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Mångfald och samverkan för framtidens 
utbildning

Under 2006 förändrades förutsättningarna för grundutbildningen genom att beslut fattades om att  
förlänga civilingenjörs- och arkitektutbildningarna till fem år för att harmonisera med det europeiska 
utbildningssystemet samtidigt som anpassning till Bolognaprocessen skulle genomföras.

LTHs överordnade strategi i detta förändringsarbete är att erbjuda utbildningsprogram som leder till 
yrkesexamen, d v s civilingenjör, arkitekt, brandingenjör och högskoleingenjör samt industridesigner. 
Vägledande för LTHs hela grundutbildning är kvalitet och anställningsbarhet och arbetet påverkas av  
lärandeperspektivet som blivit LTHs signum. Undervisningen har också stärkts genom fortsatt satsning 
på pedagogisk utveckling.

Näringslivets utveckling har gjort det möjligt för de nyutexaminerade studenterna att snabbt hitta  
intressanta anställningar. Dock täcker inte antalet färdigutbildade studenter industrins behov. Speciellt 
uttalat är detta inom IT-sektorn. Rekryteringen till just dessa utbildningar har sedan IT-kraschen  
varit begränsad, vilket betyder att gapet mellan behov och utbud kommer att bestå även om olika nya 
lösningar prövas för att möta industrins behov. Rekryteringsåtgärder har inriktats på att ge studenterna 
en rättvisande bild av utbildningsprogrammen samtidigt som åtgärder har vidtagits för att motverka 
studieavbrott i lägre årskurser.

Det internationella utbytet för forskare och studenter har utvecklats, speciellt mot asiatiska länder. LTHs 
forskningsstrategi kännetecknas fortsatt av många styrkeområden, som dels stöder grundutbildningen 
och dels stöder samhällets behov av personer med doktorsexamen. Det är fakultetens bedömning att den 
breda forskningsbasen är en förutsättning för civilingenjörsprogrammen och för forskarutbildningen. 
LTHs mångfald är dess styrka – ur bredd växer spets! 

Satsningen på några excellenta forskningsmiljöer innebar att LTH tilldelades tre anslag från Stiftelsen för 
Strategisk Forskning (SSF) och fyra Linnéanslag. Huvuddelen av miljöerna har skapats i samverkan med 
medicinska eller naturvetenskapliga fakulteterna. Som en del av Lunds universitet har LTH fördelen att 
lättare än fristående högskolor kunna bygga upp denna samverkan. LTH har under året placerat en ny 
institution vid Biomedicinskt centrum (BMC) för att ytterligare utöka samarbetet.

LTH utvecklar sitt samarbete med näringsliv, universitet och högskolor inom Öresund University och 
med Region Skåne för att skapa förutsättningar för framtida forskningssatsningar. 

Utöver grundutbildning och forskning har LTH som uppgift att samverka med det omgivande samhället.  
Detta är viktig för LTHs utveckling och framtida konkurrenskraft. En fördjupad kontakt med våra 
alumner är under utveckling.

Jag är övertygad att LTH är öppet och berett att möta framtidens utmaningar.

Gunilla Jönson
Rektor

Rektor
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Grundutbildning
Sammanlagt avlades 1011 examina vid LTH under 2006. Totala antalet examina var 103 färre än 2005 med långt över 
statsmakternas examensmål för civilingenjörs- och arkitektexamina inom Lunds universitet. Antalet helårsstudenter sjönk 
med 9% till 5430. Minskningen orsakades till stor del av minskat antal studenter inom de IT-relaterade programmen samt 
vid Ingenjörshögskolan.

Den 23:e februari klubbade riksdagen en ny Högskolelag. Därmed tog Sverige ett stort kliv i Bolognaprocessen. 
Bolognaprocessen syftar till att öka kvalitet, rörlighet och anställningsbarhet i de europeiska ländernas universitetssystem. 
I förlängningen kommer detta bidra till att stärka demokratin, utveckla livskvaliten och öka konkurrenskraften i vår del av 
världen.

För LTH utgjorde riksdagsbeslutet kulmen på ett målmedvetet arbete för att hävda yrkesutbildningarnas roll och särart. 
Från hösten 2005 spelade LTHs företrädare en ledande roll för att åstadkomma den förlängning av civilingenjörs- och ar-
kitekutbildningarna från 4,5 år till 5 år som rimligtvis borde varit ett förslag i 2005 års högskoleproposition Ny värld – Ny 
högskola. En enig riksdag valde dock gå emot regeringen, men med en enig högskolevärld, i denna ödesfråga. 

Arbetet inom LTHs institutioner, utbildningsnämnder, utbildningsadministration och ledning har under 2006 präglats 
av att implementera de genomgripande förändringar som den nya Högskoleförordningen fordrar från 1:a juli 2007. 

Samtliga kursplaner inom samtliga utbildningar har formulerats om, framförallt genom att målen för kurserna har for-
mulerats som s k förväntade studieresultat. LTHs lärare genomförde detta reformarbete med tydliga pedagogiska förtecken 
och har gjort sin del av Bolognaprocessen till en kvalitetsreform där studenternas lärande står i fokus.

Förlängningen av civilingenjörsutbildningarna gav möjlighet till en översyn av utbildningsplanerna. Rektor fattade 
2006 beslut som medför att civilingenjörsutbildningarna vid LTH ges en moderniserad utformning som garanterar både 
den djup och den bredd i examen som behövs för ett långt yrkesliv. Utbildningarna ges en enhetlig struktur som medger 
att varje utbildning kan utveckla sin särart, samtidigt som examenskaven blir lättfattliga och kursutbudet överskådligt. Alla 
långa program, inklusive arkitekutbildningen, ger möjlighet att kombinera yrkesexamen med kandidat- och masterexa-
men.

 Inför 2007 fattades även beslut om att ändra Industridesigutbildningen från att vara 5-årig till att ges enligt 3+2-mo-
dellen. Den 3-åriga kandidatdelen ges från 2007, medan masterutbildningen erbjuds från 2010.

Den 1 mars publicerade Högskoleverket (HSV) sin utvärdering av landets civilingenjörsutbildningar. LTH fick överlag 
mycket positiva omdömen. Speciellt framhöll Högskoleverket LTHs internationaliseringsarbete, kvalitetsarbetet och den 
pedagogiska utvecklingsverksamheten. På nationell nivå bedömer HSV att utbildningarna står sig väl i ett internationellt 
perspektiv. Men HSV pekar även helt korrekt på risken att ett vikande rekryteringsunderlag, en undermålig basfinansiering 
samt att lärarkåren är hårt ansträngd blir akuta hot mot en god utveckling för landets mest kvalificerade teknikutbild-
ningar.

