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Forskn ingsnämnd 1 

 

 
 
 
 
Närvarande ledamöter:  
Björn Regnell professor, ordförande 
Anders Gustafsson professor 
Thomas Johansson professor 
Stefan Kröll professor 
Boris Magnusson professor 
Hans W Persson professor 
Karl-Erik Årzén professor 
Kalle Åström professor, vice ordförande 
Kerstin Johnsson doktorand 
Jonas Lindstrand doktorand 
 
Närvarande suppleanter i ordinarie ledamots ställe 
 
Närvarande suppleanter 
 
Övriga närvarade 
Anna Trosslöv protokollförare 
 
Frånvarande ledamöter och suppleanter: 
Sofia Fahlvik Svensson doktorand 
Karl-Magnus Persson doktorand, suppleant 
 
_______________________________________________________________________ 

§ 36  MÖTETS ÖPPNANDE  
  
 Ordförande förklarade sammanträdet öppet.  

 
 

§ 37  FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 

Beslut: Den föreslagna dagordningen fastställdes med komplettering av ett ytterligare en 
punkt under meddelande (Ingenjörsvetenskapsakademin).  

 
 

§ 38 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 
 
Internationella toppforskare  
Ärendet tas upp på nästa sammanträde. Information finns på Vetenskapsrådets hemsida www.vr.se 
Nämnden finner det oklart hur prioritering ska ske. 
 
Nyckeltal  
Nyckeltal för att följa upp publiceringar. Ordföranden berättade att det eventuellt finns ett förslag från 
Per Warfvinge och Christina Åkerman på augustimötet. 
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Rättelse 
Anders Gustafsson var ej närvarande på förra sammanträdet.  
 
Medelstilldelning - forskningsportaler 
Annika Olsson, ny vicerektor för samverkan och innovation, har hand om portalerna. 
Rektor har beslutat att 500 000 kr av de avsatta medlen till forskningsportalerna ska gå till ett gemen-
samt webstöd via Jonas Wisbrant, programvaruportalen. Beslut om hur de resterande 500 000 kr ska 
fördelas är ännu inte klart. 
 
Ordföranden klargjorde FN1:s prioritering av Medicintekniska portalen och Programvaruportalen, 
med äskande om 100 000 kr vardera. 
 
Diskussion av behov av forskningsportaler. Nanometerkonsortiet, Lunds lasercentrum, CAST och för-
bränningstekniskt centrum. Fysik/Stefan Kröll föreslås lämna input till Annika Olsson. 
 
Beslut:  Protokollet lades ad acta. 

FN1 föreslår att Forskningsberedningen årligen tar fram en publikation över 
doktorandernas popvetenskapliga artiklar.  

  
Bilaga § 38:  Protokoll, FN1 2013-04-16 
  
 

§ 39 MEDDELANDE 
 
FN1 ledamoten Stefan Kröll avslutar sitt uppdrag i FN1. Ordföranden tackar Stefan Kröll för sin insats 
i FN1. 
 
Genombrottet arrangerar forskningsseminarium över lunch 5, 12 och 18 juni.  
Bilaga § 39A: Forskningsseminarium 
 

 Rektorns meddelanden.  
 Bilaga § 39B:  Rektorns meddelanden 

 
Rektorn önskar input till Ingenjörsvetenskapsakademien årliga högtidssammankomst om årets framsteg 
inom forskning och teknik. Vad har, det senaste året, varit allra mest intressant när det gäller forskning, 
i vid mening, på ditt lärosäte?  Förslag skickas före 10 juni till Beatrice Nordlöf, LTH:s kansli. 

 
 MAPCI invigning 3/6. 
 
 Sören Vang Andersen, professor i tillämpad matematik med inriktning mot Audio och video. 
 
 M-health och E-health Malmö Mässan, 30 maj kl 8:00-10:30. 

 
 

§ 40 DELEGATIONSBESLUT 
 

Beslut: Delegationsbeslut gällande disputationsärenden med (LTH 2013/619, LTH 
2013/644 och LTH 2013/836) läggs ad acta. 

 Delegationsbeslut gällande fastställda kursplaner i FN1 (LTH 2013/762) läggs 
ad acta. 
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 Principdiskussion om kursplaner  
Diskussion om läskurser och kurser som via förkunskapskrav enbart gör det möjligt för doktorander 
inom den egna institutionen att läsa. Nämnden är enig om att det inte är förenligt med krav på ersätt-
ning för kurs.   

 
Bilaga § 40A:  Disputationsärenden  
Bilaga § 40B: Fastställda kursplaner  
 

 
§ 41 RAPPORT FRÅN FORSKNINGSBEREDNINGEN 

 
Ordföranden rapporterade från forskningsberedningen. 
Bilaga § 41:  Minnesanteckningar Forskningsberedningen, 2013-04-25 

 
 
§ 42 PRIORITERING AV FORSKNINGSOMRÅDEN FÖR YNGRE FORSKARE 

 
FN1 prioriterade 4 inkomna ansökningar för yngre forskare.  

 
 Beslut:  Ledamöterna finner att förslagen Security in the cloud, Financial mathematics, 

Resilient technical infrastructures alla är högt rankade med givna kriterier och 
rekommenderar att alla dess tre beviljas stöd. I händelse av att färre än tre förslag 
kan beviljas medel förordar FN1 i första hand Security in the cloud och Finan-
cial mathematics och i andra hand Resilient technical infrastructures.  

 
 Bilaga § 42: Ansökningar 

 
Förslag till förändringar till nästa omgång: 

 att institutionerna enbart ska lämna ett förslag.  
 att prefekten ska uttala sig om hur det föreslagna forskningsområdet är strategiskt för institut-

ionen.  
 att formuleringen för huvudkriterier borde lyda ”Ämnet skall ha potential att växa till ett 

nytt/kompletterande nytt och/eller kompletterande forskningsområde eller ny inriktning för 
institutionen och LTH”  

 
 

§ 43 STIA RESEARCH THEMES 
 

Ordföranden informerade om Stellenbosch Institute for Advanced Study STIAS i Sydafrika, fel-
lowships för svenska forskare. Fellows ska vistas vid STIAS minst en månad, gärna 3 månader eller mer, 
men det behöver inte vara sammanhängande. Bidraget för vistelsen täcker flygresa, kost och logi. 

 
 
§ 44 DONATIONSKAMPANJ 

 
Information om donationskampanj. 
Bilaga § 44: Donationskampanj 
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§ 45 REVIDERADE ALLMÄNNA STUDIEPLANER 
 

Reviderade allmänna studieplaner för Industriell elektronik och Industriell automation har inkommit 
till FN1. FN1 anser att förändringarna är rimliga och okontroversiella. Förändringarna innebär att man 
lagt ihop kravbeskrivningen på Licentiat och Doktor, som var duplicerad. Man har tagit bort detaljer i 
procedurer kring intern hantering av själva avhandlingen.  

 
 Bilaga § 45:  Studieplaner 
  

Beslut:  Anders Gustafsson får mandat att kontrollera vad som är ämnesspecifikt i stu-
dieplanerna. FN1 tillstyrker förändringarna i studieplanerna för Industriell elekt-
ronik och Industriell automation. 

 
§ 46 REKTORSUPPDRAG 
  

Uppdrag från rektor att identifiera styrkeområden/profilområden/karaktärsområden. Ordföranden fö-
reslog att nämnden först bör fundera över vad som saknas och sedan kan nämnden sortera och grup-
pera områdena i listan. 
 

 Bilaga § 46:  Uppdrag 
 
Beslut: Ärendet tas upp på nästa möte i FN. Ledamöterna får i uppdrag att fundera över 

vad som saknas i listan som rektor tagit fram. 
 
 

§ 47 ÖVRIGT 
 
Nästa sammanträdesdatum: 20 augusti kl 13.15-15.00. 
 

   
§ 48  SAMMANTRÄDET AVSLUTADES 
 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 

 
 

 Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 Anna Trosslöv   Björn Regnell 
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Närvarande ledamöter:  
Björn Regnell professor, ordförande 
Anders Gustafsson professor 
Stefan Kröll professor 
Hans W Persson professor 
Karl-Erik Årzén professor 
Kalle Åström professor, vice ordförande 
Kerstin Johnsson doktorand 
Jonas Lindstrand doktorand 
Sofia Fahlvik Svensson doktorand 
 
Närvarande suppleanter i ordinarie ledamots ställe 
 
Närvarande suppleanter 
 
Övriga närvarade 
Anna Trosslöv protokollförare 
Tomas Jansson Medicinteknikportalen, § 33 
Per Runeson Programvaruportalen, § 33 
Fredrik Tufvesson Kommunikationsportalen, § 33 
 
Frånvarande ledamöter och suppleanter: 
Anders Gustafsson professor 
Thomas Johansson professor 
Boris Magnusson professor 
Karl-Magnus Persson doktorand, suppleant 
 
_______________________________________________________________________ 

§ 27  MÖTETS ÖPPNANDE  
  
 Ordförande förklarade sammanträdet öppet.  

 
 

§ 28  FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 

Beslut: Den föreslagna dagordningen fastställdes med följande förändring med komplet-
tering av ett ytterligare meddelande och en punkt under övrigt. Inbjudna gäster 
för presentation av forskningsportalerna: Per Runesson, Tomas Jansson och 
Fredrik Tufvesson. 

 
 

§ 29 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 
 
Beslut:  Uppdragen från föregående sammanträde ang. populärvetenskapliga artiklar, in-

ternationella toppforskare och uppdrag till forskningsservice bordlades till nästa 
sammanträde. 

  Protokollet lades ad acta. 



LUNDS UNIVERSITET      PROTOKOLL  
Lunds Tekniska Högskola     
Forskningsnämnd 1       2013-04-16 

2 

§ 30 MEDDELANDE 
 

 Rektorns meddelanden enligt utskick med kallelsen.  
 Remiss: Rättigheter för studenter vid LU – remissvar från LTH 
 Slutrapport – förstudien om forskningsinformationssystem för LU 

 
Bilaga 30: LTH:s remissvar - Rättigheter för studenter vid LU 
 
 

§ 31 DELEGATIONSBESLUT 
 

Beslut: Delegationsbeslut gällande disputationsärenden med (LTH 2013/414 och LTH 
2013/415) läggs ad acta. 

 Delegationsbeslut gällande fastställda kursplaner i FN1 (LTH 2013/454 och 
LTH 2013/515) läggs ad acta. 

 
Bilaga § 31A:  Disputationsärenden  
Bilaga § 31B: Fastställda kursplaner  
 
 

§ 32 RAPPORT OCH UPPDRAG FRÅN FORSKNINGSBEREDNINGEN 
 
Ordföranden informerade om rapport och uppdrag från forskningsberedningen. 

 Synpunkter på handläggnings- och beslutsordning. Synpunkter har framförts tidigare av dok-
toranderna inom FN1. Doktoranderna förbereder ett skriftligt förslag till forskningsberedning-
ens möte 2013-04-25 där synpunkterna klargörs och detaljerna framgår. Synpunkterna inbe-
griper bland annat önskemål om tydliggörande av institutionsstudierektorernas roll och deras 
relation till forskningsnämnderna. 
 

 Identifiering av lämpliga nyckeltal för forskningsnämnderna. Uppdraget från forskningsbered-
ningen var att föreslå system för att följa publikationer och citeringar. Idag finns endast studie-
volymsmål. Förslag att göra en sammanställning av alla FN1:s publikationer i LUP med hän-
syn till några väl valda nyckeltal – både tidsskrifter och konferenser, möjligen citeringar och h-
index. För att följa upp citeringar behöver man använda verktyg såsom Google Scholar då cite-
ringar inte framgår i LUP. Förslagsvis kan FN1 ta fram lista på forum att följa per institut-
ionsnivå – ordföranden föreslog att vi återkommer till denna punkt på nästa sammanträde. Dis-
kussion om hur man mäter både kvantitet och kvalitet och automatiskt genererade informat-
ionsunderlag. 

