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lTh I förändrIng
Text: Viktor Öwall / Rektor

Under 2015 har vi arbetat med en ny organisa-
tionsstruktur för LTH. Inom grundutbildningen 
måste vi säkerställa att vi alltid är på topp och 
se till att kvalitetssäkra våra utbildningar. Under 
senare år har finanserna varit ansträngda då vi 
utbildat fler än vi fått betalt för och inte kompen-
serats för ökade omkostnader. Därför behöver 
vi se över hur vi arbetar. Är vi effektiva och ut-
nyttjar vi våra resurser och den oerhörda kraften 
inom LTH på bästa sätt? Jag tror inte det. Kan en 
ny organisation avhjälpa bristerna? Inte en ny or-
ganisation i sig. Men i förändringsarbetet är jag 
övertygad om att vi kan hämta kraft! Min mål-
sättning är att LTH skall ge de bästa utbildningar-
na som finns att tillgå.

LTH är en del av Lunds universitet (LU) och vi 
talar ofta om vilken styrka detta är. Men  utnyttjar 
vi denna potential fullt ut till exempel för att an-
gripa de stora samhällsutmaningar vi ser framför 
oss; klimatet, energifrågor, det digitala samhället 
etc. Här tror jag att både LTH och LU måste arbeta 
mer strategiskt. Hur använder vi våra resurser på 
bästa sätt och hur skapar vi samarbete, inom LTH 
och LU, men också med det omgivande samhället? 
För att göra detta anser jag att LTH behöver en ny 
forskningsorganisation. Vi höjer ribban!

Det sker mycket fantastisk forskning vid LTH, 
mycket som jag inte hade en aning om när jag 
blev rektor. Och det är säkert så för många andra! 

Vi måste komma ifrån vår ibland hämmande 
blyghet och skryta lite mer. Alla måste hjälpa till 
att lyfta fram sina egna och kollegors framgång-
ar. Låt oss bli bättre på att synliggöra LTH:s forsk-
ning och skapa än fler samarbeten!

Just nu är det väldigt spännande i Lund med 
ESS och MAX IV. Vi måste utnyttja denna möjlig-
het; det är ”once in a lifetime”. Här kommer na-
turligtvis Science Village Scandinavia-frågan upp. 
Skall delar av LU och LTH flytta till Brunnshög? 
Diskussionerna är igång och det här påverkar oss 
alla och hela vårt campusområde. Oberoende av 
detta tycker jag att Campus måste utvecklas och 
bli mer levande, vilket även gäller Campus Hel-
singborg. Vi har inlett diskussioner med Lunds 
stad och Akademiska Hus om hur vi kan göra 
LTH till ett ”Hållbart Campus”. 

Till sist: Ett universitet utan forskning är ett 
dåligt universitet, ett universitet utan utbildning 
är inget universitet. Vi kan byta ordet utbildning 
mot studenter. Jag är imponerad över det arbete 
och det engagemang som TLTH lägger ner för att 
föra oss framåt. Studenter i en konstruktiv dialog 
med lärare och ledning skapar en oerhörd kraft. 
Låt oss använda den för att vässa LTH än mer.

Det är roligt att vara rektor för LTH! k

Viktor Öwall

efter många år på lTh blev jag i januari 2015 rektor. Samtidigt fick vi en delvis ny 

ledning och en i stort sett helt ny styrelse. Vår nya styrelseordförande Charlotta  falvin 

inledde det första styrelsemötet med liknelsen att det var som att ”hoppa på en buss 

i farten”. även om jag trodde mig känna lTh får jag nog hålla med. det har varit ett 

spännande och intressant år. lTh är fantastiskt – med framgångsrik undervisning och 

excellent forskning. Men naturligtvis finns det brister och saker vi kan göra bättre. 

 efter att under många år ha haft synpunkter och kritiserat, var det nu dags att faktiskt 

göra något. 2015 var ett år för analys och planering, 2016 blir ett för implementering. 

Så arbetar ingenjörer: först analys och sedan syntes. detta måste vi göra tillsammans!
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Världsrekord För Framtidens 
ingenjörer På lth
----------------------------------------------------------

Allting är möjligt om man jobbar tillsam-

mans. Det är utgångspunkten för ”Fram-

tidens ingenjör” – ett koncept på Lunds 

Tekniska Högskola för att välkomna nya 

studenter. Under en dag i höstas genom-

fördes upplevelsebaserade övningar där 

personliga värderingar, styrkor och grupp-

dynamik utforskades. Dessutom sattes ett 

världsrekord i form av ett mänskligt kugg-

hjul, med 750 deltagande LTH-studenter. 

-->
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hänT pÅ lTh 2015
Ett urval av händelser på Lunds Tekniska Högskola, LTH under verksamhetsåret 2015:
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hänT pÅ lTh 2015   

JanuarI
LTH får ny ledning med rektor Viktor 
Öwall i spetsen och ny styrelse med 
Charlotta Falvin som ordförande.

Den snålspolande duschen från 
LTH-avknoppningen Orbital Systems 
är redo för massmarknaden och bör-
jar säljas till privatpersoner. k 

Ett urval av händelser på Lunds Tekniska Högskola, LTH under verksamhetsåret 2015:

MarS
Ericsson med partners, däribland 
LTH, lanserar ”5G for Sweden” – en 
 gemensam satsning på framtidens 
mobiltelefoni.

LTH:s forskningsinstitut MAPCI 
drar igång ett öppet innovationslabo-
ratorium inom mobil-, moln, och 
 IKT-området.

20-årsfirande tävlingen Teknik-
åttan (för åttondeklassare) och snart 
20-åriga, NMT-dagarna (Natur-, Tek-
nik- och Medicindagar för gymnasiet) 
arrangeras.  

Rå-metanol kan fungera som 
bränsle. Det visar forskningsresultat 
från motorlabbet vid LTH.

LTH installerar fem nya profes-
sorer:  Sören Vang Andersen, Carin 
Andersson, Aleh Cherp, György Mar-
ko-Varga och Anders Warell.

Industrimannen och kemisten 
Karl-Erik Sahlberg, donerar en miljon 
kronor till LTH.  

Studenterna Vita Jarolimkova och 
Gerald Perry Marin vann pris i täv-
lingen Thought for Food i Portugal. 
Deras projekt FoPo Food Powder 
handlar om att minska det globala 
matsvinnet genom frystorkning. k

februarI
Industridesignern Isabelle Olsson, 
alumn från LTH, som arbetar för 
Google hamnar högst upp över  listan 
på nytänkare när Veckans Affärer 
 listar årets supertalanger. 

Studenter från livsmedelsteknik 
tillverkade mjöl av ratade bananer. 
Detta blev en av årets mest spridda 
historier om LTH i media.

Jonas Månsson,  matematiklektor 
på LTH, gör stor succé på Youtube 
med sina inspelade föreläsningar. 
 Filmerna visas redan från start flera 
tusentals gånger – varje dag

400 lastbilar kör olagligt i Sverige, 
det visar forskning från Henrik Stern-
berg på Förpackningslogistik. Den så 
kallade cabotagestudien röner stor 
uppmärksamhet i lastbilssverige. k
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hänT pÅ lTh 2015   

aprIl
LTH:s Pontus Giselsson, forskare inom 
optimeringsalgoritmer får ”Ingvar 
Carlsson Award” på fyra miljoner. 

LTH-forskare har upptäckt att vårt 
dricksvatten till stor del tycks renas av 
”goda bakterier” i ledningsrören och 
inte enbart i vattenverken som man 
tidigare trott.

Flickor på Teknis arrangeras åter-
igen på LTH – nu för 30:e året!

Fem studenter på LTH presenterar 
sin utvecklade antenn som är optime-
rad för kroppsnätverk.

Jesper Öqvist, Jacob Burenstam 
och Erik Bjäreholt blir de första motta-
garna av det nyinstiftade stipendiet för 
öppenkällkod-programmering, Lufoss.

LTH Griparna är Sveriges bästa 
universitetsishockeylag. k

JunI
47 doktorer och 3 hedersdoktorer 
promoveras för LTH vid Lunds univer-
sitets årliga doktorspromovering. 

Forskarna Marcus Aldén och Tor-
björn Sjöstrand får 2,5 respektive 2 
miljoner euro när Europeiska forsk-
ningsrådet (ERC) delade ut anslag till 
seniora forskningsledare.

Forskare från Lund får mångmiljo-
nanslag för att öka värdet av vår skog 
genom att hitta nya mer värdefulla 
 användningsområden för ämnet lignin.

Axis nya huvudägare Canon 
 donerar två miljoner kronor till Vat-
tenhallen – LTH:s science center för 
skolbarn och allmänhet.

Fler kvinnor hade gett miljövän-
ligare trafikbeslut. Kvinnor åker näm-
ligen mer kollektivt och lämnar oftare 
bilen hemma – det visar forskning 
från LTH. k

MaJ
LTH får besök av en delegation från 
Litauen, under ledning av landets 
forsknings- och utbildningsminister 
Dainius Pavalkis. 

