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På E-husets norra innergård drivs ett spel mellan 
elementen: jorden i en vall på gården, stenen lagd 
i en spiral, vinden i membranet uppe i luften, vat-
tenvirvlar runt den svävande stenen – ett kretslopp 
i rörelse mellan jord och himmel. På kvällarna seglar 
det vita membranet över E-husets norra gård, belyst 
nerifrån. En del åskådare tror att det är en radar eller 
en antenn, men det är ett konstverk med inslag av 
mystik och magi. 

Källa: LTH-nytt 2/2005
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Ett professionellt stöd – med sikte på kvalitet, 
attraktivitet och transparens

LTH:s kansli skapar förutsättningar för 

att LTH:s studenter och anställda ska kun-

na säga: ”Tillsammans utforskar och ska-

par vi – till nytta för världen”. Vi som ar-

betar på kansliet har gemensamt att vi, 

som specialister inom skilda områden, ger 

stöd, råd och verktyg för att LTH ska vara 

en väl fungerande del av Lunds universitet. 

Genom det professionella stödet verkar vi  

för rättssäker myndighetsutövning, hög 

kvalitet i alla delar av verksamheten och 

för att LTH över tid ska förmå attrahera de 

främsta talangerna bland både studenter 

och anställda.

Sedan ett par år har kansliet satt smar-

ta verksamhetsprocesser, digitalisering och 

en ökad vi-känsla i särskilt fokus. Målet har 

varit att stärka LTH som helhet inför fram-

tiden: Vilka system och processer kan för-

bättras inom exempelvis utbildning och 

organisation? Hur kan vi dra nytta av digi-

taliseringens möjligheter, och hur kan ge-

menskap bland “LTH:are” skapa goda sam-

arbeten inom utbildning, forskning och 

samverkan? Under kansliets medarbetar-

dagar framkom förslag till förnyade arbets-

sätt, liksom behovet av en ökad transparens 

och kommunikation. Här ser jag att fler åt-

gärder behöver genomföras. 

Som kanslichef vill jag se till att vi har en 

solid grund som idag och imorgon får LTH 

att fungera som lärosäte, arbetsgivare och 

myndighet. Tanken med den samlade verk-

samhetsplanen för kansliet är att vi som ar-

betar här, men också övriga delar av LTH, 

ska få en god bild av kansliets uppdrag och 

riktning. Denna sammanfattning ska hjäl-

pa oss att, samtidigt som vi säkrar en trygg 

förvaltning, utveckla verksamheten i linje 

med LTH:s strategiska plan för 2017–2026. 

I verksamhetsplanen för 2019–2020 

märks kansliets strävan efter att ge LTH:s 

studenter och verksamheter de bästa för-

utsättningarna. Att detta arbete bedrivs 

framgångsrikt är viktigt med tanke på det 

avtryck våra studenter, forskare och lärare 

gör på samhället i stort.

Kvalitet, transparens och attraktivitet 

är värden som lyfts i den strategiska pla-

LTH finns i Lund, Helsingborg  
och Ljungbyhed.

Foto: Kennet Ruona 

LTH | PÅ TRE ORTER FÖRORD

nen och som kansliet eftersträvar i allt vi 

gör. I denna anda fortsätter vi att verka 

för ett LTH som utgör en attraktiv miljö,  

håller hög kvalitet i alla delar – och är till 

nytta för omvärlden.

Veronica Gummesson 

Kanslichef

 I denna anda 
fortsätter vi att verka 

för ett LTH som 
utgör en attraktiv 

miljö och håller hög 
kvalitet i alla delar.
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Tillsammans utforskar och 
skapar vi – till nytta för världen

En plats för drömmar och upptäckter. LTH är en del av Lunds universitet. Här utbildar 

vi människor, här bygger vi kunskap för framtiden och här arbetar vi hårt för att bidra till 

utvecklingen av samhället. 

På LTH skapar vi utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling 

av teknik, arkitektur och design. Hos oss läser närmare 10 000 studenter, och varje år 

publicerar våra forskare omkring 100 avhandlingar och 1 700 vetenskapliga rön. Allt 

detta ryms under visionen: “Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.”

Vi är en viktig samhällsaktör genom vår utbildning, forskning och samverkan. Vi på-

verkar människor och samhällen genom en stor mängd innovationer och är till nytta för 

bland annat klimatet, digitaliseringen, industrin, samhällsbygget och livet.

VI PÅ LTH

Fysik

Kemi

LTH

Matematik

Material

Till nytta för
klimatet Till nytta för

digitaliseringen

Till nytta 
för livet

Till nytta för
industrin

Till nytta för
samhällsbygget

FAKTA | LTH FRÅN 1961 OCH FRAMÅT  

LTH är en av de största fakulteterna vid Lunds universitet. Samtidigt är vi ett 
av de nyaste tillskotten i universitetets 350-åriga historia. LTH grundades 1961 
och blev 1969 en del av Lunds universitet. Numera är vi landets tredje största 
lärosäte för högre teknisk utbildning och forskning. Här finns flera av Sveriges 
mest attraktiva utbildningar och en bred forskning.

Foto: Charlotte Carlberg Bärg

LTH:s forskning, den grundläggande liksom 
den tillämpade, kan klustras till fem områden. 
Forskningen tar avstamp i gedigna kunskaper 
i kemi, matematik och fysik. Utveckling av nya 
material sker inom alla discipliner.
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Material och möjligheter. Materialforskningen på 
LTH är unik i sin bredd, och ett stenkast från LTH 
byggs de två forskningsanläggningarna Max IV och 
ESS. LTH vill dra nytta av satsningarna och bidra till 
att de blir till gagn för forskningen, industrin och 
samhället i stort.

GODA GRANNAR

Foto: Kennet Rouna, 

Foto: Leif Jansson



u Nyttoområden i praktiken. LTH:s led-

ning planerar för ett samlat grepp kring 

LTH:s forskning utifrån hur den är till nytta 

för världen – för klimatet, digitaliseringen, 

samhällsbygget, industrin och livet självt.

Avsikten med satsningen på dessa “nyt-

toområden” – som märks i LTH:s kommu-

nikation men också levandegörs framöver 

av exempelvis institutioner och forskargrup-

per – är att väcka nyfikenhet, inspirera och 

öka kunskapen bland samarbetspartners, 

forskarkollegor, studenter och en intresse-

rad allmänhet, och ytterst att göra skillnad 

i samhället.

Det är LTH:s uppdrag att se till att veten-

skapen kommer samhället till del. LTH vill 

svara på förväntningar som uttrycks från 

riksdag och regering om att visa hur forsk-

ning och samverkan bidrar till lösningar på 

de stora framtidsutmaningar som ringas in 

av bland andra EU och FN. Att underlätta 

för förtroendevalda och andra beslutsfat-

tare att fatta kunskapsbaserade beslut är 

också en viktig del i LTH:s roll som lärosäte. 