 
 

§ 33 PRESENTATION AV FORSKNINGSPORTALERNAS VERKSAMHET OCH ÄSKANDE AV 
MEDEL 
  
Programvaruportalen - Per Runesson 
Pågående aktiviteter: 

 LUCAS fika varje onsdag. 
 Årlig industridag - LUCAS-dag 
 LUCAS-frukost 5-10st/år 

Allmän diskussion om forskningsportalernas synlighet på LU:s hemsida. 
Budgetäskande 100.000kr 
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Medicinteknikportalen - Tomas Jansson 
Pågående aktiviterer: 

 Nätverkande 
 Två seminarier per år 

Planer för utveckling av portalen: 
 anordnande av konferens 
 deltagande på medicinteknikdagarna  
 deltagande på VINNOVA-konferens 
 uppdatering av portalens hemsida  
 behov av en nationell närvaro och synlighet 

Information om pågående institutionsbildning i medicin och teknik.  
 
Kommunikationsportalen - Fredrik Tufvesson 
Pågående aktiviteter: 

 institutionen anställer en forskningskoordinator som också kommer att fungera som portalfi-
gur. 

 Planer för portalen: 
 Aktiv utåtriktad verksamhet.  
 Jobba med hemsidan och uppdateringar. 
 Plattform för publikationer och seminarier. 

 
Ordföranden föreslog att ledamöterna skulle fundera på om det ’borde’ finnas andra forskningsportaler. 
Finns det några övergripande strategiska övervägande i detta avseende. Uppdraget är till nästa samman-
träde. 
 
 

§ 34 ÖVRIGT 
 
Ledamöterna välkomnas att skicka in notiser som kan vara av intresse för alumner vid LU generellt vid 
LTH specifikt. Notiserna skickas till Beatrice Nordlöf vid LTH:s kansli. 
 
Nästa sammanträdesdatum: 21 maj kl 13.15-15.00. 
 

   
§ 35  SAMMANTRÄDET AVSLUTADES 
 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 

 
 

 Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 Anna Trosslöv   Björn Regnell 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PhD supervisor lunch seminars in June 
	  
You	   are,	   as	   a	  main	   LTH	   doctoral	   supervisor,	   invited	   to	   three	   lunch-‐break	   seminars	   on	  
doctoral	  education.	  Pick	  up	  your	  sandwich/softdrink	  12.00-‐12.20.	  At	  12.20	  a	  15-‐minute	  
introductory	  presentation	  starts,	  followed	  by	  15	  minutes	  of	  round-‐table	  collegial	  sharing	  
of	   experiences	   and	   10	   minutes	   in-‐plenum	   discussion.	   A	   veggie	   lunch	   sandwich	   and	  
mineral	  water	  is	  served	  from	  12.00-‐.	  	  
	  
The	  first	   three	  seminars	  before	  the	  summer	  revolve	  around	  recent	   local	  knowledge	  and	  
observed	  phenomena	  in	  PhD	  training	  at	  LTH;	  	  
	  
June 5: What i s  going on in the c lo sed PhD asse s sment committee s  meetings  (betygsnämnderna) 
after  doctoral  defense s?  Criteria in use?  Quality  as surance of  the PhD degree?  (starting point: 
outcomes of docent course interviews 2010-2013).  
 
June 12: What quali t ie s  should characterize  PhD level  course s  at  LTH? What const i tute s  an 
appropriate  course  p lan in the new PhD course  database?  (starting point: the first experiences of 
assessing submitted course plans in the new PhD Course database)   
 
June 18: PhD student publication patterns  at  LTH – how do they vary,  and how much i s  
enough? What about the increasing PhD completion t ime at  LTH? (starting point: examples from 
LTH docent course reports). 
	  
Interested?	   Sign	  up	  with	  Lisbeth	  Tempte,	   at	   very	   latest	   10.00	   two	  working	  days	  before	  
each	  seminar	  (limited	  number	  of	  seats	  -‐	  sign	  up	  early	  to	  one	  or	  more	  seminars	  to	  ensure	  
participation).	  	  
	  
Room:	  Info	  given	  by	  us	  upon	  confirmed	  sign-‐up	  
Time:	  12.00-‐13.00	  each	  time.	  
Sign	  up:	  Lisbeth.Tempte@kansli.lth.se	  
 
 
Welcome! 
Anders Ahlberg, Engineering Education (PhD, Docent and Supervisor activities LTH Gemensamt) 
Anders Gustafsson (Director of PhD Studies/LTH Research Board 1) 
Eva Nordberg Karlsson (Director of PhD Studies/LTH Research Board 2) 
Per Tunestål (Director of PhD Studies/LTH Research Board 3) 
Ulla Holst (Vice Dean LTH/PhD studies) 

 
Sendlist: 

Main PhD 
supervisors  

LTH 
5/22/13 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Postadress Box 118  Besöksadress John Ericssons väg 3  Telefon dir INT-46-46-222 3423, växel INT-46-46-222 00 00  Telefax INT-46-46-222 4531  
E-post anders.axelsson@rektor.lth.se  Internet http://www.lth.se   

P res id ium 

Anders  Axe l sson 

Rektor  LTH 

 
 
 
 
 
 

 
ANMÄLNINGAR 
 
Järnvägsskolan blir kvar i Trafikverket 
Efter en längre tids arbete med att försöka hitta en ny ägare och verksamhetsform 
för Järnvägsskolan är det nu beslutat att skolan blir kvar som resultatenhet i 
Trafikverket. 
Under åren sedan Trafikverket bildades har dialog förts med många olika 
intressenter. Trafikverket har i dessa diskussioner varit mycket tydligt med att 
Järnvägsskolans möjligheter till långsiktig utveckling måste vara helt säkrad för 
att en överföring till en ny ägare skulle vara möjlig. Detta har inte lyckats fullt ut 
och därigenom återstod till slut endast möjligheten att fortsätta verksamheten 
inom ramen för Trafikverket. 
Vi välkomnar att ett beslut har tagits och ser med tillförsikt på framtiden. Att 
fortsätta som en resultatenhet inom Trafikverket ger oss mycket goda 
förutsättningar för att, tillsammans med våra kunder, fortsätta erbjuda förstklassig 
kompetensutveckling för den skandinaviska väg- och järnvägsmarknaden. 
Med vänlig hälsning  Jan Nilsson, Skolchef 

Börschefen blir ny vd i Folksam 
Styrelserna i Folksam Liv och Folksam Sak utnämnde på tisdagen Jens 
Henriksson till ny koncernchef och vd i Folksam. Han efterträder Anders 
Sundström, som tidigare har meddelat att han avgår för att övergå till 
styrelsearbete. 46-årige Henriksson är i dag vd för Nasdaq OMX Stockholm. Han 
tillträder som koncernchef och vd i Folksam senast den 1 november, enligt ett 
pressmeddelande. "Med sin breda bakgrund från näringsliv och samhällsfrågor är 
Jens Henriksson sällsynt lämpad att vässa Folksam för framtiden", skriver Nina 
Jarlbäck, ordförande i rekryteringskommittén. 

Ny professor 
Sören Vang Andersen, professor i tillämpad matematik med inriktning mot Audio 
och video. 
 
Ny mark och mer pengar till Science Village Scandinavia (från Rapidas) 
Lunds kommun, Lunds universitet och Region Skåne är i färd med att skjuta till 
ytterligare mark och finansiering till bolaget Science Village Scandinavia, som 
ska exploatera ytan mellan Max IV och ESS. I dagarna presenterade bolaget ett 
ramprogram för området, som ska rymma allt från gästbostäder och 
konferensanläggning, till lokaler åt företag och universitetsfilialer.  
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Enligt ett färskt styrelsebeslut ska Region Skåne och Lunds kommun skänka två 
angränsande markområden till Science Village Scandinavia AB, vilket ökar 
bolagets domäner från 17 till 24 hektar. Lunds universitet ska istället bidra med 
drygt fyra miljoner kronor i kontant finansiering. Fortfarande måste planen 
klubbas i bland annat kommun- och regionfullmäktige men det är mest en 
formalitet, uppger Science Village Scandinavias ordförande Bengt Holgersson.  
Ramprogrammet målar upp en grönskimrande vision där forsknings- och 
kontorslokaler kombineras med cykelbanor, spårväg, parkområden och till och 
med ett spa. Till hösten räknar Bengt Holgersson med att komma igång med 
detaljplansarbetet kring första etappen, byggnaderna närmast den planerade 
spårvägshållplatsen.  
– När Max IV tas i drift 2015 ska helst faciliteter som korttidsboenden, 
laboratorier och verkstäder vara klara, säger han.  
I slutet av 2012 gick Lunds kommun, Region Skåne och Lunds universitet in med 
25 miljoner kronor i Science Village Scandinavia. De tre ägarna beräknar dock att 
de totalt kommer behöva skjuta till uppåt 75 miljoner kronor innan de får tillbaka 
pengarna från sålda byggrätter.  
Science Village Scandinavia, som tidigare gick under namnet Lundamark, leds i 
dag av BG Svensson från Lunds universitets utvecklingsbolag Luis. Med som 
rådgivare är ESS tidigare direktör Colin Carlile. Bolaget är i färd med att 
rekrytera en ny vd då BG Svensson går i pension till hösten. 
 
QS World University Ranking 
De klassiska elituniversiteten i USA och Storbritannien toppar listan över 
världens bästa universitet. Men även i Sverige har vi utbildning i världsklass - 
Karolinska institutet i Solna är världens fjärde bästa universitet i farmakologi och 
tionde bästa i medicin. QS World University Rankings by Subject rankar varje år 
världens 700 bästa universitet ämnesvis. Toppar gör universitetet i Harvard i flera 
ämnen, vilket gör det till världens främsta. Men även svenska universitet hamnar 
högt - Karolinska institutet i Solna placerar sig på fjärde plats i ämnet 
farmakologi. I medicin hamnar samma universitet på tionde plats. Andra svenska 
universitet i topp 50 i olika ämnen är Stockholms universitet, Lund Uppsala, 
Handelshögskolan, KTH, Chalmers och Sveriges lantbruksuniversitet. 
 
