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PROTOKOLL
Sammanträdesdag

2020-02-t0

ST UTSEENDE AV JUSTEzuNGS PERSON

Beslut Sryrelsen beslöt att utse Malin Bruce att jämte mötesordforande
justera dagens protokoll.

S Z FASTSTALLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen godkande föredragningslistan, dock bytte några punkter
ordning.

Doktorandenkäten som nämns i prorektors rapport bifogas

protokollet. Rektors rapport lades ad acta.

S 5 ANMÄLNINGAR

Viktigare beslut som berör Lunds Tekniska Högskola: Bilaga S 5

Beslut: Förteckningen lades ad acta.

Beslut:

S 3 FOREGAENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerat sammanträdesprotokoll 20t9-12-1 6: Bilaga g 3

Beslut: Protokollet lades ad acta.

s4 REKTORS RAPPORT

Rektors rapport - 10 februari2020: Bilaga g 4

Beslut:

s6 MEDDET"q.NDEN
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S 7 BESLUT OM NEDLÄGGNING AV FU-ÄMNE MASKINKONSTRUKTION

Föredragande: Mårten Eriksson

Dnr U 2020133

Bilaga S 7

Beslut: Styrelsen for Lunds Tekniska Högskola beslutar aft lägga ner
forskarutbildningsämnet Maskinkontruktion (Machine Design)
TEMMKFO0 enligt almänna studieplanen dnr U 20191104, bilaga 1

Beslutet justerades omedelbart

S S BESLUT OM NEDLÄGGNING AV FU-AMNE MASKINELEMENT

Föredragande: Mårten Eriksson

Dnr U 2020148

Bilaga $ 8

Beslut: Sryrelsen for Lunds Tekniska Högskola beslutar att lägga ner

forskarutbildningsämnet Maskinelemenr (Machine Elements)
TEMMEFOO enligt allmänna studieplanen dnr U 20I91L04, bilaga i

Beslutet justerades omedelbart

se BESLUT OM ATT GE VALBEREDNINGEN LTH I UPPDRAG ATT
S Ö KA EXTERN o RD F o RAND E TILL FAKULTETS STYRELS EN

Föredragande: Ingrid Svensson Bilaga S 9

Beslut: Styrelsen for Lunds Tekniska Högskola beslutar att ge LTHs
valberedning i uppdra att söka extern ordforande till
åkultetssryrelsen.

Beslutet j usterades omedelbart.
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S 10 RAPPORT PNÅN TLTH

Föredragande: Malin Bruce

Teknologkåren informerade bl.a.om sin internationella studentmottagning,
pågående arbete med hållbarhet och klimat-enkät och att man srartar ett
konsultbolag med alumner som mentorer som i kontakter med näringsliv ska ge

konsultuppdrag åt srudenrer.

s 11 UTSEENDE AV PROMOTOR 2020

Föredragande: Viktor Öwall
Dnr STYR 201911335

Beslut: Styrelsen for Lunds Tekniska Högskola beslutar arr urse professor

Johan Revstedt till promotor far LTH 2020.

Beslutet justerades omedelbart.

S 12 REVIDERING AV LTHS ARBETSORDNING

Föredragande: Linda Clarin
Dnr STYR 2020141

Bilaga $ 12

Beslut: Styrelsen for Lunds Tekniska Högskola beslutar att åstställa
arbetsordningen för Lunds Tekniska Högskola LTH inklusive
SLTHs delegarion till LTHs rektor enligt bilaga. Arbetsordnigen
träder i kraft den I mars 2020.

Sryrelsen for LTH beslutar am arbersordningen for LTH fortsatt
ska genomgä ärligrevision med mål am näsra arbetsordning ska

träda i kraft den Il3 202I.

Beslutet justerades omedelbart.
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S 13 FASTSTÄLIANDEAV BOKSLUT 2OI9

Föredragande: Karolina Isaksson Bilaga $ 13

Beslut: Sryrelsen for Lunds Tekniska Högskola beslutar att fastställa

bokslutet för 2019.

Beslutet justerades omedelbart

LTHs rektor presenterade ytterligare några bilder som bifogas protokollet. Sryrelsen
ber LTHs ekonomichef att ta fram en morsvarande bild för LTH, "Ekonomisk
uweckling 2004-20L9" med kapital, oforbrukade bidrag, kostnader och
årsarbetskrafter.

S 14 SAMVERKANSFOKUS, NÄRINGSLIV OCH SAMHÄLLE

Föredragande: CharlottaJohnsson Bilaga g 14

Charlotta Johnsson presenterade bl.a arbetet med att uweckla X-lab, som nu har en lokal,
livslångt lärande, LTH Open Door, Science and Innovation Talks m.fl. samverkansformer.
Hon tog även upp strategiska partnerskap på LU vs LTH-nivå, där innehållet är viktigt.
Det framkom även att Medicinska åkulteten håller på att ta fram ett liknande koncept som
X-lab, varfor det är viktigt att se till att dela erårenheter och etablera kontakt.

S 15 FLYTT TILL BRUNNSHÖG:VISION OCH KONKRETAATGÄRDER

Föredragande: Viktor Öwall Bilaga $ 15

Viktor presenterade att en visionsgrupp på LTH kommer att formas med Heiner
Linke som sammankallande ledare för gruppen. LTHs ledning kommer inte att vara
med i denna visionsgrupp utan den rapporterar till LTHs ledning. Ett uppdrag ska

formuleras for gruppen. LTH kommer art samverka med den visionsgrupp som
formas inom Naturvetenskapliga fakulteten.
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PROJEKT MED SYFTE ATT UNDERTÄTTA r'ÖnÄNOzuNGARAV
PRO GRAM, PRO GRAMUTVECKLING

Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga g 16

Annika informerade kort om projektet att arbeta med programforändringar. Det
finns vissa problem inom administration och ekonomi som behöver luckras upp.
En grupp ska tillsättas som ska identifiera problem och undersöka hur man
skulle kunna undvika dessa och lättare komma vidare med programuwecklingar.
Gruppen ska vara klara under vårterminen 2020.
Annika informerade även om att ansökningstiden till masterprogrammen är

stängd nu och ått det visar ett ökat intresse for i princip samrliga program.

S 17 EV. ÖVRIGT

En liten påminnelse om att nästa sammanträde är styrelsens internat 6-7 april
Ordforande ber er att fundera på teman forutom ledningens tesramente, VP
2020 och effektivisering av gemensamma uppgifter.
Skicka er input till Charlotta Falvin!

s18 UPPFÖLJNING OCH ATGÄRDSLISTA INFOR KOMMANDE
SAMMANTRÄDEN

Digitalisering
Övergripande organisation, yerksamhetsuweckling och

effektivitet
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S 19 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordforanden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Beatrice Nordlöf

PROTOKOLL
Sammanträdesdag

2020-02-t0

J

Malin Bruce

t
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Ledning s s t öd  
Beatr i c e  Nord l ö f  
 

 

 

 
 
Ledamöter 
Charlotta Falvin ordförande  § 92  
Viktor Öwall professor, rektor § 79, 88 
Annika Mårtensson professor   
Aylin Ahadi  professor   
Thomas Laurell professor 
Eskil Hansen professor  
Stefan Kröll  professor     
Maria Johansson professor  
Anne Landin professor  
Jörgen Nilsson adm. chef   
Elisabet Gersbro-Bülow adv. Chef  
Jerry Bengtson AB Tetra Pak    
Anders Berglund Humlehem AB    
Pontus Landgren studerande  § 87, justeringsperson  
William Rosengren studerande   

  
Företrädare för personal- 
organisationerna med 
närvaro- och yttranderätt:  
Vakant    SEKO 
Gity Yahoo    SACO 
Pia Jablonsky   OFR/S 
 
Övriga: 
Veronica Gummesson kanslichef  
Beatrice Nordlöf avd. chef Ledningsstöd prot. förare 
Karolina Isaksson ekonomichef  § 89 
Mårten Eriksson utbildningskoord. § 82-83 
Ingrid Svensson univ. lekt, ordf valberedn. § 84 
Malin Lindstedt professor  § 85-86 
Linda Clarin personalsamordnare § 90 
Heiner Linke professor  § 91 
Erik Swietlicki professor  § 91 
 
Frånvarande: 
Marilyn Rayner professor   
Malin Bruse studerande 

2019-12-16 

1(7) PROTOKOLL 
Sammanträdesdag
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PROTOKOLL 
Sammanträdesdag 
2019-12-16 

 
 
 

 
§ 76 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON 

 
Beslut:  Styrelsen beslöt att utse Pontus Landgren att jämte mötesordförande 
  justera dagens protokoll. 
 
 

§ 77 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 

Beslut: Styrelsen godkände föredragningslistan. 
 
 

§ 78 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Justerat sammanträdesprotokoll 2019-10-23: Bilaga § 78 
  
 Beslut: Protokollet lades ad acta. 

 
 

§ 79 REKTORS RAPPORT  
 
 Rektors rapport – 16 december 2019: Bilaga § 79 

 
Beslut:  Rektors rapport lades ad acta. 
 
 

§ 80 ANMÄLNINGAR 
  
 Viktigare beslut som berör Lunds Tekniska Högskola: Bilaga § 80 
  
 Beslut: Förteckningen lades ad acta.  
 
 
§ 81 MEDDELANDEN 

 
- 
 
 
 
 

 
PROTOKOLL 
Sammanträdesdag 
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2019-12-16 
 

 
 
 

§ 82 BESLUT OM NEDLÄGGNING AV FU-ÄMNE FASTIGHETS-
VETENSKAP SAMT INRÄTTANDE AV FU-ÄMNE TEKNIK OCH 
SAMHÄLLE/TECHNOLOGY AND SOCIETY 

 
Föredragande: Mårten Eriksson Bilaga § 82 
Dnr U 2019/491, U 2019/492 
  

 Beslut: Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola beslutar att lägga ner 
forskarutbildningsämnet Fastighetsvetenskap/Real Estate Science 
(TEVFTF00) enligt almänna studieplanen (dnr U 2019/104, 
bilaga 1) enligt utskickat beslutsförslag.  
 
Styrelsen beslutar därefter att inrätta forskarutbildningsämnet 
Teknik och samhälle/Technology and Society (TETOSF00) som 
ett forskarutbildningsämne vid LTH samt fastställa den allmänna 
studieplanen (dnr U 2019/492, bilaga 2) enligt utskickat 
beslutsförslag. 
 
Besluten justerades omedelbart. 

 
 

§ 83 BESLUT OM NEDLÄGGNING AV FU-ÄMNE PROGRAMVARUSYSTEM 
OCH FU-ÄMNE DATAVETENSKAP SAMT INRÄTTANANDE AV FU-
ÄMNE DATAVETENSKAP 

 
Föredragande: Mårten Eriksson Bilaga § 83 
Dnr U 2019/515, U 2019/511 
  

 Beslut: Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola beslutar att lägga ner 
forskarutbildningsämnet Programvarusystem/Software Engineering 
(TEABKF00) och Datavetenskap/Computer Science (TEEDAFDV) 
enligt almänna studieplanen (dnr U 2019/104, bilaga 1) enligt 
utskickat beslutsförslag.  
 
Styrelsen beslutar därefter att inrätta forskarutbildningsämnet 
Datavetenskap/Computer Science (TEEDAFD2) som ett 
forskarutbildningsämne vid LTH samt fastställa den allmänna 
studieplanen (dnr U 2019/511, bilaga 2) enligt utskickat beslutsförslag. 
 
Besluten justerades omedelbart. 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdag 
2019-12-16 
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§ 84 BESLUT OM ATT LTHS VALBEREDNING KAN SÖKA DEKAN SÅVÄL 

INOM ANNAN FAKULTET ÄN DEN EGNA SOM UTANFÖR LUNDS 
UNIVERSITET  

 
Föredragande: Ingrid Svensson Bilaga § 84 

 
Beslut: Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola beslutar att det står LTHs 

valberedning fritt att söka rektor och prorektor utanför Lunds 
universitet, enligt utskickat beslutsförslag. 
 
Beslutet justerades omedelbart. 

 
 

§ 85 UTSEENDE AV HEDERSDOKTORER 2020 
  
 Föredragande: Malin Lindstedt 
 Dnr STYR 2019/1335  
 

Beslut: Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola beslutar att utse  
professor Peter A. Vanrolleghem, Dr Andera Cathelin och

 Dr Camilla Modéer till teknologie doktor honoris causa. 
 
Beslutet justerades omedelbart. 

 
 

§ 86 UTSEENDE AV PROMOTOR 2020  
 

Beslut: Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola beslutar om 
 att skjuta på beslutet till februari 2020. 
 
 

§ 87 RAPPORT FRÅN TLTH 
  
 Föredragande: Pontus Landgren  
 

Teknologkåren arrangerade ARKAD i november som var lyckat. Man har haft 
Speakupdays, en satsning under två veckor med enkät om studiesituationen. Den här 
gången med fokus på studieplatser och lokaler och man har fått in ca 700 svar. Tre 
nya heltidare är valda och överlämning påbörjas snart. Arbete med studentinlagan till 
UKÄs kvalitetsgranskning har inletts i samarbete med andra kårer. 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdag 
2019-12-16 
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§ 88 BESLUT OM FÖRESKRIFTER FÖR CEE 
  
 Föredragande: Viktor Öwall Bilaga § 88  
  

En diskussion fördes om bl.a kopplingen till LTHs strategiska plan, 
produktivitet, kopplingar till biblioteken mm. Ska SI (Supplemental Instruction) 
och Teknikst basår ha sin hemvis på CEE? Förändringar i 
styrelsesammansättningen, med stärkt koppling till LTHs ledning, 
finansieringsfrågor, söka externa medel och vara aktiva internationellt. 
 
Styrelsen anser att CEE i dess nuvarande form fungerar väl, dock behöver 
föreskrifterna omarbetas. Synpunkter på nu utskickat förslag på nya föreskrifter 
tas emot till och med 24/12 2019 och skickas till LTHs rektor med kopia till 
kanslichef. Föreskrifterna kommer att MBL-förhandlas den 21 januari 2020.  
 
 

§ 89 FÖRDELNINGSBESLUT OCH TOTALBUDGET 2020 
 

Föredragande: Karolina Isaksson Bilaga § 89 
 

Beslut: Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola beslutar att: 
• Fastställa fördelning av utbildningsanslag enligt avsnitt 5, bilaga 1. 
• Fastställa fördelning av fakultetsanslag enligt avsnitt 6, bilaga 2. 
• Fastställa enhetshyra enligt avsnitt 7, bilaga 3. 
• Fastställa finansieringen av gemensamma kostnader enligt avsnitt 8, 

bilaga 4. 
• Uppdra till rektor att besluta om eventuella redaktionella ändringar 

och mindre ekonomiska justeringar inom budgetramarna. 
• Fastställa budget för 2020 enligt LTHs Budgetrapportering 2020 

samt bilaga 1 budget. 
 

Styrelsen vill ha en OH-diskussion som tema för ett kommande möte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdag 
2019-12-16 

 
 
 
 
§ 90 INFÖR REVIDERING AV ARBETSORDNING 



6 
 

 
Föredragande: Linda Clarin  Bilaga § 90 

 
Linda presenterade kort förtydliganden och ändringar vid revisionen av LTHs 
arbsteordning. Ytterligare eventuella synpunkter skickas innan jul till Linda 
Clarin. MBL-förhandling sker 21/1 2020 för beslut på styrelsemötet 10/2 2020. 
 
 

§ 91 FORSKNINGSINFRASTRUKTUR OCH BYGGNADSINFRASTRUKTUR 
 

Föredragande: Heiner Linke, Erik Swietlicki Bilaga § 91 
 

LTHs rektor inledde diskussionen med att säga att det är av vikt att vi finns på 
plast på Brunnshög och att först på plats bör vara NanoLund.  
Därefter ger Heiner Linke en grov beskrivning av NanoLund, utvärderingar och 
Top rankingar alla kategorier. Bristen på utrymme är akut och det finns inte 
utrymme för ny utrustning längre. Detta ger att ett byggbeslut borde vara nästa 
steg. LUs styrelse har sagt att man kan bidra med 30 miljoner i hyresstöd till 
flytten. Vi borde äska ytterligare externa medel från t.ex. Wallenberg m.fl. men 
ett sådant beslut måste komma från Lunds universitet! 
Enligt Henier Linke står sig NanoLund väl i ett europeiskt perspektiv och med 
en flytt till Brunnshög skulle man få tillgång till integration med flera andra top-
rankade organisationer ss. ProNano, ESS, Max IV samt tusentals andra 
gästforskare på plats.  
Planering och förberedelser av fundraising är genomförda. För att kunna ta 
frågan vidare krävs nu ett byggbeslut med ett tydligt ansvarstagande för hyra och 
driftskostnader. 
 
 

§ 92 ÅRSKALENDER 2020 
 

Föredragande: Charlotta Falvin  Bilaga § 92 
 

Utkast till årskalender 2020 för LTHs styrelse är utskickad. Inga synpunkter 
inkomna. Härmed fastställs årskalendern för 2020. 
 
 
 
 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdag 
2019-12-16 

 
 
 
 

§ 93 EV. ÖVRIGT 
 
 -  
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§ 94 UPPFÖLJNING OCH ÅTGÄRDSLISTA INFÖR KOMMANDE 
SAMMANTRÄDEN   

  
- Kvalitet – övergripande frågor 
- Revidering arbetsordning 
- Samverkansfokus 
- Innovation 
- Bokslut 
- Promotor 2020 

 
 

§ 95 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS 
 

Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
Beatrice Nordlöf   Charlotta Falvin 
 
 
    Viktor Öwall 
 
      
    Pontus Landgren 
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Ledning s s t öd  
Beatr i c e  Nord l ö f  
 

 

 

 
 
 
 
Rektorsrapporter till SLTH 10 februari, 2020 
 
Rektor Viktor Öwall 
Frågan om flytt till Brunnshög och SVS är ständigt på agendan. Nu har LU skapat en 
visionsgrupp som skall ta fram en tydlig vision om etableringen. Viktor är en del av 
denna grupp. Även LTH har initierat en visionsgrupp under ledning av Heiner Linke, 
FTF/Fysik. Egen punkt på dagens agenda. 
 
Beslut om initiering av upphandling av LundNanoLabs nya lokaler närmar sig. 
 
Båda dessa frågor kräver ett inriktningsbeslut före eller strax efter sommaren. 
 
Efter ledningsinternat har LTHs ledning beslutat att skriva ett ”testamente” för att 
belysa vad man gjort och varför. Detta åtföljs av en verksamhetsplan för LTH 2020. 
 
Viktiga frågor    

• Lanseringen av ”Drömmar och Upptäckter” har varit mycket positiv men vi 
behöver ta nästa steg och fylla det med innehåll och att det blir en naturlig 
ingång till LTH. 
Hur flyttar vi fram vår synlighet och får samhället att förstå att vi verkligen är 
”till nytta för!” 

• LU genomför RQ20. Hur kan vi använda resultaten och erfarenheterna av 
RQ20 för att åstadkomma en för att förflytta LTH i en positiv riktning? Kan 
RQ20 användas som en hävstång för organisatoriska förändringar? Vill vi? 

• LTH fyller 60 år 2021. Hur skall vi uppmärksamma detta? Hur kan vi dra 
nytta av det?  

• Organiseringen av CESAER Annual Meeting i oktober 2020.  
• Campus utveckling och frågan om ”nytt” Kårhus fortgår! 
 
Händelser, möten, resor, etc av vikt 
• Sen sist 

o 9/1: Panelordförandena för RQ20 besöker LU. 
o 13-14/1: LTHs ledning har internat på Trolleholms slott. 
o 14/1: Grand träffen på Grand Hotel Lund. 
o 21/1: Visionsmöte om LUs etablering på Brunnshög. 
o 27/1: Hearing av expertpaneler från VR gällande Linne-stödet. 
o 29/1: LTHs kanslidag 
o 31/1: Steering Committee möte MIRAI 
o 31/1: LUs årshögtid 
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o 7/2: LTHs Näringslivsråd som har gemensam lunch med LTHs 
prefekter. 

o 10/2: SLTH 
 

• Kommande 
o 12/2: WASP styrelsemöte  
o 13/2: Peter ”Poker” Wallenberg, Håkan Buskhe och Sara Mazur 

besöker LTH och WASP-LU. 
o 14-23/2: Forskningskonferens ISSCC och besök UC Berkeley 
o 26/2: Workshop LUs visionsgrupp Brunnshög 
o 28/2: Besök Trelleborgs Hamn 
o 2/3: Styrgruppsmöte inom Ericssons partneravtal 
o 5-6/3: Prefektinternat 
o 10/3: SLTH 

 
Uppdrag 

• Ordförande Forskningsnämnd LTH 
• Styrelseledamot WASP (vice ordförande) 
• Styrelseordförande NanoLund 
• Styrelsemedlem i Mobile Heights 
• Styrelsemedlem Treesearch 
• Ordförande styrgrupp LU för EIT-Food 
• Medlem samordningsgruppen MAXIV 
• Styrgruppsmedlem RISE SICS South 
• Styrgruppsmedlem ProNano 
• Medlem i VRs NT-rådets referensgrupp 
• Medlen Scientific Committee Japansamarbetet MIRAI 

 
 
Prorektor, Utbildning på grundläggande, avancerad och forskarnivå, Jämställdhet 
och likabehandling, Annika Mårtensson 
 
Koppling till Strategiska planen 
 
Utbildning 

• U1 LTH skall erbjuda attraktiva utbildningar, som håller hög internationell 
nivå, möter samhällets utbildningsbehov och avspeglar det aktuella 
forskningsläget.  

• U2 LTH:s forskarutbildning skall bedrivas i den vetenskapliga frontlinjen, 
och utveckla doktorandernas förmåga att bedriva kritisk, självständig och 
kreativ forskning.  

• U3 LTH skall utbilda kvalificerade och moderna arkitekter, designers, 
doktorer och ingenjörer, vilka driver utveckling i samhälle och akademi på ett 
hållbart sätt.  