I januari 2006 invigdes LTHs nya Studiecentrum centralt inom campus i Lund. På Studiecentrum finns 280 läsplatser 
och god service till studenter från bibliotekarier och studievägledare. 

Under 2006 beslutades om att från 2007 erbjuda en Kinainriktning på civilingenjörsutbildningarna i Datateknik, 
Elektroteknik samt Informations- och kommunikationsteknik. Med denna satsning markerar LTH en vilja att även i fort-
sättningen erbjuda landets ungdomar kvalificerade och moderna yrkesutbildningar för en krävande och globaliserad arbets-
marknad.

Per Warfvinge
professor, vice rektor för 

grundutbildningen
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Tillströmning
Antal helårsstudenter (HST) , helårsprestationer (HPR) och examina kalenderåren 2005 och 2006

2006 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005

HST HPR HPR/HST EX HST HPR HPR/HST EX

Civilingenjörsutbildning i

Bioteknik 274 235 0,86 30 258 225 0,87 5

Datateknik 391 326 0,83 69 447 381 0,85 93

Ekosystemteknik 208 183 0,88 35 223 191 0,86 38

Elektroteknik 302 278 0,92 104 395 376 0,95 134

Industriell ekonomi 363 298 0,82 58 392 335 0,85 51

Informations- och 
kommunikationsteknik

133 116 0,87 17 163 137 0,84 6

Kemiteknik 182 170 0,93 66 239 237 0,99 102

Lantmäteri 198 180 0,91 18 186 172 0,92 37

Maskinteknik 709 599 0,84 132 743 630 0,85 117

Riskhantering 75 70 0,93 36 73 59 0,81 34

Teknisk fysik 406 337 0,83 77 409 353 0,86 90

Teknisk matematik 133 101 0,76 4 122 96 0,79 1

Teknisk nanovetenskap 146 114 0,78 113 97 0,86

Väg- och vattenbyggnad 427 397 0,93 91 461 397 0,86 77

Utan fackområde 1 1

Summa civilingenjörsutbildningar 3947 3404 0,86 738 4224 3686 0,87 786

Arkitektutbildning 248 219 0,88 48 274 237 0,86 42

Brandingenjörsutbildning 152 141 0,93 41 157 145 0,92 45

Industridesignutbildning 124 114 0,92 15 136 119 0,88 17

Summa Ark, Br, ID 524 474 0,90 104 567 501 0,88 104

Högskoleingenjörsutbildning i

Bioteknik 8 17 2,13 8 28 32 1,14 12

Byggteknik 193 168 0,87 26 146 132 0,90 25

Datateknik 63 46 0,73 5 54 49 0,91 14

Elektroteknik 6,5 9,1 1,40 11 22 27 1,23 21

Geomatik 0,25 0,00 1,25 1,3 1,04

Kemiteknik 3,5 6,6 1,89 9 12 15 1,25 11

Multimediateknik 26 31 1,19 12 60 58 0,97 20

Produktionsteknik 0,42 0,5 1,19 2 2 3,3 1,65 5

Programvaruteknik 7,2 9,2 1,28 8 18 23 1,28 11

Summa högskoleingenjörs-
utbildningar

307,87 287,4 0,93 81 343,25 340,6 0,99 119

Magisterutbildningar 111 103 0,93 68 122 103 0,84 53

Påbyggnadsutbildning för
högskoleingenjörer 

0,3 1,1 3,67 4 0,58 0,45 0,78 5

YTH-utbildning 60 36 0,60 16 64,3 87,5 1,36 47

Basår 49 46 0,94 69,5 61 0,88

Fristående kurser m m 404 324 0,80 403 321 0,80
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Avgörande informationskällor 
för valet av LTH 

2006 2005 2004

LTH-katalog 20% 22% 19%

Vänner 23% 21% 22%

Internet 22% 18% 14%

Familj 17% 15% 14%

Besök på LTH 12% 14% 12%

VHS-katalog 7% 10% 10%

LTH-student 7% 7%

Lärare 3% 2%

Studie- och
yrkesvägledare

2% 2%

Varför valdes LTH?

Nära hem Gott rykte Lund

2006 34% 72% 65%

2005  37% 67% 68%

2004 39% 67% 68%

2003 40% 70% 68%

2002 35% 67% 68%

2001 37% 65% 72%

2000 40% 58% 67%

1999 40% 54% 65%

1998 41% 53% 65%

1997 37% 34% 47%

1996 48% 37% 27%

1995 54% 26% 39%

Varifrån kommer studenterna?

Skåne Göteborg Stockholm Mellersta Sverige

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Lund totalt 52% 57% 8% 7% 10% 9% 10% 10%

Helsingborg totalt 73% 67% 6% 5%  1%   5%  8%   8%

Elektroteknik 76% 75% 0% 1%  2%   3%  6%   3%

Datateknik 78% 73% 3% 3%  3%   6%  2%   2%

InfoCom 71% 69% 7% 3%  4% 13%  4%   3%

Teknisk fysik    48% 61% 6% 5% 11%   8% 10%   8%

Kemiteknik   72% 59% 4% 0%  7% 11%  7% 17%

Arkitektur 49% 58%     13% 6% 13% 10% 13% 10%

Bioteknik 61% 56% 15% 13%  3%  6%  7%   7%

Nanoteknik 43% 55%  9% 2%  2%  9% 11% 13%

Maskinteknik 54%  9%  9%  9%

Teknisk matematik   32% 18%  9% 12%

Väg och vatten 45%  6% 10% 16%

Ekosystemteknik 46% 10% 10% 17%

Industriell ekonomi 34% 52% 11% 10% 25% 12%  7%   8%

Industridesign 40% 48%  8% 10% 28% 16% 12%   8%

Lantmäteri 35% 40% 11% 17%  6%   8% 19% 15%

Brandingenjör 33% 31%  4% 16% 13% 13% 19% 13%  

Datateknik Hbg 90% 83%  0% 3%  0% 0%  5%   3%

Byggteknik – 
väg och trafik

83% 70%  0% 20%  0% 0%  0% 10%

Byggteknik 
med Arkitektur

63% 67%  9%   4%  1% 4% 13%   6%

Byggteknik – 
järnväg

77% 29%  8% 14%  0% 14%  8% 29%

Tekniskt basår 79% 61%  5%   2%  3% 10%  3% 10%
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Avgörande för att söka till LTH 2006 per program

katalog vänner Internet familj besök LTH

LTH totalt 20% 23% 22% 17% 12%

Lantmäteri 35% 13% 28% 9% 7%

Ekosystemteknik 24% 19% 29% 14% 10%

Nanoteknik 34% 7% 25% 11% 11%

Kemiteknik 15% 11% 11% 24% 22%

Väg- och vatten 19% 29% 25% 17% 6%

Bioteknik 27% 13% 21% 23% 15%

Teknisk matematik 18% 15% 35% 12% 9%

Brandingenjör 14% 29% 37% 8% 8%

Teknisk fysik 21% 21% 14% 18% 15%

Elektroteknik 8% 24% 16% 14% 16%

Industriell ekonomi 17% 41% 23% 24% 7%

InfoCom 25% 25% 18% 18% 18%

Datateknik 22% 24% 19% 16% 17%

Industridesign 19% 27% 35% 8% 23%

Maskinteknik 15% 26% 16% 20% 9%

Arkitektur 11% 26% 28% 17% 7%

Andel antagna kvinnor totalt (%)