 
UTLYSNINGAR OCH SEMINARIER 
 
Har distribuerats 
 
 
VECKA  20 -22 
 
v. 20  

 13/5 
Möte om Vattenhallen (8,30-9.30) 
Stabsmöte 9.30-10 
Presidium (inleds med beslut kl 10)  10-12 
Forskningsnämnd 
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 14/5 
Malmö Högskola (Eva E) 
 

 15/5 
AAx opponent i Luleå 
 

 16/5 
AAx opponent i Luleå 
 

 17/5 
Professorsinstallation SLU 
 

v. 21   
 20/5 

Stabsmöte 9.30-10 
Presidium (inleds med beslut kl 10)  10-12 
Prefektråd 
 

 21/5  
LU Biofuel research day 
SABID 
AFC 
Havsportalen 
 

 22/5 
Norra Alliansen 
 
23/5 
Möte om bisysslor 
RLR 
 

 24/5 
SLTH 
 

v.22  
 27/5 

Stabsmöte 9.30-10 
Presidium (inleds med beslutsmöte kl 10)  10-12 
ESS WaxIV möte 
 

 28/5 
Hedda days 
Linnemiljöutvärdering planering 
Besök från Leiden 
Infrastrukturberedning 
Arkitektskolans vårtställning 
Invigning av produktionsportalen 
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 29/5 
Sust Business Hub 
 

 30/5 
Forskningberedning 
Utbildningsberedning 
Middag fr hedersdoktorer 
 

 31/5  
Promotion  
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FASTSTÄLLDA KURSPLANER – FN1 (2013-01-01—2013-05-14) 
 
Dnr Kurskod Kursnamn
LTH 2013/454 EITN75F Avancerad analog design 
LTH 2013/454 FAF150F Medicinsk optik 
LTH 2013/454 FAFN10F Avancerade laser- och optiksystem 
LTH 2013/454 FRT085F Konvex optimering - projekt 
LTH 2013/454 FRT090F Avancerad PID-reglering 
LTH 2013/515 FKFN10F Reaktorfysik 
LTH 2013/515 FRT015F Konvex optimering med tillämpningar 
LTH 2013/515 FAFF01F Optik och optisk design 
LTH 2013/515 FAFF20F Multispektral avbildning 
LTH 2013/515 FAFN05F Ljus – materia växelverkan 
LTH 2013/515 FMA085F Maskininlärning 
LTH 2013/762 ETIN30F Integrerad radioelektronik 
LTH 2013/762 FAF095F Fotonik och optisk kommunikation 
LTH 2013/762 FAFN01F Lasrar 
LTH 2013/847  Högfrekvensförstärkare 
LTH 2013/847  Modern subatomär fysik 
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2013-05-14 
 



       MINNNESANTECKNINGAR - FoB 
       Sammanträdesdatum 

      2013-04-25 

Forskningsberedningen 

 

 

 
 
 
 
Närvarande ledamöter:  
Anders Axelsson rektor, ordförande 
Annika Mårtensson prorektor, punkt 5-8 
Ulla Holst vicerektor 
Björn Regnell ordf. FN 1  
Anders Gustafsson studierektor, FN 1 
Björn Bergenståhl ordf. FN 2 
Eva Nordberg Karlsson studierektor, FN 2 
Lars J Nilsson ordf. FN 3 
Per Tunestål studierektor, FN 3 
Elisabeth Joelsson studeranderepresentant 
Malin Jonsson studeranderepresentant 
Olof Mundt-Petersen studeranderepresentant 
 
Närvarande suppleanter i ordinarie ledamots ställe 
 
Närvarande suppleanter 
Kerstin Johnsson studeranderepresentant, 1:a suppl. 
Omar Chaudhry studeranderepresentant, 2:a suppl. 
 
Övriga närvarande 
Anna Trosslöv protokollförare 
Lotta Malmborg utbildningsavdelningen 
 
Frånvarande ledamöter och suppleanter: 
 
_______________________________________________________________________ 

1. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 

Den föreslagna dagordningen fastställdes med ytterligare en punkt under övrigt anmäld av Olof 
Mundt-Petersen. 

 
 

2. MINNESANTECKNINGAR FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE 
 
Minnesanteckningarna från föregående möte läggs till handlingarna. 

 
 

3. INFORMATIONSPUNKTER 
 

a) Rektorns anmälningar enligt utskick med kallelsen. 
 



LUNDS UNIVERSITET      MINNESANTECKNINGAR  
Lunds Tekniska Högskola     
Forskningsberedningen    2013-04-25 

2 

b) Rapport från kommittén för utbildning på forskarnivå (Eva Nordberg Karlsson) 
 Utvärdering av risker i utbildning på forskarnivå 
 Presentation av barometerundersökningar 
 Universitetsgemensamma kvalitetssatsningar med EQ-11-medel 
 Arbetet med en policy för utbildning på forskarnivå vid LU 

 
c) Rapport från LU:s forskningsnämnd (Anders Axelsson) 

 Riskvärdering 
 

 
4. FORSKARUTBILDNINGSFRÅGOR 

 
Trackit 
Camilla Hedberg informerade om ’Trackit’ intervjuer.  
 
Årsrapport 
Nästa årsrapport för forskarutbildning ska rapporteras in våren 2014. 
 
Individuella studieplaner 
Ulla Holst informerade om att den universitetsgemensamma utvecklingen av individuella studie-
planer kommer att bli försenad. 
 
Studiehandbok 
Studiehandbok för forskarutbildning finns tillgänglig på LTH:s hemsida. 
 
Institutionstjänstgöring 
Doktoranderna tog upp frågan om institutionstjänstgöring och de upplever att det är till nackdel 
att det inte finns reglerat hur många timmar t.ex. ett uppdrag i en forskningsnämnd innebär. Ulla 
Holst hänvisade till arbetstidsavtalet. Underlag från universitetet kan tas upp på nästa möte i forsk-
ningsberedningen. Personalchefen Sonja Meiby ska kallas till nästa möte. 
 
Befogenhetsfördelning och delegationer 
Doktoranderna framförde synpunkter på dokumentet ’Befogenhetsfördelning och delegationer 
inom utbildning på forskarnivå vid LTH’ (LTH 2012/1694). Rektor gav PG Nilsson i uppdrag att 
ta hänsyn till de synpunkter som doktoranderna har lämnat och revidera dokumentet.  

 
 Bilaga 4: Synpunkter från doktoranderna 
 

Nyckeltal för forskarutbildningen  
Doktoranderna uppmanas att skicka in synpunkter på nyckeltal till Per Warfvinge. 
 
 

5. RAPPORT FRÅN FORSKNINGSNÄMNDERNA 
 
FN 1 

 Nyckeltal - nämnden framförde att det är viktigt att det ska vara lätt att få ut 
nyckeltalsdata ur befintliga databaser. 
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Forts. p. 5 
 

 Forskningsportaler – presentation av äskande från Kommunikationsportalen, 
Medicinteknikportalen och programvaruportalen. Bidrag till verksamhet eller 
till administration? Samverkan mellan kommunikationsportalen och program-
varuportalen? 

 
FN 2 

 Forskningsportaler – presentation av äskande från Membranportalen och 
Livsmedels- och läkemedelsprotalen. Inget äskande från Läkemedel i Lund och 
Materialportalen. Rektor informerade att han träffar representanter från natur-
vetenskaplig och medicinsk fakultet angående samverkan med Läkemedel i 
Lund. 

 Spårvägen - kommer LTH författa ett centralt svar till kommunen? Det är vik-
tigt att det inte blir ett enskilt partsinlägg utan att fakulteten står bakom de 
synpunkter som framförs från LTH. Björn Bergenståhl ombeds hålla kontakt 
med representanter från Kemicentrum - Reine Wallenberg och Mikael Akke.  

 Jävsdeklaration – presentation av förslag enligt § 32 i FN2:s protokoll, 2013-
04-15. 

 
FN 3 

 Forskningsportaler – presentation av äskande från Energiportalen, Havsporta-
len, Innovationsportalen och Transportportalen. 

 Betygsnämndssammansättning – diskussion om krav på nivå. FN3 ombeds, i 
samråd med Camilla Hedberg, Lotta Malmborg, FN1 och FN2, att skriva förslag 
till riktlinjer för LTH gällande betygsnämndssammansättning.  

 
Allmänt 

 Forskningsportalernas borde synkas mer med LU. 
 Rektor informerade att Jonas Wisbrant, Programvaruportalen har fått i upp-

drag att göra en mall för forskningsportalernas hemsidor som ska innehålla 
självuppdaterande uppgifter.  

 
 

6. STRATEGISKA SATSNINGAR 
 
Rektor informerade om att fakulteterna har fått i uppdrag från LU centralt att tydliggöra sina stra-
tegiska satsningar. Vid halvårsskiftet 2014 ska fakulteterna presentera ett förslag. Forskningsdeka-
nerna och presidiet ska diskutera vidare denna fråga innan det går ut som ett uppdrag till forsk-
ningsnämnderna. 
 
Bilaga 6: Uppdrag avseende fakulteternas och USV:s strategiska arbete för sin forsking (LS 
2013/183) 
 
Rektor informerade om Mobil Institute. 
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7. FÖRSLAG TILL DONATIONSPROJEKT FÖR JUBILEUMSKAMPANJ (Anders Axelsson) 
 

Varje fakultet ombeds ta fram 3-4 prioriterade projekt för donationer, långsiktiga, gärna tvärveten-
skapliga, viktiga utmaningar för människor som är förståeligt även för utomstående. Huvudansva-
rig för LTH är Eric Hamilton. Utförligt informationsmaterial kommer att sändas ut inom kort. 
Fakulteten kommer att ha en kontaktperson som ansvarar för kontakterna gentemot fundraising-
kampanjen. Uppdrag till institutionerna: Skicka in förslag på donationskampanjobjekt till Beatrice 
Nordlöf. Inledningsvis räcker det med kortfattade beskrivningar men de slutliga cirka 4 förslagen 
skall beskrivas på 2-4 sidor. Forskningsnämnderna ombeds att ta upp ärendet på sina sammanträ-
den i maj.  
 

 Bilaga 7: Donationskampanj inför universitetets 350-årsjubileum 
 
 

8. ÖVRIGA FRÅGOR 
 

Olof Mundt-Petersen och Elisabeth Joelsson meddelade att de avgår som studeranderepresentanter 
i forskningsberedningen.  Rektor framförde ett tack från beredningen för deras goda insatser i be-
redningsarbetet. 
 

 
Nästa sammanträde – 30 maj.  

 
 

 
Ansvariga för minnesanteckningarna: Anders Axelsson och Anna Trosslöv 

 
 



Yngre forskare LTH  2013‐05‐14/AT

Ref.no Institution Inriktning Rangordning Kommentar FN
1 EIT Security in the cloud 1 Inst. har  haft flera interna förslag. FN1

2 Elmät
Joint Interpretation of Data for Groundwater, Environmental and 
Engineering Applications Rangordning kommer FN1

3 Elmät Resilient technical infrastructures Rangordning kommer FN1
4 Matematikcentrum Financial mathematics FN1

5 Kemiska Polymer technology directed towards polymer physics 1 FN2
6 Kemiska Växtbioteknik 3 FN2
7 Kemiska Biomolekylär simulering 2 FN2
8 Kemiska Industrial biotechnology with specialization in bioinformatics 4 FN2
9 Livsmedelsteknik Analytisk livsmedelskemi Ingen rangordning pga jäv FN2

10 Livsmedelsteknik Food Hygiene Ingen rangordning pga jäv FN2

11 Kemiteknik
Optimization of chemical processes for flexible and robust production 
and production changes FN2

12 Immunteknologi Celluär immunteknologi 1 FN2
13 Immunteknologi Högupplöst proteinkvantifiering  2 FN2

14 Maskinteknologi Exotiska material 1 FN3
15 Maskinteknologi Industriell värmning 2 FN3
16 Teknik och samhälle Sustainable urban mobility transition FN3

17
Byggvetenskaper/ 
Hållfasthetslära Experimental in‐operandi micromechanics of Li‐ion batteries Rangordning efterfrågad FN3

18 Byggvetenskaper Byggnadsakustik Rangordning efterfrågad FN3

19 Bygg‐ och miljöteknologi
Research on fire safety in high risk and critical electrical infrastructures 
such ass ESS, MAX IV 1 FN3

20 Bygg‐ och miljöteknologi
Träs fuktegenskaper vid höga fuktnivåer för användning i modeller för 
dimensionering av livslängd 1 FN3

21 Bygg‐ och miljöteknologi
Sustainability of energy‐water‐ecosystem‐economy nexus in a future 
warmer climate 3

22 Designvetenskaper
Universal Design with a focus on Tangible Embedded and Embodied 
Interaction

Ansökan önskar behandlas av både FN1 och FN3. 
Ingen rangordning FN3, FN1

23 Designvetenskaper Indoor environment Ingen rangordning FN3



Security in the cloud 

Application, 2-year support for young researcher  

Crypto and Security group, Department of Electrical and Information Technology 

 

Introduction 

Our society is becoming increasingly dependent on the trustworthy functioning of ICT and ICT 

infrastructure. Parallel with this development the importance of computer security has increased. 

Today, Internet is used for much more than sending emails and searching for information. Server-

client technology has been used for many years to do banking, trade stocks, and managing health 

care.  In the last few years this technology has been developed into what is now called cloud 

technology where the Internet has become a platform for services. These services can e.g., allow 

users to store large amounts of data, use applications residing on servers and even provide a 

complete computing environment. A complete company infrastructure can be hosted by a service 

provider specialising on this. The resources provided by the service provider is often referred to as 

residing in the cloud since the user typically does not care about where it is and how it is realized, but 

is instead seen as being somewhere out there, ready and usable. 