Därför har LTH:s rektor och lednings-

grupp bett avdelningschefer och institutio-

ner om tankar på hur relevanta samarbeten 

kring “nyttoområden” kan ske, och under 

hösten 2019 samlas arbetsgrupper kring 

ett par områden. 

u Fokus: kvalitet. Att närmare 10 000 

studenter läser vid LTH ställer höga krav 

på en ändamålsenlig och väl fungerande  

organisation, excellens i pedagogik och ett 

gott samarbete inte minst med Teknolog-

kåren TLTH, andra delar av Lunds universi-

tet, näringslivet och olika samhällsaktörer. 

Ledningen har bland annat sjösatt ett 

arbete för att – på ett mer strukturerat 

sätt – kvalitetssäkra utbildningar på både 

grundutbildnings- och forskarnivå. LTH rör 

sig från utvärdering av kurser till utvärde-

ring av program, och mot system som ska 

stå sig över tid och ge säkrare bedömningar 

av arbetsmarknadens framtida behov. När 

det gäller forskarutbildningen vill fakultets-

ledningen hitta en modell för att säkerställa 

att doktoranderna har uppnått de tio exa-

minationsmålen. 

Under 2020 kommer Lunds universitets 

forskning att utvärderas inom ramen för 

RQ20. Utvärderingen kommer att innehålla 

både självvärderingar och bedömningar som 

görs av externa paneler. Inom LTH diskuteras 

även möjligheten att utveckla en process för 

kvalitetssäkring av forskning – ett område 

som Forskningsnämnden ska titta närmare 

på under året som kommer. 

u Nya LTH-utbildningar. Efter en rad år 

med strama ekonomiska tyglar befinner 

sig LTH i den gynnsamma positionen att 

antagningen av studenter kunnat utökas 

med cirka 100 platser. Det generella – och 

redan höga – söktrycket till LTH:s utbild-

ningar har också gått upp under senare år. 

Mot den bakgrunden har LTH kunnat ut- 

öka med en ny masterutbildning i pro-

duktrealisering som startar hösten 2019, 

och fler är på gång. Hösten 2020 startar 

masterutbildningar även inom artificiell in-

telligens respektive läkemedel. 

u Digitalisering. LTH ska, genom forsk-

ning, utbildning och samverkan, vara till 

nytta för samhällets digitalisering. Under 

det kommande året ska en LTH-gemen-

sam digitaliseringsstrategi färdigställas och 

levandegöras. 

Ledningen för LTH har gett Centre for 

Engineering Education, CEE, uppdraget att 

utarbeta ett förslag på hur digitalisering-

ens möjligheter bättre kan tas tillvara inom  

undervisningen, och en implementerings-

fas har inletts.

u Vår framtid på Brunnshög. En av 

flera frågor som LTH:s ledning har dri-

vit och driver är en framtida flytt av  

delar av universitetets verksamhet till  

Science Village Scandinavia. I området med 

forskningsanläggningarna Max IV och ESS 

kommer ett nytt Materials Science Cen-

ter att skapas. Detta kan komma att be-

röra studenter, lärare, forskare och annan  

personal. Viktigt nu och framöver är att  

finansieringen av flytten säkras, resonerar 

LTH:s fakultetsledning.

På gång på LTH – i stora drag

VI PÅ LTH

Foto: Theo Hagman Rogowski

FEM PUNKTER FRÅN FAKULTETSLEDNINGEN 
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I Strategisk plan 2017–2026, ett redskap som LTH:s ledning och styrelse har tagit fram 

för att LTH ska kunna möta framtidsutmaningar och på ett mer samlat sätt röra sig fram-

åt, slås det fast att LTH 2026 ska vara:

ffKänt för sin drivande roll inom pedagogisk utveckling och undervisning av högsta kvalitet

ffKänt för att forskning och utbildning bidrar till att lösa de stora samhällsutmaningarna

ff En ledande aktör i den offentliga debatten

ff En nationellt och internationellt attraktiv miljö som lockar framstående medarbetare

ff En funktionell, professionell och effektiv organisation

Kansliets verksamhetsplan för 2019 och 2020 ska, precis som de kommande årens  

planer, bidra till att hela LTH utvecklas i riktning mot de mål och de strategier som anges 

i Strategisk plan. Att initiativ och beslut leder LTH mot de önskade målen är något fakul-

tetens ledning – men också kansliet – har till uppgift att följa upp. Viktiga styrdokument 

för kansliet är, förutom LTH:s strategiska plan, nämndernas årliga verksamhetsplaner och 

kansliets verksamhetsplan. 

För kansliets del har målet att LTH år 2026 ska vara en funktionell, professionell och  

effektiv organisation en särskild betydelse. Särskild relevans har också målet under  

Ledning och organisation om att LTH “skall driva ett effektivt och systematiskt kvalitets-

arbete och därmed säkerställa en hög kvalitet inom alla verksamhetsområden”.