2006 2005 2004

Civ ing utb 27 22 25

Högsk ing utb 20 15 14

Arkitektutb 59 55 66

Brandingenjörsutb 21 29 28

Industridesignutb 56 50 47

Internationella
mastersprogram

25 30 28
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Viktor Öwall, docent vid Institu-
tionen för elektrovetenskap

– Alla våra studenter får snabbt fina jobb. 
Därför är det obegripligt att de sökande till 
programmen Elektroteknik, Datateknik 
och InfoCom minskar så mycket. I höstas 
tog vi in cirka 60 studenter i elektroteknik 
mot 180 för några år sedan. Det oroar 
även industrin och nu har vi inlett ett 
samarbete med region Skåne för att göra 
något åt det. Vi vill bland annat informera 
ungdomar om den goda arbetsmarknaden 
och de många intressanta jobb som finns. 
Arbetsmarknaden kommer att bli ännu 
bättre när IT- och kommunikationsföretag 
genomför sina planerade utvidgningar.

Viktor Öwall undervisar på både grund- 
och avancerad nivå. Administrativt arbete 
och det ständiga sökandet efter forsknings-
anslag tar tid och därför önskar han natur-
ligtvis mer tid för den egna forskningen 
och handledningen av sina sex doktoran-
der.

– Starten av vårt ”SSF Center for High 
Speed Wireless Communication” var ett 
mycket positivt inslag under 2006. 

– Jag ser det också som positivt med den 
omorganisation som vi lagt ner mycket tid 
på inom E-huset. Det kommer att göra ett 
bra forskningssamarbete ännu bättre. Men 
det är kanske framför allt inom grundut-
bildningen som de stora fördelarna finns.

Att det trots allt finns ett stort intresse för 
elektronik visade sig när den nya kursen i 
konsumentelektronik samlade massor av 
intresserade från hela LTH. Detta visar att 
nya grepp behöver testas. Viktor upplever 
en paradox i att inte minst ungdomar som 
omger sig med ny teknik – mobiltelefoner, 
mp3-spelare etc – inte känner något större 
intresse att vara med när denna för samhäl-
let så viktiga teknik utvecklas.

– Jag känner att tekniker bland många 
ungdomar upplevs som nördar. Vi måste 
förändra bilden av ingenjören!
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LTHs internationella verksamhet inom  
grundutbildningen 
LTHs internationella policy fastställer att merparten av studenterna ska ha tillbringat någon tid utomlands under studieti-
den. Under 2006 har man arbetat systematiskt för att öka antalet utresande genom bland annat intensifierad information 
i form av Europadag, informationsträffar på kvällstid, i föreläsnings- och lunchpauser, allt i samarbete med teknologkåren. 
Samverkan har också skett mellan olika fakulteter och internationella sekretariatet, vilket lett till gemensamma ansöknings-
tider och informationsinsatser, allt i syfte att rationalisera det internationella arbetet och göra utbudet av utlandsstudier mer 
transparent för studenterna. Antalet utresande studenter fortsätter att öka något.

LTH samarbetar med Caltech och sedan två år tillbaka deltar teknologer i deras ”SURF Program”. Under sommaren 
2006 fick fyra LTH studenter denna unika chans. 

Praktikplatsstipendierna inom programmet ”WITEC – Women in Technology” utnyttjades framför allt av kvinnliga 
studenter inom arkitektur. 

Många tog chansen att göra examensarbete inom ramen för MFS (Minor Field Studies).
En stor del av studenterna kom iväg på attraktiva utbyten till Nordamerika och det kunde konstateras att de inkom-

mande studenterna från LTHs egna partners på denna kontinent fortsätter att öka. Intresset för utbytesstudier i Asien ökar 
under året, men fortfarande väljer många att läsa i Nordamerika eller Europa.

Det nya nätverket Maghalaes/SMILE med inriktning mot Sydamerika bildades formellt vid årsmötet i Stockholm i 
september och studenterna visade direkt intresse.

De inkommande utbytesstudenterna kommer fortfarande till största delen från Europa och då främst från Frankrike, 
Tyskland och Spanien. 

Utbytesbalansen på LTH har förbättrats under 2006, eftersom LTH – enligt universitetsledningens direktiv – har varit 
restriktiv med att ta emot utbytesstudenter och ökat (informations-)insatserna för att skicka iväg studenter från LTH.

De tre internationella magisterprogrammen som startades under 2002 -Master in Bio- & Food Technology; Master 
in System on Chip; Master in Water Resources fungerar fortsatt mycket bra, trots problem med visum för studenterna. 
Examinationsfrekvensen från dessa program är mycket god. Under året genomfördes olika aktiviteter med alla tre program-
men, såsom en skåneutflykt i augusti och en sydamerikansk fest, då alla studenter från denna del av världen presenterade 
sina hemländer för alla övriga mastersstudenter och personalen. Året avslutades traditionsenligt med ”Graduation” i univer-
sitetshuset i december.

En stor satsning på samarbete med kinesiska universitet inleddes under året.
19-21 oktober arrangerades årsmötet i T.I.M.E.-nätverket i Lund, med ett 90-tal deltagare. Vid mötet diskuterades nya 

möjligheter till samverkan inom grundutbildningen med hänsyn tagen till Bolognareformen och deltagarna imponerades 
av LTHs pedagogiska satsningar.

Per Hagander
professor, vice rektor för internationella frågor

*Den kraftiga ökningen beror till stor del på att utlandsförlagda
  examensarbeten tas med i statistiken fr o m ht 05.
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Internationellt samarbete

Statistiken baseras på LADOK och avser antalet studenter, ej helårsstudenter.

