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Rektors rapport – 11 oktober 2013 
 
Avsikten  med Rektors rapport till styrelsen är att förmedla väsentliga händelser 
och vad som arbetats med internt. Rektor har ju styrelsens förtroende att arbeta 
med många frågor som delegerats av styrelsen. Utöver detta inkluderas också en 
del information som kan utgöra underlag för viktiga strategiska 
ställningstaganden. 
 
1. LTH allmänt (priser och utmärkelser) 
 
 

 ERC (Euoropean Reserach Council)  grants till två LTH-forskare 
Fyra forskare vid Lunds universitet får 73 miljoner kronor när de 
prestigefyllda anslagen från ERC, Europeiska forskningsrådet, delas ut. 
Anne L’Huillier (professor i Atomfysik vid LTH) samt  kemisterna Sara 
Snogerup Linse, (professor i fysikalisk kemi och molekylär 
proteinvetenskap vid NF)  och Peter Schurtenberger (professor i fysikalisk 
kemi vid NF), tilldelades var sitt ERC Advanced Grant, som riktar sig till 
etablerade forskare i världsklass. Kimberly Thelander tilldelas ERC 
Starting Grant för yngre lovande forskare. 
 
Anne L'Huillier, professor i atomfysik, får drygt 17 miljoner kronor 
under fem år. Hennes forskning handlar om ultrasnabb atomfysik, även 
kallad attofysik. Utvecklingen av lasertekniken har kommit så långt att vi 
faktiskt har möjlighet att studera den världen med hjälp av ultrakorta 
attosekundsljuspulser (en attosekund är en miljarddel av en miljarddel av 
en sekund) som fungerar som ultrasnabba kamerablixtar. Med hjälp av 
ERC-pengarna kommer Anne L'Huillier och hennes kollegor att studera 
fundamentala atomfysikfrågor. Förenklat handlar dessa om att mäta hur 
det går till när en atom blir en jon, var, när och hur elektroner lämnar en 
atom samt hur snabbt olika elektroner rör sig.  Det är andra gången som 
professor Anne L’Huillier tilldelas anslaget. 
 
Kimberly Dick Thelander, lektor i Fasta tillståndets fysik, får ett så 
kallat ERC:s Starting Grant för yngre forskare. Kimberly Dick Thelander 
får 13 miljoner kronor under fem år för sin forskning om nästa generation 
nanotrådar. 
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 Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi vid LTH, Lunds universitet, får 
årets Hans-Uno Bengtssonstipendium. Han får stipendiet för att ha 
utvecklat kemishowen och för sina populärvetenskapliga publikationer 
och föreläsningar. 
 

 Lars Samuelsson i Hall of Fame 
Prof Lars Samuelsson är den första svensken som tar plats i Cleantech 
Scandinavia Hall of Fame. Utmärkelsen förärades honom under Cleantech 
Venture Day i Malmö. Lars Samuelsson prisas för sin världsledande 
forskning i nanovetenskap som bland annat lett till cleantechföretagen Glo 
och Sol-voltaics  
 

 Tidningen Byggindustrins pris till bästa examensarbeten 
Tidningen Byggindustrin delade ut tre pris till bästa examensarbeten. En 
av dessa var Erik Nylander, som tävlade i klassen 30 högskolepoäng. Hans 
examensarbete handlar om limträ som konstruktionsmaterial även i tyngre 
byggnadsverk, som till exempel bågbroar och är utfört vid LTH. 
 

 Vinnaren av Skånes vindkraftspris 2013 utsedd, Jörgen Svensson 
Den 11 juni delades Skånes vindkraftspris ut för andra gången. Vinnare 
blev Dr. Jörgen Svensson, biträdande lektor i Industriell Elektroteknik och 
Automation vid LTH. Skånes vindkraftspris är instiftat av Skånes 
vindkraftsakademi och delas ut i samarbete med E.ON Värme och 
Serviceförvaltningen i Malmö stad.. 
Juryns motivering 
”Vinnaren av Skånes vindkraftspris 2013 har genom sitt arbete skapat 
intresse för vindkraftsfrågor och bidragit till ett stort kunskapsutbyte. 
Vinnarens verksamhet ger såväl barn som studenter ökad kunskap och 
därmed förmåga att bidra till en hållbar framtid. Vinnaren demonstrerar 
allt från den minsta modellen av vertikala verk till havsbaserade verk, 
medveten om att det finns behov av olika typer av vindkraftverk. 
Vinnarens arbete bidrar dessutom till att utveckla den växande andelen 
förnybar energi, som är en förutsättning för en hållbar framtid.” 
 

 Colin Carlile får kungliga Nordstjärneorden för att ha vunnit ESS till 
Sverige 
Colin Carlile tog emot den kungliga Nordstjärneorden för att ha vunnit det 
internationella forskningsprojektet European Spallation Source till 
Sverige. Carlile ledde ESS-projektet fram till februari i år, och driver idag 
den veten-skapliga utvecklingen inom Science Village Scandinavia. 
 

 Två lag från Lunds tekniska högskola vann när EBEC, European Best 
Engineering Competition avgjordes  
EBEC samlar cirka 6500 teknologer i Europa som först tävlar i en lokal 
och en regional, i Sveriges fall nordisk, final. De bästa lagen därifrån går 
sedan vidare. I år var det två lag från Lund, ett från industriell ekonomi 
och ett från elektroteknik, som gick till final i Warszawa. 
– Det var två olika klasser, vi från Industriell Ekonomi tävlade i Cases och 
de andra i Team Design. Vi fick fyra problem som vi skulle lösa åt olika 
företag. Det gällde bland annat en renovering av en tågstation, att utforma 
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en fabrik i Ryssland, en transportrutt åt ett italienskt företag. 
De studenter som tävlade i case study-kategorin var Carl Henoch, Jesper 
Tempel, John Jansson och Marcus Kylberg. Samtliga studerar M.Sc 
Industrial Engineering and Management. 
De fyra studenter från LTH som vann kategorin team design 
var Christopher Dahlin Rodin, Einar Vading, Gustav Enander 
samt Marcus Andersson. Samtliga studerar M.Sc Electrical Engineering. 
 

 Katja Fridh är en av de nominerade till årets betongforskare 
 

 Stort utvecklingsbidrag till Vattenhallen 
Vattenhallen Science Center LTH får 4 miljoner i utvecklingsbidrag från 
Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta. Pengarna blir det första tillskottet till 
en  utbyggnad. Just Färs och Frostas bidrag öronmärks till högteknologisk 
AV-teknik för ett helt nytt auditorium och en ny utställning om mag- och 
tarmkanalen där besökarna kan få vandra genom en tarm i tunnelstorlek! 
 
 

2. Besök och möten 
 

 Invigning av arkitektstudenters koloniutställning i Landskrona 
 Besök av Helene Biller Utbildningsdepartementet 
 Deltagande i Vinnova-möte om högskolors samverkan med omgivande 

samhälle 
 Invigning av Produktionsportalen 
 Arkitektskolans vårutställning 
 Sustainable Business Hub – företagsnätverk för Cleantech -ett antal 

styrelsemöten 
 Middag för hedersdoktorer 
 Promotion 

Totalt var det 208 nya doktorer varav drygt hälften var kvinnor. Samtidigt 
promoverades 22 jubeldoktorer och 17 hedersdoktorer. 

 Besök av ABB 
 Invigning av nytt mobilinstitut MAPCI 
 Invigning av examensutställning Industridesign 
 Besök av Zheijang-universitetet 
 Ideon Agro Food styrelsemöte 
 Besök från Nya Zeeland med intresse för livsmedelsområdet 
 Livsmedelsakademin – styrelsemöte 
 Invigning Svenska mekanikdagarna 
 Värd för NORDTEK-konferens i Lund 14-18 juni 
 Science Village Scandinavia – möte 
 Avtackning av avgående ledning för TLTH 
 Möte med Probi för diskussion av förlängt samarbetsavtal 
 Möte med Ingenjörer utan gränser 
 Besök från EWHA University, Sydkorea 
 Möte Advisory Board Sustainable Urban Development 
 Möte med rektor BTH för diskussion om samverkan 
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 Inbjudare till workshop i samband med Havsresan – ett 
havsforskningsprojekt 

 Besök av DTU:s ledning för diskussion av samarbeten 
 Möte angående kunskapscentrum f3 
 Besök på FFI-möte angående samverkan med akademin (FFI 

Fordonsstrategisk forskning och innovation) 
 Deltagande i Region Skånes event rörande framtidsvisioner i panel för 

utbildningsfrågor 
 Möte med Natfak och Medfak angående samarbeten rörande ESS och 

MaxIV 
 Deltagande i The Conference- LTH:s Science Slam 
 Möten som förbereder introduktionen av nya studenter 

Möte: Ledningarna för LTH resp TLTH, överphös, nollegeneral 
Möte med phös 
Möte med programledningar och studievägledning 

 Välkomnande av all nya studenter 
 Seminarium om MOOC 
 Möte angående SI 
 Workshop med Akademiska Hus och Tyréns om energieffektivisering i 

LTH:s byggnader 
 Möte med styrgrupp för Kompetenscentrum för kollektivtrafikforskning 
 Möte med Advisory Board ECE-skolan, KTH (Engineering, 

Communication.Education) 
 Möte angående Venture lab 
 Möten med EHL angående Technology Management (PW) 
 Professorsinstallationer (6/9 och 11/10) 
 Möte med Sonys ledning angående jubileumsprofessuren i Industriell 

ekonomi 
 Möte Collaboration Board ESS acceleratordesign 
 Möte med Thomas Parker, energiansvarig för ESS AB 
 Löneförhandlingar 
 SEFI-konferens i Leuven 
 Möte med innovationsansvarig på Lunds energi 
 Konferens i Lund Innovation in mind 
 Antidiabetic Food Centre – styrelsemöte 
 Kulturnatten 
 Möte med NMSA – forskning om mobila tjänster vid MaH 
 Deltagande i Rector´s conference i Milano 
 Nordtek- styrelsemöte 
 Möte angående Biomedicinsk teknik som ny institution 
 Ett antal möten angående TFHS och Järnvägsskolan (PG Nilsson) 
 Deltagande i ledningsorgan för LU 

LUs forskningsnämnd (en gång per månad; Rektor LTH deltar) 
LUs utbildningsnämnd (en gång per månad; Prorektor LTH deltar) 
Rektors ledningsråd (var fjortonde dag; Rektor LTH deltar)  
Förvaltningschefens UFLG för kanslichefer (var fjortonde dag) 
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 Deltagande i ledningsorgan för LTH 
Stabsgrupp (varje vecka) 
Presidium (varje vecka) 
Prefektråd (var fjortonde dag) 
Utbildningsberedning (en gång per månad, prorektor) 
Forskningsberedning (en gång per månad, rektor) 
Infrastrukturberedning (varannan månad) 
Ledningsgrupp för Jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsarbete  
(en gång per månad, prorektor) 

 Möte med University of Nottingham (AM) 
 Möte på Utbildningsdepartementet om Lantmäteriutbildningar i Sverige 

(AM) 
 Deltagande i styrgrupp för Teknik College Skåne (AM) 

 
 

3. Administration/Ekonomi/Organisation/Personal 
 

 LTH-professor anhållen för grov trolöshet (klippt ur Sydsvenskan) 
En professor på LTH är misstänkt för grov trolöshet mot huvudman. 
Misstankarna rör finansiella oegentligheter. Professorn polisanmäldes i 
början av maj och anhölls i samband med utredningen. Åklagaren fattade 
beslutet efter att ha tagit del av en intern utredning som gjorts av 
fakulteten där mannen arbetar. Polisens utredning pågår. 
 

 Nya professorer 
Britt Östlund – professor i Välfärdsteknologi 
Srinivasan Iyengar - professor i materialteknik 
Jan Pallon - professor i tillämpad kärnfysik 
 

 Professorsinstallation 6 sept  
Lars Bengtsson, jubileumsprofessor i industriell ekonomi 
Professorsinstallation 11 okt 
Mattias Kärrholm, arkitekturteori 
Lovisa Björnsson, bioteknik med inriktning mot miljöbioteknik och 
bioenergi 
Fredrik Nilsson förpackningslogistik 
 

 LU: Satsning avseende kallade professorer av underrepresenterat kön 
Beslutet innefattar att de verksamheter som kallar de två nästkommande 
professorerna av underrepresenterat kön vid Lunds universitet ska tilldelas 
1 mnkr var för professorns egen verksamhet. 
För de verksamheter som kallar de två nästkommande professorerna av 
underrepresenterat kön ska rektors beslut om kallelse skickas till 
linda.larsson@pers.lu.se, varpå medlen betalas ut. 
 

 Reviderade stipendieföreskrifter 
Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under 
utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen. 
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 Bortgångna tidigare professorer vid LTH: Lars Löfgren 
(telekommunikation), Hans Ahlmann (industriell organisation) och 
Ingemar Bjerle (kemisk teknologi). 
 

 Myndighetskapital 
Diskussion om myndighetskapital fortsätter i universitetsstyrelsen som 
begärt ett antal utredningar som skall presenteras för LUS under 
september och oktober. 
1. Generellt om myndighetskapital 
2. Jämförelse med andra lärosäten. 
3. Utredning om ”procentpåslag” i stället för ”fakturamodell” 
4. Utredning om OH baserad på ”lön” i st f ”lön och drift” . 
 

 Värdegrundsarbete 
 
Guide om vår värdegrund 
I år har en skrift ”Guide om diskriminering, trakasserier och kränkande 
särbehandling för studenter på LTH” delats ut till alla nya studenter. Den 
påminner oss om den värdegrund vi har på LTH och på Lunds universitet. 
http://www.lth.se/fileadmin/lth/omlth/jamstalldhet/Diskriminering2013_3.
pdf 
 
Värdegrundsföreläsning 
Måndag den 23 september och tisdag den 24 september hade LTH 
obligatoriska värdegrundsföreläsningar för alla 1:or, dit även lärare var 
välkomna. 
Dessa ingår som ett led i LTHs värdegrundsarbete för nolltolerans mot 
diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling för studenter på 
LTH. 
 
- LTH och TLTH arbetar tillsammans med TLTH. Avstämning av hur 

arbetet går rapporteras varje vecka i samband med LTH:s 
presidiemöte. Det ambitiösa arbetet med introduktionen av nya 
studenter fortsätter som tidigare med en mångfald av aktiviteter som 
syftar till att välkomna ALLA studenter. 
 
 

 Åtgärdsprogram  
Vid styrelsemötet 14 december 2012 beslutades om ett åtgärdsprogram, 
Genomförda åtgärder samt planerade åtgärder:  
 
– Livsmedelsteknisk utbildning 
Beslut att utbildningen inte heller startas 2014 utan tidigast 2015. 
Vi har kontakter med Folkuniversitetet att driva en livsmedelsutbildning i 
samverkan med företagen som en yrkeshögskoleutbildning. 
 
– Tekniskt basår 
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Beslut att starta tekniskt basår 2014 antagligen i något mindre omfattning 
än senast. Vi försöker få departement och kommunförbund att förstå att vi 
inte kan använda tilldelning av högskoleutbildning för att driva 
gymnasieutbildning. 
 

– Masterprogram 
Efter beredning i nämnder och utbildningsberedning beslutades att inte 
göra någon förändring från förra året när det gäller Masterprogram. Till 
Masterprogrammen i fotonik och nanovetenskap vid LTH sker alltså inte 
heller i år något intag, intresserade studenter kommer att hänvisas till 
Master i fysik vid N-fak. Några nya Masterprogram startas inte 2013. 
Arbete genomförs med syfte att få fram attraktiva masterprogram som 
primärt riktar sig til internationella studenter.  
 
– Minskning av antalet kurser inom utbildningsprogrammen 
Varje utbildningsnämnd inventerar sina kursprogram för att minska 
omfånget av dessa. 
 
– Samarbete med Region Skånes enhet som tar fram prognoser och 
underlag. 
 
– Vattenhallen 
Vi för diskussioner med LU att ta över huvudmannaskapet för 
Vattenhallen på samma sätt som för Botaniska trädgården, Historiska 
museet, Skissernas museum inom ramen för LUKOM (LU:s kultur- och 
museiverksamhet). Positiv reaktion. Diskussionerna har delvis underlättas 
av den donation som vi fått från Färs och Frostas sparbankstiftelse 
 
– Genombrottet 
Diskussioner förs om verksamhetens tillhörighet och finansiering.  

 
 
 

4. Infrastruktur 
 

 Högskolestiftelser - En ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet. 
 Svar senast november till utbildningsdepartementet. LU avger ett svar 
som fakulteterna kan bidra till. 
 
Universitet och högskolor är globala aktörer och i den allt hårdare 
konkurrensen krävs det snabbfotade och handlingskraftiga lärosäten. Det 
är idag exempelvis svårt för ett svenskt statligt lärosäte att bedriva 
verksamhet utomlands. Ett annat problem för statliga lärosäten är att 
många av EU:s forskningsprojekt kräver delägande i konsortier. 
Myndighetsformen är inte tillräckligt flexibla för att tillmötes gå sådana 
behov. Genom att införa en ny särskild stiftelseform, högskolestiftelser, 
ges lärosäten större handlingsfrihet. En högskolestiftelse är en egen 



 
 
 8 

juridisk person som kan ingå avtal på samma sätt som andra juridiska 
personer. En högskolestiftelse kan dessutom utan begränsningar ta emot 
och förvalta donationer, äga bolag samt bygga upp egna ekonomiska 
medel och andra tillgångar.  
Enligt förslaget kommer högskolestiftelser fortsatt ha finansiering av 
staten och därmed krav från staten att säkerställa att de statliga medlen 
används effektivt och för avsedda ändamål som riksdag och regering 
beslutar. 
Stiftelseformen finns redan som verksamhetsform för lärosätena i Sverige. 
Staten bildade år 1994 två större enskilda utbildningsanordnare, Stiftelsen 
Chalmers tekniska högskola och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, som 
drivs genom en kombination av stiftelse och aktiebolag, s.k. 
stiftelsehögskola. För att nu kunna bilda nya stiftelser för statliga lärosäten 
krävs en ändring av 1996 års stiftelselag. 
Studenters rättssäkerhet ska väsentligen förbli likvärdig efter en 
ombildning till en högskolestiftelse. Eftersom detta är en utgångspunkt 
föreslås att motsvarande bestämmelser om bl.a. studentinflytande och 
studentrepresentation som gäller för statliga universitet och högskolor, ska 
gälla för högskolestiftelserna. 
De föreslagna förändringarna i stiftelselagen föreslås träda i kraft den 1 
juli 2014. 

 Spårvagnar – påverkan på LTH, Medfak och Natfak vad gäller 
elektromagnetiska fält, djurförsök och infrastruktur. Byggnader som 
berörs är Kemicentrum, Biologicentrum, BMC samt eventuellt 
Fysikum. 
Ett gemensamt remissvar har skickats från LTH, MF och NF.  