• U4 LTH:s utbildningar skall främja kreativitet, tvärvetenskap, etiskt 
förhållningssätt och kritiskt tänkande och undervisningen skall genomsyras av 
progression och reflektion.  



 
 
 3 

• U5 LTH skall ligga i framkant av den pedagogiska utvecklingen och all 
undervisning skall präglas av hög pedagogisk kompetens och ett brett utbud 
av högkvalitativa undervisningsmetoder och examinationsformer.  

 
Ledning och organisation (Jämställdhet och likabehandling) 

• O3 LTH skall erbjuda en mycket god arbets- och lärandemiljö grundad i LUs 
värdegrund och baserad på arbetsglädje, trivsel och ömsesidigt förtroende 
mellan motiverade individer.  

 
Hänt sedan senast/pågående aktiviteter  

U1-U5: Planering på LU-nivå inför UKÄs granskning av lärosätenas 
kvalitetssäkringsarbete uppstartat. Granskningen kommer att innebära att 
lärosätet ska lämna in en självvärdering hösten 2020. Därefter kommer 
granskarna att besöka lärosätet i slutet av året, först besök där man träffar 
universitetsledning och sannolikt fakultetsledningar. Därefter kommer ett 
andra besök där man kommer att göra punktnedslag på universitet, detta kan 
exempelvis gälla ett enskilt program, någon tematisk fråga eller en uppföljning 
av regelverksefterlevnad eller något annat som bedömarna själva beslutar. 
Under våren 2020 kommer LU att anordna ett antal workshops för 
övergripande arbete, samtidigt kommer fakulteterna att arbeta med sina 
kvalitetssystem. För mer information se gärna: https://www.uka.se/kvalitet--
examenstillstand/granskning-av-larosatenas-kvalitetssakringsarbete.html. Är 
man intresserad av resultatet för de lärosäten som redan granskats kan man 
titta på Högskolekollen på UKÄs hemsida. Där framgår att inget granskat 
lärosäte har fått godkänt utan förbehåll. Granskningen behandlar inte 
kvaliteten på utbildningarna utan universitetets eget system för att säkerställa 
kvaliteten. Detta gäller både grundutbildning och forskarutbildning.  

 
U1: Genomgång av avtal med internationella universitet för att säkra kvaliteten på 

utbytesstudierna. 
  
U1, U3, U4: Som en del av kvalitetsarbetet vid LU, har LTHs bedömargrupp har 

gått igenom rapporter från programledningarna och sammanställt sina 
slutsatser som presenterats för LGGU och programledningarna. LG GU 
kommer att följa upp detta arbete och återkoppla till programledningarna om 
fortsatt arbete. Baserat på genomfört arbete så har ett reviderat system för hur 
kvalitetsarbetet ska göras tagits fram. 

U1, U3, U4: Civilingenjörsprogrammet Informations- och 
kommunikationsteknik har genomgått en översyn och under våren 
kommer programledningens förslag till förändring att presenteras. 
Elektronikprogrammets programledning har startat upp ett 
förändringsarbete som ska ske under året 2020. 

U2:  
• Forskarutbildningsnämnden har fattat beslut om det principiella upplägget 

för kvalitetssäkring av utbildning på forskarnivå. Detta beslut kommer att 
ligga till grund för fortsatt arbete inom nämnden och i samverkan med 

https://www.uka.se/kvalitet--examenstillstand/granskning-av-larosatenas-kvalitetssakringsarbete.html
https://www.uka.se/kvalitet--examenstillstand/granskning-av-larosatenas-kvalitetssakringsarbete.html
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institutionerna med att stärka kvalitetsarbetet inom forskarutbildningen. 
Beslut har fattats om hur deltidsavstämning och förhandskontroll inför 
disputation ska ske. 

• Principdiskussion med Naturvetenskapliga fakulteten kring antagning av 
stipendiedoktorander.  

U1, U5: Diskussioner med Björn Regnell (vicerektor med ansvar för digitalisering) 
om hur digitalisering ska kunna komma in i alla program och vad det innebär. 
Björn Regnell kommer att ha en grupp av lärare/forskare i ett 
digitaliseringsråd för det fortsatta arbetet. Planering av hur man kan följa upp 
förekomsten av digitaliseringsinslag i kurserna. 

U3: Livslånga lärandet. Översyn av vilka alternativ som kan finnas avseende 
livslångt lärande. Detta arbete pågår även på Lunds universitet. Möten med 
Lars Palm, chef för avdelningen för uppdragsutbildning vid LU. Planen är att 
LTH ska ha formulerat en vision för uppdragsutbildning samt klarlagt 
processerna kring hur kurser planeras och genomförs samt hur inrättande av 
utbildningarna ska göras liksom antagning till utbildningarna. 

U5:  
• Utveckling av projekt kring ALC-salar (ALC = active learning classrooms). 

Avser utveckling av den fysiska lärmiljön och pedagogiskt stöd till lärarna för 
att dessa ska kunna utnyttja lärmiljön på bästa sätt. Två helt nya salar planeras 
i anslutning till det ”nya” M-huset.  

• Införande av Canvas – lärplattform. Canvas används för närvarande i kurser 
vid alla institutioner vid LTH, men fortsatt arbete med införandet i fler kurser 
pågår. Fortsatta diskussioner kring hur denna plattform kan användas för 
kurser och program. 

U2, O3:  
• Enkät till doktorander har genomförts och sammanställning av 

resultatet är presenterat i forskarutbildningsnämnden och utskickat till 
institutionerna. Har även diskuterats på en workshop med 
studierektorerna för forskarutbildning. Fortsatt arbete utifrån resultatet 
kommer att planeras i FUN. 

• Enkät till handledare för doktorander kommer att göras under våren 
2020. Syftet är att undersöka om handledare inom forskarutbildningen 
vid LTH har tillräckliga och likvärdiga förutsättningar att genomföra 
sitt uppdrag. Denna typ av enkät har inte genomförts tidigare. 

O3:  
• Studiesocialt råd vid LT: Enkät för underlag angående studenternas 

psykosociala mående kommer att genomföras under februari - mars.  
• LTH Career Academy vilket är ett utvecklingsprogram för samtliga 

nyanställda biträdande universitetslektorer pågår. 
• Excellence in Academy through Gender som är en LTH-central 

finansiering av rekrytering av underrepresenterade biträdande 
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universitetslektorer har genomfört sin andra omgång av äskande och 
rekrytering pågår. LTH har blivit anmälda till DO för denna satsning. 

 
Övrigt: 

• Översyn av den ekonomiska tilldelningen till kurser behöver göras för att 
underlätta hanteringen av förändringar av programmens uppbyggnad. För 
närvarande så sker tilldelningen baserat på föregående års kurser och 
studentantal på kurser. Detta skapar osäkerhet vid förändring av programmen 
när kurser flyttas inom programmet och när nya kurser introduceras.  

• Under/överproduktion: enligt uppgift från LU var överproduktionen 2019 
drygt 3% för LTH. Överproduktion beräknas genom att se hur mycket 
utbildningarna skulle kosta genom att använda de prislappar man sätter på 
helårsstudenter multiplicerat med antal studenter och jämföra den summan 
med den tilldelning som LU beslutat för LTH. LU kommer totalt att hamna 
ungefär på noll, dvs vare sig över eller underproduktion.  

• Sista ansökningstid till LTHs masterprogram har passerat. Totala antal 
sökande har ökat med 19%, antal förstahandssökande har även ökat, 
med 16%. Mest sökta program är Machine Learning, Systems and 
Control; Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation; 
Logistics and Supply Chain Management; Food Technology and 
Nutrition; Architecture.   

• Har regelbundna möten med styrgruppen för ombyggnad av M-huset. 
Planeringen framskrider, inflyttning i ”nya” huset planerat vara färdigt 
sommaren 2022.  

 
Uppdrag, Annika Mårtensson 

• Ledamot i LUs Utbildningsnämnd (3 gånger per termin) 
• Ledamot i LUs Forskarutbildningsnämnd (3 gånger per termin 
• Ledamot i LUs Råd för jämställdhet och likabehandling (3 gånger per 

termin) 
• Ordförande i Ledningsgrupp för Grundutbildning – LTH (varannan 

vecka) 
• Ordförande i Forskarutbildningsnämnd – LTH (var fjärde vecka) 
• Ordförande i Ledningsgrupp för Jämställdhets-, likabehandlings- och 

mångfaldsarbete – LTH (1 gång per månad) 
• Ordförande i Vattenhallens styrelse (3 gånger per termin) 
• Ledamot i styrgrupp för Science center (ca 3 gånger per termin) 
• Ledamot i styrelsen vid Campus Hbg (ca 2 gånger per termin) 
• Ledamot i Task Force Scientific Engineering Education (TFSEE) inom Cesaer 
• Ordförande i styrgrupp för Teknikåttan – nationellt. (3-4 möten om året) 
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Vicerektor, digitalisering, Björn Regnell 
 
Koppling till Strategiska planen 
 
Digitalisering är tvärgående och kopplar till många områden i den strategiska planen. 
Speciellt fokus initialt på grundutbildning: 
 
Utbildning 

• U1 LTH skall erbjuda attraktiva utbildningar, som håller hög internationell 
nivå, möter samhällets utbildningsbehov och avspeglar det aktuella 
forskningsläget.  

• U2 LTH:s forskarutbildning skall bedrivas i den vetenskapliga frontlinjen, 
och utveckla doktorandernas förmåga att bedriva kritisk, självständig och 
kreativ forskning.  

• U3 LTH skall utbilda kvalificerade och moderna arkitekter, designers, 
doktorer och ingenjörer, vilka driver utveckling i samhälle och akademi på ett 
hållbart sätt.  

• U4 LTH:s utbildningar skall främja kreativitet, tvärvetenskap, etiskt 
förhållningssätt och kritiskt tänkande och undervisningen skall genomsyras av 
progression och reflektion.  

• U5 LTH skall ligga i framkant av den pedagogiska utvecklingen och all 
undervisning skall präglas av hög pedagogisk kompetens och ett brett utbud 
av högkvalitativa undervisningsmetoder och examinationsformer.  

 
Forskning 

• F2 LTH:s verksamhet skall vara inomdisciplinärt excellent och bygga på hög 
kompetens, stimulera kreativitet och vetenskapligt risktagande samt vara 
öppen för okonventionellt tänkande. 

• F3 LTH har starka tvärdisciplinära forskningsmiljöer, vilka är attraktiva för 
forskare från många olika områden. 

 
Ledning och organisation (Jämställdhet och likabehandling) 

• O3 LTH skall erbjuda en mycket god arbets- och lärandemiljö grundad i LUs 
värdegrund och baserad på arbetsglädje, trivsel och ömsesidigt förtroende 
mellan motiverade individer.  
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Hänt sedan senast/pågående aktiviteter  

• Klart: Ett digitaliseringsråd vid LTH har skapats med 10 ledamöter med 
spridning över alla nyttoområden. Första möte är bokat den 24/2. 

• Pågående: Digitaliseringsrådet arbetar med att ta fram underlag för strategier 
och beslut. 

• Pågående: Förstudie av utvärdering av studenternas upplevelse av hur LTH:s 
användning av digitala verktyg stödjer lärandet. Projektstart i december och 
leverans av rekommendation baserat på pilotstudie i juni. Projektledare: 
Sandra Nilsson. 

• Pågående: Arbete med förnyelse av C-programmet med anledning av 
digitaliseringen. Projektledare: Paul Stankovski . 

• Pågående: Förnyelse av curricula inom samhällsbyggnad med anledning av 
digitaliseringen, speciellt V-programmet. 
Projektledare: Hans Bagge 

• Pågående: Arbete med förnyelse av D-programmet med anledning av 
digitaliseringen. Projektledare: Per Andersson. 

• Pågående: Arbete med förnyelse av E-programmet med anledning av 
digitaliseringen. Projektledare: Markus Törmänen. 

• Pågående: Ansökan om konsultation inom digitalisering i likhet med 
matematisk statistik-konsultation via strategiska äskanden är beviljad av FN. 
Pilot-projektet kommer att innehålla en kartläggning av behov av 
konsultation inom digitalisering. Projektledare: Emma Söderberg 

• Pågående: Utvecklingsprojekt ALC (ALC = active learning classrooms). Avser 
utveckling av den fysiska lärmiljön och pedagogiskt stöd till lärarna för att 
dessa ska kunna utnyttja lärmiljön på bästa sätt. VRD är projektägare för den 
pedagogiska delen. Projekledare för den pedagogiska delen: Roy Andersson på 
CEE. 

• Pågående: Införande av Canvas – lärplattform. VRD är projektägare. 
Projektledare: Ann-Catrin Johansson, bibliotekarie.  

• Pågående: Framtagande av underlag till ev. samverkansforskning inom 
digitalisering med Nimway/Sony på IKDC.  

• Pågående: Införande avLTHin (SiteVision), ett intranät för bl.a. hantering av 
interna dokument och samarbetsgrupper. Projektledare: Pernilla Daws  

 
Uppdrag 

• Ordförande LTH:s Digitaliseringsråd 

• Suppleant för Kalle Åström i ”AI innovation of Sweden, South”.  

• Ordförande LUFOSS: Lund University Fund for Open Source Software.  
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Vicerektor, samverkan och innovation, Charlotta Johnsson 
 
LTHs arbete inom Samverkan och Innovation är kopplat till den strategiska plan och de 
5 fokusområdena som där lyfts upp för Samverkan och Innovation (S1-S5).  

• S1: Samverkan skall genomsyra det dagliga arbetet inom utbildning och 
forskning och konstnärligt utvecklingsarbete, och grundas i långsiktigt 
skapande av ömsesidig nytta tillsammans med samverkanspartners.  

• S2: I samverkan med omgivande samhälle, näringsliv och inom universitet 
skall LTH ta en ledande roll i att sprida kunskap om och arbeta med 
lösningar för stora samhällsutmaningar. 

• S3: LTH skall erbjuda attraktiva program och aktiviteter för livslångt lärande 
med en stark koppling till LTH:s alumner 

• S4: LTH skall präglas av entreprenörskap och innovation 
• S5: LTH skall aktivt delta i den offentliga debatten utifrån vetenskapliga och 

konstnärliga resultat och bidra till policyskapande. 

För vardera av de 5 fokusområdena har vi kopplat 5 initiativ som bedöms vara de 5 
viktigaste att arbeta med (de bild nedan). 

 

 

Figur: De 5 fokusområdena för Samverkan och Innovation (S1-S5), och pågående 
initiativ som kopplar till dessa.  

 
Aktuella frågor 
Nedan listas de mest aktuella initiativen och dess aktuella frågor.  
 
Generellt: 

o Medverkan på LTHs kanslidag den 29 januari 2020.  
o Arbete med en Verksamhetsplan för Samverkan och Innovation 

pågår.  
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S1-1: Näringslivsrådet 

• Nästa möte, 2019-02-07, kommer att ha fokus på 
Forskningssamverkan-  Utmaningar och Möjligheter.   

 
S1-5: Övrigt 

• Ny föreståndare på LU-centrumbildning CIRCLE utsedd, start 2020-
01-01.  

• Initiala diskussioner med LU kring en EU-ansökan ”KIC inom 
Kultur och kreativa näringar”. 

 
S2-1: LTH Open Door 

• Antalet Lab som är med har ökat till 10. Ytterligare 4 är på väg in. 
• Ideon Science Park vill ha en presentation av LTH Open Door på 

deras ”Open Breakfast”. Planeringsmöte 11 februari.  
 

S2-2: Science and Innovation Talks (SIT) 
• Ericsson hade ett SIT på temat Open Source and Beyond (2020-01-

10).  
• TetraPak hade ett SIT på temat Den marina maten den 4 december. 
• Alfa-Laval ska ha SIT på temat Industry4.0 den 7 februari. 
• Även Ideon Science Park har meddelat intresse av att starta SIT. 
• Möjligt att utnyttja SIT under vårt jubileumsår (LTH 60år)? 

 
S3-1 och S3-2: Vidareutbildning och Uppdragsutbildning: 

• Arbetet har påbörjats för att få fram tydliga definitioner av tre 
begrepp vilka förekommer inom Livslångtlärande: Vidareutbildning, 
Uppdragsutbildning och Samverkansutbildning.  

• Detta arbete görs ihop med LGGU samt med LUs avdelningen för 
uppdragsutbildning samt med LUs råd för Uppdragsutbildning.   

• Inventering av LTHs uppdragsutbildning pågår. Nuvarande info ger 
att 9 av våra 19 inst har Uppdragsutbildning, 34 kurser gavs som 
uppdragsutbildning under 2019.  
 

S4-1: InnovationsKultur 
• Beslut är fattat om Norra Apparathallen, framtida lokal för X-Lab 

(LTHs MakerSpace). (se S4-2).  
• Beslut fattat om budget för år 2020, 2021 och 2022. 

 
S4-2: MakerSpace: 

• Målet är att sätta upp ett MakerSpace (Innovations-verkstad för 
studenter) på LTH. Arbetet är indelat i tre faser; small-size (ht19-
vt20), mid-size (ht20-vt22), full-size (ht22-forward).  

• Vision, budget och skisser på MakerSpacet har nu arbetats fram, och 
fasen Small-Scale har startats.  

• Beslut är fattat att LTH behåller Norra Apparathallen. Detta är den 
planerade  lokalen i Mid-Scale och Full-Scale.   

• Planeringsmöte med LTHs Infrastruktur-avd. 
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S5-2: Media och Meritering 

• Arbete påbörjat med att se över rekryterings- och 
meriteringsprocesser för Adjungeringar. Arbetet görs tillsammans 
med JäLM gruppen. 

 
S5-5: Övrigt 

• Arbete pågår med att se över LTHs websidan för Samverkan.  
 
Uppdrag LTH vicerektor Samverkan och Innovation 

• LTHs ledningsgrupp 
• LTHs prefektgrupp 
• LTHs näringslivsråd (sammankallande) 
• LTHs forskningsnämnden, ledamot 
• LTH InnoVision (sammankallande) 
• Styrelseledamot IUC (Industriellt Utvecklingscentrum Syd) 
• Styrelseledamot i EFL.  
• Styrelseledamot i InnovationSkåne AB.  
• Styrgruppsordförande CIRCLE, LU. 
• LU samverkansrådet 
• LU Innovation referensgrupp 
• LU Venture Lab referensgrupp 
• Samverkansrådet Medicon Village 
• Kompetensrådet LifeScience Medicon Village 
• Life Science Innovation Board (Med.fak) 
• Sveriges ingenjörer – arbetsgrupp Ingenjörskompetenser 
• CESAER 
• NordTek 
• Innovationsråd ERFA (Ideon) 
• Energiboost Syd (Energimyndigheten ihop med Ideon) 
• Landshövding Nils Hörjels forskningsfond 

 
 
Vicerektor, internationella frågor, Martin Tunér 
 
Händelser i urval sedan föregående rapport: 
 

• Coronavirus i Kina. LU har förmedlat information för hur medarbetare skall 
förhålla sig. LTH har berörda medarbetare som efter hemkomst från Kina 
förväntas arbeta hemifrån för att minska eventuella risker med spridning.   

• LU:s Handlingsplan Internationalisering 2019-2021 (U1, F5, O3, S1).  
Samtliga 36 delmål har nu utsedda ansvariga. LTH möter upp där så 
efterfrågas. 

• VRI välkomnade de internationella studenterna till LTH den 15/1. Alltid lika 
trevligt att träffa våra nya studenter.  
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• VRI tog emot en delegation från  Universidade Eduardo Mondlane, 
Moçambique, som en del av det fortsatta samarbetet. Mötet resulterade bl a i 
en artikel på LTH-nytt om double-degree PhD. 
https://www.lth.se/article/oemsesidiga-samarbeten-mellan-universitet-genom-
dubbelexamen/ 

• Internationella rådet. Några punkter från mötet 20/1  
o EUGLOH 

 Dålig ledning från Paris-Saklay leder bl a till 
informationsbrister och förseningar. Ett omtag pågår. 

 Franska och Tyska regeringar har skjutit till medel. 
Diskussioner förs om Horizon 2020 medel. 

 Kristina Miolin kommer med mer konkret information 
under våren. 

o Max Plancksällskapet inviger centrum i Sverige/Lund (n-fak och 
SLU) ”next Generation Insect Chemical Ecology (nGICE)”. 
 Intresserade av fler samarbeten i Norden 

o STINT: Strategic Grants for Internationalisation –5 mkr - vad vill 
LU söka? Krishantering? 

o Rapporten (Responsible internationalisation: Guidelines for 
reflection on international academic collaboration) har tagits fram 
tillsammans av LU, KI, KTH och STINT. 
 VRI bedömer detta som ett mycket viktigt utkast som 

kompletterar kunskap kring etiskt och säkerhetsmässigt 
utmanande samarbeten. LTH förväntas återkomma med 
synpunkter på hur gå vidare.  

o LU ser en ökning av ansökningar till masterprogrammen med 18 % 
(prel). 

• LU:s Latinamerika grupp hade möte den 14/1.  
o En LU handlingsplan för Latinamerika ska skrivas under VT 2020. 
o Planering för en delegationsresa in slutet av April från LU till Kuba, 

bl a Universidad de la Habana och Svenska ambassaden, är pågående. 
VRI avser att delta eftersom det finns en del intresse hos institutioner 
vid LTH att fördjupa samarbeten. 

o Chile återgår sakta till normaltillstånd men folkomröstningen april 
2020 kan leda till problem. ACCESS-seminariet som sköts upp, går 
istället av stapeln 8-11 juni 2020. Utlysning är öppen. 

o Ny utlysning för samarbete med Sao Paulo öppnar den 28 jan 
(FAPESP). 

 
VRI planer för 2020 

• Kinainriktningen, färdigställa utredning – värde av Kinainriktningen, 
respektive värde som modell för nya ”fasta” utbyten (klart VT 2020). 

• Vid kommande möte (5/2) ska lärarna berätta om erfarenheterna 
under 2019. Det är därefter dags för VRI att författa ett utkast till 
rapport.  

