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Rektor Viktor Öwall 
 

Viktiga frågor 

 

 Mycket jobb med att hitta nya rutiner för arbetet inom kansliet 

inklusive rekrytering av ny kanslichef.  

 Arbetet med LUs etablering på Brunnshög intensifieras. 

Arbetsgruppen (VÖ sammankallande) skall lämna rapport till LUs 

ledning vid utgången av 2017. 

 Hur säkerställer vi att LTHs utbildningar är kvalitetssäkrade och 

relevanta. Ledning och LGGU planerar inspirationsresa till Sheffield 

i september. 

 Implementeringen av en ny kommunikationsstrategi. Hur visar vi att 

LTH är relevant för att lösa de stora samhällsutmaningarna?  

 

 

Händelser, möten, resor, etc av vikt 

 Sen sist 

o 5/9: Delegation från BEIHANG (Beijing University of 

Aeronautics and Aerospace) dit vi flyttat Kina-programmet 

besöker LTH 

o 6-7/9: Styrelsemöte och möte med International Scientific 

Advisory Board of WASP. 

o 7-8/9: Årsmöte NanoLund med Scientifis Advisory Board. 

o 8/9: Hearing inför valet LTH 11.30-12.30. 

o 11-13/9: deltagande i konferensen ESSCIRC inom eget 

forskningsområde. 

o 15/9: LU 350-festen med LTH förfest (picknick) 

o 20/9: Styrgrupp MBC (Materials Business Center) 

o 20-22/9: deltagande ledarskapskurs HeLP9. 

o 25/9: LU möte mer Ericsson inom ramen för samarbetsavtal 

o 25-27/9: Ledning och LGGU besöker Sheffield University på 

inspirationsresa. 

o 30/9-5/10: Japan resa. Deltagande STS (Science ans 

Technology in Society) Forum, möte professor Kitamori 

Tokyo University, besök Keio university. 

o 6/10: Professorsinstallation; LTH installerar 7 Professorer 

varav 2 från IIIEE. 
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o 9/10: styrelsemöte K2 

o 10/10: Viktor skall hålla föredrag på Filosoficirkeln. 

o 12/10: telefonmöte med Stefan Bengtsson, Chalmers, och 

Sigbritt Karlsson, KTH, om CESAER. 

o 13/10: möte inom VRs NT-råds referensgrupp  

o 18-20/10: General Assembly etc för CESAER i Budapest. 

o 24/10: Styrelsemöte WASP 

o 25/10: Styrelsemöte LTH 

 

 Kommande 

o 26-27/10: deltagande i utdelningen av Marcus Wallenberg 

Prize och symposium Stockholm. 

o 6/11: möte med NovoNordisk 

o 7(-8)/11: RET möte Chalmers (rektorer för Tekniska 

högskolor) 

o 8/11: möte med riksdagsman Hans Wallmark om TFHS 

o 10/11: Skånska riksdagsmän besöker LTH 

o 15/11: ARKAD genomförs i TLTHs regi 

o (15)-17/11: HeLP9 ledarskapskurs 

o 30/11: Sydsvenska Handelskammarens Årsmöte 

o 4/12: Pensionärsavtackning LTH 

o 5/12: WASP styrelsemöte Stockholm 

o 8/12: Science & Innovation talk Alfa Laval 

o 8/12: Lise Meitner seminarium LTH 

o 11/12: SLTH 

 

Uppdrag 

 Ordförande Forskningsnämnd LTH 

 Styrelseledamot WASP 

 Styrelseordförande NanoLund 

 Styrelsemedlem i Mobile Heights 

 Styrelseledamot i K2 

 Medlem samordningsgruppen MAXIV 

 Board member CESAER 

 Styrelseledamot AFC 

 Styrgruppsmedlem RISE SICS South 

 Styrgruppsmedlem MBC (Material Business Center) 

 Sammankallande ”Brunnshögsgruppen” 

 Medlem i VRs  



Prorektor Annika Mårtensson 
 

Grundutbildning 

 Ledningsgrupp Grundutbildning 
o Möte varannan veckar 
o Möten med programledare samt med studierektorer– 

syfte: skapa kontaktytor i organisationen. 

 Kvalitetsramverket som kommer att kunna användas både 
för att se på kvaliteten på befintligt program men också för 
att utveckla programmen har testats och detta arbete 
kommer att ligga grund för arbetet med kvalitet, utvärdering 
och utveckling som kommer att starta i större skala hösten 
2017 för att sedan ske årligen. 

 Arbetsgrupp med uppdrag att se över matematikutbildningen 
vid LTH har startat sitt arbete. Presentation av arbetet ska 
ske i december 2017. 

 Beredning inför budget 2018 avseende fördelning av medel 
till extra resurskrävande delar i kurserna 

 Beslut kommer att fattas om kursutbud vid LTH fattas i 
början av november. 

 Arbetet med att minska överproduktionen inom 
grundutbildning har fungerat vilket tillsammans med den 
ökning i tilldelning som kommit i budgetpropositionen gör att 
LTH ser att det finns ett utrymme för nya satsningar. 

 LG GU arbetar också med att se över processer kring 
beredning och beslut med syfte att få bättre underlag och 
mer rationell hantering. Följande arbetsgrupper har startats: 

o Arbetsgrupp med syfte att se över masterprogram, 
processer med antagning, eventuellt utnyttjande av 
kvotgrupper vid antagning 

o Arbetsgrupp för översyn av beredning och beslut 
rörande kursplaner  

o Arbetsgrupp för utveckling av minors (kurspaket som 
kan komplettera specialiseringarna under 4-5:e året) 

 Förbättrad inkludering av internationella miljöinstitutet samt 
TFHS i LTH:s grundutbildningsorganisation.  

 Diskussion om hur förbättringar av organisation kring stöd för 
studenter med särskilda behov kan göras. För närvarande är 
det ett antal funktioner både på LU- och LTH-nivå som 
hanterar dessa ärenden vilket gör att det kan vara svårt att 
hitta rätt. 