 LU genomför ett universitetsgemensamt projekt som utvecklar ett 
gemensamt  forskningsinformationssystem för LU 

 Järnvägsskolan blir kvar i Trafikverket 
Efter en längre tids arbete med att försöka hitta en ny ägare och 
verksamhetsform för Järnvägsskolan är det nu beslutat att skolan blir kvar 
som resultatenhet i Trafikverket. 

 Medicon Village 
Just nu finns drygt 850 personer verksamma på Medicon Village. 
Institutionen för Immunteknologi har flyttat in. Den yta de lämnar på 
BMC är disponibel för eventuell ny institution i biomedicinsk teknik som 
kan beslutas vid LTH:s styrelsemöte. 
 

 Trafikflygarhögskolan, TFHS beviljas pilotutbildning inom 
yrkeshögskolan 
TFHS har beviljats särskilda bidrag för att inrätta yrkeshögskoleutbildning 
för piloter med antagning april 2014. 20 platser  
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5. Grundutbildning 
 

 Datatekniksektionens teknologer genomför projektet Rosa marschen . 
5 oktober arrangeras för första gången Rosa marschen i Lund. Syftet är att 
uppmärksamma och samla in pengar till Bröstcancerfonden. Det är 
datatekniksektionen på LTH, som står bakom det ideella projektet. - Målet 
är minst 500 personer ska delta i marschen. Och avsikten är att det ska bli 
ett årligen återkommande evenemang, berättar projektledaren Daniel 
Lundell. 
 

 LTH:s arkitektstudenter har fått sina modeller av Friggebodar 
uppbyggda i fullstor skala i Landskrona 
På lördagen 25 maj invigdes den länge emotsedda koloniutställningen vid 
Citadellet i Landskrona. Den 28 september ska den avvecklas. Men frågan 
är om den inte förtjänar att få bli kvar som ett smakfullt minne av stadens 
600-årsjubileum? Modernt designade kolonistugor med attraktiva små 
trädgårdsarrangemang har redan innan invigningen lyft Landskronas 600-
årsjubileum ännu ett snäpp. 

 
 Nya ETP (Excellent Teaching Practioner) till pedagogiska akademin 

utsedda 
Maria Johansson, Arkitektur 
Erik Lindström, Matematisk statistik 
Marilyn Rainer, Livsmedelsteknik 
Charlotte Sjödell, Designvetenskaper 
Malin Sjöö, Livsmedelteknik 
Mathias Wallin, Byggvetenskaper 
 

 SvD har konstaterat att det finns ett ökat intresse för 
matematikrelaterade utbildningar på de tekniska högskolorna 
Söktrycket har ökat med 20 procent de senaste åren, visar SvD:s 
genomgång av utbildningar på KTH, Chalmers, LTH och universiteten i 
Stockholm, Göteborg och Uppsala. Antalet förstahandssökande till tekniks 
fysik och matematikprogram 2009m och 2013 
• 247 (2009) – 314 (2013) Civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik, 
Kungliga tekniska högskolan, KTH. 
• 151–194 Civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik, Lunds tekniska 
högskola, LTH. 
• 89–81 Civilingenjörsutbildning i matematik, LTH. 
• 214–245 Civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik, Chalmers tekniska  
högskola. 
• 90–113 Civilingenjörsutbildningen i matematik, Chalmers tekniska  
högskola. 
• 33–44 Kandidatprogrammet i matematik på Stockholms universitet. 
• 26–34 Kandidatprogrammet i matematik på Göteborgs universitet. 
• 28–34 Kandidatprogrammet i matematik på Uppsala universitet. 
 

 Tidningar har uppmärksammat att en grupp studenter på LTH har 
trakasserat andra studenter. 
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Händelsen som tas upp ligger en tid tillbaka i tiden men har 
uppmärksammats av LTH (likabehandlingsansvariga, programledning, 
prefekt, LTH:s ledning). 
Annika M har skickat ut ett underlag till institutioner och 
utbildningsansvariga. Vi har också försökt förklara för journalisterna. En 
blogg som behandlar detta har publicerats. 
 

 En tredje termin? 
Mer än var tionde student tänkte studera under soomaren. Nu föreslår 
akademikerförbundet Saco att göra sommaren till en regelrätt termin, 
uppger Sydsvenskan. I södra Sverige är Lunds universitet mest eftertraktat 
för att läsa sommarkurser. Enligt Saco skulle samhället tjäna på att ha en 
regelrätt termin under sommaren då studietiden skulle förkortas. 
 

 Färre i högre utbildning 
Antalet personer i högskoleutbildning ökar inte längre och Sverige riskerar 
hamna på efterkälken jämfört med andra länder. Det framgår av en analys 
från Högskoleverket. 
– Vi måste skära ner och säga nej till unga engagerade studenter som vill 
läsa vid vårt universitet. Det tycker jag är väldigt tråkigt, säger Eva 
Åkesson, rektor vid Uppsala universitet. Högskoleverkets rapport från i 
höstas visar att antalet studenter på högskolan nådde sin topp 2010-2011 
(se annan artikel). Nu minskas volymen och det finns inga planer på 
utbyggnad de kommande åren. Tvärtom har regeringen dragit i 
handbromsen, vilket gör att universitet och högskolor tvingas skära ner på 
antalet utbildningar och studenter. Det är framför allt två skäl som ligger 
bakom att lärosätena måste banta. Anslaget (det så kallade takbeloppet) 
har sänkts och ett tidigare beslut om tillfälliga platser har dragits in. Totalt 
rör det sig om en bantning på omkring 10 procent. För anrika Uppsala 
universitet med 23 000 helårsstudenter beräknas minskningen hamna på 
drygt 2000 platser. Och den har redan börjat slå igenom. 

 
 TLTH:s nya ledning tillträdde 1 juli 

 
2013 juli - 2014 juni 
Björn Hansson. KO, SLTH suppleant 
Erik Molin, vkoS 
Daniel Lundell, vkoU, suppleant SLTH 
Gabriel Persson, GS 
Staffan Ohlsson, Näringslivsansvarig 
Alexandra Schönbeck, pedell 
 
2013 jan –dec 
Johan Förberg, Infoansvarig 
Karin Dammer, aktivitetssamordnare 
Yilmaz Nistiman, vkoI 
Emilia Sterner, ARKAD 
 

 Samarbete med BTH utreds 
Efter ett möte med Andres Hederstierna, rektor BTH, i Karlskrona och 
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rektor LTH bestämde vi att undersöka möjligheterna till en samordning 
mellan BTH och LTH på samma sätt som sker mellan KTH och 
Mitthögskolan. Kan bli ett win-win-koncept. 
 

 Ingenjörer utan gränser 
Efter möte med fd ordf Garolin He och ny ordf Malin Kinnander har vi 
beslutat att undersöka möjligheterna att projekten inom Ingenjörer utan 
gränser skall kunna användas som projekt inom kursen Enguineering 
Training Pratice (15 hp) 
 

 Diskussioner om MOOC (Massive Open Online Courses) 
 

 Kemiundervisning i skolan allvarligt hotad – 8 personer har antagits 
till ämneslärarutbildning i kemi i hela landet 
Bristen på ämneslärare inom till exempel kemi, tyska och teknik, gör att 
undervisningen inom de ämnena om några år kommer att vara allvarligt 
hotade. Lärarnas riksförbund varnar för att vissa ämnen till och med 
riskerar att utrotas helt. Lärarnas riksförbund har tagit fram statistik som 
visar att det går ungefär en förstahandssökande till lärarutbildningen i 
tyska, kemi eller teknik på sextio förstahandssökande till engelska eller 
historia. I höst är det bara åtta personer i hela landet som har antagits till 
ämneslärarutbildningar i kemi för högstadiet eller gymnasiet, visar 
undersökning Universitets och högskolerådet har gjort. 
 

 Rekordmånga sökte ingenjörspraktik (Ingenjören) 
Nästan 2 000 ungdomar ansökte om att få vara med i Tekniksprånget som 
precis dragit i gång nu i dagarna. Satsningen vänder sig till avgångselever 
från gymnasieskolans natur- och teknikprogram och innebär att deltagarna 
under fyra månader får praktisera på ett teknikintensivt företag 
 

 Beslut av Regionala tillväxtnämnden 26 augusti (Region Skåne) 
Pilotstudie för ökad samverkan mellan högskola, gymnasiet och 
grundskolan 
Region Skåne föreslås att gemensamt med Lunds Tekniska högskola och 
Malmö högskola genomföra en pilotstudie för att utveckla konceptet 
Supplemental Instruction (SI) mot fler gymnasieskolor och grundskolor i 
Skåne. Inom pilotprojektet ska metoden vidare breddas till att även prövas 
för ett antal yrkesförberedande program inom Teknikcollegecertifierade 
utbildningar i Skåne. En annan del i pilotprojektet är att starta upp SI-
verksamheten vid Malmö högskola. Syftet är att bygga upp en 
infrastruktur för ökad samverkan för att öka intresset för tekniska och 
naturvetenskapliga utbildningar med hjälp av teknologer som mentorer, 
bidra till bättre inlärning i naturvetenskapliga ämnen, förbättra elevernas 
studieteknik samt ge eleverna positiva förebilder. Tillväxtnämnden anslog 
500 000 kr till pilotstudien, under förutsättning att övriga finansiärer 
fullföljer sina åtaganden. 
 

 EU inför yrkeskort för ingenjörer 
Publicerad 12 september, 2013 i Ingenjören 
Planerarna på ett europeiskt yrkeskort för ingenjörer kan ställa till problem 
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för svenska ingenjörer som vill jobba utomlands. Ingen examen – inget 
yrkeskort. 
Om två år kan det komma att krävas ett yrkeskort för ingenjörer i Europa. 
EU-kommissionen anser att ett nytt yrkeskort skulle förenkla rörligheten 
inom Europa. Sverige har inte varit pådrivande i frågan men kommer att 
omfattas av samma krav som alla EU-länder. 
Formellt kommer direktivet att antas av kommissionen under hösten och 
sedan har alla EU-länder två år på sig att förbereda arbetet innan det blir 
skarpt läge. Vem som ska utfärda kortet i Sverige är inte klart, inte heller 
om kortat kommer att kosta något. 
Sara Bratberg har tillsatts av utbildningsdepartementet som utredare av 
direktivet. Hon har fram till den 11 april 2014 på sig att utforma ett förslag 
på hur hanteringen av yrkeskort ska gå till i Sverige. – Yrkeskortet är bara 
en del av direktivet som handlar om att kunna jämföra yrkeskvalifikationer 
länder emellan. 
 

 UKÄ:s utvärdering av utbildningarna 
Utvärderingen håller på att slutföras och förväntas publiceras i oktober. 
LTH har tagit fram en kommunikationsplan. Tidigare 
utvärderingsomrgångar visar att fördelningen blir enligt: 25% mycket hög 
kvalitet, 50% god kvalitet och 25% bristande kvalitet. Utvärderingarna 
kommer att kunna utgöra underlag för fortsatt arbete med kvalitetsfrågor i 
utbildningarna, exempelvis examensarbetsprojektet och arbetet med 
masterprogram.  
 
 

 Högskolans kvalitetsmätning kritiseras imassmedia. 
Ur radioprogrammet Kaliber: ”Hur man ska mäta kvalitén av en högre 
utbildning är inte självklart. Man berättar historien om hur 
Utbildningsdepartementet drev igenom en utvärderingsmodell, trots 
protester från både lärosäten, studenter och högskoleverket - en modell 
som nu kritiseras internationellt och riskerar att sätta den svenska 
högskolan i ett europeiskt B-lag. Statens utvärderingssystem för högskolan 
drevs igenom av regeringen trots protester från både lärosäten, studenter 
och regeringens egen expertmyndighet. I efterhand visade det sig att 
protesterna var befogade”.  
I tidningar benämns processen med rubriken ”Utvärderingsfiaskot”. Även 
internationellt har utvärderingsprocessen fått kritik. 
 

 Masterprogram 
Arbete pågår i utbildningsnämnderna dels med en översyn av befintliga 
masterprogram dels med att ta fram förslag till nya masterprogram.  
 

 Projekt Examensarbeten  
Hur kan vi säkerställa kvaliteten? Översyn av bl.a. processer kring 
examensarbeten, muntlig och skriftlig presentation av examensarbeten, 
granskning och examination. Kvalitetssamordnare Christina Åkerman 
arbetar tillsammans med arbetsgrupper kring dessa frågor för att LTH ska 
få tydligare riktlinjer och arbetsprocesser i dessa frågor. 
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 Antagning HT2014   
 
Antagningen har följt planen så att planerat antal på respektive program 
har kunnat antas. En mycket begränsad reservantagning skedde. 
 

Program  Totalt  Andel kv
Arkitektutbildning  72  55,6
   
Brandingenjörsutbildning  48  20,8
   
Civilingenjörsutbildning i bioteknik  59  50,8

Civilingenjörsutbildning i datateknik  116  10,3

Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik  59  69,5

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik  88  10,2

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi  104  40,4

Civilingenjörsutbildning i informations‐ och kommunikationsteknik  45  20,0

Civilingenjörsutbildning i kemiteknik  54  53,7

Civilingenjörsutbildning i lantmäteri  55  54,5

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik  134  20,1

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik ‐ teknisk design  30  43,3

Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik  40  65,0

Civilingenjörsutbildning i riskhantering  42  35,7

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik  88  20,5

Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik  34  29,4

Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap  57  29,8

Civilingenjörsutbildning i väg‐ och vattenbyggnad  101  42,6

Totalt civilingenjörsutbildning  1106  33,5

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik ‐ järnvägsteknik  27  14,8

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik ‐ väg‐ och trafikteknik  29  13,8

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur  60  33,3

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik  48  12,5

Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik  35  5,7

Totalt högskoleingenjörsutbildning  199  18,1

Kandidatutbildning i industridesign  30  53,3

   

Masterutbildning i bioteknik  11  45,5

Masterutbildning i hållbar stadsgestaltning  8  75,0

Masterutbildning i industridesign  17  58,8

Masterutbildning i livsmedelsinnovation och produktdesign  4  50,0

Masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition  12  66,7

Masterutbildning i system på chips  9  22,2

Masterutbildning i trådlös kommunikation  23  26,1

Masterutbildning i vattenresurshantering  2  50,0

Masterutbildning inom energi‐ och miljöeffektiva byggnader  17  58,8
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Totalt masterutbildning  103*  48,5
*Pga att en del studenter inte har kunnat visa upp examensbevis ännu så är antagningen till 
masterutbildningen färdig. Det finns ytterligare ca 30 masterstudenter som sannolikt kommer att 
antas under hösten. 
 
 

6.  Forskning/FoU – Forskningsinitiativ 
 

770 miljoner kronor till svensk forskning från KAW. Av detta 
landade nästan 90 milj  på LTH 
27 forskningsprojekt med potential att leda till nya vetenskapliga 
genombrott beviljas drygt 770 miljoner kronor av Knut och Alice 
Wallenbergs Stiftelse. Årets beviljade anslag består av 24 nya projekt samt 
tre projekt som efter utvärdering beviljats fortsättningsanslag. 
Anslagen delas ut inom tre huvudområden: teknik/fysik/matematik, övrig 
naturvetenskap samt medicin. Nästan 90 milj av dessa medel gick till LTH 
 
Projekt: ”Advanced non-intrusive laser diagnostics of high 
temperature environments”Beviljat anslag: 15 516 000 kronor för ett 
tvåårigt projekt 
Huvudsökande: Professor Marcus Aldén, Förbränningsfysik 
 
Projekt: ”Rationalizing drug design” 
Beviljat anslag: 40 374 000 kronor för ett femårigt projekt 
Huvudsökande: Professor Mikael Akke. Biofysikalisk kemi 
Projekt: “Aerotaxy: a revolutionary new way to grow semiconductor nanowires” 
Beviljat anslag: 18 000 000 kronor för två års finansiering 
Huvudsökande: Professor Lars Samuelsson, Fasta tillståndets fysik 
Reportage om projektet: 
http://www.wallenberg.com/kaw/forskning/nanotradar-kan-losa-varldens-
energiproblem 
 
Dessutom ingår Olle Lundh, forskarassistent i atomfysik, och Claes-
Göran Wahlström, professor i atomfysik, i projektet "Plasma based 
compact ion sources" som beviljats drygt 38 miljoner kronor. En tredjedel 
av medlen, ca 13 miljoner kronor, går till Lunds universitet där den 
experimentella delen av projektet kommer att äga rum. Vid Lunds 
högeffektlaserlaboratorium finns en så kallad multi-terawattlaser som 
kommer användas för avancerade laserexperiment inom extrem 
plasmafysik och jonacceleration. Huvudsökanden finns vid Chalmers och 
även medarbetare vid Umeå universitet ingår i projektet. 

 Logistiksatsning i Helsingborg (delvis hämtat ur pressrelease från 
Helsingborg och LU)) 
Lunds universitet och Helsingborgs kommun har länge diskuterat en 
logistiksatsning i Helsingborg där Helsingborgs kommun, Vinnova och 
Lunds universitet skall stå för finansieringen. Satsningen presenterades vid 
en presskonferens i veckan. Helsingborgs kommun menar att detta 
befäster stadens roll som logistiskt nav i södra Sverige 
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Satsningen kallas RELog och kommer att inriktas mot områdena Retail 
service logistics och citylogistik. Områden som handlar om transporter 
inom handeln. 
Projektet finansieras av Lunds Universitet, Helsingborgs stad och 
Vinnova. Tanken är att tre forskare inom logistikområdet ska placeras i 
Helsingborg. Det är avdelningen för förpackningslogistik vid 
Designvetenskaper på LTH som expanderar den verksamhet de redan har 
vid Campus Helsingborg. 
LU avsätter 5 milj under 3 år, Helsingborgs kommun lika mycket. 
Vinnova kommer också att tillföra medel. 
 

 Renoveringscentrum 
Nytt centrum samlar kunskap om renovering av miljonprogrammet 
Ett nationellt renoveringscentrum har bildats med syfte att samla kunskap 
om renoveringar, samordna forskning om renovering och se till att 
resultaten sprids. 
De statliga kraven på energieffektivisering och halverad energiförbrukning 
till 2050 innebär ett gyllene tillfälle att renovera och energieffektivisera 
samtidigt. 
Miljonprogrammet kräver stambyte, nya värmesystem, tilläggsisolerade 
fasader och utbytta våtrum. Men byggbransch och fastighetsägare behöver 
mer kunskaper om renoveringar.  (Dennis Johansson på Bygg och 
miljöteknologi är föreståndare för centret). 
 

