




















Lunds Tekniska Högskola
TIDPLAN BUDGET STYRELSEMÖTE 2016-09-19



Hålltider budget 2017
• 19 sept - 21 okt – Budgetsamtal

21 september + 26 oktober ekonommöten

• 26 oktober - SLTH inriktningsbeslut anslagsfördeln.
28 oktober - LU styrelse beslutar resursfördelning -17
29 november – MBL fördelningsbeslut

• 2 december – Institutionernas budget klar

• 6 december – SLTH fastställer fördelningsbeslut
7 december stormöte alla ekonomer/ek admin

• 12-16 december – möjlighet feedback till inst.
13 januari 2017 – budgetrapportering till LU

• Hela 2017 – Bokslutsmöten med inst. vid behov
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Viktor Öwall  

Rektor  LTH 

 
 
 
 

Rektorsrapporter till SLTH, 19 september 2016 
 
Rektor Viktor Öwall 
 

Aktuella frågor framöver 

 Implementering av de nya GU och FO organisationerna med och de 

förändringar detta får för kansliets arbete. 

 Arbete med hur vi förankrar våra beslut om tex LTHs strategiska 

satsningar och fortsätter arbetet med dessa principer.  

 Arbeta för det strategiska arbetet gentemot MAX och ESS. 

 De externa kontaktytorna gentemot anslagsgivare etc behöver 

stärkas. Hur går vi vidare? 

 Diskussioner med RISE, Research Institutes of Sweden, angående 

framförallt ProNano och MAPCI. 

 Långsiktigt arbete med LTHs synlighet och den nya 

kommunikationsstrategin. 

 Arbeta med ”Hållbart Campus” och Campus utveckling.  

 Utvecklingen av SVS, tex LTHs/LUs närvaro. Pär Omling har fått 

uppdrag från LTH och N-fak att samordna.  

 Utvecklingen av WASP och koppling till SVS. 

 

Många av de frågor som pro- och vice-rektorer tar upp ligger 

naturligtvis högt på listan av aktuella frågor. 

 

 

Händelser, möten, resor, etc av vikt 

 Sen sist 

o 17/6: Styrelsemöte WASP 

o 21/6: Invigning MAXIV 

o Mottagning studenter 

 18/8: Intnl Master’s och utbytes studenter, 2 ggr 

 22/8: C-ing, Design och Ark, 4- ggr 

 24/8: H-ing i Hlbrg 

o 23/4: Möte i styrgruppen för strategiskt samarbete Ericsson 

o 24/4: Öppning Vindkrafts konferens LTH 

o 30/8: Styrelsemöte MobileHeigths 

o 30/8: Rådgivande gruppen och Styrelse NanoLund 

o 31/8-1/9: styrelsemöte WASP och möte med International 

Scientific Advisory Board 
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o 7-8/9: Workshop i VINNOVA Center System Design on 

Silicon (SoS)  

o 12-15/9: ESSCIRC, konferens inom eget forskningsområde i 

Lausanne, Schweiz. 

o 16/9: Science & Innovation Talk TetraPak16/9: 

Näringslivsråd LTH 

 Kommande 

o 19/9: Styrelsemöte LTH 

o 20/9: Styrelsemöte Antidiabetic Food Centre (AFC) 

o 22-23/9: Retreat NanoLund 

o 27/9: Möte med IKEA foundation om donationen 

o 28/8: Möte med Miklas Scholz, ny professor på Teknisk 

Vattenresurslära, om sjön Sjön 

o 29/9: Frukostseminarium Rotary 

o 29/9: Avstämningsmöte MAXIV 

o 30/9: Ledningsgruppsutveckling LTH, 3e gången 

o 30/9-8/10: Delegation till Japan i projektet MIRAI från 

STINT. Bland annat besök på J-PARC och Tokyo University 

o 12-14/10: Annual meeting CESAER i Wien. 

o 14/10: 20/10: Öppning av Workshop om Energi 

o 21/10: Examenshögtid TFHS 

o 25/10: LU möter näringslivet i Hlbrg 

o 26/10: SLTH på TetraPak 

 

 
 

Högtider, etc 

 9/9: Invigning V-huset och John E Franzens Cadillac Eldorado.  

 14/10: Professors Installation LU 

 21/10: Examenshögtid TFHS 

 2/12: Examenshögtid LTH med Generaldirektör VINNOVA 

Charlotte Brogren som högtidstalare.  

 

Uppdrag 

 Ordförande Forskningsnämnd LTH 

 Styrelseledamot WASP 

 Styrelseordförande NanoLund 

 Styrelsemedlem i Mobile Heights 

 Styrelseledamot i K2 

 Medlem samordningsgrupp MAXIV 

 Board member CESAER 

 Styrelseledamot AFC 



Prorektor Annika Mårtensson 
 

Grundutbildning 
 Ledningsgrupp Grundutbildning 

o Möte varannan veckar 

o Delegationer och beskrivning av beslutsnivåer 

framtagna 

o Arbetsgrupper tillsatta med uppdrag att: 

 se över principer för ekonomisk fördelning av 

grundutbildningsmedel vid LTH - januari 2017 

 ta fram underlag till avtalsprocessen för LTHs 

utbildningar – januari 2017 

 se över strukturen på LTHs 

utbildningsprogram med fokus på de 5-åriga 

programmens utformning – februari 2017 

 vidareutveckla och planera för införandet av 

kvalitetsramverk vid LTH för utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå 

 Uppdrag 1 – Programutvärdering 

 Uppdrag 2 – LTH-utvärdering och 

kvalitetsramverk 

 ta fram arbetsordning för områdeansvarigas 

arbete med studenternas psykosociala 

arbetsmiljö för 

o Möten med programledare – syfte: skapa kontaktytor i 

organisationen. 

o Utbildningar/information för programledare och 

studierektorer. 

 Utbildning av ca 15 studenter som tillhör gruppen nyanlända 

som fått uppehållstillstånd, de följer kurser vid LTH samtidigt 

som de studerar svenska. Syfte, ge studenterna kunskaper i 

svenska samtidigt som de kompletterar sin ingenjörsexamen 

från hemlandet så de blir mer attraktiva på svensk 

arbetsmarknad. Ingår i ett LU-projekt kommer att starta vid 

LU för att ta fram underlag för att hantera detta och ett mindre 

pilotprojekt kommer att genomföras. 

 Förberedande arbete inför budget 2017. Tidigare genomförda 

prognoser avseende helårsstudenter förefaller stämma relativt 

väl.  

 Diskussioner kring masterprogram och antagning till dessa. 

Intresset för dessa har ökat, vilket är positivt. Det medför dock 

att kravet på att ha bättre kontroll över antalet studenter som 

antas till dessa program ökar. Ur ekonomisk synvinkel finns 

det två grupper av studenter som antas till masterprogrammen, 

betalande studenter och icke betalande studenter. Om gruppen 

icke betalande studenter blir stor innebär det att antagningen 

till övriga program (civilingenjör, högskoleingenjör och 

arkitektur) måste minska. De betalande studenterna har inte 



denna effekt. Det finns numera möjligheten att dela upp 

studenterna i två kvotgrupper och sätta ett tak på antalet 

studenter som antas i de två grupperna. Om LTH skulle göra 

det på något av de mest sökta programmen skulle det medföra 

att vi hade en bättre kontroll över studentpopulationen vilket 

underlättar prognostiseringen inför besluten av antagningstal.  

