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Rektors rapport – 24 maj 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) 
 
 

 Prestigious French title to Prof. Klaus Mosbach 
Klaus Mosbach, senior professor at the Division of Pure and Applied 
chemistry, has been awarded the title of Doctor Honoris Causa by the 
University of Technology of Compiègne (UTC) in France. UTC is the first 
University of Technology in France. Last time the title was awarded was 
10 years ago, when Marc van Montagu achieved it. 
 

 Lundastudenter prisade på Sysavdagen  
Två examensarbeten framlagda vid LTH tilldelades Sysavstipendier. 
”Från hage till mage – en studie av oundvikligt och onödigt matavfall”, 
Tova Andersson; VA-teknik. 
”Utformning av avfallsutrymmen i sjukhusmiljö baserat på individens 
drivkrafter och hinder för källsortering – Fallstudie på urologiska 
mottagningen, SUS Malmö”, Åsa Järvholm, Miljö- och Energisystem, 
Institutionen för Teknik och Samhälle. 
 

 Oscar II:s stipendium 
Dr. Krzysztof Wnuk, with the Software Engineering Research Group at 
Dept. of Computer Science is awarded the "Oscar II:s stipendium"  for 
best PhD dissertation at the faculty of engineering, LTH, Lund University, 
2012. Thesis Title: "Visualizing, Analyzing and Managing the Scope of 
Software Releases in Large-Scale Requirements Engineering" 
 

 Jenny Ekdahl – industridesignstudent från LTH 2012 kar fått Malmö 
stads kulturstipendium 
Jenny Ekdahl som examinerades från mastersutbildningen I industridesign 
2012 och som uttogs som en av utställarna i Ung Svensk Form har nu även 
blivit tilldelas ett av Malmö stads kulturstipendier. 
http://www.malmo.se/Medborgare/Kultur--noje/Stod--
stipendier/Stipendier--priser/Tidigare-stipendiater.html 
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Jenny Ekdahl:  Möbeldesigner, med examen i industridesign från Lunds 
universitet. Jenny arbetar med gränsöverskridande formgivning, med 
målet att skapa levande föremål som uppmuntrar användaren till eftertanke 
och egen kreativitet. Hennes möbler har blivit uppmärksammade både 
nationellt och internationellt. Jenny har i år blivit uttagen till den 
turnerande utställningen Ung Svensk Form.  
 

 Universum har utsett årets studenter 
För elfte året i rad har sju talangfulla studenter fått ta emot priset Årets 
student på Universum Awards i Berns salonger. Årets student presenteras 
av Universum i samarbete med några av Sveriges ledande företag och 
talangpartnern Nova 100. 
Årets Mäklarstudent – i samarbete med SkandiaMäklarna 
Årets marknadasförare i samarbete med l´Oreal 
Årets ekonom – i samarbete med KPMG 
Årets nytänkare i samarbete med Danske Bank 
Årets samhällsinnovatör – i samarbete med Helsingborgs stad 
Årets IT-tjej – i samarbete med Microsoft 
 

 Årets teknolog Karolina Lindén – i samarbete med ABB 
Karolina Lindén LTH är inte bara en arabisktalande 23-åring, hon har även gjort 
lumpen och jobbat på UD. I dag läser hon industriell ekonomi på LTH och har 
nu dessutom ärats med utmärkelsen Årets Teknolog. 
 

 Färs & Frostas forskningspris för särskilt framstående avhandlingsarbete 
framlagt vid Lund Teknisk Högskola har tilldelats Maria Henningsson för sin 
avhandling ”Data-Rich Multivariable Control of Heavy-Duty Engines”.  
Arbetet har utförts vid Institutionen för reglerteknik i nära samarbete med 
Förbränningsmotorlaboratoriet på Institutionen för Energiteknik.  
Motivering: Maria Henningsson har arbetat med att förbättra regleringen av 
bilmotorer med syfte att öka effektiviteten och minimera skaldliga avgaser. Hon 
har visat på en bredd i forskningen från design av algoritmer baserade på 
avancerad matematik, till implementering och verifiering på verkliga motorer och 
praktiskt ingenjörsarbete i förbränningsmotorlabb. Arbetet ansluter till en 
teknisk-vetenskaplig tradition på Institutionen för Reglerteknik med en 
orientering mot modellbaserad adaptiv reglering. Marias arbete har direkt 
industriellt intresse för svensk industri och kan i framtiden leda till miljövänligare 
fordon. Hon har varit pionjär både som student vid programmet teknisk 
matematik och som kvinnlig forskare på Förbränningsmotorlabb. Priset är på 
100000 kr. 
 

 LTH-alumnen David Gustavsson belönades nyligen med Föreningen Vattens 
New Generation-pris för 2013. Enligt priskommittén är han en person som går i 
bräschen för utvecklingen av reningsprocesser för avloppsvattenrening.  
Sedan examen från civilingenjörsutbildningen från Ekosystemteknik på Lunds 
universitet har han från sin tjänst vid VA Syd i Malmö jobbat konkret och 
målinriktat med processutveckling, och med akademisk spets genom 
doktorandstudierna som presenterades 2011. 
 

 Tre svenska bidrag utvalda i Electrolux Design Lab 
Den ledande globala designtävlingen presenterar de 100+ bästa bidragen.  
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Tre koncept frånstudenter på svenska designskolor har valts ut bland de 1 
700 inkommande bidragen för att presenteras som några av de bästa 
idéerna i Electrolux Design Lab 2013. Designstudenter världen över har 
fått skicka in koncept på temat Urban Living inom fokusområdena Social 
Cooking, Effortless Cleaning och Natural Air. 
Mer än 100 av de bästa idéerna från 29 länder visas nu upp på Electrolux 
Design Labs hemsida där allmänheten har chans att rösta på sin favorit. De 
som väljs ut av Electrolux och av folket som de bästa koncepten går vidare 
till nästa fas i tävlingen och tävlar därmed om vinsten på 5 000 euro och 
en sex månader lång betald praktik på ett av Electrolux globala 
designcenter. 
De tre talangfulla tävlingsdeltagarna från svenska skolor har alla skickat in 
bidrag inom underkategorin ‘Social Cooking’. 
Ett av de tre svenska bidragen kommer från den kinesiska studenten 
Rongrong Zhang vid Lunds universitet, som tävlar med bidraget Dessert-
draw – en 3D-yta där gästerna själva är med och skapar sina egna 
desserter. 
 Dessert-draw av Rongrong Zhang: 
http://electroluxdesignlab.com/en/?post_type=submission&p=2414 
Design Labs hemsida för information och inlämning: 
electrolux.com/electroluxdesignlab 
 