Strategisk plan – verktyget som 
anger vägen framåt

VI PÅ LTH

Foto: Charlotte Carlberg Bärg14



LTH – i rätt riktning 

UTBILDNING

SAMVERKAN

FORSKNING OCH KONSTNÄRLIGT UTVECKLINGSARBETE

LEDNING OCH ORGANISATION

 f Implementera nytt kvalitetssystem inom grund- och forskarutbildning

 f Se över mål och syfte med alla program

 f Verka för att programmen ger studenterna kunskaper i framkant inom 

digital teknik och digitalisering 

 f Dra nytta av digitaliseringens möjligheter inom pedagogiken 

 f Införa lärplattformen Canvas

 f Skapa nya lärosalar, active learning classrooms 

 f Etablera nya masterutbildningar

 f Öka interaktionen mellan program och institutioner

 f Samverka över fakultetsgränserna för att studenter ska kunna dra nytta  

av det breda universitetet 

 f Arbeta för att bredda både rekrytering och deltagande 

 f Driva internationalisering för vidgade erfarenheter, idéutbyten och lång-

siktiga relationer 

 f Öka kontakten med näringslivet och det omgivande samhället 

 f Arrangera Science and Innovation Talks med externa samverkanspartners

 f Anordna Science and Innovation Visits

 f Utveckla LTH:s innovationsprofil genom samarbete med studentinnovation 

 f Etablera ett makerspace för studenter

 f Fortsätta att utveckla LTH Open Door och ansluta fler labb

 f Verka för ökad interaktion i forskning och utbildning mellan LTH,  

näringsliv och andra organisationer genom Näringslivsrådet 

 f Använda de fem nyttoområdena för att skapa nya samarbeten  

och mötesplatser 

 f Kartlägga hur forskningen kan kopplas till nyttoområdena 

 f Utveckla forskarskola med fokus på Agenda 2030 inom ramen  

för Lunds universitet

 f Öka LTH:s konkurrenskraft genom samordning av ansökningar

 f Samarbeta närmare för tvärvetenskapliga satsningar inom Lunds universi-

tet, inte minst med Medicinska och Naturvetenskapliga fakulteterna

 f Dra nytta av RQ20 för att driva kvalitet

 f Dra nytta av möjligheterna som närheten till Max IV och ESS innebär 

 f Förbättra det strategiska rekryteringsarbetet

 f Stärka LTH:s attraktivitet som arbetsgivare genom god arbetsmiljö  

samt tydliga och goda anställningsvillkor och karriärvägar

 f Driva och utveckla LTH Career Academy, ett samlat fyraårigt  

karriärprogram

 f Stimulera nya anställningar av biträdande universitetslektorer  

av underrepresenterat kön

 f Sträva mot att vara en funktionell, professionell och resurseffektiv  

organisation i alla delar

 f Se över styrdokument, inklusive årlig revision av delegations-  

och arbetsordning

 f Etablera en tydlig process för verksamhetsplanering

 f Fortsatt digitalisera verksamhetsprocesser där det är relevant 

 f Lansera och vidareutveckla intranätet

LTH:s ledningsgrupp uppdaterar årligen en treårig verksamhetsinriktning som ska leda 

i Strategiska planens riktning. Den strategiska verksamhetsinriktningen för 2019–2021 

kan sammanfattas så här:

16 17



VI PÅ KANSLIET

Kansliets roll och uppgift 

LTH:s kansli har som uppgift att ge ett kvalificerat strategiskt och administrativt stöd åt 

fakultetens kärnverksamheter och ledning. Kansliet bidrar till att skapa förutsättningar för 

att LTH nu och i framtiden är en attraktiv miljö och välfungerande som lärosäte, arbetsgi-

vare och myndighet. Kansliets roll är bland annat att: 

 f Skapa förutsättningar för en professionell och effektiv organisation som – också på sikt 

– förmår attrahera studenter, anställda och finansiärer 

 f Se till att fakulteten fungerar som myndighet och som remissinstans, och verka för att 

lagar och regler ska följas inom de olika verksamheterna

 fGe fakultetsledningen kvalificerat stöd och underlag när det gäller att ta ut riktning och 

utveckla verksamheten

Rättssäkerhet är grundläggande för all statlig verksamhet. Medborgarna måste  

kunna lita på att besluten som fattas vid myndigheter grundar sig på de lagar som  

gäller. De måste också vara säkra på att alla behandlas lika inför lagen och att myndig-

heter är sakliga och opartiska i sina bedömningar och beslut. En viktig uppgift för kans-

liet är att säkerställa att LTH utövar en rättssäker myndighetsutövning –  denna uppgift 

kan inte prioriteras bort.

Foto: Kennet Ruona 

FAKTA | LTH:S KANSLI I SIFFROR 

 f På LTH:s kansli arbetar omräknat 
till heltidsekvivalenter (HTE) cirka 
115 personer. 
 f För kansliets verksamhet debi- 
terades institutionerna samman-
lagt 154 miljoner kronor för 2019. 
Av dessa 154 miljoner utgörs cirka 
22 miljoner kronor av ersättning-
ar för arbete i programledningar 
och nämnder. 
 f I de 154 miljoner kronorna in-
går exempelvis upprustning av 
lokaler, möbler, AV-utrustning, 
studentdatorer med mera.
 f Kansliets storlek har den senaste 
tioårsperioden ökat i något lägre 
takt än LTH:s verksamheter i stort.
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2016 tog kansliets avdelningschefer fram tre fokusområden som ska prägla verksamhets-

planeringen och gälla fram till 2020. Områdena är: 

ff Smarta verksamhetsprocesser

ffÖkad grad av digitalisering

ff Starkare vi-känsla på LTH 

Detta ramverk återkommer i avdelningarnas verksamhetsplanering och har lyfts under tre 

medarbetardagar för kanslipersonalen. Under mederbetardagarna framkom bland annat 

önskemål om att det för framtiden ska skapas tydligare mål och visioner för kansliet. Även 

ökad transparens och delaktighet efterlystes, liksom en mer synlig ledning. 

Efter en arbetsmiljöenkät häromåret har ett särskilt utvecklingsprogram för verksam-

heten bedrivits. Programmet har haft tre delar: medarbetardagar för kansliet, ledarskaps-

utveckling och coachande stöd till chefer. 

Några exempel på behov som identifierades under de gemensamma medarbetar- 

dagarna är: 

Tre fokusområden fram till 2020

SMARTA VERKSAMHETSPROCESSER

 fÄrendehanteringssystem

 f E-learning

 f Intranätets implementering

ÖKAD GRAD AV DIGITALISERING

 fDigitala arbetsytor 

 fDigitala lärmiljöer

 fDigital signatur och single sign-on

STARKARE VI-KÄNSLA PÅ LTH

 f Förbättring av informationsflöde och 

intern kommunikation – för transpa-

rens och delaktighet

 f Fortsatt varumärkesbyggande – gemen-

sam LTH-stolthet är en god början

 fMöta bland annat institutioner för att 

öka kunskapen om behov och möjlig-

heter – en förutsättning för att kunna 

erbjuda rätt stöd och föra LTH:s verk-

samheter närmare varandra

FAKTA | DIGITALISERING 

Digitalisering kan beskrivas som en 
förändring av arbetssätt, affärsmo-
deller och beteenden – med digital 
teknik som grund. Omvälvningen 
berör alla aspekter av samhället. 
En förhoppning som uttrycks är att 
digitalisering genom kreativitet och 
innovationer ska öka människors 
livskvalitet.

På LTH:s kansli kan digitalisering 
handla om digitala rutiner och 
lösningar som är effektiva, smidiga 
och säkra. Kort sagt att vi har enkla 
och välfungerande verktyg när vi 
arbetar med studenter, anställda 
och andra grupper.

VI PÅ KANSLIET

Kansliets chefsforum arbetar vidare med insatser som utgår från synpunkter och idéer 

som framkommit.

Foto: Kennet Ruona 20



Kärnvärden berättar hur en organisation vill agera och uppfattas både internt och ex-

ternt. Med andra ord talar de om vad vi på LTH står för, vilka känslor vi vill förknippas med 

och vad vi ska associeras med. På LTH strävar vi efter att vara: 

ÖPPNA – vi hyllar nyfikenhet och kreativitet, och öppnar våra dörrar för omvärlden. 

SCHYSSTA – vi visar respekt för varandra och är generösa med att lyfta prestationer  

som förbättrar livsvillkor. 

BRILJANTA – i vår utbildning och forskning, liksom i relationen till samhället. Vi gör vårt  

bästa och löser problem i konstruktiv anda.