• Årsrapport för internationalisering vid LTH. Första av sitt slag (klart VT 
2020), följas upp årligen. 

https://www.lth.se/article/oemsesidiga-samarbeten-mellan-universitet-genom-dubbelexamen/
https://www.lth.se/article/oemsesidiga-samarbeten-mellan-universitet-genom-dubbelexamen/
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• Förankrat med LG, författas av VRI och Chef IA. 
• Stöd till institutionernas internationalisering. Inventering och analys – 

status, önskemål, behov och möjligheter för institutionerna med 
internationaliseringsarbete vid LTH. Fokus är på forskning och personal. 
(klart HT 2020) 

• Kommande steg är att diskutera processen med VRF och VRS. 
• Mål för internationalisering vid LTH 2020–2024 (U1, F5, O3). Förslag och 

beslut  (klart HT 2020). 
Arbetsgruppen har tagit fram förslag till övergripande mål, delmål 
och aktiviteter. VRI har fått ok av LG att nu författa ett utkast till 
”styrdokument” som kan granskas av relevanta nämnder vid LTH. 

 
Kommande besök/resor/möten i urval (mina forskningsmöten och konferenser 
undantagna): 
VT 2020 

• Kinainriktningens arbetsgrupp, 5/2, 16/3, 29/4 
• T.I.M.E Advisory Committee, Madrid, 6-7/2 
• K2 styrelsemöte, Göteborg, 27/2 respektive Stockholm +kollektivtrafikens dag, 13-14/5.  
• Internationella Rådet, 18/3 och 25/5 
• Chalmers GRU tracks (med LGGU), 15-16/4 
• Kuba LU-delegation, 21-24/4  
• LU:s Agenda 2030 forskarskola styrgruppsmöte 25/5 
• CISB styrelsemöte, Sao Paulo via länk, 27/4  
• Global E3 annual meeting, ITBA, Argentina, 19-21/5 

 
 

Uppdrag - LTH vicerektor för internationella frågor 
Som vicerektor med ansvar för internationella frågor deltar jag i LTHs ledningsarbete 
och representerar även LTH och LU: 
 

• LTH:s ledningsgrupp och presidium (En gång/vecka) 
• LU:s Internationella råd. Representant för LTH (6ggr/år) 
• LG-GU (varannan vecka) 
• LTH:s Prefektråd (varannan vecka) 
• LTH:s Masterprogramsgrupp (Ordförande 4ggr/år) 
• LU:s Agenda 2030 forskarskola (Styrgruppsrepresentant för LTH (varannan 

månad)) 
• T.I.M.E-nätverket (Representant för LU i Advisory Board (tre möten per år)) 
• Global E3-nätverket (Representant för LU (1-2 ggr per år)) 
• Magalhaes-nätverket (Representant för LU (1-2 ggr per år)) 
• K2 - kunskaps och kompetenscentrum för kollektivtrafik (Styrelseledamot för 

LU (sex möten/år)) 
• LU:s partnerskap med University of Maryland, USA 
• LU:s Latinamerikagrupp (LTH:s representant) 
• CISB – Sverige/Brasilien samverkan (Representant för Svenska lärosäten) 
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Vicerektor, forskning, Erik Swietlicki 
 
Saknas. 
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Vicerektor, forskning, Erik Swietlicki 
 
Koppling till Strategiska planen 
 
Aktuella frågor  

• Forskningskvalitet och RQ20 – Swietlicki är LTHs kontaktperson för RQ20. 
Nu under vårvintern görs all planering inför de externa granskarnas besök i 
Lund första veckan i maj. Tord Hjalt är den person på LTH som är utsedd att 
ordna med allt det praktiska inför besöket. Arbetet flyter i stort sett enligt 
plan. Det kan vara värt att notera att RQ20-kansliet har bestämt att inte 
skicka vidare enheternas självvärderingar som lämnades in 20 december 2019. 
LTH har som vanligt varit förutseende och redan tidigare anmodat LTHs 
enheter att skicka in sina självvärderingar, vilket även gjordes utan klagomål. 
Tanken är givetvis att självvärderingarna ska användas i LTHs ledningsarbete.  

• Pre-award stöd LTH –Olaf Sveningsen, tidigare chef för LUs 
Forskningservice, lämnade på uppdrag av LTH in en rapport som beskriver 
hur ett LTH-centralt stöd för forskarna att skriva större ansökningar skulle 
kunna se ut. LTH kommer at ta fasta på hans rekommendationer och 
anställer under året två forskningsrådgivare som hjälper med ”pre-award”, dvs 
stöder forskarna fram till ansökan skickas in. 

• Nyttområden ska fyllas med innehåll – De fem nyttområden som lanserades 
i ”Drömmar och Upptäckter” ska fyllas med innehåll. Fem personer har 
utsetts att påbörja denna process och vara sammankallande. Därefter ska fem 
andra LTH-forskare få en del av sin tjänst täckt av LTH för det vidare arbetet. 
Förhoppning är att detta leder till mer tvärdisciplinärt samrbete inom LTH 
och bidrar till LTHs utveckling. 

• Hållbarhetsplan för LTH – LU har i sin nya (sept 2019) hållbarhetsstrategi 
slagit fast att hållbarhet ska genomsyra hela LUs verksamhet. Fakulteterna 
åläggs att ta fram egna hållbarhetsplaner. Arbetet med att fram en plan för 
LTH kommer att fortgå under året, i samarbete med LGGU, FUN 
med flera. 

• Kvalitetssäkring av LTHs forskning – UKÄ har fått regeringens uppdrag att 
även granska lärosätenas processer och system för att kvalitetssäkring av 
forskningens kvalitet, utöver grund- och forskarutbildningen. LTHs arbete 
med detta har påbörjats och kommer att följa LUs arbete i frågan. 

• Nyckeltal för forskning – En viktigt del av ett kvalitetssäkringssystem för 
forskningen är möjligheterna för ledningen och organisationen att långsiktigt 
och systematiskt följa upp forskningen och forskningens kvalitet. Ett arbete 
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pågår vid LTH för att fasställa ett flertal nyckeltal som kan användas i detta 
syfte. 

• LUNARC - Ny datorhall – (LUNARC ligger formellt under LTH och med 
Swietlicki som styrelseordförande; LUNARC är en del av den nationella 
HPC-infrastrukturen SNIC). Efter långvariga förberedelser i samarbete med 
LU Bygg avser LUNARC att snarast formellt påbörja upphandlingen av en ny 
och energieffektiv datorhall att delas med LDC. Tyvärr dröjer beslut från 
rektor LU om starta upphandlingen vilket kan medföra att ett eller flera 
alternativ faller bort. Notera att LUNARC är en LU-angelägenhet och att en 
ny datorhall ska bekostas LTH.  

• LUNARC - Ny HPC-resurs – LUNARCs befintliga beräkningsresurs Aurora 
har nått slutet av sin livstid och måste ersättas senast 2021. En upphandling 
av ersättaren (arbetsnamn COSMOS) till Aurora måste därför påbörjas under 
våren 2020. SNIC kommer troligen inte att bidra till LUs nya HPC-resurs. 
LUs ledning och berörda fakulteter måste redan under våren 2020 besluta om 
upphandlingen ska starta och hur detta ska finansieras under perioden 2021-
2025.  

• SNIC – LUNARC är en del av den nationella HPC-infrastrukturen SNIC. 
Den tidigare SNIC-styrelsen har fattat beslut om finansiering av nya 
omfattande HPC-resurser på KTH och Chalmers. LU har förslagit personer 
till SNICs nya styrelse samt till en referensgrupp för de nya HPC-resurserna. 
Båda dessa instanser kommer att bli viktiga för LUNARC och SNICs 
framtid. 

• LUs nya policy för forskningsdata – LU antog i våras en policy för 
forskningsdata. Grundregeln är att alla data som produceras inom LU ska vara 
öppet tillgängliga för alla användare. Undantag görs för persondata (GDPR) 
och skydd av immaterialrätt. Ett digitalt verktyg för datahanteringsplaner 
(DMP) är klart och ska tests till våren. Testpiloter sökes. DMP kommer inom 
en snar framtid att krävas av forskningsfinisärerna (VR, EU etc) för alla nya 
forskningsprojekt. LUNARC kommer att få en stor roll vad gäller 
långtidslagring och tillgängliggörande av forskningsdata och blir därmed 
avgörande för förverkligandet av LU:s nya policy för forskningsdata.  

• UB och fakultetsbiblioteken – LTH:s biblioteksnämnd avvecklas och 
biblioteksfrågorna kopplas istället starkare til LTH:s forskningsnämnd. 
Swietlicki är ledamot i UBs nybildade styrelse. Den nya styrelsen har inte 
längre representanter från varje fakultet. NMT-fakulteterna har nu fått två 
(LTH och M) av de fyra platserna. En samordning sker mellan NMT-
fakultetsbibliotekarier och LTHs och M-faks styrelseledamöter inför varje UB 
styrelsemöte. Den nya biblioteksorganisationen kommer förhoppningsvis att 
leda till ett bättre samarbetsklimat mellan UB och fakultetsbiblioteken. 

• Fördelningsmodell – Översynen av LTH:s modell för fördelning av 
fakultetens medel för forskning fortgår inom LTH FN. Flera olika förslag har 
föreslagit och utfallet simulerats. Arbetet fokuserar nu på att göra eventuella 
förändringar i posterna ”basfinansiering” och docent/professor” i syfte att 
skapa en stabilare bas för institutionerna och premiera forskning. Även en 
modell för att långsiktigt begränsa institutionernas myndighetskapital har 
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diskuterats. Eventuella ändringar måste vara klara innan sommaren för att 
kunna införas i 2021 års fördelningsbeslut.  

• Forskningsinfrastruktur (nationell) – VR genomförde under hösten 2019 en 
ny behovsinventering (sker vartannat år) inför kommande utlysningar rörande 
nationella forsknings-infrastrukturer.  

• URFI (universitetens referensgrupp för forskningsinfrastruktur, LU 
representaras av vicerektor Stacey Sörensen), där alla de stora svenska 
lärosätena är med, beslutade 15 januari 2020 om en prioritetslista med förslag 
på nya nationella forskningsinfrastrukturer. VR RFI kommer att använda 
URFIs prioritering som underlag till 2020 års guide till nationella 
forskningsinfrastrukturer som i sin tur bestämmer vilka som får söka VR-
medel i febrari 2021. Två av de infrastrukturer som LTH lyfte fram 
(ACTRIS, InfraVis) prioriteades även av URFI. Det är högst osäkert om årets 
behovsinverentering kommer att resultera i en ny utlysning 2021, om inte nya 
statliga medel tillkommer. Ett troligt scenario är att lärosätena framöver 
kommer att behöva ta ett betydligt större ansvar för sina 
forskningsinfrastrukturer, även de nationella. 

• FIRS strategigrupp Smarta material – (Swietlicki är ordförande och LUs 
representant och där även Region Skåne, MAU, SVS, Max IV och ESS deltar) 
FIRS (Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne) fastställde i september sin 
nya strategi ”En internationell innovationsstrategi för Skåne” (smart 
specialiseringsstrategi), med start 2020. Arbetet fortgår inom strategigrupp 
Smarta material att driva regionala utvecklingsfrågor kopplat till MaxIV-ESS-
SVS och materialforskning, i linje med FIRS nya innovationsstrategi. FIRS 
ska arbeta för ett regionalt värdskap med nationell förankring och en 
teknikparksfunktion på SVS kopplat till Max IV och ESS. 

• LINXS – (Swietlicki är LTHs representant i styrelsen) Arbetet med att hitta 
en ny föreståndare till LINXS pågår. Flera mycket intressanta kandidater 
ansökte om tjänsten (1 december 2019). Heiner Linke representerar nu LTH 
i den arbetsgrupp som ska vaska fram en tätgrupp sökande som ska kallas till 
intervju. Ett arbete pågår även för att engagera övriga svenska lärosäten med 
intresse i anläggningarna att engagera sig med i LINX arbete. 

 
 
Ledningsarbete - forskning 
Som vicerektor med ansvar för forskning deltar jag i LTH:s ledningsarbete och 
representerar även LTH i vissa LU-organ. De mer regelbundet återkommande är: 

• LTH:s ledningsgrupp och presidium (en gång per vecka). 
• LTH:s forskningsnämnd (ca en gång var tredje vecka, vicerektor forskning 

LTH är vice ordförande). 
• LU:s forskningsnämnd (en gång per månad; vicerektor forskning 

representerar LTH). 
• LU:s arbetsgrupp för forskningsinfrastruktur (vid behov, ca två gånger per 

termin; vicerektor forskning representerar LTH). 
• LTH:s forskarutbildningsnämnd (ca en gång var tredje vecka). 
• LUNARC:s styrelse (ordförande, ca tre gånger per termin). 
• UB:s styrelse (ledamot, ca två gånger per termin). 
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• LTH:s prefektråd (varannan vecka, vicerektor forskning LTH deltar). 
• NMT, ledningarna för N-fak, M-fak och LTH (varannan vecka). 

 
 
Uppdrag - LTH vicerektor forskning 

• Vice ordförande i LTH:s forskningsnämnd. 
• LU:s forskningsnämnd (vicerektor forskning representerar LTH). 
• LU:s arbetsgrupp för forskningsinfrastruktur (vid behov, ca två gånger per 

termin; vicerektor forskning representerar LTH). 
• Medlem i LTH:s forskarutbildningsnämnd. 
• Ordförande i LUNARC, Lunds universitets datorcentrum för vetenskapliga 

och tekniska beräkningar (Förnyat uppdrag -2023) 
• Ordförande och LU:s representant i FIRS strategigrupp för ”Smarta material” 

med LU, MAU, Region Skåne, Max IV, ESS och SVS. 
• Medlem i LINXS styrelse (vicerektor forskning representerar LTH). 
• Ordförande i LU:s referensgrupp Europa. 
• Ordförande i styrelsen för METALUND, Lunds universitets centrum för 

medicin och teknologi för arbetsliv och samhälle. 
• LTH:s representant i UBs nybildade styrelse (Nytt uppdrag) 
• Ordförande i LTH:s biblioteksnämnd. (Nämnden upphör) 
• Medlem i LU:s strategiska referensgrupp för LUCRIS. Gruppen ska fungera 

som stöd till systemägare och systemförvaltning i strategiska frågor kring 
LUCRIS. Medlem i LU:s 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 partstämma (Svenskt elektromobilitets-centrum). 
• Medlem samordningsgrupp NMT-MaxIV. 
• CEC (Centrum för Miljö och klimatforskning) - Medlem i styrelse och 

ledningsgrupp. 
• Medlem Kommunförbundet Skåne - Scientific Advisory Board. 
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1. Inledning 

Föreliggande rapport redovisar resultatet av Forskarutbildningsenkäten 

doktorander som genomfördes vid LTH under våren 2019. Syftet med enkäten är 

att följa upp doktorandernas utbildning systematiskt utifrån LTH:s och FUN:s 

frågeställningar om alla doktoranders likvärdiga förutsättningar att genomföra sin 

utbildning. Doktorandernas situation har kartlagts i flera tidigare undersökningar. 

De som är möjliga att relatera till i den här rapporten är Doktorandbarometern 2007 

och 2011/12 års utvärdering av forskarutbildningen vid Lunds universitet samt 

LTH:s egen undersökning från 2014 som följer upp resultatet från 2011/12.  

Medan de LU-gemensamma kartläggningarna omfattar både utbildnings- och 

arbetsmiljöperspektiv fokuserar LTH:s enkät 2019 på utbildningen. I 

planeringsstadiet gjordes en avvägning för att enkäten inte skulle bli alltför 

omfattande, och eftersom det redan finns en väl utvecklad uppföljning med ett 

tydligt arbetsmiljöperspektiv vid LTH, fanns det inget behov av att ställa 

ytterligare frågor om detta område. Doktorandbarometern följer också upp flera 

rättighetsfrågor gällande arbetsrätt eller policybeslut som rör forskarstuderande 

med olika finansieringsform. Dessa frågor berörs inte heller direkt i LTH:s enkät 

2019. Centralt har i stället varit att undersöka om det finns obefogade skillnader i 

möjligheten att genomföra utbildningen för olika grupper t.ex. beroende på 

finansieringsform, studieprogression, annat modersmål än svenska eller kön. 

I enkäten har doktoranderna fått ta ställning till i vilken grad de instämmer med 75 

påståenden om olika aspekter av utbildningen. Dessa påståenden har grupperats i 

20 frågeområden (indexområden) som ligger till grund för analysen: Utvecklande 

forskarutbildningsmiljö, Förutsättningar i forskarutbildningsmiljön, 

Likabehandling, Förutsättningar för avhandlingsarbetet, Gemensamma 

lärtillfällen, Samarbete under utbildningen, Tillräcklig handledning, 

Återkopplande handledning, ISP, Karriärrådgivning, Högskoleförordningens 

examensmål, Forskarutbildningskurser, Internationalisering, Forskningsetik, 

Samverkan externt, Undervisning, Övriga arbetsuppgifter, Akademiskt skrivande, 

LTH:s strategiska mål samt Nöjdhet. 

Enkäten har genomförts på uppdrag av LTH:s forskarutbildningsnämnd (FUN) av 

Avdelningen för kvalitetsstöd. I arbetsgruppen ingår John Jönsson (Kvalitetsstöd), 

Christina Åkerman (Kvalitetsstöd) och Anders Ahlberg (CEE). Enkätformuläret 

har tagits fram i samverkan med doktorandrepresentanterna i FUN. Tanken är att 

enkäten ska vara återkommande vart tredje år så att det går att följa resultat över 

tid. Resultatet ska vara möjligt att använda i det systematiska kvalitetsarbetet som 

rör forskarutbildningen. FUN har det övergripande ansvaret att formulera 

förbättringsområden och följa upp verksamheten för forskarutbildningen vid LTH. 

Institutionerna har ett ansvar att genomföra de förbättringsåtgärder som behövs för 

att forskarutbildningen ska vara likvärdig och av hög kvalitet.  

 



3 

 

 

2. Sammanfattning 

Det sammantagna resultatet visar att forskarstudenterna ser positivt på en stor del 

av förutsättningarna att genomföra sin utbildning. Starka områden är t.ex. 

utvecklande forskarutbildningsmiljö där doktoranderna instämmer i hög grad med 

att miljön främjar initiativ, är öppen för nya idéer och är inkluderande; 

förutsättningar i forskarutbildningsmiljön som handlar om tydliga förväntningar, 

tillräcklig finansiering och arbetsbelastning; likabehandling som handlar om lika 

förutsättningar utifrån t.ex. finansieringsform och kön samt akademiskt skrivande 

under forskarutbildningen. 

Handledning är ett särskilt centralt frågeområde och även här är bilden att vid LTH 

som helhet får de flesta doktorander goda förutsättningar att genomföra sin 

utbildning genom omfattningen och kvaliteten på den handledning som ges. Det 

finns dock ett litet antal institutioner där doktoranderna inte instämmer i lika hög 

grad som övriga i påståendena om handledning. Det är också tydligt att för de 

doktorander som inte är nöjda med utbildningen som helhet spelar handledningen 

en avgörande roll. Det finns ingen tydlig indikation på att doktorandernas generella 

upplevelse av handledningen har förändrats sedan tidigare undersökningar. 

Områden där det sammantagna resultatet visar att det kan finnas brister berör 

Gemensamma lärtillfällen, som ger en spretig bild av hur seminarier, temadagar 

och workshops används på ett bra sätt som en del i doktorandernas lärande. 

Samarbete i avhandlingsarbetet är ett område som med samstämmighet visar att 

många doktorander känner sig ensamma och skulle vilja samarbeta mer med andra 

i sitt avhandlingsarbete. Detta förhållande förefaller bestå över tid vid jämförelse 

med tidigare undersökningar, liksom för området Karriärrådgivning, vilket är det 

område som sammantaget har sämst resultat. För detta område finns också en 

könsskillnad då kvinnor instämmer i lägre grad än män med att de får råd och stöd 

för framtida karriärval under sin utbildning. Ett ytterligare område med lågt resultat 

om man ser till LTH som helhet är Högskoleförordningens examensmål. Det som 

tydligast framgår är att en mycket stor andel av doktoranderna inte vet om 

examensmålen genomsyrar utbildningen.   

Inom området forskningsetik är det en hög andel av doktoranderna som angett att 

de inte vet vart de ska vända sig om de upptäcker oredlighet i forskning och en 

relativt hög andel tar helt eller delvis avstånd från påståendet att vetenskaplig 

redlighet diskuteras i forskargruppen. Vad gäller information om forskningsetik 

och redlighet i forskning under utbildningen förefaller det däremot ha skett en 

avsevärd förbättring sedan tidigare undersökningar. 

Det går inte att identifiera några allvarliga skevheter som beror på 

finansieringsform, kön, hur långt man har kommit i utbildningen eller om man har 

annat modersmål än svenska, men vissa skillnader finns. Män instämmer generellt 

något mer positivt än kvinnor på de flesta påståenden i enkäten. De skillnader man 

kan se beroende på finansieringsform kan ofta förklaras med förutsättningar som är 

specifika för de olika doktorandgrupperna. Till exempel har stipendiedoktorander 

och företagsdoktorander mycket mindre undervisning och andra arbetsuppgifter 

vid institutionen än övriga vilket förklarar en del av de skillnader som syns i 

enkätsvaren. Det finns vissa skillnader som beror på om doktoranderna har svenska 

eller annat modersmål. Ofta har de med annat modersmål än svenska svarat mer 

positivt på enkätens påståenden. Den största skillnaden tycks finnas mellan 

institutioner. Det förefaller t.ex. som att det finns stora skillnader i hur man arbetar 

med ISP och mot Högskoleförordningens examensmål vid olika institutioner. Vissa 

institutioner har dock få doktorander totalt och vissa har också en lägre 
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svarsfrekvens vilket gör att färre svar får större genomslag i undersökningen. 

Avdelningar inom institutioner finns inte med som bakgrundsvariabel i 

undersökningen eftersom enheterna skulle bli för små för att redovisa resultatet och 

går därmed inte att följa upp. 