 
 

2. Besök och möten 
 

 Sustainable business Hub – ett antal styrelsemöten 
 SP i Lund invigs 
 Ny kanslichef Fredrik Palmqvist börjar på LTH 
 Drug Delivery steering committée 
 Möte om SIO 
 Möte om Life Science projektet MoReLife 
 Avtackning av avgående kanslichef 
 Möte Foodbest (Björn Brgenståhl) 
 Lena Ek besöker LTH 
 Möte med E.ON och Lunds energi om samarbete 
 Flickor på teknis 
 Möte med University Advisory Board 
 Dean´s conference i Aalborg 
 NORDTEK-möte i Oslo 
 Möte Lunds energi 

Avslutning och examen för SI.handledare 
 Examenshögtid 
 Möte Havsportalen för förberedelse av Havsresan 

Möte angående SIO strategiska innovationsområden 
 Infrastrukturberedning 
 Möte angående Medicinsk teknik som ny institution 
 Ett antal möten angående TFHS och Järnvägsskolan (PG Nilsson) 
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 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) 

 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) 
 
 

3. Administration/Ekonomi/Organisation/Personal 
 

 Ny kanslichef 
Fredrik Palmqvist har tagit över efter PG Nilsson som går i pension. 
PG arbetar på 50 % för att underlätta övergången. 
 

 Vicerektor för Samverkan och innovation vid LTH 
Professor Annika Olsson, Förpackningslogistik, kommer att tillträda som 
vicerektor för samverkan och innovation. Redan i maj månad kommer hon 
att arbeta med detta uppdrag och från halvårsskiftet, då vicerektor Ulla 
Holst går i pension, kommer Annika att arbeta 50 % för ledningen av 
LTH. 
 

 Planering pågår av hur forskarutbildningsfrågor ska hanteras vid LTH 
efter Ulla Holsts pensionering. Prorektor kommer att ta över en del av 
frågorna, samtidigt som studierektorerna för forskarutbildning kommer att 
få ett större ansvar för dessa frågor. 
 

 Ny professor 
Sören Vang Andersen, professor i tillämpad matematik med inriktning 
mot Audio och video. 

 Värdegrundsarbete 
Bakgrund 
I vår nya strategiska plan som antogs detta år beskriver vi också vår 
värdegrund (Se rektors blogg på LTH:s hemsida 11 april). Vid vårt 
prefektrådsmöte 20-21 mars samt vid LTH:s styrelsemöte (SLTH) 21-22 
mars hade vi värdegrundsarbetet som tema. Vid gruppdiskussioner 
arbetade vi med detta utifrån vår strategiska plan Till SLTH var även våra 
utbildningsnämndsordförande inbjudna för att initiera 
värdegrundsdiskussionen även inom utbildningsnämnderna. 
 
Vårt värdegrundsarbete pågår kontinuerligt och har fått ökad aktualitet 
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genom den diskussion som uppstod pga de sexistiska sånger som kunde 
hittas på nätet med koppling till en sektions sångarkiv. Såväl ledningen för 
LTH som TLTH har tagit avstånd från denna typ av sånger (se rektors 
blogg 11 april). 
 
Vi arbetar för att främja vår värdegrund och för att vi skall ha en miljö för 
studenter och anställda som vi kan vara stolta över.  
 
Plan för arbetet 
Här är en punktlista som beskriver en del av de aktiviteter som pågår och 
som planeras 
- TLTH har kontakt med sektionerna när det gäller sångböckernas 

innehåll. 
- LTH ser över vad det är som ligger inom LTH:s webdomän liksom 

innehållet på alla sajter kopplade till LTH-domänen. LTH står ju som 
ansvarig utgivare för det som publiceras inom domänen. 

-  Information om ärendet förbereds inför styrelsemötet (SLTH) i maj 
eftersom företag och personer utanför vår region har reagerat och ställt 
sig frågande till det som publicerats i tidningar och på nätet. Vi 
förbereder denna punkt tillsammans med TLTH. 

- Arbetet med vår värdegrund, som inleddes på senaste prefektrådet och 
styrelsemötet, skall stärkas. Planering pågår. Både anställda och 
studenter skall omfattas av detta arbete. 

- LTH:s ledning träffade alla sektionsordförande och TLTHs ledning 29 
april för att diskutera hur studenter och anställda tillsammans skall 
stärka vår värdegrund. Mycket bra möte. Vi kommer att följa upp med 
ett nytt möte i höst. 

- 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. 
 

 Vårpropositionen  
Regeringen aviserar en satsning på totalt 100 miljoner på 1 400 nya platser 
för civilingenjörer och sjuksköterskor i Sverige. För LU:s del innebär 
satsningen drygt 100 nya platser och en tilldelning på 9,5 miljoner kronor i 
utökad ram. 
 

 Börje Wickberg har gått bort 
Börje Wickberg var professor i organisk kemi vid LTH och var omtyckt 
både som lärare, forskare och vän. Han var en av de professorer som 
byggde upp LTH. Han har satt ett outplånligt avtryck på LTH. Läs och 
minns Börje på sid 151-155 i LTH:s 50-årsbok. 
 

 Åtgärdsprogram 
Vid styrelsemötet 14 december beslutades om ett åtgärdsprogram, 
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Genomförda åtgärder samt planerade åtgärder:  
 
– Skrivelse till departementet 
Har uppenbarligen haft effekt eftersom det i tilläggsbudgeten kommer 
extra tilldelning till fler ingenjörsplatser. 
 
– Livsmedelsteknisk utbildning 
Beslut att utbildningen inte heller startas 2014 utan först 2015. 
Vi har kontakter med Folkuniversitetet att driva en livsmedelsutbildning i 
samverkan med företagen. 
 
– Tekniskt basår 
Beslut att starta tekniskt basår 2014 antagligen i något mindre omfattning 
än senast. 
Vi försöker få departement och kommunförbund 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. 
 
– 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, Positiv reaktion. 
 

– Information 
Pressrelease har skickats ut 
Sveriges ingenjörer och Teknikföretagen hålls informerade! 
 

