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För lTh är det både en fördel och en nackdel av att vara en del av lunds universitet 

(lU). Vi kan exempelvis inte uppträda som en egen myndighet och argumentera fritt 

gentemot utbildningsdepartementet utan vi är tvungna att prata genom ombud. Vi har 

dock goda företrädare i exempelvis våra vänföretag, Teknikföretagen, våra skånska riks-

dagsledamöter och Region Skåne. 

Universitetets styrka ligger i att delarna är starka. lTh utgör cirka 1/4 av lU men, 

i demokratisk ordning och med våra 8 fakulteter, begränsas vårt inflytande till 1/8. 

Vår ”både-och-strategi” är att lTh nationellt skall fortsätta vara en av de bästa teknis-

ka högskolorna. Internationellt är vi lund University, Faculty of engineering lTh och 

finns därmed bland de 100 mest framstående universiteten i världen.

hellRe både och 
än anTIngen elleR 
text: anders axelsson / rektor lth

Benchmarking
Genom olika universitetsnätverk inom Enginee-
ring har vi många internationella partners. För att 
se hur LTH står sig i en internationell jämförelse 
genomförde vi en benchmarking mot det topp-
rankade universitetet KU Leuven i Belgien och 
deras Faculty of Engineering. Våra förutsättning-
ar skiljer sig mycket men vi fick flera goda idéer 
till utveckling. Sammantaget står vi oss väldigt 
bra i en internationell jämförelse. 

Forskning och ekonomi 
LTH:s ekonomi präglas av mycket framgångsrik och 
till största delen externfinansierad forskning samt 
en underfinansierad utbildningsekonomi.  Målet är 
att få den sistnämnda i balans om några år. I  Europa 
görs en stor forskningssatsning genom  Horizon2020 

som pågår från 2014 till 2020 och det har avsatts 
69 miljarder Euro för detta. 

Allt fler av våra forskare arbetar med forsk-
ning som relaterar till de stora nationella och 
 inter nationella forskningsanläggningarna Max IV 
och ESS. Max IV har växt till imponerande storlek 
och skall vara klar i juni 2016. ESS börjar byggas 
2015 / 2016 och beräknas vara klar 2020. Den tota-
la investeringen ligger på cirka 20 miljarder kronor.

utbildning och ekonomi
Vi har fortfarande ett mycket högt söktryck – 
i genomsnitt två förstahandssökande per utbild-
ningsplats. Därmed har vi bland de mest attrak-
tiva utbildningsprogrammen i landet. Vi har en 
bra genomströmning, god examination och stu-
denter som är eftertraktade på arbetsmarknaden. 
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nätverk av gränsöverskridande forskning hoppas 
vi synliggöra oss ännu mer och göra det lättare, 
speciellt för mindre och medelstora företag, att 
hitta det man söker på LTH och på universitetet.

Vattenhallen Science Center LTH är en fram-
gångssaga med ett mycket stort intresse från 
skolor och allmänhet. Flera donatorer vill hjälpa 
till att expandera verksamheten och för att skapa 
ett Science Centre som speglar hela universitetets 
verksamhet behöver vi stöd också från hela LU.

good enough och/eller spets
Universitetets personalenkät presenterades under 
året. I dagens snabba värld är det inte förvånan-
de att stress är ett problem även på universitetet. 
LTH genomsyras av en mycket hög ambitionsnivå 
inom alla personalkategorier inklusive studenter. 
Ibland tror jag vi till och med överarbetar en del 
arbetsuppgifter. Det kanske räcker med ”good 
enough” i många fall – trots att vi vill tillhöra 
spetsen både när det gäller forskning, utbildning 
och samverkan. Det behöver inte vara ”antingen-
eller” utan det borde fungera med ”både-och”.
Good enough is good enough. Det skapar kan-
ske en ännu bättre spets. 

 Tyvärr har vi en ansträngd utbildningsbudget som 
är underfinansierad, vilket också är ett allmänt 
fenomen vid högskolor och universitet i Sverige. 
Detta drabbar oss extra hårt på grund av den för-
längda civilingenjörsutbildningen och vi har varit 
tvungna att minska på antagningen till våra kor-
ta utbildningsprogram. Det är alltid mycket trå-
kigt när vi måste neka så många välmotiverade 
 sökande med goda betyg att komma in på LTH. 

infrastruktur
Vi fortsätter att förnya våra lokaler. 2011 helre-
noverades Arkitektskolan. Just nu renoveras Väg- 
och Vattenhuset, vilket gör att alla tillfälligt flyttar 
till Kemicentrum. Matteannexet är nyligen återin-
vigt efter en helrenovering. 