Utresande per program 2006

Arkitektur 29

Brandingenjör 3

Datateknik 14

Industridesign 17

Informations och kommunikationsteknik 4

Elektroteknik 6

Industriell ekonomi 67

Bioteknik 18

Kemiteknik 5

Lantmäteri 6

Maskinteknik 27

Riskhantering 4

Teknisk fysik 30

Teknisk matematik 9

Väg- och vatten 8

Ekosystemteknik 15

Teknisk Nanovetenskap 9

Caltech 3

Witec 6

Examensarbete utomlands 62

Totalt 342

Inkommande per land 

2006 2005

Europa 389 330

Nordamerika 55 54

Skandinavien 12 13

Asien 9 10

Sydamerika 4 8

Nya Zeeland 2 11

Totalt 469 426
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Forskarutbildning 
Under 2006 har LTH glädjande nog producerat ett stort antal forskarexamina, nästan lika många som toppåret 2005 
och med en ökande andel examinerade kvinnliga studenter. Man kan emellertid samtidigt konstatera att den ansträngda 
finansiella situationen inneburit att det totala antalet aktiva forskarstuderande fortsatt minska. Likaså har andelen industri- 
doktorander fortsatt att öka. Den nationella trend som inneburit en nedgång av nyantagningen till forskarutbildning har 
vid LTH under 2006 märkbart bromsats upp och antalet antagna till forskarutbildning är tillbaka på 2002 års nivå.

Andelen forskarstuderande med korrekt uppdaterade studieplaner har under året fortsatt öka men det finns fortfarande 
ett antal studenter för vilka detta obligatoriska instrument inte fungerar tillfredställande. Arbete med att förbättra detta 
fortsätter.

Under 2006 arrangerades ytterligare tillfällen av den behörighetsgivande utbildningen av forskarhandledare som ett 
alternativ till den av Lunds universitets centralt organiserade. Kursen omfattar två  dagar och genomförs i nära samråd med 
centrala universitetet. Cirka 250 handledare har vid utgången av 2006 genomgått utbildningen, enligt kursutvärderingar 
i huvudsak med gott utfall. Äldre handledare har bistått de yngre med sin långa erfarenhet och samtidigt fått tillfälle att 
friska upp kunskapen om de ändrade regelverk som gäller inom forskarutbildningen. I samband med att en ny docentkurs 
utvecklats ingår numera den obligatoriska handledarutbildningen som ett delmoment i denna.

Den uppmärksammade bristen på god introduktion till forskarutbildningen har åtgärdats genom fortsatta regelbundna 
kortare introduktionsmöten med nyantagna doktorander. Avsikten är att underlätta för alla nya forskarstuderande att få 
en bra start i sina studier och även ett engelskspråkigt sådant tillfälle har under 2006 ordnats för ännu ej svenskspråkiga 
doktorander.

Under 2005 genomförde Högskoleverket en nationell utvärdering av teknisk forskarutbildning med självvärdering och 
under hösten platsbesök, då utväderingsgruppen fick tillfälle att träffa ansvarig fakultetsledning och representanter för olika 
forskningsmiljöer inom LTH. Resultatet presenterades under våren 2006 med mycket gott utfall för LTH. 

Klas Malmqvist 
professor, prorektor

Forskarstuderande 2006 –2001

2006 2005 2004 2003 2002 2001

Antagna 121 86 107 167 139 167

Kvinnor (%) 26 34 33 30 27 35

Doktorsexamen 117 135 127 114 95 81

Kvinnor (%) 34 24 28 29 33 26

Licexamen 59 73 63 91 77 56

Kvinnor (%) 31 27 30 24 22 21
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Forskning
Forskningen vid LTH har under 2006 fortsatt att utvecklas positivt. Lunds universitet står starkt i forskningssverige och 
LTH spelar här en mycket framträdande roll. LTH drar stark fördel av att ingå i Lunds universitets mångfacetterade forsk-
nings- och utbildningsorganisation med utomordentligt goda förutsättningar för tvär- och mångvetenskap i breda miljöer, 
något som är A och O med dagens forskningsfinansieringsstruktur. Denna relativa fördel förstärks ytterligare av ett mycket 
fruktbart samarbete med näraliggande högskolor på båda sidorna av Öresund.

Som exempel på LTHs framgångar inom forskningen kan nämnas att flera verksamheter inom LTH utsetts till excellenta  
forskningsmiljöer och därmed erhåller särskild, långsiktig finansiering. Vetenskapsrådet beslöt under året tilldela Lunds 
universitet hela åtta av totalt 20 Linnébidrag. LTHs forskare deltar, helt eller delvis, i fyra av dessa Linnémiljöer, vilket vid 
jämförelse med andra universitet och högskolor måste betraktas som en mycket stor framgång. Den härmed visade excellen-
sen inom i huvudsak grundläggande forskning motsvaras tyvärr inte helt av framgångar vid motsvarande utlysningar inom 
mera näringslivskopplad forskning. Således erhöll LTH endast ett av de utlysta Vinnex-centra från Vinnova.

Inom ramen för EU:s ramprogram bedrivs ett ökande antal projekt vid LTH där några dessutom leds och koordineras 
härifrån. Trots vissa problem när det gäller EU-projektens bidrag till nödvändig infrastruktur och teknisk och administra-
tivt stöd utgör EU-medel en mycket viktig och ökande del av LTHs externa forskningsfinansiering. Dessutom finns två s.k. 
Large scale facilities och flera Training sites för forskarstuderande. 

Under året har ytterligare ett antal lärare befordrats till professorer, vilket visar på den höga akademiska nivån inom 
LTH.

Klas Malmqvist 
professor, prorektor
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Maja Jakesevic, doktorand i  
industriell näringslära

– Jag började mina forskarstudier under 
2006 och hade vid slutet av året avslutat 
min första studie och skrev på en artikel. 
Mitt projekt stöds av Vinnova och tre 
skånska livsmedelsföretag. Förutom min 
egen institution medverkar Enheten för 
kirurgi och SLU Balsgård. Det handlar om 
att förena probiotiska bakterier och bär 
med hög antioxidant förmåga. Slutmålet 
är en ny produkt som kan lindra inflam-
mation.

– I den första studien testade vi åtta 
olika bakterier och två nyponsorter och 
gjorde in-vivo-försök. De visade att be-
handlingen hade en effekt som var ganska 
olika för de två nyponsorterna. Nu ska vi 
gå vidare med andra frukter och bär. Min 
handledare är professorerna Göran Molin 
och Siv Ahrné.

– Vi har lärt oss jättemycket och jag tror 
att vi nu har fått våra försöksmodeller att 
fungera som vi tänkt oss. Till slutet av 2009 
hoppas jag vara klar, därefter skulle det vara 
kul att jobba vidare i något företag. 