 Lund får 46 miljoner till mikroskopforskning 
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat anslag om 174 miljoner 
kronor till nationellt viktig infrastruktur vid Sveriges universitet. 
Huvuddelen av anslagen, totalt 100 miljoner kronor beviljas ansökningar 
avseende storskalig mikroskopi. 46 miljoner kronor går till Lunds 
universitet. 
Max-lab har fått 15 miljoner kronor för att kunna flytta befintlig 
experimentutrustning till den nya MAX IV-anläggningen. 
- Vi är mycket glada över anslaget. Det säkrar att de speciella instrument 
som finns vid dagens MAX-lab och som används av många svenska 
forskare också kommer att finnas och kan utvecklas än mer vid MAX IV-
laboratoriet, säger Christoph Quitman som är direktör för MAX-lab. 31 
miljoner kronor går till en ny typ av elektronmikroskop som ska placeras 
på Kemicentrum. Mikroskopet har den fördelen att den ger betraktaren 
inblick i hur atomerna i olika material reagerar med exempelvis gaser i 
realtid - till gagn för bättre och mer precist utformade material. - 
Mikroskopet blir ett av de kraftfullast i världen med en upplösning ner mot 
en Ångström, det vill säga en tiondels nanometer, säger Reine Wallenberg, 
professor i fasta tillståndets kemi vid Lunds Tekniska Högskola och 
huvudsökande.  
 

 Havsresan och Havsportalen i Landskrona 8-10 augusti 
LTH har genom Kjell Andersson och Peter Jonsson vid teknisk geologi 
initierat Havsresan som detta år var förlagd till Landskrona. LTH bjöd 
tillsammans med övriga högskolor i regionen in 33 kommuner och 
kommunförbundet Skåne med bistånd av Landskrona stad som firar 600 
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årsjubileum. Temat för workshopen var havsforskning och vattenforskning 
vid högskolorna i regionen. 
 

 Återtagande av beslut av LTH respektive LU 
Ett ärende rörande en antagning av en doktorand och dess handläggning 
har engagerat många under lång tid. AAx har beskrivit ärendet i en blogg 
8 juli. http://www.lth.se/nyheter-och-press/rektors-blogg/ 
I korthet: Förra året (2012-06-25) återkallade LTH ett beslut om antagning 
av en doktorand som angivit oriktiga uppgifter i sin ansökan. Nyligen 
(2013-06-20) återkallade Lunds universitet LTH:s beslut. 
 
 

 Beslut om EU-finansiering av EIT:s KIC-ar (Euroåean Insitute of 
Innovation and Technology;  Knowledge and Innovation Community) 
I slutet av juni kom EU-Parlament, Råd och Kommission överens i de sk. 
 trilogförhandlingarna om Horizon 2020. Dessa förhandlingar handlade 
också om KIC:arna. Beslutet blev att det fastställdes att fem KICar utlyses 
med full finansiering i två vågor.  
Våg ett innehåller fyra KIC:ar nämligen healthy living and active ageing, 
raw materials, food and added value manufacturing. 
Våg två innehåller endast Urban Mobility  2018. Här kan andra områden 
också komma ifråga. Det återstår några formella turer men de ändrar 
normalt ingenting. Food kommer alltså med i gruppen med start 2015 eller 
2016 beroende på hur man definierar start. Tiden fram tills dess KIC:en är 
riktigt igång och löper på EIT - pengar, dvs. senast 2016, kommer att 
användas till att få igång pilotprojekt och förbereda allt som kan 
förberedas så att satsningen snabbt kommer att kunna börja leverera 
resultat (info sammanställd  av Gunilla Jönson). 
 

 Forskningsfrågor under bearbetning (FN, FNO och FoB) 
LTH:s strategi  för ESS och MaxIV 
Infrastrukturmedel – prioriteringar inom LTH 
Infrastrukturmedel – samverkan med medfak och natfak 
Wallenberg Aacademy Fellows  
 

 Forskarutbildningsfrågor 
Rapport nr 2013:270: Forskarutbildningen vid Lunds universitet, 
perspektiv från doktorander, doktorsalumner och handledare. 
Anders Ahlberg har formulerat ett antal punkter som bör prioriteras. 
Tänkbara stafettpinnar för LTH med anledning av rapporten: 
• Stabilare FU–‐miljöer på LTH: Ska fler doktorander ingå i  
forskargrupper? 
• Vi kommer att fortsätta med terminsvis doktorandintroduktion. 
• Stimulera seminarieverksamhet och gästforskarinteraktion – varför är vi  
inte bra på detta? 
• FU–‐kurser: öka tillgång/info, men också mobilitet. 
• FU–‐kurser: kursvarderings- och utvärderingssystem ofrånkomligt (testas 
i liten skala nu). Kräver admin). 
• Genusfrågan: bättre men inte bra?  - sondera djupare. Inga enkla 
lösningar. 
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• Institutionsnivån: årliga chefssamtal och upprätta minimi–
‐handledningsnivå (timmar/mån). 
Listan kompletteras av doktorandernas analys 
 

 Schweiz deltar i ESS 
Det intensiva arbetet att få de 17 medlemsländerna att finansiellt stödja 
ESS-projektet i Lund börjar ge resultat. Det schweiziska parlamentet har 
tagit beslut om stöd. Enligt planen ska landet stå för 3-4 procent av den 
slutliga kostnaden, som i dag beräknas till 1.843 miljoner euro. 
 

 Produktionsportalen - en ny forskningsportal invigd 22 augusti 
En gränsöverskridande och tvärvetenskaplig mötesplats för forskare och 
industri. Vid invigningen demonstrerades de omfattande labbresurser som 
finns samtidigt som forskarna presenterade pågående projekt. Jan-Erik 
Ståhl är förståndare för portalen liksom för kompetenscentret ProMatEn 
(Production Materials Engineering).. 
 

 Wallenberg Academy fellows programmet - kallade till intervju 
De nominerade har fått besked om att de är kallade och intervjuerna 
kommer att hållas under vecka 37- 38. 
Följande från LU är kallade till intervju: 
Joakim Westerlund 
Mia Rönnmar 
Per Johnsson (Atomfysik, LTH) 
Charlie Cornwallis 
Joan Yuan 
 

 Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan - 
Ett stöd till universitetens och högskolornas egna initiativ. 
Vetenskapsrådet har gett Vinnova i uppdrag att fördela 80 milj till 
högskolor och universitet. 
 

 MAPCI - Mobile and Pervasive Computing Institute at Lund University 
Insitutet har invigts 3 juni och styrelse är tillsatt. Arbete med att utse 
forsknings. Och innovationsledare pågår. 
  

 Forskningsportaler 
Materialportal och Transportportal kommer att introduceras och invigas 
under året. 
 
 

7.  Internationalisering 
 
 NORDTEK-mötet 14-17 juni på LTH 

Program och bilder från konferensen kan ni se på följande länk. 
 www.lth.se/nordtek 
Nordtekmötet varade som vanligt i fyra dagr: 
Fredag: Studentmöte och möte med kontaktpersoner som arbetar med bl a 
studentutbyte 
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Lördag: Konferens med temat: Univeristies and karge scale research facilities 
inklusive ett besök på MxIV. 
Söndag. Exkursion till Österlen och Kivik med åppelmusttilverkning 
Måndag: Rektorsmöte 
Konferensen blev mycket lyckad både innehållsmässigt och organisatoriskt. 
Ett stort tack till Christina Grossmann och alla på internationella kontoret som 
ställde upp och ordnade det praktiska på ett elegant sätt. Många var 
imponerade av den ”svenska talangen att organisera logistiken på ett smart 
sätt. 
Vi är nöjda med alla föredragshållare t.ex. från CERN, PaulSchererinsitutet, 
E.ON Research Institute i Aachen förutom  alla från de nordiska länderna. 
Nästa år flyttar  Nordtek till Stavanger och 2015 till Island. 
 

 Danmark satsar på att få fler danska studenter att studera utomlands 
Minister acts to raise number of Danes studying abroad 
<http://www.universityworldnews.com/article.php?story=2013062212303793 
8>  
Denmark’s Minister of Higher Education Morten Østergaard is on a drive to 
boost the number of Danes studying abroad. Increased Insight through a 
Greater Global View is the title of a newly published plan that includes 31 
measures to swell from 17% to at least 50% the proportion of Danish students 
taking a study period or work-practice abroad. 
 

 Allt fler avgiftsstudenter väljer Lund s universitet - stipendier del i 
framgången (pressmeddelande) 
Allt fler avgiftsstudenter söker sig till Lunds universitet. I år har 285 studenter 
sökt och betalat sin avgift, jämfört med 222 studenter förra året. Det ger en 
ökning på 28 procent. Flest avgiftsstudenter kommer från Kina, Indien och 
USA. 
De fakulteter som står för den största ökningen är Lunds tekniska högskola, 
LTH, som ökar med 52 procent och Ekonomihögskolan som ökar med 39 
procent. 
Räknar man dessutom in de 30 studenter som kommer genom Study Abroad 
och de nio studenter som kommer genom Science Without Border (ett 
nationellt stipendieprogram Sverige/Brasilien), får Lunds universitet totalt 324 
betalande studenter, vilket innebär en ökning med hela 46 procent. 
Förklaringen till ökningen är bland annat att det finns fler stipendier att dela 
ut. I år får 152 av de 285 betalande studenterna någon form av stipendier. 
Motsvarande siffra var 118 av 222 studenter förra året. Lunds universitet, som 
är det universitet som har flest avgiftsstudenter i Sverige och som får flest 
stipendier, får 7,5 miljoner kronor från staten till stipendier. Hade siffran 
dubblats hade räckt till cirka 40 nya studenter. 
Lunds universitet rekryterar flest betalande studenter från Kina 64 (52 förra 
året), Indien 26 (14 förra året), USA 19 (23 förra året), Turkiet 16 (12 förra 
året). Med studenter från Study Abroad ökar USA till 32 och Japan till 17. 
 

 Sverige dubblar utländska specialister på skatteundantag (från Rapidus) 
Den danska forskarskatten har länge varit ett framgångsrikt verktyg för att 
locka utländska experter till landet. I Sverige har det gått trögt, men de 
utvidgade reglerna som började gälla 2012 börjar nu ge effekt. I dag har 
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antalet expertskattare fördubblats, visar Rapidus sammanställning. 
Danmark klubbade redan på nittiotalet specialregler för att dra till sig 
internationell spetskompetens. Sverige hängde på 2001 men med ett lite annat 
upplägg. 
Medan Danmark hade fasta riktlinjer för vem som kunde beviljas den lägre 
forskarskatten, var det i Sverige en nämnd som beslutade från fall till fall. 
2012 uppdaterades det svenska regelverket till att även här omfatta lönenivå 
som kriterium.  
Effekten har inte låtit vänta på sig. Rapidus har sammanställt antalet beviljade 
expertskattare i landet, som fram till 2011 låg mer eller mindre konstant en bit 
under 300 personer per år. Nu visar siffrorna från 2012 och 2013 på en 
fördubbling.  
 

 Linnaeus-Palme 
Linnaeus-Palme är ett Sida-program med syfte att stärka samarbete med 
universitet i utvecklingsländer. 
1 november 2013 är LU:s interna deadline för årets ansökan till Linnaeus-
Palme, och gäller samarbetsprojekt för 2014-2015. Undertecknad 
originalansökan skall då vara Henrik Hofvendahl, Externa relationer, 
tillhanda. 1 november 2013 är även intern deadline för slutrapportering av de 
Linnaeus-Palme-projekt LU beviljades läsår 2012-2013. 
Universitets- och högskolerådet (UHR) meddelar att man beräknar öppna 
Linnaeus-Palme-webplatsen för ansökan och rapportering i mitten av 
september. 
http://www4.lu.se/internationellt/internationellt/internationella-program-och-
samarbeten/linnaeus-palme 
Förra året beviljades 12 av LU:s 14 projektansökningar finansiering. Dessa 
var: Kulturgeografi och ekonomisk geografi – Uganda, Naturgeografi och 
ekosystemvetenskap – Georgien, Musikhögskolan – Vietnam, Hälsa, vård och 
samhälle – Thailand och Uganda, Genusvetenskap – Indien, Arkeologi och 
antikens historia – Peru, Sociologi – Kina, Boende och bostadsutveckling – 
Ecuador och Kina, Socialhögskolan – Indien och Azerbajdzjan. 
 

 ERASMUS+ 
EU:s sjösätter från 2014 ett nytt program för mobilitet för studenter och 
personal, för gemensamma utbildningsprogram samt för strategisk utveckling 
inom högskolesektorn. Programmet heter Erasmus+ och kommer gälla 2014-
2022. Den första konkreta effekten är att alla utbytesavtal inom Europa måste 
skrivas om. LTH har idag cirka 200 avtal, men detta minskar vi nu med över 
1/3. Ledstjärnan har varit att behålla utbytesavtal med universitet som LTH:s 
studenter är intresserade av att åka till. Dessutom behåller vi avtal med 
universitet i Norden och Baltikum, även om det medför viss obalans. 
”Städningen” kommer minska på kort sikt volymen av inresande, men 
samtidigt öppna upp för nya partners. Förändringen kommer inte att minska 
studenternas möjligheter till utbytesstudier. 
 

 EU-JAMM 
LTH har varit med i en framgångsrik ansökan om stipendier för studier i 
Japan. Stipendierna går till dem som vill läsa till dubbelexamen (civilingenjör 
+ japansk masterexamen) inom vattenteknik vid Kyushu University, Fukuoka. 
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LTH förfogar över tre stipendier på vardera €11 500, samt en rejäl summa för 
personalmobilitet. Målgrupp är studenter i årskurs 4 på Väg- och vatten samt 
Ekosystemteknik. 
 

 Antagning och mottagande av internationella studenter 
I augusti tog LTH emot 250 utbytesstudenter från 35 länder. I år har TLTH 
lagt mycket energi på att integrera utbytesstudenterna i introduktionen vilket 
har varit mycket uppskattat.  Samtidigt har det framkommit ett behov av att 
inkludera vissa inslag om interkulturell kommunikation i fadderutbildningen 
inför 2014. 
 
LTH har tagit emot 131 nya masterstudenter, att jämföra med 87 studenter år 
2012. Antalet betalande har ökat från 28 till 48. Detta kan jämföras med KTH 
som har 286 betalande. Antalet betalande per program, genomsnittligt, är dock 
detsamma. Det är tydligt att program som rekryterar från betalningsstarka 
länder såsom Kina och Indien går allt bättre. 
 

 Science without borders 
LTH har tagit emot 9 fullbetalande studenter från Brasilien. Den brasilianska 
staten täcker alla deras kostnader. Studenter har utmärkta kunskaper i 
engelska och har funnit sig väl tillrätta på LTH. Som jämförelse kan nämnas 
att KTH hade 14 stipendiater inom programmet, så LTH är inte långt efter. 
Nästa grupp kommer grupp att antas till hösten 2014 och vi kan förvänta 
betydligt fler stipendiater då. 
 

 Magalhães  
För Latinamerika arbetar LTH strategiskt med studentutbyte genom nätverket 
Magalhães. LTH var ”founding member” när nätverket grundades 2005. 
Nätverket består av 15 universitet i Latinamerika och 19 i Europa, samtliga 
topprankade i sina länder. Vid 2013 årsmöte i Milano i september stod det 
klart att  2014 kommer LTH att inneha ordförandeskapet i nätverket, om inget 
oförutsett inträffar. 
 

 Besök 
 
Danmarks Tekniska Universitet, DTU – om utbildningssamarbete 
 
Kate Smart, Senior Manager, Study Abroad and Exchange Regional Manager, 
University of Sydney, Chris Berry, Deputy Director International Office, 
University of Auckland – om studentutbyte. 
 
LIU Weiquing, Vice President, med flera från Nanjing University of 
Technology – Om samverkan inom utbildning och forskning främst inom 
Arkitektur. 
 
Meric Gertler, blivande President, Univesrity of Toronto – samverkan inom 
utbildning och forskning 
 

 Deltagande i 32nd Conference of Rectors and Presidents of European 
Universities of Technology (AAx). 
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Tema: University-university and university-industry alliances and networks 
promoting European integration and growth, 26-29 sept Milano 

 
 Dean´s convention I Lund 2014 

Dean´s convention (hölls I Aalborg 2013). LTH har fått förmånden att 
arrnagera 2014 års Convention dvs 6th European Convention of Engineering 
Dean) och planeras till 2-3 april 2014. Anders Axelsson är föreslagen till att 
vara medlem i Advisory Board. 80-100 deltagare från Europa beräknas 
komma. 

 
 Deltagande i workshop “The different Engineering Doctorates in Europe” 

arrangerad av European Engineering Deans council (EEDC), 4ING och SEFI 
16-17 sept, Leuven /AAx) 
 

 
 Planerad  benchmarking med KU Leuven och Aalborg universitet. 

En benchmarking av verksamheterna vid den tekniska fakulteten vi KU 
Leuven och LTH planeras till 21-22 oktober. 
En liknande aktivitet planeras med tekniska fakulteten på Aalborgs universitet 
under första halvåret 2014. 

 
 
 
 
8. Information/Rekrytering/Externa kontakter 
 

 Elektro på LTH nu i Minecraft 
Instutitionen för elektro- och informationsteknik kan nu besökas i 
Minecraft, som är ett av världens mest populära bygg- och äventyrsspel. 
Modelleringsarbetet har tagit ett halvår för ett tiotal ungdomar på Lunds 
Tekniska Högskola. – Att bygga E-huset i Minecraft är ett jättejobb, men 
roligt sådant. Vi ville visa vad ingenjörer gör, nämligen konstruerar och 
bygger nya grejer. Att genomföra stora konstruktionsprojekt med många 
deltagare kräver samarbete och planeringsförmåga, både i Minecraft och i 
yrkeslivet, säger Björn Regnell, professor i datavetenskap vid Lunds 
Tekniska Högskola 
 

 Arbete med att ta fram hedersdoktorer för 2014 
I enlighet med LTH:s policy för utseende av hedersdoktorer, bör antalet 
som utses inte överstiga tre. Person som redan är teknologie hedersdoktor 
vid svenskt lärosäte kommer normalt inte ifråga. Nominerade personer 
behandlas konfidentiellt inom den beredande arbetsgruppen. Den som 
nominerar en kandidat ombeds att inte offentliggöra nomineringen och att 
inte heller informera den nominerade. 
Vi använder även i år en tvåstegsprocess för att underlätta för dem som 
nominerar kandidater. 
1.Nominera kandidater med en kortfattad motivering (max ½ A4-sida) och 
länk till hemsida eller motsvarande via e-post till Katharina Köhler 
(Katharina.Köhler@kansli.lth.se) senast den 10 oktober. 
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2. Bland de nominerade kandidater väljs ett antal ut och den som 
nominerar får därefter i uppdrag att skriva en längre motivering (2-3 
sidor), baserat på LTH:s principer (se nedan). 
I motiveringen ska följande ingå: 
- Vem är den nominerade? 
- Motivering enligt ett eller följande kriterier: 
  Framstående vetenskapliga insatser inom LTH:s 
kompetensområden. 
  Framstående insatser inom teknik och samhällsutveckling inom 
   LTH:s kompetensområden. 
  Andra för LTH framstående insatser idag och/eller i framtiden. 
 