LTH-satsningen Havsresan hittar 
sjunkna flygplansvrak – något som 
röner stort internationellt intresse. 

Företaget Carbiotix med Peter 
Falck och Kristofer Cook i spetsen 
vinner startup-tävlingen Venture Cup 
Syd med sin affärsidé om goda fiber.

Mjölksyrabakterier är inte bara 
bra för magen. De är också en fena 
på att producera gröna kemikalier. 
Resultaten presenteras i en ny av-
handling från LTH.

Lund Positioning Lab öppnar. 
Forskningslaboratoriet är inriktat mot 
positionering och håller till på forsk-
ningsinstitutet MAPCI.

120 nuvarande och tidigare an-
ställda i reglerteknik firade institutio-
nens 50 årsjubileum. k
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hänT pÅ lTh 2015   
Ett urval av händelser på Lunds Tekniska Högskola, LTH under verksamhetsåret 2015:

SepTeMber
De tre matematiksnillena Jacob 
Ström, Kalle Åström, och Tomas 
Akenine-Möller lanserar en interaktiv 
lärobok i linjär algebra – något som 
röner stor uppmärksamhet.

Livsmedelsteknisk högskoleutbild-
ning nystartar efter ett par års uppe-
håll.

Båttrafiken smutsar ner våra lung-
or mer än vad man trott. LTH-forskar-
nas mätningar visar att luften längs 
kusterna är full av hälsovådliga nano-
partiklar från båttrafiken. 

LTH står som värd för två tunga 
konferenser med teknikinriktning; 
LUCAS-dagen som fokuserar på 
mjukvara samt Lund Circuit Design 
Workshop som fokuserar på hårdvara.

Campus Helsingborg, där LTH 
 Ingenjörshögskolan finns, firar 15 år.   

LTH är med på Lunds årliga event 
Kulturnatten och visar bl a upp forsk-
ning från robotlabb och 3D-printare.

Teknisk vattenresurslära arrange-
rade en IWA-konferens med 250 del-
tagare. k

auguSTI
En populär sommarskola i accelera-
torteknik hålls på LTH. Ett 40-tal stu-
denter från Europa, Australien och 
USA deltar.

Flimrande led-lampor är inte hälso-
samt. LTH-forskare slår larm och är 
oroliga för det osynliga flimret vid 
 dåliga konstruktioner.

Den amerikanska läkemedelsjätten 
Johnson & Johnson tecknar ett avtal 
med lundabolaget Alligator Biosci-
ence, värt sex miljarder kronor. 

Det kinesiska mobilteknikbolaget 
Huawei går in med 2,8 miljoner kro-
nor i ett nytt samarbete med forskare 
på Institutionen för Elektro- och in-
formationsteknik vid LTH. 

Ett av LTH:s mest framgångsrika 
forskningsområden, nanovetenska-
pen, har bytt namn till NanoLund ef-
ter 27 år som Nanometerkonsortiet.

”Framtidens ingenjör” är ett kon-
cept på Lunds Tekniska Högskola för 
att välkomna nya studenter. Under en 
av välkomstdagarna slogs världsrekord 
i att vara ett mänskligt kugghjul. k

JulI
LTH deltar i Almedalsveckan på 
 Gotland.

Vattenhallen Science Center LTH 
är med i SVT:s populära Sommar-
lovsmorgon. 

Textilindustrin släpper ifrån sig gif-
tiga ämnen som kan rinna rakt ut i 
 naturen och grundvattnet och påverka 
djur- och växtlivets DNA. Det visar bio-
teknikforskare från LTH.

Lund University Formula Student 
Engineering tävlar med sin nya bil på 
Silverstone. k
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OkTOber
Det prestigefulla forskningsinstitutet 
Rogosin Institute i New York har teck-
nat ett samarbetsavtal med det tvär-
vetenskapliga forskningsprogrammet 
MAD for Cancer – Make a Difference 
for Cancer, som leds av LTH-forskaren 
Carl Borrebaeck.

LTH installerar fyra nya  professorer: 
Olaf Diegel, professor i produktut-
veckling, Maria Kihl, professor i Inter-
net-system, Dmytro  Orlov, professor i 
materialteknik, Olof Samuelsson, pro-
fessor i industriell automation med 
särskild inriktning mot elkraftssystem.

Certec (Avdelningen för rehabili-
teringsteknik) inom Institutionen för 
designvetenskaper arrangerar sitt år-
liga seminarium ”Certec informerar” 
för 25:e gången. k

deCeMber
LTH:s julkalender lockar tusentals 
webbtevetittare. Bakom årets kalen-
der står Ina Rehnholm och Johanna 
Hjalte från teknisk nanovetenskap 
samt Ingrid Odlén från teknisk fysik.

Det kostar mellan 10 och 40 mil-
joner kronor per år att göra hela 
Lunds bussnät elektriskt och driva alla 
stadsbussar på el istället för på gas 
eller diesel. Det visar en studie från 
LTH-forskare.

Industridesignskolans årliga jul-
marknad ägde rum.  

Ett nytt digitalt bildgransknings-
stöd som kan underlätta diagnostik 
och beslut om behandling vid prosta-
tacancer tar nu sina första steg mot 
en framtida kommersialisering och 
införande på sjukhuskliniker. Projek-
tet beviljades miljonanslag från SWE-
Life och ska utvecklas på LTH.

2016 års hedersdoktorer utses. 
ABB-roboten YuMi som är pro-

grammerad på LTH slår in julklappar 
på Mediamarkt och röner stor upp-
märksamhet i media. k

nOVeMber
LTH besöktes av flera hundra gymna-
sieelever i samband med universite-
tets årliga Inspirationsdagar.

I Vetenskapsrådets tilldelning av 
forskningsmedel får LTH:s område, 
naturvetenskap och teknik, totalt 187 
miljoner kronor.

LTH inför som första högskola i 
Sverige programspråket Scala som 
förstaspråk i introduktionskursen i 
programmering på civilingenjörspro-
grammet i datateknik. 

Skånska riksdagsledamöter besö-
ker LTH och får bland annat inblick i 
asylsökande ingenjörer, ingenjörsbrist 
samt ESS och MAX IV.

186 nyutexaminerade  studenter 
firas under LTH:s examenshögtid i 
universitetsaulan den 27 november.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakade-
mien, IVA, valde in tre nya akademi-
ledamöter från LTH och Lund.

Öppet hus i 3D-printslaboratoriet 
inspirerar medarbetare från LTH men 
också gymnasieskolor och näringslivet 
att komma på besök. k 
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grunduTbIldnIng 

våra studenter. Under en rad år har  byggnaderna 
på LTH Campus i Lund renoverats vilket även 
 inkluderat en förbättring i antalet studieplatser 
och grupprum för våra studenter. På senare år 
har  A-huset samt V-huset helrenoverats (V-huset 
 färdigställs under våren 2016). 

Utbildningsprogrammen utvecklas kontinu-
erligt och goda exempel som kan lyftas fram är 
arbetet med progressionen inom programmen, 
presentationsteknik samt utformning av kurser 
som knyter samman omgivande samhälle med 
LTH. Vi uppskattar det engagemang av näringsliv 
och samhälle i genomförandet av kurser och som 
stöd för våra studenter under deras tid vid LTH 
exempelvis i mentorprogram.

Examensarbetet är den avslutande delen på 
alla våra utbildningar. Många av dessa anknyter 
väl både till forskningsprojekt och näringsliv/sam-
hälle och ger därmed studenterna en god möj-
lighet att sätta sina tidigare studier i ett större 
sammanhang. Vi är mycket stolta över alla inno-
vativa och noggrant utförda examenarbeten som 
våra studenter genomför. k

LTH:s utbildningskvalitet har högsta prioritet. 
 Under 2015 genomfördes en översyn av organi-
sationen av ledningen av  utbildningsverksamheten 
och utbildningsprogram vid LTH. I detta  arbete 
var kvalitetsfrågorna högt prioriterade. LTH har 
under lång tid utvecklat systemen kring kva litets-
utvärdering för kurser med utvärderingar som le-
gat till grund för utvecklingsarbetet. Under 2015 
startade arbetet med att ta fram ett kvalitetsram-
verk där utvärdering av program kommer att 
prioriteras. Detta ramverk kommer att ligga till 
grund för kvalitetsarbetet vid LTH fortsättningsvis.

År 2015 utfärdades drygt 1350 examina vid 
LTH d.v.s. en viss uppgång jämfört med 2014. Av 
dessa var ca 1000 examina från de 5-åriga utbild-
ningarna, civilingenjör och arkitekt. Söktrycket 
är högt till flertalet av LTH:s utbildningar och stu-
denterna uppvisade goda prestationer. 