 

Forskarutbildning 
 Forskarutbildningsnämnd 

o Möten var fjärde vecka 



o Möten med FUN och studierektorer. 
o Aktuella frågor: hantering av databas 

forskarutbildningskurser, plagiering, 
forskarutbildningsmiljöer, forskarskolor 

 Utvärdering av forskarutbildningen, nationellt. Förberedande 
arbete pågår med anledning av detta. Fyra ämnen utvärderas 
under 2017. En del ämnen inom maskinteknikområdet 
kommer att utvärderas under 2018 och inom kemi-området 
2020. 

 Diskussioner om relevanta områden för utvecklingsprojekt 
och prioriterade frågor. Tre områden som speglar en 
forskarutbildning av god kvalitet kan identifieras: 

o Doktorandernas forskarutbildningsmiljö 
o Handledning (här ligger också doktorandens 

progression och måluppfyllelse) 
o Avhandlingsarbetet 

 Möten med studierektorerna inom forskarutbildningen där 
gemensamma frågeställningar tas.  

 Möten med ansvariga för forskarutbildning vid 
naturvetenskapliga fakulteten, samordning av exempelvis 
hantering av individuella studieplaner, kursdatabaser, 
kvalitetsramverk mm 

 Vetenskaplig redlighet har diskuterats under hösten, med 
målet att stärka organisationens kunskap om detta.  

 

 
Ledningsgrupp för jämställdhet, likabehandling och 
mångfald, LTH 
Fortsatt stöd från LTH till gästprofessor av underrepresenterat kön. 
Viktig fråga för LTH (och LU): Hur behålla kvinnor genom hela 
karriärstegen?  
Genomförande av utvecklingsprogram för yngre forskare kommer att 
gå i gång under hösten.  
Koppling också till mål för Lunds universitet som innebär att 40% av 
alla rekryterade och befordrade professorer samt gästprofessorer ska 
vara kvinnor. Detta kan komma att påverka rekryteringsprocesserna 
vid LTH. Forskningsnämnd och representant för ledningsgruppen för 
jämställdhet, likabehandling och mångfald har tagit fram 
beslutsunderlag för stöd till nyrekryterade professorer där dessa 
frågor ingår. 
 
Kommer att hållas ett Lise Meitner-seminarium den 8/12 där tre av 
våra kvinnliga gästprofessorer kommer at presentera sig, men det 
kommer också att vara en paneldiskussion om hur man kan arbeta 
med jämställdhetsfrågorna på LTH. 
 



 
Uppdrag 

 Ledamot i LUs Utbildningsnämnd 

 Ledamot i LUs Forskarutbildningsnämnd  
o Denna genomför just nu en genomlysning av 

fakulteternas forskarutbildningsorganisationer, 
föreskrifter, dokumentation mm med relation till 
forskarutbildningsfrågor. 

 Ledamot i LUs Ledningsgrupp för Jämställdhets-, 
likabehandlings- och mångfaldsarbete  

 Ordförande i Ledningsgrupp för Grundutbildning – LTH 

 Ordförande i Forskarutbildningsnämnden – LTH  

 Ordförande i Ledningsgrupp för Jämställdhets-, 
likabehandlings- och mångfaldsarbete – LTH 

 Ordförande i Vattenhallens styrelse 

 Ledamot i USVs styrelse 

 Ledamot i styrelse för Nationellt Resurscentrum för Fysik, 
NRCF 

 Ledamot i styrelsen vid Campus Hbg 

 Ledamot i KCFPs programråd 

 Ledamot i Task Force Scientific Engineering Education (TFSEE) inom 
Cesaer 

  



Vicerektor Forskning Erik Swietlicki 
 

Nedan beskrivs ett antal aktuella frågor som berör LTHs forskning och hur 

arbete forskrider för att uppnå de mål som formuleras i LTHs nya strategiska 

plan.  

 

Aktuella frågor  

 SWEbeams – Tidigare benämnt ”Swedish Flagship Gathering”. 

VINNOVA och VR har beviljat finansiering och annonserat 

avsparken för SWEbeams.  
http://www.swebeams.se/ 

https://www.vinnova.se/link/c3cba6956ae64c9c88f6fdd027cf4efc.aspx 

https://www.vinnova.se/m/internationella-forskningsanlaggningar/ 

En kick-off workshop anordnas i Stockholm 24 november. Alla med 

intresse i MaxIV-ESS-SVS är välkomna. SWEbeams leds formellt 

av Chalmers (vicerektor Fredrik Hörstedt), men det ursprungliga 

förslaget togs fram av FIRS strategigrupp Smarta material där Erik 

Swietlicki sitter ordförande. FIRS och därmed även LU och LTH 

står bakom en satsning för att få till en nationell samling kring 

MaxIV-ESS-SVS.  

 En LTH-gemensam forskningskoordinator som stöd för 

vicerektor forskning och FN började 1 september 2017. 

Anställningen är formellt på LU FSI och konteras till 50% på LTH. 

Forskningskoordinatorn (Johanna Generosi) kommer initialt att 

bevaka större utlysningar och initiera och samordna större 

ansökningar vid LTH. På sikt behöver LTH:s forskningsstöd att 

behövas byggas ut ytterligare för att kunna hjälpa våra forskare i det 

allt med komplicerade forskningsfinansieringssystemet. Lösningar 

på stora samhällsutmaningar kräver samarbete mellan discipliner och 

med det omgivande samhället. Här ska vi utnyttja det faktum att LU 

är ett komplett universitet med åtta fakulteter. Troligtvis behöver 

LTH ett ”ekosystem” av forskningskoordinatorer på olika nivåer; 

gentemot FSI och övriga LU, inom övergripande ”teman” och 

”samhällsutmaningar”, och slutligen på institutions- och 

forskargrupps nivå med god individ- och ämneskunskap. Vicerektor 

för forskning LTH kommer att verka för att detta kommer till stånd. 

