraftringen/pressreleases/vinnande-examensarbete-paa-kraftringen-1083354
http://www.mynewsdesk.com/se/kraftringen/pressreleases/vinnande-examensarbete-paa-kraftringen-1083354


Juryns motivering lyder: 

Fredrik Palm får 2014 års pris för bästa studentuppsats för att han belyser 

vikten av att studera detaljer i kollektivtrafikplaneringen. Ökad 

medelhastighet är en framgångsfaktor, och genom en systematisk analys 

av framkomlighetsåtgärder i stadsbusstrafik identifieras korsningspunkter 

som ett tydligt problemområde, trots egna körfält och signalprioritering. 

Uppsatsen utgör modell för hur stadsbussars framkomlighet skall 

inventeras. 

Förutom juryn (Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och 

Kollektivtrafikakademin) är Nobina Sverige, Keolis Sverige, Nettbuss 

Sverige och Sveriges Kommuner och Landsting sponsorer av priset.

 

 Mehrdad Mahdjoubi är Årets Tekniker 2014 

Mehrdad Mahdjoubi är examinerad industridesigner från LTH. 

Årets Tekniker är ett årligt pris som uppmärksammar teknikens 

betydelse för samhälle, livskvalitet och företagande.. 

Juryn har bestått av bland andra Anders Axelsson, Lunds Tekniska 

Högskola, Charlotte Lorentz Hjort, VD på Krinova och Sofie von 

Homeyer, VD på Chefspoolen. Mottagare av priset Årets Tekniker 2014 

är Mehrdad Mahdjoubi, VD och grundare Orbital Systems, för hans 

utveckling av ett vatten- och energibesparande duschsystem. Juryns 

motivering lyder: 

Mehrdad Mahdjoubi har utifrån sitt tekniska kunnande utvecklat en 

innovativ affärsidé som värnar om både miljö, klimat och ekonomi. 

Produkten syftar till att skapa ett effektivt men hållbart samhälle och 

kommer att göra skillnad för människor långt in i framtiden. På vägen 

har redan flera arbetstillfällen skapats. Den tekniska uppfinningen har 

dessutom potential som sträcker sig utanför Sveriges gränser, vilket 

bidrar till att stärka bilden av Sverige som ett innovativt land. Därför 

utser juryn Mehrdad Mahdjoubi till Årets Tekniker 2014.  

Prissumman är 50 000 kronor, samt en CSR-check på 50 000 kr som 

pristagaren delar ut under 2015 till ett valfritt projekt som främjar 

ungdomar och utbildning.  

http://www.mynewsdesk.com/se/bona/pressreleases/mehrdad-

mahdjoubi-aer-aarets-tekniker-2014-1091128 

 

 Orbital Systems vann nationellt pris  

Malmöentreprenören Mehrdad Mahdjoubi (examinerad vid Industridesign,  

LTH) vann på torsdagskvällen det nationella SKAPA-priset på en 

innovationsgala i Stockholm. 

Mehrdad Mahdjoubi står bakom ett uppmärksammat duschsystem som 

återvinner sitt eget avfallsvatten. Skype-grundaren Niklas Zennström har 

investerat i hans bolag Orbital Systems. 

 

 LTH:s jubileumsstipendium och hedersomnämnanden  för bästa 

examensarbete 

 

Anna Håkansson och Lisa Carlson tilldelas LTH:s jubileumsstipendium 

för sitt examensarbete Optimized Day/Night Filter Mechanism. 

http://www.mynewsdesk.com/se/bona/pressreleases/mehrdad-mahdjoubi-aer-aarets-tekniker-2014-1091128
http://www.mynewsdesk.com/se/bona/pressreleases/mehrdad-mahdjoubi-aer-aarets-tekniker-2014-1091128
http://t.anp.se/track?t=c&mid=1723211&uid=116008080&&&http%3A%2F%2Fwww.rapidus.se%3Fid%3D10853


Examensarbetet har gjorts för civilingenjörsexamen i maskinteknik i 

ämnet maskinkonstruktion. Handledare på LTH har varit universitetslektor 

Damien Motte. Arbetet har genomförts på företaget Axis Communications 

i Lund. 

Anna och Lisa har utvecklat ett ljusfilter avsett att byggas in i en av Axis 

nätverkskameror. Filtret ser till att olika våglängder av ljus når kameran på 

natten respektive på dagen, men det ska också kunna användas för att 

justera fokuseringen av kameran. Anna och Lisa har genomfört ett gediget 

och brett bakgrundsarbete som involverat brainstorming, fokusgrupper och 

studier av befintliga lösningar.  De har utvecklat och presenterat en 

prototyp till en fungerande och realiserbar produkt som uppnår ställda 

krav avseende kostnad, driftssäkerhet, optiska egenskaper och en mängd 

andra systemkrav. Examensarbetet visar hur Anna och Lisa kreativt och 

självständigt har bidragit till kunskapsutvecklingen både inom ämnet och 

inom företaget.  

 

Hedersomnämnande ges till: 
 

VanjaTufvesson och Nicklas Erman för examensarbetet 

Navigating Information Overload Caused by Automated Testing, i ämnet 

Datavetenskap. 

 

Andrée Bengtsson för examensarbetet Instantaneous Channel Access for 

3G-ALE Systems, i ämnet Elektro- och informationsteknik 

 

Dora Stefansdottir för examensarbetet Manometric method for 

evaluation of anammox activity in mainstream anammox at 

Sjölunda WWTP, i ämnet VA-teknik.  

 

Christin Clausèn och Victor Ingemansson 

för examensarbetet Dynamisk undersökning av Bagers bro i Malmö, i 

ämnet Byggnadsmekanik 

 

 

 

 

2. Besök och möten 
 

 Resa med LU-delegation till Kanada (4 universitet) 

 Möten budgetsamtal med alla institutioner (20 möten) 

 Hösutställning Arkitektskolan 

 Professorsinstallation 

 Möte med TLTH:s sektionsordförande 

 Möte jubileumsgrupp 

 Möte Mobile Heights 

 Möte och tal vid WINGS årliga möte 

 Besök Invigning Mobile Heights Center 

 Möten angående NAVET (gamla KF Sigma) 



 Möten angående NanoLund 

 Möten angående Näringslära vid institutionen för Livsmedelsteknik 

 Möte med Ingenjörer utan gränser 

 Intervjuer med kandidater till föreståndare vid kollektivtrafikcentrum K2 

 Budgetfrukost med statssekreterare 

 Möte med forskningscentret CASE 

 IVAs högtidssammankomst 

 Möte med elever som deltar i Tekniksprånget 

 Möte infrastrukturberedning 

 Överlämningsmöten med ny rektor vid LTH 

 Strategimöte med Mobile Heights 

 Styrelsemöte Sustainable Business Hub 

 Rektorsmöte med övriga tekniska högskolor i Sverige i Eskilstuna 

 Sustainable Business Hub styrelse – rekrytering av ny VD 

 Professorsinstallation 

 Jubileumsbal TLTH 30 år 

 Möte med K2 

 Möte med jury för Årets tekniker 

 Seminarium presentation Universums alumniundersökning 

 ARKAD arbetsmarknadsdagar 

 ARKAD-gasque 

 Möte med skånska riksdagsledamöter 

 Möte med näringslivsråd 

 Möte med ordf MaxIV 

 Möte angående TFHS 

 Möte med Kemira 

 Rektorspub 

 Möte med Advisory Board Industridesign (SABID) 