Det totala antalet studenter vid LTH minskar 
dock kontinuerligt. Detta är en effekt av plane-
rade neddragningar i antagningstalen p.g.a. att 
tilldelningen av statliga medel inte ökat under se-
nare år, samtidigt som kostnaderna ökat. 
En viktig del i kvalitetsarbetet är arbetsmiljön för 

Text: Annika Mårtensson / Prorektor
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Anton Frisk, student i Teknisk Nanovetenskap med 
inriktning mot nanomaterial visade stor  glädje när 
han fick ta emot pris för bästa examensarbete i 
kemi i form av ett stipendium om 50 000 kronor. 
Detta var första gången som stipendiet från Karl-
Erik Sahlbergs stiftelse* delades ut. 

– Jag vill rikta ett personligt tack till Karl-Erik 
Sahlberg som möjliggjort detta stipendium. Jag 
är stolt och glad över att få ta emot det. Jag tror 
och hoppas att stipendiet kommer motivera fler 
studenter att lägga lite extra tid och energi åt 
sina exjobb, säger Anton Frisk. 

Anton Frisks examensarbete har genomförts 

biodiversitet i staden 

Wiktor Bergh utförde 2015 sitt  examensarbete 
vid Arkitektlinjen med fokus på biodiversitet i sta-
den. Han har samarbetat med ekologer vid Lunds 
universitet och tagit del av teorier kring hur bio-
diversitet kan ökas. 

Ett nyskapande grepp var att Wiktor Bergh vi-
sade på en exempelbyggnad – en filial till Malmö 
stadsbibliotek förlagd till Nyhamnen – där det så 
kallade klimatskalet inte stänger för ekosystem. 

Det är inte bara i städers utemiljöer som bio-
diversiteten kan ökas, också inomhusmiljöer kan 

inom tillämpad biokemi och har titeln “Rapid 
pro totyping of biomolecular circuits through mo-
dule characterization in cell-free expression sys-
tems”. Arbetet går ut på att etablera nya sätt att 
testa biomolekylära kretsar utanför levande celler, 
genom användandet av cellfria bakterieextrakt. 

*Karl-Erik Sahlbergs donation i form av aktier värda en 

miljon kronor förvaltas av Karl-Erik Sahlbergs stiftelse vid 

Lunds universitet och stipendiesumman kommer att vara 

minst 50 000 kronor per år. Stipendiet delades för första 

gången ut i samband med LTH:s examensceremoni den 

22 maj 2015. 

bidra till målen om att behålla artrikedom bland 
växter och djur. 

Om vi vill designa för biodiversitet borde vi gå 
åt det här hållet, också för vårt välmåendes skull, 
säger Wiktor Bergh.

Han ser sitt examensarbete som ett debattin-
lägg. Den snabba globala urbaniseringen innebär 
stora påfrestningar på klimatet och för biodiver-
siteten. Vi har inte råd att bygga fel. Någonstans 
måste vi ha plats för biodiversitet både i inom- 
och utomhusmiljöer, säger Wiktor Bergh. k

examensarbete inom 
nanovetenskap fick pris  

g Wiktor Berghs examenarbete lade fokus på biodiversitet i staden. 
Här en exempelbyggnad – en filial till Malmö Stadsbibliotek.

g Anton Frisk fick det första stipendiet ur Karl-Erik 
 Sahlbergs  stiftelse. Sahlberg delade själv ut stipendiet. 
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STudenTrekryTerIng naTIOnellT 
Text: Johanne Elde och Hanna Nilvall / Avdelningen för kommunikation och samverkan

Utgångspunkten för arbetet med studentrekryte-
ring är kunskap om våra presumtiva studenters 
behov, värderingar och mötesplatser.

LTH arbetar med att ha en så bred bas i rekry-
teringen som möjligt och marknadsföring görs i 
en mängd olika kanaler över hela landet.

Varför och varifrån 
Att våra utbildningar har gott rykte och att Lund 
är en trevlig studentstad är avgörande faktorer 
till varför man väljer LTH.

Presumtiva studenter får främst information 
om våra utbildningar via webben, vår utbild-
ningskatalog, familj, vänner och utbildningsmäs-
sor. Att prata med en nuvarande student på t. ex. 
mässor blir allt viktigare.

LTH:s rekrytering är nationell. En övervägande 
del av våra studenter är från Sveriges södra delar. 
Omkring 15 % kommer är från Stockholm med 
omnejd och runt 5 % kommer från Norrland.  

event och satsningar 
LTH och avdelningen för kommunikation och sam-
verkan arrangerar årligen en mängd olika event 

där både långsiktig och kortsiktig rekrytering står i 
fokus. Här är några:

> Kulturnatten i Lund – för allmänheten
> Teknikåttan – tävling för åttondeklassare i 

teknik och naturvetenskap
> LTH:s julkalender – 24 korta filmer om intres-

santa fenomen, målgrupp 12-15 år
> Skapa din framtid – LTH studenter besöker 

skolor (främst Malmö med omnejd) med låg 
övergång till högre studier

> NMT-dagarna (Natur, Medicin och Teknikda-
gar) – 300 populärvetenskapliga föreläsningar 
för 6000 gymnasielever och lärare

> Inspirationsdagar och Öppet Hus – för gym-
nasiet, tillsammans med övriga universitetet

Under året gjordes en rekryteringsinsats inför ny-
starten av Livsmedelsteknisk högskoleutbildning. 
Fler än någonsin sökte till utbildningen. Särskilda 
resurser lades också på kampanjer i sociala medi-
er och på förklarande filmer. k

LTH deltog i tre stora mässor i Stockholm, Göteborg och Malmö samt 

mellanstora mässor i Piteå, Umeå och Sundsvall. Vi fanns även på ett 

20-tal mindre mässor över hela landet.  
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g Arrival Day för internationella studenter i augusti 2015. g  Studenter läser inför tentamen.

antal erbjudna platser, helårsstudenter och examina per utbildningsprogram för år 2013, 2014 och 2015

2013 2013 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2015

Erbjudna platser 
HT13

Helårs-
studenter

Examen Erbjudna 
platser 
HT14

Helårs-
studenter

Examen Erbjudna 
platser 
HT15

Helårs-
studenter

Examen

Civilingenjörsutbildning i

Bioteknik 60 286 49 58 276 56 58 246 60

Datateknik 117 487 53 112 492 65 112 514 59

Ekosystemteknik 60 270 40 58 277 36 58 265 61

Elektroteknik 86 397 53 83 373 61 83 358 55

Industriell ekonomi 105 502 98 101 444 92 101 463 115

Informations- och kommunikationsteknik 45 176 16 44 221 19 44 185 27

Kemiteknik 55 203 36 54 205 36 54 207 34

Lantmäteri 55 260 47 54 253 59 54 238 50

Maskinteknik och Maskinteknik -teknisk design 165 764 122 159 759 124 159 728 138

Medicin och teknik 40 87 40 116 1 40 142 1

Riskhantering 40 80 37 40 70 41 40 58 40

Teknisk fysik 88 449 65 85 450 68 85 439 98

Teknisk matematik 35 179 29 35 161 35 35 163 34

Teknisk nanovetenskap 56 205 31 55 204 28 55 192 39

Väg- och vattenbyggnad 105 518 99 101 496 111 101 465 100

Summa civilingenjörsutbildning 1072 4862 775 1079 4797 832 1079 4663 911

Arkitektutbildning 72 312 44 60 321 58 60 306 82

Brandingenjörsutbildning 50 160 47 49 168 50 49 160 49

Industridesignutbildning-  5-årig t o m 2006 0 1 14 0 5 0 1 38

Industridesign kandidatutbildning  30 86 15 30 87 29 30 86 24

Summa Ark, Br, ID 182 559 120 139 576 142 139 553 193

Högskoleingenjörsutbildning i

Byggteknik 115 309 74 115 294 100 115 276 75

Datateknik 46 97 19 46 104 16 46 112 18

Elektroteknik med automationsteknik 32 79 11 32 76 32 84 11

Summa högskoleingenjörsutbildning 193 485 104 193 474 116 193 472 104

nyCkelTal – STudenTer 
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g Nyanlända masterstudenter välkomnas till LTH. g Teknologmössan bärs vid särskilda tillfällen, här vid LTH:s  examenhögtid.