samverkan
LTH har sedan halvårsskiftet en vicerektor för 
samverkan och innovation. Att ställa universite-
tets resurser till förfogande för omgivande sam-
hälle kräver extra insatser både från oss och 
från vår omgivning. Vi arbetar mycket med att 
skapa mötesplatser för LTH:s forskare genom 
forskningsportaler inom olika teman. Med olika 

f Anders Axelsson / Rektor LTH
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f  LTHs examenhögtider för nyutexaminerade studenter ägde rum den 23 maj och 29 november 2013.

praktikkurs som introducerades för några år 
 sedan med syfte att ge studenterna arbetslivs-
erfarenhet under utbildningen. Arbetet med 
progression och presentationsteknik som genom-
förts vid en del program lyftes också fram. 

Arbetet avseende värdegrundsfrågor och hur 
dessa hanteras vid LTH har fortsatt. Samtliga stu-
denter får har fått en skriftlig guide kring frågor 
som diskriminering och trakasserier. Diskussionen 
hur värdegrundsfrågor och etiska frågor kan inte-
greras i kurser på programmen är ett arbete som 
också i år kommer att kräva insatser från alla vid 
LTH.

Under 2013 fortsatte även diskussionen kring 
hur E-lärande och MOOCs ska kunna bidra till 
ökad kvalitet på våra utbildningar och eventuellt 
utgöra underlag för helt nya inslag i utbildnings-
utbudet. Förslag på nya masterprogram har ta-
gits fram och detta viktiga arbete med nya inslag 
i LTH:s utbildningar fortsätter under 2014. Vi in-
tresserar oss speciellt för hur kopplingen mellan 
olika fakulteters forskningsområde kan ligga till 
grund för ämnesöverskridande program.

Satsningar fortsätter för att säkerställa att stu-
denterna ges goda förutsättningar att genomföra 
sina studier med kunskaper och erfarenheter som 
ger en bra bas för framtida arbete. Detta visar sig 
i den pedagogiska akademin Genombrottet som 
ger högskolepedagogiska kurser till lärarna samt 
SI-stödet (SI = Supplemental Instruction) till stu-
denter. Verksamheterna har gett inspiration till 
övriga delar av universitet och LTH stödjer nu im-
plementeringen av detta vid andra fakulteter. k

gRUndUTbIldnIng 

Det finns mycket positivt att säga om grundutbild-
ningen vid LTH under 2013. Söktrycket var högt, 
studenterna uppvisade goda prestationer och an-
talet examinerade från utbildningarna har ökat 
jämfört med 2012. Detta visar att kombinationen 
av motiverade och intresserade studenter samt 
våra ambitiösa och kompetenta lärare ger resultat. 

Samtidigt har det ekonomiska läget tvingat 
oss att genomföra neddragningar. Vi hade ingen 
antagning till Tekniskt basår och det Livsmedels-
tekniska programmet hösten 2013. Antalet fri-
stående kurser har också minskats. LTH:s arbete 
fortsätter för att uppnå balans i utbildningsbud-
geten utan att det ska påverka den goda kvalite-
ten på våra utbildningar. 

Antalet helårsstudenter sjönk som följd av ge-
nomförda neddragningar i antagningen till 6 592, 
en minskning med 180 jämfört med 2012. Presta-
tionsgraden ökade något till 88%, vilket betyder 
att våra studenter inte bara registreras på kurser-
na utan också lyckas väldigt väl med sina studier. 
Antalet examina ökade jämfört med 2012, fram-
förallt vid de 5-åriga utbildningarna.

LTH:s ingenjörs- och civilingenjörsutbildning-
ar samt arkitektutbildningar utvärderades under 
2013 av UKÄ. I arbetet med självvärderingen in-
för granskningen såg programansvariga att det 
finns utrymme för förbättringar. Detta bekräfta-
des sedan av UKÄs rapporter. Nu pågår arbete 
med kvalitetssäkring av examensarbete och pro-
cesserna kring dessa.

UKÄs utvärdering bekräftade också många 
positiva inslag på programmen, exempelvis den 

text: annika mårtensson / Prorektor
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g Nya studenter syns på stan då samtliga LTH  novischer fick en populär väska vid terminsstart ht 2013. 