– Jag är född i Bosnien, kom till Sverige 
som 14-åring 1993 och har alltid gillat kemi 
och laboratoriearbete. Jag läste på LTH i 
Helsingborg och tog sedan magisterexamen 
i Lund, liksom flera andra doktorander här. 
Jag tycker att bakteriernas fortfarande delvis 
okända värld är fascinerande.

– Jag har gått några kurser och rest på 
tre konferenser. Jag är PBL-handledare för 
studenter i en kurs i probiotika och leder 
deras laborationer tillsammans med andra 
doktorander.
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EU-forskning
LTHs forskargrupper har under hela EU:s sjätte ramprogram för forskning och teknologisk utveckling (2002-2006) varit 
universitetets aktivaste projektdeltagare. Under 2006 deltog forskare från LTH i 96 projekt, att jämföra med de totalt 238 
projekt i vilka forskare vid Lunds universitet deltog. Ytterligare fyra projekt har under 2006 valts ut till kontraktsförhand-
ling och beräknas starta under våren 2007. Under 2006 tillkom ett projekt, SmartHand, som koordineras av Thomas 
Laurell vid Institutionen för elektrisk mätteknik. I projektet deltar fem universitet eller forskningsinstitut och två företag. 
Projektets totala budget är 1,8 miljoner euro varav 0,5 miljoner tillfaller LTH. Samtliga projekt förväntas ge cirka 27 mil-
joner euro till LTH.

Utöver EU:s ramprogram deltog LTHs forskare även i andra EU-finansierade program som till exempel Intelligent Energy 
Europe, Asia Link, Asia Pro Eco Programme.

Fördelning per projekttyp

Projekttyp Antal 
projekt

Varav 
koordinerade 

av LTH

Integrated Project 31 1

Network of Exellence 13

Specific Targeted Research Project 25 2

Coordination Action 9 -

Specific Support Action 2 -

RI: Transnational Access (TA)/ 
Integrated Infrastructures Initiative (I3)

3 1

Marie Curie Actions (Early Stage 
Training Site (EST), Research Training  
Network (RTN), Intra European 
Fellows (EIF))

10 2 RTN

1 EST

2 EIF

SME dedicated: CRAFT/Cooperation 3 -

Totalt 96 9

Fördelning per program

Program Antal 
projekt

Koordinerade 
av forskare vid 

LTH

Aeronautics and space 5 -

Food quality and safety 5 1

International co-operation (INCO) 1 -

Information society technologies 29 -

Life sciences, genomics and 
biotechnology for health

6 -

Marie Curie Actions 10 5

New and emerging science and 
technologies (NEST)

3 -

Nanotechnologies and nanosciences, 
knowledge-based multifunctional 
materials and new production 
processes and devices

14 2

Research Infrastructrue (RI) 3 1

SME dedicated research 3 -

Sustainable Development, Global 
Change and Ecosystems

17 -

Totalt 96 9



Verksamhetsberättelse 2006 Lunds Tekniska Högskola17 

Näringslivssamverkan
Den speciella näringslivsstrukturen i LTHs närområde med relativt få mycket stora företag och få branschforskningsinstitut 
präglar samarbetsformerna mellan LTH-institutioner och företagen. Det finns mycket goda kontakter inom en rad bran-
scher och näringslivet tycks ha stor förståelse för att LTH främsta bidrag utgörs av kunskapsöverföring i form av examens-
arbeten och de studenter som anställs efter examen. Trots detta bedrivs också mycket fruktbart forsknings- och utvecklings-
samarbete direkt mellan forskare och näringsliv. 

Det är viktigt att påpeka att detta förutsätter en fortsatt hög integritet från anslagsmottagarna så att rena konsultarbeten 
inte får inkräkta på en forskning som i huvudsak styrs av LTHs forskares intressen. En dialog pågår med några forsknings-
institut, bl.a. Statens provningsanstalt i Borås, för ett närmare samarbete.

Som ett led att förbättra samverkan med mindre och medelstora företag i regionen förstärktes under året ledningsorga-
nisationen med en vicerektor med detta uppdrag.

Under 2006 inleddes arbetet med ett Näringslivsråd som innefattar högre chefer i ett antal regionala företag samt 
företag av speciellt intresse för LTH. Vid den under året genomförda mötena diskuterades förutom grundutbildning och 
forskning bland annat förutsättningarna för genomförande av industripraktik i kursform. 

Klas Malmqvist 
professor, prorektor

Inkomster från privata svenska företag (mkr)

2006 2005 2004 2003

Inkomst 67 80 88 85

Förändring -16% -9% 4% -12%

5% av de totala inkomsterna för LTH år 2006 utgörs av medel från svenska företag.
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Personal
Antal anställda 2003–2005

2006 2005 2004 2003

Doktorandtjänst 391 400 477 532

Administratör/Tekniker/övriga 238 254 285 288

Annan undervisande och forskande personal 162 165 192 179

Professor 164 167 166 156

Lektor 164 181 184 182

Adjunkt 67 73 84 98

Forskarassistent 37 40 41 44

Gästlärare 13 9 9 9

Anställda totalt 1 236 1 289 1 438 1 488
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Hedersdoktor
Dr Kenji Hiruma
Dr Kenji Hiruma vid Hitachi i Tokyo, Japan, blev LTHs hedersdoktor för år 2006. Dr Hiruma anses ha haft stor betydelse 
för den framgångsrika forskning inom nanotrådar som bedrivs vid Nanometerkonsortiet, Lunds Tekniska Högskola.

Dr Hiruma, född 1953, var under perioden 1989 – 1998 verksam som forskare och forskningsledare vid Hitachi Central 
Research Laboratory i Kokubunji i Tokyo, Japan, med att utveckla ett helt nytt forskningsfält rörande halvledande nano-
trådar. Denna forskning, som mycket snabbt blev omtalad över hela världen, handlade om att med epitaxi tillverka extremt 
små nanostrukturer av halvledare. Forskningen fick snart efterföljare i USA och från år 2000 även i Lund. Det har sedan 
dess blivit ett av de hetaste områden inom nanoteknik och nanoelektronik i världen.

1994–95 lades grunden till den starka forskningssamverkan om nanotrådar som har utvecklats mellan Lunds Tekniska 
Högskola, LTH och Dr. Hiruma som vid flera tillfällen har varit i Lund som föreläsare och opponent. 

Dr Hiruma har genom ledande vetenskapliga insatser haft en helt avgörande inverkan på utvecklingen av forskningen vid 
Nanometerkonsortiet, Lunds Tekniska Högskola. 
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Stipendier och utmärkelser
LTH fick nästan hälften av de Linnémiljoner som går till Lund universitet. Pengarna stärker LTHs forskning med mer än 
200 miljoner i tio år.  