 Utvecklingsprojekt: LTHs forskningsnämnd ska initiera och driva 

utvecklingsprojekt inom LTH som berör forskning, samverkan och 

innovation i syfte att förverkliga LTHs nya strategiska plan. Av FN 

prioriterade utvecklingsprojekt är ”Kartläggning av 

forskningsinfrastruktur” och ”Kartläggning av hur forskningen vid 

LTH är kopplad till de stora samhällsutmaningarna”. Arbetet med 

kartläggning av forskningsinfrastrukturer pågår (och kopplar till 

LUCRIS) medan arbetet med kopplingen till de stora 

samhällsutmaningarna inte startat på grund av att inga LTH-forskare 

har anmält sitt intresse att delta i detta arbete (ersättning utgår). En 

först rapport för kartläggningen av forskningsinfrastrukturer väntas i 

december. 

http://www.swebeams.se/
https://www.vinnova.se/link/c3cba6956ae64c9c88f6fdd027cf4efc.aspx
https://www.vinnova.se/m/internationella-forskningsanlaggningar/


 Fördelningsmodell: En översyn av LTHs modell för fördelning av 

fakultetens medel för forskning har påbörjats. De från prefekterna 

inkomna förslagen kommer givetvis att beaktas. En helt ny 

fördelningsmodell kan inte finnas på plats förrän tidigast 2019. I 

praktiken har en ändring i modellen redan påbörjats i och med 

besluten om utökat startbidrag för externt rekryterade professorer och 

satsningen på nyrekrytering av BUL av underrepresenterat kön som 

kombineras med ett karriärutvecklingsprogram för samtliga BUL. 

 Forskningsinfrastruktur: Det framstår allt tydligare att de medel 

som står till förfogande för förnyelse av forskningsinfrastruktur är helt 

otillräckliga, såväl lokalt inom LTH och LU som nationellt. Nya 

lösningar kommer att krävas. LTH kommer att fördela betydligt mer 

är de 10 mnkr som utlyst i forskningsinfrastrukturmedel inför 2018, 

men behoven är flerfaldigt större. Enbart NanoLund och Lund Nano 

Lab har ett investeringsbehov i storleksordningen 150 mnkr under de 

närmaste åren enbart för instrument. LTHs utlysning och fördelning 

av infrastrukturmedel sker i nära samverkan med N-fak (20 mnkr) 

som nyligen fattat sitt beslut. Vicerektor för forskning LTH bevakar 

och påverkar stödet till forskningsinfrastrukturer – lokala, nationella 

och internationella. Vicerektor för forskning LTH är även med vid 

besluten om fördelning av de LU-övergripande infrastrukturmedel (20 

mnkr). Under hösten pågår en ny behovsinventering att förbereda 

nästa runda av utlysningar rörande nationella forskningsinfrastrukturer 

(VR RFI). Anslagen är kraftigt begränsade och minst 50% 

medfinansiering krävs från de deltagande universiteten. 

 LINXS (www.linxs.se) kommer att bli mycket ett viktigt instrument 

för att möjliggöra för våra forskare att till fullo dra nytta av MaxIV 

och ESS. LINXS inrättades i juni som en centrumbildning under N-

fak. En kick-off anordnades i Lund 27-29 september. Vicerektor för 

forskning representerar LTH i styrelsen och Stephen Hall (LTH) är 

utsedd till ställföreträdande föreståndare. LINXS erhåller stöd från LU 

centralt och Crafoordska stiftelsen under uppstartsfasen. LTH har 

nyligen beslutat stödja LINXS med 2 mnkr per år under 3.5 år (från 1 

juli 2017). Även N-fak och Med-fak kommer att behöva medfinasiera 

i motsvarade grad. 

 FIRS (Forsknings- och innovationsrådet Skåne): Vicerektor för 

forskning LTH är ordförande och LUs representant i FIRS 

strategiska arbetsgrupp för ”Smarta material” där även Region 

Skåne, MAH, Max IV och ESS deltar. Förutom SWEbeams så är 

FIRS ett strategiskt viktigt samarbetsorgan på allra högsta nivå som 

LU för närvarande inte utnyttjar maximalt. Detta bör åtgärdas. 

 LUNARC (som numera ligger under LTH och med vicerektor för 

forskning LTH som styrelseordförande) är en del av SNIC; Sveriges 

infrastruktur för datorberäkningar och datalagring som är en nationell 

infrastruktur delvis finansierad av VR. De närmsta åren kommer på 

många sätt att bli avgörande för LUNARC:s framtida struktur, 

omfattning, lokalisering och finansieringsmodell. LUNARC:s styrelse 

arbetar med en vision för hur LUNARC kan se ut på 5 respektive 10 

http://www.linxs.se/


års sikt. Viktiga frågor är användarstöd till såväl erfarna som nya 

användare, flytt av LUNARC (och LDC) till Science Village 

Scandinavia, stöd till forskningsinfrastrukturer såsom Max IV, 

bioinformatik och imaging/visualisering. LUNARC kan även bli en 

viktig aktör för att förverkliga den nya policy för lagring och 

tillgängliggörande av forskningsdata som rektor LU förväntas besluta 

om i november för att sedan börja gälla 1 januari 2018. 

 LTHs biblioteksnämnd har nyligen prioriterat prenumerationer av e-

media i enlighet med LTHs nya policy för hantering av e-media. Ett 

förslag till omstrukturering av LTHs nuvarande bibliotek kommer att 

tas fram under hösten. LUs biblioteksstyrelse (där vicerektor för 

forskning representerar LTH) hanterar också frågor kring e-media och 

Open Science. LTH stöder Open Science fullt ut. 

 LUCRIS kommer att kompletteras med en modul för 

forskningsinfrastruktur som kommer att akriveras under hösten. 

Vicerektor för forskning representerar LTH i den arbetsgrupp som 

tagit fram riktlinjer för denna modul. LUCRIS kommer att hjälpa LTH 

och LU att få en bättre översyn över våra forskningsinfrastrukturer. 

 

 

 

Ledningsarbete - forskning 
 

Som vicerektor med ansvar för forskning deltar jag i LTHs ledningsarbete 

och representerar även LTH i vissa LU-organ. De mer regelbundet 

återkommande är: 

 LTHs ledningsgrupp och presidium (en gång per vecka) 

 LTHs nya forskningsnämnd (ca en gång var tredje vecka, vicerektor 

forskning LTH är vice ordförande) 

 LUs forskningsnämnd (en gång per månad; vicerektor forskning 

LTH representerar fakulteten) 

 LTHs biblioteksnämnd (ordförande, ca tre gånger per termin) 

 LUs biblioteksstyrelse (två gånger per termin, vicerektor forskning 

LTH representerar fakulteten) 

 LUNARCs styrelse (ordförande, ca tre gånger per termin) 

 LTH prefektråd (varannan vecka, vicerektor forskning LTH deltar) 

 NMT, ledningarna för N-fak, M-fak och LTH (varannan vecka) 

 

 

Uppdrag - LTH vicerektor forskning 

 

 Ordförande i LUNARC, Lunds universitets datorcentrum för 

vetenskapliga och tekniska beräkningar. 