 New ranking of 48 national HE systems – But same results 
(11 May 2013 University World News Global Edition Issue 271). 
For the second year running, the network of 24 research-intensive 
universities called Universitas 21 has published a report on global 
rankings of national higher education systems rather than their 
universities. For the second year running, the network of  24 research-
intensive universities called Universitas 21 has published a report on 
global rankings of national higher education systems rather than their 
universities. A release accompanying the report claims that it is the first 
ranking of countries and territories that are best at providing higher 
education. In fact it is the second and the summary of its findings is 
virtually the same as last year as can be seen in University World News’ 
2012 story. This includes the finding that the top 10 countries in rank 
order are the United States, Sweden, Canada, Finland, Denmark, 
Switzerland, Norway, Australia, The Netherlands and the United 
Kingdom. 
 

 Academic ranking world universities 2013  Shanghai ranking 
 
1. Harvard University 
2. Stanford University 
3. University of California, Berkeley 
4. Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
5. University of Cambridge 
6. California Institute of Technology 
7. Princeton University 
8. Columbia University 
9. University of Chicago 
10. University of Oxford 
11. Yale University 
12. University of California, Los Angeles 
13. Cornell University 
14. University of California, San Diego 
15. University of Pennsylvania 
 
21-100 
42.  KU 
44. KI 
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69. Oslo 
73. Uppsala 
76. Helsingfors 
81. Aarhus 
82. Stockholm 
 
101-150 
Lund 
Leuven  
Singapore 
 
151-200 
DTU 
Göteborg 
Zhejiang, Peking, Tsinghua, Fudan, Shanhai Jiao Tong 
 
201-300 
NTNU 
KTH 
SLU 
Umeå 
 
301-400 
Chalmers 
LiU 
 
401-500 
Handels Sthlm 
 

 Top business funding index 
Academics in South Korea attract the largest amounts of funding per 
capita in the world from big business, according to a new index – on 
average US$97,900 per researcher. Next come academics in Singapore, 
The Netherlands, South Africa and Belgium. 
 
The index, compiled by Times Higher Education ahead of its inaugural 
World Academic Summit to be held in October, was produced from 
Thomson Reuters data used by the THE World University Rankings. It 
examines one of the 13 indicators in isolation: ‘Industry Income – 
Innovation: Research income from industry/academic staff’. 
The average value per researcher was calculated, and institutions that did 
not report research income from industry were removed from the 
calculation. The index converted all cash values into US dollars for 
comparative purposes, and used purchasing power parity to take into 
account the cost of living in each country in the study. 
The idea, according to a press release, is to provide “an interesting global 
snapshot of how successfully the world’s top universities compete for 
research funding from industry”. 
 
Table: Investment in US$ per each academic 
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1. South Korea on average US$ 97,900 in each Korean academic 
2. Singapore, US$ 84,500 per academic 
3. The Netherlands (US$ 72,800) 
4.  South Africa(US$ 64,400) 
5. Belgium fifth (US$ 63,700) 
6. Taiwan 
7. China 
8. Sweden (US$ 46100) 
9. Denmark 
10. India 
11. Russia 
12. Turkey 
13. Canada 
14. USA (US$ 25,800) 
15.  Australia 
16. Japan 
17.  Finland 
18. New Zealand 
19. France 
20.  Hong Kong (US$20,000) 
21. Germany 
22. Switzerland 
23. Brazil 
24. Italy 
25. Israel 
26. UK (US$13,300) 
27. Austria 
28. Norway 
29. Portugal (US$8,600) 
30. Ireland (US$8,300 per academic) 

http://www.timeshighereducation.co.uk/news/east-asia-leads-the-world-in-
business-funding/2006387.article 
 
 

 QS World University Ranking 
Lund ligger strax efter Köpenhamns universitet. 
 
45.KU 
67. LU 
69.Helsingfors 
77. KU Leuven 
91. Aarhus 
118. KTH 
134. DTU 
151.Bergen 
170. SU 
196. Aalto 
202. Chalmers 
205. GU 
251. NTNU 
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289. Umeå 
331. Linköping 
334. Aalborg 
 

 Sveriges populäraste ingenjörsarbetsgivare 
Sveriges populäraste ingenjörsarbetsgivare presenteras i 
Ingenjörsbarometern som görs av Sveriges Ingenjörers statistiker och 
baseras på svar från drygt 11 000 ingenjörer. 
83 procent av ingenjörerna svarade att det är mycket viktigt att en 
arbetsgivare kan erbjuda fast jobb. Flexibla arbetstider kommer på andra 
plats. 75 procent anser att det är mycket viktigt. 72 procent tycker att 
kompetensutveckling är mycket viktigt.  
 
1 Google 9,8 procent 
2 ABB 4,3 
3 Apple 4,2 
3 Ericsson 4,2 
5 Scania 3,7 
6 Volvokoncernen 3,5 
7 Ikea 3,1 
8 Saabkoncernen 2,5 
9 Sweco 2,3 
10 Volvo Personvagnar 2,0 
 
 

Några externa nyheter som delvis berör LTH 
 

 Dan Olofsson och Sigma tar över medarbetarna i Sony Mobiles 
konsultenhet. Även Bert Nordberg, tidigare vd på Sony Ericsson, blir 
delägare i satsningen. 

 LTH-alumnen Kerstin Lindell ny vice ordförande i 
Handelskammaren 
Kerstin Lindell, VD på Bona AB i Malmö, föreslås som ny vice 
ordförande i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. - Kerstin 
representerar både modern kunskapsekonomi och solid industrialism. Hon 
har bevisat att hon kan leda ett stort teknikbolag mot tillväxt i en global 
marknad och är ett naturligt val, säger valberedningens sammankallande 
Per-Olof Jansson.  Kerstin Lindell är Civilingenjör Kemiteknik och 
Tekn.Lic. Polymerkemi samt civilekonom från LTH. Hon har bakgrund 
bland annat som forskningschef på Akzo Nobel. 2010 blev hon vald till 
årets ledare och erhöll Morotspriset 2012 för sitt ledarskap. Hon sitter 
även i styrelsen för ACAP Invest och Rosti (Nordstjernan). 

 Nu bär det uppåt i teknikföretagen (18 juni, Teknikföretagen) 
Ökade ordervolymer lyfter produktionen i teknikföretagen som nu är förbi 
den absoluta botten i lågkonjunkturen. Den slutsatsen drar 
Teknikföretagen utifrån konjunkturbarometern för andra kvartalet. 
Därmed levererar Teknikföretagen en bekräftelse på sin prognos från i 
maj. Då kunde man ana att det värsta i lågkonjunkturen för 
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medlemsföretagen var över. – Vi ser nu generellt fler order och fler företag 
än tidigare har ökat utnyttjandet av sin produktionskapacitet. Här är nivån 
fortfarande låg, men detta indikerar att den absoluta botten för 
produktionen verkligen har passerats, säger chefsekonom Anders Rune. 
Tidigare har signalerna om en vändning främst kommit från storföretagen. 
Under andra kvartalet har ordervolymerna vänt från en minskning till en 
ökning för alla storleksgrupper av företag, säger chefsekonomen i ett 
uttalande. 
Det är fortsatt ökade order i bil- och transportmedelsindustrin som kraftigt 
lyfter leverantörer i bilindustrin, enligt Teknikföretagen. Det betyder 
också fler order för andra grupper av underleverantörer, till exempel 
metallbearbetande företag. Visserligen blir det ett tapp bland många 
medlemsföretag, anser Teknikföretagen, men liksom i maj är utsikterna för 
resten av året mer positiva. Förlorarna väntas bli leverantörerna till 
maskinindustrin och tele- och elektroindustrin, samt instrumentföretagen, 
som tappar export. Och för leverantörer till byggindustrin minskar order 
både här hemma och utomlands, enligt organisationen. 506 FÖRETAG 
med en försäljning på totalt 626 miljarder kronor från anläggningar i 
Sverige ingår i undersökningen. Exportandelen är 79 procent. 
 

 STEricsson friställer 500 anställda/konsulter från 1300 till 800 
anställda. 
 

 Ericsson i Lund blickar framåt (Ingenjören) 
Veckan före midsommar tvingades 285 anställda och ungefär lika många 
konsulter att lämna sina jobb på ST Ericsson i Lund. Sveriges Ingenjörer 
är nöjda med stödet som företaget har gett dem. Och 39 har redan fått jobb 
på Intels nystartade utvecklingskontor i Lund. 

 Science Village Scandinavias nuvarande VD BG Svensson kommer att 
gå i pension vid årsskiftet. Till hans efterträdare som VD har styrelsen 
utsett Ulrika Lindmark. 

 Microsoft köper Nokia 
 

 IDEON firar 30-årsjubileum – Sveriges äldsta och mest 
framgångsrika Science Park. 
Teknik- och forskningsbolagen på Ideon i Lund har både blivit fler och 
större under de senaste tio åren. Professor Lars Bengtsson beskriver 
IDEON i en ny rapport. 
Totalt har Ideon idag 313 företag med 2.400 anställda. Tillsammans 
omsätter de 4,2 miljarder kronor. Enligt rapporten är det en ökning med 
cirka 40 procent från 2003, då Lars Bengtsson lade fram en liknande 
undersökning inför Ideons 20-årsjubileum. 
De 236 företag som suttit på Ideon men i dag flyttat ut omsätter 
tillsammans 4,8 miljarder kronor och har 3.700 anställda, enligt statistiken 
som baseras på enkäter och intervjuer under sommaren. 
Sony Mobile i Lund lyfts också fram som ett utflyttat bolag från Ideon. 
Trots nedskärningar senaste åren sysselsätter även den verksamheten fler 
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idag än för tio år sedan, närmare bestämt runt 2.000 personer. Inräknas 
dessutom 3.300 anställda på underleverantörer till Ideonbolagen, betyder 
det att forskningsparken skapat en total arbetsmängd på 11.400 tjänster. 
I rapporten konstateras att andelen life science-företag minskat på Ideon. 
Vidare efterlyser författarna Lars Bengtsson och doktoranden Kajsa 
Ahlgren mer internationellt arbete från Ideon i framtiden. 
Torsdagen 4 okt firar Ideon 30 år med besök från bland andra 
kronprinsessan Victoria, prins Daniel samt Portugals president Anibal 
Cavaco Silv. 
 
 

9. LU – allmänt 
 

 Medieanalys av andra kvartalet (TNS SIFO) och årets 
anseendeundersökning av 21 svenska lärosäten 
- LU är det mest omskrivna universitetet och drar ifrån 
- Medieutrymmet för LU ökar, fortsatt stark mediebild 
- Bredden i mediebilden är en styrka 
- LU stärker sitt anseende (som ett av två lärosäten som gör det, Örebro är 
det andra) och går om Uppsala och Handels 
- Synlighet i media påverkar anseendet 
- LU har normalt genomslag för sina fem grundbudskap och mest 
framgångsrikt kommunicerar LU hur forskningen kan "förbättra vår värld" 
och "gränsöverskridande samverkan" 
- Den centrala publiciteten ökar kraftigt men det behövs mer publicitet 
driven på central nivå. 
- Det internationella perspektivet kan betonas mer. 

 Lundakarnevalen ”Futuralkarneval” går av stapeln 16-18 maj 2014  
 

 Lars Leijonborg ny ESS-förhandlare 
Flera partnerländer tvekar inför betalningen av ESS. Då lämnar 
chefsförhandlaren Lars Anell över förhandlandet till tidigare 
utbildningsministern Lars Leijonborg. Totalt 18 partnerländer är 
engagerade.  
 

 Lunds universitet betalar 284 milj till ESS redan nu. 
I budgetpropositionen förutsätts att Lunds universitet tidigarelägger sin del 
av betalningen för forskningscentrat ESS. Ursprungsplanen var att 
universitetet skulle betala 55 miljoner kronor per år under en tioårsperiod. 
Istället betalas 284 miljoner kronor redan nästa år. Anledningen är, enligt 
Lunds universitet, "att skjuta till det kapital som regeringen behöver under 
2014". Finansieringen sker genom underbalansering av budget. Från vissa 
håll uttrycks det som att man använder myndighetskapital. Detta är dock 
knutet till institutioner och fakulteter och är intecknat för andra ändamål. 
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ANMÄLNINGSLISTA 
 
2013-10-11 

 
 
 
 
Viktigare beslut som berör Lunds tekniska högskola. 
 
(Samtliga handlingar finns tillgängliga på LTHs kansli. För ytterligare 
information kontakta Beatrice Nordlöf tel. 046/222 7190) 
 
Datum Diarienummer Ärende/Handläggare 
2013-05-20 LTH 2013/830 Inrättande av huvudområden och fördjupningar 

vid LTH, Camilla Hedberg. 
2013-05-27 LTH 2013/924 Antagningstal till utbildningar vid LTH hösten 

2013, Camilla Hedberg. 
2013-06-03 LTH 2013/975 Beslut om ekonomiskt stöd för inköp av portavel 

hörslinga, Jeffrey Armstrong. 
 LTH 2013/958 Delegationer inom utbildning på forskarnivå vid 

LTH, Camilla Hedberg. 
2013-06-10 LTH 2013/1040 Fastställande av mallar för examen på forskarnivå 

vid LTH, Lotta Malmborg. 
 LTH 2013/1039 Utseende av ledamot i Hakon Hanssons stiftelse, 

Beatrice Nordlöf. 
2013-06-18 LTH 2013/1009-1026 Fastställande av examensmallar samt Diploma 

Supplement, Minna Kokko. 
 
 

LTH 2013/553 2-årigt stöd till anställning av yngre forskare, 
Beatrice Nordlöf/Anna Trosslöv. 

 LTH 2013/1100 Beslut om omflyttning av myndighetskapital, 
Susanne Håkansson. 

2013-06-24 LTH 2013/1107 Beslut gällande byte av forskarutbildningsämne, 
Minna Kokko. 

2013-09-09 LTH 2013/1446 Föreskrifter rörande utbildning på forskarnivå vid 
LTH, Camilla Hedberg. 

 LTH 2013/1399 Upphävande av beslut gällande antagning av 
forskarstuderande med stipendium från Chinese 
Scholarship Council (CSC), Lotta Malmborg. 

2013-09-16 LTH 2013/1545 Utseende av LTH-representant i husstyrelsen vid 
Campus Helsingborg, Gerd Olsson. 

 LTH 2013/1554 Ledamot i ledningsgruppen för jämställdhet och 
lika villkor vid LU, Jeffrey Armstrong. 

 LTH 2013/1593 Utseende av representant i styrelsen för 
Branschprogrammet för forskning och innovation 
avseende Byggnadsverk i Transportsektorn (BBT), 
Beatrice Nordlöf. 

   

 



LTH totalt - Resultat Utbildning 2013-06-30 Utf 2013 Jan- 

Jun 

Bud 2013 Jan- 

Jun 

Avvikelse bud-

utfall Kommentar

 Årets inkomst statsanslag 239 600 239 800 -200 Avrundning

  Årets inkomst bidrag 13 000 8 700 4 300
Tillfälligt överskott. Förutbetalt bidrag från IKEA stitching foundation. Överskott kommer att periodiseras i 

helårsbokslutet.

  Årets inkomst intern fsg,ind intäkt 16 100 6 800 9 300
Nya inkomster. Arvoden för programledningar, nämnder etc.+5,6 Mkr.  Hyra av lokaler +2,2 Mkr. Övrig diverse intern 

försäljning t.ex försäljning av kompendium, tjänster etc  +1,5 Mkr.

  Intäkt 268 700 255 300 13 400

  Personalkostnader & stipendier -154 300 -155 300 1 000
Tillfällig besparing. Högre personalkostnader höstterminen. (Prognos indikerar högre personalkostnader för året än 

budgeterat)

  Löpande semesterkostnader -12 100 0 -12 100 Tillfällig kostnad inarbetad semester. Ackumulerat ska vara 0 vid årets slut.

  Driftkostnader -26 900 -26 400 -500 Arvoden programledningar -5,6 Mkr. Tillfälligtvis lägre driftskostnader + 5,1 Mkr. 

  Avskrivningskostnader -7 100 -5 700 -1 400 LTH gemensamts renovering av 'Navet' 1 Mkr. Övriga nya inköp av anläggningstillgångar främst Fysik -0,4 Mkr.

  Övriga mindre avvikelser -88 800 -88 800 0

  Kostnad -289 200 -276 200 -13 000 

  Resultat -20 500 -20 900 400



LTH totalt - Resultat Forskning 2013-06-30 Utf 2013 Jan- 

Jun 

Bud 2013 Jan- 

Jun 

Avvikelse bud-

utfall Kommentar

 Årets inkomst statsanslag 201 500 185 800 15 700
Förutbetalda strategiska forkningsmedel Fysik samt Bygg- och Miljö +9 Mkr. Erhållna medel främst för vidareförmedling; 

Centrumbildningar Create Health, Nanometerforskning samt Lunarc +6,7 Mkr

 Årets inkomst bidrag 329 700 273 700 56 000

Nya obudgeterade forskningsbidrag, främst Förbränningsfysik +16 Mkr, EiT, Livsmedel och Kemiska institutionen +4 

Mkr vardera, Bygg o Miljö och Teknik o samhälle +1,5 Mkr vardera. Resterande +25 Mkr avser förutbetalda (men 

budgeterade inkomster) och avsätts mot nettoperiodisering.

 Årets inkomst intern fsg,ind intäkt 9 900 6 000 3 900 Arvoden för nämnder +2 Mkr. Övrig diverse intern försäljning +1,9 Mkr.

 Nettoperiodisering 20 900 45 700 -24 800 Se inkomst bidrag.

  Intäkt 562 000 511 200 50 800

 Personalkostnader & stipendier -344 200 -337 700 -6 500 
Ökade personalkostnader främst till följd av förlängningar och nyanställning av doktorander, främst Livsmedel -1,7 Mkr, 

Kemiska institutionen -2,1 Mkr, Kemiteknik -1,7 Mkr och Bygg och Miljöteknologi -1 Mkr. 

 Löpande semesterkostnader -27 600 0 -27 600 Tillfällig kostnad inarbetad semester. Ackumulerat ska vara 0 vid årets slut.

 Driftkostnader -68 000 -70 300 2 300 Arvoden för nämnder - 2 Mkr. Tillfälligtvis lägre driftskostnader, främst EiT och Fysik +4,3 Mkr.