De starka LTH miljöerna som får Linnépengarna är: 

– Laserforskning, 5 miljoner per år: Multidisciplinär laserspektroskopi vid Lasercentrum med professor Sune Svanberg.

– Nanovetenskap, 7,5 miljoner per år: Linné-centret ”Nanovetenskap och kvantmekanisk ingenjörskonst” med koordinator 
professorerna Lars Samuelson och Stephanie Reimann.

– Neuroscience research Center, NRC, 7,5 miljoner (en del till LTH) per år: En tvärvetenskaplig miljö med medicinare, 
naturvetare, teknikforskare och humanister. Från LTH är det Thomas Laurell, Lars Samuelson och Lars Montelius.

Antidiabetic Food Center med professor Inger Björk i ledningen fick som nytt Vinn Excellence Center sju miljoner om året 
i tio år från Vinnova. Det är ett samarbete mellan LTH, medicinska och naturvetenskapliga fakulteterna.

Projektet Green-Chem med professor Rajni Hatti-Kaul i ledningen fick klart med förnyat stöd på 37,4 miljoner kronor 
från Mistra.

Professor Anders Rantzer, Reglerteknik, fick sitt ”Senior individual grant”-stipendium från Strategiska Forskningsstiftelsen 
förlängt i ytterligare tre år. Det samma hände med Carl Borrebaeck, immunteknologi. Den sistnämnde blev dessutom in-
vald i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA.

Tekn dr Marilyn Rayner, Livsmedelsteknik, fick Innovationsbrons idéstipendium på 100.000 kronor för en ny emulsions-
process. 

Tekn dr Dalius Misiunas fick ett forskningspris på 100.000 kronor av Sparbankstiftelsen Färs och Frosta för sin avhandling 
i Industriell elektroteknik och automation.

Professor Thomas Laurell, Elektrisk mätteknik, fick Wallmarkska priset på 100.000  kronor av Kungliga Vetenskapsakademin. 
Han fick också Erna Ebelings pris genom Svensk förening för medicinskt teknik och fysik (MTF). 

Universitetsadjunkt Fredrik Friblick, Teknisk logistik, fick universitets pedagogiska pris. 

Hans Nilsson, expert vid Miljö- och energisystem, tilldelades Stora Energipriset 2006 med motiveringen att ”ha utvecklat 
teknikupphandlingen de senaste 20 åren till en metod att skynda på ny energieffektiv teknik hos tillverkare”.

Professor Bengt Sundén, Värmeöverföring, utsågs till hedersprofessor i Xi´an Jiatong University i Kina.

Professor Leif Bülow utnämndes till hedersdoktor i Bangkok, Thailand.

Professor Lars Samuelson, Fasta tillståndets fysik, invaldes i Kungliga Vetenskapsakademin, KVA.

Professor emeritus Karl Johan Åström fick tidskriften Control System Magazines utmärkelse Outstanding Paper Award i 
december för en artikel om cyklandets reglerteknik. 

Professor Björn Karlsson, känd för sin solforskning, valdes till Årets miljöprofil av tidningen Energi & Miljö och VVS-tek-
niska föreningen.

Industridesignerna Anna Haupt och Terese Altsin vann pris i affärsidétävlingen Venture Cup med en cykelhjälm de börjat 
konstruera under sina studier på LTH. I samma tävling vann datavetarna Tomas Akenine-Möller, Jacob Munkberg och 
Jon Hasselgren pris för sitt företag kring 3D-grafik. Tomas Akenine-Möller fick också NVIDA Fellowship Award vid årets 
internationella  SIGGRAPH-mässa.

Skånska Ingenjörsklubbens 100-årsstiftelses resestipendier för år 2006 tilldelades doktoranderna Magnus Carlquist, avdel-
ningen för teknisk mikrobiologi, och Martijn van Praagh, institutionen för Teknisk Vattenresurslära.

Sparbankstiftelsen Skånes stipendier delades ut till Anna Kristensson och Annie Svensson, studenter i Riskhantering samt 
till Johan Björnstedt och Magnus Ström, studenter i Elektroteknik.

(Listan är ej komplett)
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Thomas Laurell, professor vid 
Institutionen för elektrisk mät-
teknik

Thomas Laurell, professor vid Institutionen 
för elektrisk mätteknik, är en av LTHs 
absolut främsta och internationellt mycket  
erkänd, med en spetskompetens inom 
nano-bio, det vill säga sina gränsöverskri-
dande innovationer i mikroteknik och 
medicin. 

Han är lundabo sen födsel, uppväxt och 
utbildad i Lund och disputerad vid LTH 
1995, där han har byggt upp sina olika 
laboratorier och verksamheter.

Hans arbetsrum är fullt av prisbucklor 
i olika storlekar, väggen är tapetserad av 
diplom, borden fulla med idéer, papper 
och böcker. 

Ändå var tiden före 2006 skakig och 
krisartad – han var inte ens säker på att 
kunna fortsätta sina stora och framgångs-
rika projekt, han visste inte om han skulle 
få medel tillräckligt.

– Det var nära att vi försvann, säger 
han, forskarfinansieringen är och har varit 
i kris länge och det gör att man ständigt är 
tvingad till jakt på pengar, trots att det är 
forska man vill.

Men 2006 vände det – nu har han 
bättre stabilitet i flera av sina projekt och 
några års arbetsro.

Pengarna hans projekt fick var bl.a. 
statliga medel, Linnépengar, som varar i tio 
år. Det gjorde bl.a. att den senior som an-
svarar för institutionens del av forskningen 
inom Linne - Neuronano Research Centre, 
NRC, kunde säkras.

Hans ”Smart-Hand” projekt fick EU- 
pengar och även där kunde en av nyck-
elforskarna garanteras fast arbete, vilket 

Thomas Laurell är mycket nöjd med. 
Så fick det projekt han för närvarande själv 
är mest involverad i, det om protein- och 
blodanalys på nanochip, anslag från VR, 
Vetenskapsrådet.

– Jag är väldigt glad för allt det positiva 
som hände i fjol, säger Thomas Laurell.

Dessutom fick han själv, och det är 
han mycket stolt över, ett par mindre men 
exklusiva priser och diplom, Wallmarkska 
priset från KVA, Kungliga Vetenskaps 
Akademien och Erna Ebelings pris i medi-
cinsk teknik för sin framstående forskning 
inom mikroteknologi och mikrofluidik 
inriktad mot medicinsk teknik. Båda dessa 
diplom har han ramat in på väggen.