 Mottagning av LTHs nya studenter. Information om 

antagningssiffror, se bilagor. 

 

 

 

Forskarutbildning 
 Forskarutbildningsnämnd 

o Möten var fjärde vecka 

o Principdiskussioner kring disputationer och 

betygsnämnder sammansättning, 

forskarutbildningsledarna arbetar för att få en samsyn 

av sitt arbete. Kontakter med studierektorerna inom 

forskarutbildningen. 

o Principdiskussioner och beredning av beslut avseende 

kursplaner. 

 Utvärdering av forskarutbildningen, nationellt. Förberedande 

arbete pågår med anledning av detta. Fyra ämnen är utvalda 

av UKÄ, förberedande möten med studierektorer och 

ämnesansvariga för dessa ämnen. 

 Påbörjat diskussion om kvalitetsramverk för 

forskarutbildning. 

 Utbildning och diskussioner med studierektorerna inom 

forskarutbildningen. 

 

Ledningsgrupp för jämställdhet och likabehandling 

 
Fortsatt stöd från LTH till gästprofessor av underrepresenterat kön. 

Viktig fråga för LTH (och LU): Hur behålla kvinnor genom hela 

karriärstegen? Förslag på utvecklingsprogram för yngre forskare.  

Koppling också till mål för Lunds universitet som innebär att 40% av 

alla rekryterade och befordrade professorer samt gästprofessorer ska 

vara kvinnor. Detta kan komma att påverka rekryteringsprocesserna 

vid LTH. 

 
Aktuell information - jämställdhet vid LTH, augusti 2016 
 
 Antal  M  Kv  Kv  % 

Professor  176 149 27 15 

Kallad professor  1 1 0 0 

Gästprofessor  8 4 4 50 

Senior professor  25 23 2 8 



Universitetslektor  239 177 62 26 

Biträdande universitetslektor  48 30 18 38 

Postdoktor  51 36 15 29 

Universitetsadjunkt  61 37 24 39 

Adjungerad professor  24 20 4 17 

Adjungerad universitetslektor  10 5 5 50 

Adjungerad universitetsadjunkt  4 1 3 75 

Industridoktorand  74 57 17 23 

Doktorand  463 314 149 32 

Amanuens GU  8 6 2 25 

Forskare, tillsvidare  37 29 8 22 

Forskare, tidsbegränsad  51 37 14 27 

Summa:  1206 869 337 28 

 

 

Uppdrag 

 Ledamot i LUs Utbildningsnämnd 

 Ledamot i LUs Forskarutbildningsnämnd  

 Ledamot i LUs Ledningsgrupp för Jämställdhets-, 

likabehandlings- och mångfaldsarbete  

 Ordförande i Ledningsgrupp för Grundutbildning – LTH 

 Ordförande i Forskarutbildningsnämnden – LTH  

 Ordförande i Ledningsgrupp för Jämställdhets-, 

likabehandlings- och mångfaldsarbete – LTH 

 Ordförande i Vattenhallens styrelse 

 Ledamot i USVs styrelse 

 Ledamot i styrelse för Nationellt Resurscentrum för Fysik, 

NRCF 

 Ledamot i styrelsen vid Campus Hbg 

 Ledamot i KCFPs programråd 
 
  



Vicerektor Forskning Erik Swietlicki 
 

Aktuella frågor  

 LTHs nya ledningsorganisation för forskning och forskarutbildning 

gäller nu sedan 1 maj 2016. Samarbetet mellan FN och FUN måste 

klargöras (gemensamt internat 24/10). 

 Verksamhetsplan för LTH forskningsnämnd för återstoden av 2016 

fastställs i september. 

 Principerna för fördelning av LTH:s strategiska medel fastställda 

2016-09-13. 

 Leder arbetsgrupp för att fastställa fördelningen för 2017 av de av 

LTH utlysta infrastrukturmedlen (10 mnkr). 

 Deltar i arbetsgruppen för prioritering av universitetsgemensamma 

medel till forskningsinfrastruktur (20 mnkr).  

 Bistå vid fördelningen av LTH:s strategiska medel baserat på de 

äskanden som inkommit från institutionerna i samband med 

budgetprocessen inför 2017. 

 Bidragit i arbetet med att ta fram en strategi för hur LU ska förhålla 

sig till ESS och Max IV. Strategin ska fastställas i september 2016. 

 Uppföljning av strategin för fokusområdet ”Smarta material” efter 

FIRS-internatet 16/6 2016. Övriga fokusområden för FIRS: 

”Hållbara städer” och ”Personlig hälsa”. Vicerektor för forskning 

LTH är ordförande och LUs representant i arbetsgruppen för 

”Smarta material”. 

 Verka för att LUNARC (och troligtvis även LDC) flyttar till Science 

Village Scandinavia. Vicerektor för forskning LTH är ordförande 

LUNARCs styrelse. 

 Verksamhetsplan för LUNARCs styrelse för återstoden av 2016 

fastställd 2016-09-12. 

 LUCRIS: Endast 14% av LTH:s forskare/lärare har lagt in den 

information som skulle vara inne 30 juni. 

 LTHs nyinrättande biblioteksnämnd kommer att arbeta fram en 

policy för hantering av e-media. Vicerektor för forskning LTH är 

ordförande biblioteksnämndens styrelse. 

 

 

 

 

 

Ledningsarbete - forskning 

 

Som vicerektor med ansvar för forskning deltar jag i LTHs ledningsarbete 

och representerar även LTH i vissa LU-organ. De mer regelbundet 

återkommande är: 

 LTHs ledningsgrupp och presidium (en gång per vecka) 

 LTHs nya forskningsnämnd (ca en gång var tredje vecka, vicerektor 

forskning LTH är vice ordförande) 



 LUs forskningsnämnd (en gång per månad; vicerektor forskning 

LTH representerar fakulteten) 

 LTHs nya biblioteksnämnd (ordförande, ca tre gånger per termin) 

 LUs biblioteksstyrelse (sedan maj 2016, två gånger per termin, 

vicerektor forskning LTH representerar fakulteten) 

 LUNARCs styrelse (ordförande sedan mars 2016, ca tre gånger per 

termin) 

 LTH prefektråd (varannan vecka, vicerektor forskning LTH deltar) 

 NMT, tidigare ”Norra Alliansen” (varannan vecka¸ vicerektor 

forskning LTH deltar) 

 

 

 

Uppdrag - LTH vicerektor forskning 

 

 (Nytt uppdrag mars 2016) Ordförande i LUNARC, Lunds 

universitets datorcentrum för vetenskapliga och tekniska 

beräkningar. 

 (Nytt uppdrag maj 2016) LTHs nya biblioteksnämnd (ordförande) 

 (Nytt uppdrag maj 2016) LUs biblioteksstyrelse (vicerektor 

forskning LTH representerar fakulteten) 

 Medlem CECOST programråd (Centre for Combustion Science and 

Technology) 

 Medlem KCFP programråd (Kompetens centrum för 

förbränningsprocesser)  

 Medlem SHC programråd (Svenskt hydridtekniskt centrum) 

 Ordförande och LUs representant i arbetsgruppen ”Smarta material” 

med LU, Region Skåne och MAH. Ett syfte med gruppen är att 

bereda frågor rörande materialforskning till FIRS där Max IV och 

ESS spelar en viktig roll. 