 Avskrivningskostnader -26 000 -25 100 -900 Obudgeterade investeringar, främst Fysiska institutonen.

  Övriga mindre avvikelser -76 100 -76 300 200

  Kostnad -541 900 -509 400 -32 500 

  Resultat 20 100 1 800 18 300
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Hedersdoktorer	  

Björn	  Bergenståhl	  
Jan	  Erik	  Ståhl,	  Karl	  Åström	  

Katharina	  Köhler	  
SLTH	  2013-‐10-‐11	  

Policy	  (1994)	  

Bevis	  på	  stor	  uppska/ning:	  
•  framstående	  vetenskaplig	  insats.	  
•  andra	  för	  LTH	  framstående	  insatser.	  
•  alla	  delar	  av	  samhället.	  
•  spegla	  LTHs	  verksamhet-‐belysa	  dess	  
mångsidighet	  och	  dess	  specialistområden.	  
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Övriga	  regler	  

•  Kan	  utses	  varje	  år.	  
•  Tre	  eller	  färre.	  
•  Utanför	  LTH.	  
•  Får	  ej	  vara	  hedersdoktor	  inom	  samma	  område	  
vid	  annat	  svenskt	  universitet.	  

Tolkningar	  

Därav	  vikTgast	  är	  aU	  vi	  har	  män	  och	  kvinnor.	  
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UVall	  

Hedersdoktorer	  2013	  
	  
Abdu	  Alayash	  Arbetar	  på	  Food	  and	  Drug	  administraTon	  kring	  
läkemedelssäkerhetsfrågor	  kring	  moderna	  proteinbaserade	  läkemedel.	  
Medverkar	  i	  doktorandutbildningen.	  	  
	  
Frances	  Ross	  Studerar	  strukturer	  och	  dynamik	  vid	  gränsytor	  i	  
halvledare	  med	  elektron-‐mikroskopi.	  De	  materialtekniska	  utmaningar	  
som	  hennes	  forskning	  belyser	  framTda	  frågeställningar	  vikTga	  för	  de	  
nya	  anläggningarna	  MAX	  IV	  och	  ESS	  i	  Lund.	  
	  
Björn	  Savén	  Arbetar	  med	  företagsbyggande	  och	  strukturförändringar.	  
Han	  har	  visat	  en	  stor	  förmåga	  aU	  omvandla	  teknisk	  kompetens	  Tll	  
framgångsrika	  företag.	  Drivande	  bakom	  CEMEC,	  centret	  för	  
elektromagneTsk	  energiomvandling.	  	  

UVall	  

Hedersdoktorer	  2012	  
	  
Marcel	  S@ve	  Betydande	  vetenskapliga	  insatser	  vad	  gäller	  förståelsen	  
för	  hur	  klimaVörändringar	  kommer	  aU	  påverka	  världens	  kustområden.	  	  
	  
Renée	  Andersson	  Har	  uppmärksammat	  vikten	  av	  aU	  inom	  
klädbranschen	  kombinera	  eTk,	  miljö	  och	  ekonomi.	  
	  
Jan	  Rabaey,	  Elektronik	  och	  trådlös	  kommunikaTon.	  Han	  är	  en	  av	  
grundarna	  bakom	  eU	  världsledande	  forskningscentrum,	  Berkeley	  
Wireless	  Research	  Center.	  
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UVall	  
Hedersdoktorer	  2011	  
	  
CharloCa	  Falvin,	  född	  1966,	  CharloUa	  Falvin	  har	  gjort	  stora	  insatser	  
som	  affärsutvecklare,	  företagsledare	  och	  som	  föregångare	  i	  aU	  etablera	  
nya	  samarbetsformer	  mellan	  akademi	  och	  näringsliv.	  
	  
Lena	  Ek,	  född	  1958,	  är	  folkräUsjurist,	  Europaparlamentariker	  (c)	  och	  en	  
stark	  företrädare	  för	  miljöanpassad	  kemiteknik	  och	  bioteknik.	  	  
	  
Giancarlo	  Spinelli,	  född	  1946,	  Han	  har	  under	  flera	  decennier	  även	  varit	  
en	  centralgestalt	  för	  ldning.	  internaTonalisering	  av	  högre	  utbildning.	  
	  
Federico	  Capasso,	  född	  1949,	  är	  professor	  i	  Tllämpad	  fysik	  vid	  Harvard	  
University	  och	  en	  av	  världens	  främsta	  forskare	  inom	  hetero-‐	  och	  
nanodesignade	  komponenter.	  	  
	  
Örjan	  Larsson,	  född	  1946,	  projektchef	  för	  Citytunneln	  i	  Malmö.	  	  

UVall	  

Hedersdoktorer	  2010	  
Sir	  Peter	  Cook	  är	  en	  världsberömd	  arkitekt,	  73	  år,	  från	  bland	  annat	  BartleU	  School	  
of	  Architecture	  i	  London.	  Åren	  2005	  Tll	  2009	  var	  han	  gästprofessor	  vid	  
Arkitektskolan	  på	  LTH.	  	  
	  
Henrik	  Almeida,	  50	  år,	  är	  linjechef	  vid	  Ericsson	  Research.	  Hans	  forskningsenhet,	  
”DSL	  Access	  Technologies”	  ansvarar	  för	  forskning	  och	  standardisering	  inom	  
bredbandskommunikaTon	  på	  kopparnätet.	  
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Tidtabell	  2013	  

Förslag	  från	  organisaTonen	  Tll	  Oktober	  10	  	  
	  
Bearbeta	  förslagen	  Oktober-‐November	  
	  
Till	  rektor	  under	  November	  
	  
Till	  styrelsen	  Tll	  December	  
	  
Rektor	  meddelar	  kandidaterna,	  ingen	  offentliggörning	  	  
innan	  kandidaterna	  tackat	  ja	  Tll	  utmärkelsen.	  
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KONSEKVENSANALYS FÖR NY INSTITUTION VID LTH – BIOMEDICINSK TEKNIK 
 
Bakgrund 
 
Medicinteknisk forskning bedrivs idag vid Lund Universitet vid ett flertal institutioner. Dock är det 
inte tydligt utåt sett att denna typ av verksamhet finns och vilken omfattning den faktiskt har. En 
konsekvens av detta har på senare tid blivit tydlig att Lund ofta ”glöms bort” i nationella sammanhang 
där framtida forskningsfinansiering inom området diskuteras och planeras. En stor fördel som Lund 
har och utnyttjar sedan länge är att den medicinska fakulteten ingår i universitetet och den täta 
kopplingen som finns till Universitetssjukhuset i Skåne. Det Biomedicinska Centrat (BMC), där 
Institutionen för Mätteknik och Industriell Elektroteknik redan idag har forskningslokaler, ligger i 
praktiken på gränslinjen mellan de medicinska, naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna och utgör 
ett ”interface” mellan dessa. Genom att skapa en ny institutionen med en ökad samlokalisering med 
forskargrupper från den medicinska sidan på BMC som ett viktigt inslag ökar möjligheterna till att 
skapa nya forskningsprojekt och hitta finansiering för dessa. Detta kommer även att gagna 
utbildningen, på båda grund- och forskarutbildningsnivå inom området. Specialiseringar finns idag 
mot medicinsk teknik finns idag inom flera utbildningsprogram inom LTH och sedan några år finns 
även det nya programmet Medicin och Teknik där man tydligt satsat på en samverkan med den 
medicinska sidan i flera av kurserna. 
 
Syfte 
Syftet med den föreslagna omorganisationen är att synliggöra och stärka LTHs och Lunds Universitets 
position och konkurrenskraft inom det medicintekniska området både nationellt och internationellt. 
Det ska betonas att det inte handlar om övertalighet, medelsbrist eller någon neddragning. Företrädare 
för inblandade forskargrupper föreslår med stöd av vad som sagts ovan inrättandet av en ny institution 
benämnd Biomedicinsk teknik (Biomedical Engineering). Institutionen ska initialt företrädesvis 
bestå av tre avdelningar, Biomedicinsk Teknik (ny) Industriell elektroteknik och Automation 
(existerande) samt Teknisk geologi (existerande). Den nya avdelningen Biomedicinsk teknik kommer 
att utgöras av forskargrupper från Elektrisk mätteknik (MIE), Signalbehandling (EIT) och Biomekanik 
(Byggvetenskaper).  
 
Beslut 
Arbetsgivaren informerade 2013-06-11 de fackliga företrädarna, enlig MBL 19§, om planerna att 
skapa en ny institution vid LTH. Beslut om bildande av ny institution vid LTH fattas av styrelsen vid 
LTH. Ärendet planeras att tas upp vid styrelsemötet 2013-10-11. Dessförinnan ska ärendet ha MBL-
förhandlats. Omorganisationen planeras att genomföras vid årsskiftet 2013/14. 
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Nuvarande organisation 
 

 
 Prefekt Bitr. Prefekt Bitr. Prefekt 
 Ekonom, 100% Ek. adm. 40% Ek./Utb. adm., 80 % 
 Ek. adm., 40% Utb. adm., 40 %  
 Utb. adm., 75%  
 35 anställda 35 anställda 15 anställda 
  
Nuvarande organisation, siffror 
Antal anställda: 85 
Grundutbildning: 245 HST (inkl nya och planerade kurser som inte givits tilldelning i systemet än) 
Grundutbildning, kr: 18 Mkr 
Fakultetsmedel: 18 Mkr 
Externa medel: 39 Mkr 
Total omslutning: 75 Mkr 
 
 
 
 
Förslag på ny organisation 
 

 
 Prefekt? Bitr. Prefekt? Bitr. Prefekt? 
 Ekonom, 100% Ek. adm. 40% Ek./Utb. adm., 80 % 
 Ek. adm., 40% Utb. adm., 40 %  
 Utb. adm., 75%  
 50 anställda 35 anställda 19 anställda 
 E-huset – ca 35 personer M-huset V-huset 
 BMC – ca 15 personer 
 
Ny organisation, siffror 
Antal anställda: 100 
Grundutbildning: 275 HST (inkl nya och planerade kurser som inte erhållit tilldelning i systemet än) 
Grundutbildning, kr: 21,2 Mkr 
Fakultetsmedel: 19,3 Mkr 
Externa medel: 45 Mkr 
Total omslutning: 85,5 Mkr 
 
Den nuvarande Institutionen för mätteknik och industriell elektroteknik planeras att avvecklas och en 
ny institution skapas med ett nytt namn – Institutionen för biomedicinsk teknik/Department of 
Biomedical Engineering. Vi bedömer det som nödvändigt att det finns en institution vid Lund 
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Universitet med detta namn och det två övriga avdelningarna har gett sitt godkännade till denna 
lösning. 
Vid den nuvarande institutionen för mätteknik och industriell elektroteknik finns idag 85 anställda, 
fördelade på 3 avdelningar. Två av dessa avdelningar, Industriell elektroteknik och automation samt 
Teknisk geologi påverkas inte alls av förändringen utan fortsätter att utgöra avdelningar i en ny 
institution. Det är avdelningen för elektrisk mätteknik som påverkas. Avdelningen byter namn till 
Avdelningen för biomedicinsk teknik och utökas med forskargrupper som idag har sin verksamhet vid 
andra institutioner. Dessa är forskargruppen inom medicinsk signalbehandling (EIT), 9 personer, och 
forskargruppen inom biomekanik (Byggvetenskaper), 6 personer. De tillkommande forskargrupperna 
kommer lokalmässigt att placeras i nuvarande avdelnings lokaler i E-huset, LTH samt i nya lokaler i 
BMC. I samband med institutionen för immunteknologis flytt från BMC till Medicon Village har 
möjligheten öppnat sig för den nya avdelningen att samlokalisera expandera i nya lokaler i BMC. I 
och med detta möjliggörs också samlokalisering med forskargrupper från Medicinska fakulteten som 
ytterligare kan stödja den biomedicin-tekniska verksamheten framöver. 
 
 
 
 
Konsekvensbeskrivning och riskanalys 
 

1. Kartläggning av nuvarande verksamhet (före förändringen) 
Den nuvarande institutionen består av tre avdelningar. Institutionen leds av en prefekt som har 
två biträdande prefekter till sin hjälp. Prefekt och biträdande prefekter utgör tillsammans en 
ledningsgrupp för institutionen. De två biträdande prefekterna är verksamma vid 
avdelningarna Industriell elektroteknik (IEA) och automation samt Teknisk geologi (TG). 
Prefekten kommer från avd. f elektrisk mätteknik (Elmät) och fungerar även som 
avdelningschef där. Institutionen är geografiskt uppdelad med verksamhet i E-huset och i 
BMC (elektrisk mätteknik), i M-huset (IEA) och i V-huset (TG). Avdelningar har egna 
kostnadsställen och därmed egen ekonomisk redovisning. Den bredd som finns i de olika 
verksamheterna som bedrivs gör att det inte förekommer så många omfattande samarbeten 
internt. Detta har aldrig varit något problem utan de olika avdelningarna kännetecknas av stor 
öppenhet och kontakter tas och mindre projekt genomförs över avdelningsgränserna då det är 
motiverat. Grundutbildningen har även den en stor bredd och täcker många program inom 
LTH. Den biomedicintekniska verksamheten återfinns vid avd. f elektrisk mätteknik och 
bedrivs både i E-huset och i BMC, med täta kopplingar mellan de olika forskargrupperna som 
är inblandade. Utvecklingen av denna verksamhet har lett till ett ökad medicinskt och 
biologiskt innehåll i de olika projekten. Detta har i sin tur skapat ett ökat tryck på att ha mer 
verksamhet på BMC där det finns bättre anpassade lokaler och annan infrastruktur jämfört 
med E-huset. Den idag befintliga verksamheten på BMC har även den vuxit ur sina nuvarande 
lokaler och har ett stort behov av att utöka lokalytan, inte minst av arbetsmiljömässiga skäl.  
Samtidigt med detta har ett antal forskningsledare inom det biomedicintekniska området dragit 
slutsatsen att det finns ett behov av att göra de medicintekniska verksamheterna inom LU mer 
synliga för att öka möjligheterna till framtida forskningsanslag både nationellt och 
internationellt.  

 
2. Vad består förändringarna i? Vilka berörs av förändringarna? 

Den föreslagna institutionsbildningen där forskargrupper inom det biomedicin-tekniska 
området går samman under ett nytt namn och samtidigt samlokaliserar i E-huset och i BMC 
utgör en utmärkt lösning på synligheten och kommer att stärka framtida forskningansökningar 
och även öka intresset för det biomedicinska teknik-området. På BMC kommer även 
forskargrupper från Medicinska fakulteten och andra institutioner inom LTH att 
samlokaliseras. Vi har föreslagit att forskare ska kunna affilieras till den nya institutionen om 
de har tillräckligt omfattande samarbeten med denna. Detta för att det inte är motiverat för alla 
forskare att permanent tillhöra en biomedicinsk teknik-institution om huvuddelen av deras 
projekt ligger inom andra områden.  
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Genom Immunteknologis flytt från BMC öppnades möjligheten till en expansion av vår 
verksamhet där samt att det blir möjligt att samlokalisera forskargrupper enligt ovan. 
De forskargrupper som omfattas kommer inte att splittras, utan flyttar över i sin helhet.  
Till den nya avdelningen för biomedicinsk teknik flyttar forskargrupperna inom elektrisk 
mätteknik, signalbehandling och biomekanik. Forskargrupperna kommer att fördelas på 
lokaler i E-huset och i BMC. I E-huset kommer ett befintligt lab att byggas om till tjänsterum 
för de tillkommande personerna. I BMC kommer de forskargrupper från elektrisk mätteknik 
som redan finns där i två lab på olika våningar att samlokaliseras på våning D13. Lokalytorna 
utökas, vilket ger en klart förbättrad arbetsmiljö, då det idag blivit mycket trångt pga 
expansion i befintliga lokaler. Forskargruppen inom akustofluidik som idag till huvuddelen 
finns i E-huset kommer att delvis omlokaliseras till BMC för att få tillgång till lokaler och 
infrastruktur som är mer lämpad för den del av verksamheten som omfattar biologiska prover 
och till viss del patientprover. I samband med flytten kommer grupper från medicinska 
fakulteten som vi redan idag samarbetar med att samlokaliseras på våningsplan D13. 
Forskargruppen i biomekanik som flyttar in i den nya organisationen kommer att flytta till 
D13 från M-huset. Gruppen har redan idag samarbete och verksamhet på BMC och kommer 
att flytta närmare denna. I E-huset flyttar signalbehandlingsgruppen inom huset till nya lokaler 
som idag tillhör elektrisk mätteknik. Flytten möjliggörs genom att ca 8 personer från 
akustofluidikgruppen flyttar till BMC samt att nya tjänsterum iordningsställs.  
För att möta det ökade behovet av administrativa uppgifter kommer vi att utöka bemanningen 
med en 50% ekonom-tjänst. En viss ökad administration inom grundutbildningen kan 
förväntas men vi räknar med att kunna hantera det med befintlig personal, då de tillkommande 
kurserna inte är laborations-intensiva, till skillnad från de redan befintliga kurserna vid 
elektrisk mätteknik. Samtliga personer som omfattas av organisationsförändringen kommer att 
bibehålla sina nuvarande tjänster och arbetsuppgifter. 