 Nyckeltal för kvalitets- och verksamhetsuppföljning 
Den diskussion om nyckeltal (KPI) som initierades av styrelsen under 
2012 har förts vidare inom organisationen. I samband med årsrapporterna 
för grundutbildning respektive forskarutbildning har ett antal nyckeltal 
presenterats. 
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En sista översyn av vad som framkommits och planeras kunna rapporteras 
till styrelsen vid majmötet. 
 
 

4. Infrastruktur 
 

 Spårväg i Lund 
 
 Ny webbplats för spårvägsprojektet i Lund, www.spårväglund.se 
Information, fakta, dokument, kartor – och en möjlighet att föra 
medborgardialog. Nu öppnar Lunds kommun en webbplats ägnad åt den 
planerade spårvägslinjen Lund C-ESS, www.spårväglund.se. 
Angående påverkan från magnetfält från spårvagnarna 
Sannolikt kommer inte MaxIV att påverkas. Reine Wallenberg och Mikael 
Akke på Kemicentrum undersöker eventuell påverkan på 
elektronmikroskop och NMR-utrustning. 
 

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

 Medicon Village 
Just nu finns drygt 650 personer verksamma på Medicon Village. Just nu flyttar 
immunteknologi från LTH till Medicin Village. 
Den yta de lämnar kan disponeras av en eventuell ny institution i medicinsk 
teknik som kan beslutas vid LTH:s styrelsemöte. 

 Trafikflygarhögskolan, TFHS 
Ny ansökan om yrkeshögskoleplatser har lämnats in. 
Planering av samverkan inom forskning med Tromsös flygutbildning pågår. 
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5. Grundutbildning 
 

 Faddrar utbildas för höstens introduktion 
Många teknologstudenter gillar att bli faddrar för nybörjarna eller nollorna 
som de också kallas. Under våren genomförs därför utbildning som ska ge 
kvalificerade ledare. I förra veckan startade ett första fyratimmarspass med 
upplevelsebaserade övningar genom bland annat storytelling. Detta utifrån 
begrepp som de blivande faddrarna själva upplever som viktiga. - Det 
handlar om att ge de här studenterna träning i självledarskap så att de blir 
medvetna om sina personliga värderingar och inre motivation, säger 
studievägledare Maria Sörensson. - Idag har vi cirka 180 deltagare här 
inne på Kårhuset av de närmare 650 studenter som nu utbildas inför 
introduktionen i höst. 
 

 Fler vill bli civilingenjörer (ur pressmeddelande från LTH, Per W) 
Ansökningarna till Lunds Tekniska Högskola, LTH, är fler än någonsin 
tidigare. Enligt preliminära siffror har antalet förstahandssökanden till 
civilingenjörsutbildningarna ökat med 4 procent till totalt 2350, vilket 
innebär mer än två sökanden per plats.  Samtidigt är det oförändrat antal 
som vill bli industridesigner eller högskoleingenjör. Söktrycket till 
arkitekt- och brandingenjörsutbildningarna har minskat men ligger ändå på 
en mycket hög nivå. 
Särskilt stora är ökningarna till etablerade utbildningar inom datateknik, 
kemiteknik och teknisk fysik liksom teknisk matematik. Söktrycket till 
utbildningar inom samhällsbyggnad minskar något efter flera års ökningar. 
I regeringens vårproposition utlovas 9,5 miljoner kronor extra till 
utbildningar inom vård och teknik vid Lunds universitet.  – Vi är glada för 
att LTH får en ekonomisk förstärkning. Det innebär med största 
sannolikhet att vi kan ta anta lika många studenter till teknikutbildningar 
som förra året, avslutar Per Warfvinge 
 

 HSV-utvärdering 
Denna pågår just nu genom att bedömargrupper engagerade av HSV läser 
självvärderingar och genomför intervjuer med lärosätena. Intervjuerna kommer 
att ske under perioden 18 mars till 3 maj. Resultaten från utvärderingarna 
kommer i början av hösten 2013. 
 

 Kvalitetsdialoger har genomförts av kvalitetssamordnare och vicerektor med 
programledningar för LTH:s utbildningsprogram. Dialogerna har baserats på de 
läsårsrapporter som program och utbildningsnämnder har sammanställts.  
 

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

 
 

6.  Forskning/FoU – Forskningsinitiativ 
 

 Energimyndigheten ger 108 milj till sex forskningsprojekt inom solenergi 
Tunnfilmssolceller tar stadigt marknadsandelar från kiselsolceller. I Sverige 
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satsar Energimyndigheten stora pengar både på forskning om tunnfilmsteknik 
och stöd direkt till företag som utvecklar och tillverkar tunnfilmssolceller.  
De svenska företag som tidigare byggt solcellsmoduler och paneler med 
kristallina kiselsolceller har utplånats av konkurrensen från Kina. I dag finns det 
bara en tillverkare kvar i Sverige, Swemodule i Värmland. Däremot är 
optimismen stor om att svenska företag ska ta en position inom 
tunnfilmssolceller.  Tunnfilmssolceller drar mindre halvledarmaterial och man är 
inte begränsad av kiselskivans storlek. Det mikrometertunna halvledarmaterialet 
läggs direkt på en glasskiva. 
Ett av projekten har gått till Lund: 
 Nanotrådsbaserade solceller för realisering av billig förnybar energi. 
Projektledare Lars Samuelson, Lunds tekniska högskola. Beviljas 9 miljoner 
kronor under fyra år. 
Projektet syftar till att utveckla solceller med hög verkningsgrad till rimliga 
produktionskostnader genom att använda nanotrådar av III-V-halvledare. 
Projektet drivs i samverkan med företaget Sol Voltaics 
 

 Stort anslag till livsmedelsforskning från FORMAS 
Forskargruppen Laboratoriet för Livsmedelshygien fick 16 miljoner 
kronor tillsammans med Beatrix Alsanius på Alnarp för att jobba med: 
Säkra bladgrönsaker från jord till bord: Bladytans mikroekologi och  
preventionsstrategi mot EHEC (acronym: Safe Salad) 
 

 Region Skåne fryser bidrag till MaxIV 
Region Skåne ska bidra med 135 miljoner kronor till bygget av Max IV. 
Men några pengar har inte betalats ut och nu tvingas Lunds universitet att 
ta av sitt överskott för att täcka upp. – Vi befinner oss i den situationen att 
vi inte kan fullfölja betalningen, säger Harald Lindström, som har särskilt 
ansvar för Region Skånes strategiska investeringar. 2010 beslutade Region 
Skåne att bidra till bygget av forskningsanläggningen Max IV med 135 
miljoner, efter indexuppräkningen har det vuxit till 145 miljoner kronor. 
Men Regionen har hela tiden haft ett förbehåll: kostnaden måste kunna 
skrivas av som en investering, annars blir det inga pengar. För detta krävs 
antingen en lagändring så finansieringen kan betraktas som en investering 
och skrivas av, på samma sätt som när Regionen betalar för vägar eller 
järnvägar. En annan möjlig väg är att Max IV lyfts ut från Universitet och 
blir ett aktiebolag. Inget av detta är aktuellt i nuläget. 
 

