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LTH IDAG 

 
LTH utgör en central del av Lunds universitet. Detta ger LTH möjligheter att skapa 
samarbeten med medicin, naturvetenskap och ekonomi men också med humaniora, 
samhällsvetenskap, juridik och konst. Detta bidrar till att skapa starka och excellenta 
forsknings- och utbildningsmiljöer. 
 
LTH utvecklar sitt samarbete med näringsliv, universitet och högskolor inom Öresund 
University och med Region Skåne, Lund och Helsingborgs stad för att skapa förutsätt-
ningar för framtida forskningssatsningar. Det ökade engagemanget i EU-finansierade 
projekt som t.ex. EU:s  Interreg-satsningar innebär att omfattande nätverk byggs upp 
inom den europeiska forskningsvärlden. LTH utvecklar också sitt samarbete i flera in-
ternationella nätverk som U21 (Universitas 21), TIME och LERU (Leading European 
Research Universitys). 
 
LTH:s verksamhet är idag till hälften finansierad med externa medel. För forskning och 
forskarutbildning gäller att ca 2/3 av finansieringen sker med externa medel. Huvudde-
len av den externa finansieringen är kortsiktig med krav på att universitetet i större eller 
mindre omfattning skall ta över ansvaret efter det att den externa finansieringen upphör. 
En ökande andel utgörs av EU-medel och strategiska forskningssatsningar från finansiä-
rer som VR, SSF och VINNOVA. VR:s konkurrensutsatta ”fakultetsmedel” (Linnébi-
drag) är den enda långsiktiga satsning, som skapar möjlighet för forskarna att prova 
egna idéer. Dessa pengar går till forskargrupper som har dokumenterad internationell 
excellens.  
 
Sammansättningen av LTH:s personalstab har förändrats kraftigt de senaste åren. Till 
följd av lärarnas höga akademiska kvalitet och införandet av möjligheten och rättigheten 
att ansöka om att befordras till lektor och professor har antalet professorer vid LTH för-
dubblats. Samtidigt har antalet lektorer varit konstant. Fakultetsanslagen som stöder 
infrastruktur och personalens forskning är under samma tidsperiod i stort oförändrade. 
Antalet doktorander och administratörer har minskat för att klara de ekonomiska ramar-
na som fastställts. 
 
En stor del av dagens forskar- och lärarpersonal har rekryterats för att genomföra ex-
ternfinansierade forskningsprojekt med begränsad varaktighet avseende finansieringen. 
Detta har inneburit att den samlade lärarstaben idag endast är finansierad till ca 50 % av 
långsiktiga anslag som t.ex. grundutbildnings- och fakultetsanslag. Resten av finansie-
ringen sker med kortare extern finansiering ofta knuten till enskilda forskare. 
 
Lärare som saknar forskarutbildning anställs ibland som adjunkter. Anställning som 
adjunkt skall endast ske i undantagsfall eftersom undervisningskravet på dessa tjänster 
är stort och utrymme ofta inte ges för egen utveckling vilket innebär stopp i karriären.  
 
Andelen kvinnor i lärar- och forskarstaben är fortfarande för låg. Förutom att rekryte-
ringsbasen av kvinnor är mycket liten visar kvinnor ett mer avvaktande intresse av de 
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anställningsförhållanden som den stora andelen kortfristig extern finansiering innebär. 
Detta påverkar LTH:s möjligheter att utveckla en bättre balans mellan könen. 
 
De nya tekniska system som införs inom administrationen för att effektivisera densam-
ma innebär nya krav på kompetens hos den administrativa personalen samtidigt som 
arbetsuppgifter försvinner. En ökad specialisering och samverkan inom och mellan in-
stitutioner samt mot områdesnivån krävs för att uppnå nödvändig kompetensnivå hos 
administratörerna. LTH måste därför ställa nya krav på utbildning för anställd personal 
samt definiera nya profiler vid nyanställningar. 
 
LTH:s verksamhet är lokalmässigt samlad till de stora husen på LTH:s campus i norra 
Lund och till Campus Helsingborg. LTH:s verksamhet bör för den kommande femårs-
perioden kunna rymmas inom de befintliga husen. Omfattande ombyggnadsarbeten på-
går på kemicentrum och underhåll och verksamhetsanpassning krävs i flera hus. 
 