The use of cloud technology comes however not without concerns. Security is often mentioned as 

one of the major problems. Concerns about insufficient assurance of proper data storage, isolation, 

and user privacy hold back cloud development and deployment. This explains why there is today so 

much interest in cloud security. Cloud security deals with securing the communication, storage, and 

handling of data in the cloud. There are several aspects of this and some examples include the 

following. 

 Storing data on an untrusted server in the cloud. The fact that someone else is hosting the 

storage and service can be a privacy problem at best, but often the data also require 

confidentiality protection, i.e., encryption in order to prevent the hosting company from 

reading the data. 

 Computations on data stored in the cloud. If data is stored in encrypted form it is much more 

difficult to perform operations on the data since the decrypted result would not be the same 

as the result when operating on unencrypted data. Using fully homomorphic encryption is 

one way to solve this problem, but these schemes still require much research before being 

practical. 

 Searching on encrypted data stored in the cloud. A special case of operating on encrypted 

data is to search the data and return relevant results. The problem here is that the search 

engine is not allowed to know the clear text, while at the same time providing users the 

possibility to search the clear text for keywords or content. 

 Sharing of resources. Service providers typically use virtualization in order to allow several 

companies or users to share the same server and computational resources. Virtualization can 



be used to separate, users’ execution environments.. In this case it is important to secure the 

separation of the environments so that information is not leaked between them. 

 

Strategic value 

Cloud technology is an important research area that is expected to grow significantly in the years to 

come. Many large actors in the ICT world are actively expanding their efforts and operations in cloud 

technology solutions. This is also reflected by the new industry and education institute focusing on 

distributed (mobile) cloud. The EIT department with its research closely related to knowledge critical 

areas in mobile cloud is well prepared to be a strong player in mobile cloud development and as such 

it can contribute towards making Lund the leading region in cloud computing in general and cloud 

security in particular. 

Lund University has a VR framework grant together with Umeå University on cloud control. In that 

project a control theoretic approach to a range of cloud management problems is taken. This shows 

that cloud computing is a research topic that is recognized by VR and that Lund University is on the 

bleeding edge of that research. However, this ongoing project has no security perspective on cloud. 

Thus, cloud computing has become a research area at Lund University and security in the cloud is an 

important new direction well suited to complement and extend the current research strategy in Lund 

in general and the ongoing cloud computing work specifically.  The connection to this framework 

program has been discussed with Lund Center for Control of Complex Engineering Systems (LCCC), 

which is the LU representative in the program, and the Department of Automatic Control. They 

support an increased focus on the security aspects of cloud computing. 

 

Potential 

The EIT security group is internationally well recognized and in Sweden it is one of the major groups 

with strong theoretical research and many industrial contacts and contributions to international 

standards; e.g. Bluetooth and 3GPP. The above mentioned cloud security work is part of an increased 

focus on computer security at the department. It builds on ongoing and recent projects related to 

trusted computing. The focus has here been on platform security and how to realize secure 

communication between trusted execution environments. Moreover, we have had several projects in 

cryptography. Both cryptography and platform security differs in several aspects from cloud security, 

but from the discussion in the previous section it is clear that there are several related problems. 

Thus, we see cloud security as a very suitable extension to our current research, where we can apply 

and use our current research on a different area. 

 Our expertise in symmetric cryptology can be extended to new efficient solutions for 

searchable encryption. 

 Our expertise on virtualization can be extended to increase the security in separation of 

execution environments. 

 



Relation to education 

The aforementioned trend on the use and importance of ICT and its increasing demand on security 

also have effect on the need for increased efforts in education. Increasingly engineers will be offered 

jobs where ICT security is an important ingredient of their assignment and many engineers in ICT 

must have a fair understanding of ICT security technology needs. The crypto and security group has 

responded to this development by introducing the course “Web Security” in 2008. It is currently a 

compulsory third year course in the C program. In 2012 we introduced the continuation course 

“Advanced Web Security”. Together with the courses “Computer Security” and “Advanced Computer 

Security”, there are now four security courses offered at LTH. Several aspects of cloud security is 

included in our security courses, in particular in the course “Advanced Web Security”. It is thus 

beneficial for the department to also have research in cloud security as it will strengthen the 

educational aspects of the subject. 

 

Funding 

If the proposal is granted, we plan to announce a 4 year temporary position (biträdande lektor ?).We 

would like the person we recruit to take an active role in education, lecturing one or two courses and 

continue the educational development work done by the group during the last few years. 

The recruitment situation is perhaps not very good, as skilled researchers with the desired 

background are requested both from industry and academia. But we have a very strong internal 

candidate that has expressed an interest to stay within the group if such a position is announced. We 

have also communicated with a few international candidates who have expressed interest in coming 

to Lund. The remaining part of the research funding, not covered by the grant asked for, will come 

partly from a small project within Elliit, a VR grant and possibly also from faculty funding. 
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Joint Interpretation of Data for Groundwater, Environmental 
and Engineering Applications 
2013-05-07 Torleif Dahlin 

1. Introduction 

Natural and artificial groundwater resources represent an important part of the actually used 
drinkable water resource (e.g. about 50% in Sweden, 75% in Western Europe, 55% in Africa). 
The bacteriological quality is mostly superior to surface water, avoiding for example 
problems like those caused by the parasite cryptosporidium in Östersund and Skellefteå in 
recent time. As the temperature variation is less it also leads to reduced need of adding 
chloride to water distributed in pipes in the summer, with associated benefits. Hence there are 
often major advantages of using groundwater instead of surface water for water supply, and a 
trend towards that can be expected in light of the serious problems of securing safe drinking 
water from surface water supplies. There are, however, a number of potential threats to the 
quality of the groundwater, including for example contamination from agriculture, leakage of 
chemical and petroleum contaminants, run-off from the roads, etc. Other concerns can be the 
consequences of land clearing and climate changes. Remediation of contaminated 
groundwater resources is very costly if at all possible. 

Infrastructure construction work is almost always closely linked to groundwater, and 
unforeseen groundwater conditions are a risk factor often leading to delays and significant 
additional costs. Groundwater inflow is a problem that exists in connection with many 
infrastructure construction projects. Furthermore, damage on buildings and infrastructure may 
occur due to subsidence or change in natural geo-chemical conditions as a result of changes to 
groundwater systems. In order to handle these risks first-rate knowledge of the groundwater is 
needed. Groundwater contamination can also arise from infrastructure development, and 
measures to prevent this can be very costly unless good knowledge of the geological 
conditions proves that simpler approaches are acceptable.  

General and detailed mapping of the groundwater resources and potential contaminant 
sources are necessary in order to make plans for its protection, as is also required by European 
legislation (EU Water Framework Directive 2000/60/EG). There is need of methods for: 

 mapping geometry of aquifers and characterisation of variation in properties such as 
hydraulic conductivity (K), porosity (n) and fracture systems 

 assessing the vulnerability of groundwater resources 

 identifying and mapping contaminated ground 

 monitoring migration of pollutants 

It is impossible to map aquifers and potential contaminant sources over large areas with 
sufficient data cover using traditional techniques such as drilling and sampling alone.  
Geophysical methods can on the other hand provide three dimensional (3D) models of the 
subsurface. There are however always ambiguities and limitations in resolution inherent in 
models provided by a geophysical method. Furthermore the results generally can provide 
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geometrical information regarding aquifers and contaminants, but they do not provide 
parameters of primary interest.  

A combination of methods with different sensitivity characteristics makes it possible to detect 
and take into account ambiguity problems in interpretation and therefore bring forth the most 
likely model. This interpretation process is done manually today, and it can be difficult to 
objectively merge together information from different methods. We intend to develop, adapt, 
test and evaluate methods for an objective co-interpretation of various types of data in a 
comprehensive process of interpretation; this can be referred to as data fusion or joint 
inversion. The ultimate aim is to create continuous models of the parameters of primary 
interest, as outlined above, with uncertainty estimates on these. This will serve as a base for 
long term sustainable construction and management of groundwater and environmental 
resources.  

We hereby apply for funds for recruiting a post doc researcher who will focus on joint 
interpretation of different types of geophysical and non-geophysical data for groundwater, 
environmental and engineering applications.  

2. Strategic Value  

We were recently awarded an internal grant from LTH for investing in new data acquisition 
equipment to be used for research and development on co-interpretation of various types of 
data for groundwater and environmental applications. The equipment, which is being 
purchased now, has capacity to provide relevant data of sufficient quality and resolution for 
the purpose. Such data can be used for data fusion together with data provided by the drilling 
rig that is hosted by our department in combination with geophysical well logging and well 
testing that we also have highly qualified capacity for. 

The post doc researcher should have a strong background in the theoretical aspects of inverse 
numerical modelling, and a proven ability to apply the knowledge into practical application. 
Such a person would be very valuable for advancing this research and establishing a base for 
future work. We will advertise the post on the international scene, and distribute it through 
our international research network, in order to attract the best possible candidates.  

The post doc would be involved in a number of research projects with PhD students as well as 
students on MSc and BSc level. This would be a valuable as support (assistant supervisor) for 
the students, as it would complement the research profile of the senior researchers in our 
group who may at times also be very tied up.  

Within the research group at Engineering Geology there is active work on combined 
interpretation within a number of projects on groundwater resources and on infrastructure 
applications where groundwater are among the key questions. We have two active PhD 
students that work on projects that will link up with the proposed post doc; “Geophysics for 
Road Applications” (Formas funding) and “Integrated Water Resources Management in 
Mozambique” (Sida funding). We have just finished recruiting three new PhD students at the 
moment who will also link up with the post doc with their projects; “Geoelectrical Imaging in 
Urban Environments”, “Applicability and Interpretation of Geophysical Results in Relation to 
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Engineering and Environmental Properties” and “Integrated Use and Interpretation of Data 
from Geophysical and Non-Geophysical Methods” (funding from Formas-Geoinfra, BeFo, 
SBUF and Tyréns Stiftelse). This is done in cooperation with Quaternary Science at LU, 
Århus University, LIAG, Tyréns, SGU and ABEM. 

We are entering a cooperation programme with Universidad Major San Andres (UMSA) and 
Universidad Major San Simon (UMSS) in Bolivia, together with Water Resources 
Engineering at LTH/LU among others (Sida funding). Our part will be one PhD student from 
each university who will work on groundwater resources and thus link to this proposal.  

3. Potential  

The importance of groundwater for water supply is expected to increase in the future in order 
to improve the quality of the drinking water and to reduce the risk of health problems as 
outlined above. The awareness of the vulnerability of the groundwater due to infrastructure 
development, transport, agriculture, change of climate, etc. and demand for qualified 
knowledge will increase. Engineering Geology has unique expertise on geophysical 
measurements of groundwater, environmental and engineering applications within the 
cooperation framework Swedish Universities of the Built Environment (SBU - Sveriges 
Bygguniversitet). A natural step for us is to expand our competence on how to interpret and 
make use of the generated data in an optimal way, and this would open up new possibilities 
for cooperation with other research groups and the society within Sweden as well as abroad.  

4. Relation to education  

MSc and BSc thesis projects will be directly linked to the proposed post doc. Developed 
concepts will as they mature be integrated in our undergraduate courses, primarily on 
advanced level (Rock Mechanics and Construction, Groundwater Resources Engineering, 
Groundwater Modelling, Field Investigation Techniques). We also contribute our expertise in 
collaborations within SBU, both on undergraduate courses1, and graduate and research 
projects2, as well as in international collaborations. 

5. Funding  

The budget below is based on the median post doc salary level plus 3 % for salary increase.  