 Rektor LU mottagning för extra förtjänta medarbetare 

 KTHs promotion och installation 

 Antidiabetic Food Center styrelsemöte 

 Möte angående K2:s föreståndare 

 Presentation vid kanslimöte 

 Möte med ÅF 

 CECOST programrådsmöte 

 Deltagande i strategiskt råd för KTH:s ECE-skola (School of Education 

and Communication in Engineering Science) 

 Handelskammarens årsmöte Utdelning av pris Årets tekniker 

 Pensionärsavtackning 

 Examenshögtid 

 Collaboration board acceleratordesign ESS 

 Möte med arbetsgrupp för hedersdoktorer 

 Möten angående enheten för näringslära 

 Seminarium anseendeundersökning 

 Utvärdering betygsombudsmän 

 IMIT styrelsemöte 



 Ideon Agri Food styrelsemöte 

 Livsmedelsakademin styrelsemöte 

 Möte med dekaner på LTH 

 Svenskt hybridcentrum styrelsemöte 

 FFI-energimyndigheten möte i Stockholm 

 Möte LUPOD- diskussion  

 SLTH 

 Luciamingel 

 Avtackning Per Eriksson 

 TVÅFF tvåårförefest 350 årsjubileum 

 Möte Lundbaeckfonden - Drug dekivery och MedMax strålrör 

 Nobelföreläsning 

 Mobile Heights styrelsemöte 

 Pedagogisk inspirationskonferens vid LTH 

 Invigning 4D Imaging lab (x-ray tomography) 

 ESS Physics day  

 Deltagande i ledningsorgan för LU 

LUs forskningsnämnd (en gång per månad; Rektor LTH deltar) 

LUs utbildningsnämnd (en gång per månad; Prorektor LTH deltar) 

Rektors ledningsråd (var fjortonde dag; Rektor LTH deltar)  

Förvaltningschefens UFLG för kanslichefer (var fjortonde dag) 

 Deltagande i ledningsorgan för LTH 

Stabsgrupp (varje vecka) 

Presidium med beslutsmöte (varje vecka) 

Prefektråd (var fjortonde dag) 

Utbildningsberedning (en gång per månad, prorektor) 

Forskningsberedning (en gång per månad, rektor) 

Infrastrukturberedning (varannan månad) 

Ledningsgrupp för Jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsarbete  

(en gång per månad, prorektor) 

 

 

3. Administration/Ekonomi/Organisation/Personal 

 Tack till LU från Margot Wallström 

Kära vänner  

Efter en mycket turbulent och spännande första vecka som minister får jag 

äntligen tillfälle att skriva några rader till er i styrelsen, rektor och 

prorektor och alla andra som jag mött i egenskap av ordförande för Lunds 

Universitet. 

TACK för samarbete och vänskap, för generositeten mot en autodidakt :), 

för inspiration (och ibland frustration), för tårar och skratt! 

Jag önskar universitetet - som till sist blev mitt alma mater- och alla jag 

träffat där lycka till i fortsättningen! 

Varma hälsningar / Margot Wallström 

 



 Pensionärsavtackning 26 november 

17  st pensionärer avtackades vid en middag på Grand 

 

 LTH:s konstutställning 1-5 dec Navet LTH 

LTH-anställda ställer ut sin konst. Vernissage 1 dec 

 

 Förpackningslogistik firar sitt 20-års jubileum 

 

 Nya professorer 

György Marko-Varga professor i biomedicinsk teknik med inriktning mot 

klinisk proteinvetenskap 

Anders Warell professor i industridesign 

Carin Andersson professor i industriell produktion 

Maria Kihl professor i internetsystem 

 

 Professorsinstallation 17 okt 

Maria Johansson, miljöpsykologi 

Thorbjörn Laike, miljöpsykologi 

Jonas Tegenfeldt, nanofysik 

Christer Wingren, immunteknologi 

Fredrik Tufvesson, radiosystem 

Erik Serrano, byggnadsmekanik 

 Professorsinstallation 7 november 

Jan Pallon – professor I tillämpad kärnfysik 

Srinivasan Iyengar – professor i materialteknik 

 

 Adjungerade professorer 

John Weisend adjungerad professor i design och tillverkning av komplexa 

system med inriktning mot kryoteknik (inst för Maskinteknologi) 

Stefan Ulvenlund professor i formuleringsteknologi med inriktning mot 

farmacevtiska tillämpningar 

 

 Löneförhandlingar 

Samtliga förhandlingar med Saco-S och OFRI/S avseende individlöner 

blev klara i tid! 

 

 Åtgärdsprogram 

 

Denna punkt är återkommande i rektorsrapporten. Trots upprepning från 

tidigare rektorsrapporter ges bakgrunden så att det blir lättare att följa. 

 

Bakgrund 

Vid SLTH-möte 11 oktober 2013 diskuterades åtgärdsprogrammet länge och intensivt 

med utgångspunkte från PM: Strategisk utbildningsplanering (Per Warfvinge). 

Vid SLTH-möte 13 dec 2013 togs beslut om fördelning av medel till institutionerna 

samt ett villkorat beslut om totalbudget. Denna kompletterades med ett sparkrav och att 

totalbudgeten skulle MBL-förhandlas inför slutligt beslut 14 mars 2014. Vid mötet 

presenterades och diskuterades olika alternativ för minskning av antalet 



utbildningsprogram och konsekvenserna av detta.. Något beslut om nedläggning av 

något program var inte aktuellt. 

Vid SLTH-möte  13-14 mars diskuterades den framtida strategin för utbildningen. 

Resultatet har rapporterats tidigare. 

 Vid SLTH-möte 16 maj redogjordes för genomförda åtgärder (bl.a. 

återhållsam antagning, minskat antal inresande, periodisering av 

Technology Management mm) och en prognos/trendanalys fram till år 

2019. Då påpekades också vikten av att ha en dialog mellan LTHs ledning, 

institutioner och nämnder för att kunna diskutera dessa åtgärder punkt för 

punkt. 

Vid SLTH-möte 10 oktober diskuterades det pågående budgetarbetet för 

grundutbildningen. Sammantaget konstaterades att ingen underbalansering 

för att komplettera anslagen från LU kommer att ske på LTH gemensamt 

2015 samt att institutionerna i genomsnitt kommer att erhålla 5-10 % 

mindre anslag för grundutbildningsverksamheten 2015 jämfört med 

budgetåret 2014. 

Under mötet sattes en extra punkt in för diskussion om besparingar. 

Vid diskussionen uttrycktes stor oro för hur de minskade resurserna skulle 

påverka utbildningens kvalitet och institutionernas situation. En 

konsekvensanalys efterfrågades vilket lättast kan åstadkommas på 

institutionsnivå. En minskad lärarledd undervisning behöver inte med 

automatik innebära sänkt kvalitet. Det är dock viktigt att 

utbildningsnämnderna i dialog med institutionerna följer utvecklingen så 

att kvalitet och effektivitet upprätthålls. 