Masterutbildningar

Arkitektur 0 0 0 20 6 0 20 22 0

Bioteknik 15 16 10 20 20 13 20 20 27

Brandteknik (inom EM*) 17 10 19 21 12 19 13 13 16

Energi och miljöeffektiva byggnader 25 22 0 30 40 8 30 48 10

Hållbar stadsgestaltning 20 36 0 30 29 24 30 28 12

Industridesign 30 29 0 30 49 9 30 51 12

Katastrofriskhantering och 
klimatanpassning; Start HT 15

0 0 0 0 0 0 20 11 0

Livsmedelsinnovation o proddesign (inom EM*) 18 17 17 19 19 19 25 25 25

Livsmedelsteknik och nutrition 15 19 13 30 26 10 30 36 0

Logistik och styrning av 
försörjningskedjor; Start HT 15

0 0 0 0 0 0 20 7 0

System på chips 30 20 20 30 17 21 30 21 27

Trådlös kommunikation 30 36 27 30 44 14 30 48 16

Vattenresurshantering 10 13 15 20 8 13 20 13 2

Summa masterutbildning 192 201 104 261 258 134 293 325 122

Livsmedelsteknisk högskoleutbildning 0 42 21 0 16 27 30 15 2

Tekniskt basår 0 53 0 32 32 0 32 29 0

Fristående kurser m m 0 383 0 0 370 0 0 360 0

Summa övrig 0 478 21 32 418 27 62 404 2

* Programmet ges inom Erasmus Mundus. S.k. Joint Master´s Programme.

2013 2013 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2015

Erbjudna platser 
HT13

Helårs-
studenter

Examen Erbjudna 
platser 
HT14

Helårs-
studenter

Examen Erbjudna 
platser 
HT15

Helårs-
studenter

Examen
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Teknologkåren vid lTh 

under 2015 har teknologkårens verksamhet utvecklats på flera områden. 
året har innehållit flera framgångsrika projekt, däribland ett antal jubileum, 
men även präglats av utveckling av den egna organisationen. teknologkårens 
 arbetsmarknadsmässa, arkad slog nytt rekord i antal utställare och student-
erna fick äntligen gehör för såväl anonyma tentor som psykosocial skydds rond 
för studenterna. teknologkåren har under året engagerat tusentals studenter i 
bland annat nollningen och sångarstriden. 
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öVergriPande

Teknologkårens egen tidning Pålsjö Ängsblad som varit vilande de senaste åren gav ut sitt första nummer under hösten. 

Två av våra sektioner, A-sektionen och K-sektionen, firade 50 år som sektion under året och båda uppmärksammade 

detta med jubileumsbaler i AF-borgen. 

utbildningsbeVakning

Under 2015 fick studenterna gehör för flera frågor. LTH tog tillsammans med Utbildningsutskottet fram en enkät för att 

titta på studenternas psykosociala hälsa. En liknande enkät har tidigare bara funnits för de anställda. Under hösten införde 

LTH äntligen anonyma tentor, något som studenterna varit pådrivande i under många år. Införandet firades med tårtkalas.

 Utbildningsutskottet har även tagit fram ett helt nytt åsiktsprogram för grundutbildningen som har  förankrats 

väl hos studenterna. Under våren hölls Teknologkårens påverkansdagar, Speak Up Days, med tema rättigheter.  Vidare 

har omstruktureringar skett inom utskottet, bland annat har en handlingsplan tagits fram för att avveckla posten Vice 

Kårordförande med Internationellt ansvar och ersätta denna med en utbildningsbevakare på heltid.

nollning

Teknologkårens nollning engagerar varje år över 1000 studenter i mottagningen av de nya studenterna. I år välkom-

nades 1750 studenter till LTH och Teknologkåren. Under fem veckor tas de nya studenterna omhand av sina phadder-

grupper och har möjlighet att delta i ett stort antal aktiviteter och projekt. 

arkad

Teknologkårens arbetsmarknadsdagar ARKAD anordnades under andra veckan i november. Mässan slog nytt  rekord i 

antal företag, 165 utställare samlades tillsammans med 5000 studenter under två dagar i Annexet och Studiecentrum. 

ARKAD är ett av Teknologkårens största projekt och engagerar över 300 studenter. På mässan får de besökande studen-

terna chansen att träffa potentiella arbetsgivare och prata om sina framtida möjligheter inom företagen.

sångarstriden

Tredje helgen i november anordnades den traditionsenliga Sångarstriden, den här gången i Gasquesalen. Sångarstriden 

är en tävling mellan Kårens sektioner i sång, musik och dans och avgörs i två delmoment. Dels har sektionerna en kör 

som sjunger ett flerstämmigt stycke och dels ett fritt program som kan liknas med en kort musikal. W-sektionen gick 

vinnande ur striden men Dokt-sektionen var den sektion som finns mest poäng. Anledningen att Dokt-sektionen trots 

det inte vann var att de inte bara hade medlemmar i Teknologkåren med i laget. 

loPhtet 50 år

Det var inte bara två av våra sektioner som firade 50 år under 2015, även det anrika Lophtet firade lika många år i vår 

ägo. Detta firades i november med en traditionell oktoberfest med både schnitzel och liveband. I samband med detta 

gjordes också en sammanställning av en del av de märkliga händelser som ägt rum på Lophtet, en både underhållande 

och lite oroande läsning.
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Under 2015 har stort fokus legat på kvalitet inom 
forskarutbildningen och det genomfördes ett 
omfattande arbete med självvärderingar inom 
varje forskarutbildningsämne vid LTH. Detta arbe-
te kommer att fortsätta under 2016 och ska leda 
till en större samsyn mellan forskarhandledarna 
om kvalitetsfrågor. Det ska även ge underlag till 
mer kunskapsöverföring mellan ämnena om hur 
man kan arbeta med exempelvis individuella stu-
dieplaner. 

LTH:s doktorander liksom de färdiga dokto-
rerna har hela världen som sitt arbetsfält. Det är 
viktigt att vi redan under forskarstudietiden upp-
muntrar doktoranderna att bedriva forskning vid 
andra universitet och forskningsinstitut under 
kortare eller längre perioder. En tiondel av våra 
doktorander är finansierade genom företag eller 
motsvarande (s.k. industridoktorander) vilket ock-
så ökar kontaktytorna utanför akademin.

De forskarstuderande efterfrågar mer infor-
mation om karriärvägar både vid LTH och Lunds 
universitet men även inom och utanför akademin 
i stort. Detta är något som LTH arbetar med att 

fOrSkaruTbIldnIng 

förtydliga. Även informationen till våra  studenter 
inom grundutbildningen har utvecklats för att 
visa på olika karriärvägar.  

Antalet nyantagna doktorander minskade un-
der 2015 jämfört med 2014, och ligger på sam-
ma nivå som 2010. Minskningen speglar den 
ned gång i externa forskningsmedel som uppvi-
sats under 2015 då doktoranderna nästan ute-
slutande finansieras av externa medel, vilket på 
sikt utgör ett problem för tillväxten av antalet nya 
forskare. Andelen kvinnor bland de nyantagna 
speglar antalet kvinnliga studenter på grundut-
bildningen. 

Forskarutbildningen blir allt mer tvärveten-
skaplig och därför är forskarskolor och forskar-
kurser som riktar sig till doktorander från flera 
forskarutbildningsämnen av växande intresse. I 
samverkan med framförallt naturvetenskapliga 
och medicinska fakulteten pågår diskussioner om 
utveckling av gemensamma forskarkurser och 
forskarskolor. Det finns många gemensamma 
ämnesområden exempelvis med inriktning mot 
MAX IV och ESS. k

Text: Annika Mårtensson / Prorektor

Forskarstuderande

år antagna kvinnor 
(%)

antagna 
utan tidigare 

antagning 
vid lth

kvinnor 
(%)

doktors -
exam

kvinnor 
(%)

licexam kvinnor 
(%)

2015 166 28 107 33 104 26 30 17

2014 148 42 134 42 114 37 32 25

2013 134 31 126 32 97 40 36 39

2012 128 34 116 31 88 20 40 22.5

2011 145 30 115 34 102 32 38 39

2010 161 32 134 33 69 40 33 27

2009 114 39 102 42 94 27 42 19

2008 134 30.5 127 33 112 30 43 32.5

2007 105 34 98 35 121 32 38 16

2006 121 26 116 26 117 34 59 30

2005 86 34 83 35 135 24 73 27

2004 107 33 95 34 127 28 63 30

2003 167 30 115 40 114 29 91 24

2002 139 27 122 27 95 33 77 22

2001 167 35 153 37 81 26 56 21

2000 171 32 144 32 69 33 67 19



lth verksamhetsberättelse 2015 /  19 /

g Prisad avhandling 2015. Sepideh Gorji  Ghalamestani 
doktorerade 2014 inom området  fasta  tillståndets 
 fysik vid LTH. Våren 2015 tilldelades hon Sparbanks-
stiftelsen Färs och Frostas forskningspris för avhand-
lingen Realization of Complex III-V Nanoscale 
Heterostructures.  Priset var på 100 000 kr och delades 
ut vil LTH:s examenhögtid den 22 maj 2015. 

f Karl Fridolf presenterar i sin avhandling nya sätt att 
utrymma tågtunnlar i nödsitutioner.

Allvarliga olyckor i tågtunnlar är tursamt nog ovanliga men kan leda till katastrof – särskilt i de fall som 
tåget måste utrymmas i själva tunneln. Folk måste då främst lita till sin egen mentala och fysiska för-
måga att ta sig ut ur tunneln.