Budget per year Cost Funding
Salary incl social costs (LBK) and 48%OH 945000   
Faculty support from LTH   550000
Internal funding (FFU-medel)    197500
Project funding 3    197500
Total 945000  945000
 

                                                 

1 Teaching the geophysics part in the course Engineering Geology at CTH 
2 Research and supervision PhD and MSc students in collaboration with KTH and CTH. 
3 Distribution between projects to be decided in connection with recruitment depending on profile of candidate 

(e.g. Formas Geoinfra) 
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New topic at IEA: Resilient technical infrastructures 

Associate Prof. Olof Samuelsson, Industrial Electrical Engineering and Automation (IEA) 

The division of Industrial Electrical Engineering and Automation proposes dedicated support to the 
field of resilient technical infrastructures. It complements the research profile both at IEA and LTH 
in a both efficient and unique way further outlined below. 

1 Introduction 

Society is critically dependent upon the services that technical infrastructures provide, identified as 
cause of much concern in EU and USA during the last decade. Several large-scale infrastructure 
collapses have demonstrated this societal dependence. This includes the blackout in southern Sweden 
in 2003, the infrastructure collapses in U.S. following the hurricane Katrina in 2005, or the 
devastating effect for the societies in northern Europe due to the 2010 Eyjafjallajökull eruption. 
Continuous supply of these services, such as electricity, water, heat, information and transportation, is 
essential for people, public and private organizations, and for the overall security and the economy of 
the society. The dependence of the society of these services and the dependence of critical 
infrastructures upon each other has and will continue to increase. It is a challenging and a highly 
complex problem to study how disturbances can spread among critical infrastructures and how to 
estimate societal impact of infrastructure collapses. The wide-spread impact infrastructure failures 
have on society stress the importance of proactively and systematically managing risks and 
vulnerabilities of critical infrastructures, to develop scientific methods that address these issues, and 
educate students to meet the growing demand from infrastructure owners and regulating instances. 

In a Swedish context, during the last decade there has been a steadily increasing interest and need of 
methods and tools for proactively managing infrastructures and the resilience of the society towards 
disruptions of infrastructure services – to an extent driven by extensive legislative changes regulating 
both public and private stakeholders. In the electric power supply sector the storm Gudrun in 2005, 
leaving customers without electricity of up to six weeks and rendering roads and telecommunication 
systems unusable, accelerated legislative changes of the Electricity Act, profoundly changing the 
management of electric power systems. During the same period of time, an increasing focus and 
legislative amendments has changed the public crisis management system – an effect of which is an 
increased awareness of the society’s dependence on services provided by technical infrastructures. In 
the electricity sector this awareness has manifested itself as a large-scale national project called Styrel, 
with the purpose to identify and prioritize electricity customers that are critical for the functioning of 
the society and use this information to prioritize customers that must have electricity in case of power 
shortage or disturbances in the national power grid. 

The above exemplifies and stresses the importance of resilient critical infrastructures, and motivates 
dedicated strategic support to this field at LTH, which would be unique among Swedish Universities. 
These claims are further supported below. 

2 Strategic value  

Infrastructures form a common theme in IEA research: Associate professor Ulf Jeppsson leads a 
group in water systems, which includes waste water and drinking water. Associate professor Olof 
Samuelsson leads a group in electric power systems. Professor Mats Alaküla , who works part time at 
Volvo AB, leads research in electrical drives research at IEA, where the main application area today 
is vehicles. A revolutionizing topic there is electric roads, where electric (hybrid) vehicles charge 
continuously while driving. Today these three research areas are kept together from the technical side 
by all being application areas of automation – a special characteristic of IEA. But infrastructures also 
have in common that they are critical to society. Highlighting resilient technical infrastructures at 
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IEA will strengthen the proactive management and societal aspects of electric power systems, water 
systems and transportation systems. 

These aspects have been one research direction within the research programme FRIVA1 – a targeted 
effort by MSB2 to form a national competence center in risk and vulnerability management at LTH, as 
a part of LUCRAM3. The research combined dedicated competence at the Department of Fire Safety 
Engineering and Systems Safety with competence from different domains across Lund University. 
One of the more fruitful combinations was with infrastructure competence at IEA and thematic risk 
and vulnerability competence at Fire Safety Engineering and Systems Safety. An explicit effort on 
resilient technical infrastructures would make this area more visible and is also in line with the 
Strategic plan of LTH 2012, which emphasizes “Encourage cross-boundary research based on strong 
research expertise” and “Facilitate cooperation between departments…”. A natural further step is to 
also link to district heating competence at the Department of Energy Science and other LTH/LU 
Departments. This structure is visualized in Fig. 1. 

IEA Other LTH Departments

Fire Safety and Systems Safety

Automation

Drives Roads Power Water

Risk & Vulnerability

System models

District 
heating

Tele‐
commu‐
nication

Resilient Technical Infrastructures

 
Fig. 1 The area Resilient technical infrastructures links competence in the individual technical infrastructures at 

IEA with risk management at Department of Fire Safety and Systems Safety. Also potential linking to 
district heating at the Department of Energy Science and other LTH/LU Departments should be 
considered. 

The introduction of resilient technical infrastructures – linking technical infrastructure competences 
with risk management competence – gives a complete cluster which makes LTH unique in a Swedish 
context. Less complete alternatives are e.g.: 

 To combine risk and vulnerability management and societal aspects with technical 
infrastructure competence, but just for one infrastructure. Example: Department of transport 
science and Department of electric energy systems at KTH; 

 To combine several infrastructures and societal aspects, but not include risk and vulnerability 
management. Example: Civil engineering at LTH combining roads and water systems. 

3 Potential 

Today a postdoc and a doctoral student in the electric power systems group at IEA work in the field of 
resilient technical infrastructures. The research has close collaborations with and interlinks 
infrastructure owners, Swedish municipalities, county administrative boards and government agencies 
such as MSB. As such there already exists an initial structure to build on at the department that brings 
together different stakeholders. 

                                                      

1 Framework programme for risk and vulnerability analysis 
2 Swedish civil contingencies agency, previously KBM – Swedish emergency management agency 
3 Lund University Center for Risk Analysis and Management 



LTH support of young researchers 

IEA/OS 3 (3) 

The ambition is to further increase the activities in resilient technical infrastructures and to further 
concretize the research subject. This excellently connects to development in the electricity sector – in 
Sweden and internationally – where resilience management is beginning to form an alternative to 
traditional methods of designing and operating electricity networks. The driving force comes from the 
societal perception of the infrastructure and critically depends on the connection to ideas from outside 
the field of electric power systems itself. This development, although lead in Sweden by the electricity 
sector, is also ongoing in other infrastructure sectors, i.e. there is a larger research and educational 
potential within this area. 

The research in this area at IEA is also internationally well founded with strong connections to USA 
(Johns Hopkins University in Baltimore, MD), France (Ecole Centrale Paris), UK (University of 
Oxford), and Norway (SINTEF). The research area is also in line with the cooperation between MSB 
and DHS4 in USA, where resiliency of technical infrastructures is a key area. 

4 Relation to education 

Today resilient technical infrastructures are not covered in any courses at LTH. Instead they have 
been a theme for more than a handful of degree projects for students taking the Master of Science in 
Engineering at either the Department of Fire Safety Engineering and System Safety or IEA. IEA has 
been instrumental for supervising these projects. While this solution satisfies needs of infrastructure 
owners such as VA Syd, Trafikverket and E.ON it is practically challenging as the students either lack 
formal education in risk management or in technical infrastructures. 

Improving this situation is certainly motivated – both by the needs in society and from a research 
point of view. Associated with an effort to strengthen research in resilient technical infrastructures is 
therefore a parallel effort in education. It should offer training in technical infrastructures such as 
urban water, electric power, transportation and district heating to risk management students. Similarly 
training in societal aspects and risk management should be given to students otherwise focusing 
mainly on the technical infrastructures. 

5 Funding 

Funding for one or more positions in resilient technical infrastructures has not yet been secured, but 
an application for partial support of a young researcher has been submitted to VR. 

MSB has declared a will to continue its support. Through an agreement with DHS in USA, MSB also 
encourages collaboration with American research organizations, which may involve funding. 

The Swedish Electrical Utilities’ R & D Company Elforsk runs a risk analysis program, where IEA 
has previously been asked to participate is another option for funding. 

Strategic partnering with established research connections at universities in Europe enables applying 
for EU funding and one such EU application has been submitted. 

 

                                                      

4 Department of Homeland Security 



Funding for a position in financial mathematics

We propose that LTH provides funding for a post doc or (preferably) a junior faculty position
in financial mathematics at the division of mathematical statistics as the competence in this field
needs to be strengthen.

Introduction

The recent financial crisis has not decreased the need for competent financial engineers, quite the
opposite. This was well summarised1 by Prof. Steven Shreve at Carnegie Mellon University:

When a bridge collapses, no one demands the abolition of civil engineering. One
first determines if faulty engineering or shoddy construction caused the collapse. If
engineering is to blame, the solution is better – not less – engineering. Furthermore, it
would be preposterous to replace the bridge with a slower, less efficient ferry rather than
to rebuild the bridge and overcome the obstacle.

The purpose of financial mathematics is very much about risk reduction. Knowing the risks (ordi-
nary risks, but also unlikely but high impact risks), and how these affects several assets at the same
time is crucial. Mathematical statistics provides a solid background for quantitatively describing
these risks, and analysing strategies for reducing them by e.g. diversification. More advanced risk
reduction strategies such as financial derivatives can be designed as insurances against specific risks,
e.g. corporate defaults, or capped prices.

Financial derivatives, sometimes also called options, written on arbitrary commodities, stocks
or interest rates (the underlying asset) are priced relative to the asset (the value is derived from
the underlying asset). Pricing these, assuming perfect knowledge of the world is a well established
sub-field within financial mathematics, see [2]. Pricing the contracts using real world information
is somewhat different, although adjustments can be found, cf. [5]. A related field is hedging, i.e.,
a perfect or nearly perfect replication of the financial derivative through dynamical trading in the
underlying asset. Problems of this type was studied by [1].

Financial mathematics has traditionally been dealing with stocks and interest rates, but this is
changing. Commodities such as oil, gas, rice, corn, wheat, soybeans etc. are rapidly growing areas,
and also electricity is traded in markets (the Scandinavian market is called Nord Pool). Europe is
scheduled to have an integrated energy market soon, and the political ambition is to reach 100 %
renewable energy by 2050. Renewable energy such as wind and solar power have much larger (short
term) variation in production capacity. This induces new risks into the picture which needs to be
dealt with both from a financial as well as from a production planning perspective.

Strategic value

Financial mathematics is one of the fastest growing fields in applied mathematical sciences, with pro-
grammes at every major university across the globe. Lund and Stockholm (and possibly Uppsala)
have a natural competitive advantage compared to all other Swedish universities as the financial
industry in Scandinavia is concentrated near Copenhagen and Stockholm; we (LTH and KTH) also
have the largest programmes. The tools used in financial mathematics spans over several mathe-
matical sub-fields such as e.g. partial (integro) differential equations, complex analysis, stochastic
processes, extreme value theory, numerical analysis and optimisation. This makes it an challenging
application and a great source for new and interesting mathematical problems. From a strategic
perspective, it is of great importance for Matematikcentrum, and for LTH, to strengthen the faculty
in financial mathematics. It is deemed that a position in this area would offer an excellent basis for
a research career.

1http://www.forbes.com/2008/10/07/securities-quants-models-oped-cx_ss_1008shreve.html
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Potential

Mathematical statistics have strong research groups in Spatio Temporal Models, Statistical Signal
Processing and Probability and Inference Theory but need additional resources to further develop
our Financial Mathematics research. There are important issues within society related to finance
which need interdisciplinary competence to be solved. Most prominent are problems related to
deregulated energy markets and renewable energy e.g. solar and wind power. Here, we see great
potential for novel research developments within financial mathematics and also for cooperation
with other departments on LTH. In the aftermath of the latest financial crises there is also a strong
demand for improved techniques in risk assessment and risk control. Especially in modelling the
co-variation of risks over multiple assets and counter-party risk. A strengthening of the research
group by a junior faculty position opens up the possibility for the group to take on these new
and important challenges within financial mathematics and society at large. It also facilitates new
research collaboration both within the centre for mathematical sciences as well as with other parts
of LTH. The planned position would well complement the existing faculty at the department.