Undersökningen har totalt sett en förhållandevis god svarsfrekvens och ger ett 

resultat som är användbart i FUN:s uppföljnings- och utvecklingsarbete när man 

ser till resultatet för LTH som helhet. Resultatet är också användbart för enskilda 

institutioner för att identifiera egna förbättringsområden eftersom de svar som 

samlats in i enkäten ger en signal om vad de doktorander som svarat har velat 

förmedla, även om det i något enstaka fall är väldigt få som har svarat. 

Utifrån enkätresultatet föreslås följande utvecklingsområden att ta med i 

verksamhetsplanering och i det systematiska kvalitetsarbetet inom 

forskarutbildningen: 

 Samarbete under utbildningen 

 Karriärrådgivning 

 ISP 

 Högskoleförordningens examensmål 

 Forskningsetik 
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3. Teknisk rapport 

Totalt 39,6% (259 av 654) Svarsfrekvensen för 

respondentkategorierna studiefinansieringsform och 

institution redovisas i bilaga 1. 

3.1. Tillförlitlighet 

259 forskarstudenter av 654 tillfrågade svarade på enkäten vilket ger en 

svarsfrekvens på 40%. Andelen av kvinnor som svarade (45%) är något högre än 

andelen av män (36%). Svarsfrekvensen är i övrigt i god proportion till storlek på 

olika respondentgrupper, dvs. de stora grupperna inom varje respondentgrupp har 

en bättre svarsfrekvens. T.ex. har gruppen forskarstudenter med 

doktorandanställning, som är den största finansieringsformen, högre svarsfrekvens 

än gruppen företagsdoktorander. Vid en indelning i åldersgrupper har 

forskarstuderande födda på 1980- och 1990-talen högre svarsfrekvens än övriga. 

Flest doktorander har en aktivitetsgrad på 76-99% och det är också denna grupp 

som har högst svarsfrekvens. För analysen som helhet innebär det att 

tillförlitligheten ökar ju större urvalsgruppen är inom vare respondentkategori. 

Detta förhållande gäller dock inte för respondentkategorin institutioner. Där 

varierar svarsfrekvensen mellan 26-69% och står inte i direkt proportion till 

institutionens storlek. 

Eftersom enkäten genomförs för första gången finns inga exakta jämförelsetal att 

tillgå. I några fall går det att dra paralleller till tidigare undersökningar som 

genomförts vid Lunds universitet eller LTH utifrån specifika frågeformuleringar. 

Eftersom det inte med säkerhet går att fastställa förändringar över tid måste ett 

rimlighetsperspektiv avgöra vad som är goda eller mindre goda resultat. Det kan 

t.ex. ibland vara helt rimligt att det finns skillnader mellan olika frågeområden. Det 

kan ibland också vara rimligt att resultatet skiljer sig mellan olika grupper inom 

respondentkategorierna, men huvudlinjen för den här rapporten har varit att ringa 

in skillnader mellan grupper och lyfta frågor kring dessa. Vad gäller enskilda 

frågor redovisas svaret oftast som enkla frekvenser och andelar i procent. I 

rapportmaterialet som generas i Survey and report finns en beräkning av 

standardavvikelse till varje enskild fråga. Oftast ligger standardavvikelsen mellan 

0,7-0,9. Varje påstående har fem svarsalternativ. 

Forskarstudenterna har uttryckt sig rikligt i fritextsvaren, men det är svårt att 

systematisera dessa och ofta går det inte att se något tydligt mönster för ett enskilt 

frågeområde. Som enskilda synpunkter är kommentarerna dock ofta väldigt 

konkreta och ger både förbättringsförslag och uttryck för olika upplevelser. 

Negativa erfarenheter lyfts oftare än positiva, oberoende av om man är nöjd eller ej 

nöjd med utbildningen som helhet. Uppenbara skrivfel och stavfel i de fritextsvar 

som redovisas har genomgående rättats utan kommentar. 



 

6 

 

 

3.2. Indexområden 

Förutom vanliga frekvensdiagram har enkätresultatet sammanställts i 20 

indexområden. Varje indexområde består av 2-6 frågor som logiskt hör samman 

och har god korrelation.  

Indexet är ett omräknat medelvärde mellan 0-100 och beräkningen har gjorts enligt 

en standardmall i analysverktyget i Survey and report. I enkäten används 

påståenden av Likert-typ med fyra svarsalternativ:  

Ställningstagande Svarsvärde 

Tar helt avstånd från påståendet 1 

Tar delvis avstånd från påståendet 2 

Instämmer delvis i påståendet 3 

Instämmer helt i påståendet 4 

 

I det omräknade värdet motsvaras svarsvärdet 1 av indexvärde 0 och svarsvärde 4 

av indexvärde 100 vilket förstorar skalan något. Svarsalternativet Vet ej (värde 0) 

är exkluderat från beräkningen. Ett högre indexvärde innebär ett mer positivt 

resultat.   

Indexvärdet ger möjlighet till helhetsbilder av starka områden och 

utvecklingsområden och till fler ”mätpunkter” inom samma område. Vilka frågor 

som ingår i varje indexområde redovisas i bilaga 2.  

Indexet har använts för att möjliggöra jämförelsen mellan olika grupper, bl.a. för 

att undersöka om det föreligger skillnader inom respondentkategorierna. I figur 1 

redovisas t.ex. index per frågeområde sammantaget för LTH.  

3.3. Material som återförts till institutionerna 

En sammanställning av grunddata återfördes till samtliga institutioner vid LTH 

samt doktorandrepresentanterna i FUN efter att enkäten hade genomförts: 

 Rapport med enskilda frågor och fritextsvar LTH totalt (PDF) 

 Rapport med enskilda frågor och fritextsvar filtrerat på den egna institutionen 

(PDF) 

 Indexrapport per institution och LTH totalt (PDF) 

 Frågeformulär på engelska och svenska (PDF) 
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4. Övergripande resultat 

Indexsammanställningen (se fig. 1) visar att doktoranderna anser att 

förutsättningarna att genomföra utbildningen är goda inom flera områden. Inom 

frågeområdena Utvecklande FU-miljö och Förutsättningar i FU-miljön instämmer 

80% av forskarstudenterna helt eller delvis med att den totala arbetsbelastningen är 

rimlig och 87% instämmer helt eller delvis med att de har tillräcklig finansiering 

för aktiviteter inom utbildningen. 88% 

instämmer helt eller delvis med att 

forskarutbildningen främjar initiativ och 

91% att den är öppen för nya idéer.  

Inom området Likabehandling instämmer 

83% totalt (80% av kvinnorna och 85% 

av männen) helt eller delvis att alla får 

samma förutsättningar i den egna 

forskarutbildningsmiljön utifrån 

diskrimineringsgrunderna. 25 personer 

(10%) anger att de helt eller delvis tar 

avstånd från detta påstående. Frågan ger 

inget svar på om man själv upplevt 

diskriminering. I fritextsvaren 

framkommer enstaka uttryck för 

exkludering eller känslan av att bli 

annorlunda behandlad, men inga 

konkreta exempel.  

Den likabehandlingsfråga som lyfts flest 

gånger i fritextsvaren till frågeområdet 
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Likabehandling rör exkludering av icke svenskspråkiga. Ett par exempel: ”Tror 

alla har liknande finansieringsform så det är inget jag märkt av. Dock blir de utan 

svenska som modersmål exkluderade då institutionsmöten, avdelningsmöten, 

informationsmail etc. ofta är på svenska” och ”Ett tydlig särbehandling är Lunds 

Universitets tendens att bara tillgängliggöra material på svenska samtidigt som en 

växande andel av de anställda/doktoranderna är engelsktalande. Detta både ger en 

exkluderande känsla och försvårar dessa personers möjlighet att ta del av 

diskussioner och uttrycka åsikter om punkter som berör universitetet. Däremot 

upplever jag att det inom avdelningen gjorts stora framsteg för att bemöta detta 

senaste två åren. Kring övriga särbehandlingstyper upplever jag inga problem”.  

En något lägre andel, 60% av forskarstuderande med annat modersmål än svenska, 

instämmer helt eller delvis i att de har samma förutsättningar som doktorander med 

annan finansieringsform att genomföra sin utbildning, jämfört med 64% av de med 

svenska som modersmål. En relativt hög andel i båda grupperna har angett ”vet ej”. 

Det är något färre, 81%, av de med annat modersmål än svenska som instämmer 

helt eller delvis med att alla i forskarutbildningsmiljön får samma förutsättningar 

oberoende av diskrimineringsgrunderna jämfört med 85% av de med svenska som 

modersmål. När man ser till undersökningen som helhet och hur grupperna med 

svenska eller annat modersmål har svarat går det dock inte att se något mönster att 

de som har annat modersmål än svenska skulle uppleva sig förfördelade eller 

exkluderade. I flera fall svarar denna grupp mer positivt på påståendena i enkäten 

än forskarstuderande som har svenska som modersmål. En brist i tillgängligheten 

vad gäller information, riktlinjer och till viss del intern kommunikation på engelska 

skulle dock kunna vara en förklaring till att förutsättningarna inte uppfattas som 

helt jämlika. 

Inom frågeområdet Återkopplande handledning instämmer 89% av 

forskarstudenterna helt eller delvis att handledningen de får av sina handledare 

bidrar till utvecklingen av avhandlingsarbetet och 89% att handledarna är 

tillgängliga. 76% instämmer helt eller delvis att de får löpande återkoppling på sitt 

arbete och 89% instämmer helt eller delvis i att handledaren uppmuntrar till allt 

större självständighet. 80% instämmer helt eller delvis att de är nöjda med den 

handledning de får. 

Inom området Internationalisering instämmer 93% helt eller delvis att de deltar i 

internationella konferenser och 92% att de publicerar i internationella tidskrifter 

under forskarutbildningen. Det är färre, 71%, som instämmer helt eller delvis att de 

har ett internationellt nätverk och endast 28% att de gör en utlandsvistelse om 

minst två veckor under sin forskarutbildning. Som exempel ur fritextsvaren framför 

doktoranderna bland annat att ”[d]etta är en svag punkt. Forskningen är väldigt 

tillämpad i mitt ämne och då blir den väldigt Sverige-specifik. Fler internationella 

forskningsuppdrag skulle uppskattas, samt även fler träffar med kollegor i 

utlandet. Möjligheter till besök i utlandet skulle också uppskattas, och hjälp med 

att nyttja sådana möjligheter, hjälp med boende, kontakt, etc.” och ” A lot of 

internationalization is based on my own initiatives. There can be more structured 

processes or financing of courses from LTH to promote that”.  

Frågeområdet Akademiskt skrivande under forskarutbildningen får det allra högsta 

indexvärdet. I fritextsvaren till akademiskt skrivande uttrycker doktoranderna att 

akademiskt skrivande är viktigt och att den kurs som ges är väldigt givande. Det 

uttrycks också behov att kursen ska bli tillgänglig för fler och att den ska ges i 

samband med att skrivarbetet för avhandlingen intensifieras. Någon uttrycker 
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också behov av samsyn mellan kursen och handledares och andra lärares praxis 

och instruktioner.  

Påståendena inom frågeområdet LTH:s strategiska mål är formulerade utifrån 

Strategisk plan 2017-2026. Mellan 83-92% av forskarstudenterna instämmer helt 

eller delvis med att deras utbildning bedrivs i den vetenskapliga frontlinjen och att 

den utvecklar förmågan att bedriva kritisk, självständig och kreativ forskning samt 

att utbildningen främjar tvärvetenskap. Betydligt färre, 71%, instämmer helt eller 

delvis i att forskarutbildningen har en tydlig koppling till hållbar utveckling. 

Inom frågeområdet Nöjdhet instämmer 

81% helt eller delvis att de skulle 

rekommendera andra att bli 

forskarstuderande inom det egna området 

vid LTH. 82% instämmer helt eller delvis 

att de är nöjda med sina forskarstudier 

som helhet. 17% (44 personer) tar helt 

eller delvis avstånd från detta påstående. 

Några frågeområden signalerar att det 

kan finnas brister i förutsättningarna att 

genomföra utbildningen. Inom 

frågeområdet Samarbete under 

utbildningen instämmer 73% av 

doktoranderna att de skulle vilja 

samarbeta mer med andra i sitt 

avhandlingsarbete och 60% att de 

mestadels känner sig ensamma i sitt 

avhandlingsarbete. Endast 29% instämmer helt i att de har möjlighet att påverka 

hur mycket de samarbetar med andra.  

Frågeområdet Karriärrådgivning har det lägsta indexvärdet av alla områden. 42% 

av forskarstudenterna instämmer helt eller delvis att de får råd och stöd för 

framtida karriärval under sin forskarutbildning. 61% instämmer helt eller delvis att 

de har en strategi för vad de ska göra när de avslutat sina forskarstudier. 

Fritextsvaren ger dock ingen vägledning till vad som skulle vara doktorandernas 

önskemål för bättre stöd och vägledning inom området.  

Frågeområdet Högskoleförordningens 

examensmål indikerar att dessa inte är 

kända eller integrerade i 

forskarutbildningen. En mycket hög 

andel totalt sett, 29%, har angivit vet ej 

för påståendet ”Högskoleförordningens 

examensmål genomsyrar min 

utbildning”. Det är också en betydande 

andel, 32% (84 personer) som helt eller 

delvis tar avstånd från påståendet att de 

är förtrogna med Högskoleförordningens 

examensmål. Detta kan jämföras med att 

34% (87 personer) helt eller delvis tar 

avstånd att den individuella studieplanen 

är ett stöd för avhandlingsarbetet. Flera 

fritextsvar tar upp denna problematik: 

”Det känns som att det finns en enorm 

skillnad mellan högskoleförordningens examensmål, och de mål och (in-?)officiella 
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förhållningssätt som gäller på avdelningen”; ”Har aldrig hört talas om 

Högskoleförordningens examensmål förr” och “Jag upplever att den individuella 

studieplanen, så som formatet på LTH är, inte alls hjälper för att planera mina 

studier. Det går inte att överblicka framsteg arbetet och det är svårt att veta vad 

man ska fylla i var. Det hade underlättat extremt om det fanns mer konkreta 

underrubriker för t.ex. artiklar, konferenser, medverkan i workshops/seminarier, 

deltagande i kurser etc.”. Det kan inte anses vara ett gott resultat att en så stor 

andel av forskarstudenterna anser att grundläggande styrdokument för utbildningen 

är okända eller inte tillämpas på ett bra sätt. 

Frågeområdet Övriga arbetsuppgifter är 

komplext eftersom olika typer av 

institutionstjänstgöring kan ingå naturligt i 

en doktorandanställning samt att 

forskarutbildningen och övriga uppdrag 

samexisterar för t.ex. företagsdoktorander 

och forskarstuderande med annan 

anställning inom högskolan. 22% (56 

personer) av doktoranderna instämmer helt 

i att det finns förväntningar på att utföra 

arbetsuppgifter som inte är kopplade till 

huvuduppgiften, men endast något enstaka 

fritextsvar lyfter exempel som visar att 

övriga arbetsuppgifter kan vara ett 

problemområde. 

4.1. Förändring över tid 

Vid en jämförelse med tidigare undersökningar kan man konstatera många likheter 

med det aktuella resultatet.  Efter 2007 års Doktorandbarometer var den 

sammanfattande kommentaren om handledning för LTH att: ”[t]raditionella 

aspekter på handledning, som vägledning i teori och metod, uppmuntran till 

publicering fungerade i regel väl för flertalet doktorander”, men att, ”[v]ar femte 

doktorand angav att de har haft problem med handledningen. Kvinnliga 

doktorander och doktorander som i huvudsak arbetade ensamma har haft problem i 

högre utsträckning än övriga”1. I 2019 års undersökning är frågan inte formulerad 

utifrån upplevda problem, men var femte doktorand, varav 20% av kvinnorna och 

18% av männen, tar helt eller delvis avstånd från påståendet att de är nöjda med 

den handledning de får av sina handledare. Det finns därmed likheter med 

förhållandet för tio år sedan. 

Inte heller vad gäller karriärrådgivning verkar det ha skett någon förändring. 

Information om arbetsmarknaden efter examen och handledarens bidrag till 

introduktion till arbetslivet bedömdes som svaga områden vid LTH redan i 

Doktorandbarometern 2007. Sammanfattningen för området var att 

”[i]ntroduktionen till arbetslivet inom och utanför universitetet fungerade mindre 

bra, särskilt kritiska var de kvinnliga doktoranderna”2. I 2019 års undersökning tar 

en betydlig större andel av kvinnorna (29%) helt av stånd från påståendet att de får 
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råd och stöd för framtida karriärval jämfört med männen (18%). Samma 

förhållande framkom i LTH:s egen undersökning 2014.3 

För området som rör seminariekulturen deltog 2007 sex av tio doktorander i 

seminarier eller andra former av regelbundna vetenskapliga samtal. 2019 är 

förhållandet likartat: 63% instämmer helt eller delvis att de regelbundet deltar i 

forskningsseminarier, 63% i workshops och 49% i temadagar som olika lärtillfällen 

kopplade till avhandlingsarbetet. 

2007 lyftes flera aspekter av introduktionen för nyantagna doktorander som 

problematiska, särskilt vad gällde information som rör anställning och rådgivning 

om arbetsmarknad efter examen samt stöd vid studiesociala problem. Även 

institutionens eller avdelningens förväntningar på doktoranderna samt 

forskarutbildningens allmänna mål och innehåll fick då en lägre skattning. I LTH:s 

egen undersökning 2014 var det endast 38% procent som svarade ”appropriate” på 

frågan ”How was your introduction to PhD studies from the division/department”. 

2019 instämmer 71% av doktoranderna helt eller delvis med påståendet att de fick 

en bra introduktion av institutionen, och 76% med påståendet att det är tydligt vad 

som förväntas av dem som forskarstuderande. Det är därmed rimligt att dra 

slutsatsen att det skett en positiv utveckling vad gäller introduktionen till nyantagna 

doktorander under de senaste åren. 

I LTH:s undersökning 2014 fick doktoranderna ta ställning till flera påståenden om 

ISP-möten. I genomsnitt 65% instämde att mötena används för att stämma av hur 

doktoranden utvecklats, för att anpassa planeringen av avhandlingsarbetet, att det 

konkret inriktar sig på avhandlingen och att mötena var till hjälp. 2019 instämmer 

64% helt eller delvis att den individuella studieplanen är ett stöd för utvecklingen 

som forskarstuderande. Betydligt färre (40%) angav 2014 att ISP-mötet gav 

återkoppling på kvaliteten på doktorandens arbete (påståendeformulering: ”My 

study plan meeting revolved around my performance as a PhD student”). I 2019 års 

undersökning instämmer 76% helt eller delvis att de får löpande återkoppling på 

sitt arbete. Även om frågeformuleringarna ser ganska annorlunda ut bör ett 

antagande för detta område vara att handledare har blivit bättre på att ge 

återkoppling, men att det inte skett någon större utveckling av ISP som verktyg 

under de senaste åren. 

Inom området Forskningsetik fick doktoranderna 2014 ta ställning till påståendet 

”Was appropriate training/info given on research ethics in general? (3:rd party 

protection)”. 30% svarade ”Ja” på frågan. 2019 instämde 80% helt eller delvis med 

påståendet att de under forskarutbildningen får kunskap om att göra 

forskningsetiska bedömningar. 43% svarade 2014 “Ja” på påståendet ”Was 

appropriate training/info given on academic conduct in research?”, medan 89% 

instämde helt eller delvis med påståendet att de under forskarutbildningen får 

kunskap om vetenskaplig redlighet 2019. Det finns därmed god anledning att dra 

slutsatsen att det skett en utveckling för hur information om forskningsetik 

integreras i forskarutbildningen vid LTH. Frågorna om man vet vart man ska vända 

sig om man upptäcker oredlighet i forskning och om forskningsetik diskuteras i 

den egna forskargruppen har inte ställts tidigare. 40% av forskarstudenterna (83 

personer) tar helt eller delvis avstånd från påståendet att de vet vart de ska vända 

sig om de upptäcker vetenskaplig oredlighet i forskning och 26% (67 personer) tar 

helt eller delvis avstånd från att vetenskaplig redlighet diskuteras i den egna 

forskargruppen i undersökningen 2019. 
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Inom området Internationalisering är situationen liknande över tid. 2014 uppgav 

75% ”appropriate amount” på frågan ”Have you actively participated in any 

relevant international research conferences?”. 2019 instämmer 93% helt eller 

delvis och 74% helt att de deltar i internationella konferenser under sin 

forskarutbildning. 2014 angav 31% att de hade deltagit forskningsanknutna 

utlandsvistelser på mer än två veckor i tillräcklig utsträckning (appropriate 

amount). 2019 instämde 28% helt eller delvis, och endast 23% helt i att de under 

sin forskarutbildning gör minst en utlandsvistelse på mer än två sammanhängande 

veckor. Det finns därmed en indikation på att deltagande i internationella 

konferenser kan ha ökat, men inget som tyder på att mobilitet under kortare 

perioder har utvecklats under de senare åren. 2019 instämmer däremot 81% av 

doktoranderna helt eller delvis med påståendet att de i sin forskarutbildningsmiljö 

interagerar med internationella forskare. Ett möjligt antagande är att andra former 

för internationalisering ersätter fysiska utbyten. 

Inom området Undervisning angav 96% av doktoranderna 2014 att de uppskattade 

att undervisa och 2019 instämde 84% helt eller delvis i påståendet att de trivs med 

att undervisa. Frågorna är formulerade på väldigt olika sätt i de båda 

undersökningarna vilket gör att man inte utan vidare kan ta dessa siffror som 

belägg för en förändring. Ingenting i fritextsvaren indikerar att det finns en negativ 

attityd mot undervisning. Der är snarare så att flera kommentarer uttrycker en 

önskan att få undervisa mer. 

2014 angav 83% av doktoranderna att de var sufficiently eller very satisfied med 

sina forskarstudier vid LTH och 2019 är motsvarande siffra 82% vilket indikerar 

att det inte skett någon förändring i hur nöjda doktoranderna är med LTH:s 

forskarutbildning sedan tidigare undersökningar. 
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5. Likvärdiga förutsättningar att genomföra utbildningen 

Enkätens huvudsyfte är att undersöka de forskarstuderandes likvärdiga 

förutsättningar att genomföra sin utbildning. De respondentkategorier i 

undersökningen inom vilka det är möjligt att undersöka skillnader är 

studiefinansieringsform, studieprogression, institution, kön och modersmål. 