Antal helårsstudenter (HST) , helårsprestationer (HPR) och examina kalenderåren 2012 och 2013

2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013

HST HPR HPR/
HST(%)

EX varav 
‘Bologna’

HST HPR HPR/ 
HST(%)

EX varav 
‘Bologna’

Civilingenjörsutbildning i

bioteknik 275 238 87 33 15 286 245 86 49 39

Datateknik 481 411 85 35 15 487 424 8 53 38

ekosystemteknik 271 240 88 39 21 270 240 89 40 32

elektroteknik 386 323 84 44 26 397 332 84 53 38

Industriell ekonomi 516 441 86 64 43 502 436 87 98 82

Informations- och kommunikationsteknik 165 140 84 11 7 176 152 86 16 13

kemiteknik 204 174 86 29 19 203 162 80 36 31

lantmäteri 272 254 94 5 36 260 217 84 47 44

maskinteknik 761 675 89 88 35 764 659 86 122 101

medicin och teknik 57 49 87 87 70 81

riskhantering 78 58 74 10 6 80 65 81 37 34

teknisk fysik 446 378 85 43 18 449 389 87 65 52

teknisk matematik 188 155 82 20 15 179 153 85 29 23

teknisk nanovetenskap 227 188 83 32 23 205 174 85 31 30

väg- och vattenbyggnad 534 458 86 88 55 518 471 91 99 80

teknologie kandidatexamen 8 17

teknologie masterexamen 1

Summa civilingenjörsutbildning 4862 4182 86 541 342 4862 4191 86 775 655

arkitektutbildning 305 247 81 41 23 312 296 95 44 33

kandidatexamen i arkitektur 40 40 32 32

masterexamen i arkitektur 2 2 2 2

brandingenjörsutbildning 169 144 85 24 22 160 129 81 47 45

Industridesignutbildning 4 8 7 1 7 14

kandidatutbildning i industridesign 88 67 77 15 15 86 83 96 15 15

Summa Ark, Br, ID 566 466 82 129 102 559 515 92 154 127

Högskoleingenjörsutbildning i

bioteknik 1

byggteknik 331 292 88 83 83 309 289 94 74 74

Datateknik 99 86 86 21 21 97 85 88 19 19

elektroteknik 1

TIllSTRömnIng 
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elektroteknik med automationsteknik 66 50 75 78 73 93 11 11

multimediateknik 0,38

Produktionsteknik 0,35 0,25

Programvaruteknik 0,62 0,62 100 1 0,75 0,62 1

Summa högskoleingenjörsutbildning 497 428 86 107 104 486 448 92 105 104

masterutbildningar/magister

Industriellt byggande 1

livsmedelsvetenskap 1

brandteknik 10 9 94 15 15 10 10 96 19 19

Industridesign 34 31 92 6 6 29 22 77 7 7

hållbar stadsgestaltning 41 35 84 14 14 36 41 117 19 19

system på chips 39 39 100 19 19 20 20 101 20 19

trådlös kommunikation 43 40 91 20 20 36 37 104 27 27

Fotonik 8 12 141 8 8 0,88 5 575 9 9

bioteknik 21 25 120 21 21 16 20 120 10 10

livsmedelsteknik och nutrition 23 27 117 18 18 19 19 99 13 13

livsmedelsinnovation o proddesign 4 0,88 25 6 7 127 7 7

Nanovetenskap 6 6 94 3 3 1 4 425 5 5

energi och miljöeffektiva byggnader 6 3 50 22 16 73

vattenresurshantering 24 26 109 16 16 13 15 118 15 15

teknologie masterexamen 1 1

Summa masterutbildning 259 253 98 143 141 209 217 104 151 150

Yth-utbildning 58 58 100 39 39 42 51 124 21 21

basår 107 97 91 52 82 156

Fristående kurser m m 424 345 81 383 310 81

2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013

HST HPR HPR/
HST(%)

EX varav 
‘Bologna’

HST HPR HPR
/HST(%)

EX varav 
‘Bologna’

g Studenter i det nyrenoverade matteannexet. g Nollningsaktiviteter i stadsparken.
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STUdenTRekRyTeRIng 

Hösten 2013 kom 50 % av nybörjarstudenterna 
vid utbildningarna i Lund från Skåne och 50 % 
kom från övriga Sverige. Motsvarande siffror från 
Helsingborg var 75 % från Skåne och 25 % från 
övriga landet, men variationerna är stora mellan 
utbildningsprogrammen.

Vid utbildningarna inom industriell  ekonomi, 
ekosystemteknik och lantmäteri var endast ca 
35  % av nybörjarna skåningar. Men på program-
men i datateknik och elektroteknik rekryteras 
flest studenter från närområdet. Detta gäller 
även samtliga högskoleingenjörsutbildningar.

Av dem som kommer från andra delar av lan-
det än Skåne, rekryteras flest studenter från Stock-
holmsområdet, mellersta Sverige och Göteborg.