Ett antal förhållningssätt kan kopplas till dessa kärnvärden. Förhållningssätten gäller  

i relation till arbetet och till varandra: 

ffVi är proaktiva och löser problem i konstruktiv anda

ffVi är generösa med vår kunskap

ffVi värnar om saklighet, rättssäkerhet och integritet

ffVi hyllar nyfikenhet och kreativitet

ffVi delar med oss av erfarenheter och välkomnar förändringar, mångfald  

och omprövningar

ffVi tar ansvar i relationen till varandra och lyfter varandras prestationer

ffVi visar respekt för varandra

Varje avdelningschef ansvarar för att dessa punkter diskuteras och bryts ned i den egna 

verksamheten, men alla medarbetare inom kansliet har ett ansvar för att de följs.

Värdegrund och förhållningssätt

FAKTA | NOLLTOLERANS 

LTH ska vara en plats för alla. Lunds universitet och LTH har nolltolerans mot dis-
kriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Mångfald, likabehandling 
och jämställdhet ska bidra till både arbetsglädje och hög kvalitet i verksamheten. 
Du kan läsa mer i broschyren LTH – en plats för alla.

VI PÅ KANSLIET

Foto: Kennet Ruona, Johan Persson 22
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VAD KÄNNETECKNAR LTH:S KANSLI SOM ARBETSPLATS?  

LTH:s kansli står för kompetens och service som 
kommer studenter och övrig personal till godo. Jag 
jobbar på Internationella avdelningen och vi har 
en väldigt fin sammanhållning där vi stöttar och 
hjälper varandra när det behövs. Trivselgruppen 
gör också ett mycket bra arbete när det gäller att 
bygga relationer över avdelningsgränserna.
 

VAD ÄR ROLIGAST MED DITT JOBB? 

Det roligaste är att få vara med och utveckla lösning-
ar som förenklar vardagen för användarna – som kan 
vara LTH:s studenter eller institutioner och kansli 
– och att på vägen dit försöka göra interaktionen 
mellan användare och tjänst eller system så intuitiv 
som möjligt. Det är också givande att hjälpa använ-
dare att lösa problem med hjälp av befintliga system.

HUR SER DU TILL ATT UTVECKLAS OCH LÄRA MER PÅ ARBETET?

Jag försöker vara öppen och nyfiken på det som pågår 
omkring mig och brukar fundera över hur ny kunskap 
kan vara till nytta för studenterna på de program som 
jag arbetar med. Jag brukar börja läsåret med att gå in 
på universitetets kompetensportal och försöker delta 
i bland annat konferenser som kan utveckla mig och 
mitt arbete. Det är viktigt att tänka att jag som med-
arbetare har eget ansvar att se över min utveckling, 
sedan är det min chefs ansvar att se om det passar in  
i verksamheten som helhet.

VILKA ÄR DINA DRIVKRAFTER PÅ JOBBET?

Som ekonom är jag inte rädd för siffror, och riktigt 
intressanta blir siffrorna när man kopplar dem till 
verksamheten och till människor, både vid LTH-
kansliet och ute vid institutionerna. Att få icke-
ekonomer att förstå siffror, och kanske väcka ett litet 
intresse för dem, är minst lika roligt. Att få vara 
med och påverka, hålla kontakten med olika delar 
av verksamheten och att pussla ihop olika krav och 
behov – det är sådant som gör att det är roligt att 
gå till jobbet.

Helene von Wachenfelt,  
internationell koordinator  
vid Internationella avdelningen, LTH 

Manuel Pereyra,  
systemutvecklare  
vid Datordriftgruppen, LTH

Roger von Moltzer, studie- 
och karriärvägledare  
vid Studentservice, LTH

Céleste Lankreijer,  
ekonom vid Ekonomi  
och infrastruktur, LTH

PORTRÄTT
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ORGANISATION

KANSLICHEF KANSLICHEFBibliotek Internationella  
avdelningen

KANSLICHEF
UTBILDNINGSCHEF  
/BITR KANSLICHEF

UTBILDNINGSENHETEN

Datordriftgruppen, DDG Kvalitetsstöd

Ekonomi och infrastruktur Programservice

Kommunikation  
och samverkan Studentservice

Ledningsstöd

Service och teknik, SoT

Personal

Avdelningar Avdelningar

KANSLICHEF
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LTH:s bibliotek är öppna för alla och utgörs av Biblioteket för arkitektur och design,  

E-husets bibliotek, Studiecentrums bibliotek samt V-husets bibliotek. Knutna till både 

LTH och Naturvetenskapliga fakulteten (N-fak) är Fysik- och astronomibiblioteket, Kemi- 

centrums bibliotek och Matematiska biblioteket. Verksamheten styrs av högskole- och  

bibliotekslag, i tillägg till LTH:s och universitetets mål och verksamhetsplaner. Fokusområ-

den är informationsförsörjning, informationskompetens och samverkan.

Bibliotekets pedagogiska verksamhet syftar till att utveckla studenternas informations-

kompetens, det vill säga förmågan att söka, kritiskt värdera och använda information. 

Avdelningen erbjuder också forskare och doktorander stöd när det gäller olika aspekter 

av vetenskaplig kommunikation – från informationssökning till publicering av färdiga 

forskningsresultat.

PRIORITERINGAR FÖR LTH:S BIBLIOTEK

ffUpprustning av Studiecentrum till en trivsam arena för studier, möten, service, inspira-

tion, utveckling och utbildning

ffÖka stödet till studenterna i anslutning till studieplatserna på Studiecentrum, med fokus 

på bibliotekets e-resurser

ffUtveckla digitala lärresurser i syfte att öka nyttjandet av bibliotekets e-medier och tjäns-

ter samt att höja servicegraden, tillgängligheten och kompetensen hos användare

ffÖka tillgängligheten till ”husbiblioteken” genom ett successivt införande av ökade  

öppettider (tillgång med passerkort) för personal och studenter

ffMedverka i Universitetsbibliotekets projektarbete med öppen tillgång till forskningsdata

ffKommunikationsinsats för att öka intressenters kännedom om LTH:s bibliotek, bland  

annat i samarbete med N-fak

ff Planering av seminarieserie i syfte att öka samverkan med det omgivande samhället

Bibliotekets utvecklingsarbete förutsätter en god arbetsmiljö – varför arbetsmiljön kom-

mer att vara ett prioriterat område.

MÅL 2019–2020* 

ff Erbjuda professionell och inspirerande tillgång till information och informationstjänster

ff Bidra aktivt till forskarnas forsknings- och publiceringsprocesser

ff Bidra aktivt till studenternas lärprocesser och de fysiska och virtuella lärandemiljöerna

ffDelta aktivt i strategiska diskussioner på universitetet

ffArbeta proaktivt med medarbetarskap, ledarskap och kompetensförsörjning

Bibliotek 

AVDELNINGAR

FAKTA | BIBLIOTEKSLAGEN 

Enligt Bibliotekslagen ska att alla 
offentligt finansierade bibliotek 
vara öppna för allmänheten, ställa 
sina samlingar till förfogande och 
samverka. Biblioteken ska verka 
för det demokratiska samhällets 
utveckling och bidra till kunskaps-
förmedling och fri åsiktsbildning.