I sin doktorsavhandling förra året presenterade Karl Fridolf från avdelningen för Brandteknik 
bland annat data från en simulerad tunnelevakuering med 135 personer samt ett ramverk som ska 
 underlätta att förstå människors agerande vid tunnelbränder. 

Inledningsvis ägnar ofta en stor andel människor sig åt att söka mer information om vad det är 
som händer innan de agerar och påbörjar en utrymning – detta på grund av bristfällig eller motstridig 
information. 

– De flesta väljer samma väg som de kom in, även om nödutgången är den bästa. För att få per-
sonerna att gå dit fungerade inte lampor lika bra som de högtalarinstallationer som vi satt upp. Nöd-
utgångarna med ljud fungerade till 100 procent, säger Karl Fridolf.

I doktorsavhandlingen presenterades även empiriska data för flödeskapacitet och gånghastigheter vid 
en utrymning, samt förslag på olika tekniska lösningar som underlättar och effektiviserar en utrymning. k

Så utrymmer man 
en tågtunnel vid olycka   
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fOrSknIng 2015 
Text: Erik Swietlicki, Vicerektor för forskning

rejäla Forskningssatsningar
Lunds universitet och LTH har under året fått stora 
forskningsbidrag. I november gavs 350 miljoner 
kronor till universitetet från Vetenskapsrådet och 
bland dem fick 56 projekt inom naturvetenskap 
och teknik dela på 187 miljoner kronor. Genom 
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses miljardsats-
ning på autonoma system kommer en väsentlig 
summa att hamna i Lund.

Nybyggda synktronljusanläggningen Max IV 
tog ett stort kliv framåt under året i och med inji-
ceringen av elektroner in i lagringsringen. Sam-
tidigt stängdes gamla Max-labb vid Lucia 2015. 
Max IV kommer att innebära en fantastisk möjlig-
het för våra forskare under de kommande 15-20 
åren som vi tänker utnyttja till fullo.

Ett antal av LTH:s spinoffbolag har också ut-
vecklas positivt. Under året kom exempelvis nyhe-
ten att den amerikanska läkemedelsjätten Johnson 
& Johnson tecknat ett avtal med spinoffbolaget 
 Alligator Bioscience, värt drygt sex miljarder kronor.

eXtern Finansiering
Fakulteten är framgångsrik när det gäller att dra 
in externa forskningsbidrag. Ungefär 70 % av 

forskningen som bedrivs vid LTH finansieras via 
externa bidrag.

Detta är ett positivt tecken på att forskningen 
vid fakulteten håller hög kvalitet och är relevant, 
samtidigt som det innebär bristande långsiktig-
het i finansieringen och ställer höga krav på sam-
finansiering från fakulteten och universitetet. 

Fakultetens forskare har under 2015 beviljats 
27 EU-finansierade projekt, däribland fyra ERC-
anslag. Även om detta är ett väldigt bra utfall 
kan vi uppnå än bättre resultat med rätt stöd till 
våra duktiga forskare. 

Under 2015 har en arbetsgrupp tagit fram ett 
förslag på en ny forskningsorganisation vid LTH. 
Redan 1 maj 2016 ska den nya  organisationen 
 sjösättas. En grundläggande tanke bakom för sla-
get är att LTH behöver stärka sitt strategiska  arbete 
vad gäller forskning och forskarutbildning. 

Det är vår förhoppning att fakulteten, med 
den nya forskningsorganisationen, kommer att bli 
än mer framgångsrik när det gäller att initiera och 
driva både nyfikenhetsbaserad grundforskning 
och tvärvetenskaplig och mer tillämpad forskning. 

Forskningsproduktionen är samtidigt hög vid 
fakulteten. Under året producerades totalt 111 
avhandlingar. k 



lth verksamhetsberättelse 2015 /  21 /

institutionen För reglerteknik – 50 år 

I slutet av maj firade institutionen för reglerteknik 50 år. Dagen bjöd på 

nostalgi och framåtblickar, rundvandringar i robotlabb – och en lunch från 

fem decennier. 

Men vad är reglerteknik?

Reglerteknik kallas ibland för den dolda tekniken (The Hidden  Technology), 

eftersom den finns överallt omkring oss utan vi tänker på det. Den  handlar 

om att få processer att automatiskt uppföra sig på önskat sätt. Den  engelska 

benämningen ”Automatic Control” beskriver på ett bra sätt vad ämnet 

handlar om.

Några exempel på reglerteknik:

j  Farthållare för bilar och autopiloter för flygplan och fartyg  

j  Temperaturreglering av lokaler.

j  Regulatorer i processindustrin som kontrollerar att tryck, flöden, 

 koncentrationer, nivåer och temperaturer.

j  Ekonomiska, medicinska och biologiska system. I t.ex. människokroppen 

 finns reglersystem som försöker hålla kroppens temperatur vid 37 grader 

trots variationer i omgivningens temperatur. 

Reglertekniken förekommer i många sammanhang. Då det finns en ge-

mensam underliggande teori som är oberoende av tillämpningarna finns 

en grundkurs i reglerteknik på många av våra utbildningsprogram. Ämnet 

är gränsöverskridande och forskare inom skilda tillämpningsområden kan 

arbeta på samma institution och dra nytta av varandras kunskap. 
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oatly 

2015 utsågs en av LTH:s entre-

prenörer, Rikard Öste, grundare av 

Oatly´s havredryck, till Sydsveriges 

främsta entreprenör. 

Motiveringen var: 

”Forskningen inom livsmedels-

branschen har lett fram till en 

 innovation av sällan skådat mått, 

lägg därtill att göra en affärsidé av 

havren som man sått, blir att man 

en världsnyhet i form av mjölk-

produkter har fått, och det bästa 

av allt är att det smakar gott!” 
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Det är kul att jobba med innovationsfrågor spe-
ciellt i en miljö med innovativa studenter och 
medarbetare. Några av dem uppmärksammades 
under året 2015.

Vår före detta industridesignstudent  Mehrdad 
Mahdjoubi blev Årets Innovationstalang på Veck-
ans Affärers framtidsdag. Detta för sin  innovation 
Orbital Systems, världens mest energieffektiva 
dusch. 

Ytterligare en uppmärksammad studentinno-
vation är Fo Po Food Powder som minskar det 
globala matsvinnet genom att producera ett lätt-
hanterligt pulver av mat vars hållbarhetsdatum 
håller på att gå ut. Vita Jarolimkova och Gerald 
Perry Marin, från Erasmus Mundusprogrammet 
Food Innovation and Product Design, och Kent 
Ngo från Teknisk Designprogrammet prisades i 
tävlingen ”Thought for Food” i Portugal. 

Årets stora innovationshöjdpunkt var  affären 
om sex miljarder kronor till Alligator AB som pro-
fessor Carl Borrebaeck startat. Uppdraget är att 
driva arbetet med en attraktiv antikropp mot can-
cer hela vägen fram till marknaden. Detta var en 
innovationshöjdpunkt inte bara för Carl och hans 
forskar grupp utan också en stor framgång för LTH. 

Och innovationerna på LTH fortsätter; år 
2015 startades 5 nya bolag ur LTH:s forskning. 
Och i studentinkubatorn Venture Lab satt under 
året 25 LTH studenter i 11 olika uppstartsbolag. 
Ett av dem, Erghis Technologies, som utveck-
lat beröringsfri styrning av smarta enheter var 
nominerade till Innovationspriset 2015 och har 
 blivit utsedda till topp 20 bland teknikföretag i 
 Sveriges inkubatorer.

samverkan i samhälle och näringsliv
Samverkan med omgivande samhälle och nä-
ringsliv är en annan viktig del för LTH, både i vår 
forskning och i vår utbildning. Under 2015 hade 
LTH:s näringslivsråd fyra möten, där vi besökte 
olika institutioner. Dessa besök har lett till nya 
forskningssamarbeten mellan företag och LTH:s 
forskare. Under 2015 startade vi också ett nä-
ringslivsnätverk inom HR, som har fokus på att 
utöka utbytet mellan näringslivet och våra stu-
denter, där det senaste mötet handlade om jäm-
ställd rekrytering och ex-jobbs annonsering.

Året avslutades med ett lyckat möte med 
många intresserade Skånska riksdagspolitiker. 
Det var en bra diskussion om såväl möjligheter 
som utmaningar kring forskning och utbildning 
vid LTH. Vi hoppas att vi gav våra politiker inspel 
att ta med sig till Sveriges Riksdag.

långvariga näringslivsrelationer
Som ett exempel på långvariga näringslivs rela-
tioner fick LTH under våren 2015 en  donation på 
en miljon kronor av före detta LTH ordföranden, 
Industrimannen och kemisten Karl-Erik Sahlberg. 
Avkastningen från en inrättad stiftelse delas årli-
gen ut som stipendier till nyutexaminerade kemi-
studenter.