Marknadsföring i flera olika kanaler i hela landet är viktigt för att få en bred bas i rekryteringen 
av studenter till Lth.

Skåne Göteborg Stockholm Mellansverige Norrland

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

lund totalt 50 50 11 10 15 14 8 8 2 3

helsingborg  totalt 75 77 4 5 7 9 2 2 1 1

teknisk fysik 48 64 11 4 8 7 8 7 1 4

teknisk matematik 46 59 9 15 14 12 11 3 3 0

teknisk nanovetenskap 46 36 13 6 15 17 4 11 2 11

elektroteknik 70 64 5 7 9 7 6 2 1 2

Datateknik 73 66 5 6 7 12 2 3 1 2

Infocom 50 49 13 13 17 20 10 7 2 2

maskinteknik 49 42 11 16 16 16 6 9 1 1

medicin och teknik 43 50 8 15 10 9 10 9 0 0

Industriell ekonomi 38 40 15 16 28 18 12 8 2 5

väg och vatten 46 48 11 12 19 10 11 9 0 3

ekosystemteknik 36 38 21 19 15 9 7 13 2 6

lantmäteri 34 45 14 8 16 13 14 19 2 4

kemiteknik 58 71 4 2 21 2 6 6 0 2

bioteknik 60 45 5 6 7 13 8 13 2 3

arkitektur 41 33 8 14 27 32 13 19 0 3

Industridesign 40 50 33 11 13 18 0 0 7 0

brandingenjör 43 47 6 6 9 16 11 12 6 2

Datateknik hsk-ingenjör 75 78 2 5 8 10 2 3 0 0

byggteknik - järnvägsteknik 78 85 0 7 7 4 4 11 0 0

byggteknik med arkitektur 69 70 7 7 10 5 0 2 0 0

byggteknik - väg och trafik 69 71 8 5 4 5 4 5 4 4

tekniskt basår 85 94 0 0 3 0 3 3 3 3

teknisk bastermin 72 3 17 2 0

Endast några få procent av studenterna  kommer 
från norra Sverige. Vissa program som t.ex. 
 utbildningen i industridesign och brandingenjörs-
programmet attraherar flest. Ca 6-7  % av nybör-
jarna kom från Norrland till dessa program.  

”Word of mouth” tillsammans med  digitala 
medier har stor betydelse för valet av studier. 
 Familjen har också en viktig roll.

Besök på LTH har ett stort värde och fortfa  ran-
de är utbildningskatalogen betydelsefull i  valet av 
studier. Ett exempel är  utbildningarna i teknisk 
nanovetenskap och  lantmäteri, där 23  respektive 
39  % av studenterna angett utbildnings katalogen 
som den avgörande källan vid  valet av LTH. k

Varifrån kommer studenterna?
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Varför valdes LTH (procent)
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Avgörande informationskällor 
för valet av LTH (procent)

L 2013   L 2012   L 2011  

lth-
katalog

vänner Internet Familj besök 
på lth

LTH katalog Vänner  Internet Familj Besök på LTH

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Lund Totalt 11 11 30 28 29 29 25 25 15 15

Helsingborg  totalt 9 8 24 21 34 36 16 23 15 7

teknisk fysik 10 11 27 25 37 18 26 26 14 12

teknisk matematik 9 13 30 19 39 29 21 26 12 19

teknisk nanovetenskap 23 16 17 25 25 27 23 23 13 14

elektroteknik 9 10 19 26 33 34 34 32 11 11

Datateknik 12 11 24 28 34 24 26 27 13 10

Infocom 6 16 30 40 38 18 32 22 4 16

maskinteknik 14 10 43 33 24 25 24 24 18 19

Industriell ekonomi 5 2 37 38 30 21 24 23 12 18

väg och vatten 7 10 38 27 30 26 27 28 15 19

ekosystemteknik 14 19 24 23 41 37 22 25 14 13

lantmäteri 39 13 52 26 60 37 50 21 11 11

kemiteknik 16 13 22 8 16 21 26 27 24 21

bioteknik 10 16 30 31 32 36 30 22 27 13

medicin och teknik 12 9 24 25 44 69 20 13 5 6

arkitektur 6 7 35 33 34 26 18 22 18 14

Industridesign 0 0 30 19 34 34 17 22 40 19

brandingenjör 17 10 32 24 27 39 15 22 9 12

byggteknik m. arkitektur 19 11 29 20 33 35 15 15 19 9

byggteknik - järnvägsteknik 4 11 30 15 15 30 22 19 15 7

byggteknik - väg o trafik 4 10 24 10 32 39 8 29 4 19

Datateknik - hsk-ingenjör 6 0 22 17 34 47 16 14 12 11

tekniskt basår 3 9 14 25 43 31 17 25 23 6

teknisk bastermin 7 27 33 30 2

Avgörande för att söka till LTH per program
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vattenhallen är en mötesplats för evenemang inom teknik och naturvetenskap. hit kommer skolklasser 

och grupper från förskola till gymnasiet för att uppleva  experiment och experimentera själva. vatten

hallen är också en arena för möten, föreläsningar, diskussioner och fortbildningskurser inom teknik och 

naturvetenskap. verksamheten öppnades i september 2009 och har sedan dess närmare 40 000  besökare 

per år, vardagar såväl som helger och skollov. det är också ett science center med stark anknytning till 