Kategorierna studieprogression och modersmål utgår från doktorandernas egna 

svar i enkäten, övriga är genererade via Ladok-data. Det går inte att redovisa 

resultatet per forskarutbildningsämne eftersom de flesta ämnen skulle innehålla 

svar från alltför få individer.  

5.1. Studiefinansieringsform 

Respondentkategorin studiefinansieringsform består av sju grupper:  

Grupp 

Antal 

svar 

Annan anställning inom högskolan  10 

Annan anställning utanför 

högskolan 2 

Doktorandanställning 198 

Företagsdoktorand 23 

null 5 

Stipendier 20 

Yrkesverksamhet utan anknytning 

till utbildning på forskarnivå eller 

studiemedel eller finansiering 1 

Totalt 259 

 

Grupperna Annan anställning utanför högskolan, null och Yrkesverksamhet utan 

anknytning till utbildning på forskarnivå eller studiemedel eller finansiering har 

alltför få svarande för att man ska kunna dra några slutsatser utifrån deras svar. I 

övrigt visar jämförelsen för indexområdena ganska stor spridning mellan 

grupperna. Vissa skillnader har helt naturliga förklaringar. Exempelvis har gruppen 

stipendiedoktorander ett markant avvikande värde för området övriga 

arbetsuppgifter eftersom de normalt inte har några sådana. För området 

högskoleförordningens examensmål har gruppen forskarstuderande med annan 

anställning inom högskolan ett betydligt mer positivt resultat än övriga grupper, 

förmodligen eftersom de genom arbetsuppgifter och ansvarsområden kommer i 

kontakt med dessa på ett annat sätt än övriga grupper. 

Med dessa undantagna blir de indexområden som har störst spridning för 

respondentkategorin studiefinansieringsform karriärrådgivning, gemensamma 

lärtillfällen och likabehandling. Inom området karriärrådgivning är skillnaderna 

störst för påståendet ”jag har en strategi för vad jag ska göra när jag har avslutat 

mina forskarstudier” där forskarstuderande med doktorandanställning instämmer i 

lägre grad än övriga. Samma förhållande gäller för hjälp och stöd rörande 

karriärval. 49% av forskarstudenterna med doktorandanställning tar helt eller 

delvis avstånd från påståendet ”Under min forskarutbildning får jag hjälp och stöd 

för framtida karriärval”, nära följt av 45% av stipendiedoktorander och 40% av 

forskarstuderande med annan anställning inom högskolan och 30% av 

företagsdoktoranderna.  

Inom området gemensamma lärtillfällen instämmer stipendiedoktorander helt eller 

delvis i högre grad än övriga med de flesta påståenden om deltagande i seminarier, 
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workshops och temadagar. Stipendiedoktorander är också den grupp som i högst 

grad instämmer i påståendet ”Forskningsseminarier är ett bra tillfälle för 

problematisering och utveckling av idéer till mitt avhandlingsarbete”. 85% av 

stipendiedoktoranderna instämmer helt eller delvis i detta påstående. Det kan 

finnas naturliga till att seminarieformen är vanligare för denna grupp som aktivitet 

kopplad till forskarutbildningen. I övriga grupper är det en högre andel som angett 

vet ej på frågan.  

För området likabehandling tar en 

högre andel, 40% av 

stipendiedoktoranderna, helt eller 

delvis avstånd från påståendet ”Jag 

har samma möjlighet som 

doktorander med annan 

finansieringsform att genomföra 

min utbildning” jämfört med 20% 

av forskarstuderande med annan 

anställning inom högskolan, 9% av 

forskarstuderande och med 

doktorandanställning och 13% av 

företagsdoktorander.   

På frågan om negativ 

särbehandling instämmer 6% (16 

personer) helt eller delvis att de 

får negativ särbehandling utifrån 

sin finansieringsform vid 

institutionen. Sju av dessa är 

stipendiedoktorander och det är 

också den enda 

finansieringsformen som omnämns specifikt i fritextsvaren till området: 

”Stipendiedoktorander (dvs ej jag) behandlas betydligt sämre än anställda, i form 

av betydligt lägre lön o. dyl”. Stipendiedoktorandernas egna fritextsvar ger dock 

ingen vägledning. Andelen stipendiedoktorander som instämmer helt eller delvis 

med att de upplever sig positivt diskriminerade är samtidigt betydligt högre, 60%, 

jämfört med övriga grupper: Forskarstudenter med doktorandanställning, 17%, 

företagsdoktorander, 30% och forskarstuderande med annan anställning inom 

högskolan, 30% instämmer helt i detta påstående. 

5.2. Studieprogression 

Respondentkategorin studieprogression utgår från doktorandernas svar på frågan 

om de befinner sig i början, i mitten eller i slutet av sin forskarutbildning. 

Fördelningen mellan de tre grupperna är förhållandevis jämn: 

Grupp Antal svar 

Jag är i början på 

min utbildning 

75 

Jag är i mitten av 

min utbildning 

87 

Jag är i slutet av 

min utbildning 

96 

Vet ej 1 

Totalt  259 
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Generellt är det liten spridning mellan grupperna för de olika indexområdena. De 

indexområden som har störst spridning är ISP, karriärrådgivning och 

gemensamma lärtillfällen.  

En betydligt lägre andel, 17% av 

forskarstuderande som är i slutet 

av sin utbildning, instämmer helt i 

påståendet ”Den individuella 

studieplanen är ett stöd för min 

utveckling som forskarstuderande” 

jämfört med 30% av de som är i 

mitten eller 37% av de som är i 

början. En möjlig tolkning kan 

vara att dokumentet förlorar sin 

funktion som vägledning för 

utveckling när man i princip är 

igenom sin utbildning. 

Andelen som helt tar avstånd från 

påståendet ”Under min 

forskarutbildning får jag råd och 

stöd för framtida karriärval” är 

störst i gruppen forskarstuderande 

i slutet av sin utbildning med 28% jämfört med 22% av de i mitten och 17% av de i 

början. Det förefaller paradoxalt att ju närmare slutet av sin utbildning man är, 

desto mindre vägledning upplever man att man får. Frågan blir med stor säkerhet 

allt mer relevant ju närmare man kommer sin disputation och därför upplevs 

bristen som större i denna grupp. Samtidigt är andelen som anger att de instämmer 

helt i påståendet ”Jag har en strategi för vad jag ska göra när jag avslutat mina 

forskarstudier” högst för de i slutet av sin utbildning med 39% jämfört med 22% av 

de i mitten och 28% av de i början.  

Inom området Gemensamma 

lärtillfällen instämmer 72% av 

forskarstuderande som är i början av 

sin utbildning helt eller delvis i 

påståendet ”Jag deltar i 

forskningsseminarier som ett 

lärtillfälle kopplat till mitt 

avhandlingsarbete” jämfört med 66% 

i mitten och 53% i slutet. Detta 

förhållande kan vara naturligt då allt 

mer ensamarbete och arbete med att 

skriva avhandlingen tar vid i slutet av 

utbildningen.  

Skillnaderna för i vilken mån man 

anser att forskningsseminarier är ett 

bra utvecklingstillfälle är små. Högst 

andel som instämmer helt eller delvis 

med påståendet 

”Forskningsseminarier är ett bra 

tillfälle för problematisering och 
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utveckling av idéer till mitt avhandlingsarbete” finns bland de som är i mitten av 

sin forskarutbildning med 69% jämfört med 67% i början eller 62% i slutet. 

5.3. Institution 

De största skillnaderna inom de olika indexen återfinns inom respondentkategorin 

institution. Skillnader i hur många svarande det finns varje institution kan förklara 

en del av spridningen eftersom enskilda svar vid institutioner med få respondenter 

kan få stort genomslag.  

Institution Antal svar 

Arkitektur och byggd miljö* 6 

Biomedicinsk teknik 12 

Datavetenskap (LTH)* 4 

Elektro- och informationsteknik* 17 

Fysiska institutionen, LTH 34 

Immunteknologi 9 

Inst. för bygg- och miljöteknologi 34 

Inst. för byggvetenskaper 7 

Inst. för designvetenskaper 27 

Inst. för energivetenskaper 14 

Inst. för kemiteknik 13 

Inst. för livsmedelsteknik 8 

Inst. för maskinteknologi 7 

Inst. för teknik och samhälle 14 

Inst. för teknisk ekonomi och logistik 5 

Internationella miljöinstitutet 9 

Kemiska institutionen (LTH) 17 

Matematikcentrum (inst. LTH) 11 

Reglerteknik 11 

Totalt 259 

*Svarsfrekvens under 30% 

Indexområden med störst spridning är övriga arbetsuppgifter, 

högskoleförordningens examensmål och ISP.  

För området Övriga arbetsuppgifter är det väldigt stor variation mellan 

institutionerna, men det är svårt att dra några slutsatser av resultatet t.ex. eftersom 

möjligheterna till institutionstjänstgöring kan variera. Grundantagandet för området 

är dock att det är negativt att känna förväntningar på att göra arbetsuppgifter som 

inte är kopplade till undervisning eller eget avhandlingsarbete. Två exempel på 

fritextsvar till övriga arbetsuppgifter som kan anses typiska är: 

”Datoradministration är något som doktorander inte borde sköta - det är väldigt 

tidskrävande och distraherande! Dessutom är det ett instabilt upplägg att förlita 

sig på en person med en tidsbegränsad anställning. Undervisning över 20% ska 

alltid kompenseras för i form av förlängning av doktorandtjänsten, annars är det 

orättvist! Doktoranden måste dessutom ges möjlighet att arbeta på sin avhandling i 

lugn och ro utan störmoment (undervisning och administration), särskilt om 

doktoranden har i uppgift att skriva forskningsrapporter”, och ” [d]e 

arbetsuppgifter som är utanför avhandlingsarbetet räknas som 

institutionstjänstgöring så det påverkar ju inte mer än totaltiden för utbildningen. 

Vi har generellt väldigt lite undervisning så tycker det är kul med lite annat 

också”. I indexdiagrammen nedan innebär ett lägre värde ett lägre medelvärde av 

de frågor som ingår. Ett högre värde innebär alltså ett bättre resultat totalt sett för 

frågorna som ingår i frågeområdet. 
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Högskoleförordningens examensmål är olika kända för forskarstudenterna vid de 

olika institutionerna. Överlag har detta områdesindex ett lågt värde.  

 

Områdesindexet ISP har ett högre värde för flera institutioner, men det finns 

avsevärda skillnader i vilken mån de forskarstuderande vid olika institutioner 

instämmer i påståendet ”Den individuella studieplanen är ett stöd för min 

utveckling som forskarstuderande”. Skillnaden mellan individer inom 

institutionerna är också stor. För påståendet ”Min individuella studieplan följs upp 
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regelbundet” är svaret mer enhetligt inom varje institution, men med stora 

skillnader mellan institutionerna.  

Enligt Högskoleförordningen 6 Kap 29 § ska det för varje doktorand ”upprättas en 

individuell studieplan. Planen ska innehålla högskolans och doktorandens 

åtaganden och en tidsplan för doktorandens utbildning. Planen ska beslutas efter 

samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare. Den individuella 

studieplanen ska regelbundet följas upp och efter samråd med doktoranden och 

hans eller hennes handledare ändras av högskolan i den utsträckning som behövs”. 

Forskarstudenterna har uttryckt sig förhållandevis rikligt om ISP:n i fritextsvaren 

och det ger en brokig bild av i vilken mån man lyckats förankra tillämpningen: 

”Jag tycker att den individuella studieplanen är meningslös”; ” Studieplanen är en 

bra återkoppling, men upplever många av frågorna som lite otydliga och därmed 

otillfredsställande att försöka besvara”; ” I chose to disagree with "My individual 

study plan supports my development as a PhD student" because I think the web 

based form is not well designed for science studies and fits more to humanities. 

Especially the questions part is weird for a Science / Technical student”; “Den 

individuella studieplanen är ett onödigt stressmoment. De flesta av frågorna är så 

konstigt formulerade att ingen vet vad det är som ska fyllas i. Eftersom 

studieplanen är kopplad till lönen blir det en form av lönediskriminering. Det finns 

inga riktlinjer alls för vilka kurser som ska inkluderas. Hela konceptet med en 

studieplan är......” samt “Studieplanen.... ta bort den. Gör det mycket klarare vilka 

kurser som måste ingå. Gör det mycket klarare vilka kurser som får lov att väljas. 

Ha en mjuk gräns för antalet poäng”. 

 

Sammantaget innebär enkätresultatet en ganska allvarlig kritik, både vad gäller 

följsamhet gentemot förordningens krav och bristen på samsyn och tydlighet, som 

verkar råda vad gäller arbetet med examensmål och ISP. Såväl vid de olika 

institutionerna som vid LTH som helhet. 
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5.4. Kön 

Fördelningen av antal svarande återspeglar i någon mån fördelningen mellan män 

och kvinnor inom forskarutbildningen. Svarsfrekvensen var dock högre för kvinnor 

än för män (se bilaga 1). 

Grupp  Antal svar 

Kvinnor 106 

Män 153 

Totalt 259 

 

Inom respondentkategorin kön är det överlag små skillnader mellan grupperna män 

och kvinnor för de olika indexområdena. De områden som har störst skillnad är 

karriärrådgivning, förutsättningar i FU-miljön och likabehandling. 

Inom området karriärrådgivning tar 45% av kvinnorna jämfört med 29% av 

männen helt eller delvis avstånd från påståendet ”Jag har en strategi för vad jag ska 

göra när jag har avslutat mina forskarstudier”. Skillnaderna är mindre totalt sett för 

påståendet ”Under min forskarutbildning får jag råd och stöd för framtida 

karriärval”, men 29% av kvinnorna mot 18% 

av männen tar helt avstånd från detta 

påstående.  

Inom området förutsättningar i FU-miljön 

instämmer 67% av kvinnorna jämfört med 

82% av männen helt eller delvis med 

påståendet ”Det är tydligt vad som förväntas 

av mig som forskarstuderande”. Kvinnor 

instämmer även i lägre grad än män i 

påståendet ”Jag har tillräcklig finansiering för 

aktiviteter inom min forskarutbildning 

(kurser, resor etc.)” 60% av kvinnorna 

instämmer helt i detta påstående jämfört med 

71% av männen. 

Inom området likabehandling instämmer 58% 

av kvinnorna och 77% av männen helt i 

påståendet ”I min forskarutbildningsmiljö får 

alla forskarstuderande samma förutsättningar 

oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning och ålder”. När man räknar 

samman andelarna som instämmer helt eller 

delvis jämnas skillnaden i stort sett ut. 

Fritextsvaren ger inga exempel på att kvinnor 

känner sig särskilt förfördelade eller negativt 

behandlade.   

Även om det är små skillnader deltar kvinnor 

oftare i seminarier, workshops och temadagar 

och tycker i högre grad att de är ett bra 

tillfälle för problematisering och utveckling 

av avhandlingsarbetet. Kvinnor är även i 

högre grad aktiva i nätverk med andra 
 

 



 

20 

 

 

forskarstuderande och söker i betydligt högre grad kurser för forskarstuderande vid 

andra lärosäten än män.  

Ett område där det råder i princip total samstämmighet mellan män och kvinnor är 

Undervisning. Dels både undervisar och handleder män och kvinnor i lika hög 

grad, dels undervisar de lagom omfattning och trivs i lika hög grad. Män och 

kvinnor instämmer också samstämmigt i vilken grad oredlighet diskuteras i den 

egna forskargruppen och om de vet vart de ska vända sig om de upptäcker 

oredlighet i forskning. Om man ser till LTH totalt instämmer män och kvinnor 

också med mycket stor samstämmighet att den handledning de får av sina 

handledare bidrar till utvecklingen av avhandlingsarbetet samt att förväntningar 

från forskningsfinansiärer och eventuella stipendiefinansiärer är i harmoni med 

forskarutbildningen. 

5.5. Modersmål 

Respondentkategorin modersmål utgår från doktorandernas svar på frågan om de 

har svenska eller annat språk som modersmål. Frågan ger inte svar på om man 

vuxit upp i Sverige eller inte. Av de olika studiefinansieringsgrupperna består 

stipendiedoktorander enbart av individer som angett annat modersmål än svenska. 

38% av forskarstuderande med doktorandanställning och 26% av 

företagsdoktoranderna har angivit annat modersmål än svenska.  

Grupp Antal svar 

Svenska som modersmål 151 

Annat modersmål än svenska 108 

Totalt 259 

 

Inom respondentkategorin modersmål är det överlag små skillnader mellan 

grupperna för de olika indexområdena. De indexområden med som har störst 

spridning är ISP, gemensamma lärtillfällen och forskningsetik. Forskarstuderande 

med annat modersmål än svenska har ett bättre indexvärde för en majoritet av 

indexområdena.  

76% av de med annat modersmål instämmer 

helt eller delvis i påståendet ”Den 

individuella studieplanen är ett stöd för min 

utveckling som forskarstuderande” jämfört 

med 56% av de som har svenska som 

modersmål. Detta kan ha ett samband med att 

betydligt fler doktorander med annat 

modersmål än svenska instämmer helt eller 

delvis med att handledarna är tillgängliga och 

oftast väl förberedda vid handledarmöten. 

81% av doktorander med annat modersmål än 

svenska instämmer också helt eller delvis 

med att de fick en bra introduktion av sin 

handledare när de började sina forskarstudier 

jämfört med 66% av de med svenska som 

modersmål. En möjlig slutsats utifrån detta 

skulle kunna vara att när introduktion och 

handledning sker mot internationella 

forskarstudenter, tas flera hänsyn till uppdraget än om det sker med svensktalande 

studenter som i de flesta fall gjort hela sin grundutbildning vid LTH. Det finns i 
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övrigt inga skillnader i vilken mån man upplever att handledningen är tillräcklig 

eller hur nöjd man är med handledningen. Forskarstuderande med annat modersmål 

instämmer dock inte i högre grad än de med svenska att handledningen bidrar till 

utvecklingen av avhandlingsarbetet. 

Inom området gemensamma lärtillfällen instämmer forskarstuderande med annat 

modersmål än svenska i högre grad än de med svenska i samtliga frågor som rör 

deltagande i temadagar, workshops och forskningsseminarier. 81% av 

forskarstuderande med annat modersmål instämmer helt eller delvis i påståendet 

”Forskningsseminarier är ett bra tillfälle för problematisering och utveckling av 

idéer till mitt avhandlingsarbete” jämfört med 54% av de med svenska som 

modersmål. Att skillnaden är så stor kan bero på att forskarstuderande med 

bakgrund från internationella lärosäten har erfarenheter av en mer utvecklad 

seminariekultur än vad som finns vid LTH. En annan möjlig tolkning är också att 

för internationella doktorander, och kanske i synnerhet stipendiedoktorander, är 

seminarieformen vanligare vid LTH än för övriga doktorander. 

Inom området forskningsetik tar 20% av 

forskarstuderande med svenska som 

modersmål helt avstånd från påståendet ”Jag 

vet vart jag ska vända mig om jag upptäcker 

vetenskaplig oredlighet i forskning” jämfört 

med 11% av de som har annat modersmål. En 

betydligt större andel, 87% av 

forskarstudenterna med annat modersmål än 

svenska instämmer helt eller delvis i att de 

under forskarutbildningen får kunskap om att 

göra forskningsetiska bedömningar, jämfört 

med 75% av de med svenska som modersmål. 

Bilden för i vilken mån man diskuterar 

vetenskaplig redlighet i den egna 

forskargruppen skiljer sig också åt. 44% av 

doktorander med annat modersmål än 

svenska instämmer helt i detta påstående 

jämfört med 33% av de med svenska som modersmål. 

Det råder stor samstämmighet mellan de båda grupperna vad gäller flera 

påståenden om forskarutbildningsmiljön. Särskilt att miljön är inkluderande, öppen 

för nya idéer, främjar initiativ och att förväntningar från forskningsfinansiärer och 

eventuella stipendiefinansiärer är i harmoni med forskarutbildningen. 

Forskarstudenter med annat modersmål än svenska instämmer dock helt i högre 

grad än de med modersmål svenska att de fick en bra introduktion av institutionen 

när de började och att de vet vad som förväntas av dem som forskarstuderande.  

5.6. Gruppen Ej nöjd 

Gruppen ej nöjd är ingen respondentkategori utan en filtrering av 

forskarstuderande som har angett att de helt eller delvis tar avstånd från påståendet 

”Jag är nöjd med mina forskarstudier som helhet”. Dessa utgör 44 individer, vilket 

är 17% av det totala antalet svarande. Andelen av kvinnor är 22% och av män 14%. 

En klar majoritet av denna grupp är forskarstuderande med doktorandanställning 

och drygt hälften, 23 personer, genomförde sin grundutbildning vid LTH. Denna 

grupps svar avviker från de som instämmer helt eller delvis att de är nöjda på flera 

sätt. 
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I fritextsvaren till frågeområdet nöjdhet och i 

Övriga synpunkter om din forskarutbildning 

som du vill förmedla, handlar de allra flesta 

kommentarer från denna grupp om 

handledning och struktur: ”Poor supervision 

is the sole reason for my answers, and the 

lack of technically related PhD-courses”, 

”supervisors should be competent and 

knowledgeable in the project they 

supervise”; ”Ingen systematisk introduktion 

eller organisation för nya doktorander. Jag 

visste inte att jag tillhörde en forskargrupp 

förrän 4-5 månader in i min tjänst”. 31 av 

44 forskarstuderande som är missnöjda med 

sin utbildning tar helt eller delvis avstånd 

från påståendet ”jag fick en bra introduktion 

av mina handledare när jag började min 

forskarutbildning”. Den här gruppen 

upplever även i lägre grad en övriga att de 

får återkoppling på sitt arbete och att 

handledarna är väl förberedda vid 

handledarmöten. 