 17, 9 miljoner till ny forskning inom arbetsmiljö och hälsa 
AFA Försäkring beviljar sex forskare totalt 17,9 miljoner kronor för 
forskning om arbetsmiljörisker vid ökad biogasanvändning, kombination 
av fysiska och mentala uppgifter för att minska belastningsskador, byte av 
bullrande leksaker inom förskolor, luftföroreningar i samband med 
reumatoid artrit, framtida behandling av cancersjukdomar samt träning för 
att förkorta sjukskrivningstiden vid ryggoperationer. Anslagen ges till 
forskare verksamma vid Umeå universitet, Högskolan i Gävle, Göteborgs 
universitet, Lunds Tekniska Högskola och Karolinska Institutet. 
När det blir vanligare att använda som förnybara bränslen, som biogas för 
fordon, möter många människor i olika verksamheter helt nya risker. En 
forskargrupp ledd av professor Mats Bohgard, Lunds Tekniska Högskola, 
får 4 050 000 kronor för att ta fram kunskap om hur man i förväg ska 
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utforma arbetsmiljöer på arbetsplatser på ett sådant sätt att de anställda 
inte drabbas av hälsoproblem 
Uppdrag från regeringen till VR, FAS, Formas ch Vinnova, att utreda och 
lämna förslag till en modell för en resursfördelning till universitet och 
högskolor som innefattar bedömning av forskningens kvalitet och 
relevans. 
 

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

 MAPCI - Mobile and Pervasive Computing Institute at Lund University 
(ur LUs pressmeddelande) 
Lunds universitet har i samarbete med Sony Mobile och Region Skåne gått 
samman för att bilda ett nytt kompetenscentrum vid LTH som benämns: 
Mobile and Pervasive Computing Institute at Lunds University, MAPCI. 
Grundarna avser att gemensamt satsa minst 100 miljoner kronor över en 
tioårsperiod som grundfinansiering för MAPCI. Svenska och internationella 
forskningsanslag ska därutöver komplettera finansieringen via olika projekt. 
Runt Lund och Malmö finns Mobile Heights, ett mobilkluster vars 
medlemmar representerar drygt 7000 högt kvalificerade anställda och en 
sällsynt bredd på företag. Utöver medlemsföretagen omfattar klustret också 
affärsstöd till innovativa uppstartsbolag och världsledande forskning inom 
hårdvara (System Design on Silicon, SOS), mjukvara (Embedded 
Applications Software Engineering, EASE) och applikationer (Network for 
Mobile Services & Applications, NMSA) vid Lunds universitet, Blekinge 
tekniska högskola och Malmö högskola 
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 Uppdrag från rektor LU till alla fakulteter 
- Uppdrag avseende fakulteternas och USVs strategiska arbete för sin 
forskning 
- LU:s övergripande planering gällande ESS, MaxIV och Science Village 
Scandinavia – uppdrag till fakulteterna planeras 
- Internationella toppforskare. Utlysning från VR förväntas. LU ansöker men 
vill ha in förslag från fakulteterna. 
 

 Grundforskning inom teknisk mekanik avgörande för samhällsnytta 
Svensk forskning inom teknisk mekanik är stark, menar en internationell 
panel som utvärderat området. Panelen betonar också att finansieringen av 
grundforskning inom teknisk mekanik är viktig för att lägga grunden för 
framtida forskning som möter samhällets behov. 
Svensk forskning inom teknisk mekanik är stark inom en rad områden 
visar en nyligen genomförd utvärdering. Särskilt områdena 
hållfasthetslära, strömningsmekanik och förbränningsteknik lyfts fram. 
För att forskningen inom området ska kunna uppfylla framtida krav på 
industriell konkurrenskraft och tillfredsställa behovet av hållbar och 
effektiv energianvändning, betonar panelen att det är viktigt att de statliga 
finansiärerna säkerställer stödet till den grundläggande forskningen inom 
teknisk mekanik. Den finansiering som kommer från industrin är relativt 
tätt knuten till specifika tillämpningar. 
 

 Energimyndigheten ger 108 milj till sex forskningsprojekt inom 
solenergi 
Tunnfilmssolceller tar stadigt marknadsandelar från kiselsolceller. I 
Sverige satsar Energimyndigheten stora pengar både på forskning om 
tunnfilmsteknik och stöd direkt till företag som utvecklar och tillverkar 
tunnfilmssolceller.  
De svenska företag som tidigare byggt solcellsmoduler och paneler med 
kristallina kiselsolceller har utplånats av konkurrensen från Kina. I dag 
finns det bara en tillverkare kvar i Sverige, Swemodule i Värmland. 
Däremot är optimismen stor om att svenska företag ska ta en position 
inom tunnfilmssolceller.  Tunnfilmssolceller drar mindre halvledarmaterial 
och man är inte begränsad av kiselskivans storlek. Det mikrometertunna 
halvledarmaterialet läggs direkt på en glasskiva. 
Ett av projekten har gått till Lund: 
 Nanotrådsbaserade solceller för realisering av billig förnybar energi. 
Projektledare Lars Samuelson, Lunds tekniska högskola. Beviljas 9 
miljoner kronor under fyra år. 
Projektet syftar till att utveckla solceller med hög verkningsgrad till 
rimliga produktionskostnader genom att använda nanotrådar av III-V-
halvledare. Projektet drivs i samverkan med företaget Sol Voltaics 
 

 Foodbest DK/SE konceptet för en EIT-KIC fortgår. 
Det ser mycket lovande men mycket förhandlande återstår. 