 Medlem samordningsgrupp MaxIV 

 Kommunförbundet Skåne - Scientific Advisory Board (LTH 

vicerektor forskning) 

 CEC (Centrum för Miljö och klimatforskning) - Styrelse och 

ledningsgrupp 

  



Vicerektor Samverkan & Innovation Annika Olsson 
 
Aktuella frågor: 

Strategiska forskningsteman LU:  Utlysning kring LU övergripande 

strategiska tvärvetenskapliga forskningsteman görs i höst och 

implementeras på LU 2017. 

LTH näringslivsråd: Nästa näringslivsråd 16/9, tema utbildning och karriär 

Uppföljning LU näringslivsråd: Möten sker med individuella företag för 

kartläggning av företagens behov i samverkan med LU 

MAX IV och näringslivskopplingar: Arbetar f.n. med MAX IV kring 

processer för hur näringslivet ska närma sig och kunna få användning av 

MAX IV.  

Science and Innovation talks: Science and innovation talks, fortsätter på 

Tetra Pak, nästa gång tema MAX IV. Konceptet kan göras hos andra företag 

och organisationer men då behövs adm. stöd kring arrangemangen. 

Uppdragsutbildning LTH: Har regelbundna möten med LUCE, och har 

gjort en förstudie kring uppdragsutbildning. Ett område som jag önskar att 

vi kan utveckla både på LTH och LU, för ökad synlighet och samverkan. 

Kommunikation & Samverkan: Arbetar med ny kommunikationschef kring 

samverkansfrågor 

Samverkansaktiviteter LTH/näringsliv: 

- Näringslivsråd 16/9: Tema utbildning – organisation, antagning 

- Näringslivsbesök för LUs näringslivsråd 

- Näringslivsnätverk 27/9 tema karriärvägar 

Uppdrag: 

o Livsmedelsakademin styrelse 

o Packbridge Styrelse 

o Miljöbrons styrelse 

o LUFO (Lund University Food Studies) styrelse 

o IMIT’s ( Innovation Management in Technology) styrelse 

o VinnEx EASE Styrelse 

o LU Innovations systems holdingbolag styrelse 

o LTH´s representant i samverkansrådet LU 

o LUs representant tillsammans med Håkan Jönsson i 

framtagande av skånsk livsmedelsstrategi (arbetet leds av 

Region Skåne) 

  



 
Vicerektor internationella frågor Per Warfvinge 
 

Nätverk 

 The Magalhäes Network knyter ihop 16 latinamerikanska och 19 

europeiska universitet. Per Warfvinge och Christina Grossmann 

leder nätverket sedan 2014. Planeringen för årsmötet i São Paulo 20-

23 november är i full gång. Nytt är att det kommer bli en forskar 

worskshop inom Sustainable Bioenergy till vilken LTH skickar två 

deltagare. 

 LTH har utökat sitt engagemang gentemot CESAER och har anmält 

deltagare till i stort sätt alla Task Force. Vi anser detta är viktigt för 

att kunna få en bättre påverkan inom EU. 

 Deltagande i nytt STINT projekt mot Japan som börjar i oktober 

med möte i Kyoto. Viktor Öwall deltar. 

 

Besök 

 Universidad Federal do Rio de Janeiro (staff exchange) 

 Xian Jiotong (initierat av Energivetenskaper) 

 Pontefica Universidad Católica de Chile (uppföljning av 

utbytesavtal) 

 Xiamen University (med anledning att vår gemensamma 

forskarskola firade 10 årsjubileum) 

 

Matserprogram 

 Söktrycket till LTH:s internationella masterprogram resulterade i 

fler registrerade HT2016, varav 88 är betalande studenter. Det ska 

jämföras med 59 betalande året innan.  

 Marknadsföringsåtgärder på programmen Embedded Electronics 

Engineering och Water Resources Engineering har givit väldigt bra 

resultat. Insatserna betalar sig tillbaka mångfalt! 

 Antagningsprocessen ses över eftersom det stora söktrycket 

genererar en väldig massa arbete vid bedömning av behörighet och i 

urvalarbetet.  

 SI införs på ett antal masterprogram i syfte att förbättra den 

akademiska ”inskolningen”. 

 

Utbytesstudier 

 Cirka 320 inresande utbytesstudenter har tagits emot, vilket är på 

samma nivå som året innan. 35 länder är representerade. 

 Systemstödet för information till LTH:s studenter förbättras i höst 

för att studenterna ska kunna göra mer medvetna val, och för att 

minska trycket på de internationella koordinaorerna.  

 

Universitetsnivån 

 LU:s internationella kommitté diskuterar för närvarande 

bostadsfrågan för internationella studenter, fördelningen av intäkter 

från studieavgifter och en Asienstrategi. 



 LU:s stratgeiska partnerskap med University of Maryland har 

resulterat i lärarmobilitet för LTH-lärare och utlysning av centrala 

medel för forskarworkshops. 

 

 

Projekt 

 Dubbelexamensavtal inom civilingenjörsutbildningen med 

University of Queensland, Australien kommer att tecknas i oktober. 

LTH har sökt och fått 750 000 av STINT (Stiftelsen för 

Internationalisering av Forskning och Högre Utbildning) till 

stipendier till studenter och mobilitetspengar till 

examensarbeteshandledare.  

 Utveckling av mobilitet på Högskoleingenjörsutbildningarna i 

Datateknik och i Elektroteknik med Automation.  I projektet ska vi 

kartlägga vilka internationella och interkulturella kompetenser som 

högskoleingenjörsutbildningarna behöver och utforma mobiliteten 

efter detta. Projektet gör som ett nationellt pilotprojekt i samverkan 

med Universitets och Högskolerådet och Utbildningsdepartementet 

med finansiering från EU-kommissionen fram till maj 2018. 

 LTH:s populära Undergradute Research Projects som erbjuds 

studenter vid University of Toronto och University of British 

Columbia under maj till och med juni varje år kommer med all 

sannolikhet att utvidgas till University of Michigan. Inför 2017 ska 

vi sträva efter anknyta mer till befintliga forskningssamarbeten med 

University of Michigan.   

 
  



Antagning till LTHs program hösten 2016 
 

Andel kvinnor per examenstyp 2016 2015   

Arkitektutbildningen 62,7 54,2   

Tekniskt basår 39,1 25,8   

Brandingenjörsutbildningen 42,9 37,5   

Civilingenjörsutbildningarna 33,8 33,3   

Konstnärlig kandidatutbildning i industridesign 50 48,4   

Högskoleingenjörsutbildningarna 24,1 19,3   

Mastersutbildningarna 50,7 47,8   

     

Program Registrerade Platser 
Andel 

kv 
 

Arkitektutbildning 59 60 62,7  

Tekniskt basår 64 64 39,1  

Brandingenjörsutbildning 49 49 42,9  

Civilingenjörsutbildning i bioteknik 57 58 73,7  

Civilingenjörsutbildning i datateknik 111 112 12,6  

Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik 59 58 64,4  

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik 83 83 18,1  

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi 101 101 23,8  

Civilingenjörsutbildning i informations- och 
kommunikationsteknik 44 44 25,0 

 

Civilingenjörsutbildning i kemiteknik 53 54 49,1  

Civilingenjörsutbildning i lantmäteri 60 54 53,3  

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik 126 129 27,0  

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk 
design 31 30 38,7 

 

Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 42 40 59,5  

Civilingenjörsutbildning i riskhantering 39 40 41,0  

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik 86 85 22,1  

Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik 39 35 33,3  

Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap 55 55 32,7  

Civilingenjörsutbildning i väg- och 
vattenbyggnad 100 101 28,0 

 

Totalt 1086 1079 33,8  

     

Kandidatutbildning i industridesign 28 30 50,0  

Högskoleingenjörsutbildningar     

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - 
järnvägsteknik 23 25 13,0 

 

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- 
och trafikteknik 25 25 28,0 

 

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med 
arkitektur 64 65 43,8 

 



Högskoleingenjörsutbildning i datateknik 47 46 6,4  

Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik 
med automationsteknik 32 32 15,6 

 

Totalt 191 193 24,1  

Masterprogram    

Avgifts-
stud 

Masterutbildning i arkitektur 23 20 60,9 4 

Masterutbildning i bioteknik 17 20 64,7 8 

Masterutbildning i hållbar stadsgestaltning 27 25 55,6 4 

Masterutbildning i industridesign 23 30 60,9 6 

Masterutbildning i katastrofriskhantering och 
klimatanpassning 20 20 65,0 

6 

Masterutbildning i livsmedelsteknik och 
nutrition 14 25 50,0 

7 

Masterutbildning i logistik och styrning av 
försörjningskedjor 19 30 47,4 

11 

Masterutbildning i system på chips 23 30 21,7 13 

Masterutbildning i trådlös kommunikation 19 30 21,1 11 

Masterutbildning i vattenresurshantering 13 25 46,2 6 

Masterutbildning inom energi- och 
miljöeffektiva byggnader 25 30 60,0 

6 

Totalt 223 285 50,7 82 

 
Observera att antagningen av masterstudenterna inte är helt avslutad (160908). 
  



 

Andel kvinnor på civilingenjörsprogram 

 
 

Andel kvinnor per civilingenjörsprogram 
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Andel kvinnor per civilingenjörsprogram 

 
 
 
Andel kvinnor på högskoleingenjörsutbildning 
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Andel kvinnor på arkitektur, industridesign (kandidat och 
master), riskhantering, brandingenjör 
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Styre l sen 
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Sammanfattning 

 

Rapporten sammanfattar läsårsrapporter för 2013/2014 avseende LTH:s utbildningsprogram på 

grundläggande och avancerad nivå. Läsårsrapporteringen innefattar såväl skriftlig rapportering, från 

utbildningsprogrammens programledningar och LTH:s utbildningsnämnder, som kvalitetsdialoger 

innehållande en bedömning av hur väl LTH:s utbildningsprogram möter LTH:s strategiska mål och 

andra utvalda kvalitetsparametrar. Bedömningen är kvalitativ där nyckeltal och statistik använts som 

stöd. 

 

Baserat på rapporter och statistik, gjordes vissa generella observationer och några av dessa 

presenterades och diskuterades i årets kvalitetsdialoger: 

 

 CEQ-resultat 

CEQ-resultaten används som mått på hur väl utbildningen motsvarar studenternas 

förväntningar. Statistiken visar att CEQ-resultaten har gått sakta uppåt de senaste åren och nu 

ligger relativt stabilt. 

 

 Studenternas resultat det första läsåret 

Som mått på genomströmning, mäts hur många poäng studenterna tar det första året och mer 

specifikt hur stor andel som klarar 40 hp (= studiemedelsgränsen). Trenden är något vikande. 

 

 Kvinnor/Män – antagning och examination 

Andel kvinnor/män mäts vid antagning resp. examination mäts för att undersöka om den 

förändras under utbildningens gång. Generellt sett är andelen kvinnor som tar ut examen 

högre än andelen kvinnor som antas till utbildningen.  

 

 Internationalisering 

Andel studenter som får någon internationell erfarenhet ökar och andel utbildningsprogram 

som når nyckeltalsmålet ökar starkt. 
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Metoder för utvärdering av utbildningarnas kvalitet 

 

I kvalitetsdialogerna diskuterades även hur programutvärdering kan utvecklas i framtiden. Ett nytt 

nationellt kvalitetssäkringssystem har beslutats, vilket ställer högre krav på att de enskilda lärosätena 

ska kunna redovisa sitt kvalitetsarbete och detta kommer att få betydelse för hur programutvärdering 

ska ske. Vidare genomfördes under våren en extern utvärderingen av LTH:s kvalitetssystem som 

utfördes av en utvärderingsgrupp från Virginia Tech. Denna har gett värdefullt material för utveckling 

av ett framtida utvärderingssystem.  
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1. Process för läsårsrapportering 2013/2014 

 

Processen för uppföljning baseras på årliga rapporter från programledning och utbildningsnämnd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Läsårsrapporterna är strukturerade efter de strategiska målen i LTH:s strategiska plan (Strategisk plan 

– Lunds Tekniska Högskola 2012 – 2016) och understöds av nyckeltal för fördjupad analys. Rapporter 

skrivs av såväl programledning för varje utbildningsprogram som utbildningsnämnderna. I 

programledningens rapport görs en bedömning av hur väl utbildningen möter målen baserat dels på 

nyckeltal och dels en kvalitativ självvärdering och syftar till att rapportera kvalitetsstatus för den 

aktuella utbildningen samt att föreslå förbättringsåtgärder. Utbildningsnämndens rapport fastställer 

programmens måluppfyllnad och dokumenterar det förbättringsarbete som beslutats i nämnden. 

 

Som komplement till rapporterna, genomförs kvalitetsdialoger mellan programrepresentanter, 

representanter från utbildningsnämnd samt LTH:s ledning. För läsåret 2013/2014 ägde rapportering 

rum under hösten 2014 och kvalitetsdialoger genomfördes i form av tre kvalitetsworkshops som ägde 

rum i maj månad 2015. 

 

En kortfattad sammanfattning av metod och resultat från programmens värderingar av utbildningarnas 

kvalitet (strukturerad efter de strategiska målen) är redovisad i bilaga 1. 
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2. Uppföljning av kvaliteten för utbildningsprogram framöver från och med 
läsåret 2014/2015 

 

2014/2015 

För läsåret 2014/2015 genomförs enbart en enklare läsårsrapportering, då ledningsorganisationen för 

grundutbildningen är under omorganisation. Rapporteringen kommer i första hand ge den nuvarande 

utbildningsorganisationen möjlighet att reflektera över det aktuella läget och rekommendera hur 

aktuella och kommande frågor ska hanteras av en kommande utbildningsorganisation. 

 

 

Efter 2014/2015 

Ett uppdrag har gått från LTH:s prorektor till en arbetsgrupp där arbetet syftar till att utveckla ett 

kvalitetsramverk som specifikt fokuserar på programutvärdering (där bland annat en modell för 

progression och uppfyllelse av examensmålen ska utvecklas). Det utvecklade ramverket ska reflektera 

de förändringar som är annonserade för nationell utvärdering av utbildningskvalitet, det 

kvalitetssystem som utarbetas inom Lunds universitet samt LTH:s styrelses fastställda format på 

återrapportering. 
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Bilaga 1. Kvalitetsstatus och utvecklingsinsats för mål i den strategiska 
planen 

I bilaga 1 sammanfattas metod och resultat för hur väl utbildningarna bedöms möta LTH:s strategiska 

mål. 