 Ordförande och LUs representant i arbetsgruppen ”Smarta material” 

med LU, Region Skåne och MAH. Ett syfte med gruppen är att 

bereda frågor rörande materialforskning till FIRS där Max IV och 

ESS spelar en viktig roll. 



 Medlem i LINXS styrelse (vicerektor forskning LTH representerar 

fakulteten). 

 Ordförande i LTHs biblioteksnämnd. 

 LUs biblioteksstyrelse (vicerektor forskning LTH representerar 

fakulteten). 

 Medlem i LUs strategiska referensgrupp för LUCRIS. Gruppen ska 

fungera som stöd till systemägare och systemförvaltning i strategiska 

frågor kring LUCRIS. Medlem i LUs arbetsgrupp för LUCRIS 

forskningsinfrastrukturmodul. Vicerektor forskning LTH 

representerar fakulteten i båda dessa grupper. 

 Medlem CECOST programråd (Centre for Combustion Science and 

Technology). 

 Medlem KCFP programråd (Kompetens centrum för 

förbränningsprocesser).  

 Medlem SEC programråd (Svenskt elektromobilitets-centrum, 

tidigare SHC). 

 Medlem samordningsgrupp NMT-MaxIV. 

 Kommunförbundet Skåne - Scientific Advisory Board. 

 CEC (Centrum för Miljö och klimatforskning) - Styrelse och 

ledningsgrupp. 

  



Vicerektor Samverkan & Innovation  
Charlotta Johnsson 

 
Vicerektor för Samverkan och Innovation driver frågor som berör Samverkan 

och Innovation.  

I flera av de senaste propositioner från regeringen (forskningspropositionen, 

entreprenörskaps-propositionen etc) så finns en ökad betoning på vikten av 

samverkan med det omgivande samhället. Nivån på samverkan kan komma 

att bli en styrparameter för finansiell tilldelning till lärosätena i Sverige. Det 

är således viktigt att LTH kontinuerligt arbetar med samverkansfrågor.  

Innovation och entreprenörskap är viktiga faktorer för nationell ekonomisk 

tillväxt, och teknik utgör ett viktigt inslag i flertalet innovationer idag. 

Egenföretagande är också en vanligare karriärväg för våra alumner. LTH bör 

därför ha en kultur för grundstudenter såväl som för forskare som stimulerar 

och uppmuntrar innovation och entreprenörskap. Det är således viktigt för 

LTH att arbeta kontinuerligt med dessa frågor.  

Ny information, sedan senaste SLTH (2017-09-04), är markerat i blått. 

 

Händelser, möten, resor, etc av vikt 

 Sen sist 

o Individuella möten med 11 av LTHs prefekter. 

o Flertalet möten med EFL kring executive-utbildning. 

o Möten med rektor Fredrik Andersson EHL kring executive 

utbildning. 

o Möten angående LTH OpenDoor. Lansering planerad till 

end-Nov-17. 

o Möten med InnoVision gruppen på LTH kring Öppen 

studentinnovation. 

o Presentation på LU Samverkansråd kring Öppen 

Studentinnovation, 4/10.  

o LU Innovation Referensgrupp, 28 aug, 2017 

o Flertalet samtal med LUCE kring uppdragsutbildning kring 

programmeringsutbildning för flyktingar.  

o Besök på University of Sheffield, England med fokus på 

grundutbildningsfrågor. 

o Life Science Innovation Board, Med.Fak., möte 6/9-17. 

o Möte Kompetensrådet IT, 14/9-17. 

o Diskussioner med Alfa Laval kring införandet av Science 

and Innovation Talks. Datum för första seminariumet är satt 

till 28/11-17. 

o Deltagande på invigningen av Ericsson Garage, 7/9-17 

o LTH näringslivsråd, 1/9-17, fokus på uppdragsutbildning. 

o EASE styrelsemöte, 31 aug 

o Besök på DTU tillsammans med EFL för att träffa 

representanter från UC Berkeley och deras ”Innovation 

Week” utbildning. 



o Deltagande på Kraftringens konferens med 19 kommunägda 

energibolag.  

o LU-Ericsson styrgruppsmöte kring det strategiska avtalet, 

25/9-17 

o Deltagande i utdelningen av polhemspriset, Sthlm 19/10-17. 

o Möte Linus Wiebe, LU Innovation, 15/9-17. 

o Samtal med Designvetenskaper kring övertagandet av 

doktorandkursen ”Research and Value Creation” 

 Kommande 

o LTHs näringslivsråd, 10/11-17 

o Möte med skånska riksdagsledamoter, 10/11-17 

o EASE styrelsemöte, 16/11-17 

o Life Science Innovation Board, 14/11-17 

o Besök av NovoNordisk på LTH den 6/11-17. 

o LU-Ericsson styrgruppsmöte, 31 jan 2018 

o Möte med Inst för Kemiteknik (Biotechnology)och BPPT 

från Indonesien kring samverkan. 

o Telefonsamtal med Indiskt företag och Inst för 

livsmedelsteknik kring samverkan. 

o Möte med Jesper Flakheimer, LU Förvaltningen, 30/10-17. 

o Möte Committment Skåne 1/11-17 

o LU Innovations samverkansråd, möte 24/11-17. 

 

Aktuella frågor  

 Arbetet med Samverkan och Innovation bedrivs i samklang med 

LTHs nya strategiska plan.  Utvecklingsprojekt: 

o Utvecklingsprojektet ska ge på konkreta aktiviteter som kan 

öka synen på och upplevelsen av att LTH är en innovativ 

miljö. För att stärka den innovativa kulturen på LTH( för 

studenter, forskare och övriga) kommer projektet att titta på 

vilka kompletterande aktiviteter som behövs på både 

grundutbildnings-, forsknings- och generell nivå.  