*Målen är gemensamma för alla  
biblioteksenheter inom Lunds universitet

Foto: Charlotte Carlberg Bärg30



Datordriftgruppen (DDG) hanterar fakultetsgemensam IT, bland annat datorsalar till 

studenter och datorer till personal. DDG är en supportorganisation, och syftet med det 

stöd som gruppen ger är att hjälpa andra delar av organisationen att kunna utföra sitt ar-

bete på ett effektivt och professionellt sätt. Annorlunda uttryckt: Avdelningen bidrar till 

att skapa LTH som en attraktiv miljö som håller hög kvalitet i alla delar. 

Avdelningen levererar en kostnadseffektiv datormiljö och bistår med utveckling vid behov. 

DDG bidrar bland annat med: 

ffDrift av datorer för all fakultetsgemensam personal och ett allt större antal datorer på 

LTH:s institutioner

ffDrift av flera av LTH:s digitala system

ffDrift av projekt och system på LU-gemensam nivå, exempelvis Windowsplattformen 

pc.lu.se, AppsAnywhere som ger enkel åtkomst till applikationer, skrivarlösningen  

PaperCut samt LU-kortet

ffDrift av närmare 1 000 studentdatorer i LTH:s datorsalar och för examensarbeten och 

laborationer på institutioner

Avdelningen ger dessutom personlig support till studenter och lärare och arbetar med 

webbsidor som ger “hjälp till självhjälp” – detta som en del i supportuppdraget.

MÅL 2019–2020 

ffÖkad IT-samordning inom LTH och Lunds universitet

ffDigitalisering – inte minst genom administrativt stöd till digitaliseringsinsatser inom ut-

bildningsverksamheten

ff Fler internutbildningar

ff Förbättrade manualer för “hjälp till självhjälp”

ff Snabbare programutveckling och nya rutiner för denna

PROJEKT 

ffAppsAnywhere

ffWindowsplattformen pc.lu.se

ffNytt system för disputationer

Datordriftgruppen 

AVDELNINGAR
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Avdelningen Ekonomi och infrastruktur ger – genom uppföljning, budget och ana-

lyser av verksamheterna forskning, utbildning och stöd – relevant beslutsunderlag åt led-

ningarna för både LTH och Lunds universitet. Avdelningen ger också stöd till institutioner-

nas arbete med ekonomistyrning och lokalplanering. 

Avdelningen bidrar till att skapa en funktionell och professionell organisation där  

resurser används på ett effektivt sätt, och i samarbete med avdelningarna Service och Teknik 

(SoT) och Datordriftgruppen (DDG) ser avdelningen till att LTH har attraktiva utbildnings-

lokaler och studiemiljöer. Arbetet bedrivs bland annat genom: 

ff Budget, prognoser, uppföljning och analyser av verksamheten

ff Spridning av information inom organisationen (mellan universitets-, fakultets- och insti-

tutionsnivå) via fördelningsbeslut och bokslutsrapporter

ff Råd i frågor som rör institutionernas och kansliets ekonomistyrning och lokalplanering

ffKvalitetssäkring av ekonomiska data inom fakulteten

MÅL 2019–2020 

ff LTH:s ledning förses med relevant beslutsunderlag för att den ska kunna planera och 

driva verksamheten på ett effektivt sätt 

ffAvdelningen driver dialogen med, och ökar förståelsen av, institutionernas verksamheter 

inom kansliet genom täta kontakter och informationsutbyte 

ffAvdelningen bidrar till att vidareutveckla och förbättra en professionell ekonomifunk-

tion på alla nivåer inom fakulteten genom ekonomnätverk, inköpsnätverk och infor-

mationsspridning 

 

PROJEKT 

ff Effektivisering av budget- och uppföljningsprocessen på LTH:s kansli – inklusive utbild-

ning av LTH:s kanslichefer i digitala system och rapporter

ff Stöd till Forskningsnämnden i framtagandet av ny fakultetsanslagsmodell samt uppfölj-

ning inom ramen för RQ20

ffUppstart av ett inköpsnätverk med syfte att sprida information och skapa diskussion, 

och därmed öka kunskapen inom upphandlingsområdet

ff Inom Open Door-samarbetet stödja institutionerna med verktyg för att säkra korrekt 

prissättning

Ekonomi och infrastruktur 

AVDELNINGAR
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Avdelningen för kommunikation och samverkan utvecklar LTH:s kommunikations- 

och varumärkesplattform, synliggör och kommunicerar LTH och ger stöd till fakultetens 

ledning och verksamheter i deras kommunikation. I avdelningens uppdrag ingår, för-

utom att ta fram strategier och innehåll, att erbjuda olika verktyg för kommunikation. 

Studentrekrytering, forskningskommunikation, press- och mediearbete, webb, sociala 

medier, råd kring kommunikationsplanering och -material är några av de områden som 

avdelningen arbetar med, strategiskt och operativt. Studiecentrums reception, som er-

bjuder service till studenter och anställda och har hand om LTH:s profilprodukter, är ett 

viktigt nav för LTH. 

MÅL 2019–2020

ffUtveckla LTH:s fakultetsgemensamma kommunikation utifrån nyttoområdena, samt ge 

stöd till verksamheterna i hur nyttoområdena kan användas som grund för nya samar-

beten och satsningar 

ff Förankra tonalitet och bildmanér utifrån LTH:s varumärkesplattform och kommunika-

tionsstrategi

ffKartlägga resursbehoven för LTH:s webblösning som ett led i att säkra en hållbar för-

valtning 

ffUtvärdera och utveckla digitala marknadsföringsinsatser för att även framåt ge presum-

tiva studenter en god bild av LTH och dess utbildningar – i kanaler där de befinner sig

ff Bidra till utvecklingen av den interna kommunikationen inom LTH

ffKartlägga och utveckla processer kopplade till Studiecentrums reception, bland annat 

för att säkra en god arbetsmiljö och det goda mötet

PROJEKT 

ffDriva implementeringen av intranätet LTHin för hela LTH 

ff Implementera nya webbmallar på institutionsnivå 

ff Ta fram en kommunikations- och varumärkeshandbok som underlättar kommunikationen 

för LTH:s verksamheter och ger ökat genomslag för LTH:s budskap 

Kommunikation och samverkan

AVDELNINGAR

Foto: Håkan Kogg Röjder36



Ledningsstöd ger ett professionellt administrativt stöd till LTH:s ledning och verksam- 

heter. Avdelningen har övergripande ansvar för att myndighetsutövningen sker på ett  