LTH verkar i en struktur som består av universitet, högskolor, forskningsinstitut, indu-
stri och dess organisationer samt samhällsinstitutioner och myndigheter - alla på regio-
nal, nationell och internationell nivå. Det är nödvändigt att kontinuerligt följa utveck-
lingen i denna struktur eftersom den är viktig för utformningen av forskning och grund-
utbildning för att studenternas anställningsbarhet efter examen skall vara bästa möjliga. 
LTH har en kontinuerlig kontakt med industrin genom sitt näringslivsråd för att diskute-
ra främst grundutbildningsfrågor. LTH arbetar dessutom med näringslivsorganisationer 
och bilateralt med företag för att uppdatera/bli uppdaterad avseende forskningsbehov 
och nya initiativ. LTH etablerar också ”en ingång” så att intresserade utanför högskolan 
lätt ska hitta kontaktvägar för att få information och kunskap om verksamhet inom LTH 
såsom examensarbeten, uppdrag, utbildningsprogram mm.  
 
LTH är och har varit mycket framgångsrik då det gäller EU-finansiering. Begränsningen 
av EU-anslagens bidrag till gemensamma kostnader innebär dock ökande krav på med-
finansiering från LTH:s fakultetsmedel.   
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STRATEGISKA STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
 
 

LTH:S VISION 
 

LTH – i spetsen för ingenjörsvetenskap 
 
 
 
 

PERSONAL 
 
I takt med att konkurrensen skärps måste sättet att arbeta anpassas till de nya villkor, 
som det omgivande samhället ställer. Målet är att alla lärare/forskare och forskarstude-
rande skall ha aktuell erfarenhet av egen forskning samtidigt som man deltar i grundut-
bildning och forskarutbildning. LTH skall fortsatta att fördela nya interna postdocbidrag 
varje år. Bidraget beviljas för en treårsperiod med årlig utvärdering och omprövning. 
 
Yngre forskare skall prioriteras genom satsningar på nya postdocbidrag årligen med 
särskilt fokus på ökad andel kvinnliga lärare/forskare. 
 
Utvecklingen av forskningsområden innebär att verksamhet inom ett forskningsområde 
kan utvecklas i olika riktningar och beröra flera institutioner. Detta ställer krav på sam-
verkan över institutionsgränser för att utnyttja såväl kompetens som tillgänglig personal. 
I underlaget för nyanställningar skall möjligheterna till samverkan vara tydligt utredda 
innan anställningsprocedur startas.  
 
När forskningsområden identifieras sker detta i en dialog mellan olika aktörer. LTH/LU 
skall vara väl representerat i de grupper som formulerar framtidens forskningsområden. 
Vid bedömning av en institutions verksamhet måste därför lärares/forskares engage-
mang i strategiska grupperingar inom och utanför universitetet beaktas. 

 
Den tekniska personalen är väsentlig för verksamheten för att utbildningen även i fram-
tiden skall innehålla en avancerad praktisk del, dvs. olika typer av laborationer och pro-
jektarbeten. Inom forskningen krävs dessutom teknisk support till försöksutrustningar 
och för drift av avancerad apparatur.  
 
Teknisk personal förväntas liksom övriga personalkategorier arbeta över institutions-
gränser.  

 
I takt med att de administrativa systemen utvecklas och kraven på redovisning skärps 
krävs helt nya kompetenser hos den administrativa personalen. Införandet av elektronisk 
handel och inköp samt nytt dokumenthanteringssystem innebär rationaliseringar samt 
omfördelning av arbetsuppgifter.  
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Varje institution skall ha tillgång till administratörer med specialistkompetens. För 
att åstadkomma detta krävs en samordning mellan institutioner och områdeskansli. 

 
 
 

ORGANISATION 
 
Lunds Tekniska Högskola, LTH, är organiserat som ett område inom Lunds universi-
tet med samlat ansvar för utbildning och forskning i området teknikvetenskap inom 
universitetet.  
 
LTH har därmed ett ansvar att utveckla såväl forskning som grundutbildning inom fa-
kulteten men också ansvar att bidra till utveckling av teknikområdet inom LU:s övriga 
fakulteter. 
 