 InnoVision 

o Informell grupp med deltagare från flertalet institutioner på 

LTH, fokus på Innovation/Entreprenörskap på LTH. 

o Gruppen diskuterar bl.a. möjligheter till ett MakerSpace alt 

FabLab på LTH, möjliga kurser inom innovation och 

enterprenörskap för grundstudenter såväl som 

forskarstudenter, möjlighet till inspirationssamtal av och med 

LTH alumner som valt en entreprenöriell karriärväg, hemsida 

med tips på kommande innovations- och entreprenörs-event 

samt möjlighet att ge en samlad bild av event och aktiviteter 

som LTH deltagit i.  

 Grundutbildning 

o Samtal med ledningsgruppen för GU beträffande förslag på 

innovation- och entreprenörs-kurser för LTHs studenter. 

Förslag har givits på tre kurser som tillvaratar de drivkrafter 

som finns inom lärarkollegiet på LTH samt samverkar med 



externa aktörer så som Sten K Johnsson Center för 

Entreprenörskap, LU Innovation och Circle. 

 Kurserna kan utgöra en Minor inom Innovation och 

Entreprenörskap. 

 Uppdragsutbildning 

o Arbete med LUCE för att titta på vad LTH ger och kan ge 

vad beträffar uppdragsutbildning inom teknikområdet. Det är 

av största vikt att transparens råder mellan LUCE och LTH 

vad gäller involverad personal, finans, storlek på uppdrag 

etc.  

 Flera diskussioner har förts med LUCE och 

Datavetenskap LTH kring en uppdragsutbildning i 

programmering för nyanlända.  

 Executive utbildning 

o Arbete med EFL (och EHL) för att styra upp hur ett 

samarbete skall se ut beträffande executive-utbildning inom 

teknik/ekonomi området. Det är av största vikt att 

transparens råder mellan EFL och LTH vad gäller involverad 

personal, finans, storlek på uppdrag etc.  Detta samarbete kan 

stärka samverkan mellan LTH och EHL.  

 Flertalet möten med EFL angående formerna för en 

teknikinriktad executive utbildning. 

 Besök på DTU för att träffa representanter från SCET 

på UC Berkeley.  

 Strategiska avtal på LU nivå 

o Detta arbete görs ihop med LU och tittar på vilka strategiska 

avtal som är lämpliga att ha på LU nivå. Idag finns avtal med 

bl.a. Ericsson och avtal med Saab är under framtagning. I 

båda avtalen är LTH en viktig part. För att komma i 

beaktande för ett strategiskt avtal så bör tre villkor vara 

uppfyllda; det bör finnas ett pågående samarbete mellan 

företaget och LU, fler än en fakultet bör vara involverad i 

samarbetet, samt att avtalet måste vårdas. 

 Deltagande på styrgruppsmötet med LU-Ericsson den 

25/9-17 

 Strategiska avtal på LTH nivå 

o Arbete för att titta på vilka strategiska avtal som kan vara 

lämpliga att ha på LTH nivå. För att komma i beaktande så 

bör tre villkor vara uppfyllda; det bör finnas ett pågående 

samarbete mellan företaget och LTH, fler än en institution 

bör vara involverad i samarbetet, samt att avtalet måste 

vårdas. 

 En LTH grupp med representanter ifrån flertalet 

institutioner med fokus på E.ON 

 OpenDoor 

o Initiativ att öppna LTH labben för extern användning av 

företag och organisationer. Initiativet är färdigt att lanseras så 

snart ett par juridiska aspekter har retts ut.  



 Nästa möte inplanerat till 27 okt 

 Lansering planerad till slutet av november. 

 Samverkansinitiativ med företag 

o Science and Innovation talks (Tetrapak och Alfa Laval) och 

skräddarsydd besöksrunda för företag (NovoNordisk) är 

exempel på två aktiveter som vi har idag. 

o Detta arbete görs delvis ihop med LU Externa relationer.  

 Samtal med Alfa Laval pågår, presentation 28/11 

 Samtal med NovoNordisk pågår, förbesök 6/11 

 Synlighet och marknadsföring 

o Det är viktigt att LTH syns inom området Samverkan och 

Innovation. Arbete pågår tillsammans med LTHs 

kommunikationsavdelning. Ett aktuellt exempel är att öka 

LTHs synlighet beträffande innovation gentemot IVA 

(ingenjörsvetenskapsakademin).   

 Kontaktvägar mellan LTH  och IVA har etablerats 

 Förslag från LTH till IVAs års-sammanfattning har 

skickats in. 

 Omvärldsbevakning 

o Arbete pågår med att lista de främsta universiteten inom 

fältet Samverkan samt inom fältet Innovation och 

Entreprenörskap, detta för att få inspiration och ev skapa 

samarbeten. 

 Lista: Singapore, UC Berkeley, Stanford, Aalto 

Ledningsarbete – samverkan och innovation 
Som vicerektor med ansvar för samverkan och innovation deltar jag i LTHs 

ledningsarbete och representerar även LTH i vissa LU-organ. De mer 

regelbundet återkommande är: 

 LTHs ledningsgrupp och presidium (en gång per vecka) 

 LTH prefektråd (varannan vecka, vicerektor samverkan och innovation 

LTH deltar) 

 LTHs informella InnoVisions-grupp (ca en gång per månad) 

 LTHs nya forskningsnämnd (ca en gång var tredje vecka) 

 LTHs näringslivsråd (ca två gånger per termin) 

 LUs samverkansråd 

 Samverkansrådet Medicon Village  

 LU Innovations referensgrupp (möte ca 2 gånger per termin) 

 Committment Skåne (grupp som leds av Arbetsförmedlingen och där 

LTH samt regionala företag ingår, träffar ca 2 gång per termin).  

 Regelbundna träffar med LU’s vice rektor för Samverkan och 

Innovation (Bo Ahren) (ca 3 gånger per termin) 

 Regelbundna träffar med nyckelpersoner inom LU (LU Innovation, 

LUCE, EFL, LU Externa Relationer, Sten K Johnsson Center för 

Entreprenörskap, etc). 

Uppdrag - LTH vicerektor forskning

 Samverkansrådet Medicon Village 



 Samverkansrådet LU 

 Referensgruppen LU Innovation 

 Ledamot Forskningsnämnden 

 Committment Skåne 

 LTHs näringslivsråd 

 Life Science Innovation Board 

 EASE styrelse (Embedded Applications Software Engineering) 

 IKT (Kompetensråd IT, arbetsförmedlingen m.fl.)  