Den totala kostnadsbilden måste ses över och speciellt nämndes 

gemensamma kostnader på alla nivåer: institution, fakultet och 

universitetsgemensamt. I förslaget till fördelningsbeslut ska därför en plan 

beskrivas för hur ersättningen per hst till institutionerna ska kunna ökas till 

en högre nivå. Styrelsen ska också hållas kontinuerligt informerad om 

den ekonomiska utvecklingen. 

 

Aktiviteter med anledning av SLTH-beslut 10 okt 

Styrelsen har hållits kontinuerligt informerad. 

 

Utskick 1 (29/10) 

Underhandsinformation till styrelsen för LTH 

- Kvartalsbokslut med en analys (skickat till LU:s ledning) samt ett brev 

till institutionerna med ett uppdrag rörande en konsekvensanalys. 

- Kommentarer till LTHs kvartalsbokslut 2014-09-30 

- Rapportering till 2014-09-30 (sammanställning utbildning, forskning och 

totalt) 

- Brev till institutionerna: Uppdrag till institutionerna vid LTH – 

konsekvensanalys angående neddragning av grundutbildningsekonomin 

 

Utskick 2 (27/11) 

1.  Rapportering av strategiarbete vid LTH (med 5 bilagor) 

Eftersom samma information går till LU:s rektor bifogas handlingen 

komplett även med strategisk plan. Bil 5 presenteras på styrelsemötet 12 

dec 



 

2.  Med anledning av diskussionerna vid senaste styrelsemötet har vår 

ekonomichef tagit fram information om de gemensamma kostnaders 

storlek och fördelning 

 

3. Stort behov av civilingenjörer och högskoleingenjörer speciellt i Region 

Skåne. 

Vid ett mycket positivt möte med de skånska riksdagsledamöterna 

presenterades kompetensbehovet av ingenjörer i Sverige och speciellt i 

Region Skåne. Här redovisas speciellt behovet av civilingenjörer. 

 

Konsekvensanalyser har gjorts av samtliga institutioner och detta arbete 

kommer att sammanställas och redovisas vid styrelsemötet.

  

Följande principer gäller fortfarande vid förändring av program 

- I första hand  göra nerdragningar av korta utbildningsprogram. 

- Med nuvarande prognos kan en periodisering av ingenjörs- och 

civilingenjörsprogram vara kontraproduktiv. Man vinner för lite jämfört 

med det man förlorar. Med ett rimligt besparingsprogram kan underskottet 

hållas inom den ram styrelsen beslutat. 

- Nerdragning av antal HST per program kan fortsätta om det görs med 

omsorg, eftertanke och en plan för framtiden. 

Det fortsatta arbetet följer samma mönster som tidigare 

- Kontinuerligt följa antalet HST samt ekonomiskt utfall 

- Arbete med specialiseringarna, kvalitetshöjning och effektivisering 

- Nyutveckling sker främst för befintliga program samt för 

specialiseringar/Masterprogram 

 - Översyn av gemensamma kostnader vid LTH 

 - Översyn av kostnader på institutionsnivå 

 

Ett antal utvecklingsprojekt har initierats av LTH:s ledning: 

-Utvecklingsarbete för att förändra utbildningsprogram så att de klarar 

UKÅs krav på måluppfyllelse. 

- Examensarbetsprojekt. Nya kursplaner har tagits fram liksom en ny 

arbetsgång för examensarbetenas genomförande. 

-En arbetsgrupp ser över hur framtida utbildningar riktade framförallt mot 

industrin kan utformas och samordnas. 

-En arbetsgrupp ser över förutsättningar för fördelningsmodellen för 

grundutbildningsmedel. 

– Livsmedelsteknisk utbildning 

Beslut har tagits att utbildningen inte heller startas 2014. Den startas på 

nytt 2015 i Lund. Under 2014 kommer en yrkeshögskoleutbildning i livs- 

och läkemedelsteknikutbildning att starta i Lund där institutionen för 

Livsmedelsteknik kommer att bidra med kompetens. 

De föreslagna förändringarna har utretts av utbildningsnämndsordförande 

för UNC Marie Wahlgren 

 



– Tekniskt basår 

Tekniskt basår har startat ht 2014 i något mindre omfattning än tidigare 

(32 studenter). En viktig motivering till detta är att det tekniska basåret 

kommer att ha en ännu större betydelse för högskoleingenjörsutbildningen 

eftersom man tror att den demografiska nedgången kommer att drabba 

högskoleingenjörsutbildningen i större utsträckning än 

civilingenjörsutbildningen. En återstart försäkrar tillgången på 

högskoleingenjörer för näringslivet. 

Det tekniska basåret diskuterades vid rektorsmötet för de tekniska 

högskolorna i Sverige. Det finns en samsyn om detta och LTH fick i 

Uppdrag att tillsammans med LiU ta fram ett underlag som kan användas 

för diskussion med utbildningsdepartementet och utbildningsutskottet. 

Detta har också kommunicerats med de skånska riksdagsledamöterna. 

 

– Masterprogram  

Vi har två Masterprogram som skulle kunna startas 2015 om det kan 

skapas ekonomiskt utrymme. 

1. Logistics and Supply Chain Management (är validerat, godkänt och 

inrättat av Lunds universitet) 

2. Master of  Disaster Risk management and Climate Change Adaptation 

som redan validerats under 2012. 

Vi kan utnyttja möjligheten att ha särskild kvotgrupp för avgiftsskyldiga 

studenter. Vi bör noggrant undersöka de ekonomiska konsekvenserna. 

 

– Minskning av antalet kurser inom utbildningsprogrammen 

Under genomförande 

 

– Verka för att sprida information om den problematiska finansieringen av 

svensk högskoleutbildning och i synnerhet LTH:s utbildningsekonomi. 

Branschorganisationer får kontinuerligt information. 

LU äskar nya utbildningsplatser. LU kommer också att äska fler 

designplatser. 

Ämnet har diskuterats vid rektorsmötet (RET) i november. 

Ämnet diskuterades med des skånska riksdagsledamöterna i november.  

 

– Vattenhallen 

LU kommer inte att kunna ta över något ekonomiskt ansvar för 

Vattenhallen i nuvarande läge. Däremot erbjuder man ett införande av 

Vattenhallen till LUKOM trots att övriga deltagare i LUKOM inte anser 

att naturvetenskap och teknik är kultur som definierar LUs kultur- och 

museiverksamhet. Naturvetenskaplig fakultet är berett att öka sitt bidrag 

med 1.2 milj. En trolig möjlighet är därför att LTH och Natfak driver 

Vattenhallen tillsammans och avvaktar ett införande i LUKOM. 

Diskussioner pågår. 

Genom fund-raising-aktiviteter söks fler donatorer som kan komplettera 

donationen från av Färs och Frosta sparbankstiftelse. 

 

- Permanent stopp förspecialiseringen Technology Management 

Ekonomihögskolan (EHL) avser inte att fortsätta Technology Management 



som ett Masterprogram i den tidigare formen. Deras ettåriga Master in 

Management (MiM) är det mest sökta Masterprogrammet i Sverige.  

- Entreprenörskapsskola 

LTH gör nu en förstudie för att skapa en typ av entreprenörskapsskola som 

kan länka mot alla utbildningsprogram vid LTH. Innovation, Management 

och entreprenörskap är viktiga delar i den framtida 

civilingenjörsutbildningen.  