 Forskningsportaler 
Produktionsportal, Materialportal och Transportportal kommer att introduceras 
och invigas under året. 
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7.  Internationalisering 
 
 Masterprogrammen  

Totalt har 147 avgiftsskyldiga sökt något av LTH:s 8 utannonserade program och 121 
av alla antagna är villkorligt antagna. Trenden är att LTH:s mastersprogram har högre 
antagningstal i år jämfört med 2012 och flera har tackat ja till stipendier. Flera 
aktiviteter planeras i slutet av terminen, såsom ”Farewell” för de som tar examen, 
samt en cykelutflykt i juni (arrangeras av TLTH) för de som just slutat år 1. 
Arrangemangen är ett led i arbetet med (blivande) alumni. 

 
 Science without Borders 

Brasilianska staten har sjösatt ett gigantiskt stipendieprogram, ”Science without 
Borders”, med målet att skicka ut 100 000 studenter inom naturvetenskap och teknik. 
Studenterna betalar fulla studieavgifter och LTH har erbjudit 32 kurspaket, med start 
hösten 2013, på engelska.  
Totalt har Brasilien godkänt 84 stipendiater till Sverige, 9 studenter antogs till LTH. 
Som jämförelse har KTH 14 stipendiater, medan Naturvetenskaplig fakultet vid LU 
inte har några.  
I nästa call inkluderas inte enbart grundutbildning utan även doktorander, postdocs 
och sandwich-doktorander. LTHs institutioner är öppna för möjligheten att ta emot på 
dessa högre nivåer. 
 

 Global Engineering 3 
GE3 är ett nätverk som bildades 1995 – ett i Europa och ett i USA. Nätverket 
består idag av medlemmar från USA, Europa, Asien, Latinamerika, Australien 
och Mellanöstern. Sverige saknas bland medlemsländerna och under 2012 fick 
LTH och KTH en inbjudan till nätverket, och att vara med på den årliga 
konferensen som observatörer innan ev. beslut om ansökan om medlemskap. 
Per Warfvinge och Christina Grossmann deltog i konferensen 7 -10 april. 
Under konferensen presenterade också Per en –, ”Assessment, Accountability, 
and Educations Quality in the United States and Sweden” tillsammans med 
Steve Culver, Sr. Associate Director, Office of Assessment & Evalutation, 
Virginia Tech. 
Ett medlemskap i Global E3 skulle gynna LTH på flera sätt. Inte bara får 
studenterna ytterligare möjligheter att komma till attraktiva utbytesplatser, 
utan framförallt skulle Lunds universitet/LTH få större synlighet 
internationellt. Att på detta sätt få möjligheten att fördjupa relationerna med 
attraktiva universitet av världsklass (t ex University of Michigan, University 
of Wisconsin, Texas Tech) betyder mycket. Ett medlemskap ger möjlighet att 
testa partners, innan man eventuellt går vidare till ett bilateralt avtal. 
Möjlighet att konsolidera samarbetet med de universitet vi redan har bilaterala 
avtal med genom årliga träffar – något som redan under detta möte resulterade 
i fler eftertraktade studieplatser vi Technical University of Nanyang, 
Singapore. 
 

 Magalhães – LTH:s nätverk mot Latinamerika 
Magalhães är ett nätverk som syftar till att öka utbytet mellan Europa (16 universitet) 
och Latinamerika (15 universitet). Nätverket har öppnat upp länder som t ex 
Argentina, Chile, Brasilien och Colombia för LTH:s studenter. Sedan 2010 uppbär 



 
 
 13 

LTH posten som vice-president i nätverket. Den 6-7 maj hade nätverkets 
arbetsutskott möte i Prag, varvid åtgärder från årsmötet 2012 följdes upp och det 
beslutades att föreslå för årsmötet 2013 att sikta på utvidgning i Storbritannien. 
 

 U-Multirank, LTH medlem av task force inom CESAER 
U-Multirank är ett system avsett för ranking av Europeiska universitet, det enda som 
har finansiellt stöd av EU kommissionen. En av kommissionens referensgrupper är 
CESAER, Conference of European Schools of Advanced Engineering Education and 
Research i vilket LTH är medlem sedan 2008. Trots att LU centralt valt att inte delta i 
utvecklingen av U-Multirank har LTH valt att aktivt bidra inom ramen för CESAER. 
Vi tror att detta kommer öka LTH:s kompetens vad gäller internationella rankingar 
och hur LTH kan agera proaktivt i sitt strategiska arbete. 
 

 Ansökan ICI-ECP 
En ansökan lämnades in 15 maj med syfte att stötta mobiliteten mellan framförallt 
LTH och Kyushu University, genom att studenterna får en möjlighet till stipendier 
om ansökan beviljas. Projektet kallas EU-JAMM (EU-Japan Advance3 
Multidisciplinary Master Studies). Deltagande universitet: 
Japan: Kyushu University, Osaka University, Nara Women’s University, Kobe 
University (koordinator) 
Europa: University of Essex, University of Groningen, Jagiellonian University, Lund 
University, Tilburg University, University of Leuven (koordinator) 
 

 Global Day 
Den 16 april anordnades en första universitetsgemensam dag för att stimulera 
studenterna till utbytesstudier. Dagen arrangerades av Externa Relationer tillsammans 
med fakulteterna. Programmet bjöd på föreläsningar från näringsliv, akademiker och 
partneruniversitet om nyttan av utlandsstudier, samt en mässa där möjligheterna att 
läsa utomlands i olika världsdelar presenterades. LTH avslutade med en presentation 
av möjligheterna för våra studenter – en programpunkt som besöktes av ca 200 
teknologer i åk 1-3. 
 

Besök 
11-22 mars - Ms Katherine Sherwin, Internationell koordinator vid Universidad Técnico 
Santa Maria, Valparaiso, Chile, är på ”Staff exchange” på Internationella avd. 
22-25 april – Vice-Rector for Scientific Affairs Prof. Hala Khyami-Horani och Dr. Rami 
Ali, University of Jordan. 
24 april – John Cramer, Greenwich University, UK – samarbetsduskussioner inom 
arkitektur. 
25 april – Katja Durkin, University of Nottingham (U21), Staff exchange. 
16-17 maj – Campus Advisors från University of California – diskussioner om fördjupat 
samarbete. 
22 maj – Vrije Universiteit Bryssel och Université Libre de Bruxelles – samarbete inom 
befintligt partnerskap. 
8. Information/Rekrytering/Externa kontakter 
 

 URANK – Årets universitetsranking är publicerad 
Urank bedömer i motsats till andra rankningar inte lärosätena enbart som 
forskningsinstitutioner. I stället är resultaten en sammanvägning av inte 
mindre än 27 statistiska kriterier: alltifrån söktryck, lärartäthet, 
studenternas antagningsbetyg och prestationer, till hur lätt de 
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färdigutbildade haft att få jobb. Även graden av internationell miljö 
räknas, liksom hur stor andel av studenterna som har utländsk bakgrund 
eller kommer från hem utan studievana. Totalrankingen gynnar 
branschhögskolor vilket framgår av tabellen. 
 