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

och framtida krav 

Utvärdering 

Den första delen av det strategiska målet följs upp med hjälp av ett nyckeltal som mäter och 

sammanfattar studenternas syn på utbildningen i kursutvärderingssystemet (CEQ). Nyckeltalet 

definieras som andelen kurser inom ett utbildningsprogram där CEQ-värdet > 0 i tre definierade 

kategorier med en specificerad målnivå på 75 %. 

 

Nytt för detta läsår, var att statistik presenterades även för den andra delen av målen och beskrev hur 

anställningsbarheten ser ut för de utexaminerade studenterna. Genom att använda SCB:s databas Bak- 

och framgrund som länkar samman studiedatabasen Ladok med information om studenterna före och 

efter studierna, har statistik sammanställts som visar vilken försörjningskälla de utexaminerade har 1-5 

år efter examen och vilken bransch de förvärvsarbetande utexaminerade arbetar i. 

 

Övriga delar av det strategiska målet värderades kvalitativt av programledning för respektive 

utbildningsprogram. 

 

Resultat 

Resultaten från kursutvärderingarna är stabilt och för de långa utbildningarna är medelvärdet är 

oförändrat (se figur nedan).  

 

 
 

CEQ-processen upplevs i stort fungera bra och programledningarna har god kännedom om status på 

de kurser som ingår i utbildningen och är engagerade i de förbättringsåtgärder som görs. 

 

Studenternas kommentarer i programledningens rapporter, visar att studenterna generellt sett är nöjda 

med utbildningen även om det finns ett utrymme för förbättring. Nedan anges några sammanfattande 

åsikter från studenterna i läsårsrapporterna: 

 

• Studenterna är stolta över sina utbildningar och trivs med dem. De ser att det finns en god 

arbetsmarknad efter examen. 

30

40

50

60

70

80

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

A
n

d
el

 (
%

)

Programmens genomsnittliga CEQ - värde
Femåriga program

Medelvärde - LTH Andel program som möter nyckeltal



 

 

 6 

• Generellt sett anger studieråden att samarbetet med programledningar fungerar bra och att 

man får gehör för sina åsikter. Studieråden är mycket aktiva genom t.ex. arrangera 

pluggkvällar/pluggfik, informationsträffar, uppföljningsverksamhet/enkätstudier och 

arbetsmarknadsaktiviteter (mentorsprogram, företagskvällar, arbetsmarknadsdagar) 

• Det framförs önskemål om fler inslag från näringslivet i utbildningarna t.ex. gästföreläsare, 

studiebesök. 

• På några program ser man med oro på att studieresultaten är dåliga trots att studenter med 

goda förutsättningar antagits till utbildningen. 

• I några rapporter har den nya läsårsindelningen nämnts. Ett flertal studenter tycker att det 

blivit något sämre efter omläggningen 

• Studenterna framför synpunkter på utbildningsorganisationen, specifikt förändringar i 

suppleanters närvaro-, yttrande- och yrkanderätt. 

 

Baserat på statistik från SCB:s databas, ser arbetsmarknaden god ut och anställningsbarheten är hög, 

något som bekräftas i alumnundersökningar som utförs av programmen. 

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

nivå 

 

Utvärdering 

Det aktuella målet är något svårt att mäta med hjälp av nyckeltal. Viss statistik har producerats som 

kan användas som stöd för utvärderingen men är inte att betrakta som styrande nyckeltal. Statistiken 

fokuserar på den första delen av målet (forskningsbaserad utbildning): 

- Andel kursansvariga lärare med forskarutbildning 

- Andel kursansvariga lärare med vetenskapliga publikationer de senaste tre åren 

 

I princip all utvärdering baseras på kvalitativ utvärdering av hur väl programmet möter målet genom 

att beakta t.ex. forskningsmoment i utbildningen, hur aktuell forskning integreras i utbildning samt hur 

studenterna lär sig forskningsmetodik. 

 

Resultat 

I princip samtliga utbildningar ser att målet uppnås. 
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2.3. Strategiskt mål 3. Vi har en funktionell och attraktiv fysisk och psykosocial arbets- och 

studiemiljö 

 

Utvärdering 

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

programledningens självvärdering. 

 

Resultat 

Den fysiska arbets- och studiemiljö anses vara god även om fler läsplatser och grupprum önskas; såväl 

i Lund som i Helsingborg.  

 

Den psykosociala miljön bedöms i stort sett vara god men stress i studentgruppen är en faktor som 

lyfts från några program. Kommentar: senare under 2015 genomfördes en enkät som visade den 

psykosociala arbetsmiljön för studenterna. 

 

 

2.4. Strategiskt mål 4. Våra lärare har hög pedagogisk kompetens 

 

Utvärdering 

Tidigare läsår, har nyckeltal använts för att utvärdera målet. Emellertid ser flertalet programledningar 

att det inte är möjligt att påverka måluppfyllelsen och därför har inte nyckeltal med definierade 

målnivåer använts för att bedöma målet. Målet har bedömts kvalitativt men som stöd har följande 

statistik producerats. 

- andel kursansvariga lärare inom respektive utbildningsprogram som ingår i den pedagogiska 

akademin (ETP) 

- antal veckor högskolepedagogik per kursansvarig lärare och utbildningsprogram 

- andel kurser som får högt betyg i kategorin ”God Undervisning” i CEQ-systemet. 

 

 

Resultat 

Programledningarna har sett att det varit svårt att påverka måluppfyllnaden direkt utan arbetar främst 

med att uppmuntra och verka för pedagogiska mötesplatser och från flera håll arrangeras sådana för 

möjlighet till pedagogiskt utbyte, exempelvis lärarmöten, pedagogiska fikor, utvecklingsseminarier 

och temadagar. Även CEQ-processen lyfts som ett gott exempel då den uppmanar till en pedagogisk 

diskussion. 

 

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

 

Utvärdering 

Som stöd för utvärdering hur attraktiv en utbildning är, presenteras statistik som visar söktryck och 

betygskrav för antagning till utbildningen för LTH:s program i jämförelse med likvärdiga nationella 

utbildningsprogram. 

 

 

Resultat 

Söktrycket över hela LTH ligger stabilt runt 2 förstahandssökande per antagen student (2.4 för längre 

utbildningar och cirka 1.2 för kortare utbildningar). 

 
  



 

 

 8 

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

 

Utvärdering 

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

utbildningsprogram använts sedan en längre tid tillbaka. I år justerades detta nyckeltal något då flera 

programledningar såg att möjligheten att påverka måluppfyllelsen var liten. I årets rapportering 

kompletterades detta mått med hur fördelningen kvinnor/män förändras mellan antagning och examen. 

 

Som grund till en bedömning av mångfald, används LTH:s nybörjarenkät (EWS) som bland annat 

undersöker hur många studenter som anger ett annat modersmål än svenska. 

 

För bedömning av hur väl det strategiska målet möts, används nyckeltalet tillsammans med 

programledningens kvalitativa bedömning. 

 

Resultat 

Andelen kvinnor som påbörjar programmen är ungefär 34% (2013/2014) beräknat över hela LTH och 

trenden är svagt positiv. Spridningen mellan de olika utbildningsprogrammen är dock relativt stor (6 - 

72%). 

 

 
 

Andelen kvinnor som tar ut examen är generellt sett högre än de som antas vilket kan utläsas i figuren 

ovan och trenden kan också ses på programnivå oavsett om andelen kvinnor är låg eller hög vid 

antagning. En analys visar att betydligt fler män lämnar LTH med en ”nästan klar” utbildning utan att 

ta ut examen. 