 
 

3. Vilka konsekvenser kan förutses ur förbättringshänseende resp risksynpunkt? 
Genom förändringen kommer kompetenser inom det biomedicinska området närmare 
varandra. Eftersom forskargrupperna som omfattas inte splittras utgör kanske den största 
förändringen att grupperna fysiskt flyttas till nya och bättre anpassade lokaler. Denna flytt blir 
ändå inte så dramatisk; Signalbehandlingsgruppen flyttar till nya lokaler inom E-huset och 
flera av de inblandade personerna från de olika forskargrupperna känner eller känner till 
varandra sedan tidigare. Nära kontakter har funnits mellan flera forskare under flera år, inte 
minst i samband med tillkomsten av det nya utbildningsprogrammet Medicin och teknik. 
Mätteknik och signalbehandling är ämnesområden som båda kan dra nytta av varandra vilket 
gör att verksamheterna kan förväntas stärka varandra tillgang för bårde utbildning och 
forskning. Forskargruppen inom Biomekanik flyttar från M-huset till BMC men redan idag 
bedriver man verksamhet i lab hos samarbetspartner där. Så i själva verket kommer man 
närmare dessa i och med flytten. För forskargrupperna vid elektrisk mätteknik som redan idag 
har verksamhet i BMC innebär flytten att man får mer ändamålsenliga lokaler vilket leder till 
en rejält förbättrad arbetsmiljö.  
En samlokalisering på BMC med forskargrupper från MedFak kan förväntas befrukta 
verksamheten för båda sidorna och skapa nya samarbetsprojekt inom forskning och 
utbildning. 
För den teknisk/administrativa personalen kommer arbetsuppgifterna inte att förändras men 
volymen kommer att öka något pga fler personer, mer forskningspengar, mer kurser in. Vi 
kommer därför att utöka TA-personalen med en 50 % tjänst främst inom ekonomi-
administrationen. Detta innebär att den ekonom som finns redan idag kommer att gå upp till 
100 % tjänst vid den nya institutionen från dagens 50 %. Personen delas med en annan 
avdelning inom Lunds universitet (CMES) och vi har kommit överens med henne och den 
andra avdelningen om den aktuella lösningen. Elektrisk mätteknik har idag inte någon anställd 
person som står för teknisk support. Vi har löst det behov som finns genom att en pensionerad 
tekniker bistår med hjälp mot timersättning. Genom att forsknings- och kursvolymen ökar 
skapar det en möjlighet att kunna anställa en sådan person på en tillsvidaretjänst. IEA har en 
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forskningsingenjör som är fullt sysselsatt och som täcker avdelningens behov. Denna person 
kommer inte att påverkas av omorganisationen. 
Den ökade tillgången på lokaler på BMC gör det möjligt att ha en skrivplats där Prefekt, 
ekonom och administratörer kan befinna sig på överenskomna tider för att öka servicen till de 
anställda som har sin dagliga verksamhet på BMC. Idag sitter institutions/avdelningsledning 
på LTH med prefekt och ekonom i E-huset.  
I dialogen med de lämnande institutionerna har inga större risker identifierats i och med 
övergången av forskargrupperna och institutionerna har en positiv inställning till förändringen. 
Verksamhet och finansiering följer med grupperna. LTH kommer att täcka upp skillnaden i 
fakultetsmedel under en övergångsperiod tills den modell man använder för 
fakultetsmedelstilldelning ”tagit hand om” förändringen. Signalbehandlingsgruppen vid EIT 
har en stor del i grundkurserna i detta ämne och dessa kurser kommer att stanna kvar vid EIT. 
En överenskommelse har träffats att personalen vid forskargruppen även fortsättningsvis 
kommer att undervisa i dessa kurser. Grundkurser och fortsättningskurser med 
medicintekniskt innehåll kommer att flytta över till den nya institutionen. Detta gäller även 
kurser i biomekanik. För utbildningen i programmet Medicin och Teknik samt i 
specialiseringar mot medicinsk teknik i andra utbildningsprogram kommer den ökade närheten 
till de medicinska verksamheterna sannolikt att påverka utbildningarna positivt. 
 

 
 

4. Bedöm identifierade risker och fastställ en åtgärdslista – vad behöver göras, vem bär 
ansvaret och till när ska åtgärderna vara genomförda? 
 
Risker Åtgärder Vem När 
Arbetsbelastning 
administratörer 

Utökning med 50% 
Ekonom-tjänst 

Prefekt Innan årsskiftet 2013/14 

Arbetsbelastning 
administratörer 

Bevaka arbetsbelatsning Prefekt/Skyddsombud Under 2014, då 
omorganisationen 
genomförts 

Behov av teknisk 
personal 

Undersök behov/Om 
behov finns, undersök 
finansiella förutsättningar 
för nyanställning 

Prefekt Innan årskiftet 2013/14 

Osäkerhet hos personal 
pga omorganisation 

Information/Diskussion Prefekt/Biträdande 
prefekter 

Löpande under resten av 
2013 inför 
genomförandet 

Oro inför flytt till nya 
lokaler 

Information/Diskussion Prefekt/Forskargruppledare Löpande under resten av 
2013 inför 
genomförandet 

Institutionsledning Utseende av Prefekt och 
Biträdnade prefekter 

Prefekt - Rektor LTH efter 
förslag av personal. 
Bitr. Prefekter – Ny prefekt 
efter förslag från personal 
vid avdelningarna 

Innan årsskiftet 2013/14 

Institutionsledning Utseende av 
institutionsstyrelse 

Ny prefekt Innan årsskiftet 2013/14 

Fysisk arbetsmiljö Inflyttning i nya och 
anpassade lokaler 

Prefekt/Forskargruppledare Löpande efter beslut av 
SLTH om ny 
institutionsbildning 

    
 
Genomförandeprocessen så här långt: 
 
2012-09 Förslag om bildande av BME-institution från professorerna Stefan Andersson-

Engels, Fysik, Leif Sörnmo, EIT, Thomas Laurell, MIE. 
2012-09 Möte med LTHs ledning och inblandade institutioners prefekter. 
2012-11 Uppdaterat förslag med SWOT-analys. Prefekt vid MIE får i uppdrag att 

undersöka de ekonomiska förutsättningarna för att bilda en ny institution. 
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2012-2013 LTHs rektor, dialog med inblandade prefekter och biträdande prefekter. 
2013-03-11 Möte med forskargruppledare från de forskargrupper som påverkas av 

omorganisationen. 
2013-03-15 Informations- och diskussionsmöte med personalen vid elektrisk mätteknik. 
2013-04-16 Möte med forskargruppledare från de forskargrupper som påverkas av 

omorganisationen. 
2013-05-24 LTH Styrelse om principer för fakultetsmedelshantering vid bildandet av ny 

institution. 
2013-06-11 Informationsmöte med fackliga företrädare inför MBL. 
2013-08-22 Möte med personal vid elektrisk mätteknik om fördelning av verksamheten i E-

huset och på BMC. 
2013-09-11 Möte med skyddsombud EIT 
 
Löpande under hösten 2012-våren 2013 har institutionsombildningen tagits upp vid 

fredagsmöten vid elektrisk mätteknik och det har förts en löpande dialog med 
skyddsombudet. 

Biträdande prefekter vid MIE har informerats löpande under processen. 
 
Planerat: 
2013-09-24 MBL-förhandling 
2013-10-11 LTH Styrelse 
 
 
 

 
5. Följ upp vidtagna åtgärder 

Har de förutsedda riskerna kunnat förebyggas? Behövs ytterligare eller andra åtgärder vidtas? 
Uppföjning sker enligt tidsplan ovan. 
 
 
 

   
 
Johan Nilsson   Lars Wallman 
Prefekt   Skyddombud 
Mätteknik och industriell elektroteknik Elektrisk mätteknik 
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Sammanfattning 

 

Rapporten sammanfattar läsårsrapporter från LTH:s utbildningsprogram på grundläggande och 

avancerad nivå läsåret 2011/2012. Läsårsrapporteringen innefattar såväl en skriftlig som muntlig 

genomgång och bedömning av hur väl LTH:s utbildningsprogram möter LTH:s strategiska mål. 

Läsårsrapportering 2011/2012 har präglats av att processen för rapporteringen reviderats och att de 

nyckeltal som ingår, har utvärderats och reviderats. Vidare har rapporteringen påverkats av den 

pågående nationella utvärderingen av våra utbildningsprogram. För närvarade avvaktas rapport och 

resultat från denna innan några större förändringsåtgärder planeras. Processen för uppföljning med 

läsårsrapportering och tillhörande kvalitetsdialoger upplevs fungera bra och ett löpande arbete med 

förbättring av nyckeltal och uppföljning pågår. Förändringar kommer att implementeras för 

läsårsrapporteringsprocessen för läsåret 2012/2013 och i denna rapportomgång kommer fokus att ligga 

på en analys av förändringar gentemot föregående läsår samt den utvecklingsplan som föreslås och 

beslutas av LTH:s utbildningsnämnder. 

 

Läsårsrapporterna för 2011/2012 visar på att LTH har attraktiva utbildningar som uppskattas av både 

studenter och framtida arbetsgivare. Processen för kursutvärdering bidrar till att studenternas åsikter 

om utbildningen löpande beaktas inom utbildningsprogrammen. Ett flertal näringslivsråd har inrättats 

inom utbildningsorganisationen för en tydligare förankring till näringslivet och dess krav på 

studenternas kompetens. 

 

Utbildningarna bedöms vara forskningsbaserade och på en hög internationell nivå baserat på bland 

annat våra lärares forskarkompetens och utbildningarnas innehåll. På motsvarande sätt bedöms LTH:s 

lärare ha en hög pedagogisk kompetens. Ett stort utbud av högskolepedagogiska kurser erbjuds inom 

LTH och flertalet program arbetar aktivt med mötesplatser för pedagogisk utveckling för en 

kontinuerlig vidareutveckling. 

 

Den fysiska arbetsmiljön bedöms generellt sett som god och genomförda renoveringar i lokaler för 

fakultetens undervisning har upplevts ge en mycket positiv effekt på studie- och arbetsmiljön. Den 

psykosociala arbetsmiljön bedöms vara god. Många programledningar arbetar löpande med frågor 

relaterade till stress och studieteknik. Fakultetens studievägledning ansvarar för studenternas 

introduktion samt att stödja studenterna under utbildningen. Denna verksamhet utvärderas och 

utvecklas fortlöpande. 

 

Könsfördelning mellan kvinnor och män når inte det utsatta målet 40-60 %. Att ändra på detta är ett 

långsiktigt arbete som bland annat syftar till att öka rekrytering av kvinnor samt att öka intresset inom 

grundskola och gymnasium. Aktiviteter från Vattenhallen och ”Flickor på Teknis” upplevs påverka i 

positiv riktning. Vidare arbetar man fortlöpande med likabehandlingsfrågor inom fakulteten.  

 

En stor del av studenterna klarar sig bra under utbildningens första år. Detta tillskrivs aktiviteter såsom 

SI (Supplemental Instruction) samt andra satsningar på stöd och uppföljning av studenterna under det 

första året. Examinationsgraden är lägre vilket kan ha flera orsaker t.ex. att studenter inte tar ut 
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examen innan inträde på arbetsmarknaden. Dedikerade stöd- och informationsåtgärder inom 

utbildningsprogrammen har gett goda resultat för att undvika avhopp och öka examensuttag. Från 

fakulteten centralt kommer en större informationskampanj att genomföras med syfte att få studenter 

som är nästan eller helt klara att ta ut sin examen. På ett flertal program har man sett en ökad 

examinationsfrekvens genom att bland annat styra upp examensarbetesprocessen. Ett projekt avseende 

examensarbetens kvalitet är initierat från fakulteten centralt, vilket bland annat syftar till att göra en 

fakultetsgemensam översyn av examensarbetesprocessen. 

  

Andel studenter som deltar i internationella utbytesstudier är relativt oförändrad över den senaste 

treårsperioden. För att ytterligare öka utbytet fortlöper aktiviteter såsom marknadsföring av 

utbytesstudier och översyn av programstruktur med syfte att underlätta för studenter att resa ut. 

 

 

1. Process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Process för uppföljning av kvalitet på utbildning på grund- och avancerad nivå 

 

 

Processen för uppföljning baseras på årliga läsårsrapporter från programledning och 

utbildningsnämnd. Rapporterna är strukturerade efter de strategiska målen i LTH:s strategiska plan 

(Strategisk plan – Lunds Tekniska Högskola 2012 – 2016) och skrivs av såväl programledning för 

varje utbildningsprogram som utbildningsnämnderna. I programledningens rapport görs en bedömning 

av hur väl utbildningen möter målen baserat dels på nyckeltal och dels en kvalitativ självvärdering och 

syftar till att rapportera kvalitetsstatus för den aktuella utbildningen samt att föreslå 

förbättringsåtgärder. Utbildningsnämndens rapport sammanfattar status för de program som ingår i 

nämndens ansvar samt det förbättringsarbete som beslutats i nämnden. 

 

Som komplement till rapporterna, genomförs kvalitetsdialoger mellan programrepresentanter, 

representanter från utbildningsnämnd samt LTH:s ledning. Detta leder till en ökad kommunikation och 

förståelse för innehållet i rapporterna. 

 

Rapportering bör ske under den påföljande hösten för aktuellt läsår. För läsåret 2011/2012 sammanföll 

detta med den nationella utvärderingen av utbildningen och läsårsrapporteringen genomfördes därför 

först våren 2013. 
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2. Kvalitetsstatus och aktiviteter 

Nedan sammanfattas kvalitetsstatus för LTH:s utbildningar strukturerat efter målen i den strategiska 

planen. 

 

2.1. Strategiskt mål 1. Våra utbildningar möter studenternas och arbetsgivarnas nuvarande 

och framtida krav 

Utvärdering 

Det strategiska målet följdes upp med hjälp av ett nyckeltal som mäter och sammanfattar studenternas 

syn på utbildningen i kursutvärderingssystemet (CEQ). Nyckeltalet definieras genom att bedöma 

andelen kurser inom ett utbildningsprogram där CEQ-värdet > 0 i tre definierade kategorier med en 

målnivå på 75 % definierad. Övriga delar av det strategiska målet värderades kvalitativt av 

programledning för respektive utbildningsprogram. 

 

Resultat 

33 % av de långa utbildningarna (CI + Brand) möter det definierade nyckeltalsmålet. Medelvärdet på 

andelen kurser med godkänt resultat är dock 70,8 % att jämföra med det definierade målet på 75 % 

vilket innebär att ett stort antal program har ett resultat som ligger nära det definierade 

nyckeltalsmålet. Nyckeltalet täcker dock inte det strategiska målet tillfullo och i programledningarnas 

självvärderingar bedöms 78 % av utbildningarna nå målet helt och 22 % delvis. 

 

 

 
 

CEQ-processen fungerar bra för att inhämta studenternas åsikter om ingående kurser och 

utbildningens programledningar får god kännedom om status på de kurser som ingår i utbildningen 

och de förbättringsåtgärder som görs.  

 

Baserat på kontakt med alumner upplever de flesta programledningar att studenterna får arbete snabbt 

efter utbildningen. Vid tidpunkten för rapportering hade näringslivsråd inom program och 

utbildningen nyligen etablerats vilket upplevs som positivt. Erfarenhetsutbyte mellan de olika råden 

bör kunna ge ett ännu mer effektivt sätt att arbeta. Ovanstående gäller även för masterutbildningarna 

som, baserat på enkätundersökningar bland alumner, bedöms vara bra och relevanta för arbetslivet. 
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Figur 2. Andel kurser inom ett utbildningsprogram som bedöms som godkända (%-
intervall) 

2011/2012 

Sammanfattning av nyckeltalsvärde för strategiskt mål 1 (CI + Brand) 
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Många programledningar har en god kontakt med sina alumner. För att ytterligare förstå hur väl vår 

utbildning möter arbetsgivarnas behov ser man ett behov till en mer systematisk insamling av 

alumners åsikter om utbildningarnas kvalitet.  

 

2.2. Strategiskt mål 2. Våra utbildningar är forskningsbaserade och på hög internationell 

nivå 

 

Utvärdering 

För att mäta hur forskningsbaserad en utbildning är, valdes ursprungligen att studera andelen 

företagsförlagda examensarbeten som mått. Nyckeltalet visades sig inte kunna representera målet på 

ett korrekt vis och därmed anges inte resultatet i denna rapport. Istället är bedömning av hur väl 

utbildningarna möter det strategiska målet baserat på programledningens självvärdering. 

 

Resultat 

De flesta programledningarna bedömer att man har en mycket starkt forskningsbaserad utbildning 

baserad på analys av lärares forskningskompetens, utbildningens innehåll och den metodik som 

används i undervisning och lärande. 89 % av de långa utbildningarna bedömer att utbildningen når 

målet helt och resterande 11 % att målet nås delvis. 

 

Utbildningens internationella nivå är svårare att mäta men ett stort antal inresande studenter är ett 

tecken på en utbildning som är attraktiv på en internationell marknad. 

 

2.3. Strategiskt mål 3. Vi har en funktionell och attraktiv fysisk och psykosocial arbets- och 

studiemiljö 

 

Utvärdering 

Inget nyckeltal har definierats för detta mål utan målets uppfyllnad har bedömts baserat på 

programledningens självvärdering. 

 

Resultat 

59 % av utbildningarna bedöms nå målet helt och 41 % delvis. 

 

De ombyggnader och renoveringar som genomförts i flera byggnader de senaste åren rapporteras ha 

påverkat studiemiljön mycket positivt och det är främst utbildningar som huserar i dessa som ger 

positiva omdömen. Antalet läs- och studieplatser har blivit fler men det finns alltid ett behov för ett 

utökat antal. 

 

Den psykosociala studiemiljön bedöms vara god. Studieråden engagerar sig och ordnar många 

studieaktiviteter t.ex. studiekvällar tillsammans med äldre studenter. Studievägledningens introduktion 

för nya studenter omnämns av många programledningar som något som har en positiv effekt för 

studenternas psykosociala miljö. Denna verksamhet utvärderas och utvecklas kontinuerligt. För att 

motverka stress och negativ studiemiljö har några program köpt in eller arrangerat stressföreläsningar. 

En annan aspekt av stresshantering är att aktivt ta hänsyn till studenternas arbetssituation i planering 

av utbildningsprogrammens struktur och schema. Föreläsningar i studieteknik/studiestrategier har 

använts för vissa utbildningar med gott resultat. Somliga program har arbetat aktivt med 

gruppdynamik/grupprocesser och även lagt in samarbete som ett tydligt kursmål. 
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2.4. Strategiskt mål 4. Våra lärare har hög pedagogisk kompetens 

 

Utvärdering 

För att utvärdera målet har ett nyckeltal definierats; andel kursansvariga lärare inom respektive 

utbildningsprogram som ingår i den pedagogiska akademin (ETP) med en definierad målnivå på 25 %. 

Utöver utvärdering av nyckeltal, har programledningen kvalitativt bedömt måluppfyllnaden i en 

självvärdering. 

 

Resultat 

16 % av utbildningarna möter det definierade nyckeltalsmålet. Emellertid är det definierade 

nyckeltalet relativt svårt att möta och representerar inte det strategiska målet tillfullo. Även om 

nyckeltalsmålet inte uppfylls för majoriteten av utbildningar, upplever programledningen att den 

pedagogiska kompetensen är hög hos lärarkåren. I programledningens självvärdering bedöms att målet 

möts helt för 53 % av utbildningarna och delvis för ytterligare 44 %. 

 

 
 

 

 

Från flera håll arrangeras mötesplatser för möjlighet till pedagogiskt utbyte, exempelvis lärarmöten, 

pedagogiska fikor, utvecklingsseminarier och temadagar. Även CEQ-processen lyfts som ett gott 

exempel då den uppmanar till en pedagogisk diskussion. 

 

För att ytterligare stärka det pedagogiska arbetet finns förslag angående införande av lärarlag. För 

utbildningar med många lärare som inte är anställda vid den tekniska fakulteten föreslås att LTHs 

pedagogiska kurser blir tillgängliga även för lärare utanför fakulteten. 