I fritextsvaren specifikt om handledningen 

kan man bland annat läsa att 

”Handledningen är inte tillräcklig för mig 

som person. Jag uppfattar att jag blir 

nedprioriterad för att jag inte tar tillräckligt 

stor plats. Mina handledare är fantastiska 

människor och bra att ha och öra med i alla 

övriga aspekter” och ”Handledare är 

tillgänglig när jag behöver hen, men är 

aldrig aktivt involverad, och därför ofta inte tillräckligt insatt för att kunna hjälpa 

till när jag har problem”. Gruppen Ej nöjd ger också uttryck för att känna sig 
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mycket ensamma i sitt avhandlingsarbete. 

Ur fritextsvaren kan man bl.a. läsa att ”I 

believe this is an excellent environment for 

independent students. The less independent 

ones, however, can end up not receiving the 

support they need and instead get stuck”; 

”A tale of work and loneliness…”; “The 

supervisors encourage PhD:s to become 

increasingly independent because they do 

not want to support, guide and think further 

on PhD projects as they should. This 

Swedish mentality of independence in 

research kills the educational process, 

which is needed for every PhD”. Också själva 

avhandlingsarbetet är ett bekymmer för den 

här gruppen. 28 av 44 ej nöjda 

forskarstuderande tar helt eller delvis avstånd 

från påståendet ”Mitt avhandlingsarbete är 

väldefinierat”. Det går inte att utifrån enkätundersökningen avgöra vilken 

kombination av orsaker som skapar den här situationen. Det är däremot tydligt att 

gruppen Ej nöjd:s svar inte är genomgående negativt. Man kan alltså inte dra 

slutsatsen att svaren är ett uttryck för allmänt missnöje eller en känsla att av att 

vara förfördelad i alla aspekter. Förutom kopplingen till handledning och 

avhandlingsarbetet står det också klart att gruppen Ej nöjd upplever att ISP ger lågt 

stöd för utveckling samt att Högskoleförordningens mål inte styr utbildningen. Ett 

exempel från fritextsvaren: ”The Higher Education Ordinance qualitative targets 

are of little importance to my supervisors or director of studies. We have never 

discussed them. They are the things at the end of my ISP that I am supposed to 

reflect upon after the fact and fill in something each time we review the ISP, but 

more as task to complete than a learning objective. This also has been disregarded 

by my department when requested to review these more strategically in relation to 

PhD education”.  

 

Det finns en mängd faktorer som kan påverka nöjdhet, både organisatoriska och 

individuella. 17% (44 personer) är en betydande andel och inget tyder på att denna 

andel minskat sedan LTH:s undersökning 2014. Utifrån den här gruppens svar kan 

man identifiera god handledning och introduktion till forskarstudierna som 

områden av särskild vikt för goda förutsättningar att genomföra utbildningen. 
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6. Utvecklingsområden 

En helhetsbedömning av enkätresultatet pekar mot att följande utvecklingsområden 

är angelägna för FUN: 

Utvecklingsområde Motivering 

Samarbete under utbildningen Ett område med enhetligt och lågt 

indexvärde. 60% instämmer helt eller delvis 

i att de mestadels känner sig ensamma i sitt 

avhandlingsarbete och 73% instämmer helt 

eller delvis att de skulle vilja samarbeta mer 

med andra i sitt avhandlingsarbete. 

Karriärrådgivning Område med lägst indexvärde och samtidigt 

ett område med könsskillnader. 54% av 

kvinnor och 43% av männen tar helt eller 

delvis avstånd från att de får råd och stöd om 

framtida karriärval. 45% av kvinnor och 

29% av män tar helt eller delvis avstånd från 

påståendet att de har en strategi för vad de 

ska göra efter att ha avslutat sina 

forskarstudier. 

Högskoleförordningens 

examensmål 

Området har ett lågt indexvärde totalt sett. 

En mycket hög andel, 29%, vet inte om 

examensmålen genomsyrar utbildningen. 

Det finns även en könsskillnad då 66% av 

kvinnor och 55% av män instämmer helt 

eller delvis i att de är förtrogna med 

högskoleförordningens examensmål. 

ISP 18 % tar helt eller delvis avstånd från att ISP 

följs upp regelbundet. 34 % tar helt eller 

delvis avstånd från påståendet att ISP är ett 

stöd för utvecklingen som forskarstuderande. 

Forskningsetik 17 % tar helt eller delvis avstånd från 

påståendet att de under sin utbildning får 

kunskaper om att göra forskningsetiska 

bedömningar. 40% tar helt eller delvis 

avstånd från påståendet att de vet vart de ska 

vända sig om de upptäcker vetenskaplig 

oredlighet i forskning 

 

FUN beslutar om det gemensamma förbättringsarbete som behöver göras inom 

fakulteten för att säkerställa att forskarutbildningen håller den kvalitet som satts 

upp som mål för LTH samt enligt krav i regelverket.  
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Bilaga 1 Svarsfrekvenser 

 

Institution 

Institution Kvinna Man Totalsumma 

  
Respon
denter 

Antal 
svar 

Svars-
frekvens 

Respon
denter 

Antal 
svar 

Svars-
frekvens 

Respon
denter 

Antal 
svar 

Svars-
frekvens 

Arkitektur och byggd 
miljö 14 2 14,3% 9 4 44,4% 23 6 26,1% 

Biomedicinsk teknik 10 6 60,0% 29 6 20,7% 39 12 30,8% 

Datavetenskap (LTH) 0 0 0,0% 21 4 19,0% 21 4 19,0% 

Elektro- och 
informationsteknik 14 5 35,7% 47 12 25,5% 61 17 27,9% 

Fysiska institutionen, 
LTH 32 12 37,5% 68 22 32,4% 100 34 34,0% 

Immunteknologi 6 5 83,3% 7 4 57,1% 13 9 69,2% 

Inst. för bygg- och 
miljöteknologi 37 14 37,8% 64 20 31,3% 101 34 33,7% 

Inst. för 
byggvetenskaper 4 2 50,0% 18 5 27,8% 22 7 31,8% 

Inst. för 
designvetenskaper 33 19 57,6% 14 8 57,1% 47 27 57,4% 

Inst. för 
energivetenskaper 6 5 83,3% 24 9 37,5% 30 14 46,7% 

Inst. för kemiteknik 12 5 41,7% 14 8 57,1% 26 13 50,0% 

Inst. för 
livsmedelsteknik 12 5 41,7% 6 3 50,0% 18 8 44,4% 

Inst. för 
maskinteknologi 3   0,0% 18 7 38,9% 21 7 33,3% 

Inst. för teknik och 
samhälle 11 6 54,5% 15 8 53,3% 26 14 53,8% 

Inst. för teknisk 
ekonomi och logistik 8 3 37,5% 5 2 40,0% 13 5 38,5% 

Internationella 
miljöinstitutet 7 6 85,7% 6 3 50,0% 13 9 69,2% 

Kemiska 
institutionen (LTH) 15 6 40,0% 17 11 64,7% 32 17 53,1% 

Matematikcentrum 
(inst. LTH) 9 5 55,6% 16 6 37,5% 25 11 44,0% 

Reglerteknik 1   0,0% 22 11 50,0% 23 11 47,8% 

Samtliga 234 106 45,3% 420 153 36,4% 654 259 39,6% 
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Finansieringsform 

 

Studiefinansierings-
form Kvinna Man Totalsumma 

  
Respon 
denter 

Antal 
svar 

Svars 
frekven
s 

Respon 
denter 

Antal 
svar 

Svars-
frekvens 

Respon 
denter 

Antal 
svar 

Svars-
frekvens 

Annan anställning 
inom högskolan  12 5 41,7% 9 5 55,6% 21 10 47,6% 

Annan anställning 
utanför högskolan 11 1 9,1% 8 1 12,5% 19 2 10,5% 

Doktorandanställnin
g 144 84 58,3% 281 114 40,6% 425 198 46,6% 

Företagsdoktorand 21 4 19,0% 55 19 34,5% 76 23 30,3% 

null 21 4 19,0% 36 1 2,8% 57 5 8,8% 

Stipendier 22 8 36,4% 23 12 52,2% 45 20 44,4% 

Yrkesverksamhet 
utan anknytning till 
utbildning på 
forskarnivå eller 
studiemedel eller 
finansiering 3   0,0% 8 1 12,5% 11 1 9,1% 

Samtliga 234 106 45,3% 420 153 36,4% 654 259 39,6% 
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Bilaga 2 Indexområden 

Påstående Indexområde 

Jag fick en bra introduktion av institutionen när jag började mina forskarstudier 

Utvecklande 
forskarutbildnings
miljö 

Min forskarutbildingsmiljö främjar initiativ 

Min forskarutbildingsmiljö är öppen för nya idéer 

Min forskarutbildningsmiljö är inkluderande 

Det är tydligt vad som förväntas av mig som forskarstuderande  

Förutsättningar i 
forskarutbildnings
miljön 

Förväntningar från forskningsfinansiärer och eventuella stipendiefinansiärer är i 
harmoni med min forskarutbildning 

Jag har tillräcklig finansiering för aktiviteter inom min forskarutbildning (kurser, resor 
etc.) 

Min totala arbetsbelastning som forskarstuderande är rimlig 

Jag får positiv särbehandling utifrån min finansieringsform vid min institution Ingår ej i index 

Jag får negativ särbehandling utifrån min finansieringsform vid min institution  Ingår ej i index 

Jag har samma möjlighet som doktorander med annan finansieringsform att genomföra 
min utbildning 

Likabehandling 

Handledarna vid min institution är lika engagerade i mina projekt som i som i 
doktoranders med annan studiefinansieringsform 

I min forskarutbildningsmiljö får alla forskarstuderande samma förutsättningar oavsett 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder 

Jag har goda förutsättningar att genomföra mitt avhandlingsarbete 
Förutsättningar för 
avhandlingsarbetet Mitt forskningsprojekt är väldefinierat 

Jag deltar i workshops som ett lärtillfälle kopplat till mitt avhandlingsarbete 

Gemensamma 
lärtillfällen 

Jag deltar i temadagar som ett lärtillfälle kopplat till mitt avhandlingsarbete 

Jag deltar regelbundet i forskningsseminarier som ett lärtillfälle kopplat till mitt 
avhandlingsarbete 

När jag deltar i forskningsseminarier är deltagarna oftast väl förberedda 

Forskningsseminarier är ett bra tillfälle för problematisering och utveckling av idéer till 
mitt avhandlingsarbete 

Jag har möjlighet att påverka hur mycket jag samarbetar med andra 

Samarbete under 
utbildningen 

Jag arbetar mestadels ensam i mitt avhandlingsarbete (inverteras) 

Jag skulle vilja samarbeta mer med andra i mitt avhandlingsarbete 

Jag är aktiv i nätverk med andra forskarstuderande 

Jag fick en bra introduktion av mina handledare när jag började mina forskarstudier 

Tillräcklig 
handledning 

Jag får handledning av både min huvudhandledare och av biträdande handledare 

Den handledning jag får av mina handledare är tillräcklig 

Jag är nöjd med den handledning jag får av mina handledare 

Mina handledare är tillgängliga 

Den handledning jag får av mina handledare bidrar till utvecklingen av mitt 
avhandlingsarbete 

Återkopplande 
handledning 

Mina handledare är oftast väl förberedda när vi har handledarmöten 

Mina handledare uppmuntrar mig till allt större självständighet 

Jag får löpande återkoppling på mitt arbete 

Min individuella studieplan följs upp regelbundet 

ISP Den individuella studieplanen är ett stöd för min utveckling som forskarstuderande 
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Jag har en strategi för vad jag ska göra när jag har avslutat mina forskarstudier 

Karriärrådgivning Under min forskarutbildning får jag råd och stöd för framtida karriärval 

Jag är förtrogen med Högskoleförordningens examensmål för forskarutbildningen 
Högskoleförordning
ens examensmål Högskoleförordningens examensmål för forskarutbildningen genomsyrar min utbildning 

Det finns tillräckligt med kurser för min forskarutbildning som är relevanta för mig vid 
LTH 

Forskarutbildningsk
urser 

Det finns tillräckligt med kurser för min forskarutbildning som är relevanta för mig 

Jag söker kurser för forskarstuderande vid andra lärosäten 

De kurser som ingår i min forskarutbildning bidrar med kunskaper som är till nytta för 
mitt avhandlingsarbete 

De kurser som ingår i min forskarutbildning bidrar till min generella forskarkompetens 

Under min forskarutbildning deltar jag i internationella konferenser 

Internationalisering 

Under min forskarutbildning publicerar jag i internationella tidskrifter 

Jag har ett internationellt nätverk av forskarkollegor och specialister 

Under min forskarutbildning gör jag minst en utlandsvistelse på mer än 2 
sammanhängande veckor 

I min forskarutbildningsmiljö vid LTH interagerar jag med internationella forskare 

Under forskarutbildningen får jag kunskap om vetenskaplig redlighet 

Forskningsetik 

Under forskarutbildningen får jag kunskap om att göra forskningsetiska bedömningar 

I min forskarutbildningsmiljö vid LTH diskuterar vi vetenskaplig redlighet 

Jag vet vart jag ska vända mig om jag upptäcker vetenskaplig oredlighet i forskning 

Jag sprider resultat från mitt ämnesområde utanför universitetsvärlden 

Samverkan externt 

Under min utbildning får jag träna populärvetenskaplig kommunikation 

Jag känner mig delaktig i utåtriktad verksamhet, t.ex. i institutionens regi 

Jag knyter kontakter i näringslivet 

Jag handleder examensarbeten 

Undervisning 

Jag undervisar i kurser vid LTH 

Jag undervisar i lagom omfattning 

Jag trivs med att undervisa 

Jag får stöd i min roll som pedagog 

Jag har arbetsuppgifter som inte är direkt kopplade till min undervisning eller mitt 
avhandlingsarbete (inverteras) 

Övriga 
arbetsuppgifter 

Det finns förväntningar på att jag ska utföra arbetsuppgifter som inte är kopplade till 
min undervisning eller mitt avhandlingsarbete (inverteras) 

Jag får stöd för att utveckla akademiskt skrivande under min grundutbildning Akadem. skr. GU 

Jag får stöd för att utveckla akademiskt skrivande under min forskarutbildning Akademiskt 
skrivande FU 

Det finns relevanta kurser i akademiskt skrivande forskarstuderande vid LTH 

Den forskarutbildning jag följer bedrivs i den vetenskapliga frontlinjen 

LTH:s strategiska 
mål 

Den forskarutbildning jag följer utvecklar doktorandernas förmåga att bedriva kritisk 
forskning 

Den forskarutbildning jag följer utvecklar doktorandernas förmåga att bedriva 
självständig forskning 

Den forskarutbildning jag följer utvecklar doktorandernas förmåga att bedriva kreativ 
forskning 

Den forskarutbildning jag följer främjar tvärvetenskap 

Den forskarutbildning jag följer har en tydlig koppling till hållbar utveckling 

Jag är nöjd med mina forskarstudier som helhet 

Nöjdhet Jag skulle rekommendera andra att bli forskarstuderande inom mitt område vid LTH 
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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 
2019-12-10 STYR 2019/ Beslut gällande gemensam policy för akademisk 

mottagning, Åsa K Nilsson. 
 STYR 2019/2004 Beslut uppdrag Masterföreståndare i Hållbar energi 

200101-200630– under inrättandeprövningen,  
Katarina C-Öhrström. 

 STYR 2019/1858 Beslut uppdrag som Programledare N – Teknisk 
nanovetenskap - 200120-220630, Katarina C-Öhrström. 

2019-12-17 STYR 2019/2117 Beslut masterföreståndare i Fotonik, Katarina C-Öhrström. 

 STYR 2019/2118 Beslut masterföreståndare i Nanovetenskap,  
Katarina C-Öhrström. 

2020-01-21 U 2019/659 Beslut om ändring av allmän studieplan 
Designvetenskaper FU-ämnet Innovationsteknik 
TEIDEF02,  
Mårten Eriksson. 

 V 2020/98 Beslut om lokalkostnader till Innovationskultur på 
LTH (se även Dnr V 2019/1714), Andreas Svensson. 

 SAMV 2020/43 Beslut om fortsatt arbete med utvecklingsprojektet 
Innovationskultur på LTH,  uppdragsbeskrivning under 
perioden 2020-01-01 till 2022-12-31 (se även Dnr 
SAMV 2019/39 och SAMV 2018/140),  
Andreas Svensson. 

 STYR 20120/59 Beslut om förlängning för uppdrag som Bitr PL 
Livsmedelsteknisk högskoleutbildning Charlott 
Håkansson, Katarina C- Öhrström. 

 STYR 2020/109 Beslut om utseende av ledamöter till styrelsen för 
Lunarc, Centrum för tekniska/vetenskapliga 
beräkningar vid Lunds universitet mandatperiod 2020-
2022, Beatrice Nordlöf. 

2020-02-10 
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 STYR 2019/2169 Beslut om Lärarrepresentanter vid fördelning av rese- oc  

forskningsbidrag, Beatrice Nordlöf. 
2020-01-28 U 2020/48 Nedläggning av forskarutbildning i ämnet 

Maskinelement, Mårten Eriksson. 
 U 2020/33 Nedläggning av forskarutbildningsämnet 

Maskinkonstruktion (TEMMKF0O),  
Mårten Eriksson. 

 STYR 2020/165 
 

Utseende av föreståndare, stf föreståndare och bitr förest   
LUNARC, Centrum för tekniska/vetenskapliga beräknin   
Lunds universitet mandatperiod 2020-01-01— 
2022-12-31, Beatrice Nordlöf. 

2020-01-04 STYR 2020/234 Utseende av ledamöter till ledningsgruppen för 
jämställdhet, likabehandling och mångfald 
mandatperiod 2020-01-15–2022-12-31, Jeffrey 
Armstrong. 

 STYR 2020/230 Beslut om uppdrag som föreståndare för CIRCLE, 
mandatperiod 2020-01-01-2022-12-31,  
Beatrice Nordlöf. 

   

 

 



2020-01-16 Diarienumme¡

U mLo/st
LuNns uNrvERsrrET
Lunds Tekniska Högskola

lnstitutionen för designvetenskaper
Fredri k Nilsson, prefekt

Forskarutbildningsnämnden LTH

Nedläggning av forskarutbildningsämne

Institutionen planerar att uweckla en bredare allmän studieplan for ett
forskarutbildningsämne som inkluderar flera av de specifika allmänna studieplanerna

som anfürtrotts institutionen (forslagsvis ett gemensamt forskarutbildningsämne i
Designvetenskaper). Forskarutbildningsämnet Maskinkonstruktion (TEMMKFO0)
har for närvarande ingen doktorand inskriven vid ämnet. Forskningen inom ämnet är

fortfarande aktiv men begränsad. Eventuella nya forskarstuderande kommer dárfor att
kunna antas inom det nya forskarutbildningsämnet.

Undertecknad prefekt for institutionen für designvetenskaper anhåller hármed om arr
forskarutbildningsämnet Maskinkonstruktion (TEMMKFOO) läggs ned.

Nilsson,
Prefekt, professor
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Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Maskinkonstruktion 
TEMMKF00 

Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Lunds Tekniska Högskola, LTH,  

2007-09-24 och senast ändrad 2019-03-12 (Dnr U 2019/104). 

1. Ämnesbeskrivning 
Målet för forskningen inom ämnet Maskinkonstruktion är att generera kunskaper för framtagning av 

nya procedurer, metoder och teknik för effektivisering av den utförande organisationens (vanligen 

industriföretagets) produktutveckling och konstruktionsprocesser - beaktade inom ramen för dess 

övergripande produktinnovationsprocess. I fokus för denna kunskapsgenerering står såväl produkt- 

som processtekniska aspekter. De aspekter som därvid skall beaktas utgår ifrån att varje organisation 

för sitt utvecklingsarbete förfogar över begränsade resurser och att den blivande produkten skall 

anpassas med hänsyn till människa och miljö. Av särskild vikt (för kunskapsgenereringen) är 

beaktandet av det övergripande industriella perspektivet på utvecklingsarbete. 

Inom ämnet Maskinkonstruktion bedrivs forskning och utbildning på forskarnivå inom områdena 

konstruktionsanalys, konstruktionsmetoder och -teknik, konstruktionsteori och produkt- utvecklings- 

och konstruktionsmetodik. 

2. Syfte med utbildning på forskarnivå vid LTH 
Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola har 2007-02-15 fastställt följande syfte med utbildningen. 

 

Utbildning på forskarnivå vid LTH har som övergripande syfte att bidra till samhällsutveckling och 

välstånd genom att tillgodose behov av forskarutbildad arbetskraft inom näringsliv, högskola och 

omgivande samhälle. LTH skall främst utbilda kvalificerade doktorer och licentiater inom områdena 

för LTH:s yrkesexamina. Utbildningen avser i huvudsak utbildning på forskarnivå av ingenjörer och 

arkitekter. Utbildningen är utformad för att stimulera den personliga utvecklingen och individens 

unika egenskaper. 

 

Kännetecknande för en forskarutbildad från LTH är att hon/han: 

 väl behärskar vetenskaplig teori och metodik liksom kritiskt, vetenskapligt tänkande 

 har uppnått fördjupning och bredd inom forskarutbildningsämnet 

 

Utbildningen syftar till att utveckla: 

 kreativitet och självständighet med förmåga att formulera kvalificerade problemställningar, 

lösa problem samt att planera, genomföra och utvärdera projekt inom begränsade tidsramar 

 förändringsberedskap 

 personligt nätverk, såväl nationellt som internationellt 

 social kompetens och kommunikationsförmåga 

 pedagogisk förmåga 

 innovationsförmåga samt ledar- och entreprenörskap 
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I avsikt att åstadkomma dessa goda egenskaper tillämpas vid LTH: 

 högkvalitativ handledning och god studiesocial situation i en kreativ miljö 

 en god avvägning mellan grundläggande och tillämpad forskning med öppenhet mot 

omgivande samhälle 

 ett kvalificerat utbud av forskarutbildningskurser på såväl institutionsbasis som fakultetsnivå 

 en god balans mellan kurser och avhandlingsarbete 

 erhållna forskningsresultat presenteras vid nationella och internationella konferenser och 

publiceras i internationellt erkända tidskrifter eller på annat motsvarande sätt som innebär en 

bred exponering och spridning 

 möjligheter att vistas i internationell forskningsmiljö i kortare eller längre perioder 

3. Mål för utbildningen på forskarnivå 

Mål för utbildning på forskarnivå anges i Högskoleförordningen. 