 

Andel av de antagna som anger annat språk än svenska som modersmål är i genomsnitt 8% över hela 

LTH. Medelvärdet för program vid Campus Lund är 6% och vid Campus Helsingborg 16% . 
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2.7. Strategiskt mål 7. Vi uppnår hög genomströmning 

 

Utvärdering 

Genomströmning har de senaste åren definierats av två nyckeltal. Det ena definierar hur stor andel av 

studenterna som klarar 40 högskolepoäng det första läsåret (Mål: 75%) och det andra definierar hur 

stor andel av en kull som tar examen efter en tid som motsvarar nominell tid + en definierad buffert. 

Det senare måttet är dock beroende av att studenterna tar ut sin examen, något som inte alltid är fallet 

(se tidigare diskussion). 

 

I år har det senare ersatts med ett mått som visar hur lång tid som utbildningen tar i genomsnitt och 

inkluderar enbart de studenter som tar ut examen. 

 

Resultat 

Andel studenter som klarat 40 högskolepoäng 

Värdet på nyckeltalet indikerar att antalet studenter som klarar 40 högskolepoäng det första året har 

sjunkit de senaste åren och andelen utbildningsprogram som når nyckeltalsmålet är nu lägre än 50%. 
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För de kortare utbildningarna är den reella studietiden stabil (i genomsnitt 3.5 år för treåriga 

utbildningar och 2.7 år för tvååriga utbildningar 2013/2014). I figuren ovan visas resultat för de längre 

programmen där statistiken fortfarande inte är helt stabil, p.g.a. omläggning från 270 till 300 hp där 

många studenter inom den nya ordningen inte tagit ut examen ännu. Det innebär att den reella 

studietiden för 300 hp-programmet i genomsnitt är kortare än för 270 hp, något som kommer att 

ändras med tiden. 

 

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

erfarenheter inom sina studier 

 

Utvärdering 

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

utexaminerade studenterna från LTH:s långa program som har internationell erfarenhet. Målnivån är 

definierad till 15 %. En student definieras ha internationell erfarenhet om den har genomgått minst en 

av aktiviteterna; utbytesstudier, examensarbete förlagt utomlands, deltagande i Kinainriktningen. 

 

Resultat 

Andelen studenter som har internationell erfarenhet, har ökat och är i genomsnitt 26%, se figur nedan 

och andel program som når nyckeltalets målnivå är nu 75%. 
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2.9. Universitetskanslersämbetets utvärdering 

 

Under läsåret 2013/2014 lämnade de fem teknikutbildningar inom LTH som tidigare fått ifrågasatt 

kvalitet i Universitetskanslersämbetets utvärdering in sina analyser och åtgärder, och fick senare under 

läsåret positivt besked att genomförda åtgärder var tillräckliga kvaliteten inte längre var ifrågasatt. 

 

Under läsåret utvärderas två konstnärliga utbildningar inom LTH; en fick omdömet hög kvalitet och 

en bristande kvalitet. Den senare lämnade under 2015 in sin analys och åtgärdsrapport och fick också 

senare under året positivt besked om utbildningens kvalitet och inte heller denna utbildning har nu 

ifrågasatt kvalitet. 

 

Med anledning av UKÄ:s utvärdering, så har en del fokus hos LTH:s utbildningar (oavsett resultat i 

den nationella utvärderingen) lagts kring att förbättra utbildningarnas måluppfyllelse. Eftersom 

muntlig och skriftlig kommunikation var färdighetsmål som ofta ifrågasattes i UKÄ:s rapporter, har 

många program tittat lite närmare på detta. Ett annat mål som fått större fokus i utbildningarnas 

utvecklingsarbete är värderingsmålet som berör etik i utbildningarna.  
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Kvalitetsuppföljning - LTH:s utbildningar
SLTH 19 SEPTEMBER 2016
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• Kursutvärderingar
– CEQ, enkät med frågor som ska visa på studenternas lärande

– Process för analys, förändring och återkoppling

• Uppföljning av utbildningsprogram
– Läsårsrapporter, baserade på den strategiska planen

– Skrivs för varje utbildningsprogram och sammanfattas. Kvalitetsdialoger.

Kvalitetsuppföljning - LTH
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• Kvantitativa resultat (Skala -100 till +100) i olika kategorier
– Total nöjdhet

– Kursens angelägenhet

– God undervisning

– Tydliga mål

– Förståelseinriktad examination

– Lagom arbetsbelastning

– Allmänna färdigheter

• Kvalitativa resultat
– Fritextsvar och slutrapporter

• CEQ-värdena stiger

Kursutvärderingar
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Studenterna och arbetsgivare

• Resultat från kursutvärderingar på programnivå

• Hur stor andel av de utexaminerade får arbete x antal år efter examen och inom vilken
bransch

Lärarna

• Forskningsaktivitet hos lärare (disputerade, publicerar)

• Andel lärare på utbildningen i den pedagogiska akademin, genomsnittligt antal veckor
högskolepedagogik

Utbildningen

• Söktryck, betygskrav andel förstahandssökande i nationell jämförelse

• Genomströmning (andel av de antagna som tar ut examen, andel som klarar
studiemedelsgränsen det första året)

• Andel män/kvinnor som antas resp. examineras, andel män/kvinnor hos de kursansvariga
lärarna

• Andel av de utexaminerade med internationell erfarenhet (utbytesstudier, utlandsförlagda
examensarbeten, etc.)

Exempel på nyckeltal och statistik för
ett utbildningsprogram i läsårsrapporter
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• Andel kvinnor i utbildningen ökar, emellertid svagt och ev. avstannande

– På programnivå, stor spridning (9 – 75 %, antagning 2014)

Observationer - jämställdhet
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• Internationalisering har ökat de senaste åren

– Spridning på programnivå (16 – 58% av utexaminerade 2014/2015)

Observationer - Internationalisering
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• Examensmålen (Universitetskanslersämbetets utvärdering)
– 26 av LTH:s utbildningar utvärderades i den nationella utvärderingen 2011 – 2014

– Tre utbildningar bedömdes ha mycket hög kvalitet, sex utbildningar fick ifrågasatt
kvalitet (tre civilingenjörsutbildningar och tre masterutbildningar) och resterande
utbildningar bedömdes hålla hög kvalitet

– Efter analys och genomförda åtgärder bedöms samtliga utbildningar nu hålla minst
”hög kvalitet”

Observationer – examensmål
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• Nationell utvärdering av forskarutbildning för att utvärdera hur väl de utexaminerade
når givna mål, forskarutbildningsmiljöns kvalitet samt internt kvalitetsarbete

• Nytt nationellt kvalitetssystem som bygger på ett gemensamt ansvar mellan
Universitetskanslersämbetet och lärosätena att säkerställa kvalitet.