LTH är indelat i institutioner som skapar infrastrukturen för undervisning och 
forskning. Institutioner indelas i enheter när institutionen omfattar flera större 
forskningsområden. Avancerade administrativa funktioner organiseras i samverkan 
mellan flera institutioner och områdeskansliet. 
 
Enheten skall klara av grundutbildning samt vetenskaplig produktion inkluderande fors-
karutbildning och ha en hållbar ekonomi. En enhet skall ses som en grupp av forska-
re/lärare och teknisk/administrativ personal som är beredd att ta solidariskt ansvar för 
den gemensamma verksamheten och gemensamma ekonomin och för alla i gruppen 
ingående medlemmar. Det skall finnas en god ämnesmässig förståelse för problemställ-
ningarna inom enheten.  
 
För en enhet gäller att  

 
• den samlade verksamheten skall ha en hållbar ekonomi i balans 
• enheten skall ha minst 3 professorer 
• examinationen skall vara minst 1 doktorsexamen per år i genomsnitt 
• enheten skall vara engagerad i grundutbildning omfattande minst 40 helårs-

studenter/år i genomsnitt 
• enhetens samlade personalstyrka bör vara i intervallet 25 till 60 personer in-

klusive doktorander 
• verksamheten skall kunna delta i en eller flera forskningsportaler 
• verksamheten skall bedömas vara strategisk i ett LTH-perspektiv 

 
 
 
 
 

GRUNDUTBILDNING 
 
LTH:s överordnade strategi är att erbjuda program som leder till yrkesexamen, d v s 
civilingenjör, arkitekt, brandingenjör och högskoleingenjör samt industridesigner. 
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Vägledande för LTH:s grundutbildning skall vara kvalitet, kostnadseffektivitet och an-
ställningsbarhet. 
 
LTH:s utbildning skall hålla högsta kvalitet genom att utvecklas och organiseras av 
forskarutbildade lärare, professorer och lektorer, med aktiv forskning eller aktivt konst-
närligt utvecklingsarbete. Undervisningen leds av forskarutbildade lärare i samverkan 
med andra personalkategorier, och prefekterna skall stödja lärarnas strävan att hålla sin 
kompetens aktuell.  
 
Alla utvecklingsinsatser skall präglas av det lärandeperspektiv som blivit LTH:s sig-
num. Undervisningen skall stärkas av en fortsatt satsning på pedagogisk utveckling 
samt utvärdering av verksamhetens kvalitet, olika undervisningsformer och examina-
tionsmetoder. 
 
LTH:s grundutbildning belastas av många studieavbrott i lägre årskurser. Detta skall 
motverkas genom strukturella åtgärder i utbildningsplanerna, men även med pedagogis-
ka åtgärder samt utvecklade rekryteringsåtgärder som ger studenterna en rättvisande 
bild av utbildningsprogrammen. Avsikten är att öka studenternas egen förmåga att ta 
ansvar för sina studier. Detta förutsätter en utvecklad pedagogik med studentaktiva un-
dervisningsformer.  
 
LTH:s mål är att minst 75 % av de antagna studenterna på varje program skall klara 
mer än 40 högskolepoäng under det första året. Dessutom skall minst 70 % av de stu-
denter som påbörjar studierna vid ett program i LTH ta examen inom sex studieår.  
 
LTH skall fokusera marknadsföring och information på rekrytering av studenter och 
forskningsinformation. Rekryteringsinsatser skall främst ske genom uppsökande verk-
samhet. 
  
De studenter som rekryteras till LTH skall erbjudas utbildning med hög kvalitet och 
flexibilitet och därigenom bli motiverade och utveckla förmågan att genomföra sina 
studier vid LTH.  
 
LTH har som långsiktigt mål att alla utbildningsprogram skall uppnå en jämn köns-
fördelning (40/60). Aktiva rekryteringsinsatser skall främst koncentreras på utbild-
ningsprogram med få kvinnliga sökande. 
 
LTH skall utveckla sina internationella strategiska nätverk och partnerskap med välre-
nommerade universitet. De allianser som stödjer såväl grundutbildning, forskarutbild-
ning och forskningssamverkan skall prioriteras. Internationella profiler på civilingen-
jörsutbildning skall tas fram, ett exempel är den Kinainriktning som tar form i samver-
kan med kinesiska universitet. 
 