– År 2006 var ett gott år, säger han, det 
var en bekräftelse på att det jag hållit på 
med i hela mitt liv inte varit fel. 
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Ekonomi
LTHs ekonomiska resultat 2006
LTHs intäkter uppgick år 2006 till 1 302 mkr (år 2005 likaså 1 302 mkr). Realt minskade alltså de totala intäkterna något. 
Av intäkterna år 2006 härrör ca 34 procent från anslaget till grundutbildningen medan ca 21 procent härrör från anslaget 
till forskning och forskarutbildningen. Något mer än hälften av de totala intäkterna utgörs alltså av de direkta statliga ansla-
gen medan något mindre än hälften kommer från andra finansieringskällor, också dessa huvudsakligen statliga.

Ca 34 procent av de totala intäkterna utgörs av forskningsbidrag medan ca 8 procent härrör från uppdragsverksamhet. 
Bland de största bidragsgivarna till forskningen finns Vetenskapsrådet (101 mkr), EU (60 mkr) och Energimyndigheten (57 
mkr).

Av forskningen och forskarutbildningen finansieras ca 34 procent av de direkta statliga anslagen medan ca 66 procent 
finansieras av andra forskningsfinansiärer. Detta ställer stora krav på förmågan att anpassa forskningens inriktning efter 
finansiärernas prioriteringar.

LTHs kostnader uppgick år 2006 till 1 281 mkr. De största kostnadsslagen var personal (58 %), lokaler (16 %), varor 
och tjänster (12 %) och utrustning (5 %). Räntenettot var  + 3 mkr.

Det ekonomiska överskottet för år 2006 uppgick till ca  + 21 mkr. Variationen i ekonomiskt över / underskott är dock 
stor mellan olika delar av LTH. Ett flertal ämnesområden ackumulerar underskott sedan flera år. Detta sammanhänger med 
svårigheterna med att anpassa forskningens inriktning till finansiärernas prioriteringar.

LTHs tillgångar uppgick till 637 mkr. Kassabehållningen ökade till 374 mkr och värdet på utrustningen till 162 mkr. 
Bland skulderna ökade lånen till 69 mkr och nettoskulden till forskningsfinansiärerna till 404 mkr.
LTHs myndighetskapital ökade under år 2006 till ca +32 mkr. Det långsiktiga målet är att myndighetskapitalet skall 

uppgå till ca tio procent av omslutningen, d v s till ca + 130 mkr.

Per Göran Nilsson
kanslichef
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Resultaträkning (tkr)

2006 2005 2004

Verksamhetens intäkter (exkl räntor)

Statsbudgetanslag 707 383 677 144 659 108

Intäkter av avgifter, uppdrag, övrigt 165 723 181 215 189 701

Intäkter av bidrag 424 771 443 656 441 127

Summa 1 297 877 1 302 015 1 289 936

Verksamhetens kostnader (exkl räntor)

Lokalkostnader 207 128 199 991 182 363

Driftskostnader 269 878 271 861 323 758

Personalkostnader 744 895 759 482 788 350

Summa (exkl avskrivningar) 1 221 901 1 231 334 1 294 471

Resultat före avskrivningar 75 976 70 681 -4 535

Avskrivningar 57 816 58 910 64 262

Resultat efter avskrivningar 18 160 11 771 -68 797

Finansiella intäkter och kostnader

Finansnetto 3 169 -1 281 2 016

Transfereringar justering 0 0 -536

Kapitalförändring före justering 21 329 10 490 -67 317

Justering för externfinansierad utrustning 0 0 678

Kapitalförändring efter justering 21 329 10 490 -66 639

Balansräkning (tkr)

2006 2005 2004

Tillgångar

Anläggningstillgångar 161 971 140 186 149 838

Kundfordringar, förskott o andra fordringar 31 830 22 799 37 214

Upplupna intäkter 63 662 82 962 104 441

Övriga interimsfordringar 5 762 6 582 7 346

Kassa 373 761 269 322 213 320

Summa tillgångar 636 986 521 851 512 159

Myndighetskapital

Balanserad kapitalförändring 15 906 -312 67 635

Kapitalflyttning -5 603

Årets kapitalförändring 21 328 10 490 -67 317

Skulder

Övriga kortfristiga skulder 12 750 21 811

Lån 27 950 21 776 12 956

Likviditetslån 41 250

Leverantörsskulder 29 926 8 359 9 639

Förutbetalda intäkter 467 435 425 872 422 453

Övriga interimsskulder 38 794 42 916 44 982

Summa skulder och myndighetskapital 636 986 521 851 512 159
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Resultat per verksamhetsområde (Mkr)

2006 2005 2004

Totalt LTH (Mkr)

Intäkt 1 326 1 328 1 334

Kostnad 1 305 1 318 1 401

Resultat 21 10 -67

Myndighetskapital 32

Grundutbildning (Mkr)

Intäkt 485 459 452

Kostnad 446 432 448

Resultat 39 27 4

Myndighetskapital 58

Forskning/Forskarutbildning (Mkr)

Intäkt 736 751 780

Kostnad 748 765 841

Resultat -12 -14 -61

Myndighetskapital -27

Uppdragsverksamhet (Mkr)

Intäkt 105 118 103

Kostnad 111 121 113

Resultat -6 -3 -10

Myndighetskapital 1

Investeringar (tkr)

2006 2005 2004

Grundutbildning

-investeringar 13 588 5 563 5 475

-intäkter* 484 973 458 718 451 808

investering/intäkt 3% 1% 1%

Forskning/forskarutbildning

-investeringar 63 926 38 909 32 063

-intäkter* 709 481 724 102 735 481

investering/intäkt 9% 5% 4%

Uppdragsverksamhet

-investeringar 2 065 1 732 3 191

-intäkter* 105 686 118 299 105 099

investering/intäkt 2% 1% 3%

*Intäkter exklusive transfereringar. 
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Katarina Lans, ekonom på enhet 1 
inom Institutionen för arkitektur 
och byggd miljö:

– 2005 var ett tufft år eftersom vi hade 
ett samlat underskott på 14 miljoner och 
tvingades spara med alla metoder. Det ska-
pade både negativa tidningsskriverier och 
en dålig stämning. Prefekterna blev hårt 
åtgångna. Folk fick ta på sig fler uppgifter. 
Några personer blev uppsagda.

– 2006 har vi däremot ridit ut krisen 
och har ett positivt resultat på 2,5 miljoner 
kronor. Nu är tjänsterna trygga och stäm-
ningen mycket bättre. Vi betalar tillbaka på 
vår skuld och LTH centralt bidrar med lika 
mycket som vi. Det är en uppmuntran och 
en garanti för att vi kämpar. Nu mår folk 
bättre och allt känns stabilare när ekono-
min är under kontroll.