– Utbildningarnas  utformning  och genomförande samt studenternas resultat

– Ledning och organisation

– Miljö och resurser

• Vi vill ha ett kvalitetssystem som är

– Redovisande

– Utvecklande

– Resultatorienterat

Två arbetsgrupper är utsedda för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (2017 –
2020)

Kommande
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• Förankring

• Riktning och prioritering

– Profilerande mål för utbildning

• Uppföljning

– Följ upp utveckling av kvalitetssystem genom att följa både arbetet och
kvalitetsresultat

» Måluppfyllelse

» Analys, styrkor och svagheter, handlingsplaner

» Statistik och trender (CEQ, jämställdhet, pedagogik, genomströmning, …)

» …

SLTH
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Junis arbetsversion av LTH:s strategiska plan 

 
 
 
Vision 
 
LU:s vision: Lunds universitet är en förebild för hur framtidens kunskap skapas och 
förmedlas. 
 
LTH:s vision: LTH initierar och leder samarbete med sin omgivning för att identifiera och 
bidra till lösningen av globala och lokala utmaningar. 
 
 
Värdegrund  
 
LUs värdegrund 
Vår gemensamma värdegrund tar sin utgångspunkt i Magna Charta Universitatum som ett 
tecken på att vi tillhör den världsvida universitetsgemenskapen. Det innebär ansvarsfull 
autonomi och akademisk frihet - att vi står fria från påtryckningar från omvärlden och att vi 
värnar utbildningens och forskningens frihet, integritet och kvalitet och deras oskiljaktlighet. 
 
Vår värdegrund tar också sin utgångspunkt i det arbete som utförts av den statliga 
värdegrundsdelegationen. Det innebär demokrati, legalititet, objektivitet, fri 
åsiktsbildning, respekt för allas lika värde och effektivitet och service. Genom dessa 
grundläggande värderingar står vi tydligt för de värden vilka bland annat kommer till uttryck 
i FNs deklaration om mänskliga rättigheter. 
 
Vi har också grundläggande värderingar som kännetecknat vårt universitet under lång tid: 
kritiskt tänkande, kreativitet, saklighet, nyfikenhet, engagemang, medmänsklighet och 
humor grundad i självdistans. 
 
Denna samlade värdegrund är ett fundament för vårt universitet och avgörande för en 
framgångsrik utveckling och därigenom för genomförandet av den strategiska planen. 
 
LTHs tillägg 
LTH är en gränslös, dynamisk miljö för lärande och kunskapssökande där studenter och 
medarbetare tillsammans bidrar med ömsesidigt förtroende, kreativitet och glädje  
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Speciella förutsättningar för LTH  
LTH är en fakultet vid ett fullskaligt universitet. Detta möjliggör tvärvetenskapliga 
samarbeten på samtliga nivåer inom universitetet. 

Detta fullskaliga universitet tillhör världens bästa och lockar globalt högpresterande forskare. 
Potentialen för högklassig tvärvetenskap är därför unikt hög inom samtliga 
vetenskapsområden och detta är centralt för universitets strategiska arbete. 

LTH ligger i rapsgula Skåne. Men bortom detta ligger LTH i The Greater Lund Area; Skåne, 
Öresundsregionen, Södra Östersjöområdet, med närhet till dynamiska industrier och 
akademier. Med detta har LTH en unik geografisk placering i Sverige, i en expansiv region 
med stor efterfrågan på välutbildade studenter och god tillgång på kunniga samarbetsparter.  

LTH har del i enastående infrastruktur i form av MaxIV och närhet till ESS. Detta möjliggör 
forskning, utbildning och samarbeten som är unika, inte bara för svenska lärosäten. 

(alternativ formulering: LTH har del i världsunik infrastruktur i form av MaxIV och närhet 
till ESS. Detta skapar enastående möjligheter för utveckling av forskning, utbildning och 
samarbeten.)  

Dessa möjligheter bör utnyttjas i största möjliga mån.  
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LTHs verksamhetsområden 
 
LTH är en decentraliserad organisation med X anställda, Y studenter och Z 
utbildningsprogram och för en koherent utveckling krävs ett arbete med övergripande 
strategiska frågor. Flera organ inom LTH har strategiska uppgifter, men dessa organ har 
också exekutiva uppgifter, vilka gör att de strategiska frågorna inte hinner prioriteras. Därför 
finns det ett behov av strategiska projekt med väldefinierade frågeställningar och tydliga 
tidsramar, som kan hjälpa till att driva den strategiska utvecklingen. En central idé i denna 
strategiska plan är att stödja tillskapandet av sådana projekt. 
 
Utvecklingsprojekt initieras och koordineras av LTHs ledning. Dessa utvecklingsprojekt rör 
specifika frågeställningar, som analyseras utifrån nuläge och givna förutsättningar och 
baserat på detta ges sedan förslag till förbättringar och förändringar. 
 
Globalisering, internationalisering, det nya informationssamhället, ökad rörlighet är exempel 
på faktorer som gör att samhället förändras i allt snabbare takt. Att ligga i framkant kräver ett 
aktivt strategiskt arbete och analys, öppenhet för förändringar, en mångfald av idéer & 
utgångspunkter och en lyssnande och inkluderande kultur.  
 
I sitt strategiska utvecklingsarbete inom verksamhetsområde utbildning prioriterar LTH En 
anpassning av undervisningsutbud utifrån samhällets framtida behov och LTHs styrkor (U1, 
U2, U3, U4, *Se målen sidan 5)  
Kontinuerligt ökade kunskaper för våra studenter och högre värde för samhället (U2, L6) 
Utvecklad pedagogik (U2, U3, U4) 
God kostnadseffektivitet (kopplar till U1, L5) 
En miljö som präglas av förankring i forskningsmiljöerna och av internationalisering (L6, F4)  
 
I sitt strategiska utvecklingsarbete inom verksamhetsområde forskning och konstnärligt 
utvecklingsarbete prioriterar LTH  
Att definiera hur verksamheten kan kopplas till de stora samhällsutmaningarna (F1) 
Att definiera och implementera mål och mätmetoder för att förbättra verksamhetens kvalitet (F2)  
Att stärka LTHs forskningsgrupper genom koppling till starka forskningsmiljöer och till de 
stora anläggningarna MAX IV och ESS (F2, F3) 
Att stärka LTHs position avseende den nationella och europeiska forsknings-finansieringen (F2) 
 
I sitt strategiska utvecklingsarbete inom verksamhetsområde samverkan prioriterar LTH 
Att utnyttja tvärvetenskapliga möjligheter inom skapande och förmedlande av kunskap i 
samverkan (F1, F2, S1) 
Att systematiskt arbeta för att öka samverkan för ömsesidig nytta inom LU, med näringsliv 
och samhälle och med regionens universitet och högskolor (L3, S1, S2) 
Att stärka samverkan med alumni (S2) 
Att arbeta med regionens skolor för förbättrad studentrekrytering (L1) 
 
I sitt strategiska utvecklingsarbete inom verksamhetsområde ledning prioriterar LTH 
Analys av rekrytering och tjänstestruktur för anpassning och dimensionering av 
verksamheten (L1, L2, L3, L6) Arbete mot förbättrad jämställdhet, likabehandling och 
mångfald (L1) 
 Systematisk användning av metoder att mäta och förbättra arbetsmiljön (L4) 
Analys av kostnadseffektivitet i organisationen (L5) 
Analys av kostnadseffektivitet vid organisatoriska och administrativa förändringar.(L5) 
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Mål 
 

Målområde Utbildning 
 
U1 LTH skall erbjuda väldefinierade utbildningsprogram som avspeglar utbildningsbehovet 
och kunskapsläget. 
U2 LTHs utbildningar ska genomsyras av progression, reflektion och 
kommunikationsfärdigheter 
U3 LTH skall i samverkan med avnämare säkerställa att man är en tillförlitlig producent av 
kvalificerade arkitekter, designers och ingenjörer. 
U4 LTH ska ligga i framkant av den pedagogiska utvecklingen och all dess undervisning 
präglas av hög pedagogisk kompetens och ett brett utbud av undervisningsmetoder och 
examination. 
 