Lunds universitet. Lth samarbetar med naturvetenskapliga fakulteten och inrymt i vattenhallens lokaler 

finns idag Planetariet. 

mötesplatsen
Vattenhallen Science center lTh      
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En mycket positiv händelse för Vattenhallen 2013 var Sparbanksstiftelsen 

Färs och Frostas utvecklingsbidrag på 4 miljoner kronor. Pengarna blir 

det första tillskottet till en planerad utbyggnad, vilket kommer göra det 

populära besöksmålet mer än tre gånger så stort som idag.  

– Vår önskan är att Vattenhallen ska bli en angelägenhet för hela 

universitetet, Lunds kommun och Region Skåne. Vi hoppas också att 

 ytterligare företag och organisationer vill engagera sig i vårt arbete med 

att sprida kunskap och nyfikenhet om vetenskap och utbildning på ett 

lustfyllt sätt, säger Monica Almqvist, föreståndare och universitetslektor.

Gränserna för verksamheterna är få och här arrangeras också 

barnkalas, föreläsningar, kick-off och andra event som skräddarsys  efter 

behov och önskemål. Många forskare är också aktiva i möten med 

skolelever och andra besökare vilket bidrar till Vattenhallens intention 

att vara en mötesplats för universitet, skola, allmänhet och näringsliv.
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2013 2012 2011

arkitektur 32 32 28

brandingenjörsutbildning 0 2

Datateknik 14 7 10

kandidatutbildning i industridesign 13 11 8

Informations- o kommunikationsteknik 4 2 2

elektroteknik 12 11 14

Industriell ekonomi 76 45 67

bioteknik 20 22 21

kemiteknik 12 8 5

lantmäteri 12 7 5

maskinteknik 21 10 17

maskinteknik - teknisk design 9 5 3

riskhantering 2 2 0

teknisk fysik 28 22 23

teknisk matematik 11 7 7

väg- och vattenbyggnad 16 20 20

ekosystemteknik 21 11 9

teknisk nanovetenskap 18 12 13

325 236 254

examensarbete 48 36 45

erasmuspraktik 19 15 15

Praktikkurs 11 19 48

kina-inriktningen 30 28 26

Totalt 433 334 388
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InTeRnaTIonellT SamaRbeTe 
text: Christina Grossman / Chef Internationella avdelningen & Per Warfvinge / vicerektor för internationella frågor

LTH har som mål att 25 % av de som tar examen 
ska ha studerat minst 3 månader utomlands. År 
2013 uppnåddes 28,6 % vilket är en mycket hög 
nivå i ett nationellt perspektiv. 

2013 var sista året för Eu:s stora samarbets-
program med ”Life Long Learning” -programmet 
i spetsen. Dessa kommer att ersättas med 
 Eras mus+ under perioden 2014-2020. I samband 
med övergången till Erasmus+ har LTH sagt upp 
en fjärdedel av alla utbytesavtal. Avsikten är att 
avtal som inte intresserar LTH:s studenter ska ge 
plats till nya avtal. Vid översynen prioriterades 
 utbytesavtalen med våra strategiska nätverk med 
partners bland världens främsta tekniska univer-
sitet, exempelvis nätverken T.I.M.E. (Europa, 
 Japan, Australien) och Magalhães (Latinamerika).  

Trots – eller tack vare – ett minskat antal 
partners ansökte rekordmånga studenter om 
utbytes studier inför läsåret 2014/2015.  Intresset 
för utbyte i engelskspråka länder överstiger 
 till gången, trots att många nya platser skapats 
de senaste åren. För att möta efterfrågan har LTH 
ansökt om och upptagits i Global E3, ett nätverk 
för studentutbyte där hälften av universiteten 
 ligger i USA. Platser inom Global E3 kommer att 
utlysas redan under våren 2014.