Relation to education

Lund has two closely linked, highly successful programmes in this area: A specialisation for the
Industrial engineering and Management (I) programme called ’Finance and Risk’ and a similar
specialisation for the Engineering Physics (F) and Engineering Mathematics (Pi) programmes called
’Financial Modelling’. The ’Finance and Risk’ specialisation is the largest specialisation on the
’Industrial engineering and Management’ programme which is one of few programmes at LTH with
a large surplus of student applicants2 (more applicants than any other programme in Sweden),
and the students graduating from the programmes have the highest starting salary of all university
graduates in Sweden3. The major obstacle for further expansion of the number of students in the
programmes is lack of faculty. This was noted by Prof. Björn Regnell (ordf. FN-1) in a reply to
UN-1 (2009-11-19) where it was concluded:

Finans och risk (F,I) samt finansiell modellering (Pi) är specialiseringar där avdelnin-
gen för matematisk statistik tar ett stort ansvar. Dessa specialiseringar är ocks̊a väldigt
populära hos studenterna vilket givetvis är positivt. P̊a grund av det stora studentan-
talet p̊a kurser och framförallt examensarbeten har alla tillgängliga avdelningsresurser
inom omr̊adet lagts p̊a undervisning under ett antal år. De lärare/forskare som arbe-
tar inom omr̊adet har därför inte haft möjlighet att utveckla sin forskning och meritera
sig i den utsträckning som hade varit önskvärt. Därför finns det ett stort behov av
utökade resurser inom Finansiell matematik, s̊aväl grundutbildningsmässigt och forskn-
ingsmässigt, vid avdelningen s̊a att forskningsöverbyggnaden f̊ar utrymme att utvecklas
och stabiliseras.

Today, it is difficult for the department to adequately satisfy the need for student thesis supervision.
The planned position would be a most welcome help in this respect for the department.

Funding

The division cooperated with IEA (primarily docent Olof Samuelsson) and DTU (IMM, CET, Risø)
in the EU INTERREG IVa ’Vind in Öresund’ projekt on integrations of renewable energy (renewable
energy is risky as wind power is notoriously volatile compare to traditional energy sources such as
hydro or nuclear power) and with DTU, Aalborg, CTH, Dong Energy, Energinet.dk, ENFOR and
others in the TFI OSRNordic project on optimization and design of sufficient energy reserves. A

2http://www.sydsvenskan.se/lund/hetaste-linjen-finns-i-lund/
3http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3071833.ece
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common idea in these projects is to use markets to reduce risks and thereby reduce necessary
reserve capacity in the energy system. We also have ongoing discussions with the department of
Economics in this area. Research on valuation of financial derivatives at the department has also
been funded by Riksbankens Jubileumsfond, while statistics and computational methods related
to these problems is the topic for an ongoing Post Doc project jointly with Uppsala university
(physically located at Uppsala) with the eSSENCE, the e-Science program. Additional financing
for the position will be provided by the division of Mathematical Statistics in order to secure that
the announced position can be made permanent. The possibility to recruit should be excellent at
this time. There are good candidates are about to finish their PhD:s at several other universities
and also candidates that have worked one or two years in industry (especially in finance) and now
want to return to academia.

Research Areas

The research in financial mathematics at the centre for mathematical sciences have mainly been
done in the following areas (including some examples of works in each area):

• Energy market and energy related commodities ([6, 7]).

• Pricing and hedging of financial derivatives ([1, 5]).

• Calibration of option prices and simultaneous estimation of model parameters ([3, 4]).

• Exotic options (e.g. Spread options and Swing options) ongoing project with Jonas Ströjby
(Nordea), Lina von Sydow (Uppsala) and Elisabeth Larsson (Uppsala) and Johan Walden
(Berkley)

The planned position would well complement these areas, strengthening the financial mathematics
group as a whole, but also open up many interesting new aspects of research.
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Förslag på ämnen från Institutionen för designvetenskaper för stöd till yngre 
forskare  

 

Institutionen för designvetenskaper lämnar in två förslag på ämnen för stöd till yngre forskare. 
Förslagen är från helt olika delar av institutionens forskning, ett från Certec‐ rehabiliteringsteknik och 
ett från EAT‐ ergonomi och aerosolteknologi. Jag avstår därför att prioritera förslagen.  

Båda förslagen kommer från för institutionen viktiga forskningsområden och de har enligt min 
bedömning båda möjlighet att i samarbete med andra verksamheter på LTH utvecklas till något nytt.  

Jag vill också framföra att förslaget Universal Design with a focus on Tangible Embedded and 

Embodied Interaction (TEI) även ligger inom FN1:s kompetensområde och bör inte endast 
behandlas av FN 3. 

I de bifogade dokumenten beskrivs och motiveras ämnesområdena.  

 
Gerd Johansson 
/prefekt Institutionen för designvetenskaper/ 
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Lunds Tekniska Högskola, 
Box 118, 221 00 Lund, Sverige 

Ref: YNGRE FORSKARE 2 ÅR: Postdoc in Universal Design with a focus on Tangible Embedded 
and Embodied Interaction (TEI), Certec, Department of Design Sciences, LTH. 

Introduction 

Universal Design (UD) has developed for more than thirty years now. It has a specific purpose: to 
promote and facilitate designing for a future that includes people of all ages and abilities. UD 
describes a broad-spectrum concept of designing products and environments to be usable to the 
greatest extent possible by everyone, regardless of their age and ability range.  

In recent years, UD has gained interest in Europe. One of the main reasons behind it is the 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), released by the United Nations in 
2006. In it, UN expresses that it is the States Parties obligation to enable people with disabilities to 
fully enjoy "all human rights and fundamental freedoms" and points out UD as an important part of 
the solution. UD is now starting to gain interest and is being adopted in mainstream development 
and in the development of welfare technology. However, UD is not only about people with 
disabilities. On the contrary, it about diversity and concerns everyone.   

For several years Certec has been offering education and training in UD for industrial designers and 
engineers. Furthermore, many of Certec’s projects are linked to UD. During the last five years a 
new field has become increasingly important for Certec’s work: Tangible Embedded and Embodied 
interaction (TEI). It is an interdisciplinary area, which combines different perspectives and focuses 
on interfaces that are physically embodied. This is mainly done via embedded systems that contain 
microcontrollers, sensors and actuators. The TEI field has strong connections with studies in 
industrial design, arts, architecture and engineering. However, so far the potential of TEI in the field 
of UD is to a large extent unexplored. With this application we now want to utilize TEI within the 
field of UD, in an effort expected to yield in new research projects and content for our education.  

Strategic value 

UD has often been misconceived by designers as synonymous with making environments and 
products usable primarily by people with disabilities, losing the more inclusive connotation of 
making them understandable to and usable by all people. The true purpose is that all people, in 
diverse situations and with different purposes, will have positive experiences from universally 
designed solutions and benefit from them. These can for instance be parents walking with a pram 
who can easily avoid stairs, if they encounter any. Over time, people will start to expect UD 
features in their everyday life, be that online, at school or work, in the city or at home. Slightly less 
friction in everyday activities hopefully adds to the critical mass where UD eventually gets included 
in ordinary design without being considered a response to “special” needs. By embracing diversity 
and taking this as a starting point, UD has the potential to offer different thought patterns that 
promote social inclusion and empowerment.  
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TEI, on the other hand,  is a growing research area which has evolved out of the necessity to adapt 
the overwhelming immateriality of digital information to the “real” (physical) world. Application 
areas for TEI are diverse. Most of the worldwide TEI research is being done in schools of computer 
science and art. This can be observed as many TEI projects are aimed at interactive music 
installations or instruments, museum installations, and tools to support planning and decision-
making. However, considerations of physical form factors, choice of materials and so on, have 
forced computer scientists, human-computer interaction researchers and artists out of their comfort 
zone.  

Working with TEI within the field of UD will open up for new explorations of how to support 
empowerment and social inclusion. Turning virtual interfaces into concrete, real ones have 
pedagogical advantages and invites bodily engagement. As an example, playing Guitar Hero is 
more fun with a real guitar controller than clicking with a mouse on a guitar on the screen. Apart 
from being intuitive and easier to understand for people with cognitive disabilities, it is also more 
engaging for everyone.  

Including TEI as a research and education area at the Department of Design Sciences is only 
natural, as it has strong connections with studies in industrial design. An increasing number of 
appliances, which contain electronic and digital components to become “intelligent”, constitute new 
challenges as well as new opportunities for designers. TEI provides the ability to work across the 
boundaries of design and technology. We believe the future will contain more and more 
combinations of “the virtual” and “the real” in “mixed reality” applications, not only within UD. 
Virtual reality has been a large part of the department’s work for many years. Adding a focus on 
TEI will allow us to complement this field with more “tangible” interaction.  

Potential to grow into a research direction for the department and LTH 

Our planned work with UD and TEI involves the design of tangible embedded and embodied 
interfaces (digitally and physically) for products and environments that are inherently accessible to 
people without disabilities, but also to older people, blind people, and people with other physical or 
cognitive impairments. For example, UD with focus on TEI can help to design welfare technology 
that assists users with and without disabilities in their daily lives. This can be done by providing 
intelligent aids, such as wearable tangible interfaces or tangible user interfaces for smart homes. 

From the department of industrial design sciences point of view, UD with focus on TEI is a very 
relevant complement to mainstream industrial design research. Industrial designers have the skills 
that are complementary to artists and engineers, and can focus on designing tangible embedded and 
embodied interactive products and environments that are digitally controlled by physical 
manipulation. 

From Certec’s point of view, the development of new technologies is expanding the possibilities for 
a richer, multi-sensory interaction to support users with physical and developmental disabilities. 
Investigating the potential of tangible embedded and embodied interfaces to enhance everyone’s 
experience by providing intuitive and physical engagement and exploration can be of significant 
importance. Moreover, not only individuals with motor disabilities can benefit from tangible and 
embedded interfaces, as they are easier to manipulate than current standard interfaces, but they can 
also be of importance to other user groups.  

Relation to education 
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Education within UD involves several parts of the department. The focus on UD provides both 
graduate and undergraduate students with a design ideology based on diversity, which 
accommodates people with disabilities, older people, children, and people in different contexts and 
situations, but still benefits all users. 

Education within the field of TEI is apt for two different profiles: those with significant engineering 
and/or computer science knowledge who wish to master design or artistic skills, and those with 
significant design, art, or architecture experience who wish to master technological means of 
making.  

Funding plans 

During last three years Certec has run a large (6 mkr) project working with TEI as a base for 
participation in multi-sensory environments, the SID project (http://sid.desiign.org). Our main 
inspiration for the focus in this application came from the experience we gained from that project. 
In 2014 Lund will host a large international conference on UD. It will take place at the campus of 
the Faculty of Engineering at Lund University and we expect 350-400 participants from about 35 
countries. This event will make LTH world wide known within UD.  

Certec already has got the knowledge about UD as such, but to continue exploring the potential of 
TEI for UD we will have to recruit a TEI oriented talent that can develop in that direction. Both UD 
and TEI are growing fields that are relatively new. We expect to be able get funding for new 
projects and currently have several applications in preparation or awaiting decision from funding 
agencies. The post doc funding from LTH will make a base funding which we will combine with 
project funding in order to be able recruit a creative young TEI researcher with an interest in design 
for diversity.  
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Donationskampanj inför universitetets 350-årsjubileum 
 
Nu är det dags att fylla vår donationskampanj med innehåll! Vi behöver er hjälp 
med att få fram de prioriteringar LU ska hitta finansiering till. Förbered er genom 
att läsa igenom detta dokument. Identifiera därefter fakultetens prioriterade projekt. 
Vi kommer att följa upp med ett möte med dig som är dekan eller motsvarande 
under våren. 