 
Målområde Forskning och Konstnärligt utvecklingsarbete 
 
F1 Vid LTH präglas verksamheten av en tydlig koppling till de stora samhällsutmaningarna 
F2 Vid LTH skall verksamheten vara inomdisciplinärt konkurrenskraftig nationellt och 
internationellt och bygga på hög kompetens. 
F3 Forskargrupper vid LTH skall ingå i institutions- och fakultetsövergripande 
forskningsmiljöer. 
F4 Verksamheten vid LTH skall bidra till undervisningen och engagera och inspirera 
studenter på alla nivåer. 
 
 
Målområde Samverkan 
 
S1 LTH skall ta en aktiv roll inom universitetet och regionen för utvecklandet av lösningar 
för globala samhällsutmaningar. 
S2 LTH skall vara en naturlig samarbetspartner för livslångt lärande.  
S3 LTH skall skapa en funktionellstruktur för innovation genom samverkan med andra 
aktörer. 
 
Målområde Ledning 

L1 LTH skall utveckla ett system för smidiga och rättssäkra rekryteringar baserat på 
urvalsprocesser med stöd i LUs och LTHs värdegrund där rätt personer rekryteras till rätt 
platser. Detta gäller såväl studenter som medarbetare. 
L2 LTH skall erbjuda tydliga anställningsvillkor och tydliga karriärvägar för alla 
personalkategorier  
L3 LTH skall ta fram en plan för att öka mobilitet såväl mellan näringsliv och akademi som 
mellan olika lärosäten. 
L4 LTH skall erbjuda en god lärande och arbetsmiljö i samklang med LUs och LTHs 
värdegrund genom systematiskt arbetsmiljöarbete. 
L5 LTH skall kännetecknas av en funktionell, professionell och kostnadseffektiv organisation 
L6 LTH skall driva ett systematiskt kvalitetsarbete och ett målmedvetet 
internationaliseringsarbete. 
 



Utbildning, mål & strategier
• U1 LTH skall erbjuda väldefinierade utbildningsprogram som avspeglar

utbildningsbehovet och kunskapsläget.
• U2 LTHs utbildningar skall genomsyras av progression och reflektion samt främja

kreativitetet och kritiskt tänkande.
• U3 LTH skall ha en hög genomströmning på sina utbildningar
• U4 LTH skall ligga i framkant av den pedagogiska utvecklingen och all dess

undervisning präglas av hög pedagogisk kompetens och ett brett utbud av
undervisningsmetoder och examination.

• U5 LTH skall genom forskarutbildningen fostra välutbildade forskare med lämpade
färdigheter för att driva utvecklingen framåt i akademi och samhälle.

• En anpassning av undervisningsutbudet utifrån samhällets framtida behov och LTHs
styrkor (U1, U2, U3, U4, U5)

• Kontinuerligt ökade kunskaper för våra studenter och högre värde för samhället (U2,
L6) (avser såväl progression inom utbildningen som bättre utbildning år efter år)

• En miljö som präglas av förankring i forskningsmiljöerna och av internationalisering
(U3,L6, F4)

• Utvecklad/anpassad pedagogik (U2, U3, U4)
• God kostnadseffektivitet (kopplar till U1, L5)



Forskning, mål & strategier
• F1 Vid LTH präglas verksamheten av en tydlig koppling till de stora

samhällsutmaningarna.
• F2 LTHs verksamhet ska vara inomdisciplinärt konkurrenskraftig nationellt

och internationellt och bygga på hög kompetens.
• F3 LTH skall uppmuntra och verka för att forskare skall kunna ingå i

institutions- och fakultetsövergripande forskningsmiljöer.
• F4 Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid LTH skall återspeglas i

undervisningen och engagera och inspirera studenter på alla nivåer.
•
• Att identifiera och definiera hur verksamheten kan kopplas till de globala

samhällsutmaningarna (F1)
• Att definiera och implementera mål och utvärderingsmetoder för att

förbättra forskningens, det konstnärliga utvecklingsarbetet och
forskarutbildningens kvalitet (F2)

• Att stärka LTHs forskningsgrupper och forskarutbildning genom koppling
till starka forskningsmiljöer och till de stora anläggningarna MAX IV och
ESS (F2, F3)

• Att stärka LTHs position och varumärke avseende den nationella och, genom
LU, den europeiska forsknings-finansieringen (F2)



• S1 Samverkan skall vara en naturlig del i arbetet inom både utbildning och
forskning.

• S2 LTH skall ta en aktiv roll inom universitetet, regionen och nationellt för att
utveckla lösningar för globala samhällsutmaningar.

• S3 LTH skall vara en naturlig samarbetspartner för livslångt lärande.
• S4 LTH skall skapa en effektiv struktur för innovation genom samverkan med andra

aktörer.
• S5 Samverkan skall vara värdeskapande för näringslivet och offentliga aktörer.
• S6 LTH bör vara synlig i den offentliga debatten och bidra till policyskapande.
•
• Att utnyttja tvärvetenskapliga möjligheter inom skapande och förmedlande av

kunskap i samverkan (F1, F2, S2).
• Att systematiskt arbeta för att öka samverkan för ömsesidig nytta, inom LU, med

näringsliv och samhälle och med universitet och högskolor i regionen och nationellt
(L3, S2, S3).

• LTH skall ta fram en plan för att öka mobilitet såväl mellan näringsliv och akademi
som mellan olika lärosäten (S2, S4).

• Att stärka samverkan med alumni (S1, S3)
• Att arbeta med regionens skolor för förbättrad studentrekrytering (L1)

Samverkan, mål & strategier



• O1 LTH skall ha ett system för smidiga och rättssäkra rekryteringar baserat på
urvalsprocesser med stöd i LUs och LTHs värdegrund. Målet för rekryteringar ska
vara kompetens, förnyelse och internationalisering.

• O2 LTH skall erbjuda tydliga anställningsvillkor och tydliga karriärvägar för alla
personalkategorier

• O3 LTH skall erbjuda en god lärande- och arbetsmiljö i samklang med LUs och LTHs
värdegrund, genom systematiskt arbetsmiljöarbete.

• O4 LTH skall vara en funktionell, professionell och kostnadseffektiv organisation
• O5 LTH skall driva ett systematiskt kvalitetsarbete och därmed säkerställa en hög

kvalitet inom alla verksamhetsområden.
•
• Rekryteringar måste ses i ett större perspektiv där institutionens behov vägs mot

fakultetens. Extern rekrytering av personer med erfarenhet av andra miljöer är en
förutsättning för utveckling. (O1)

• Arbete mot förbättrad jämställdhet, likabehandling och mångfald. Dessa mål står
inte i strid med en meritokratisk rekryteringsprocess. (O1)

• Att systematisk förbättra arbetsmiljön genom användning av kvantifierbara
mätmetoder. (O3)

• Analys av kostnadseffektivitet av uppdrag skall utföras i alla delar av
organisationen. (O4)

• Arbetet med individuella studieplaner i forskarutbildningen ska prioriteras. (O5)

Organisation, mål & strategier
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