3.1 Licentiatexamen 

Kunskap och förståelse 

För licentiatexamen skall doktoranden 

 visa kunskap och förståelse inom forskningsområdet, inbegripet aktuell specialistkunskap 

inom en avgränsad del av detta samt fördjupad kunskap i vetenskaplig metodik i allmänhet 

och det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet. 

Färdighet och förmåga 

För licentiatexamen skall doktoranden 

 visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt och med vetenskaplig noggrannhet 

identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra 

ett begränsat forskningsarbete och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och 

därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, 

 visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt 

klart presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 

vetenskapssamhället och samhället i övrigt, och 

 visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- och utvecklingsarbete 

och för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För licentiatexamen skall doktoranden 

 visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, 

 visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används, och 

 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 

kunskapsutveckling 

3.2 Doktorsexamen 

Kunskap och förståelse 

För doktorsexamen skall doktoranden 

 visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och 

aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och 

 visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika 

forskningsområdets metoder i synnerhet. 



Färdighet och förmåga 

För doktorsexamen skall doktoranden 

 visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och 

bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, 

 visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera 

och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning 

och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant 

arbete, 

 med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till 

kunskapsutvecklingen, 

 visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med 

auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 

vetenskapssamhället och samhället i övrigt, 

 visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 

 visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 

professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För doktorsexamen skall doktoranden 

 visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra 

forskningsetiska bedömningar, och 

 visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället 

och människors ansvar för hur den används. 

4. Grundläggande- och särskild behörighet 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som 

1.  avlagt examen på avancerad nivå, eller 

2.  fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på 

avancerad nivå, eller 

3.  på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, 

om det finns särskilda skäl. Förordning (2010:1064). 

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har 

1. minst 50 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 25 högskolepoäng på 

avancerad nivå, eller 

2. civilingenjörsexamen, masterexamen eller magisterexamen med relevans för ämnesområdet.  

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.  

Dispens från behörighetskraven kan ges av styrelsen för LTH.  

5. Urval 
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma.  

Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och 

avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande: 



1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan 

visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju. 

2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga 

problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring 

detta vid en eventuell intervju.   

3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation 

4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet. 

6. Examenskrav 
Utbildningen på forskarnivå avslutas med doktorsexamen eller, om studenten så önskar eller detta har 

angivits i antagningsbeslutet, med licentiatexamen. Studenten har också rätt, men inte skyldighet, att 

avlägga licentiatexamen som en etapp i utbildningen på forskarnivå. 

För licentiatexamen krävs 

 godkända kurser om minst 50 högskolepoäng 

 godkänd vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst 70 högskolepoäng 

Uppsatsen och kurserna skall tillsammans omfatta 120 högskolepoäng. 

För doktorsexamen krävs 

 godkända kurser om minst 80 högskolepoäng 

 godkänd avhandling vars omfattning motsvarar studier om minst 160 högskolepoäng 

Avhandlingen och kurserna skall tillsammans omfatta 240 högskolepoäng. 

6.1 Examensbenämning 

Benämningar på de examina som utbildningen leder fram till är: 

Teknologie licentiatexamenlLicentiate in Engineering 

Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 

alt 

Filosofie licentiatexamen/Licentiate of Philosophy 

Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy  

7. Kursdelen 

I utbildningen skall ingå kurser. För varje kurs skall det utses en examinator vid den institution 

som ger kursen. Examinator skall fastställa en skriftlig kursplan som bland annat anger kursens 

benämning på svenska och engelska, kursens mål, innehåll och högskolepoängtal.  

I den individuella studieplanen skall bland annat anges vilka kurser som för den enskilde 

studenten skall eller får ingå i utbildningen samt hur många högskolepoäng varje kurs därvid 

skall räknas som. Härvid kan även kurser genomgångna vid andra fakulteter eller högskolor tas 

med.  

 

Det är obligatoriskt att delta och bli godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander 

vid LTH (Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F eller 

motsvarande. 

Kursdelen är indelad i följande fyra block: 

1. Forskningsmetodik och vetenskapsteori 

2. Fördjupning inom konstruktionsteknik och -hjälpmedel, samt produktutvecklings- och 

konstruktionsmetodik 

3. Fördjupning inom den del av ämnet som det vetenskapliga arbetet är inriktad mot 



4. Breddning 

För både licentiat- och doktorsexamen gäller att block 1 omfattar minst 15 högskolepoäng, samt att 

block 2 omfattar minst 30 högskolepoäng. Inom block 4 väljs övriga kurser som bidrar till att 

forskarutbilningsmålen uppnås. 

8. Vetenskapligt arbete 
I utbildningen skall ingå ett vetenskapligt arbete dokumenterat i en licentiatuppsats eller en 

doktorsavhandling. 

Före licentiatexamen (eller motsvarande denna nivå) ska den forskarstuderande ha deltagit i 

minst två internationella vetenskapliga konferenser. Vid minst en av dessa konferenser ska den 

forskarstuderande ha presenterat ett forskningsarbete. 

Före doktorsexamen ska den forskarstuderande ha deltagit i minst tre internationella 

vetenskapliga konferenser. Vid minst två av dessa ska den forskarstuderande ha presenterat 

forskningsarbeten. 

8.1 Licentiatuppsats 

Licentiatuppsatsen kan antingen presenteras i form av en monografi eller i form av en uppsats 

av typ sammanläggningsavhandling. För uppsats av det senare slaget gäller för licentiatexamen 

att minst 2 internationellt publicerade, eller för publicering godkända, arbeten ska ingå förutom 

kappa. 

Granskningen sker vid ett offentligt seminarium med externt förberedd diskussionsledare. 

Betyget, godkänd eller underkänd, sätts av examinator. 

Licentiatuppsatsen utformas normalt som en sammanläggningsavhandling. 

8.2 Doktorsavhandling 

Avhandlingen kan antingen presenteras i form av en monografi eller i form av en 

sammanläggningsavhandling. För sammanläggningsavhandlingen gäller att minst fyra (4) 

arbeten skall vara internationellt publicerade eller publicerbara i vetenskapliga tidskrifter 

och/eller konferenser med relevans för forskningsområdet. 

Doktorsavhandlingen utformas normalt som en sammanläggningsavhandling. 

9. Övriga bestämmelser 
Om möjlighet och resurser så medger, ska den forskarstuderande under minst tre månader 

genomföra studier eller projektverksamhet vid universitet/högskola utanför Skandinavien. 

10. Övergångsbestämmelser 

Denna allmänna studieplan träder ikraft omedelbart. Tidigare antagna doktorander har dock rätt 

att under 18 månaders tid fullfölja studierna enligt den tidigare studieplanen. 

 

För doktorander med antagningsdatum 2019-01-01 eller senare är det obligatoriskt att delta och 

bli godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (Introductory 

Workshop for Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F eller motsvarande för att 

uppfylla kraven för examen. 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

Förslag på beslut angående nedläggning av 
forskarutbildningsämnet Maskinkonstruktion 

Institutionen för Designvetenskaper planerar att utveckla en bredare allmän 

studieplan som inkluderar flera av de nuvarande forskarutbildningsämnena vid 

institutionen.  

 

Ett av de nuvarande forskarutbildningsämnena, Maskinkonstruktion, har för 

närvarande ingen doktorand inskriven. Forskningen inom ämnet är fortfarande 

aktiv men begränsad.  

                                              

Institutionen för Designvetenskaper ansöker därmed om att få lägga ner 

forskarutbildningsämnet Maskinkonstruktion (TEMMKF00). 

 

Förslag på beslut: 

Styrelsen för Lunds Tekniska högskola beslutar att 

 Lägga ner forskarutbildningsämnet Maskinkonstruktion/Machine Design 

(TEMMKF00) enligt allmänna studieplanen Dnr U 2019/104, bilaga 1. 

Beslut enligt U 2020/33. 
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Ja n-Eric Ståhl, Prefekt

lnst. För Maskinteknologi LTH, LU

Styrelsen för LTH

Att. Rektor Viktor Övall

Nedläggning av forskarutbildning i ämnet Maskinelement

lnstitutionen har under det senaste året diskuterat och föreslagit en omorganisation av ìnstitutionens

verksamhet, bl.a. i syfte att skapa större och kraftfullare arbetsenheter med minskad sårbarhet. I linje med

detta arbete påverkas också forskarutbildningen med tillhörande organisation. Arbetet kring den nya or-
ganisationen har beaktat resultaten från UKAs utvärdering av forskarutbildningen och resultaten från vår

egen självvärdering som gjorts av forskningen och dess integration med forskarutbildning, grundutbildning

och samverkan med industri och omgivande samhälle.

Ett resultat av detta arbete är att institutionen begär att snarast få lägga ner den enskilda forskarutbild-
ningen i ämnet Maskinelement. Sedan 2018-01-01 har antagningen av forskarstuderande i Maskinelement

stoppats. Förnärvarande finns det en kvarvarande doktorand i Maskinelement som kommer att färdig-

ställa sin avhandling. Ett särskilt handledarlag finns för doktoranden och forskarstudierna kommer att
kunna avslutas med stöd från en nyrekryterad professor i ämnet Maskinelement.

Föreliggande beslut har beretts i lnstitutionsstyrelsen r diskussioner knutna till en förändrad organi-
sation av institutionen

Jan-Eric Ståhl, Prefekt
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Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Maskinelement 
TEMMEF00 

Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Lunds Tekniska Högskola, LTH,  

2007-09-24 och senast ändrad 2019-03-12 (Dnr U 2019/104). 

1. Ämnesbeskrivning 
Maskinelement är ett ämne i vilket behandlas de i olika konstruktioner ingående, i huvudsak 

mekaniska, komponenterna. Forskningens syfte är att genom analyser, undersökningar och experiment 

beskriva komponenternas funktion och hållfasthet på ett sätt som gör forskningsresultaten praktiskt 

användbara för att utifrån uppställda kriterier på olika sätt kunna optimera såväl komponenterna som 

konstruktionen i dess helhet. 

2. Syfte med utbildning på forskarnivå vid LTH 
Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola har 2007-02-15 fastställt följande syfte med utbildningen. 

 

Utbildning på forskarnivå vid LTH har som övergripande syfte att bidra till samhällsutveckling och 

välstånd genom att tillgodose behov av forskarutbildad arbetskraft inom näringsliv, högskola och 

omgivande samhälle. LTH skall främst utbilda kvalificerade doktorer och licentiater inom områdena 

för LTH:s yrkesexamina. Utbildningen avser i huvudsak utbildning på forskarnivå av ingenjörer och 

arkitekter. Utbildningen är utformad för att stimulera den personliga utvecklingen och individens 

unika egenskaper. 

 

Kännetecknande för en forskarutbildad från LTH är att hon/han: 

 väl behärskar vetenskaplig teori och metodik liksom kritiskt, vetenskapligt tänkande 

 har uppnått fördjupning och bredd inom forskarutbildningsämnet 

 

Utbildningen syftar till att utveckla: 

 kreativitet och självständighet med förmåga att formulera kvalificerade problemställningar, 

lösa problem samt att planera, genomföra och utvärdera projekt inom begränsade tidsramar 

 förändringsberedskap 

 personligt nätverk, såväl nationellt som internationellt 

 social kompetens och kommunikationsförmåga 

 pedagogisk förmåga 

 innovationsförmåga samt ledar- och entreprenörskap 

 

I avsikt att åstadkomma dessa goda egenskaper tillämpas vid LTH: 

 högkvalitativ handledning och god studiesocial situation i en kreativ miljö 

 en god avvägning mellan grundläggande och tillämpad forskning med öppenhet mot 

omgivande samhälle 

 ett kvalificerat utbud av forskarutbildningskurser på såväl institutionsbasis som fakultetsnivå 

 en god balans mellan kurser och avhandlingsarbete 

1 



 erhållna forskningsresultat presenteras vid nationella och internationella konferenser och 

publiceras i internationellt erkända tidskrifter eller på annat motsvarande sätt som innebär en 

bred exponering och spridning 

 möjligheter att vistas i internationell forskningsmiljö i kortare eller längre perioder 

3. Mål för utbildningen på forskarnivå 
Mål för utbildning på forskarnivå anges i Högskoleförordningen. 

3.1 Licentiatexamen 

Kunskap och förståelse 

För licentiatexamen skall doktoranden 

 visa kunskap och förståelse inom forskningsområdet, inbegripet aktuell specialistkunskap 

inom en avgränsad del av detta samt fördjupad kunskap i vetenskaplig metodik i allmänhet 

och det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet. 

Färdighet och förmåga 

För licentiatexamen skall doktoranden 

 visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt och med vetenskaplig noggrannhet 

identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra 

ett begränsat forskningsarbete och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och 

därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, 

 visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt 

klart presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 

vetenskapssamhället och samhället i övrigt, och 

 visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- och utvecklingsarbete 

och för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För licentiatexamen skall doktoranden 

 visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, 

 visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används, och 

 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 

kunskapsutveckling 

3.2 Doktorsexamen 

Kunskap och förståelse 

För doktorsexamen skall doktoranden 

 visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och 

aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och 

 visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika 

forskningsområdets metoder i synnerhet. 

Färdighet och förmåga 

För doktorsexamen skall doktoranden 

 visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och 

bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, 

 visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera 

och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning 



och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant 

arbete, 

 med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till 

kunskapsutvecklingen, 

 visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med 

auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 

vetenskapssamhället och samhället i övrigt, 

 visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 

 visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 

professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För doktorsexamen skall doktoranden 

 visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra 

forskningsetiska bedömningar, och 

 visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället 

och människors ansvar för hur den används. 

4. Grundläggande- och särskild behörighet 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som 

1.  avlagt examen på avancerad nivå, eller 

2.  fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på 

avancerad nivå, eller 

3.  på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, 

om det finns särskilda skäl. Förordning (2010:1064). 

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har  

1. minst 120 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på 

avancerad nivå, inklusive ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad 

nivå, eller 

2. examen på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller motsvarande 

utbildning som bedöms vara likvärdig. 

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.  

Dispens från behörighetskraven kan ges av styrelsen för LTH.  

5. Urval 
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. 

Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och 

avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande: 

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan 

visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju. 

2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga 

problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring 

detta vid en eventuell intervju.   

3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation 

4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet. 



6. Examenskrav 
Utbildningen på forskarnivå avslutas med doktorsexamen eller, om studenten så önskar eller detta har 

angivits i antagningsbeslutet, med licentiatexamen. Studenten har också rätt, men inte skyldighet, att 

avlägga licentiatexamen som en etapp i utbildningen på forskarnivå. 

 

För licentiatexamen krävs 

 godkända kurser om minst 30 högskolepoäng 

 godkänd vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst 60 högskolepoäng 

 

Uppsatsen och kurserna skall tillsammans omfatta 120 högskolepoäng. 

 

För doktorsexamen krävs 

 godkända kurser om minst 60 högskolepoäng 

 godkänd avhandling vars omfattning motsvarar studier om minst 120 högskolepoäng 

 

Avhandlingen och kurserna skall tillsammans omfatta 240 högskolepoäng. 

6.1 Examensbenämning 

Benämningar på de examina som utbildningen leder fram till är: 

Teknologie licentiatexamenlLicentiate in Engineering 

Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 

alt 

Filosofie licentiatexamen/Licentiate of Philosophy 

Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy  

 

7. Kursdelen 

I utbildningen skall ingå kurser. För varje kurs skall det utses en examinator vid den institution som 

ger kursen. Examinator skall fastställa en skriftlig kursplan som bland annat anger kursens benämning 

på svenska och engelska, kursens mål, innehåll och högskolepoängtal.  

 

I den individuella studieplanen skall bland annat anges vilka kurser som för den enskilde studenten 

skall eller får ingå i utbildningen samt hur många högskolepoäng varje kurs därvid skall räknas som. 

Härvid kan även kurser genomgångna vid andra fakulteter eller högskolor tas med.  

 

Det är obligatoriskt att delta och bli godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander 

vid LTH (Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F eller 

motsvarande. 

 

Följande riktlinjer gäller för utformningen av kursdelen av utbildningen. 

1. Grundläggande ämnesspecifika kurser. Dessa kurser bildar en gemensam bas för studenter 

som går utbildning på forskarnivå i maskinelement och ges som regel i form av 

seminarieserier. 

2. Fördjupningskurser inom ämnesområdet maskinelement. 

3. Valfria kurser som ligger utanför ämnet maskinelement. Kurserna väljs i samråd med 

handledare och kan exempelvis innefatta ämnen som ligger inom områdena matematik, 

statistik, hållfasthetslära, programmering och kemi. 

7.1 Licentiatexamen 

Fördelningen av högskolepoäng inom kursblocken är normalt: 



 Grundläggande ämnesspecifika kurser: 30-45 högskolepoäng. 

 Fördjupningskurser: 15-30 högskolepoäng 

 Valfria kurser: 7.5-15 högskolepoäng 

7.2 Doktorsexamen 

Fördelningen av högskolepoäng inom kursblocken är normalt: 

 Grundläggande ämnesspecifika kurser: 45-60 högskolepoäng. 

 Fördjupningskurser: 15-30 högskolepoäng 

 Valfria kurser: 7.5-15 högskolepoäng 

8. Vetenskapligt arbete 

I utbildningen skall ingå ett vetenskapligt arbete dokumenterat i en licentiatuppsats eller en 

doktorsavhandling. 

8.1 Licentiatuppsats 

Uppsatsen ska skrivas på engelska. Uppsatsen kan antingen skrivas som en monografi eller som en 

avkortad monografi med bilagda artiklar som är inskickade till vetenskapliga tidskrifter. 

Uppsatsen presenteras vid ett seminarium med vetenskaplig extern granskare vars roll är att både 

diskutera arbetet med studenten vid presentationen och utföra kvalitetsgranskning av arbetet före 

presentationen. 

8.2 Doktorsavhandling 

Avhandlingen ska skrivas på engelska. Avhandlingen kan antingen skrivas som en monografi eller 

som en avkortad monografi med bilagda artiklar som är inskickade till vetenskapliga tidskrifter. 

Målsättningen är att någon eller några av dessa artiklar ska vara accepterade för publicering eller 

publicerade innan avhandlingsarbetet är slutfört. 

 

9. Övergångsbestämmelser 
För doktorander med antagningsdatum 2019-01-01 eller senare är det obligatoriskt att delta och bli 

godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (Introductory Workshop for 

Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F eller motsvarande för att uppfylla kraven för 

examen. 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

Förslag på beslut angående nedläggning av 
forskarutbildningsämnet Maskinelement 

Institutionen för Maskinteknologi har under det senaste året arbetat med 

omorganisation av sin verksamhet, bl.a. i syfte att skapa större och kraftfullare 

arbetsenheter med minskad sårbarhet. Inom detta arbete påverkas även 

forskarutbildningen och dess organisation. Som ett resultat av detta anhåller 

institutionen om att lägga ner forskarutbildningsämnet Maskinelement. 

 

Sedan 1 januari 2018 har institutionen inte antagit någon forskarstuderande inom 

ämnet Maskinelement. Det finns en kvarvarande doktorand inom ämnet som 

planerar slutföra sin utbildning. Ett särskilt handledarlag finns för doktoranden och 

forskarstudierna kommer att kunna avslutas med stöd från en nyrekryterad 

professor inom ämnet. 

 

Institutionen för Maskinteknologi ansöker därmed om att få lägga ner 

forskarutbildningsämnet Maskinelement (TEMMEF00). 

 

Förslag på beslut: 

Styrelsen för Lunds Tekniska högskola beslutar att 

 Lägga ner forskarutbildningsämnet Maskinelement/Machine Elements 

(TEMMEF00) enligt allmänna studieplanen Dnr U 2019/104, bilaga 1. 

Beslut enligt U 2020/48. 
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§ 12 BESLUT  
 
Föredragande: Linda Clarin  
Dnr STYR 2020/41 

 
  

 Beslut: Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola beslutar att fastställa 
  arbetsordningen för Lunds Tekniska Högskola LTH inklusive 
  SLTHs delegation till LTHs rektor enligt bilaga. Arbetsordningen 
  träder i kraft den 1 masr 2020. 
 
  Styrelsen för LTH beslutar att arbetsordningen för LTH fortsatt ska  
  genomgå årlig revision med mål att nästa arbetsordning ska träda i  
  kraft den 1/3 2021. 

 
Beslutet justerades omedelbart. 

  
 
 
Vid protokollet Justeras 
 
Beatrice Nordlöf Charlotta Falvin 
 Viktor Öwall 
 Malin Bruce 
 
Bestyrkes på tjänstens vägnar 
 
 
Beatrice Nordlöf 
Avd. chef Ledningsstöd 
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S 13 BESLUT

Beslut:

Föredragande: Karolina Isaksson

Sryrelsen for Lunds Tekniska Högskola beslutar att åstställa

bokslutet far 20t9.

Beslutet justerades omedelbart.