Totalranking (Siffra inom parentes = förändring mot i fjol) 
1. Karolinska institutet (+/-0) 
2. Handelshögskolan i Stockholm (+/-0) 
3. Sveriges lantbruksuniversitet (+/-0) 
4. Kungl. Tekniska högskolan (+/-0) 
5. Uppsala universitet (+1) 
6. Chalmers tekniska högskola (-1) 
7. Lunds universitet (+/-0) 
8. Linköpings universitet (+1) 
9. Göteborgs universitet (-1) 
10. Stockholms universitet (+1) 
11. Umeå universitet (-1) 
12. Örebro universitet (+/-0) 
13. Högskolan i Jönköping (+2) 
14. Luleå tekniska universitet (-1) 
15. Södertörns högskola (-1) 
16. Malmö högskola (+/-0) 
17. Karlstads universitet (+5) 
18. Linnéuniversitetet (+/-0) 
19. Mälardalens högskola (+/-0) 
20. Blekinge tekniska högskola (+1) 
21. Högskolan i Borås (-4) 
22. Högskolan i Halmstad (-2) 
23. Mittuniversitetet (+2) 
24. Högskolan i Gävle (+2) 
25. Högskolan Dalarna (-1) 
26. Högskolan Väst (+2) 
27. Högskolan i Skövde (-4) 
28. Högskolan Kristianstad (-1) 
29. Högskolan på Gotland (+/-0) 
 

I rankningen ingår nio utvärderingar av olika studieområden och enskilda 
utbildningsprogram. 
 
Teknik/Ingenjörer (22 rankade) 

1. Kungl. Tekniska högskolan (+/-0) 
2. Lunds universitet (+1) 
3. Chalmers tekniska högskola (-1) 
4. Uppsala universitet (+1) 
5. Linköpings universitet (-1) 
6. Luleå tekniska universitet (+/-0) 
7. Blekinge tekniska högskola (+1) 
8. Högskolan i Jönköping (+2) 
9. Mälardalens högskola (-2) 
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10. Högskolan i Gävle (+7) 
 

Naturvetenskap (16 rankade) 
1. Sveriges lantbruks- universitet (+/-0) 
2. Lunds universitet (+/-0) 
3. Uppsala universitet (+1) 
 

Medicin/Läkare (sju rankade) 
1. Lunds universitet (+/-0) 
2. Linköpings universitet (+2) 
3. Karolinska institutet (+/-0) 
 

Vård/Sjuksköterskor (23 rankade) 
1. Karolinska institutet (+2) 
2. Lunds universitet (-1) 
3. Göteborgs universitet (+1) 
 

Jurist (sex rankade) 
1. Uppsala universitet (+/-0) 
2. Lunds universitet (+1) 
3. Örebro universitet (+2) 

 
HumSam (24 rankade) 

1. Uppsala universitet (+/-0) 
2. Lunds universitet (+2) 
3. Linköpings universitet (-1) 
 

Psykolog (tio rankade) 
1. Linköpings universitet (+1) 
2. Uppsala universitet (-1) 
3. Karolinska institutet (+4) 
4. Lunds universitet (+/-0) 
 

Ekonom (25 rankade) 
1. Uppsala universitet 
2. Handelshögskolan i Stockholm (+1) 
3. Högskolan i Jönköping (+2) 
4. Lunds universitet (+2) 
 

Socionom (16 rankade) 
1. Ersta Sköndal högskola (+7) 
2. Göteborgs universitet (+1) 
3. Stockholms universitet (-1) 
4. Högskolan i Jönköping (+2) 
5. Karlstads universitet (+9) 
6. Uppsala universitet (-5) 
7. Lunds universitet (-2) 
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 QS World University Ranking 
 
De klassiska elituniversiteten i USA och Storbritannien toppar listan över 
världens bästa universitet. Men även i Sverige har vi utbildning i 
världsklass - Karolinska institutet i Solna är världens fjärde bästa 
universitet i farmakologi och tionde bästa i medicin. QS World University 
Rankings by Subject rankar varje år världens 700 bästa universitet 
ämnesvis. Toppar gör universitetet i Harvard i flera ämnen, vilket gör det 
till världens främsta. Men även svenska universitet hamnar högt - 
Karolinska institutet i Solna placerar sig på fjärde plats i ämnet 
farmakologi. I medicin hamnar samma universitet på tionde plats. Andra 
svenska universitet i topp 50 i olika ämnen är Stockholms universitet, 
Lund Uppsala, Handelshögskolan, KTH, Chalmers och Sveriges 
lantbruksuniversitet. 
 

Några externa nyheter som delvis berör LTH 
 

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

 Klart att Sol Voltaics bygger fabrik i Lund. (från Rapidus) 
Till sommaren ska nanoteknikbolaget Sol Voltaics ha säkrat 10 till 20 
miljoner dollar i nytt riskkapital för en produktionsanläggning i Lund av 
material till solceller. Målet är att nå en miljard i omsättning inom en 
femårsperiod. 
Sol Voltaics har utvecklat ett material som är baserat på nanotrådar och 
som förbättrar effekten på solceller med över 25 procent. Nanotrådarna 
tillverkas genom aerotaxy, en metod som beskrevs i decembernumret av 
Nature och som har forskats fram vid nanometerkonsortiet i Lund.  
I första steget ska produktionslinjen årligen tillverka nanotrådar till 
solceller med sammanlagd kapacitet på 5 megawatt 2015, men relativt 
snart därefter ska den siffran vara uppe i 100 megawatt per år. 

 Nanoteknikbolaget Glo drar in rekordinvestering 
En av de största investeringarna någonsin för en skånsk 
forskningsavknoppning. Glo, med rötterna i nanometerkonsortiet i Lund. 
En aktieemission genomförs som tillför flera hundra miljoner kronor i 
riskkapital. Målet är att ha en första kommersiell lysdiod på marknaden 
vid årsskiftet. 