Sammanfattning 

 En donationskampanj bedrivs i samband med LU:s 350-års jubileum 
 Temat för kampanjen är ”Lunds universitet - För en bättre värld” 
 Under första kvartalet 2013 presenterar Donatorrelationer/Development 

Office (DO) jubileumskampanjen på ett fakultetsledningsmöte 
 Varje fakultet utser en ansvarig för kontakten med DO 
 Fakulteterna identifierar 2-4 prioriterade projekt 
 Vid ett uppföljande möte mellan DO och fakultetsledning under våren 

2013 diskuteras de prioriterade projekten och det kommande 
kampanjarbetet 

 De prioriterade projekt som bedöms vara mest lämpade att exponeras på 
kampanjwebb och i kampanjbroschyr identifieras 

 Övriga prioriterade projekt kommer finnas med i den sammanlagda 
portföljen som DO arbetar med 
 

Syftet med en donationskampanj i samband med 350-års jubileum 
Lunds universitet står inför stora utmaningar de närmsta åren. Ska vi kunna 
konkurrera med de bästa universiteten i världen samt förbli ett internationellt 
universitet med en mångfald av idéer och kompetenser behöver vi bli bättre på att 
berätta vår historia och vad vi vill åstadkomma samt att attrahera externt och 
filantropiskt kapital till kommande satsningar. Det ger oss en frihet att förbättra 
vårt universitet och fullfölja vår vision: 

”Ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och 
människors villkor.” 

Jubileet är ett tillfälle att fokusera och kraftsamla kring och samtidigt skapa ett mer 
internationellt arbetssätt, samt höja universitetets förmåga att långsiktigt arbeta 
med filantropiska medel. 

För en bättre värld 
Temat för kampanjen är ”Lunds universitet - För en bättre värld”. Lund universitet 
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forskar och utbildar för en bättre värld. Våra kunskaper bidrar till att människor 
kan leva på ett sunt och hälsosamt sätt. Vi utbildar och forskar för en långsiktig och 
hållbar utveckling för människan, naturen och miljön. Vi verkar för ett samhälle 
som bygger på respekt, öppenhet och tolerans, fred och demokrati. Vi arbetar för 
att bygga ett välmående samhälle, både ekonomiskt och kulturellt. Vi bidrar till att 
lärande och utbildning ger oss fördjupande kunskaper om hur vi kan ta vårt ansvar 
för den värld vi lever i och leva ett liv med hög kvalitet nu och i kommande 
generationer. 

Detta är exempel på frågor och globala utmaningar där universitetet bedriver stark 
forskning och som samtidigt rör alla människor och därmed bjuder in till 
delaktighet och engagemang, allt för att skapa en bättre värld. 

Vad är en donationskampanj? 

 Ett arbetssätt för LU att kraftsamla för att attrahera filantropiskt kapital 
 Begränsad tid och ett uppsatt mål 
 Starkt budskap och ”storytelling” för att skapa engagemang 
 Ett antal prioriterade projekt lyfts fram men det är alla donationer som 

tillfaller LU som räknas in 
 Kampanjbroschyr och kampanjwebb är de fysiska uttrycken 
 Donationer och bidrag från privata stiftelser, individer, företag och icke 

vinstdrivande organisationer 
 

Tidplan och ramar 
Kampanjperioden sammanfaller med projektet för universitetets 350-årsjubileum, 
januari 2011 – februari 2018. Den inleds med en tyst fas med förberedelser, som 
vid en viss tidpunkt övergår i en publik fas då insamlingsmålet fastställs och 
kampanjen lanseras på bred front externt. Övergången till publik fas beräknas ske 
vid årsskiftet 2014-2015. 

Ett insamlingsmål för kampanjen ska fastställas i samband med att kampanjen 
övergår i en publik fas. I insamlingsmålet inräknas filantropiska medel som samlats 
in vid hela universitetet under kampanjperioden. Universitetet definierar 
filantropiska medel som gåvor, donationer och bidrag från privata stiftelser, 
företag, icke vinstdrivande organisationer och privatpersoner. Utförligare 
definitioner kommer att tas fram. Därutöver kommer kampanjen att följas upp 
internt enligt normala redovisnings- och bokföringsprinciper. 

Rektorsbeslut är fattat om att bedriva donationskampanjen och ramarna för denna 
(LS 2012/803). 

Aktiviteter 
Ett stort antal aktiviteter pågår redan och fler kommer att starta inom den närmsta 
tiden, se bilaga 1. En av dessa är att lansera en kampanjwebb. En lösenordsskyddad 
betaversion av kampanjwebben kommer att lanseras i januari 2013. 

En annan är att under första kvartalet 2013 presenterar Donatorrelationer/ 
Development Office (DO) jubileumskampanjen för varje fakultetsledning. Därefter 
identifierar fakulteten några prioriterade projekt, se nedan. Vid ett uppföljande 
möte mellan DO och fakultetsledningen är målet att vaska fram några prioriterade 
projekt, av vilka några kommer att exponeras i kampanjen. 

Fakultetens roll 

 Prioritering av projekt 
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 Utse kontaktperson gentemot Donatorrelationer/Development Office (DO) 
 Koordinering och vård av donatorrelationer 
 Gemensam intern kommunikation  
 Forskningsledare och fakultetsledning deltar aktivt i det praktiska arbetet 

med fundraising 
 Medfinansiering 
 Inventering av befintliga donationer 

 
Prioritering av projekt 
Fakulteten (dekan ansvarig) identifierar 2-4 projekt som är prioriterade. Ett urval 
av dessa projekt kommer att vara ”flaggskepp” i kampanjbroschyren och på 
webben. Under kampanjens gång kommer projekt att kunna läggas till och tas bort. 
Webben kommer att vara huvudkanal för kampanjen. 

Vid ett uppföljande möte mellan Donatorrelationer/Development Office (DO) och 
fakultetsledningen under våren 2013 är målet att vaska fram ett fåtal prioriterade 
projekt. Ur dessa kommer de som bedöms vara mest lämpade att exponeras på 
kampanjwebb och i kampanjbroschyr. Urvalsprocessen drivs av DO och förankras 
i Rektors ledningsråd.  

Ett prioriterat projekt bör: 

 adressera utmaningar som är viktiga för människor och planet 
 vara av långsiktigt intresse för fakulteten och LU 
 vara visionärt, gärna tvärvetenskapligt och ha en internationell prägel 
 vara en satsning inom ett område där LU är klassat som ”outstanding” eller 

världsledande, alternativt har potential att nå den nivån 
 vara förståeligt för en extern, icke akademisk målgrupp  
 vara i behov av finansiering på ca 10 mnkr -> 

 
Varje enskilt projekt ska till det uppföljande mötet med DO under våren beskrivas 
på ett kort sätt (max 2-3 A4-sidor) och besvara följande frågor:  

 Vilken/vilka globala utmaningar adresserar projektet?  
 Vad är det som behöver göras för att vi ska förstå, förklara, förbättra vår 

värld och människans villkor i förhållande till utmaningen? 
 Hur bidrar projektet till (delar av) lösningen?  
 Hur ska det komma människor och omvärld till godo? 
 Övergripande budget och tidplan 
 Vem är frontfigur och representerar projektet i donationsarbetet? 

 
De av fakulteterna prioriterade områden som inte exponeras på kampanjwebben 
finns med i den sammanlagda portföljen som DO arbetar med, och några av dem 
kan komma att lyftas fram i senare skede. Dessutom kan forskningsledare på eget 
initiativ skapa minikampanjer, vilka även dessa kommer att exponeras på webben.  

Övrigt 
Fakulteten utser en ansvarig för kontakten med DO. Denna person är DO:s ingång 
till fakulteten under kampanjperioden. En central roll för kontaktpersonen är att 
dela information för att LU ska kunna ha en professionell relation gentemot både 
presumtiva och befintliga donatorer. Löpande vård av donatorrelationer är A och O 
för en lyckad fundraising. DO har det övergripande ansvaret för att säkerställa att 
LU har en högkvalitativ donatorvård över tiden. Fakultetens kunskap om donatorn 
är väsentlig och en fungerande kommunikation mellan fakultet och DO är därför 
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central. Fakulteten och DO behöver arbeta gemensamt med den interna 
kommunikationen om kampanjen. 

För att ett område/projekt ska vara möjligt att exponera i kampanjen krävs att både 
fakultetsledning och forskningsledare arbetar aktivt tillsammans med DO. Detta 
gäller även efter genomförd donatorn, då donatorn bör få återkommande 
återkoppling. 

En donation kan medföra kostnader i form av medfinansiering, vilket fakulteten 
bör ha en strategi för hur man ska hantera. 

Utöver dessa framåtsyftande aktiviteter behöver en inventering av fakultetens 
befintliga donationer genomföras. Befintliga donatorer är de bästa ambassadörerna 
och de mest sannolika givarna. 
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Lunds universitet – För en bättre värld: tidplan och aktiviteter 
 
  Övergång till extern fas är flexibel 
 Tyst fas  beroende på utfall i förhållande till mål  Extern fas 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Start tyst fas 

 

 

Ca dec - > 65% 
av mål uppnått. 
 

Extern lansering 
med press & PR 
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Lunds universitet – För en bättre värld 
Tidplan och aktiviteter, fortsättning 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
USA: 
LUF bildas 

USA: 
Alumni & friends 
Webb 
Nyhetsbrev 

USA: 
Fler delstater 

     

  Internationella 
aktiviteter:  
UK, CH 

     

Evenemang: 
Stipendieceremoni 
Före-fest 

Evenemang: 
Alumni & friends 
Konserter 
Donationsevent i 
samarbete extern part

Evenemang: 
Vetenskapssalong 

 

    

 Samarbeten: 
Medicon Village 
Partnerskapet EHL 
Mats Paulssons 
stiftelse 

      

LU350 koordinering        

 
 



Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Industriell automation TEMIEF00 
 
Studieplanen är fastställd av forskarutbildningsnämnden för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 
2008-11-03. 

1. Ämnesbeskrivning 
Inom industriell automation söker man integrera informationssystem med material- och 
energiflöden. Ämnet bygger på en syntes av reglerteknik, realtidssystem och 
instrumenteringsteknik. Ställdon i form av elektriska drivsystem är viktiga ingredienser i många 
integrerade system. Automationen koncentrerar sig på de strukturella problemen i 
tillverkningssystem, processindustri eller kraftindustri. Det är koordineringen av och samverkan 
mellan många enskilda komponenter såsom maskiner eller processer, snarare än styrning av 
enskilda komponenter som präglar ämnet. Forskningen inom industriell automation är ofta 
inspirerad av industriella problem och förutsätter specialistkunskap om den industriella 
tillämpningen. 

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 



 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. Behörighet 
För behörighet att antas som forskarstuderande i industriell automation krävs att studenten avlagt 
examen på avancerad nivå med ett innehåll som är relevant för forskarutbildningsämnet. 
Exempel på lämpliga metodområden är matematisk modellering, reglerteknik, matematisk 
statistik och optimering medan exempel på viktiga tillämpningsområden är tillverkningssystem, 
elkraftsystem och vattensystem. 
 
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 45 högskolepoäng 
 godkänd vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst 75 

högskolepoäng 
 
Uppsatsen och kurserna skall tillsammans omfatta 120 högskolepoäng. 
 
För doktorsexamen krävs 

 godkända kurser om minst 75 högskolepoäng 
 godkänd avhandling vars omfattning motsvarar studier om minst 165 högskolepoäng 

 
Avhandlingen och kurserna skall tillsammans omfatta 240 högskolepoäng. 

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.  
 