LTH ökade antalet betalande internationella 
mastersstudenter med drygt 50 % relativt 2012. 
Antalet blev 56 betalande nybörjare på tvååriga 
masterprogram. Antalet ansökningar per pro-
gram ligger högst i landet. Men LTH:s utbud är 
förhållandevis litet beroende på att LTH inte har 
resurser att ta emot icke-betalande masters-
studenter. Under 2013 startades ett arbete 

med att få fram fler masterprogram som är mer 
attrak tiva för betalande studenter.

Brasilien har en expansiv ekonomi och är en 
viktig industriell partner till Sverige. Under 2013 
mottog LTH nio brasilianska helårsstipendiater 
inom programmet ”Science without Borders”, 
som syftar till att ge brasilianska ungdomar erfa-
renhet av avancerad teknisk och naturvetenskap-
lig utbildning i Europa och Nordamerika.

En representant för LTH:s ledning har deltagit 
i korta delegationsresor som Lunds universitets 
ledning gjort till Jordanien och Sydafrika. LTH har 
inga större pågående samarbeten med Jordanien, 
men flera forskargrupper har samarbeten i Syd-
afrika. Från 2013 finns också ett studentutbytes-
avtal med University of Stellenbosch, Sydafrika. 

LTH stod värd för 2013 års möte inom 
NORDTEK, världens äldsta nätverk inom teknisk 
utbildning och forskning. Temat vara stora forsk-
ningsanläggningar, och intresset från våra nord-
iska kolleger att engagera sig i ESS och MAXIV är 
mycket stort.

Under 2013 ingick LTH i en grupp universitet 
som beviljades generösa stipendier från EU för 
studenter som läser vid Kyushu University i syfte 
att ta dubbla examina, en svensk civilingenjörsex-
amen och en japansk masterexamen. Ämnesom-
rådet är vattenresurslära. 

År 2013 är näst sista året på ett pågående 
EU-projekt där LTH är en av 16 tekniska högsko-
lor, åtta i Europa och åtta i Latinamerika, som be-
forskar och tar fram modeller för dubbelexamina 
på master- och forskarnivå. k



lth verksamhetsberättelse 2013 /  14 /

Kvalitetsfrågor med fokus på forskarutbildning 
är viktiga för LTH. 2012 genomförde vi för för-
sta gången ett arbete med årsrapporter för fors-
karutbildningen. Med detta som grund pågår ett 
arbete med hur kvalitetsuppföljning kan genom-
föras i framtiden. 

Under 2013 har det tagits fram en beskriv-
ning av karriärvägarna inom LTH med syftet att 
visa vilka möjligheter som finns samt vilka krav 
som måste uppfyllas av enskild individ och av in-
stitution för att kunna gå vidare i karriären. Detta 
har efterfrågats av både forskarstuderande och 
av relativt nydisputerade forskare.

LTH:s pedagogiska akademi Genombrottet 
har länge arbetat med att utveckla LTH-gemen-
samma forskarkurser. Kursutbudet är mycket att-
raktivt för våra doktorander och idag finns en 
speciell introduktionskurs som majoriteten av 
våra nyantagna doktorander följer. 

Teknologkårens doktorandsektion har tillsam-
mans med LTH tagit fram en mall för hur man 
ska ta hänsyn till arbetsuppgifter som ligger ut-
anför forskarutbildningen vid bedömningen av 
prestationerna inom forskarutbildningen. Detta 

FoRSkaRUTbIldnIng 

underlättar både för institutioner och doktoran-
der vid diskussioner kring exempelvis den indivi-
duella studieplanen. 

Under 2013 genomfördes en större doktoran-
denkät vid Lunds universitet och materialet har 
analyserats ur ett LTH-perspektiv. Fortsatt arbete 
med gemensamma forskarkurser samt utveckling 
av en databas för dessa, är frågor som anses spe-
ciellt viktiga att arbeta vidare med. 

Diskussioner med prefekter och handleda-
re med syfte att utveckla medarbetarsamtal och 
karriärvägarna för de forskarstuderande pågår. 
Under 2014 kommer en doktorandenkät att ge-
nomföras vid LTH för att tydligare klargöra ett 
antal frågeställningar som kan vara specifika för 
våra doktorander. k

text: annika mårtensson / Prorektor

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

antagna 134 128 145 161 114 134 105 121 86 107 167 139 167 171

andel kvinnor % 31 34 30 32 39 30,5 34 26 34 33 30 27 35 32

Doktorsexam 97 88 102 69 94 112 121 117 135 127 114 95 81 69

andel kvinnor % 40 20 32 40 27 30 32 34 24 28 29 33 26 33

licexam 36 40 38 33 42 43 38 59 73 63 91 77 56 67

andel kvinnor % 39 22,5 39 27 19 32,5 16 30 27 30 24 22 21 19

Forskarstuderande
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Vår forskningsfinansiering ser ut som tidigare och 
domineras av externa medel. Vi är stolta över att 
kunna attrahera så mycket extern finansiering 
men arbetsmässigt kan det vara påfrestande för 
våra forskare att alla projekt nagelfars av gran-
skare och peer-reviewers. Vi är dock tillfreds med 
att Sverige har satsat mycket på forskning i jäm-
förelse med de flesta andra länder.