-Samarbete LTH och EHL avseende MiM 

Möjligheterna undersöks för närvarande av EHL att erbjuda LTH-

studenter platser på MiM 

 

Uppdrag till institutionerna vid LTH, konsekvensanalys.  
Med anledning av de diskussioner kring grundutbildning som förs i 

styrelsen för LTH så vill denna ha en beskrivning av vilka åtgärder som 

vidtas vid LTH samt vid institutionerna för att klara det pressade 

ekonomiska läget. De neddragningar i tilldelning per HST som genomförts 

och kommer att genomföras inför budgetår 2015 innebär en minskad 

tilldelning till institutionerna. SLTH vill ha information om hur varje 

institution hanterar dessa neddragningar och vilka effekter det får på 

o   Personal 

o   Utformning av kurser 

o   Kvalitet på utbildningen 

 Totala läget på institutionen 

 

Dessa frågor är det bara enskild institution som kan svara på då 

förutsättningarna för varje institution skiljer sig åt och det är därför frågan 

går ut till institutionerna. 

Beskrivningen bör även innehålla något om hur man ser på framtiden om 

man utgår från att LTH kommer ha färre studenter i framtiden. 

 

4. Infrastruktur 

 
 Vattenhallen 

Donationen från Färs- och Frosta sparbankstiftelse till projektet ”Mag-

tarm-kanalen” i Vattenhallen hade taklagsfest 6 nov 

 

 Riskhantering 

En uppdaterad riskhantering har genomförts av kvalitetssamordnare 

Christina Åkerman. Slutresultatet har stämts av i prefektrådet. 

 

 LTH:s Arbetsordning uppdaterad 
LTH:s arbetsordning har uppdaterats med utgångspunkt från de 

förändringar som skett i LU:s arbetsordning. Samtidigt har presentationen 

av arbetsordningen omstrukturerats något så att den blir tydligare och mer 

användbar. På detta sätt kommer den nuvarande arbetsordningen att utgöra 

ett bättre underlag för en eventuell ny arbetsordning som kan introduceras 

av en ny ledning vid LTH vid en eventuell förändring av organisationen. 



 

TLTH är kritiska till förändringen att suppleanter endast deltar i möten vid 

ordinarie ledamots frånvaro.  

Övriga representanter i presidiet vid LTH menar följande: För ändringen 

är föranledd av Lunds universitets arbetsordning som vi följer. 

Universitetet motiverar detta förhållningssätt bl a med att skapa effektivare 

möten och inte binda upp för många deltagare i anbefallda möten. Lärare 

har därför inte några suppleanter överhuvudtaget. 

 

TLTH vill ha närvarorätt vid prefektrådets sammanträden. 

Övriga representanter i presidiet vid LTH menar följande: Studenter är 

företrädda i samtliga beredande och beslutande organ på alla nivåer och 

har en given plats i presidiet där beslut tas. LTH har dessutom en mer 

utbyggd beredande organisation än många andra fakulteter. LTH är 

mycket tacksamt för detta engagemang av studenterna vilket gör att frågor 

blir väl förberedda före beslut. Prefektrådet och prefekterna har en speciell 

roll i LTH:s organisation i och med att de har ett långtgående delegerat 

uppdrag som gäller både ekonomi och arbetsmiljö. Frågor som lyfts i 

prefektrådet har förberetts i andra organ där studenter är företrädda. Då 

icke beredda eller nya utbildningsfrågor lyfts i prefektrådet har studenter 

alltid adjungerats till det aktuella mötet. 

TLTH:s yttrande rörande ärendet är bifogat till akten och kommer att 

finnas med som en förutsättning vid en ev framtida omarbetsning av 

arbetsordningen. 

 

 

5. Grundutbildning 
 

 Examenshögtid 28 november  

Vid två föreställningar fick cirka 80 + 80 examinander motta diplom. VD 

för Sony Mobile BA Molin var högtidstalare. 

 

 Permanent stopp för Technology Management-specialiseringen 

 

 Entreprenörkunskapsskola vid LTH utreds 

 

 Samarbete med Ekonomihögskolan när det gäller studieplatser för 

LTH-studenter inom managementutbildning (MiM,  Maaster i 

Management)  

 

 Budgetpropositionen presenterades 23 okt. 

Statssekreterare Anders Lönn var här och presenterade satsningarna som 

rör högskolesektorn. Bland glädjeämnena i regeringens budgetproposition 

finns 5000 fler högskoleplatser för 2015 och fullt utbyggt 14 300 platser år 

2018. 

Man nämnde endast lärare och specialsjuksköterskor som öronmärkta 

platser. 



På AAx fråga om varför inte ingenjörsutbildningen prioriteras fick vi det 

gamla vanliga svaret att det är Lunds universitets sak att göra 

prioriteringar inom universitetet. I så måtto har regeringsförändringen inte 

betytt någon förändring. Tyvärr kommer de 10 000 platser (fullt utbyggt) 

som förra regeringen beslutat om att dras in och nu ersätts de med de 14 

300 platserna. 

Positivt är att 3250 är fria platser av de totalt 5000 platser som fördelas. 

Tim Ekbergs bedömning var att vi åtminstone borde få 10% av dessa 

platser till Lunds universitet. 

Därutöver kommer kvalitetsmedel i form av höjda prislappar för 

humaniora och samhällsvetenskap samt för lärarutbildningen. Samtidigt 

som dessa satsningar görs drar regeringen ner alla anslag som pris- och 

löneomräknas, vilket betyder en minskning 2015 med 3,5 miljoner kronor 

och närmare 10 miljoner för 2016. 

 TLTH firar 30-årsjubileum 

 

 

 

6.  Forskning/FoU – Forskningsinitiativ 

 Beslut om ändrad placering av Foodbest  

LUFO (Lund University Food Science) som förbereder en ansökan till en 

livsmedels-KIC flyttas till institutionen för Livsmedelsteknik. Demn har 

tidigare varit placerad inom LU Open. 

 

 Martin Tunér, Energivetenskaper, 

 har fått beviljat ett projekt av energimyndigheten angående 

metanolbaserade motorsystem för fossilfria transporter. Stödbeloppet är 

14.8 mkr. 

 Andra stora forskningsprojekt där energimyndigheten är huvudfinansiär 

som beviljats under året inom området förbränningsfysik och 

förbränningsprocesser är: 

 

Kompetenscentrum CECOST, Center for Combustion Science and 

Technology (Marcus Aldén, Förbränningsfysik), totalt 64 milj under 4 

år 

 

Generiskt centrum CECOST (Marcus Aldén) – totalt 24.375 milj under 

4 år  

 

KCFP Kompetenscentrum för förbränningsprocesser (Bengt 

Johansson, Energivetenskaper) 
Totalt 96 milj under 4 år. 

 



Vi tror att vår investering i motorlabbet har haft en stor betydelse för att få 

dessa stora forskningsanslag. 

 Bidragsbeslut naturvetenskap och teknikvetenskap 2014 

Vetenskapsrådet har nu tagit beslut om bidrag i årets stora utlysning inom 

naturvetenskap och teknikvetenskap. Av totalt 2 070  inkomna 

ansökningar har 333 projekt beviljats bidrag. Det ger en beviljandegrad på 

16 procent. Beviljat belopp till alla bidrag inom naturvetenskap och 

teknikvetenskap sammantagna är nästan 1 195 miljoner kronor för hela 

bidragsperioden. 