Avslutningsvis en mycket glädjande nyhet för 
Vattenhallen Science Center som fick 2  miljoner 
kronor i donation av Canon för att utveckla 
 verksamheten med ett nytt våningsplan och bl. a. 
bygga ett utställningsrum för barn i åldrarna 0-4 
år. Mer om Vattenhallen och andra samverkans-
projekt på sidan 31. k   

SaMVerkan & InnOVaTIOn 2015
Text: Annika Olsson, Vicerektor för samverkan och innovation
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en vändpunkt för världen? 
Text: Tiina Meri

Vid klimatmötet CoP21 i Paris enades världens ledare i december om ett 
nytt globalt klimatavtal som innebär att den globala  uppvärmningen 
skall hållas under två grader.

Miljön och energi stod högt på dag-
ordningen under 2015. LTH:s  egen 
miljö- och energiprofessor, Lars J Nils-
son, förekom flitigt i medierna under 
klimatmötet i Paris och menar att det 
finns hopp för framtiden, tack vare 
teknikens framsteg.
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Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem vid Lunds Tekniska Högskola, förekom flitigt i media i samband 

med klimattoppmötet. I exempelvis Vetandets värld i P1 fick Lars J Nilsson frågan om vad det är i den tekniska 

 utvecklingen som talar för att fossila bränslen ska kunna ersättas och att den globala uppvärmningen ska kunna 

 begränsas på det sätt som Parisavtalet skisserar:

”Det är viktigt att slå fast, först av allt, att det är resursmässigt och tekniskt fullt möjligt att gå mot nollutsläpp. Ener-

gieffektivisering och förnybara energikällor är de två viktigaste alternativen och just när det gäller solceller och vind-

kraft har vi haft en fantastisk utveckling”, löd svaret.

Enligt Lars J Nilsson kan en bidragande orsak till att världens ledare lyckades komma överens i Paris vara den hopp-

fulla tekniska utvecklingen. Han påpekade i programmet att priset på solceller kommer att fortsätta att sjunka och 

att det dessutom finns ”enorma potentialer” när det gäller energieffektivisering.

Också forskarkollegan Max Åhman, docent i miljö- och energisystem, gav i samband med klimattoppmötet ett 

hoppfullt budskap:

”Det har hänt väldigt mycket de senaste sju-åtta åren, framför allt när det gäller förnybar energi. Förnybar energi 

har fått ett genombrott i stora delar av världen, och i EU, USA, Brasilien och Kina finns nu den mentala insikten om 

att det är möjligt att uppnå stora effekter med förnybart.” k
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InTernaTIOnellT STudenTuTbyTe 

Det internationella samarbetet inom student ut-
bytesområdet har ytterligare stärkts under året 
genom flera nya utbytesavtal. Förra året stu-
derade 10 % fler av LTH:s studenter utomlands. 
 Europa är den mest populära destinationen 
(44  %) tätt följt av Nordamerika (30 %). 

LTH fortsätter att attrahera inkommande utby-
tesstudenter från hela världen. År 2015 var kvoten 
mellan utresande och inresande studenter (räknat 
per läsår och i helårsstudenter) 0,82 att jämföra 
med 0,68 år 2014. Den goda balansen är  tämligen 
unik, både inom Lunds universitet och nationellt. 

Lunds universitets äldsta utbytesavtal är med 
University of California och har funnits i 49 år. I år 
har det lockat rekordmånga studenter från USA:s 
västkust för att studera i Lund, främst på LTH.

nätverk
Nätverken är av fortsatt stor betydelse för inter-
nationaliseringen av framför allt grundutbild-
ningen. LTH presiderar i nätverket Magalhães 
och i oktober firade nätverket T.I.M.E. 25 år. 
Bland medlemmarna i T.I.M.E. finns de flesta av 
LTH:s viktigaste utbytespartners. Det positiva är 
att LTH är mycket uppskattat av de studenter som 
söker sig till Lund för dubbelexamen. Men sam-
tidigt står det klart att LTH blir allt mer ”udda” 
eftersom vi inte rakt av tillgodoräknar en kandi-
datexamen inom ett teknikområde mot de tre 
första åren på civilingenjörsutbildningen.

LTH:s program har sammantaget cirka 1/3 
avgiftsskyldiga studenter. Studieavgifter från 
 internationella studenter har blivit en väsentlig 
 inkomstkälla för LTH. Under hösten 2015 tillkom 

två nya program; Master in Supply Chain Mana-
gement samt Master in Disaster Risk Manage-
ment and Climate Change Adaptation. 

Campus helsingborg
För högskoleingenjörsutbildningarna i Helsingborg 
finns det idag små möjligheter till utlandserfaren-
het inom programmen. Detta är ett nationellt 
problem, som mycket grundar sig i att program-
men är styrda av ett stort obligatorium. LTH deltog 
 under året i ett EU-finansierat projekt, drivet av 
Utbildningsdepartementet och Universitets- och 
Högskolerådet, med syfte att öka antalet utresan-
de svenska studenter inom Erasmus. I projektet 
definieras nödvändiga internationella och interkul-
turella kompetenser inom LTH:s högskoleingen-
jörsutbildningar. Fokusgrupper gav vid handen att 
internationella erfarenheter är mycket betydelse-
fulla och meriterande. Studenterna själva vill att 
Campus Helsingborg blir mer internationellt. 

brasilien
För tredje året i rad har vi rekryterat studenter 
från Brasilien och stipendieprogrammet ”Science 
without Borders”. Lunds universitet tog emot 
38 studenter (varav 29 till LTH). Brasilien har nu 
pausat detta program för studenter, men dokto-
rander kan fortfarande åka ut. Vi ser en  ökande 
förfrågan från utländska doktorander som vill 
komma på utbyte under 3-12 månader. Från 
samma grupp ställs allt oftare frågan om de både 
kan få en svensk doktorsexamen samt en från sitt 
hemland. Avtalen är individuella eftersom båda 
ländernas lagstiftning måste beaktas. k

Text: Christina Grossmann, Chef internationella avdelningen och Per Warfvinge, Vicerektor internationella frågor
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Vi svarade på enkäten:

41 länder 
representerade

K eu-länder

K inte eu-länder

49% 51% 49%51%

Vad har de för framtidsplaner?Hur nöjda är studenterna med sina program?

8 / 10 
tycker att deras program har levt upp till  förväntningarna

9 / 10 
skulle rekommendera programmet till andra studenter

36%  Jobba i Sverige

22%  Jobba var som helst

13%   Forskarstudera i Sverige

Vad har de att säga 
om LTH och Lund?

Studiemiljön på universitetet och i 
 Sverige är fantastisk.

Lärarna och utbildningen håller utmärkt 
 kvalitet.

Det är en mysig och hemtrevlig stad 
utan att vara för liten.

Lund är en vacker stad – väldigt grön 
och  fridfull.

Kurserna är utmanande, på ett bra och 
 intressant vis.

Trots att standarden är hög så är 
 studietakten avslappnad. Lärarna har en 
god relation till  studenterna och behandlar 
oss som jämnlikar.

Kunskapen man får på masternivå i  Sverige 
är väldigt praktisk, och man känner att 
man kan vara till nytta direkt när man 
kommer ut i arbetslivet.

Vad tycker internationella 
master studenter om lTh och lund? 
under vårterminen 2015 skickades en enkät till alla internationella masterstudenter vid lth 
för att ta reda på hur de upplever sin tid i lund. så här svarade de: 
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perSOnal 

Andelen kvinnor inom undervisning och forsk-
ning var i slutet av 2015: 

> Professorer 15,5 %  
> Universitetslektorer 25 % 
> Biträdande universitetslektorer 39 %  
> Postdoktorer 23 %  
> Forskare tidsbegränsad anställning 27 %  
> Universitetsadjunkter 35 %   
> Doktorander 33 %   

I arbetet med ökad jämställdhet har LTH under 
2015 också stöttat olika projekt och aktiviteter. 
LTH har bland annat bidragit med ekonomiskt 
stöd till: Wings, ”8:e mars”, TLTH:s likabehand-
lingsevent och Skapa din framtid*. Utöver dessa 
insatser har LTH även bidragit ekonomiskt till stu-
dentföreningar såsom HERA, D-chip, Elektra m fl. k
*Skapa din framtid är ett projekt som genomförts för 

tredje året i rad och är inriktat på breddad rekrytering.

Antalet anställda har varit relativt konstant de 
 senaste fem åren. Dock har en viss minskning av 
antalet doktorander skett sedan 2013.

I slutet av december 2015 var andelen 
 kvinnliga professorer vid LTH 15,5 %. Det hade 
skett en  liten ökning med 0,5 % vilket  delvis 
 beror satsningen på Lise Meitner professorer 
 vilket medfört att tre nya kvinnliga gästprofesso-
rer  anställts vid LTH – målet är anställa totalt åtta 
nya gäst professorer/adjungerade profes sorer av 
under representerat kön. Under 2015 har även 
två kvinnliga universitetslektorer befordrats till 
 professor.