– Det börjar hända positiva saker som 
en donation till en ny masterutbildning 
och många nya forskningsprojekt. Men 
fortfarande har vår enhet inte anställt några 
nya doktorander under min tid här så det 
återstår att säkra forskningen på längre sikt.

Katarina kom tillbaka till A-huset 2005 
efter några år på centrala ekonomienheten.

– Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är 
budgetering och uppföljning för enheten 
som helhet, varje forskare eller forskar-
grupp ska gå runt och jag följer upp att 
de lyckas. Jag hjälper till med budget till 

forskningsansökningar och ser till att vi får 
in de medel vi har kontrakt på, redovisar 
EU-projekt. Jag gör upp personalplan och 
sköter en del personalärenden.

– Jag trivs bland de kreativa och begå-
vade arkitekterna. Det är ett kul jobb, mer 
personligt och nära verksamheten på en 
institution än på ett centralt kontor. Man 
känner vilka behov som finns. Man tilläm-
par verkligen teorierna man lärt sig. Och 
får ett ganska stort inflytande. 
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Nyckeltal
Nyckeltal – grundutbildning

Mått 2006 2005

Statsanslag (GU) Mkr 439 422

Helårsstuderande utfall Hst 5 246 5 498

Helårsprestationer utfall HPR 4 541 4 978

Helårsprestationer/Helårsstuderande % 87% 91%

Statsanslag per HST utfall tkr /Hst 84 77

Civing examen och arkitektexamen uppdrag 
01-04

Antal

Civing examen och arkitektexamen utfall 
01-04

Antal

Utfall/Uppdrag %

Civing examen och arkitektexamen uppdrag 
05-08

Antal 2800 2 800

Civing examen och arkitektexamen utfall 
05-08

Antal 1629 828

Utfall/Uppdrag % 58% 30%

Externa intäkter (GU) Mkr 9 13

Externa intäkter/Statsanslag (GU) % 2 3

Externa intäkter per Hst tkr/Hst 2 2

Summa intäkter (GU) exkl uppdrag Mkr 448 435

Summa intäkter (GU)/Helårsstuderande tkr 85 79

Lektorer Antal 164 207

Helårsstuderande per lektor Hst/Lekt 32 27

Adjunkter Antal 67 86

Helårsstuderande per adjunkt Hst/Adj 78 64

Intäkter exklusive räntor och transfereringar. 
Utfall HST vid LTHs institutioner.

Nyckeltal - uppdragsverksamhet

Mått 2006 2005

Utbildning Mkr 12 11

Uppdragsutb/Anslagsutb % 3 3 

Forskning och Forskarutbildning Mkr 93 107

FFU uppdr/FFU anslag % 35 42
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Nyckeltal - forskning och forskarutbildning

Mått 2006 2005

Statsanslag (FFU) Mkr 266 252

Statsanslag (FFU)/Statsanslag (GU) % 61 60

Vetenskapsrådet Mkr 84 85

FORMAS Mkr 23 28

Stiftelsen Strategisk Forskning Mkr 42 39

EU Mkr 70 66

Statens energimyndighet Mkr 48 54

VINNOVA Mkr 41 45

Summa Mkr 308 317

Summa/Statsanslag (FFU) % 116 126

Övr externa intäkter (exkl uppdrag) Mkr 99 122

Övr externa intäkter /Statsanslag (FFU) % 37 48

Summa intäkter, FFU (exkl uppdrag) Mkr 673 691

Forskarstuderande Heltidsekvivalenter Antal 467 436

Licentiat examina Antal 59 73

Statsanslag (FFU)/Lic-examen Mkr 4,5 3,5

Examina/Forskarstuderande % 13 17

Doktorsexamina Antal 117 135

Summa intäkter FFU per Doktorsexamen Mkr 5,8 5,1

Statsanslag (FFU)/Doktorsexamina Mkr 2,3 1,9

Examina/Forskarstuderande % 25 31

Professorer Antal 164 178

Statsanslag (FFU)/Prof Mkr 1,6 1,4

Bidrag (FFU)/Prof Mkr 2,5 2,5

Nyckeltal - lärare

Mått 2006 2005

Disputerade lärare Antal 328 425

Intäkter (GU) per lärare Mkr 1,4 1,0

Intäkter (FFU) per lärare Mkr 2,1 1,6

Intäkter (GU+FFU) per lärare (exkl uppdrag) Mkr 3,4 2,6

Helårsstuderande/lärare Antal 16 13

Lic examen/lärare Antal 0,18 0,17

Dr examen/lärare Antal 0,36 0,32

Nyckeltalen ovan bygger på periodiserade intäkter och kostnader inom forskning och 
forskarutbildning till skillnad från de operiodiserade inkomsterna i ekonomiavsnittet.  
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Leif Bülow
Professor, tillämpad biokemi

Alf Göransson, ordförande 
VD och Koncernchef Securitas

Gunilla Jönson, rektor 
Professor, förpackningslogistik

Stina Gestrelius 
Vice VD Medicon Valley Academy

Hans Hanson 
Professor, teknisk vattenresurslära

Tord Wingren 
Koncernchef Samsung Europe

Klas Malmqvist, prorektor 
Professor, kärnfysik

LTHs styrelse
Mandatperiod 1 januari 2006–31 december 2008

Agneta Ståhl 
Professor, trafikplanering

Lars-Erik Wernersson
Professor, fasta tillståndets fysik

Maria Wall
Universitetslektor, energi- och byggnadsdesign      
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Nils Mattisson 
studerande

Christer Nilsson 
forskningsingenjör (TCO)

Teresa Hankala- Janiec 
universitetsadjunkt (SACO)

Gustav Ekberg 
1:e instrumentmakare (SECO)

Per Göran Nilsson 
kanslichef

Studentrepresentanter

Företrädare för personalorganisationer

Sekretariat

Emma Wetterstrand
studerande

Johan Jerntorp
studerande

Beatrice Nordlöf
Sekreterare



LTH kansli • Box 118 • 221 00 Lund • tfn 046 222 72 00 • fax 046 222 40 16 • info@kansli.lth.se
Besöksadress • Kårhuset • John Ericssons väg 3 • Lund

www.lth.se


	Innehåll
	Rektor
	Grundutbildning
	Tillströmning
	LTHs internationella verksamhet inom grundutbildningen
	Internationellt samarbete
	Forskarutbildning
	Forskning
	EU-forskning
	Näringslivssamverkan
	Personal
	Hedersdoktor
	Stipendier och utmärkelser
	Ekonomi
	Nyckeltal
	LTHs styrelse