Alla studenter skall ges möjlighet att bedriva utlandsstudier och minst hälften av dem 
som examineras som civilingenjör, arkitekt eller industridesigner skall ha tillbringat 
någon studieperiod utomlands. 
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För att säkerställa ett högklassigt kursutbud även i högre årskurser skall LTH stimu-
lera en ökad andel utbytesstudenter också i lägre årskurser, samt erbjuda samman-
hållna studiegångar på engelska.  
 
LTH erbjuder mastersprogram som komplettering till yrkesutbildningarna och skapar 
därigenom underlag för spetskurser, samt täcker utbildningsbehov i ett globalt perspek-
tiv och bidrar därigenom till en internationell miljö. 
 
LTH skall utveckla minst 2 ”Joint programmes” på Masternivån med strategiskt vik-
tiga partners. 
 
Yrkeslivsanknytningen inom all utbildning skall stärkas. Åtgärderna kan omfatta före-
tagsmentorer, arbetsplatsförlagd poängsatt utbildning, förbättrad information om prak-
tikplatser, karriärservice mm.   
 
LTH skall påtagligt öka volymen av uppdragsutbildning i samverkan med näringsli-
vet. 
 
LTH:s verksamhet i Helsingborg skall i likhet med verksamheten i Lund ge god utbild-
ning i en akademisk miljö. Kopplingen till näringslivet i regionen är av särskilt betydel-
se för LTH Helsingborg och bör därför stärkas ytterligare. Därutöver bör den akademis-
ka miljön i Helsingborg ha förankring i forskning som etableras på orten. Detta förutsät-
ter att LTH:s utbildningsvolym i Helsingborg ges möjligheter att öka, bland annat ge-
nom ett ökat engagemang i Service management, profilering av högskoleingenjörsut-
bildningarna samt att ytterligare fokus läggs på tredje uppgiften. Det framgångsrika ut-
bildningssamarbetet med andra fakulteter inom LU skall vidareutvecklas och förstärkas. 
 
 
 

FORSKARUTBILDNING 
 
Forskarutbildningen bidrar till kompetensförsörjning av LTH/LU, akademin i allmänhet 
men framför allt av det omgivande samhället med näringslivet i centrum. Dimensione-
ring och genomförande måste garantera en fortsatt framtida framgångsrik forskning och 
undervisning inom LTH kombinerat med en hög anställningsbarhet i omvärlden. Fors-
karutbildning genomförs vid enheter inom institutioner. Alla forskarstuderande skall ha 
en möjlighet att samverka med andra doktorander.  
 
Varje år görs uppföljning av samtliga doktorander. I kvalitetsbedömningen av institu-
tionen är forskarutbildningens genomförande viktigt.  
 
 
 

FORSKNING 
 
LTH:s mångfald är dess styrka – ur bredd växer spets. Teknikvetenskaperna omda-
nas kontinuerligt till följd av nya rön och förskjutningar i samhällets behov. LTH:s 
forskning har en bredd från grundvetenskaper till tillämpade vetenskaper vilket ger be-
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redskap att kraftsamla för att möta samhällets och industrin behov samtidigt som de 
mest dynamiska forskningsfälten kan bearbetas.  
 
Nya stora satsningar från forskningsfinansiärer går till forskargrupper efter prioritering 
och godkännande av högskolans ledning.  
 
LTH säkerställer bredden i forskningen och därmed forskningsbasen för grundut-
bildningen genom att lyfta fram ett antal, ibland institutionsövergripande, ämnesom-
råden.  
 
LTH:s breda forskningsbas ger förutsättningar för att forskargrupper i samverkan skapar 
nya starka forskningsmiljöer. För att kunna komma ifråga för stora satsningar krävs 
således att det finns en basmiljö med duktiga forskargrupper inom aktuella områden 
samt ett tydligt stöd från högskolans ledning i form av dels positiv prioritering men ock-
så aktiv medfinansiering. 
 
LTH skall aktivt medverka till att stödja formeringar av slagkraftiga och gränsöver-
skridande forskargrupper. 
 
LTH skall skapa kvalificerade forskargrupper genom strategiska satsningar som görs 
inom fakultetsanslaget. 
 