I början av året hade LTH 34 anställda biträd-
ande universitetslektorer varvid 41 % var  kvinnor, i 
slutet av 2015 var antalet anställda 41 varvid 39  % 
var kvinnor. Anställningen utgör en grund för be-
fordran till universitetslektor samt på sikt även en 
grund för rekrytering av fler professorer. 

Text: Sonja Meiby, Personalchef
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Obs Meriteringsanställningar omfattar bitr lektorer, forskarassistenter samt postdoktorer. I gruppen ”annan undervisande och forskande 

personal” återfinns delvis yngre disputerade med titeln forskare som även de kan räknas in bland meriteringsanställda.
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hederSdOkTOrer 2015 

axis-grundaren martin gren, tidigare ess-vd:n Collin Carlile och den belgiska elektronik-
professorn liesbet Van der Perre utsågs till lth:s hedersdoktorer år 2015.

Colin Carlile är expert på hur man använder 
neutronstrålar för att studera egenskaper hos 
fasta och flytande material – vardagens material. 
Han har varit direktör vid Institut Laue Langevin i 
Grenoble innan han blev chef för ESS AB i Lund. 
Professor Carlile har haft ett avgörande inflytan-
de för lokaliseringen av ESS till Lund och därmed 
gett oss möjligheten att utvecklas i anslutning till 
ett dynamiskt centrum för modern materialforsk-
ning. De stora forskningsanläggningarna ESS och 
Max IV skapar en forskningsinfrastruktur som 
kommer att ha en mycket stor betydelse för oss 
 under de kommande 20 åren. 

martin gren har studerat på LTH och starta-
de Axis 1984 i Ideons forskningspark i samarbe-
te med Mikael Karlsson och Keith Bloodworth. 
 Genom att Martin Gren med kollegor inom Axis 
tidigt insåg internet och digitaliseringens möjlig-
heter inom bildbehandling har man blivit världs-
ledande inom nätverksvideo. Efter 30 år har 
företaget cirka 1600 anställda och närmare 5 
miljarder i omsättning. Axis affärsidé idag är att 
skapa säkerhet genom digital bildövervakning i 
kommunicerande nätverk. Under 2015 köptes 
Axis av Canon. 

liesbet van der Perres är professor vid KU Leu-
ven och var tidigare vid IMEC i Belgien, ett av 
 Europas och världens ledande forsknings institut 
inom halvledare, elektronik och elektronik system. 
Hennes anseende inom både den akademiska och 
industriella världen är mycket högt och hon har 
publicerat över 250 vetenskapliga arbeten. Vid 
IMEC var hon vetenskaplig ledare inom trådlös 
kommunikation och Director of the Green Radio 
programs, som syftar till att minska energiförbruk-
ningen i mobil kommunikation. k
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Vattenhallen sCienCe Center 2015 

Vattenhallen Science Center är en mötesplats för evenemang inom teknik och naturvetenskap. Hit kommer skol klasser 

och grupper från förskola till gymnasiet för att uppleva experiment och experimentera själva. Vattenhallen är också en 

arena för möten, föreläsningar, diskussioner och fortbildningskurser inom teknik och naturvetenskap. 

 Under 2015 blev Vattenhallen Science Center en egen centrumbildning, med officiellt uppdrag och egen styrelse. 

Verksamheten är placerat vid Lunds Tekniska Högskola och drivs i samverkan med Naturvetenskapliga fakulteten. 

 Besökarantalet uppgick under året till 40 000, och efterfrågan på skolbesöken är mycket stort. Utbudet för allmän-

heten har ökat och det erbjuds en mängd helg- och lovaktiviteter.

satsningar

Vattenhallens lokaler skall renoveras och utökas med bl. a. ett utställningsrum med målgrupp 0-4 år. En glädjande nyhet 

under året var därför beskedet om att Canon ger 2 miljoner kronor i bidrag för att genomföra ombyggnaden.

 Väl värd att nämna är också Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta, som 2015 började sin största satsning någonsin och 

innebär att de långsiktigt kommer att finansiera 4000 8:e klassares besök i Vattenhallen per år.

breddad rekrytering

LTH:s jämställdhetsgrupp har i samarbete med Vattenhallen och Björn Regnell på Datavetenskap utvecklat en program-

meringmiljö för barn. Hittills har över 6000 barn och 300 lärare har fortbildats. Projektet växer och innefattar även 

styr- och reglerteknik. Här spelar Anders J Johansson från Elektro- och informationsteknik och Anders Robertsson från 

Reglerteknik en stor roll.

 Programmeringssatsningen har medfört att Vattenhallen nu får vara med att påverka nationellt i ett Vinnova- projekt. 

Experter från verksamheten är med och tar fram riktlinjer för hur programmering skall kunna införas i grundskolan och 

gymnasiet. k 
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ekOnOMI 

För verksamhetsåret 2015 kan LTH presentera en 
fortsatt växande ekonomi i god balans. Forskning 
och forskarutbildning står fortsatt för cirka två 
tredjedelar av LTH:s verksamhet där den största de-
len bekostas av externa forskningsmedel. En tred-
jedel av LTH:s totala verksamhet är utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå som till största del 
finansieras av anslagsmedel från departementet.

Trots en mindre ökning i tilldelning per hel-
årsstudent är utbildningssidan fortsatt underfi-
nansierad. Överskottet som redovisas i bokslutet 
beror till största del på det anslag för att täcka 
 tidigare underskott i Helsingborg som tillförts från 
universitetet. Dessutom har LTH ännu en gång 
varit framgångsrika i fördelningen av kvalitetsme-
del, medel som ännu ej omsatts till verksamhet. 
Den största finansieringskällan för utbildningen 
är fortsatt statsanslaget, dock är uppdrags- och 

avgiftsintäkterna på uppåtgående vilket kommer 
sig av att fakulteten välkomnat ett större antal 
brasilianska studenter inom stipendieprogram-
met ”Science without Borders” under året. Anta-
let disputerade lärare fortsätter att öka och det är 
främst biträdande lektorer samt forskare som står 
för ökningen. 

Forskningssidan redovisar för 2015 ett  positivt 
resultat på 18,3 mkr vilket är i linje med före-
gående år. Detta beror på att LTH, tack vare sin 
starka forskningspersonal fortsatt är lyckosamma 
på att inbringa bidrag från statliga myndighe-
ter samt stiftelser. Av den externa finansieringen 
till forskningsverksamheten vid LTH är det främst 
statliga myndigheter som bidragit med monetära 
anslag, och däribland är det fortsatt Vetenskaps-
rådet samt statens energimyndighet som är de 
största enskilda bidragsgivarna. k 
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Text och tabeller: Susanne Håkansson, Ekonomichef LTH och Ola Olsson, Ekonom
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intäkter per finanseringskälla  

Statsanslag 85 %

Ytterligare tilldelning 
4  % 

Avgifter 9  %
 
Bidragsinkomster 2 %

Personalkostnader 54 %

Lokalkostnader 22 %

Driftskostnader 10 %

Avskrivningar 2 % 

Indirekta kostnader 12 %

kostnader per kostnadsslag    

intäkter per finanseringskälla  

Personalkostnader 62 %

Lokalkostnader 12,1 %

Driftskostnader 13 %

Avskrivningar 6,3 %

Indirekta kostnader 6,6 %

kostnader per kostnadsslag    

Statsanslag 31 %  

Ytterligare tilldelning 2 % 

Avgifter 10 % 

Bidragsinkomster 57 %   
   

Statsanslaget uppgick till ca 85 % av LTH:s intäkter avseende utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå under året. 9 % av intäkterna avsåg avgifter 
från intern försäljning och uppdragsutbildning. Ytterligare tilldelning för be-
talande studenter uppgick till 4 %. Resterande intäkt består nästan uteslu-
tande av det donationsstöd LTH tilldelas från Stichting IKEA Foundation.

De totala kostnaderna för utbildningen på grundnivå och avancerad nivå un-
der verksamhetsåret 2015 uppgick till ca 565 mnkr och fördelades på 306 
mnkr personalkostnader, 123 mnkr lokalkostnader, 55 mnkr driftskostnader, 
12 mnkr avskrivningskostnader samt 68 mnkr indirekta kostnader för Lunds 
universitets gemensamma förvaltning. 

De totala kostnaderna för forskning och forskarutbildning 2015 uppgick till 
ca 1 176 mnkr och fördelades på 729 mnkr personalkostnader, 142 mnkr lo-
kalkostnader, 153 mnkr driftskostnader, 74 mnkr avskrivningskostnader samt 
77  mnkr indirekta kostnader för Lunds universitets gemensamma förvaltning.