 

2.5. Strategiskt mål 5. Våra utbildningar är landets mest attraktiva i sina kategorier 

Utvärdering 

Ett flertal nyckeltal har definierats; andel förstahandssökande, lägsta betygskrav samt söktryck vilka 

används för att jämföra LTH:s utbildningar med motsvarande utbildningsprogram vid andra nationella 

lärosäten. Nyckeltalen har betraktats under den senaste treårsperioden där även ansöknings- och 

antagningsperioden för höstterminen 2013 ingår. Nyckeltalen har ingen väldefinierad målnivå. 

Statistiken har främst använts som diskussionsunderlag och trendanalys. 
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Figur 3. Andel kursansvariga lärare med ETP (%-intervall) 
2011/2012 

Sammanfattning av nyckeltalsvärde för strategiskt mål 4 
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Resultat 

För de flesta program har trenden varit positiv de senaste tre åren. LTH har ett högt söktryck till sina 

utbildningar och betygskravet ökar för att bli antagen. Söktrycket spänner över 0.9 – 7.5  

förstahandssökande per antagen för de långa utbildningarna. Lägsta betyg som krävs för att bli antagen 

till de långa utbildningarna är mellan 18.25 – 22.1 (Urvalsgrupp BI). För 50 % av utbildningarna 

anges att målet uppfylls helt och 47 % delvis. Valet ”delvis” har främst används för de utbildningar 

som bedöms som attraktiva men där utbildningen inte är det starkaste alternativet i en nationell 

jämförelse. 

 

Vissa programledningar pekar på en risk att många av studenterna inte valt utbildningen i första hand 

vilket kan påverka antalet avhopp längre fram i utbildningen och därmed genomströmningen. Även 

vikande studentkullar de närmaste åren nämns som en riskfaktor. Antalet sökande till LTH:s 

masterutbildningar har sjunkit efter införande av avgifter men har hämtat sig på några håll.  

 

För att öka intresset för utbildningen, engagerar sig flera programledningar aktivt i rekryteringsarbetet. 

Några programledningar samverkar med liknande program nationellt för att öka intresset för ämnet. 

För att möta minskande studentkullar närmaste åren och för att nå studenter för enskilda utbildningar 

efterlyses riktade rekryteringsåtgärder. 

 

2.6. Strategiskt mål 6. Vi uppnår jämställdhet och mångfald på samtliga utbildningar 

 

Utvärdering 

Som bedömning av målet, används ett nyckeltal som mäter andel kvinnor av de studenter som 

påbörjar ett utbildningsprogram. Målnivån är definierad till 40 - 60 % kvinnor eller en positiv trend 

över tre år. För bedömning av hur väl det strategiska målet möts, används nyckeltalet tillsammans med 

programledningens kvalitativa bedömning. 

 

Resultat 

30 % av utbildningarna uppnår en könsfördelning på 40 - 60 % och 48 % klarar målet om även en 

positiv trend beaktas. Andelen kvinnor som antagits 2011/2012 till LTH totalt är 33 % och de flesta 

program har en fördelning på 30 – 40 % kvinnor. Några program har dock en mycket låg eller hög 

andel kvinnor. För 29 % av utbildningarna bedömer programledningen att de uppnår målet helt och för 

ytterligare 58 % att utbildningen når målet delvis. Utöver detta kan konstateras att 

högskoleingenjörsutbildningarna generellt sett har en bredare rekrytering (högre andel studenter med 

annat språk än svenska som modersmål) än de längre utbildningarna.  
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Figur 4. Andel kvinnor som påbörjar ett program (%-intervall) 
2011/2012 

Sammanfattning av nyckeltalsvärde för strategiskt mål 6 
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Inom fakulteten arbetar man kontinuerligt med likabehandlingsfrågor. Det finns inget som indikerar 

att underrepresenterad grupp tenderar att avbryta studierna i någon högre grad men det borde 

undersökas närmare. Många sektioner har också byggt upp nätverk för kvinnliga studenter. 

 

För att öka jämställdheten behöver arbete påbörjas redan på grundskole- och gymnasienivå, där LTH 

är aktivt. Aktiviteter på Vattenhallen samt ”Flickor på Teknis” lyfts som goda initiativ. Riktad 

rekrytering skulle kunna påverka fördelning av sökande till våra program. Programledningen visar 

också på att det är viktigt att visa fram kvinnliga förebilder (lärare och alumner) i kommunikation till 

blivande och nuvarande studenter. 

 

2.7. Strategiskt mål 7. Vi uppnår hög genomströmning 

 

Utvärdering 

Genomströmningen har bedömts med hjälp av två nyckeltal, där det första syftar till att bedöma hur 

väl studenterna klarar det första året; minst 75 % ska klara minst 40 högskolepoäng 

(studiemedelsgränsen) det första läsåret. Det andra nyckeltalet betraktar hur stor andel av de som 

påbörjar utbildningen som tagit ut examen efter nominell tid + en definierad buffert, målnivån är 

definierad till 70 %. 

 

Resultat 

78 % av utbildningarna når nyckeltalsmål nr 1 och 11 % av utbildningarna uppnår nyckeltalsmål nr 2. 

28 % av utbildningarna bedöms av programledningen nå målet helt och 70 % bedömer att målet nås 

delvis. 
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Figur 5. Andel studenter som klarar minst 40 hp första året (%-
intervall) 

2011/2012 

Sammanfattning av nyckeltalsvärde 1 för strategiskt 
mål 7 
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Många program möter nyckeltalsmål 1 (40 hp), vilket tillskrivs åtgärder såsom SI (Supplemental 

Instruction) och andra åtgärder för att följa upp och stödja studenter under det första året. Flera 

program planerar därför att utöka SI-verksamheten på fler kurser. Även obligatoriska seminarier om 

studiestrategier har varit positiva. Studievägledningens uppföljnings- och stödarbete upplevs fungera 

mycket bra. 

 

Färre uppnår målnivån för nyckeltal 2 (andel examinerade) vilket kan ha flera orsaker, t.ex. tidiga 

avhopp från studenterna, förlängd studietid eller en hög andel studenter som inte tar ut examen innan 

de börjar arbeta. 

 

Dedikerade stöd- och informationsåtgärder inom utbildningsprogrammen har gett goda resultat för att 

undvika avhopp och öka examensuttag. Exempel på sådana åtgärder har varit dels att stödja och följa 

upp studenter i olika skeden av utbildningen och dels att hålla kontakt med studenter som varit nästan 

klara och stödja dem den sista perioden av utbildningen med t.ex. individuella studieplaner. Från 

fakulteten centralt kommer en informationskampanj att genomföras med syfte att få studenter som är 

nästan eller helt klara att ta ut sin examen. På ett flertal program har man sett en ökad examinations-

frekvens genom att bland annat styra upp examensarbetesprocessen. Ett projekt avseende examens-

arbetens kvalitet är initierat från fakulteten centralt, vilket bland annat syftar till att göra en 

fakultetsgemensam översyn av examensarbetesprocessen. 

2.8. Strategiskt mål 8. Studenterna får relevanta internationella kompetenser och 

erfarenheter inom sina studier 

 

Utvärdering 

Det strategiska målet utvärderas med hjälp av ett nyckeltal vilket definieras av andel av studenter som 

utexamineras från våra långa program som har internationell erfarenhet. Målnivån är definierad till 

15 %. 

 

Resultat 

50 % av utbildningarna når nyckeltalsmålet. För 76 % av utbildningarna bedöms att målet nås helt och 

för 24 % delvis. Trenden för de senaste tre åren har varit i princip oförändrad. 
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Förutom att ge studenter möjlighet att studera utomlands, arbetar många program med 

internationalisering på hemmaplan genom att låta inresande studenter läsa kurser på engelska 

tillsammans med svenska studenter. Som komplement till utresandeprogram arrangeras även 

gemensamma studieresor för studenter på vissa utbildningsprogram. 

Att införa en internationell koordinator i programledning har upplevts som positivt och ett sätt att öka 

internationaliseringen av LTH:s utbildningsprogram. 
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Figur 7. Andel examinerade med internationell erfarenhet (%-
intervall) 

2011/2012 
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LTH:s strategi för de stora
forskningsanläggningarna
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Forskningsanläggningar

• Max IV (2016)
• ESS (2021?)

• Medicon Village

• Nanolab / Förbränningslab / Motorlab / Lasercentrum
• LBIC (Lund University Bioimaging Center)
• National Center for HREM (High resolution electron microscopy)

• Masspektrometri
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En initierad forskares syn 
(Sven Lidin, Materialkemi)

• Large scale facilities are crucial for University 
research 
–
but are MAX IV and ESS crucial for Lund 
University?

• Yes, it’s all about proximity
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What is proximity?

• There is no guaranteed access.

• Particularly not for new users.

• By making ourselves part of the infrastructure, we get 
access not only to time but to competence.

• A unique opportunity to build competence.
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At what levels can we participate?

• Construction.
• Implementation and policymaking
• Training
• Direct usage
• Indirect usage

• Teaching
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Where are the challenges ?

• Accept that we are (at least) three different 
organizations

• Who is Who and Who does What at the 
University? – Transparency in a flat organization. 
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How do we address these challenges ?

• A new, horinzontal, organization
of portals that deal with

• Visibility
• Renewal
• Funding
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LTH:s strategiska överväganden 
rörande ESS och Max IV

(ur LTH:s strategiska plan)

• Gränsöverskridande teknik och tvärvetenskaplighet, 
förankrad i stark inomvetenskap, blir allt viktigare. 

• Framväxten av ESS, MAX IV och Ideon Medicon Village
ger oss unika möjligheter till nyskapande forskning och 
utbildning i samverkan med partners inom akademi och 
näringsliv
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Prioritering som rör forskning:

• Stödja rekryteringar, verksamhet och investeringar 
som skapar forskning och utbildning vid  ESS och 
MAX IV.
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Prioritering som rör forskarutbildning

• Stimulera gränsöverskridande forskarutbildning 
kopplad till Max IV och ESS.
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Uppdrag till forskningsnämnderna(1)

• Kartläggning.
Vilka institutioner inom nämnden har verksamheter 
som länkar mot de stora forskningsanläggningarna? 
Finns det planer?

• Kompetensutveckling
Hur kan kompetensutveckling inom området ske?
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Uppdrag till forskningsnämnderna(2)

• Hur bör forskningsnämnderna arbeta med att 
utveckla LTH:s strategi för att kunna utnyttja  de 
stora forskningsanläggningarna?

• Mål, visioner och prioriteringar för forskning
Mål, visioner och prioriteringar forskarutbildning
Mål, visioner och prioriteringar för grundutbildning
Mål, visioner och prioriteringar för samverkan och 
innovation
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Vad har vi gjort / Vad gör vi? (1)

• Rekrytering av professor i Materialkemi 2009
• Rekrytering av forskare med erfarenhet från 

synkrotron- och spallationsforskning vid 
Hållfasthetslära

• Forskningsprojekt vid institutioner
- Synkrotronforskning (Atomfysik)
- Detektroutveckling (Kärnfysik)
- Acceleratordesign (EIT – 33 milj)
- Deltagande i CATE-projekt för acceleratordesign 
(Fysik och Industriell Produktion)
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Vad har vi gjort? Vad gör vi? (2)

• Kartläggning av verksamhet vid LTH som länkar mot 
ESS och MaxIV

• Kompetenscentrum för material och 
produktionsteknik ProMatEn (Industriel produktion)

• Produktionsportal (forskningsportal för 
gränsöverskridande verksamhet inom produktion)

• Materialportal (forskningsportal för 
gränsöverskridande materialforskning)

• Rekrytering av adjungerad professorer från ESS
• Samverkan med Natfak och Medfak
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Viktiga forskningsplattformar

• Nanoteknik (Fasta tillståndets fysik)
• Elektronmikroskopicentrum (Materialkemi)
• Lasercentrum (atomfysik)
• Biomedicinsk teknik
• Fotonik (atomfysik)
• Acceleratordesign (EIT)
• Solid mechanics
• Materialteknik och industriell produktion
• Bildbehandling
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Vad har vi gjort? Vad gör vi? (3)

Seminarier och konferenser
• NORDTEK + BALTECH juni 2013 i Lund

”Universities and large-scale facilities

• 6th European Convention for Engineering Deans 
April 2014 ”Engineering for a connected world”



Lunds Tekniska Högskola | Anders Axelsson | 2013-10-11

Medicinsk fakultet

• Engagemang ännu inte kartlagt
• Viktiga forskningsplattformar

- proteinprodution
- imaging
. Strålningsbiologi (strålrör MedMax)

•

•

•
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Naturvetenskaplig fakultet

• NF har många forskargrupper aktiva speciellt inom 
synkrotronfysik men även inom neutronspridning

• Pågående samarbete med Maxlab
• Utveckling av befintlig forskning
• Rekrytering av forskare
•

•
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Theme is open for discussion

•

•

•
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LTH:s värdegrunder
VÄRDEGRUNDSFRÅGOR MED FOKUS PÅ UTBILDNINGARNA OCH 
STUDENTERNA



LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

är en fakultet inom Lunds universitet. Vi tar det samlade 
ansvaret för utbildning och forskning i teknikvetenskap, 
arkitektur och industridesign inom universitetet. Våra 
strategier bygger på mångfald och gränsöverskridande 
samverkan, och präglas av jämställdhet, delaktighet, 
kvalitet och förnyelse.



VÄRDEGRUND

I ENLIGHET MED LUNDS UNIVERSITETS värdegrund värnar vi om skyddet av 
mänsklig värdighet och frihet, människors lika värde och mänskliga rättigheter.

MÅNGFALD, JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING BLAND anställda och 
studenter bidrar till arbetsglädje och hög kvalitet i verksamheten.

VÅR ORGANISATION PRÄGLAS AV EN kontinuerlig utveckling för en god 
arbetsmiljö där alla anställda och studenter ska ha de bästa förutsättningar att 
utvecklas.

ALLA MÖTEN MELLAN ANSTÄLLDA OCH studenter liksom alla kontakter med 
omvärlden ska präglas av respekt och hederlighet.

VÅR VERKSAMHET SKA PRÄGLAS AV öppenhet, internationell samverkan och 
ett kritiskt förhållningssätt som bidrar till en demokratisk och hållbar 
samhällsutveckling.



LTH ska vara en högskola för alla och 
vårt arbete ska genomsyras av:

• en respekt för människors olikheter

• en strävan att LTH:s regler och normer skall spegla ett 
förhållningssätt som präglas av respekt för individen och 
dess olika förutsättningar

• att ingen student ska uppleva sig diskriminerad på grund 
av kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, sexuell 
läggning, religion eller annan trosuppfattning, ålder eller 
funktionsnedsättning

• en god och attraktiv studie- och arbetsmiljö

• en god kvalitet i utbildningen

http://www.student.lth.se/stod_i_studierna/lika-villlkor-foer-studenter/



Vem har ansvar?

• Rektor = övergripande ansvar

• Direkt ansvar = dekaner, prefekter, chefer, arbetsledare, 
utbildningsnämndsordföranden, alla anställda och 
studenter



Regelverk – diskriminering, trakasserier 
och kränkande särbehandling

Finns regelverk kring detta vid Lunds universitet och LTH. 
Detta baseras på de lagar som finns i Sverige gällande 
dessa frågor.

Hantering:

• informell ärendehantering

• formell ärendehantering



Guide om diskriminering, trakasserier 
och kränkande särbehandling



Vem ska man kontakta?

• LTH:s kuratorer, studievägledare, 
likabehandlingsansvarig

• TLTH, Studenthälsan eller studentombudsmannen 
Petra Holst

• Disciplinnämnd, Lunds universitet

• För mer information, se s. 8 i Guide om diskriminering…



Exempel på insatser

• Diskussion med studenterna i TLTH, sektioner och 
nollegeneral samt phös

• Utbildning  phös och faddrar i anslutning till introduktion

• Värdegrundföreläsning för årskurs 1, detta ska följas upp 
inför nästa läsår

• Värdegrundsdiskussioner med lärarkollektivet

• Diskussion om hur värdegrundsfrågor kan inkluderas på 
ett bättre sätt i utbildningarna

• Toalettprojekt













Guide om diskriminering,  
trakasserier och kränkande 
särbehandling för studenter på LTH
lunds tekniska högskola | lunds universitet
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Inledning

I enlighet med Lunds universitets och Lunds tekniska 
högskolas värdegrund värnar vi om skyddet av mänsklig 
värdighet och frihet, människors lika värde och mänsk-
liga rättigheter.

Mångfald, likabehandling och jämställdhet bland an-
ställda och studenter bidrar till arbetsglädje och hög 
kvalitet i verksamheten.

Vår organisation präglas av en kontinuerlig utveckling 
för en god arbetsmiljö där alla anställda och studenter 
ska ha de bästa förutsättningar att utvecklas.

Alla möten mellan anställda och studenter liksom alla 
kontakter med omvärlden ska präglas av respekt och 
hederlighet.

Vår verksamhet ska präglas av öppenhet, internationell 
samverkan och ett kritiskt förhållningssätt som bidrar till 
en demokratisk och hållbar samhällsutveckling.
Lunds universitet och därmed LTH har nolltolerans mot 
diskriminering och övrig kränkande särbehandling.

Syftet med detta dokument är att:
•	 Informera om vad diskriminering, trakasserier och 

övrig kränkande särbehandling är.
•	 Ge stöd och vägledning när en situation uppstår där 

någon känner sig kränkt.   

Sist i dokumentet finns relevanta kontaktuppgifter och 
länkar.
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De sju diskrimineringsgrunderna

•	 Kön	–	att	någon	är	kvinna	eller	man
•	 Könsöverskridande	identitet
•	 Etnisk	tillhörighet
•	 Funktionshinder	
•	 Sexuell	läggning	
•	 Ålder
•	 Religion	eller	annan	trosuppfattning

Diskriminering, trakasserier och övrig 
kränkande särbehandling

Diskriminering	är	när	en	enskild	person	be-
handlas	 sämre	än	någon	annan	behandlas,	
har	 behandlats	 eller	 skulle	 behandlats	 i	 en	
jämförbar	 situation	 och	 som	 har	 samband	
med	 de	 lagstadgade	 diskrimineringsgrun-
derna.

direkt diskriminering: att	någon	missgyn-
nas	 genom	att	 behandlas	 sämre	 än	någon	
annan	behandlas,	har	behandlats	eller	skulle	
behandlats	i	en	jämförbar	situation.

indirekt diskriminering: att	någon	individ	
eller	grupp	missgynnas	genom	tillämpning	av	
en	bestämmelse,	ett	kriterium	eller	ett	förfa-
ringssätt	som	framstår	som	neutralt.	

strukturell diskriminering: att	vissa	regler,	
normer,	rutiner,	förhållningssätt	och	beteende	
som	förekommer	i	organisationer	och	andra	
samhällsstrukturer	systematiskt	diskriminerar	
vissa	grupper	av	människor.

kränkande särbehandling:	 återkom-
mande	klandervärda	eller	negativt	präglade	
handlingar	som	riktas	mot	enskilda	medarbe-

tare	och	som	kan	leda	till	att	medarbetaren	
ställs	utanför	arbetsplatsens	gemenskap.	Till	
begreppet	hör	bl	a	de	företeelser	som	även	
kallas	för	mobbning,	psykisk	våld,	social	ut-
stötning	och	trakasserier.

trakasserier:	att	uppträda	på	ett	sätt	som	
kränker	 en	persons	 värdighet	 och	 som	har	
samband	 med	 de	 lagstadgade	 diskrimine-
ringsgrunderna.	Till	skillnad	från	kränkande	
särbehandling	kan	trakasserier	begränsa	sig	
till	en	enstaka	händelse.

sexuella trakasserier: ett	uppträdande	av	
sexuell	natur	som	kränker	en	persons	värdig-
het.

könsrelaterande trakasserier:	 är	 hand-
lingar	som	har	att	göra	med	kön	och	inte	sex.	