Genom en större samverkan mellan institutioner, en tydligare prioritering samt satsning 
på forskargrupper är målsättningen att skapa starka forskningsmiljöer och därmed en 
bättre anställningstrygghet för all personal. 
 
LTH skall identifiera de forskningsmiljöer som har goda möjligheter att erhålla kon-
kurrensutsatta forskningsmedel. 
 
LTH skall satsa på följande forskningsområden: 
 

• Bioteknik & medicinsk teknik 
• Energiomvandling 
• Fotonik 
• Nanovetenskap  
• Luft & vatten, Mark & miljö 
• Systemvetenskap & tillämpad matematik 
• Kommunikationsteknik & -system 
• Uthållig produktframtagning & processteknik 
• Livsmedelsteknik 
• Byggteknik & samhällsbyggnad 

 
Under 2005 – 2006 har nedanstående nya starka/excellenta forskningsmiljöer identifie-
rats av VR, VINNOVA, STEM eller SSF: 
 
LTH skall sträva efter att i slutet av den kommande femårsperioden ha 20 star-
ka/excellenta forskningsmiljöer finansierade från externa finansiärer. 

 
• Centre of Excellence in Combustion Science and Technology (SSF+STEM) 
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• Next generation High Speed Wireless Communication (SSF) 
• Clinical Research Using Emerging Advanced Technologies for Health (SSF) 
• Nanowires for Emerging Nanoelectronics and Life-science Applications (SSF) 
• Antidiabetic Food Centre - Exploiting new research areas targeting the Insulin 

Resistance Syndrome (VINNOVA) 
• Next Generation Innovative Logistics (VINNOVA) 
• Kompetencentrum förbränningsprocesser, KCFP (STEM) 
• Exploring and Controlling the States of Matter with Light – Multidisciplinary 

Laser Spectroscopy within the Lund Laser Centre (Linné) 
• Nanoscience and Quantum Engineering (Linné) 
• "Nanowires for Fundamental Materials Science and Quantum Physics and for 

Applications in Electronics, Photonics and in Life-sciences" (VR). 
• Neuro-nano science research center (Linné + KAW) 

 
 

SAMVERKAN MED OMGIVANDE SAMHÄLLET 
 
LTH skall vara en viktig regional aktör i samverkan med näringsliv, region och övriga 
samhället när det gäller teknisk utbildning, forskning, samverkan med företag och fort- 
o vidareutbildning.  
 
Regionens företag skall se LTH som en viktig samarbetspartner då det gäller såväl 
uppdragsutbildning som forskning och utveckling.  
 
LTH skall identifiera företag inom regionen där gemensamma forskningsprogram kan 
utvecklas och skapa möjligheter för utökat samarbete. Det kan ske som avtal för per-
sonutbyte, t.ex. kan en forskare tillbringa tid hos företaget eller personal från företaget 
tillbringar tid hos LTH. Laboratorierna kan öppnas för provningsändamål etc.   
 
LTH bör ha så stor representation som möjligt inom forskningsorganisationer, t.ex. VR 
och VINNOVA och samarbetsorganisationer, t.ex. IVA, för att påverka och vara väl 
uppdaterad om förändringar som kan påverka LTH. Deltagande i olika organisationer 
ska bedömas som en viktig verksamhet på central- och institutionell nivå eftersom 
LTH:s exponering och deltagande i organisations- och samhällsdebatten visat sig vä-
sentlig för verksamhetens utveckling. Ibland är detta av avgörande betydelse vid formu-
leringar av strategiska temaområden för forskning. 
 
Alumniverksamheten skall utvecklas och startas redan under utbildningstiden. 
 
 
 

MILJÖ OCH INFRASTRUKTUR 
 
LTH skall aktivt delta i vidareutvecklingen av ett attraktivt, arbetsmiljöanpassat och 
levande campus Norr i Lund.  
 
Målet är att skapa en miljö med inslag av andra samhällsfunktioner än utbildning och 
forskning som boendemiljöer, anläggningar för motion och idrott samt affärer och ser-
veringar. 
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Både anställd personal och studenter skall ha tillgång till moderna arbetsmiljöanpassade 
lokaler med teknisk utrustning som svarar mot aktuella krav. Bibliotek, datorsalar och 
läsplatser skall finnas i alla hus där undervisning bedrivs. 