 Sol Voltaics ett av de ”33 hetaste företagen” enligt Ny Teknik 
Företaget har utvecklat en ny typ av process för att tillverka nanotrådar i 
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galliumarsenid. Trådarna, som fångar ett brett spektrum av solljuset, växer 
fram i rasande fart på guldpartiklar som svävar i het gas.  De solfångande 
nanotrådarna kan sedan blandas i en vätska. När man lägger vätskan på 
vanliga kisel- eller tunnfilmssolceller så ökar verkningsgraden i ett slag 
med mer än 25 procent. Tekniken bygger på världsledande forskning vid 
Lunds universitet. Nu vill Sol Voltaics ta in nytt kapital för att bygga en 
fabrik i Lund som kan tas i drift år 2015. 

 Uppåt 600 tjänster försvinner från anläggningen i Lund när 
krisdrabbade ST-Ericsson delas upp mellan moderbolagen. 
Pressrelease: Ericsson and STMicroelectronics agree on strategic way 
forward for ST-Ericsson Mar 18, 2013  
Ericsson (NASDAQ:ERIC) and STMicroelectronics (NYSE:STM) today 
announced an agreement on the way forward for the joint venture (JV) ST-
Ericsson. As communicated by the parent companies in December 2012, 
both have been working together toward a strategic solution for the JV. 
After months of intensive joint work, the parent companies have selected 
the strategic option which maximizes their respective future prospects and 
growth plans. 

 Lån och miljondonation till Medicon Village-forskning från 
Länsförsäkringar 
Länsförsäkringar Skåne inleder ett samarbete med Medicon 
Village.Samarbetet innebär att försäkringsbolaget ska ge årliga donationer 
på 775 000 kronor i fem år samt låna ut 25 miljoner kronor till 
kunskapscentret i Lund. – Vi vill bidra till att skapa en unik tillväxtmiljö 
för kunskaps- och utvecklingsintensiva bolag inom Life science i 
regionen, säger Susanne Peterson, vd för Länsförsäkringar Skåne, i ett 
pressmeddelande. 
Donationen går till Medicon Village och Mats Paulsson stiftelse. Stiftelsen 
instiftades 2010 och fokuserar på vetenskaplig forskning, framförallt inom 
medicin. 
 

 Medicon Valley Alliance (MVA) spikar framtidens fokusområden  
På ett styrelsemöte förra veckan beslutade Medicon Valley Alliance, 
MVA, vilka tre områden som ska stå i fokus för medlemsorganisationens 
arbete: e-health, immunreglering och systembiologi. 
MVA har sedan en tid arbetat med att sålla fram fokusområden inom life 
science. MVA har anlitat Boston Consulting Group för att kartlägga 
möjligheterna för klustret, som enligt rapporten lider av låg tillväxt och är 
beroende av några få storbolag. Det slutliga målet är att få branschen att 
växa och kunna attrahera internationella toppforskare och företag till 
regionen. 
Av de områden konsultrapporten pekat ut har tre valts för omedelbar 
uppstart. Ett fjärde område, stukturbiologi, anses också viktigt, men 
eftersom forskningen där är knuten till bland annat ESS och MAX IV drar 
MVA igång detta senare.  
MVA:s roll blir nu att driva den fortsatta processen, arbeta med 
finansiering och säkra politisk uppbackning. 
Inom e-health handlar det om att med IT-hjälpmedel klara hemsjukvård 
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med övervakning och medicinering på distans. I området immunreglering 
studeras immunsystemets roll i sjukdomar och behandling. Det tredje 
fokusområdet, systembiologi, handlar om att anpassa läkemedel genom att 
studera olika individers arvsmassa kopplat till vilka sjukdomar de drabbas 
av under sina liv. Här har både Danmark och Sverige en unik position i 
och med våra personnummersystem och befintliga biobanker. 
På topplistan över styrkeområden har även storskalig bioteknisk 
produktion, functional food samt reproduktionstekniker figurerat. Dessa 
har valts bort med motiveringen att det redan finns uppbackning i form av 
samarbeten och ekonomiska satsningar från andra aktörer. MVA kommer 
dock att bidra med bland annat internationell marknadsföring. 
 

 AstraZeneca fokuserar på tre strategiska centra varav Mölndal är ett. 
Mölndal blir ett av de tre nya strategiska forsknings- och 
utvecklingscentra som Astra Zeneca fokuserar på.  
Astra Zenecas beslut innebär att Mölndalsanläggningen stärks i sin roll 
som ett strategiskt center för forskning och utveckling. I Mölndal kommer 
företaget att koncentrera sig på att utveckla nya användningsområden för 
läkemedel som redan finns på marknaden. Övriga nya Fou-centra som ska 
byggas upp placeras i Cambridge, Storbritannien och i Gaithersburg, USA. 
Enligt företaget är målsättningen att stärka forskningen och ta en 
världsledande roll för innovationer inom bioläkemedel. 

 Ideon Science Park gör nytt rekordbokslut 
Under 2012 etablerade sig 74 företag på Ideon i Lund, en av norra Europas 
mest framgångsrika innovationsmiljöer – det är fem fler än rekordåret 
2011 och pekar på en uppåtgående trend att Ideon växer och bidrar till 
positiv utveckling i hela regionen.  
När Sveriges första och största science park sammanfattar bokslutet 2012 
är det mestadels rekordsiffror som infinner sig. Ideon har varit starten för 
flera svenska export- och bolagsframgångar, som Sony Mobile, QlikTech, 
Axis Communications, Scalado och TAT – och företagen som startar på 
Ideon drar ofta med sig hela regionen, eftersom de förr eller senare flyttar 
ur innovationsmiljön och skapar arbetstillfällen och skattekronor även på 
andra platser. 
– I dag är vi cirka 330 företag på Ideon som tillsammans har runt 2.500 
anställda – fördelat på 120.000 kvadratmeter, säger Hans Möller, vd för 
Ideon AB. 
– Profilbyggnaden Ideon Gateway – den enskilt största utvidgningen 
sedan Ideon startade 1983 – är redan belagd till väldigt hög grad och vi har 
nu hela fyra inkubatorer i innovationshuset Ideon Agora – en unik miljö 
med en stor kritisk massa med hög kompetens kring öppen innovation, 
affärsutveckling och försäljning inom en radie av 200 meter 
 