Då ämnet industriell automation är brett är det viktigt att varje doktorand läser kurser så 
doktorander inom institutionen kan kommunicera och åtminstone ytligt förstå varandras 
forskning. Bland viktiga grundkurser prioriteras därför reglertekniska kurser, matematisk statistik, 
signalbehandling, programvarusystem och elmaskinsystem. Dessutom bedöms kurser av typ 
pedagogik, presentationsteknik, litteratursökning och vetenskaplig metodik utgöra viktiga 
moment. 
 
Följande riktlinjer gäller för utformningen av kursdelen av utbildningen. 

7.1 Licentiatexamen 
I kursdelen skall ingå kurser från minst tre av ämnesområdena: 

 Elektrisk energiteknik 
 Reglerteknik 
 Industriell automation 
 Matematik, främst matristeori och optimering 
 Datavetenskap 
 Matematisk statistik och/eller signalbehandling 

Tyngdpunkten i kurserna bestäms av det vetenskapliga arbetets inriktning. 

7.2 Doktorsexamen 
I kursdelen skall ingå kurser från minst tre av ämnesområdena: 

 Elektrisk energiteknik 
 Reglerteknik 
 Industriell automation 



 Matematik, främst matristeori och optimering 
 Datavetenskap 
 Matematisk statistik och/eller signalbehandling 

Tyngdpunkten i kurserna bestäms av det vetenskapliga arbetets inriktning. 

8. Vetenskapligt arbete 
I utbildningen skall ingå ett vetenskapligt arbete dokumenterat i en licentiatuppsats eller en 
doktorsavhandling. 
Huvudhandledaren ansvarar för att det vetenskapliga arbetet får en lämplig inriktning och 
omfattning. Forskningsprojekt inom industriell automation har i allmänhet en referensgrupp. 
Referensgruppen är sammansatt av personer med kompetens inom ämnesområdet och består ofta 
av representanter från såväl högskola som industri. Under utbildningen på forskarnivå förväntas 
doktoranden ta ett gradvis ökande ansvar för utformningen av det vetenskapliga arbetet. För att 
säkerställa en hög kvalitet på forskningsarbetet bör resultaten publiceras i nationella och 
internationella fora såsom tidskrifter och konferenser. Deltagande i seminarieverksamhet vid den 
egna institutionen är också en viktig del i utbildningen på forskarnivå då detta ger möjlighet till 
en fortlöpande kritisk granskning av arbetet. Handledare och styrgrupp utgör början till ett 
nätverk, som doktoranden erbjuds att utnyttja. Vistelser vid forskningsinstitutioner i utlandet 
uppmuntras då de ger goda möjligheter att utöka detta nätverk. 

8.1 Licentiatuppsats 
Licentiatuppsatsen omfattar studier om minst 75 högskolepoäng. Ämnet bestäms i samråd mellan 
doktorand och handledare samt fastställs i den individuella studieplanen. Uppsatsen skrivs på 
engelska och liknar i utformningen en mindre omfattande doktorsavhandling. 
 
Licentiatuppsatsen bedöms med betyg godkänd eller icke godkänd av examinator som utses av 
prefekten. Uppsatsen presenteras av författaren vid ett offentligt seminarium, där den granskas av 
där en extern sakkunnig, som granskat arbetet analyserar detta och diskuterar det med 
författaren.informell granskare som utsetts av huvudhandledaren. Vid licentiatseminariet 
presenteras ämnet allmänt och doktoranden diskuterar muntligen sin uppsats med den informella 
granskaren runt dennes frågeställningar. Avhandlingen godkänns av en examinator som utses av 
prefekten. 

8.2 Doktorsavhandling 
Doktorsavhandlingen omfattar studier om minst 165 högskolepoäng. Avhandlingen skrivs på 
engelska och utformas antingen som en monografi eller som en sammanläggningsavhandling. 
Avhandlingen presenteras och försvaras vid en offentlig disputationsakt 
 



Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Industriell elektroteknik TEEIEF00 
 
Studieplanen är fastställd av forskarutbildningsnämnden för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 
2008-11-03. 

1. Ämnesbeskrivning 
Industriell elektroteknik är inriktat på teknik och system för elektrisk och elektromekanisk 
energiomvandling. Ämnet är av naturen tvärvetenskapligt med starka inslag av elektromagnetism, 
kraftelektronik och elektronik, materialteknik, elmaskinkonstruktion, reglerteknik, liksom 
realtidssystem, industriell automation och elektrisk mätteknik. Dynamiken för de system som 
ämnet fokuserar på är ofta inom den kortare tidsskalan 100 ns-100 ms, vilket ställer stora krav på 
snabbhet i styr- och reglertekniskt avseende. Ämnet kopplar till industriell automation där 
forskningsproblem på en mer övergripande systemnivå ingår. Forskningen inom industriell 
elektroteknik är ofta inspirerad av industriella problem och förutsätter specialistkunskap om den 
industriella tillämpningen. 

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 



 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. Behörighet 
För behörighet att antas som forskarstuderande i industriell elektroteknik krävs att studenten 
avlagt examen på avancerad nivå med ett innehåll som är relevant för forskarutbildningsämnet. 
Exempel på lämpliga metodområden är elektronik, fältteori, matematisk modellering, 
reglerteknik och optimering medan exempel på viktiga tillämpningsområden är kraftelektronik, 
elhybridfordonsteknik, konstruktion och styrning av elektriska maskiner. 
 
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 45 högskolepoäng 
 godkänd vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst 75 

högskolepoäng 
 
Uppsatsen och kurserna skall tillsammans omfatta 120 högskolepoäng. 
 
För doktorsexamen krävs 

 godkända kurser om minst 75 högskolepoäng 
 godkänd avhandling vars omfattning motsvarar studier om minst 165 högskolepoäng 

 
Avhandlingen och kurserna skall tillsammans omfatta 240 högskolepoäng. 
 

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.  
 
Då ämnet industriell elektroteknik är brett är det viktigt att varje doktorand läser kurser så 
doktorander inom institutionen kan kommunicera och åtminstone ytligt förstå varandras 
forskning. Bland viktiga grundkurser prioriteras därför reglertekniska kurser, matematisk statistik, 
signalbehandling, programvarusystem och elmaskinsystem. Dessutom bedöms kurser av typ 
pedagogik, presentationsteknik, litteratursökning och vetenskaplig metodik utgöra viktiga 
moment. 
 
Följande riktlinjer gäller för utformningen av kursdelen av utbildningen. 
 

7.1 Licentiatexamen 
I kursdelen skall ingå kurser från minst tre av ämnesområdena: 

 Reglerteknik 
 Industriell automation 
 Kraftelektronik 
 Elmaskinkonstruktion 

Tyngdpunkten i kurserna bestäms av det vetenskapliga arbetets inriktning. 
 

7.2 Doktorsexamen 
I kursdelen skall ingå kurser från minst tre av ämnesområdena: 

 Reglerteknik 
 Industriell automation 
 Kraftelektronik 
 Elmaskinkonstruktion 



Tyngdpunkten i kurserna bestäms av det vetenskapliga arbetets inriktning. 
 

8. Vetenskapligt arbete 
I utbildningen skall ingå ett vetenskapligt arbete dokumenterat i en licentiatuppsats eller en 
doktorsavhandling. 
Huvudhandledaren ansvarar för att det vetenskapliga arbetet får en lämplig inriktning och 
omfattning. Forskningsprojekt inom industriell elektroteknik har i allmänhet en referensgrupp. 
Referensgruppen är sammansatt av personer med kompetens inom ämnesområdet och består ofta 
av representanter från såväl högskola som industri. Under utbildningen på forskarnivå förväntas 
doktoranden ta ett gradvis ökande ansvar för utformningen av det vetenskapliga arbetet. För att 
säkerställa en hög kvalitet på forskningsarbetet bör resultaten publiceras i nationella och 
internationella fora såsom tidskrifter och konferenser. Deltagande i seminarieverksamhet vid den 
egna institutionen är också en viktig del i utbildningen på forskarnivå då detta ger möjlighet till 
en fortlöpande kritisk granskning av arbetet. Handledare och styrgrupp utgör början till ett 
nätverk, som doktoranden erbjuds att utnyttja. Vistelser vid forskningsinstitutioner i utlandet 
uppmuntras då de ger goda möjligheter att utöka detta nätverk. 

8.1 Licentiatuppsats 
Licentiatuppsatsen omfattar studier om minst 75 högskolepoäng. Ämnet bestäms i samråd mellan 
doktorand och handledare samt fastställs i den individuella studieplanen. Uppsatsen skrivs på 
engelska och liknar i utformningen en mindre omfattande doktorsavhandling. 
 
Licentiatuppsatsen bedöms med betyg godkänd eller icke godkänd av examinator som utses av 
prefekten. Uppsatsen presenteras av författaren vid ett offentligt seminarium, där den granskas av 
en informell granskare som utsetts av huvudhandledaren där en extern sakkunnig, som granskat 
arbetet, analyserar detta och diskuterar det med författaren. Vid licentiatseminariet presenteras 
ämnet allmänt och doktoranden diskuterar muntligen sin uppsats med den informella granskaren 
runt dennes frågeställningar. Avhandlingen godkänns av en examinator som utses av prefekten. 

8.2 Doktorsavhandling 
Doktorsavhandlingen omfattar studier om minst 165 högskolepoäng. Avhandlingen skrivs på 
engelska och utformas antingen som en monografi eller som en sammanläggningsavhandling. 
Avhandlingen presenteras och försvaras vid en offentlig disputationsakt 
 



Uppdrag till forskningsnämnderna 
 

Bakgrund 
I olika sammanhang behöver LTH:s forskningsområden beskrivas på ett ändamålsenligt sätt. 
Det kan gälla hemsidor, rekryteringsbroschyrer, utbildningskataloger, etc. Det kan ibland vara 
viktigt att lyfta fram LTH:s mervärden. I en del sammanhang är det extra viktigt att lyfta fram 
de främsta områdena. 

 

Uppdrag 

 
Vilka forskningsområden är LTH internationellt ledande inom? 
Det finns olika listor som presenteras i olika sammanhang. En av de mer kompletta ser ut som 
nedan. Chalmers har samlat sina verksamheter i 8 ”styrkeområden”, som täcker mer eller 
mindre hela Chalmers verksamhet. 
Hur vill vi synas? 
 
Materialvetenskap och nanoteknologi 
Reglerteknik 
E-vetenskap 
Produktionsteknik 
IT och mobil kommunikation  
Livsmedel 
Transport och logistik 
Risk och säkerhet 
Industriell bioteknik 
Medicinsk teknik 
Förbränningsteknik 
Miljö och klimat 
Genteknik och biokemi 
Laserfysik och fotonik 
Arkitektur och design 
Samhällsbyggnad 
 
Forskningsnämnderna får i uppdrag att tydliggöra LTH:s mervärden inom forskningen genom 
att presentera en lista på styrkeområden/profilområden/karaktärsområden. 

 

Lund 14 maj 2013 

Anders Axelsson 
Rektor LTH 


	FN1_protokoll_130521_v5
	Bil.§38_FN1_protokoll_130416_v2
	Bil.§39A_PhD Seminar Invitation LTH June 2013
	Bil.§39B_Presidium 13 maj
	Bil.§40A_Delegationsprotokoll för FN1 v21
	Bil.40B_FN1_fastställda_kursplaner_130514
	Bil.§41_FoB_minnesant_130425_v4
	Bil.§42_FN1_ansökningar_yngre_forskare
	Yngre_forskare_ansökningar_130514
	EIT-postdoc-2013
	Post doc Teknisk geologi
	Yngre_forskare_IEA_2013
	MC_yngre_forskare_2013
	Ranking_Designvetenskaper
	Postdocförslag Certec 2013_universal_design

	Bil.§44_PM Dekaner donationskampanj januari 2013
	Bil.§45A_Industriell automation sve_IEA
	Bil.§45B_Industriell elektroteknik sve_IEA
	Bil.§46_Uppdrag till forskningsnämnderna