Som vanligt var det hård konkurrens om att få bidrag i Vetenskapsrådets 

stora utlysning. 

– Inom naturvetenskap och teknikvetenskap inkom många mycket 

kvalificerade ansökningar med spännande forskningsinriktningar. Det är 

till exempel glädjande att många av de bästa ansökningarna har en tydlig 

tvärvetenskaplig karaktär, speciellt mellan olika discipliner inom 

naturvetenskap och teknikvetenskap och gentemot medicinområdet, säger 

Lars Kloo, vikarierande huvudsekreterare för naturvetenskap och 

teknikvetenskap. 

– Beviljandegraden för projektbidrag ökade i år till 19, 8 procent, men 

ändå blev den lägre än förväntat på grund av ett ökat söktryck på cirka 10 

procent. När det gäller beviljandegrad för kvinnor respektive män så är 

det jämnt i förhållande till hur många som söker, och det varierar i viss 

mån mellan åren. Just i år uppnådde kvinnorna en högre beviljandegrad än 

männen, säger Lars Kloo. 

Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap har i år i princip 

slutfört sin medvetna strategi med att helt gå över till att ge fyraårsbidrag 

från de tidigare treårsbidragen.  

– Fyra år stämmer bättre överens med hur forskningscyklerna ser ut vid 

universiteten och ger en större trygghet och bättre planeringshorisont, 

säger Lars Kloo. 

 

Statistik 

Alla bidragsformer inom naturvetenskap och teknikvetenskap 
Totalt beviljat belopp till alla bidrag inom naturvetenskap och 

teknikvetenskap sammantagna är 1 194 789 000 kronor för hela 

bidragsperioden 2015–2018. 

Beviljandegrad  

Av de 2 070 ansökningar som kom in har 333 beviljats, vilket ger en 

beviljandegrad om 16 procent. 

Kvinnor och män 

438 av de huvudsökande var kvinnor, varav 78 beviljades bidrag. 

Motsvarande siffra för männen var 1 632 huvudsökande och 255 

beviljade. Det ger kvinnor en beviljandegrad om 17,8 procent och män en 

beviljandegrad om 15,6 procent. 

 

Projektbidrag 

Totalt beviljat belopp för projektbidrag är 822 397 000 kronor för hela 

bidragsperioden. 



Antalet ansökningar om Projektbidrag var totalt 1 300 stycken, varav 257 

stycken beviljades medel. Detta ger en beviljandegrad på 19,8 procent. 

Kvinnor och män 

256 av de huvudsökande var kvinnor, varav 55 beviljades bidrag. 

Motsvarande siffror för männen var 1 044 huvudsökande och 202 

beviljade. För kvinnor innebär detta en beviljandegrad på 21,5 procent, för 

män 19,3 procent. 

Bidragsstorlek  

Medelbidraget år 2015 är 825 864 kr, kvinnor och män sammanräknade. 

Medelbidrag kvinnor: 819 636 kr  

Medelbidrag män: 827 559  kr 

 

Projektbidrag för unga forskare 

Totalt beviljat belopp för projektbidrag unga forskare är 222 392 000 

kronor för hela bidragsperioden. 

Antalet ansökningar inom projektbidrag unga forskare var totalt 632 

stycken, varav 62 beviljades medel. Detta ger en beviljandegrad på 9,8 

procent.  

Kvinnor och män 

167 av de huvudsökande var kvinnor, varav 21 beviljades bidrag. 

Motsvarande siffra för männen var 465 huvudsökande och 41 beviljade. 

För kvinnor innebär detta en beviljandegrad på 12,6 procent, för män 8,8 

procent. 

Bidragsstorlek  

Medelbidraget år 2015 är 892 226 kr, kvinnor och män sammanräknade. 

Medelbidrag kvinnor: 977 667 kr  

Medelbidrag män: 848 463  kr 

 

Rambidrag för strategisk energiforskning 

Totalt beviljat belopp för Rambidrag för strategisk energiforskning är 60 

000 000 kronor för hela bidragsperioden. 

Antalet ansökningar inom Rambidrag för strategisk energiforskning var 

totalt 62 stycken, varav 5 beviljades medel. Detta ger en beviljandegrad 

på 8,1 procent. 

Kvinnor och män 

8 av de huvudsökande var kvinnor, varav 1 beviljades bidrag. 

Motsvarande siffra för männen var 54 huvudsökande och 4 beviljade. För 

kvinnor innebär detta en beviljandegrad på 12,5 procent, för män 7,4 

procent. 

 

Bidragsstorlek 

Medelbidraget år 2015 är 3 000 000 kr, kvinnor och män sammanräknade. 

Medelbidrag kvinnor: 2 500 000 kr  

Medelbidrag män: 3 125 000  kr 

 

Rambidrag för strategisk forskning inom informations- och 

kommunikationsteknik  

Totalt beviljat belopp för Rambidrag för strategisk forskning inom 

informations- och kommunikationsteknik är 90 000 000 kronor för hela 



bidragsperioden. 

Antalet ansökningar inom Rambidrag för strategisk forskning inom 

informations- och kommunikationsteknik var totalt 76 stycken, varav 9 

beviljades medel. Detta ger en beviljandegrad på 11,8 procent. 

Kvinnor och män 

7 av de huvudsökande var kvinnor, varav 1 beviljades bidrag. 

Motsvarande siffra för männen var 69 huvudsökande och 8 beviljade. För 

kvinnor innebär detta en beviljandegrad på 14,3 procent, för män 11,6 

procent. 

Bidragsstorlek 

Medelbidraget år 2015 är 2 500 000 kr, kvinnor och män sammanräknade. 

Medelbidrag kvinnor: 2 250 000 kr  

Medelbidrag män: 2 531 250  kr  

 

Lärosäten 

Tabellen visar de 10 lärosäten som beviljats mest medel under hela 

perioden  

 

Lärosäte  Totalt beviljat belopp 

(kr) för perioden 2015-

2019  

Lunds universitet  217 430 000  

Uppsala universitet  212 708 000  

Kungl Tekniska Högskolan  198 987 000  

Chalmers Tekniska högskola  163 519 000  

Stockholms universitet  103 169 000  

Linköpings universitet  84 032 000  

Göteborgs universitet  55 712 000  

Umeå universitet  45 242 000  

Karolinska Institutet  34 344 000  

Sveriges Lantbruksuniversitet  25 144 000  

 

 

7. Internationalisering 

 Delegationsresa Kanada 
LTH:s rektor, vicerektor för internationella frågor samt chefen för 

Internationella kontoret deltog i universitetsledningens delegationsresa till 

Kanada i oktober. Avsikten var dels att stärka banden till befintliga 

partners (McGill i Montreal och University of Toronto), dels söka nya 

(University of Alberta i Edmonton). LTH besökte även våra befintliga 

och viktiga partners Ecole Polytechnique i Montreal samt Queens 

University i Kingston. 