Universum presenterar en ny Företagsbarometer 

Företagsbarometern listar de mest populära arbetsgivarna i Universums 
undersökning bland högskole- och universitetsstudenter. Det här är 2012 års lista. 
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Ekonomer 

1. IKEA 
2. Google 
3. Hennes & Mauritz 
4. Ernst & Young 
5. PwC 
6. Swedbank 
7. SEB 
8. Handelsbanken 
9. L'Oréal 
10. KPMG 
11. McKinsey & Company 
12. Sveriges Riksbank 
13. Utrikesdepartementet 
14. Nordea 
15. Spotify 
16. Exportrådet 

 
Civilingenjörer 

1. Google 
2. IKEA 
3. Ericsson 
4. Vattenfall 
5. ABB 
6. ÄF 
7. AstraZeneca 
8. SWECO 
9. McKinsey&Co 
10. Microsoft 
11. Scania 
12. Spotify 
13. Volvo Gtoup 
14. Tetra Pak 
15. Accenture 
16. E.ON 
17. Siemens 
18. Sony Ericsson 
19. Atlas Copco 
20. Samsung 

 
Högskoleingenjörer 

1. Google 
2. Skanska 
3. NCC 
4. Volvo Group 
5. IKEA 
6. ABB 
7. SWECO 
8. Peab 
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9. Microsoft 
10. Ericsson 
11. White rkitekter 
12. Volvo Car corporation 
13. Sony Ericsson 
14. Vattenfall 
15. Scania 
16. Försvarsmakten 
17. SAS 
18. Saab 
19. Toyota 
20. ÅF 

 

Flest patentansökningar – Lund ligger högt 
Södertälje är den kommun i Sverige där det görs flest patentansökningar per 
invånare. Under åren 2008–2012 gjordes nära 4,5 patentansökningar per tusen 
invånare i Södertälje, varav en stor del är kopplade till företaget Scania. Tvåa på 
listan är Emmaboda kommun med fyra ansökningar per tusen invånare. 
Universitetsstäderna Lund och Uppsala ligger högt på listan men även små 
kommuner som Nykvarn, Pajala och Lysekil tar sig in bland kommunerna med 
flest patentansökningar per invånare. En ensam uppfinnare står för 34 av de 36 
patentansökningar som gjordes av uppfinnare i Emmaboda under den granskade 
femårsperioden. 
 
Antal patent och antal patent per tusen invånare 
1 Södertälje (401) 4,48 
2 Emmaboda (36) 4,00 
3 Lund (441) 3,90  
(Nyhetsbyrån Sirens granskning av inkomna ansökningar till Patent- och 
registreringsverket) 

 Hållbarhetshus 
Lunds kommun undersöker möjligheterna att bygga ett ”Hållbarhetshus” på 
Ideon s torg vid Ideons gammahus. LU/LTH följer utvecklingen, 

 
 

9. LU – allmänt 
 

 ESS tidigare VD Colin Carlile till Science Village Scandinavia 
Colin Carlile, som lett ESS-projektet sedan 2006, tillträder en position som 
särskild rådgivare i Science Village Scandinavia AB.  
 

 Klart med ny kårledning för LUS 
Clara Lundblad, 27, väljs till ny ordförande för det kommande 
verksamhetsåret 13/14. Hon är just nu ordförande för HTS, Humanistiska och 
teologiska studentkåren.. 
Edward Linderoth-Olson, 25, studerar Datateknik under LTH:s 
Kinainriktning och är tidigare vice ordförande på Teknologkåren med 
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ansvar för utbildningsfrågor. Han valdes till vice ordförande i kårsamarbetet. 
 

 Rasmus Kjellén, avgående ordförande för TLTH, är invald i styrelsen för SFS 
(Sveriges förenade studentkårer) 
 

 Lunds universitets fundraisingkampanj inför 350-års jubileet ” Lund 
University – For a better world” har börjat komma in i ett aktivare skede. 
Varje fakultet ombeds ta fram 3-4 prioriterade projekt för donationer, 
långsiktiga, gärna tvärvetenskapliga, viktiga utmaningar för människor som 
är förståeligt även för utomstående. Huvudansvarig för LTH är Eric 
Hamilton. Utförligt informationsmaterial kommer att sändas ut inom kort. 
Fakulteten kommer att ha en kontaktperson som ansvarar för kontakterna 
gentemot fundraisingkampanjen. 
Uppdrag till institutionerna: Skicka in förslag på donationskampanjobjekt till 
Beatrice Nordlöf. Inledningsvis räcker det med kortfattade beskrivningar men 
de slutliga cirka 4 förslagen skall beskrivas på 2-4 sidor. 
Se exempel här: 
http://www.lu.se/innovation-samverkan/forskningsutmaningar och 
http://www.lu.se/innovation-samverkan/ge-till-lunds-universitet/detta-kan-
du-ge-till/kultur-och-upplevelser. 
 

 Det gröna universitetet eller ”Gröna Lund” 
Ny forskningsorganisation ska göra Lunds universitet grönare .  
Lunds universitet håller på att bygga upp en ny paraplyorganisation som 
ska knyta samman ett tiotal forskargrupper inom energi- och 
miljöforskningen. Styrelseordförande blir Margot Wallström. 
Den nya organisationen ska formaliseras innan sommaren och går i dag 
under arbetsnamnet Det gröna universitetet, eller ”Gröna Lund” som 
rektor Per Eriksson skämtsamt kallar det. Bland de nyckelpersoner som 
kan komma att ingå nämner han Henrik Smith, professor i biodiversitet, 
Lars Nilsson, professor i miljö- och energisystem samt Lena Neij, prefekt 
vid internationella miljöinstitutet. Kansliet är tänkt att ledas av 
universitetets miljöchef Claes Nilén. 
 

 Utbildningsnämnden LU angående Open accesskurser och e-lärande 
(MOOC = Massive Open On-line Courses) 
 Vid nämndens möte i förra veckan beslutades om en utredning om open-
accesskurser och e-lärande. Arbetet kommer att utföras under året. 
Därutöver beslutade nämnden att uppdra åt ett presidium bestående av 
nämndens vice ordförande, forskarutbildningskommitténs ordförande, 
internationaliseringskommitténs ordförande och en studentrepresentant att 
bereda ärenden rörande fördelning av ekonomiska medel som inkommit 
till nämnden. 
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