Medicon village och ideon
Nu har våra cancerforskare inom LTH och medi-
cinsk fakultet flyttat från BMC (Biomedicinskt 
centrum) till forskarbyn Medicon Village i Astra-
Zenecas gamla anläggningar. Där finns idag runt 
80 organisationer och företag med totalt ca 850 
anställda. 

På BMC finns nu istället delar av en ny insti-
tution – Biomedicinsk teknik. Det är ett  mycket 
starkt forskningsområde och genom flytten 
 säkras samarbetet med medicinsk fakultet. Vår 
andra forskarby Ideon Science Park fyller 30 år 
och är en framgångssaga och har idag 330 före-
tag med cirka 2500 anställda.

Maxiv och ess
Byggnationen av synkrotronanläggningen MaxIV 
pågår och nu detaljplaneras också neutronsprid-

FoRSknIng 
text: anders axelsson / rektor lth

ningsanläggningen ESS. Vår målsättning är att 
stimulera ännu mer forskning som kan knytas till 
dessa forskningsanläggningar.

Projektbidrag
Stora projektbidrag från Formas och Vinnova 
hamnade på LTH. Från VR fick vi närmare 70 milj. 
Infrastrukturbidragen från VR är, på gott och ont, 
mer eller mindre helt knutna till MaxIV.  

Stora anslag gick även till arbetsmiljömät-
ning och för studier av malaria- och sömnsju-
kesmitta inom ett europeiskt nätverk. LTH var 
lyckosamt när det gäller KAW-anslag till enskil-
da forskare, ca 90 milj. Ett stort KAW-anslag för 
elektronmikroskopi på 31 miljoner hamnade på 
Kemicentrum, LTH. Nanoforskningen är fortsatt 
framgångsrik bl a med anslag till solenergiforsk-
ning. Datavetenskap deltar i ett stort projekt som 
rör vård av cancersjuka i hemmet. 

Forskningscentra
Under året startade flera nya forskningscentra vid 
LU i samverkan mellan det omgivande samhället. 
Vi kommer fortsatt att arbeta för att knyta fler ad-
jungerade lektorer och professorer till LTH för att 
få till stånd bästa möjliga samverkan. Detta för-
bättrar också nyttiggörandet av vår forskning. k
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nystartade ForskningsCentra 2013        

k2 (Kompetenscentrum för kollektivtrafikforskning) i samarbete med 

Vägtrafikinstitutet (VTI), Malmö högskola och kommunerna i regionen. 

MaPCi (Mobile and Pervasive Computing Institute at Lund University) i 

 samarbete mellan Lunds universitet, Sony Mobile och Region Skåne  

Centrum för handelsforskning i samarbete med Ekonomihögskolan och 

Campus Helsingborg 

reLog (Retail service logistics och citylogistik) på Campus Helsingborg

Win (Water Incubator accelerator) på Ideon i samarbete mellan företag 

inom vattenområdet.  

nationellt renoveringscentrum med syfte att samla kunskap om och 

samordna forskning kring renoveringar.  

ProMaten (Production Materials Engineering) kompetenscentrum. 

I samarbete med flera företag. Skall utgöra ett kompetensstöd till företag 

som vill arbeta med speciella material som kommer att användas bl a på 

ESS och MaxIV.

ForskningsPortaLer vid Lth           

Forskningsportaler vid LTH

Materials@LU (materialportal)

Innovationsportalen

Havsportalen

Programvaruportalen

Livs- och läkemedelsportalen

Membranportalen

Kommunikationsportalen

Medicinteknikportalen

Produktionsportalen

Transportportalen 
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Under 2013 har LTH lyft fokus kring samverkan 
och innovationsfrågorna och en vicerektor finns 
på plats.

Samverkan och innovation går hand i hand. 
En förutsättning för innovation är tvärvetenskap-
liga möten mellan näringsliv, offentliga sektor 
och akademi. Dessa möten är mycket viktiga för 
oss alla på LTH. 

I forskningsportaler skapar vi arenor mellan 
forskare, från olika discipliner, inom viktiga tema-
områden och aktörer från näringsliv och offentlig 
sektor. LTH har initierat och driver 10 forsknings-
portaler och är aktiva i flera som drivs övergri-
pande vid universitetet. 