Det är förbjudet att utsätta någon som har 
anmält diskriminering för repressalier. Det är 
också förbjudet att straffa någon för att hon 
eller han har medverkat i en utredning om 
diskriminering.
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Illustration: Nina Hemmingsson

Exempel

•	 Om	en	lärare	behandlar	dig	annorlunda	
pga	exempelvis	kön

•	 Om	någon	kallar	dig	för	”slampa”,	”sly-
na”	 ”hora”,	 ”fitta”,	 ”fjolla”,	 ”mongo”,	
”blatte”	eller	något	annat	nedsättande	
som	har	 att	 göra	med	diskriminerings-
grunderna

•	 Om	någon	sätter	upp	bilder,	märken	el-
ler	symboler	med	rasistisk,	homofob	eller	
sexistisk	innebörd	eller	budskap

•	 Om	någon	nedvärderar	dig	som	har	en	
funktionsnedsättning

•	 Om	någon	 tafsar	på	dig	eller	på	annat	
sätt	utsätter	dig	för	ovälkomna	sexuella	
anspelningar

•	 Om	någon	skriver	nedvärderande	om	dig	
som	 student	 eller	 anställd	 inom	 LU	 på	

sociala	medier,	typ	facebook,	instagram,	
twitter

•	 Om	någon	 systematiskt	 förlöjligar	 eller	
osynliggör	en	student	eller	anställd	inom	
LU

Det	 är	 när	 en	personkonflikt	övergår	 i	 res-
pektlöshet	 för	 den	 personliga	 integriteten	
som	kränkande	särbehandling	är	ett	faktum.		
Det	kan	röra	sig	om	osynliggörande,	utfrys-
ning,	 förtal,	undanhållande	av	 information,	
förolämpningar,	omotiverat	 fråntagande	av	
arbetsuppgifter	eller	saboterande	av	arbete	
eller	studier.	

Det	är	alltid	den	person	som	anser	sig	vara	
utsatt	som	avgör	vad	som	är	kränkande.	Det	
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innebär	dock	 inte	alltid	att	 förekomsten	av	
en	kränkning	utgör	diskriminering,	kränkande	
särbehandling	eller	trakasserier.

För	tydlighetens	skull	bör	nämnas	att	tillfälliga	
meningsskiljaktigheter,	 konflikter	 och	 pro-
blem	i	samarbetsrelationer	vanligtvis	bör	ses	
som	normala	företeelser	och	löses	förslagsvis	
med	samtal	och	respekt	för	andras	rätt	till	sin	
uppfattning.

exempel
anna	går	på	en	mansdominerad	utbildning	
och	blir	 ofta	utsatt	 för	 framför	 allt	 verbala	
sexuella	trakasserier	från	en	av	sina	manliga	
kurskamrater.	 Kurskamraten	 ”råkar”	 ofta	
röra	 vid	 henne	 när	 de	 passerar	 varandra.	
Anna	känner	sig	illa	till	mods	och	pratar	med	
kursledaren	–	som	tycker	att	hon	inte	ska	vara	
så	känslig,	din	kurskamrat	är	kanske	förtjust	
i	dig?

kalle sitter	med	sina	kursare	och	pluggar,	jar-
gongen	är	vanligtvis	”rå	men	hjärtlig”	men	på	
senare	tid	har	han	märkt	att	skämten	har	blivit	
grövre	än	vanligt.	För	en	tid	sedan	började	
Per,	 som	 identifierar	 sig	 som	homosexuell,	
plugga	inom	programmet	och	nu	haglar	bög-
skämten	friskt.	När	Kalle	 försöker	 tala	med	
sina	kursare	får	han	höra	att	”lite	skämt	får	
man	faktiskt	tåla”.

eva	flyttar	till	Lund	för	att	läsa	på	LTH.	Redan	
under	nollningen	utsätts	hon	för	sexuella	när-
manden	och	förslag	från	manliga	studenter.	
Det	sker	främst	vid	olika	fester,	men	även	vid	
andra	arrangemang	på	skolan.	Ibland	handlar	
det	om	direkta	närmande,	som	t	ex	försök	till	
kramar	och	kyssar	från	någon	man	bara	pra-
tar	med,	men	också	förslag	som	t	ex	”följ	med	
mig	hem	efter	 festen	så	ska	vi	ha	 lite	kul”.	
Eva	upplever	det	som	obehagligt	att	behöva	
”värja”	sig	och	vara	på	sin	vakt	och	märker	

också	att	det	inte	är	accepterat	att	säga	nej.	
Efteråt	blir	hon	utfryst	av	dessa	manliga	stu-
denter	och	får	höra	direkt	från	dem	att	hon	
uppträder	 ojust.	 Flera	 av	 hennes	 kvinnliga	
kurskamrater	utsätts	också	 för	 samma	sak,	
men	menar	att	man	”får	 tåla	 lite”	eller	att	
”så	här	är	det	och	inget	att	bry	sig	om”.	Hon	
slutar	så	småningom	att	gå	på	fester	på	sko-
lan,	känner	sig	utanför	och	ensam	eftersom	
hon	ännu	inte	har	några	vänner	utanför	LTH.	
Eva	tycker	inte	att	hon	passar	in	på	LTH	och	
funderar	på	att	sluta	efter	första	året	trots	att	
hon	trivs	med	utbildningen.	Hon	tar	kontakt	
med	studievägledare	och	kurator	och	får	för	
första	gången	på	LTH	stöd	i	att	hon	utsatts	
för	 sexuella	 trakasserier	och	att	det	 inte	är	
någonting	man	måste	acceptera	för	att	man	
studerar	på	LTH.	Hon	får	också	veta	att	hon	
kan	anmäla	dessa	trakasserier,	både	enligt	LUs	
likabehandlingspolicy	eller	enligt	diskrimine-
ringslagen,	men	vill	 inte	göra	det	eftersom	
hon	är	rädd	att	då	bli	ännu	mer	utsatt.
	

Ovanstående	är	 exempel	på	när	 vi	 alla	bör	
fundera	på	vad	VI	kan	göra	för	att	stödja	ut-
satta	personer.	Det	kan	vara	Du	som	student	
eller	Du	som	anställd	som	bör	vara	tydlig	med	
att	ingen	ska	vara	ensam	i	dessa	eller	likande	
situationer.	Givetvis	finns		LTHs	ansvariga	för	
denna	typ	av	frågor	också	som	stöd	i	dessa	
och	liknande	situationer.
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Tänk på att

Risken	för	kränkande	särbehandling,	diskrimi-
nering	och	trakasserier	ökar	om	det	finns	en	
eller	flera	av	följande	företeelser:	
•	 Svårigheter	att	kunna	påverka	sin	situa-

tion
•	 För	mycket	stress	eller	för	lite	stimulans	

i	arbetet
•	 Maktmissbruk	i	någon	form
•	 Konkurrens	eller	avundsjuka	som	innebär	

överdriven	bevakning	av	varandra

Var	uppmärksam	på	 följande	 signaler,	 som	
skulle	kunna	vara	ett	tecken	på	förekomst	av	
kränkande	särbehandling,	diskriminering	och	
trakasserier
•	 Upprepade	klagomål	på	en	individ	eller	

en	arbetssituation	(söker	syndabockar)
•	 Någon	verkar	stå	utanför	gemenskapen
•	 Någon	ökar	sin	frånvaro,	sköter	sina	stu-

dier	sämre	(ökad	sjukfrånvaro)

Vem har ansvar?

Rektor	vid	Lunds	universitet	har	det	övergri-
pande	ansvaret	för	arbetsmiljön	(där	diskrimi-
neringsgrunderna	ingår).	Det	direkta	ansvaret	
är	delegerat	till	dekaner	och	prefekter	samt	
övriga	chefer,	arbetsledare	och	i	vissa	fall,	som	
på	LTH,	utbildningsnämndsordförande.

Därutöver	har	alla	anställda	och	studenter	vid	
Lunds	universitet	ett	ansvar	att	medverka	till	
en	god	studie-	och	arbetsmiljö.
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När en student har upplevt sig utsatt

När	 en	 student	 har	 upplevt	 sig	 utsatt	 för	
diskriminering,	kränkningar,	kränkande	sär-
behandling	 eller	 trakasserier	 är	 det	 viktigt	
att	 alla	 vet	 hur	 vi	 ska	 gå	 tillväga	 och	 vilka	
anställda	 som	studenten	kan	vända	 sig	 till.	
Om	det	ska	göras	en	 informell	eller	formell	
anmälan	 av	 ärendet	 bör	 bedömas	 från	 fall	
till	 fall.	Det	viktiga	är	att	 få	det	ovälkomna	
beteendet	att	upphöra.

viktigt!	Det	är	enbart	den	utsatta	personen	
som	kan	avgöra	om	en	kränkning	och	eller	
trakasserier	har	skett	eller	inte.	Personen	ska	
dock	kunna	peka	på	vad	som	orsakat	känslan	
av	kränkningar	och/eller	trakasserier.	
	
informell ärendehantering
Du	som	känner	dig	utsatt	har	 rätt	att	 söka	
råd,	 stöd	 och	 vägledning	 när	 det	 gäller	
diskriminering,	 trakasserier	 och	 kränkande	
särbehandling	utan	att	du	behöver	göra	en	
formell	anmälan.	Du	är	välkommen	att	kon-
takta	 LTHs	 kuratorer,	 studievägledare	 eller	
kontaktperson	 för	 likabehandlingsfrågor.	
Samtliga	har	tystnadsplikt	och	agerar	enbart	
om	du	så	önskar.

Du	kan	även	kontakta	din	studentkår	(TLTH),	
Studenthälsan	eller	studentombudspersonen	
på	Lunds	universitet.	Du	som	är	drabbad	har	
rätt	att	omedelbart	få	hjälp	och	stöd.	Du	kan	
själv	 avgöra	 vilket	 stöd	 du	 behöver	 och	 av	
vem.

formell anmälan
Om	en	informell	anmälan	anses	vara	otillräck-
lig	kan	en	formell	anmälan	göras,	förslagsvis	
av	personen	 som	känner	 sig	utsatt	eller	av	
berörd	nämndordförande.	Den	person	inom	
högskolan	som	får	kännedom	om	att	en	stu-

dent	anser	sig	ha	blivit	utsatt	för	trakasserier,	
diskriminering	eller	övrig	 kränkande	 särbe-
handling	skall	utreda	omständigheterna	kring	
de	uppgivna	 trakasserierna	och	 i	 förekom-
mande	 fall	 vidta	de	åtgärder	 som	krävs	 för	
att	förhindra	fortsatta	trakasserier.	En	formell	
anmälan	kan	vara	både	skriftlig	och	muntlig	
och	delges	till	juristerna	på	Sektion	Lednings-
stöd,	Juridiska	avdelningen,	Lunds	universitet.	
Den	 anmälan	 ska	 innehålla	 en	 redogörelse	
över	vad	som	inträffat,	namn	på	den	eller	de	
som	utpekas	och	vilken	arbetsplats	eller	ut-
bildningsprogram	som	den	eller	dessa	tillhör.	
Disciplinära	åtgärder	får	vidtas	mot	studenter	
som	utsätter	en	annan	student	eller	anställd	
vid	högskolan	för	de	trakasserier	eller	sexuella	
trakasserier	som	avses	i	diskrimineringslagen.	
Åtgärderna	 får	 inte	 vidtas	 senare	än	 två	år	
efter	att	förseelsen	har	skett.	

Personer	som	ska	informeras	vid	anmälan:
•	 Den	eller	de	personer	som	anmälts
•	 Den	person	som	utsatts
•	 Berörd	utbildningsnämndsordförande	och	

prefekt
•	 TLTH	eller	annan	berörd	studentkår

Om	det	gäller	student	–	lärare	ska	du	som	blir	
kontaktad	informera	aktuell	prefekt

Om	det	gäller	student	–	student	ska	du	som	
blir	kontaktad	informera	aktuell	nämndord-
förande
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Råd till den som upplevt sig utsatt för 
diskriminering, trakasserier eller övrig 
kränkande särbehandling

OM	du	upplever	att	du	är	utsatt	för	diskrimi-
nering,	kränkande	särbehandling	eller	trakas-
serier	–	dröj	inte	med	att	söka	hjälp.	Du	har	
rätt	att	bli	behandlad	med	respekt.	

Universitetet	har	en	skyldighet	att	arbeta	för	
en	studie-	och	arbetsmiljö	fri	från	diskrimine-
ring,	trakasserier	och	kränkande	särbehand-
ling.



10

Råd till den som blir kontaktad

Den	som	anmälan	riktar	sig	emot	ska	upplysas	
om	anklagelserna	 så	att	 vederbörande	kan	
bemöta	dessa.

Trakasserier	är	ett	av	de	känsligaste	proble-
men	som	kan	uppstå	på	en	arbetsplats	eller	
i	en	studiemiljö.	

Om	du	som	blir	kontaktad	behöver	stöd	och	
råd	kan	du	vända	dig	till	LTHs	kuratorer	eller	
LTHs	likabehandlingssamordnare.

Det	 är	 viktigt	 för	 alla	 berörda	 att	 trakas-
serierna	upphör	så	snabbt	och	smidigt	som	
möjligt.	Till	exempel	rekommenderas:		
•	 Vänta	inte	-	börja	på	en	gång	-	och	utgå	

från	den	kränktes	upplevelse	
•	 Samtala	 först	 med/lyssna	 på	 den	 som	

känner	sig	drabbad	
•	 Dokumentera	huvuddragen	 i	händelse-

förloppet	
•	 Ha	en	objektiv	och	problemlösande	håll-

ning	
•	 Förneka	 inte	 eller	 dölj	 att	 ett	 problem	

finns	
•	 Ge	stöd	åt	den	utsatte	och	erbjud	stöd-

kontakt	
•	 Skuldbelägg	och	döm	inte	
•	 Låt	inte	mångas	ord	bli	lag	eller	rådande	
•	 Ta	situationen	på	allvar	och	visa	respekt	

så	att	den	som	känner	sig	kränkt	är	del-
aktig	i	åtgärdsprocessen	

•	 Konfidentiellt	samtal	med	den	som	anser	
sig	vara	utsatt

•	 Konfidentiellt	samtal	med	den	som	anses	
ha	trakasserat

•	 Samtal	med	båda	parter	tillsammans
•	 Översyn	av	stöd	och	hjälpåtgärder	

Om	det	bedöms	som	tillräckligt	med	tanke	på	
omständigheterna	och	den	kränktes	önskemål	
rekommenderas	en	informell	handläggning.	

•	 Ta	alla	anmälningar	av	detta	slag	på	störs-
ta	allvar	och	vänta	aldrig	med	att	agera

•	 Finns	hot	och	våld	med	i	bilden,	kontakta	
Lunds	universitets	säkerhetsavdelning

•	 Kontakta	LTHs	kuratorer	eller	kontaktper-
son	för	likabehandlingsfrågor	för	stöd	och	
råd

•	 Låt	bägge	parter	berätta	sin	version	om	
vad	som	hänt.	Var	noga	med	att	visa	re-
spekt	för	bägge	parter	–	men	ta	tydligt	
avstånd	från	kränkande	beteende	av	olika	
slag

•	 Rådgivning	 till	 den	utsatta/e	 innefattar	
förutom	psykologiskt	 stöd	även	diskus-
sion	 om	 aktiva	 åtgärder.	 Uppföljnings-
samtal	med	både	den	 som	utsatts	och	
den	 som	 utsätter	 kan	 ske	 och	 rekom-
menderas

•	 Om	en	informell	handläggning	inte	hjäl-
per	eller	om	de	kränkande	handlingarna	
är	av	allvarligare	karaktär	krävs	en	formell	
anmälan.		Det	ansvaret	ligger	på	berörd	
nämndordförande

•	 Välj	det	formella	förfarandet	om	det	finns	
en	anmälan	(muntlig	eller	skriftlig)	eller	
om	ett	informellt	förfarande	bedöms	som	
otillräckligt	
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Kontaktinformation och länkar

lth kuratorer
ulla Bergman,	046-222	37	14

elisabet hemmingsson,	046-222	71	93

emma hammarlund,	046-222	72	47

www.student.lth.se/stod_i_studierna/kura-
torer_lth/

lths kontaktperson för 
likaBehandlingsfrågor
Bodil ryderheim,	0705-22	31	43
bodil.ryderheim@kansli.lth.se

lths studievägledare
www.student.lth.se/studievagledning/ 

teknologerna, lth (tlth)
Vice	Kårordförande,	ansvarar	för	studiesociala	
och	utbildningspolitiska	frågor
046-540	89	25
vkos@tlth.se

studenthälsan
www.lu.se/studera/livet-som-student/service-
och-stod/studenthalsan 

studentomBudet vid lunds 
universitets studentkårer
Sandgatan	2	(AF-borgen),	4:e	vån
Petra	Holst	(Studentombud)
studentombud@lus.lu.se	

information om lths 
likaBehandlingsarBete
www.lth.se/omlth/jamstalldhet/lika_villkor_
fr_studenter/?L=nbvepfivxk 



lunds tekniska högskola

Box 118

221 00 lund

tel 046-222 00 00

www.lth.se

www.lth.se
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Erik Molin, Vice Kårordförande 

studiesocial 
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Likabehandling SLTH 11/10 

Likabehandlingsarbete 

• Proaktivt 

– Påverkansarbete – egna organisationerna 

– Påverkansarbete, LTH 

• Reaktivt 

– Likabehandlingsombud 
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Likabehandling SLTH 11/10 

Påverkan kår/sektion 

• Granska verksamheten ur 

likabehandlingsperspektiv 

• Normgranskning 

– Alkohol 

– Aktiviteter 

– Förutfattade idéer 

2013-10-11 
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Påverkan LTH 

• Likabehandlingsombud i studieråden 

• VKOs i LTHs JäLM-grupp, UBB, Presidiet 
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