  

Orsaken till att LTH hade en stor delegation är att Kanada är det mest 



attraktiva landet för utbytesstudier för LTH:s studenter. Liksom tidigare 

kan vi konstatera att LTH är en attraktiv destination för 

kanadensiska studenter, men att LTH måste kunna erbjuda alternativ till 

reguljära kurser, främst kortare projekt i form av ”Undergraduate 

research”. Inför 2015 erbjuder LTH sådana projekt, men intresset från 

institutionerna har svalnat till följd av den minskade GU-tilldelningen. 

  

 Årsmöte i Magalhães – LTH tar över rodret 
Lunds Tekniska Högskola har fram till 2016 ordförandeskapet i nätverket 

Magalhães som samlar 16 ledande universitet i Latinamerika och 19 

i Europa. Nätverket syftar till att stärka samverkan inom utbildning och 

forskning inom teknik och arkitektur mellan kontinenterna. LTH var med 

och grundade nätverket 2005. 

  

I nätverket ingår bland annat åtta av de tio högst rankade universiteten i 

Latinamerika. 

  

Nätverket ger möjlighet för LTH:s studenter att studera vid Latinamerikas 

bästa tekniska universitet, och årligen söker sig minst 

15 civilingenjörsstudenter till företrädesvis Argentina, Brasilien, Chile, 

Colombia eller Peru. Magalhães arrangerar också samverkan mellan 

forskare inom tematiska områden såsom aerospace. 

 

 Årsmötet i T.I.M.E. och dubbelexamina 
I oktober firade nätverket T.I.M.E. 25 år. Nätverket samlar drygt 50 

ledande tekniska universitet/fakulteter i Europa, Japan, Kina, Brasilien 

och Australien och har som syfte att främja dubbelexamina mellan 

partneruniversiteten. Bland medlemmarna i T.I.M.E. finns de flesta av 

LTH:s viktigaste utbytespartners. 

  

Det positiva är att LTH är mycket uppskattat av de studenter som söker sig 

till Lund för dubbelexamen. Men samtidigt står det klart att LTH blir 

allt mer ”udda” eftersom LTH inte rakt av tillgodoräknar en 

kandidatexamen inom ett teknikområde mot de tre första åren på 

civilingenjörsutbildningen. På sikt riskerar det att isolera LTH inom 

Europa. 

  

SI-stipendier. 

Den av regeringen tidigare utlovade höjningen av Svenska institutets 

anslag till stipendier för studenter från biståndsländer (de s.k. DAC-

länderna) dras in. Detta innebär att antalet stipendier till Sverige nästa år 

minskar från dagens 700 stipendier till bara 100. För Lunds universitets 

del innebär detta ca 130 färre stipendiater nästa höst.  

 

 

8. Samverkan/Information/Rekrytering/Externa kontakter 

 



 

 LTH:s adventskalender  

Det är faktiskt åttonde gången som LTH presenterar en adventskalender. 

Den startade för åtta år sedan med in idé från Ulf Ellervik, professor i 

bioorganisk kemi och numera populärvetenskaplig kändis., 

Denna gång är det Erik Molin, Caroline Koronen och Björn Hansson som  

producerat den och som har jobbat med projektet sedan i maj i år.  

Se kalendern här: www.lth.se/julkalender   

Lucka noll finns på: http://youtu.be/-9Sf0ePqEbg  

För mer information, kontakta Björn Hansson, tel: 0762 062 097, 

bjorn.j.hansson@gmail.com  

 

 Agenda för möte med riksdagsledamöter från Skåne 14 november 

2014 

 Lunds Tekniska Högskola (LTH) utgör en stor del av Lunds universitet. 

Vi är landets tredje största tekniska högskola och lyckas med att attrahera 

både studenter till våra utbildningar och mycket forskningsmedel till vår 

forskning. Vi är också duktiga på att samverka med det omgivande 

samhället, både med näringslivet och med offentliga aktörer.  

• Vad är det som skapar denna framgång?  

• Vilka är våra största utmaningar?  

Välkomna till LTH – en starkt teknisk högskola i ett stort universitet.  

Utbildningsparadoxen gäller fortfarande. Industrin skriker efter nya 

ingenjörer. Vi har ett fantastiskt söktryck och tvingas säga nej till många 

duktiga högpresterande gymnasister. Vår produktionseffektivitet är ”all 

time high”. 

Vår forskning syns och vi vill synliggöra den. 

De stora forskningsanläggningarna. 

 

 Näringslivsråd 14 nov

1. Vad som sades under mötet med våra skånska riksdagsledamöter.  

2. Budgetpropositionen och innebörden för LTH.  

3. Samverkan och nyttiggörande.  

4. Resultat från Universums alumnenkät om employability.  

5. Vad händer på företagen? Deltagarna presenterar kort de viktigaste 

händelserna på sitt företag.  

 

 ARKAD – arbetsmarknadsdagar 

12-13 nov i Ma-annexet samt studiecentrum. 150 företag på plats i två 

dagar 

 

 Ny universitetsranking 

US News ranking of best global universities (29 ok 2014) 

Denna ranking har funnits för universitet i USA i flera år men har nu 

utvidgats till att bli global. De 500 främsta rankas. 

Här några klipp från nyhetsbrev 

 

The US has 134 universities in the top 500, followed by Germany with 42 

http://www.lth.se/julkalender
http://youtu.be/-9Sf0ePqEbg


and the UK with 38. China has a strong showing with 27 institutions 

Sverige har 11 universitet bland de 500. 

 

In Europe, UK universities took the top four positions and five of the top 

10 places. Oxford came first followed by Cambridge, Imperial College 

London, University College London, and the Swiss Federal Institute of 

Technology, Zurich. Germany has one university in the top 10 – Munich 

at eighth. 

Lunds universitet kommer på plats 30 i Europa. 

 

There are also country specific rankings for 11 countries – Canada, China, 

France, Germany, Italy, Japan, the Netherlands, South Korea, Spain, 

Sweden and the United States – and a ranking of the top 100 global 

universities in 21 subject areas, including economics and business, 

engineering, computer science and clinical medicine. 

 

Det finns 11 svenska universitet på 500-listan. Lund hamnar på andra plats 

i Sverige och om nummer 98 på den globala listan 

 

1.Karolinska Institute (plats 55)  62.6 

 2.Lund University (plats 98) 56.8 

3.Uppsala University (plats 107)  55.9 

4.Stockholm University (plats 141)  51.6 

5.Royal Institute of Technology (plats 197)  46.6 

6.University of Gothenburg (plats 224)  44.3 

7.Umeå University (plats 325)  37.0 

8.Chalmers University of Technology (plats 383) 33.5 

9.Linköping University (plats 388) 33.2 

10.Swedish University of Agricultural Sciences (plats 398) 32.5 

11. Stockholm School of Economics (plats -) 

 

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20141029123025

242

 

 