Vid protokollet Justeras

Beatrice Nordlöf Charlotta Falvin
Viktor Öwall
Malin Bruce

Bestyrkes på tjänstens vägnar

Beatrice Nordlöf
Avd. chef Ledningsstöd
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Ekonomi

• Fastställa bokslut 2019-12-31



Utf 2018 Utf 2019 BU 2019
Diff BU-
utfall BU 2020

Intäkter 676 187 697 149 676 336 20 813 710 658

Kostnader -654 755 -693 287 -675 204 -18 083 -704 730

Summa RR 21 432 3 862 1 132 2 730 5 928

Utbildning (KSEK)

Intäkter: Försäljning av tjänster, avgiftstudenter, bidrag från stiftelser 
Kostnader: Fördelning av lokaler mellan verksamheter, personal



Utf 2018 Utf 2019 BU 2019
Diff BU-
utfall BU 2020

Intäkter 1 188 178 1 253 912 1 227 200 26 713 1 251 786

Kostnader -1 236 073 -1 264 476 -1 250 464 -14 012 -1 284 407

Summa RR -47 895 -10 563 -23 264 12 700 -32 621

Forskning (KSEK)

Intäkter: uppdragsforskning och försäljning av rådgivningstjänster
Kostnader: personal



Utf 2018 Utf 2019 BU 2019
Diff BU-
utfall BU 2020

Intäkter 1 864 365 1 951 062 1 903 536 47 526 1 962 444

Kostnader -1 890 828 -1 957 763 -1 925 667 -32 096 -1 989 137

Summa RR Officiell -26 463 -6 701 -22 131 15 430 -26 693

Totalt (KSEK)



Förutbetalda bidrag (KSEK)



Myndighetskapital

15,7 %

6,6%

20,6%



Heltidsekvivalenter per 
befattningskategori



Myndighets-
kapital UB 

2018
MK/kost-

nader 2018

Myndighets-
kapital UB 

2019
MK/kost-

nader 2019

10 LTH 317 040 17% 306 766 16%

i107991 LTH Gemensamt 101 724 134% 99 442 127%

i107131 Fysik LTH 45 385 15% 35 519 11%

i107200 Elektro- o informationsteknik 30 096 23% 32 425 23%

i107710 Kemi LTH 24 272 19% 22 828 16%

i107460 Teknik och samhälle 25 185 31% 18 460 22%

i107150 Matematikcentrum LTH 6 866 7% 17 482 17%

i107310 Teknisk ekonomi och logistik 17 493 55% 16 811 49%

i107717 Immunteknologi 11 616 25% 14 932 32%

i107381 Energivetenskaper 14 959 21% 13 754 20%

i107740 Livsmedelsteknik 12 039 23% 10 785 17%

i107161 Reglerteknik 9 427 18% 9 381 17%

i107800 Cent f  Engineering & Education 5 183 33% 7 563 46%

i107121 Datavetenskap -1 050 -1% 6 576 9%

i107340 Designvetenskaper 9 167 7% 5 923 4%

i107760 Kemiteknik 12 360 18% 5 795 8%

i107420 Byggvetenskaper 778 1% 5 298 8%

i107500 Arkitektur och byggd miljö 4 366 5% 2 846 3%

i107230 Biomedicinsk teknik -649 -1% 742 1%

i107440 Bygg- och miljöteknologi 1 021 1% -2 641 -2%

i107975 Vattenhallen LTH -3 470 -25% -3 727 -24%

i107966 ID-A verkstaden -3 372 -50% -3 835 -62%

i107350 Maskinteknologi -6 913 -13% -4 388 -9%

i107850 Traf ikflyghögskolan 743 2% -5 241 -13%

Myndighetskapital per institution 
(KSEK)



Ekonomi

• Fastställa bokslut 2019-12-31





Ekonomisk utveckling 2004-2022 (mnkr)



Ekonomisk utveckling 2004-2019



Takbelopp och utfall 2012 – 2019 (tkr 
och procent)



Fakulteternas över/underproduktion 
2019



Utfall och myndighetskapital 2019 (mnkr)

Fakultet Utbildning Forskning Mynd kap
LTH 4 -11 307
Natur 3 -15 246
Jur -0 3 26
Sam 8 11 191
EHL -1 -2 79
Med 1 26 491
KMT 5 3 16
HT 5 26 136
USV -1 1 -2 
LUKOM -0 1 11
MAX IV -14 32



Myndighetskapitalet 2019-2022

Fakultet Utb Fo Totalt Utb Fo Totalt Utb Fo Totalt
LTH 7% 20% 16% 7% 18% 12% 7% 15% 12%
Natur 18% 21% 21% 18% 20% 19% 16% 18% 18%
Juridik 13% 22% 17% 11% 18% 15% 5% 17% 10%
Samhällsvet. 23% 30% 26% 22% 28% 25% 19% 25% 22%
EHL 19% 19% 19% 18% 19% 19% 18% 19% 19%
Medicin 17% 18% 17% 18% 16% 17% 20% 15% 16%
Konst 4% 29% 9% 3% 21% 7% 3% 21% 7%
HT 17% 25% 22% 17% 31% 25% 16% 37% 29%
USV 23% -10% -4% 27% -11% -9% 26% -19% -13%
LUKOM 4% 24% 16% 5% 23% 16% 5% 21% 15%
MAX IV-lab 5% 5% 5% 5% 2% 2%

LU tot 15% 21% 19% 15% 21% 19% 16% 21% 19%

Mynd.kap, mnkr 404 1 295 1 700 413 1 325 1 738 417 1 347 1 763

Myndighetskapital i procent av kostnaderna
2019 2020 2022



Avlyft myndighetskapital

För 2019 beräknas 30 mnkr i avlyft (2018 34 mnkr)



LTH Styrelsemöte
Charlotta Johnsson
Vice rektor Samverkan Innovation



Average age of world’s 
top 10 companies

Average age of world’s 
top 10 universities



Average age of world’s 
top 10 companies

Average age of world’s 
top 10 universities

51 YEARS
389 YEARS



Universiteten en viktig roll i samhället

Stödja företag och organisationer:
• Stabilitet och Trovärdighet
• Demokratiska värderingar
• Inflytelserik samhällsaktör

Rusta individen (studenten) för framtiden:
• Starka grundkunskaper
• Våga testa och ge sig ut i det okända
• Samarbete över gränser

Universitetens roll



Tillsammans utforskar 
och skapar vi – till 
nytta för världen
• För ömsesidig nytta och byggande 

av spjutspetskunskap
• Nya perspektiv på problem och 

lösningar
• Kulturnatt, examensarbeten, 

LTH Open Door, forskningsprojekt,  
”gränsgångare”, …



Samverkan med utbildning
GU-branschråden

Exjobb och praktik

Samverkan med forskning
Strategiskt partnerskap

Adjungeringar och ind doktorander
Science and Innovation Talks/Visits

Öppna mötesplatser 
X-Lab

LTH Open Door
Studentföreningar

Livslångt lärande
Vidareutbildning 

Uppdragsutbildning
Samverkansutbildning

Årliga events

Alumninätverk

Innovationer

Kommunikation kring samverkan





En öppen plats 
att mötas på
1 177 kvadratmeter lagerplats
ska omvandlas …



• Öppen plats att mötas

• Co-working space

• Tvärdisciplinellt

• Engagemang

• Uppmuntra nyfikenheten 
och nyskapande











• LTH:s utvecklingsprojekt InnovationsKultur ska ge förslag på aktiviteter 
som stärker upplevelsen av LTH som en innovativ miljö (för studenter, 
forskare och övriga).

• Arbetar med fysisk plats och innehåll (t ex inspirationsseminarier). 

• Samtal med LTH-studenter, studentföreningar, AI Lund och VentureLab.

• Realisering i tre faser.

• LTH 60år?

Vi stärker LTH som innovativ miljö

Small Scale
• Tid: Okt 19-apr 20
• Yta: 50 m2
• Budget: 900 kkr (7mån)

Mid Scale
• Tid: Maj 20-jun 22
• Yta: 115 m2
• Budget: 3 000 kkr (26 mån)

Full Scale
• Tid: Juli 22- framåt
• Yta: 400 m2 (+800m2)
• Budget: 1 700 kkr (12 mån)



“Listen to the mustn'ts, 
child. Listen to the don'ts. 
Listen to the shouldn'ts,   
the impossibles, the won'ts. 
Listen to the never haves, 
then listen close to me... 
Anything can happen, 
child. Anything can be.”

- Shel Silverstein



• Livslångt lärande bygger på en syn om att universitetet 
bör vara ett utbildningsnav för människor under hela 
livet

• Livslångt lärande är ett samlingsnamn för olika 
utbildningsformer (tre identifierade)

• LTH deltar i LU:s utskott för uppdragsutbildning

• LTH arbetar med att ta fram strategidokument

• LTH har även en intern grupp som tittar på hur 
uppdragsutbildning kan bedrivas och vilka interna 
processer och resurser som behövs

Livslångt lärande



Fort- och vidareutbildning
• Individen söker
• Antagning på betyg
• Fristående kurser

Uppdragsutbildning
• Behov hos företag
• Skall följa förordning
• Utbudet ses över 

Samverkansutbildning
• Mindre formella kontaktformer
• Lätt, snabbt, agilt
• Bygger på transparens

Livslångt lärande



Forskningslab vid LTH välkomnar 
företag att använda deras extra-
ordinära utrustning då den ej är 
uppbokad för forskningsaktiviteter. 

10 Labs: 3D-printing, VR, Fire, Electronics, 
Laser, Nano, Food, Immuntechnology, 
Aerosol, Biomedical eng.

4 more (soon): Robotics,  Climate, Measured
indoor environment, Samhällsbyggnads 
labbet. 

LTH Open Door

www.lth.se/opendoor

LTH Open Door 
OPEN LABS AT LTH | LUNDS UNIVERSITET



• Industry meets Academia

• Ute hos företagen

• Lättsamma och informativa 
kunskapsseminarier

• Mycket uppskattat

• LTH 60 år? 

Science and 
Innovation Talk

Inplanerat 2020:

• Tetrapak: 4

• Alfa-Laval: 3 

• Ericsson: 4

• Ev. Ideon, Sv.Ing. 



Årsskifte

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet

LU Strategiskt Partnerskap

LU Strategiskt Partnerskap

LU Strategiskt Partnerskap

LTH Science and Innovation Talk*3

LTH Open DoorLTH Open Door

LTH Science & 
Innovation Talk*3

LTH Science & 
Innovation Talk*3



• Plattform för regelbundna samtal

• Översyn av pågående samarbeten
• Inriktningar för nya samarbeten

• Gemensamt påverkansarbete

• LTH ingår i två(2) st 
• Ericsson, Saab
• TetraPak på gång

• LU-nivå!, LTH-nivå?

Strategiska Partnerskap 



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



LTH Styrelsemöte
TACK!


	SLTH 200210 prot
	§ 3 Föreg  Protokoll SLTH 191216
	§ 4 Rektorsrapport SLTH 200210
	§ 4 Rektorsrapport SLTH 200210
	Frågan om flytt till Brunnshög och SVS är ständigt på agendan. Nu har LU skapat en visionsgrupp som skall ta fram en tydlig vision om etableringen. Viktor är en del av denna grupp. Även LTH har initierat en visionsgrupp under ledning av Heiner Linke, ...
	Beslut om initiering av upphandling av LundNanoLabs nya lokaler närmar sig.
	Båda dessa frågor kräver ett inriktningsbeslut före eller strax efter sommaren.
	Efter ledningsinternat har LTHs ledning beslutat att skriva ett ”testamente” för att belysa vad man gjort och varför. Detta åtföljs av en verksamhetsplan för LTH 2020.
	Viktiga frågor
	 Lanseringen av ”Drömmar och Upptäckter” har varit mycket positiv men vi behöver ta nästa steg och fylla det med innehåll och att det blir en naturlig ingång till LTH. Hur flyttar vi fram vår synlighet och får samhället att förstå att vi verkligen är...
	 LU genomför RQ20. Hur kan vi använda resultaten och erfarenheterna av RQ20 för att åstadkomma en för att förflytta LTH i en positiv riktning? Kan RQ20 användas som en hävstång för organisatoriska förändringar? Vill vi?
	 LTH fyller 60 år 2021. Hur skall vi uppmärksamma detta? Hur kan vi dra nytta av det?
	 Organiseringen av CESAER Annual Meeting i oktober 2020.
	 Campus utveckling och frågan om ”nytt” Kårhus fortgår!
	Händelser, möten, resor, etc av vikt
	 Sen sist
	Prorektor, Utbildning på grundläggande, avancerad och forskarnivå, Jämställdhet och likabehandling, Annika Mårtensson
	Koppling till Strategiska planen
	Utbildning
	Forskning
	Ledning och organisation (Jämställdhet och likabehandling)
	Hänt sedan senast/pågående aktiviteter
	 Klart: Ett digitaliseringsråd vid LTH har skapats med 10 ledamöter med spridning över alla nyttoområden. Första möte är bokat den 24/2.
	 Pågående: Digitaliseringsrådet arbetar med att ta fram underlag för strategier och beslut.
	 Pågående: Förstudie av utvärdering av studenternas upplevelse av hur LTH:s användning av digitala verktyg stödjer lärandet. Projektstart i december och leverans av rekommendation baserat på pilotstudie i juni. Projektledare: Sandra Nilsson.
	 Pågående: Arbete med förnyelse av C-programmet med anledning av digitaliseringen. Projektledare: Paul Stankovski .
	 Pågående: Förnyelse av curricula inom samhällsbyggnad med anledning av digitaliseringen, speciellt V-programmet. Projektledare: Hans Bagge
	 Pågående: Arbete med förnyelse av D-programmet med anledning av digitaliseringen. Projektledare: Per Andersson.
	 Pågående: Arbete med förnyelse av E-programmet med anledning av digitaliseringen. Projektledare: Markus Törmänen.
	 Pågående: Ansökan om konsultation inom digitalisering i likhet med matematisk statistik-konsultation via strategiska äskanden är beviljad av FN. Pilot-projektet kommer att innehålla en kartläggning av behov av konsultation inom digitalisering. Proje...
	 Pågående: Utvecklingsprojekt ALC (ALC = active learning classrooms). Avser utveckling av den fysiska lärmiljön och pedagogiskt stöd till lärarna för att dessa ska kunna utnyttja lärmiljön på bästa sätt. VRD är projektägare för den pedagogiska delen....
	 Pågående: Införande av Canvas – lärplattform. VRD är projektägare. Projektledare: Ann-Catrin Johansson, bibliotekarie.
	 Pågående: Framtagande av underlag till ev. samverkansforskning inom digitalisering med Nimway/Sony på IKDC.
	 Pågående: Införande avLTHin (SiteVision), ett intranät för bl.a. hantering av interna dokument och samarbetsgrupper. Projektledare: Pernilla Daws

	 S1: Samverkan skall genomsyra det dagliga arbetet inom utbildning och forskning och konstnärligt utvecklingsarbete, och grundas i långsiktigt skapande av ömsesidig nytta tillsammans med samverkanspartners.
	 S2: I samverkan med omgivande samhälle, näringsliv och inom universitet skall LTH ta en ledande roll i att sprida kunskap om och arbeta med lösningar för stora samhällsutmaningar.
	Aktuella frågor
	Nedan listas de mest aktuella initiativen och dess aktuella frågor.
	Generellt:
	o Medverkan på LTHs kanslidag den 29 januari 2020.
	o Arbete med en Verksamhetsplan för Samverkan och Innovation pågår.
	S1-1: Näringslivsrådet
	 Nästa möte, 2019-02-07, kommer att ha fokus på Forskningssamverkan-  Utmaningar och Möjligheter.
	S1-5: Övrigt
	 Ny föreståndare på LU-centrumbildning CIRCLE utsedd, start 2020-01-01.
	 Initiala diskussioner med LU kring en EU-ansökan ”KIC inom Kultur och kreativa näringar”.
	S2-1: LTH Open Door
	 Antalet Lab som är med har ökat till 10. Ytterligare 4 är på väg in.
	 Ideon Science Park vill ha en presentation av LTH Open Door på deras ”Open Breakfast”. Planeringsmöte 11 februari.
	S2-2: Science and Innovation Talks (SIT)
	 Ericsson hade ett SIT på temat Open Source and Beyond (2020-01-10).
	 TetraPak hade ett SIT på temat Den marina maten den 4 december.
	 Alfa-Laval ska ha SIT på temat Industry4.0 den 7 februari.
	 Även Ideon Science Park har meddelat intresse av att starta SIT.
	 Möjligt att utnyttja SIT under vårt jubileumsår (LTH 60år)?
	S3-1 och S3-2: Vidareutbildning och Uppdragsutbildning:
	 Arbetet har påbörjats för att få fram tydliga definitioner av tre begrepp vilka förekommer inom Livslångtlärande: Vidareutbildning, Uppdragsutbildning och Samverkansutbildning.
	 Detta arbete görs ihop med LGGU samt med LUs avdelningen för uppdragsutbildning samt med LUs råd för Uppdragsutbildning.
	 Inventering av LTHs uppdragsutbildning pågår. Nuvarande info ger att 9 av våra 19 inst har Uppdragsutbildning, 34 kurser gavs som uppdragsutbildning under 2019.
	S4-1: InnovationsKultur
	 Beslut är fattat om Norra Apparathallen, framtida lokal för X-Lab (LTHs MakerSpace). (se S4-2).
	 Beslut fattat om budget för år 2020, 2021 och 2022.
	S4-2: MakerSpace:
	 Målet är att sätta upp ett MakerSpace (Innovations-verkstad för studenter) på LTH. Arbetet är indelat i tre faser; small-size (ht19-vt20), mid-size (ht20-vt22), full-size (ht22-forward).
	 Vision, budget och skisser på MakerSpacet har nu arbetats fram, och fasen Small-Scale har startats.
	 Beslut är fattat att LTH behåller Norra Apparathallen. Detta är den planerade  lokalen i Mid-Scale och Full-Scale.
	 Planeringsmöte med LTHs Infrastruktur-avd.
	S5-2: Media och Meritering
	 Arbete påbörjat med att se över rekryterings- och meriteringsprocesser för Adjungeringar. Arbetet görs tillsammans med JäLM gruppen.
	S5-5: Övrigt
	 Arbete pågår med att se över LTHs websidan för Samverkan.
	Händelser i urval sedan föregående rapport:

	LTH rapport vicerektor forskning - Erik Swietlicki 20200206
	Aktuella frågor
	 Forskningskvalitet och RQ20 – Swietlicki är LTHs kontaktperson för RQ20. Nu under vårvintern görs all planering inför de externa granskarnas besök i Lund första veckan i maj. Tord Hjalt är den person på LTH som är utsedd att ordna med allt det prakt...
	 Pre-award stöd LTH –Olaf Sveningsen, tidigare chef för LUs Forskningservice, lämnade på uppdrag av LTH in en rapport som beskriver hur ett LTH-centralt stöd för forskarna att skriva större ansökningar skulle kunna se ut. LTH kommer at ta fasta på ha...
	 Nyttområden ska fyllas med innehåll – De fem nyttområden som lanserades i ”Drömmar och Upptäckter” ska fyllas med innehåll. Fem personer har utsetts att påbörja denna process och vara sammankallande. Därefter ska fem andra LTH-forskare få en del av ...
	 Hållbarhetsplan för LTH – LU har i sin nya (sept 2019) hållbarhetsstrategi slagit fast att hållbarhet ska genomsyra hela LUs verksamhet. Fakulteterna åläggs att ta fram egna hållbarhetsplaner. Arbetet med att fram en plan för LTH kommer att fortgå u...
	 Kvalitetssäkring av LTHs forskning – UKÄ har fått regeringens uppdrag att även granska lärosätenas processer och system för att kvalitetssäkring av forskningens kvalitet, utöver grund- och forskarutbildningen. LTHs arbete med detta har påbörjats och...
	 Nyckeltal för forskning – En viktigt del av ett kvalitetssäkringssystem för forskningen är möjligheterna för ledningen och organisationen att långsiktigt och systematiskt följa upp forskningen och forskningens kvalitet. Ett arbete pågår vid LTH för ...
	 LUNARC - Ny datorhall – (LUNARC ligger formellt under LTH och med Swietlicki som styrelseordförande; LUNARC är en del av den nationella HPC-infrastrukturen SNIC). Efter långvariga förberedelser i samarbete med LU Bygg avser LUNARC att snarast formel...
	 LUNARC - Ny HPC-resurs – LUNARCs befintliga beräkningsresurs Aurora har nått slutet av sin livstid och måste ersättas senast 2021. En upphandling av ersättaren (arbetsnamn COSMOS) till Aurora måste därför påbörjas under våren 2020. SNIC kommer troli...
	 SNIC – LUNARC är en del av den nationella HPC-infrastrukturen SNIC. Den tidigare SNIC-styrelsen har fattat beslut om finansiering av nya omfattande HPC-resurser på KTH och Chalmers. LU har förslagit personer till SNICs nya styrelse samt till en refe...
	 LUs nya policy för forskningsdata – LU antog i våras en policy för forskningsdata. Grundregeln är att alla data som produceras inom LU ska vara öppet tillgängliga för alla användare. Undantag görs för persondata (GDPR) och skydd av immaterialrätt. E...
	 UB och fakultetsbiblioteken – LTH:s biblioteksnämnd avvecklas och biblioteksfrågorna kopplas istället starkare til LTH:s forskningsnämnd. Swietlicki är ledamot i UBs nybildade styrelse. Den nya styrelsen har inte längre representanter från varje fak...
	 Fördelningsmodell – Översynen av LTH:s modell för fördelning av fakultetens medel för forskning fortgår inom LTH FN. Flera olika förslag har föreslagit och utfallet simulerats. Arbetet fokuserar nu på att göra eventuella förändringar i posterna ”bas...
	 Forskningsinfrastruktur (nationell) – VR genomförde under hösten 2019 en ny behovsinventering (sker vartannat år) inför kommande utlysningar rörande nationella forsknings-infrastrukturer.
	 URFI (universitetens referensgrupp för forskningsinfrastruktur, LU representaras av vicerektor Stacey Sörensen), där alla de stora svenska lärosätena är med, beslutade 15 januari 2020 om en prioritetslista med förslag på nya nationella forskningsinf...
	 FIRS strategigrupp Smarta material – (Swietlicki är ordförande och LUs representant och där även Region Skåne, MAU, SVS, Max IV och ESS deltar) FIRS (Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne) fastställde i september sin nya strategi ”En internatione...
	 LINXS – (Swietlicki är LTHs representant i styrelsen) Arbetet med att hitta en ny föreståndare till LINXS pågår. Flera mycket intressanta kandidater ansökte om tjänsten (1 december 2019). Heiner Linke representerar nu LTH i den arbetsgrupp som ska v...
	Ledningsarbete - forskning
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