Statsanslaget uppgick till sammantaget ca 31 % av LTH:s intäkter för forsk-
ning- och forskarutbildning under året. Andra statliga finansiärer såsom ex-
empelvis Vetenskapsrådet, Statens energimyndighet och Vinnova bidrog med 
ca 57 % av intäkterna. 10 % utgjordes främst av uppdragsintäkter och intern 
försäljning. Ytterligare tilldelning, som i första hand avser särskild tilldelning 
av statsanslag direkt från universitetet till LTH:s institutioner och som fakul-
teten inte kan styra över, uppgick till 2 %.

utbildning grund- och avancerad nivå 

Forskning och forskarutbildning 

utveckling intäkter (tkr) 2004-2015
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balansräkning (tkr)

2014 2013 2012

tillgångar

Anläggningstillgångar 269 300 276 891 223 668 

Kassa och bank 468 723 509 112 625 734 

Kundfordringar, förskott och andra fordringar 18 610 20 438 19 496 

Upplupna intäkter 138 876 131 237 96 610 

Övriga interimsfordringar 347 2 829 2 714 

tillgångar summa 895 856 940 507 968 221 

myndighetskapital

Balanserad kapitalförändring 266 983 280 271 281 146 

Kapitalflyttning 12 660 -9 179 -10 631 

Årets kapitalförändring 26 401 6 267 696 

myndighetskapital summa 306 043 277 358 271 211 

skulder

Förutbetalda intäkter 559 547 624 498 638 036 

Leverantörsskulder 12 376 17 659 28 886 

Övriga interimsskulder 17 891 20 984 29 624 

Övriga kortfristiga skulder 0 9 463 

skulder summa 589 813 663 149 697 010 

balansräkning summa 895 856 940 507 968 221 

resultaträkning (tkr)

2015 2014 2013

Verksamhetens intäkter

Årets intäkt bidrag 692 703 670 720 668 361 

Årets intäkt statsanslag 899 590 894 658 867 113 

Årets intäkt uppdrag, avgifter, övrigt 173 930 166 974 150 126 

Finansiella intäkter 362 280 262 

Verksamhetens intäkter summa 1 766 585 1 732 633 1 685 862 

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader -1 035 181 -1 035 992 -1 022 500 

Driftkostnader -207 974 -212 496 -207 114 

Lokalkostnader -264 972 -256 624 -248 449 

Indirekta kostnader -145 100 -142 868 -140 786 

Avskrivningar -86 563 -77 677 -65 922 

Finansiella kostnader -395 -709 -395 

Verksamhetens kostnader summa -1 740 184 -1 726 366 -1 685 166 

resultaträkning summa 26 401 6 267 696
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intäkter och kostnader per verksamhetsområde 2013-2015 (tkr)

investeringar (tkr)

2015 2014 2013

totalt (tkr)

Verksamhetens intäkter 1 766 585 1 732 633 1 685 862 

Investeringar 98 558 112 487 99 533 

Investering/intäkt 6% 6% 6%

utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
(tkr)

Verksamhetens intäkter 572 672 560 700 539 706 

Investeringar 2 366 1 827 2 531 

Investering/intäkt 0% 0% 0%

Forskning och forskarutbildning (tkr)

Verksamhetens intäkter 1 193 913 1 171 933 1 146 156 

Investeringar 86 540 96 643 82 958 

Investering/intäkt 7% 8% 7%

gemensam verksamhet (tkr)

Verksamhetens intäkter 0 0 0 

Investeringar 9 652 14 018 14 044 

2014 2013 2012

Totalt (tkr)

Verksamhetens intäkter 1 766 585 1 732 633 1 685 862 

Verksamhetens kostnader -1 740 184 -1 726 366 -1 685 166 

Resultat 26 401 6 267 696 

Myndighetskapital 306 043 277 358 271 211 

utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)

Verksamhetens intäkter 572 672 560 700 539 706 

Verksamhetens kostnader -564 594 -573 537 -571 358 

Resultat 8 078 -12 837 -31 652 

Myndighetskapital -4 151 -12 574 263 

Forskning och forskarutbildning (tkr)

Verksamhetens intäkter 1 193 913 1 171 933 1 146 156 

Verksamhetens kostnader -1 175 590 -1 152 829 -1 113 808 

Resultat 18 323 19 104 32 348 

Myndighetskapital 310 195 289 932 270 949 
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nyCkelTal 2015 

utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

mått 2015 2014 2013

Statsanslag GU mkr 519 508 497

Externa intäkter mkr 15 14 14

Helårsstuderande (hst) utfall hst 6 236 6 359 6 426

0 0 0

Statsanslag per helårsstuderande tkr 83 80 77

Helårsprestationer (hpr) utfall hpr* 5 726 5 056 5 810

Helårsprestationer/helårsstuderande % 92% 80% 90%

Professorer hte 164 166 168

Helårsstuderande per professor % 38 38 38

Lektorer hte 217 216 212

Helårsstuderande per lektor % 29 29 30

Adjunkter hte 55 54 55

Helårsstuderande per adjunkt % 113 117 118

* heltidsekvivalent



lth verksamhetsberättelse 2015 /  37 /

anställda och forskarstuderande

mått 2015 2014 2013

Disputerade lärare hte 545 535 517

Varav professorer 164 166 168

Varav lektorer 217 216 212

Varav biträdande lektorer 36 27 12

Varav postdoktorer 53 58 49

Varav forskare 75 67 76

Forskarstuderande hte 537 543 537

Licentiatexamina hte 30 32 36

Licentiatexamina/Forskarstuderande % 6% 6% 7%

Doktorsexamina hte 103 114 96

Doktorsexamina/Forskarstuderande % 19% 21% 18%

Forskning och forskarutbildning (tkr)

mått 2015 2014 2013

Statsanslag inkl. ytterligare tilldelning (FFU) mkr 393 389 381

Största externa finansiärerna exkl. uppbörd mkr

Crafoordska stft 9 8 5

EU 75 67 53

Formas 49 42 43

Företag i Sverige 91 92 62

Företag i utlandet 20 10 16

Försvarsmyndigheter 9 10 13

Knut & Alice Wallenbergs Stft 44 21 17

Sida 10 14 16

SSF 46 48 64

Statens energimyndighet 105 88 93

Trafikverket 8 6 4

Vetenskapsrådet 144 161 145

Vinnova 67 65 57

Summa mkr 677 632 588

Övriga externa intäkter mkr 124  151  177  

Summa intäkter, FFU mkr 1 194  1 172  1 146  

Andel externa forskningsmedel % 67% 67% 67%
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Från den svindlande känslan under det  första 
styrelsemötet av att stiga på en buss i farten, 
utan koll på varken destination, vägval eller 
medpassagerare, har det efter ett års färd in-
funnit sig en något mer sansad känsla. Jag har 
lärt känna en grupp mycket kloka, kunniga och 
 engagerade kollegor i LTH:s styrelse och ledning 
och jag har börjat få en viss grundläggande för-
ståelse för det fascinerande maskineri som vår 
fina  tekniska högskola utgör. Studiebesök på 
alla  institutioner, en rad möten med LTH:s rektor 
och andra i ledningen, en grundkurs i universi-
tetsekonomins mysterier och ett antal livliga och 
innehållsrika styrelsemöten har bidragit.

I den nya styrelsen rivstartade vi 2015 med 
ett dygn av intensivt och givande grupparbete 
där det framträdde en bild av LTH som berät-
tade om stolthet över excellens vad gäller såväl 
pedagogik som forskning, en livlig och positiv 
 studentmiljö, tillhörighet till ett starkt och brett 
universitet,  internationell prägel och rader av 
 innovationer som kommit till konkret nytta i 
samhället.  Bilden berättade självklart också om 
frustration över hinder och tillkortakommanden, 
organisatorisk tröghet, strid om knappa resurser 
och annat som vi som styrelse tillsammans med 
ledning och medarbetare har att ta itu med.

Styrelsen har under året hunnit diskutera och 
fatta viktiga beslut om bl a en reformerad 
struktur för grundutbildningsorganisationen, 
inrättande av ett ”centre for engineering edu-
cation” och utformning av ledningsorganisa-
tionen för forskning och forskarutbildning. 
Vi har följt den ekonomiska utvecklingen och 
har fått insikter om sådant som myndighets-
kapital, underskott i utbildningsbudgetar och 
 utmaningarna i fördelning av strategiska medel.

Under det nya året ser jag fram emot att till-
sammans med kollegorna i styrelsen och led-
ningen arbeta vidare med såväl strategiska som 
mer konkreta frågor. Arbetet med att ta fram 
en ny strategisk plan för LTH är redan igång, 
och i det operationella tar vi oss an den viktiga 
utmaningen att hitta effektiviseringsmöjlighe-
ter för att säkra att vi får ut bästa möjliga kva-
litet och resultat av det fantastiska arbete som 
LTH:s medarbetare och studenter sätter in i sitt 
dagliga värv. 

Det är med stor glädje och stolthet som 
jag ser fram emot den fortsatta färden i detta 
 sällskap! k

CHARLoTTA FALVIN
styrelseordförande LTH

lTh fOrTSäTTer färden            
Text: Charlotta Falvin, styrelseordförande LTH
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