 Times Higher Education ranking 2014 

Copyright Times Higher Education 2014 

If any of this table is reproduced, you must credit: Times Higher 

Education and link to the full results and analysis at www.thewur.com 

2014-15 
Rank 

2013-14 
Rank 

Institution name 
Country / 
region 

1 1 California Institute of Technology United States 

2 2 Harvard University United States 

3 2 University of Oxford United Kingdom 

4 4 Stanford University United States 

5 7 University of Cambridge United Kingdom 

http://www.usnews.com/education/best-global-universities#subject-rankings
http://www.usnews.com/education/best-global-universities/karolinska-institute-503151
http://www.usnews.com/education/best-global-universities/lund-university-500083
http://www.usnews.com/education/best-global-universities/uppsala-university-501990
http://www.usnews.com/education/best-global-universities/stockholm-university-505458
http://www.usnews.com/education/best-global-universities/royal-institute-of-technology-505970
http://www.usnews.com/education/best-global-universities/university-of-gothenburg-501869
http://www.usnews.com/education/best-global-universities/umea-university-504031
http://www.usnews.com/education/best-global-universities/chalmers-university-of-technology-505279
http://www.usnews.com/education/best-global-universities/linkoping-university-503497
http://www.usnews.com/education/best-global-universities/swedish-university-of-agricultural-sciences-503091
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20141029123025242
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20141029123025242
http://www.thewur.com/


6 5 Massachusetts Institute of Technology United States 

7 6 Princeton University United States 

8 8 University of California, Berkeley United States 

9 10 Imperial College London United Kingdom 

9 11 Yale University United States 

11 9 University of Chicago United States 

12 12 University of California, Los Angeles United States 

13 14 
Swiss Federal Institute of Technology 

Zürich 
Switzerland 

14 13 Columbia University United States 

15 15 Johns Hopkins University United States 

16 16 University of Pennsylvania United States 

17 18 University of Michigan United States 

18 17 Duke University United States 

19 19 Cornell University United States 

20 20 University of Toronto Canada 

21 22 Northwestern University United States 

22 21 University College London United Kingdom 

23 23 University of Tokyo Japan 

24 24 Carnegie Mellon University United States 

25 26 National University of Singapore Singapore 

26 25 University of Washington United States 

27 28 Georgia Institute of Technology United States 

28 27 University of Texas at Austin United States 

29 29 University of Illinois – Urbana United States 

29 55 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 

29 30 University of Wisconsin Madison United States 

32 31 University of British Columbia Canada 

33 34 University of Melbourne Australia 

34 37 
École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne 

Switzerland 

34 32 
London School of Economics and Political 
Science 

United Kingdom 

36 39 University of Edinburgh United Kingdom 

37 33 University of California, Santa Barbara United States 

38 40 New York University United States 

39 35 McGill University Canada 

40 38 King’s College London United Kingdom 

41 40 University of California, San Diego United States 

42 42 Washington University Saint Louis United States 

43 43 University of Hong Kong Hong Kong 

44 36 Karolinska Institute Sweden 

45 48 Australian National University Australia 

46 46 University of Minnesota United States 



46 47 University of North Carolina United States 

48 45 Peking University China 

49 50 Tsinghua University China 

50 44 Seoul National University 
Korea, Republic 
of 

51 57 
Hong Kong University of Science and 
Technology 

Hong Kong 

52 56 
Korea Advanced Institute of Science and 

Technology 

Korea, Republic 

of 

52 58 University of Manchester United Kingdom 

54 52 Brown University United States 

55 52 University of California Davis United States 

55 61 Katholieke Universiteit Leuven Belgium 

57 50 Boston University United States 

58 49 Pennsylvania State University United States 

59 52 Kyoto University Japan 

60 72 University of Sydney Australia 

61 70 École Polytechnique France 

61 76 Nanyang Technological University Singapore 

63 Not ranked Scuola Normale Superiore di Pisa Italy 

64 67 Leiden University Netherlands 

65 63 University of Queensland Australia Australia 

66 60 
Pohang University of Science and 
Technology 

Korea, Republic 
of 

67 63 University of Göttingen Germany 

68 59 Ohio State University United States 

69 65 Rice University United States 

70 68 Ruprecht Karl University of Heidelberg Germany 

71 69 Delft University of Technology Netherlands 

72 73 Erasmus University Rotterdam Netherlands 

73 77 
Wageningen University and Research 

Center 
Netherlands 

74 79 University of Bristol United Kingdom 

75 74 University of Basel Switzerland 

75 70 University of Southern California United States 

77 83 University of Amsterdam Netherlands 

78 65 École Normale Supérieure, Paris France 

79 74 Utrecht University Netherlands 

80 94 Humboldt University of Berlin Germany 

81 86 Free University of Berlin Germany 

82 83 Michigan State University United States 

83 80 Durham University United Kingdom 

83 91 Monash University Australia 

85 201-225 Middle East Technical University Turkey 

86 103 University of Arizona United States 



86 90 University of Notre Dame United States 

88 93 University of California, Irvine United States 

88 80 Tufts University United States 

90 85 Ghent University Belgium 

91 132 University of Massachusetts United States 

91 78 University of Pittsburgh United States 

93 80 Emory University United States 

94 117 University of Glasgow United Kingdom 

94 92 McMaster University Canada 

96 88 Vanderbilt University United States 

97 97 University of Colorado United States 

98 103 Stockholm University Sweden 

98 87 Technical University of Munich Germany 

98 111 Uppsala University Sweden 

101 98 Maastricht University Netherlands 

102 62 Purdue University United States 

103 100 University of Helsinki Finland 

103 96 Pierre and Marie Curie University France 

103 141 University of Warwick United Kingdom 

103 121 University of Zürich Switzerland 

107 124 University of Geneva Switzerland 

107 114 Queen Mary, University of London United Kingdom 

109 136 University of California, Santa Cruz United States 

109 114 University of New South Wales Australia 

111 117 University of St. Andrews United Kingdom 

111 121 University of Sussex United Kingdom 

113 106 Université de Montréal Canada 

113 201-225 Eberhard Karls University, Tübingen Germany 

113 100 University of York United Kingdom 

116 88 Case Western Reserve University United States 

117 98 University of Groningen Netherlands 

118 102 Royal Holloway, University of London United Kingdom 

119 123 Lund University Sweden 

120 114 Université Paris-Sud France 

121 117 Technical University of Denmark Denmark 

160 150 University of Copenhagen Denmark 

 

Country / 
region 

Institutions 
in WUR top 
200 2014-15 

Institutions 
in WUR top 
200 in 2013-
14 

Difference 
2013-14 to 
2014-15 

Highest 
ranked 
institution 

THE 

WUR 
2014-
15 
Rank 

United 
States 

74 77 -3 
California 
Institute of 

1 



Technology 

United 
Kingdom 

29 31 -2 
University of 
Oxford 

3 

Germany 12 10 2 

Ludwig-

Maximilians-
Universität 
München 

29 

Netherlands 11 12 -1 
Leiden 

University 
64 

Canada 8 7 1 
University of 
Toronto 

20 

Australia 8 7 1 
University of 
Melbourne 

33 

Switzerland 7 7 0 

Swiss Federal 

Institute of 
Technology 
Zürich 

13 

France 7 8 -1 
École 
Polytechnique 

61 

Sweden 5 5 0 
Karolinska 
Institute 

44 

 

 

 

Företagsnyheter av intresse för LTH 

 
 McNeil storsatsar i Helsingborg  

Johnson & Johnson-ägda miljardföretaget McNeil investerar runt 88 

miljoner kronor i sin produktionsanläggning i Helsingborg för att öka 

kapaciteten med 25 procent. Samtidigt flyttas tillverkningen av trotjänaren 

Treo. Främst är det produktionen av nikotintuggummi som skalas upp. 