korrekt sätt – och en samlad överblick över fakultetens engagemang. Genom bred kun-

skap om fakulteten, och djup kunskap om myndighetsutövning, bidrar Ledningsstöd till 

att utveckla LTH som en effektiv och funktionell organisation, och som en attraktiv arbets-

plats. I uppdraget ingår bland annat att: 

ffGe administrativt stöd till LTH:s rektor, prorektor och vicerektorer 

ffAdministrera LTH:s övergripande formella organ, exempelvis LTH:s styrelse, lednings-

grupp, presidium och prefektråd – liksom dess näringslivsråd, ledningsgrupp för grund-

utbildning, forskarutbilningsnämnd och forskningsnämnd 

ffGe råd inom bland annat avtalshantering, stipendiehantering, reseräkningar, diarie- 

föring, arkivering och GDPR-frågor

ffUtveckla och förbättra administrativa rutiner och systemstöd

ff Bevaka nya lagar, regler och arbetssätt som berör fakulteten

ff Samordna och formulera remissvar från LTH

ff Samordna kontakten mellan fakultetsledning och Teknologkåren

ffAdministrera bland annat diariefunktionen DFS, LTH:s alumndatabas liksom LTH-anknutna 

stipendier och utlysningar 

ff Samordna LTH:s gemensamma alumnverksamhet, fakultetens hedersdoktorverksamhet 

samt avtackning av LTH-medarbetare som går i pension 

MÅL 2019–2020 

ff Löpande erbjuda ett funktionellt och effektivt administrativt stöd inom de områden  

avdelningen verkar

ff Bidra till att stärka LTH:s attraktionskraft för alumner

ffMedverka till att intranätet blir en naturlig arbetsyta och ett effektivt redskap i LTH:s 

administration

ff Erbjuda LTH:s institutioner stöd för arbete med diarieföring och arkivering genom nät-

verksmöten 

ff Se över och stärka avdelningens back-up-funktioner så att Ledningsstöd även i kritiska 

skeden ska kunna upprätthålla och bistå med en väl fungerande service

Ledningsstöd

AVDELNINGAR

Foto: Håkan Kogg Röjder38



Personalavdelningen ger konsultativt och operativt stöd till LTH:s chefer och ledning  

i frågor inom HR-området. Avdelningen har samtidigt till uppgift att – i samråd med LTH:s 

ledning och i samverkan med Lunds universitet – driva och utveckla HR-frågor så som perso-

nalstrategiska beslut, systemfrågor, policys och riktlinjer. Avdelningen ger bland annat stöd:

ff I frågor som rör arbetsrätt och arbetsmiljö, karriär och kompetensutveckling, liksom  

svåra samtal, konflikthantering och rehabilitering 

ffVid rekrytering av lärare och teknisk-administrativ personal

ffVid organisationsförändringar, MBL-förhandlingar, övertalighet, avveckling och andra 

personalförändringar

ffGenom introduktions- och kompetensutvecklingsinsatser för chefer och andra mål-

grupper

ffVid lönesättning, lönebildning och lönerevision

ff Inom personal- och löneadministration

ff I att utveckla och driva frågor om jämställdhet, likabehandling och mångfald (JäLM),  

i samverkan med LTH:s ledning och institutioner

MÅL 2019–2020 

ff Implementera ställningstaganden i Lunds universitets anställningspolicy

ffUtveckla ledarskapet genom bland annat introduktions- och utbildningsinsatser

ffUppföljning av psykosocial arbetsmiljö

ffUtveckla stödet till LTH:s karriär- och rekryteringsnämnd 

ff Effektiv bemanning och arbetsfördelning inom Personalavdelningen för att kunna möta 

uppdrag och mål

Personalavdelningen

FAKTA | JÄMSTÄLLDHET, LIKABEHANDLING OCH MÅNGFALD (JÄLM) 

Jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsarbetet är ett led i strävan att 
tillse att LTH utgör en väl fungerande arbetsplats och studiemiljö. LTH:s rektor 
har det övergripande ansvaret för likabehandlings-, jämställdhets- och mångfalds-
arbetet. LTH:s områdesansvariga och prefekter har det operativa ansvaret för en 
miljö där diskriminering och trakasserier inte förekommer. På kanslinivå är detta 
avdelningschefernas ansvar.

LTH | STRATEGISKT 

ARBETSMILJÖARBETE 2019-2020
ff Planera och genomföra arbetsmiljö-
utbildningar på LTH
ff Planera och genomföra informations-
träffar för LTH:s skyddsombud
ff Genomföra årlig uppföljning av syste-
matiskt arbetsmiljöarbete med samtliga 
prefekter
ff Genomföra enkätundersökning för psy-
kosocial skyddsrond tillsammans med 
alla verksamheter inom LTH

AVDELNINGAR

Foto: Johan Persson40



Avdelningen för service och teknik (SoT) bidrar till att attrahera studenter, medarbe-

tare och samverkanspartners genom professionellt tekniskt stöd och service. Avdelningen  

bistår LTH:s kansli – men också LTH:s studenter – och ansvarar för inredning och teknik  

(telefoni och AV-teknik) i kansliets lokaler och gemensamma lärosalar. 

I dagsläget ansvarar Service och teknik för ett hundratal lokaler, kontor till 130 med-

arbetare och AV-teknik för ytterligare ett trettiotal lokaler. 

Avdelningen samarbetar med arbetsmiljöansvariga för att förbättra arbetsmiljön. 

Kansliets brandskyddsarbete, inklusive utbildning av personalen, utrymningsövningar och 

brandtillsyn, bedrivs vid Service och teknik. Avdelningen ger praktisk hjälp med: 

ffAtt utforma kansliets fysiska arbetsmiljö och få det dagliga arbetet att fungera 

ffAtt utforma studenternas arbetsmiljö i lärosalar, läsrum och datorsalar med mera 

ff LTH-gemensamma evenemang som exempelvis upprop, examenshögtider 

och konferenser

MÅL 2019–2020

ff Sträva efter att ge en likvärdig, adekvat och effektiv service för att främja möjligheterna 

för LTH att uppnå en funktionell, professionell och effektiv organisation

ff Skapa effektiva verksamhetsprocesser genom att serva, tillhandahålla tekniska lösningar 

och stå för eventuella inköp

ffArbeta för att förbättra och underhålla arbetsmiljön för medarbetare och studenter,  

gällande både tekniska lösningar och den fysiska arbetsmiljön

ffMedverka till att underlätta och förverkliga mässor och andra evenemang som bidrar 

till att attrahera studenter, medarbetare och samverkanspartners

ffArbetar för att öka medvetenheten och gradvis skapa ett mer hållbart LTH-kansli