  



Vicerektor Internationellt Per Warfvinge 
 
Nätverk 

 Årsmötet i nätverket Magalhães hölls 18-19 i Krakow. Eftersom 

LTH genom Christina Grossmann och Per Warfvinge har 

presidentskapet har det krävts en ganska stor insats under hösten att 

planera mötet tillsammans med den lokala organisationen på AGH 

University of Science and Technology. Per Warfvinges mandat som 

president i nätverket löper ut i november 2018. Vid sidan av det 

övriga programmet genomfördes en workshop om New Materials, 

dock utan medverkan från Lund.   

 Årsmötet i nätverket T.I.M.E (Top Industrial Managers for Europe) 

hölls 12-13 oktober i Lissabon. LTH invaldes i Advisory Committee 

för en period på sex (!) år. Syftet med nätverket är att arbeta med 

studentutbyte, särskilt dubbelexamina, men det finns krafter som vill 

skapa aktiviteter som överlappar det som CESAER gör. LTH 

argumenterade mot detta och bidrog också till att en kraftig höjning 

av medlemsavgiften kunde avstyras. 

 Årsmötet i nätverket CESAER hölls i Budapest 17-20 oktober. Från 

LTH medverkade Viktor Öwall, Annika Mårtensson, Anders 

Ahlberg och Christina Åkerman. CESAER börjar bli en stark röst i 

Bryssel och har flera aktiva och intressanta arbetsgrupper där LTH 

medverkar aktivt.  

 

Besök 

 Susan Potrafka, Missouri University of Science and Technoloy 

 

 

Masterprogram 

 Antalet betalande nybörjare på LTH:s masterprogram ökade från 85 

(2016) till 115 (2017). I genomsnitt genererar varje betalstudent en 

intäkt på 200 KKR till LTH under sin studietid. Det totala antalet 

antagna masterstudenter ökade från 230 (2016) till 260 (2017). 

Eftersom problemen med uppehållstillstånd ökat, har det också 

inneburit ett ökat tryck på masterkoordinatorerna som idag ägnar 

mycket av sin tid till frågor relaterade till Migrationsverket. 

 En avgiftsskyldig student som antagits till och beviljats stipendium 

från LTH, men som nekats uppehållstillstånd av Migrationsverket, 

har fått rätt då hen överklagade beslutet. Denne student kommer att 

kunna begära anstånd med studiestarten till hösten 2018. 

 Samtal planeras mellan Lunds Universitet och Migrationsverket. 

 

 

 

Utbytesstudier 

 Ansökan till utbytesstudier stänger den 6 november.  

 Prognosen pekar på att 115 nya utbytesstudenter kommer till LTH i 

januari, enbart på LTH:s egna avtal. Det är en normal nivå. 



Studenter på de universitetsgemensamma avtalen tillkommer och där 

vet vi inte ännu hur många de blir. Vi får hopps att bostäderna räcker 

denna gång. 

 

Universitetsnivån 

 LU har ett strategiskt partnerskap med University of Nottingham. 

Under hösten har universiteten gemensamt utlyst medel för 

workshops som syftar till att öka forskningssamarbetet. Hela 38 

projektförslag inkom, många av mycket hög kvalitet. Cirka fem 

kommer att erhålla medel i denna omgång. 

 

Projekt 

 Christina Grossmann leder ett universitetsgemensamt projekt för att 

effektivisera hanteringen av utbytesstudenter.  
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Viktigare beslut som berör Lunds tekniska högskola. 
 
(Samtliga handlingar finns tillgängliga på LTHs kansli. För ytterligare 
information kontakta Beatrice Nordlöf tel. 046/222 7190) 
 
Datum Diarienummer Ärende/Handläggare 
2017-10-03 SAMV 2017/324 Beslut om att bidra med kostnad för deltagande i  

Almedalsveckan i Visby, Beatrice Nordlöf 
2017-10-10 STYR 2017/1318 Yttrande, Internremiss om kvalitetssäkring och  

Kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds 
Universitet – LTH, Christina Åkerman. 

2017-10-17 STYR 2017/1386 Beslut om styrgrupp för arkitektprovet, 
Peter Gustafsson. 

   

   

   

   

   

 



KOMMUNIATION

Avdelningen för Kommunikation och samverkan. Hösten 2017Foto: Charlotte Carlberg Bärg

LTH
Kommunikationsstrategi 2017-2020



Ramverk för LTH
LTH:s vision ”Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen”.



Satsar på tre fokusområden fram till 2020

1. Smarta verksamhetsprocesser

2. Ökad grad av digitalisering

3. Starkare vi-känsla på LTH 

Ramverk för administrationen på LTH

Foto: Kennet Rouna



LTH, Lund University
Faculty of Engineering

Ett sammanhållet varumärke

LTH, Lunds universitet
Lunds tekniska högskola



What?
Vi utbildar människor, 

bygger kunskap 
och utvecklar samhället

How?
Vi skapar utrymme för briljant forskning 

– vi sprider kunskap och inspirerar till kreativ 
utveckling av teknik, arkitektur och design

Why?
Vi är en plats 

för drömmar och upptäckter

Position
Atmosfären på LTH är kreativ och nyfiken – vi är också del av en region som ger oss ett unikt och rikt kunskapssammanhang.



Kommunikationsstrategi LTH 

2017-2020 

Foto: Camilla Lekebjer



Kommunikationsområden

Detalj från Cadillac Eldorado (1966) av John E Franzén. 
Replika av originalet i V-husets foajé. Foto: Johanne Elde 

1. Generellt och fakultetsövergripande

2. Utbildning

3. Forskning och innovation 

4. Samverkan med det omgivande samhället

5. Internkommunikation – medarbetare och studenter



Kommunikationsmål 
2020

1. LTH, Lunds universitet står starkt 

nationellt och internationellt.

2. Omvärlden märker att LTH jobbar hårt för 

att förbättra människans livsvillkor.

3. LTH lyckas attrahera de bästa talangerna.

4. LTH uppfattas som en generös, öppen 

och kreativ plats.