McNeil investerar 10 miljoner dollar, runt 74 miljoner kronor, i en ny så 

kallad drageringspanna. Det är den maskin i produktionslinan som förser 

tuggummina med en söt och smaksatt beläggning, något som allt fler 

kunder vill ha. 

 

 Apple etablerar sig i Lund 

Den amerikanska elektronikjätten Apple öppnar kontor i Lund. De 

kommer att ha ett utvecklingskontor på Mobile Heights Center. 

 

 Nio av tio nya läkemedelsjobb placeras i utlandet 

 Öresundsregionens läkemedelsbolag placerar nästan alla nya jobb i 

utlandet. Undantaget är jätten Novo Nordisk som är tillräckligt stora för att 

locka till sig anställda från hela världen. Risken är att viktiga 

forskningsjobb försvinner från regionen, varnar branschorganisationen 

Medicon Valley Alliance (MVA). 

 

http://t.anp.se/track?t=c&mid=1726183&uid=116008080&&&http%3A%2F%2Fwww.rapidus.se%3Fid%3D11089


 Life-Science kluster 

Professor Örjan Sölvell har i år gjort en studie där han jämfört 

utvecklingen av olika Life Science-kluster i världen och konstaterade då 

att Medicon Valley ligger på en hedrande fjärde plats. Stockholm-Uppsala 

har åkt rutschkana från plats sex till tjugofyra på de senaste sju åren. 

 

 Pia Kinhult blir rådgivare till ESS 

Avgående regionrådet Pia Kinhult blir strategisk rådgivare för 

forskningsanläggningen ESS i Lund. Det kan visa sig vara ett strategiskt 

klokt val 

 

 Finansmannen Bo Håkansson är död 
Den skånska finansmanen Bo Håkansson är död. Han avled  efter en 

motorcrossolycka på sin gård Farstorp utanför Eslöv. Bo Håkansson hade 

en lång karriär inom det skånska näringslivet, inte minst som investerare. 

Vid sin död var han aktiv ägare i bland annat noterade Lundabolagen 

Exini, ProstaLund och Hansa Medical. Han blev 67 år. 

 

 Materials Business Center 

Skånska materialexperter vill rida på etableringen av ESS och Max IV och 

startar ett affärscenter för att utveckla företag inriktade mot nya material 

(Materials Business Center).  Det här ska inte vara någon intern klubb för 

materialtekniker i Skåne. Vi siktar på att få med de stora svenska och 

globala företagen i det här arbetet, säger Lars Tilly, verksamhetsledare för 

satsningen. Bakom initiativet står Invest in Skåne, Region Skåne och 

Teknopol. – ESS och Max IV väcker ett internationellt intresse och vi har 

så stor kompetens här att vi måste kunna dra nytta av att vi hamnar i fokus, 

säger Daniel Kronmann, affärsutvecklare på Region Skåne. 

 

 Mobile Heights Center (MHC) invigt. 

MHC är placerat i Sony Ericssons gamla lokaler (Greenland). Där finns 

också mobilkommunikationsinstitutet MAPCI 

 

 Ytterligare huvudkontor till Malmö 
Trenden att Malmö drar till sig viktiga huvudkontor fortsätter. Nu 

etablerar franska Babyliss en ny nordisk organisation med bas i Malmö. 

Koncernen är för tillfället ute och jagar personal. Orkla, ArjoHuntleigh, 

Peugeot och Vestas är några exempel på nyetableringar under senare år. 

Populära områden har varit Hyllie och Västra Hamnen. 

 

 

9. LU – allmänt (inklusive ESS och MaxIV) 

 

Klart med ny rektor för LU 

Regeringen har utsett Torbjörn von Schantz till Lunds universitets nye rektor från 

årsskiftet.  

http://t.anp.se/track?t=c&mid=1722894&uid=116008080&&&http%3A%2F%2Fwww.rapidus.se%3Fid%3D10817
http://t.anp.se/track?t=c&mid=1723873&uid=116008080&&&http%3A%2F%2Fwww.rapidus.se%3Fid%3D10884


Eva Wiberg föreslagen som prorektor 

Resultatet av universitetskollegiets omröstning om prorektor idag är följande: 

Eva Wiberg                            35 röster 

Bo-Anders Jönsson                  11 röster 

    1 blankröst 

 Eva Wiberg är alltså den kandidat som universitetskollegiet förespråkar som 

prorektor. Båda kandidaterna är informerade om resultatet som nu är offentligt. 

Den 12 december väntas LU-styrelse besluta  

 

Det är beredningsgruppen som har lagt fram förslaget till universitetskollegiet, 

UK. Torsdag den 20 november var det utfrågning i UK och 24 nov röstade 

kollegiet om vem de föredrar. 

Vid start nominerades även professor Leif Bülow från Lunds tekniska högskola, 

professor Eva Ekblad från Medicinska fakulteten och Per Johnsson från 

Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

 

Underbalansering vid LU 

Jag har valt att citera vad som rapporterats om detta i de lokala tidningarna 

 

SYDSVENSKAN  2014-11-08 Författare: Cecilia Nebel  

Rektor ville ha 40 miljoner kronor extra för att gå i land med utlovade projekt. För 

belopp på decembermötet, säger Lars Ljungälv, styrelseordförande. 

Sydsvenskan har i veckan berättat hur rektor Per Eriksson har hanterat sin egen 

budget. Utöver de 55 miljoner kronor han hade till sitt förfogande har han använt 

upp ytterligare 14 miljoner kronor. Men det stannar inte där, konstaterar 

styrelseordförande Lars Ljungälv, efter fredagens styrelsemöte. 

de fyrtio redan är förbrukade, dem kan vi inte ta tillbaka. Nu har vi tio miljoner att 

prioritera inom.  

 

Rektor får ändå grönt ljus för att dra över budgeten. Även nästa rektor får 

spräcka budgeten för att ha några pengar att röra sig med. 

över satsningarna och funderar på om man kan förändra något, säger Lars 

Ljungälv.  

perspektivet att det är väldigt många frågor på bordet. Det här är en styrningsfråga 

som man måste fundera över. Gör man en budget så ska man hålla sig till den. 

Och det är viktigt att man fattar medvetna beslut.  

 

här beloppet har väl inte varit helt klart.  

 längre planer. Det har nog förekommit tidigare att man har en 

väldigt liten budget när man tillträder. Man måste också ha i beaktande att bara 

för att man har intecknat medel så behöver man inte ha gjort något dåligt.  

et. Vi diskuterade det här igår, och den 



lösningen flertalet av dem (dekanerna) föredrar är att man fullföljer enligt det 

förslag vi har lagt, sen kan alla kanske tycka att det hade varit bättre om man hade 

skruvat om världen och kunnat tänka en gång till.  

hade jag lyft det till styrelsen då.  

förväntar oss att ledningen ska kunna göra de här prioriteringarna.  

stämmer aldrig. Så här kan det inte fungera varje år, men det är relevant att det 

fungerar så ibland. I den här typen av verksamhet gör man prioriteringar och allt 

faller inte ut enligt den plan man hade förväntat sig.  

mycket som ska hanteras centralt eller lokalt. Här måste vi bli mycket bättre och 

tydligare. 

Per Eriksson står fast vid att han varit öppen om satsningarna: 

Vi måste lösa utmaningar och problem gemensamt.  

Satsningen att ta hand om data från Max IV ska nu ses över 