Service och teknik 

Foto: Charlotte Carlberg Bärg

AVDELNINGAR
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Utbildningsenheten planerar, stödjer och administrerar LTH:s utbildningar. Enheten bedri-

ver arbete i olika delar av hela utbildningsprocessen, från rekrytering av studenter i grund-

utbildningen till disputation efter genomförda doktorandstudier. Genomgående är att  

enheten arbetar med enkelhet som ledord. Processer, verktyg och möten ska – av studen-

ter men också av exempelvis lärare och administrativ personal – upplevas som så ”enkla”  

och funktionella som möjligt. Den största delen av enhetens arbete regleras av högskole-

förordningen och andra statliga styrdokument. Det övergripande uppdraget är att:

ffGe stöd till studenter och personal vid LTH när det gäller antagning, examen, schema-

läggning och programplanering 

ff Bidra med kompetens för rättssäker handläggning och myndighetsutövning av utbild-

ningsärenden vid LTH 

ff Stödja kvalitetsprocessen för att LTH:s utbildningar ska uppfylla de nationella målen för 

forskarutbildning och grundutbildning 

ff Leverera och förvalta systemstöd och tar fram statistik och analyser för planering  

av framtida utbildningsutbud 

ffGe studie- och karriärvägledning, coachning och kuratorsstöd, samt stöd till studenter 

med kompensatoriska behov

ffAdministrera pedagogiskt stöd i form SI-verksamhet (Supplemental Instruction) 

ffKoordinera och administrera stöd till internationell studentmobilitet på grundutbildning-

en, LTH:s masterutbildning samt forskarutbildningen

MÅL 2019–2020 

ffGrundutbildnings- och forskarutbildningsprocessen ska till 2020 vara kartlagda, doku-

menterade, kända, ansvarsfördelade och utvärderade 

ff Styrdokument ska ha tagits fram (styrmodell, arbetsordning, processbeskrivningar,  

planeringsanvisningar, årskalender, beslutsordning, rutiner och så vidare) 

ffDigitalisering genom användande av stödsystem, processverktyg, digitala blanketter,  

nya Ladok, LTH:s intranät samt gemensam lärplattform 

ffKvalitetsprocessen ska vara implementerad, känd och utvärderad

Utbildningsenheten

Foto: Håkan Kogg Röjder

FAKTA | UTBILDNINGSENHETEN 

ff Internationella avdelningen
ff Kvalitetsstöd
ff Programservice 
ff Studentservice

AVDELNINGAR
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Internationella avdelningen ansvarar för att planera, administrera och utveckla LTH:s 

internationella studentutbyten, samt att administrera och planera forskarutbildningen. 

Uppdraget omfattar att:

ffUtveckla och administrera in- respektive utresande utbytesstudenter 

ff Samordna och utveckla verksamheten kring internationellt inriktade masterutbildningar

ffUtveckla och administrera LTH:s forskarutbildning

ffGe aktivt stöd till lärare, forskare, administrativ personal och utbildningsansvariga  

avseende internationalisering

ffAktivt bidra till internationalisering inom Lunds universitet 

MÅL 2019–2020

Internationella avdelningen främjar en kvalitativ och effektiv handläggning,  

med studenten i fokus, genom: 

ffDigitalisering: Utreda kommunikationsplattform för internationella studenter  

samt implementera disputationssystemet 

ffKommunikation: Se över webbsidor som riktar sig till internationella studenter  

och utreda behovet av sociala medier som kommunikationskanal

ff Internationalisering: Se över avtal 

ff Rättssäkerhet: Se över handläggningsprocesser, implementera nya regler  

och följa upp införda rutiner 

 

PROJEKT 

ff Implementering av Solemove

ff Implementering av Erasmus without papers

ff Införande av nya masterutbildningar 

ff Implementering av LTHin

ffVidare arbete utifrån Handlingsplan  

för internationalisering vid Lunds universitet 2019–2021

ffVidare arbete utifrån SLUG-projektet

ffUKÄ:s granskning av forskarutbildningen

Internationella avdelningen 

FAKTA | INTERNATIONALISERING 

Internationalisering avser en process 
i riktning mot att göra en verksam-
het eller en företeelse mer interna-
tionell. Genom att driva interna-
tionalisering vill LTH – i likhet med 
övriga delar av Lunds universitet 
– skapa vidgade erfarenheter, idé-
utbyten och långsiktiga relationer 
mellan studenter, lärare, näringsliv 
och universitet över hela världen. 
Det internationella perspektivet ska 
genomsyra hela LTH:s verksamhet. 

Foto: Charlotte Carlberg Bärg

AVDELNINGAR
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Avdelningen Kvalitetsstöd arbetar med två huvudområden: utbildningsadministrativa  

system och processer för kvalitetssäkring. Arbetet bedrivs ofta projektorienterat och i form 

av stöd och samordning, med sikte på att få till stånd system och metodik som säker- 

ställer kvaliteten på LTH:s utbildningar och utbildningsverksamhet. Avdelningen har i upp-

drag att:

ff Stödja och representera verksamhetens behov av utbildningsadministrativa system

ff Stödja användare till utbildningsadministrativa system

ffUtveckla och samordna processer för kvalitetssäkring av utbildning

Arbetet med kvalitetssäkringsprocesser går i stort ut på att stödja processerna för kvalitets- 

säkring genom metodik, samordning och tillhandahållande av underlag och mallar till  

olika delar av LTH:s verksamhet. 

Under 2020 kommer Universitetskanslerämbetet, UKÄ, att granska Lunds universitets 

kvalitetssystem. Detta kommer att kräva en större insats från avdelningen med att sam-

ordna och sammanställa den information och de underlag som UKÄ behöver.

 

MÅL 2019–2020

ff Stödja fakulteten i nationella kvalitetsutvärderingar under 2020 som innefattar en  

större granskning av Lunds universitets kvalitetssystem samt en utvärdering av utvalda 

forskarutbildningsämnen

ff Samordna och stödja fakulteten i implementering och vidareutveckling av LTH:s kvalitets- 

system, för utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå

ff Stödja verksamheten vid kvalitetssäkring av ett antal nya utbildningsprogram

ff Följa upp den doktorandenkät som genomfördes våren 2019

ffVidareutveckla LTH:s processer för kursutvärdering inom vissa områden

ffKravställa och följa upp utveckling av nya utbildningsadministrativa system vid LTH  

enligt definierade förvaltningsplaner

ff Stödja användare av utbildningsadministrativa system genom exempelvis direkt  

support och lathundar

ffVidareutveckla avdelningens uppdrag att ta fram statistikunderlag

Kvalitetsstöd

FAKTA | KVALITETSARBETE PÅ LTH 

Kvalitetssäkring är det arbete som 
görs för att säkerställa att utbildnings-
verksamheten levererar och håller den 
kvalitet som den är ålagd att göra  
– och som uttrycks i mål och visioner.

Kvalitetsutveckling är det arbete 
som bedrivs, på alla nivåer i organi-
sationen, för att utveckla utbildnings-
verksamheten mot de uppsatta målen.