Surfboards (2016) av Tiril Hasselknippe, 
skulptur i V-husets foajé. Foto: Johanne Elde



Kommunikationsstrategier 
för att nå målen  

Healing the Earth (1993) av Olle Bonnier, 
skulptur på E-husets tak. Foto: Håkan Kogg Röjder

1. Stärka associationerna till LTH:s varumärke

2. Kreativt berätta hur LTH löser framtidens 

utmaningar

3. Satsa på att ligga i framkant i vår digitala 

kommunikation

4. Rusta organisationen i kommunikation 



Digitala satsningar 1. Nytt webbutseende

2. Intranät 

3. Programmatisk marknadsföring (riktade videokampanjer) 

4. Epostbaserad marknadsföring/uppföljning

5. Adwords

6. Social mediestrategi  (FB, Instagram,  LinkedIn, Twitter, Youtube)

7. Filmkoncept (branding, fördjupning, instruktioner)

8. Digital analys 



Analoga satsningar 1. Flytta receptionen

2. Ny LTH-folder

3. Uppgraderat mässutseende

4. Satsa på profilprodukter 

5. Alumner

6. Almedalen



Relevanta för att lösa de stora samhällsutmaningarna

Fokus: Forskning



”Vi måste motivera varför 
man bör tro mer på oss än 
på sin yogalärare eller den 
där mammabloggaren.”
EMMA FRANS, vetenskapsskribent och forskare vid Karolinska Institutet och 

Oxford University, intervjuad i DN 30 september 2017



LTH:s behov av mer kommunikation kring forskningen

1. Locka såväl intressenter som bredare grupper, genom att på begripligt och 

inbjudande sätt presentera LTH:s forskning och innovationer.

2. Nå ut med resultat som är ägnad att möta samhällsutmaningar –

lösningen är att använda fler kanaler och nya berättargrepp.

3. Underlätta för förtroendevalda och andra beslutsfattare att ta fakta- eller 

kunskapsbaserade beslut.

4. Förverkliga förväntan om att universitetens forskning ska bidra till nya 

arbetstillfällen i samhället, liksom att universitetens samverkan och 

samhällspåverkan ökar.



Ny förpackning av LTH:s forskning

• Övergripande budskap/sammanfattning (utifrån 

och in, analys och slutsatser).

• Temaområden med sammanfattande budskap –

kopplingar till samhällsutmaningar. 

• Nya berättagrepp i en bredd av kanaler.



Fokus: LTH i traditionella, 
tryckta medier



Främja universitetets attraktivitet, 
transparens och synlighet

Bygga kännedom om den egna 
expertisen överlag. Kan leda till anslag, 

tjänster, samarbeten etc.

Bidra till universitetets 
samverkansuppgift och dess roll som 

aktiv samhällsaktör

Få kontakt med personer i
sektorn/branschen som berörs av den 

aktuella forskningen

Marknadsföring/ KommunikationSamverkansuppgiften

Fö
r 

de
n 

en
sk

ild
e 

fo
rs

ka
re

n
Fö

r
un

iv
er

si
te

te
t

Forskning via media



25%

19%

18%

18%

12%

8%

Lund Uppsala Stockholm Göteborg Umeå Linköping

Andel för respektive universitet bygger på antal 
införanden i svensk tryckt press. Sökprofilen är 
”Lunds universitet*” eller ”universitetet i Lund” (eller 
motsvarande för respektive universitet).

LU:s share of voice

 För första gången på ett par år ökar LU:s utrymme i riksmedierna. Samma mönster gäller sett till det totala genomslaget i svensk, tryckt press. 
LU bryter därmed den nedåtgående trend som har pågått sedan 2014.

 LU är det universitet som syns oftast i svenska medier. Jämfört med 2016 ökar gapet till Uppsala universitet. Uppsala är nu jämnstora med 
Stockholm och Göteborg. 

 Universitetet har fortsatt en mycket stark mediebild. Den sammantagna kvaliteten ökar från en redan hög nivå. Det beror på ett ökat utrymme 
i etermedia, ökat fokus på den egna forskningen och nästintill obefintlig kritik. 



Profilering

Ekonomi-
högskolan

jan-maj
2017

jan-maj
2016

jan-maj
2015

Införanden 45 25 27

Quality Score 33 31 34

Ekonomi: Ökar sitt genomslag – syns 
främst som expert och debattör

LTH jan-maj
2017

jan-maj
2016

jan-maj
2015

Införanden 43 23 37

Quality Score 39 36 36

LTH: Ökar sitt genomslag – lyfter ofta 
innovationer

Urval riksmedier

Ekonomi  och LTH 



Kartläggning myndighetskapital
LTH 2017-10-25



Bakgrund beslut

• Universitetsstyrelsebeslut:
– Myndighetskapital max 15% av totala kostnader exkl transfereringar      

vid utgången av 2018

• Rektorsbeslut 20170601: 
– 15% gäller för varje fakultet 
– kartläggning och analys ska genomföras under 2017

» Aktiviteter där det inte skett några transaktioner de senaste 1-2 åren ska i 
möjligaste mån regleras och samlas ihop

» Myndighetskapital på externfinansierade verksamheter ska särskilt 
kartläggas

» Eventuella fel ska rättas



Tidplan kartläggning och analys

• Höst 2017: 
– Kartläggning och analys
– Rapport till LTHs kansli 2 oktober

• Höst 2017 och en bit in på 2018: 
– Bokföring enligt beslut

• Årsvis uppföljning kommande 2-3 åren

• Eventuellt särskild översyn ca vart tredje år



Syfte med kartläggningen

• Underlag för planering

• Bättre förutsättningar att använda kapitalet effektivt och strategiskt – i linje med 
strategisk plan och verksamhetsplan för LTH och LU

Det strategiska arbetet och beslutsfattandet leds av 
- LTHs rektor
- LTHs styrelse
- LTHs prefekter

Syftet med kartläggningen är att ge underlag för diskussion om lämpliga åtgärder.
Diskussion ska leda till hur kapitalet används på bästa sätt för att främja LTHs verksamhet från 
institutionernas och fakultetens utgångspunkt



Kartläggning av LTHs myndighetskapital

• Myndighetskapital per 2016-12-31

– LU totalt 1 457 mkr = 18% av totala kostnader
– LTH 337 mkr = 19% av totala kostnader
– LTH står för 23% av LUs totala myndighetskapital
– LTHs totala kostnader 2016: 1 769 mkr
– 15% = 265 mkr
– LTHs behov av kapitalminskning = 72 mkr för att nå 15% 