Ett kvalitetssystem beskriver ramarna 
för kvalitetsutveckling och -säkring, och 
innefattar exempelvis organisation, an-
svarsfördelning samt processer och ru-
tiner som används för kvalitetsarbetet.

Foto: Håkan Kogg Röjder
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Programservice ger stöd till både studenter och personal vid LTH när det gäller antag-

ning, examen, schemaläggning, lokalbokning och programplanering. En viktig uppgift för 

avdelningen är att bidra med kompetens åt exempelvis institutioner och lärare för en rätts-

säker handläggning av alla utbildningsadministrativa ärenden vid LTH. Avdelningen arbe-

tar bland annat med: 

ff LTH:s antagning, som rör exempelvis specialstuderande, gemkurser och reservantagning

ff Examensfrågor på grund- och avancerad nivå

ff Schemaläggning och lokalbokning

ff Programplanering, där enhetens programplanerare  

utgör ”nav” i respektive programledning

Många arbetsuppgifter har sin grund i ansökningar och frågor från studenter – men också 

i uppdrag från Ledningsgruppen för grundutbildning och andra delar av LTH. 

En stor del av arbetet sker löpande, men särskilda utvecklingsprojekt bedrivs också inom 

avdelningen. En större fråga för avdelningen handlar om att bidra i översynen av proces-

ser, där utgångspunkten är att studenten – från rekrytering till alumn med färdig examen  

– möter LTH och Lunds universitet som en enhetlig och väl fungerande organisation.

MÅL 2019 

ff Säkerställa rättssäker handläggning inom de ansvarsområden som Programservice har, 

bland annat med fokus på UKÄ:s granskning av regeltillämpning

ff Följa upp kvaliteten av studentutbyten och tillgodoräknanden samt ta fram en ny  

manual för hantering av tillgodoräknanden

ffUtvärdera Arkitektprovet

ffArbeta med utbildningsutbud – förberedelser inför slutlig bedömning  

om nya utbildningar 

ffArbeta med digitala studentblanketter och systemstöd för handläggning – för tillgänglig-

het, rättssäker handläggning och minskat arbete kopplat till diarieföring och arkivering 

MÅL 2020 

ff Fortsätta arbetet för rättssäker handläggning

ffUppdatera beslutsdokument

ff Se över interna rutiner och mallar (inklusive Arkitektprovet)

ff Förbättra och förnya programwebbsidor

Programservice

FAKTA | RÄTTSSÄKERHET 

Rättssäkerhet är grundläggande för 
all statlig verksamhet. Medborgar-
na måste kunna lita på att besluten 
som fattas vid myndigheter grundar 
sig på de lagar som gäller. De måste 
också vara säkra på att alla behand-
las lika inför lagen och att myndig-
heter är sakliga och opartiska i sina 
bedömningar och beslut.

Foto: Håkan Kogg Röjder
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Studentservice

Studentservice hjälper och vägleder LTH:s studenter och arbetar mot tre övergripan-

de mål:

ffAtt se till att varje student som vill ta examen får den hjälp och det stöd som behövs 

längs vägen

ffAtt förbereda den enskilda studenten för arbetsmarknaden

ffAtt bidra till att öka genomströmningen på LTH

Avdelningen erbjuder studie- och karriärvägledning, liksom kuratorsverksamhet. I upp-

draget ingår också att ge administrativt stöd åt den SI-verksamhet som LTH bedriver och 

att delta i ansökningsprocessen av nya SI-ledare. 

Studentservice arbetar för att lotsa studenter igenom utbildningen och hjälpa dem att 

förstå och förbereda sig för dagens arbetsmarknad, bland annat genom alumnföreläsningar 

och introduktion till LinkedIn. Avdelningens roll är också att vägleda studenter i hur de 

ska ta sig igenom utbildningen genom planering och strategier – och att hjälpa dem att 

identifiera sina grundläggande värderingar och behov i förhållande till sin utbildning och 

framtida karriär. Utöver stödet till befintliga studenter ger avdelningen presumtiva studenter 

information om och förståelse för LTH:s utbildningar. 

MÅL 2019–2020

ffUtveckla arbetet med den akademiska mottagningen av studenter

ffÖka kompetensen inom coachande handledning, i syfte att utveckla coachningen  

och förbättra mötet med studenterna

ff Se över det digitala bokningssystemet för studenter som vill boka tid med studie- 

vägledare eller kuratorer

ff Fortsätta arbetet inom studievägledargruppen med coachande handledning  

när svåra ”fall” uppstår

ff Erbjuda studenter öppna samtalsgrupper, som leds av kuratorerna,  

om exempelvis ensamhet, självkänsla och självförtroende 

ffArbeta för en implementering av gruppcoachning i fler kurser 

ffAttrahera fler studenter till karriärcoachningsworkshops

ff Fortsatt utveckla verktyg för ett framgångsrikt retentionsarbete 

FAKTA | STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDNING 
Studie- och karriärvägledarna på LTH har ett samlat ansvar 
för studievägledning och coachning för studenter på cirka 
20 utbildningsprogram i Lund och sex program på Campus 
Helsingborg, samt för studenter som vill börja studera på LTH. 

Studie- och karriärvägledarna är specialister på olika utbild-
ningar och ingår i programledningen. Bemötandet ska präglas 
av lyhördhet och respekt för individen. De har tystnadsplikt och 
utgår från studentens individuella livssituation. Fokus ligger på 

det som inspirerar och motiverar studenten.

FAKTA | LTH:S KURATORSVERKSAMHET  
LTH:s kuratorer ger stöd till studenter och lärare, arbetar som 
”konsulter” åt lärare och annan personal när det kommer till 
studentärenden som är av mer svårlöst karaktär och bedriver 
pedagogisk utveckling.

FAKTA | SUPPLEMENTAL INSTRUCTION (SI) 
SI-verksamheten hjälper studenter att lyckas på utvalda inle-
dande ”svåra” kurser i utbildningen vid LTH. SI syftar bland 
annat till att överbrygga de skillnader som finns i inlärnings-
tekniker mellan gymnasiet och högskolan. SI bygger på sam-
verkansinlärning i grupper och är ett akademiskt stödprogram 
med stor internationell spridning. SI har funnits vid LTH sedan 
1994, och under läsåret 2018/19 deltog 1 200 studenter vid LTH 
i SI-verksamheten.

Av de studenter som deltog i fem eller fler SI-möten klarade 
i genomsnitt 73 procent kursen efter ordinarie examination. 
Motsvarande siffra för studenter som inte deltagit på SI-
mötena var i genomsnitt 48 procent.

SI handlar bland annat om att:
 f Skapa studiegemenskap
 f Förbättra inlärningsförmågan
 f Träna kritiskt tänkande och problemlösning
 f Förbereda och motivera för vidare studier
 fMotverka avhopp
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