(337mkr - 265 mkr)
– Eventuell återbetalning till LU 10% = 7,2 mkr
– Prognostiserad omsättning (omslutning) 2018 1 841 mkr (15% = behov 

kapitalminskning 60 mkr om mk oförändrat)



Fördelning av LTHs myndighetskapital per 
verksamhet
• Myndighetskapital per 2016-12-31

– LTH totala myndighetskapital 337 mkr fördelar sig på:

• Forskning anslag = 267 mkr
• Externfinansierad verksamhet = 69 mkr (finansiär anges inte)

• Utbildning = 1 mkr



Myndighetskapital per institution o vsh - UB 2016



Myndighetskapital LTH kansli gemensamt
Tkr

Enhet Utbildning Forskning Total

LTH gemensamt 36 089 34 033 70 122 

Bundet kapital

Kvalitetsmedel Nationella 12 270

Magisterprogram 897 

IKEA donation Fo medel 1 023

Stimulansmedel JäLM 240

Summa bundet 13 167 1 263

Fritt kapital 22 922 32 770 55 692



Myndighetskapital LTH kansli gemensamt vsh 91

Vid utgången av 2014 hade LTHs gemensamt stödverksamhet underskott med -24 997 tkr
2015 överskott = 8 227 tkr
2016 överskott = 9 779 tkr
Vid utgången av 2016 var stödverksamhetens myndighetskapitalet -6 971 tkr (dvs ett underskott) 
Vi håller fortfarande beta av underskottet för att komma i balans.



Bundet myndighetskapital, mkr

* Institutionerna anger 76 mkr som ofinansierad personal men bedöms endast uppgå till 40% 

Myndighetskapital UB 20161231 337

Bundet myndighetskapital
Framtida avskrivningar 41
Sam-/motfinansiering 39
Ofinansierad personal * 31
Förutbetalda statsanslag 35
Kansli bundet 14
Övrigt 5
Summa bundet kapital 165

Fritt kapital 172



Myndighetskapital per institution, tkr
Institution Myndighetskapital Bundet kapital Fritt kapital Myndighetskapital Bundet kapital Fritt kapital
Arkitektur och byggd miljö 10 866 0 10 866 11 657 0 11 657
Biomedicinsk teknik 4 163 4 163 0 8 043 4 163 3 880
Bygg- och miljöteknologi 8 740 10 681 -1 941 10 037 10 681 -644 
Byggvetenskaper -302 5 398 -5 700 5 713 5 398 315
Datavetenskap -5 887 80 -5 967 -2 280 80 -2 360 
Designvetenskaper 13 204 11 230 1 974 19 615 11 230 8 385
Elektro- o informationsteknik 23 881 15 463 8 418 24 131 15 463 8 668
Energivetenskaper 23 971 6 400 17 571 25 935 6 400 19 535
Fysik 68 859 31 617 37 242 61 854 31 617 30 237
Immunteknologi 17 697 5 575 12 122 17 544 5 575 11 969
Kemi 28 190 26 020 2 170 19 575 26 020 -6 445 
Kemiteknik 25 416 5 800 19 616 20 367 5 800 14 567
Livsmedelsteknik 7 013 2 428 4 585 3 555 2 428 1 127
Maskinteknologi -4 527 895 -5 422 -1 265 895 -2 160 
Matematikcentrum -2 164 2 797 -4 961 2 773 2 797 -24 
Reglerteknik 9 223 2 471 6 752 10 210 2 471 7 739
Teknik och samhälle 37 506 14 775 22 731 33 329 14 775 18 554
Teknisk ekonomi och logistik 12 068 4 219 7 849 8 008 4 219 3 789
Vattenhallen LTH -6 130 0 -6 130 4 613 0 4 613
Center for Engineering Education 4 866 700 4 166 3 160 700 2 460
Summa institution 276 653 150 713 125 940 286 574 150 713 135 861
Husstyrelse 6 314 0 6 314 1 593 0 1 593
Centrumbildningar -15 934 0 -15 934 14 175 0 14 175
LTH gemensamt 70 122 14 429 55 693 34 033 1 263 32 770
Totalsumma 337 155 165 142 172 013 336 375 151 976 184 399

TOTALT FORSKNING

* Eftersom 95% av det bundna kapitalet avser forskningsmedel visas ovan hur kapitalet inom forskning är fördelat mellan bundet och fritt.

*



Uppföljning av bundet myndighetskapital 

 Allt bundet myndighetskapital är knutet till en aktivitet

 En årlig uppföljning görs av ekonomiavdelningen på kansliet i samband med 
årsbokslut

 Vid avvikelser inleds dialog med institutionsekonomer  

 Rapport presenteras till LTHs ledning


	Protokoll SLTH 171025 sign u bil
	Fg SLTH protokoll 170904 sign u bil
	Rapport Rektor-171025
	Anmälningar 171025
	Styrelsen LTH oktober 2017 UFH
	Bildnummer 1
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3
	Bildnummer 4
	Position�Atmosfären på LTH är kreativ och nyfiken – vi är också del av en region som ger oss ett unikt och rikt kunskapssammanhang.�
	Kommunikationsstrategi LTH �2017-2020 
	Bildnummer 7
	Kommunikationsmål 2020
	Kommunikationsstrategier för att nå målen  
	  Digitala satsningar 
	  Analoga satsningar 
	Relevanta för att lösa de stora samhällsutmaningarna
	”Vi måste motivera varför man bör tro mer på oss än på sin yogalärare eller den där mammabloggaren.”
	LTH:s behov av mer kommunikation kring forskningen
	�
	Bildnummer 16
	Bildnummer 17
	LU:s share of voice
	Bildnummer 19

	LTH myndighetskapital presentation LTH 20171025
	Bildnummer 1
	Bakgrund beslut
	Tidplan kartläggning och analys
	Syfte med kartläggningen
	Kartläggning av LTHs myndighetskapital
	Fördelning av LTHs myndighetskapital per verksamhet
	Myndighetskapital per institution o vsh - UB 2016
	Myndighetskapital LTH kansli gemensamt
	Myndighetskapital LTH kansli gemensamt vsh 91
	Bundet myndighetskapital, mkr
	Myndighetskapital per institution, tkr
	Uppföljning av bundet myndighetskapital 