En viktig samverkansaspekt är utbytet med 
näringslivet via våra industridoktorander och ad-
jungerade professorer. Antalet industridoktoran-
der ökade hösten 2011 från cirka 40 till cirka 80, 
en nivå som är densamma 2013. Antalet adjung-
erade professorer har sedan 2009 legat kring 25, 
en siffra som vi gärna vill öka framöver.

Som en del av Lunds Universitet har LTH stöd 
i innovationssystemet via LUIS (Lund University 
Innovation System), som via uppbyggda stöd-
system kan hjälpa forskare i processen från idé 
till innovation och slutligen till kommersialisering. 
När det gäller skapandet av nya bolag ur LTH:s 
forskning ses en uppåtgående trend, som dock 
visar på svårigheter att attrahera kapital.

Genom framgångrika forskningsområden skapas 
möjligheter för innovationer. Områdena kemi, 
 fysik, livsmedel och matematik är områden som 
genererar många idéer, innovationer och seder-
mera bolag (se figur).

LTH har en omedelbar närhet till  forskarbyn 
IDEON som har cirka 350 företag och drygt 
2.700 anställda och som firade 30 år 2013. LTH 
är också djupt engagerad i studentinkubatorn 
Venture Lab där studenter kan kommersialisera 
sina idéer.

Vattenhallen Science Center LTH fick under 
året ett stort utvecklingsbidrag från Sparbankstif-
telsen Färs och Frosta. Det är glädjande att se hur 
Vattenhallen liksom projektet inom Supplemental 
Instruction (SI) bidrar till att öka teknikintresset 
hos skolungdomar och allmänhet. SI-projektet 
är ett samarbete med Malmö Högskola, Region 
Skåne och skolor i Skåne.

Forskningsfinansiärerna Vinnova, Formas och 
Energimyndigheten driver en satsning på strate-
giska innovationsområden (SIO). Syftet är att 
skapa förutsättningar för internationell konkur-
renskraft och för hållbara lösningar på  globala 
samhällsutmaningar. Målet är att näringsliv, 
 offentlig sektor och akademi skall samverka för 
gemensamma prioriteringar av investeringar i 
forskning, utveckling och innovation och där-
igenom förstärka varandra. k

SamVeRkan & InnoVaTIon 
text: annika Olsson / vicerektor för samverkan och innovation

Antal anställda i start-ups, fördelat på institutioner, i LU innovation system AB 
Portföljbolag LTH (källa LUIS)

L Fysik  L livsmedelsteknik  L kemicentrum  L matematikcentrum  L Övriga
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Forskningen inom nanovetenskap vid Lth 

och universitetet är världsledande och 

samlas under det interdisciplinära forsk

ningscentrat nanometerkonsortiet – nmC 

(nanometer structure Consortium) vid 

Lunds universitet. vid konsortiet verkar 

cirka 200 forskare från ett tjugotal avdel

ningar vid tre fakulteter och  forskningen 

spänner från materialvetenskap och 

kvantfysik till tillämpningar inom  energi, 

elek  tronik, fotonik och bioteknik, samt 

 nanosäkerhet.  

Luna Namazi (t h) är doktorand i fasta tillstån-

dets fysik och handleder här en labb inom halv-

ledarprocessning i renrummiljö. Laborationen 

föregås av teoretiska moment om säkerhet och 

särskilda kläder behövs när den utförs.

Lars Samuelsson, professor i fasta tillståndets 

fysik har under året prisats flera gånger för 

sin världsledande forskning i nanovetenskap. 

Under 2013 tog han som första svensk plats 

i Cleantech Scandinavia Hall of Fame. Under 

året tilldelades han även 2013 års IUVSTA (The 

international Union for Vacuum Science and 

Technology) pris. 

nedslag i nano-
forskningen        

/  19 /
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personalen. En god arbetsmiljö är relaterad till 
både psykosociala och fysiska faktorer.

I dag finns det sju HMS (hälsa, miljö och 
 säkerhet) kommittéer vid LTH. I samarbete med 
LU byggnad träffar LTH:s arbetsmiljösamordnare 
 varje prefekt och skyddsombud en gång per år 
och följer upp institutionens arbetsmiljöarbete. 
En grundsten i arbetet är att det finns handlings-
planer och rutiner för att förebygga och  åtgärda 
uppkomna situationer. Planerna ska vara väl 
 kända av alla berörda. 

För drygt 2 år sedan genomförde Lunds univer-
sitet en enkätundersökning med inriktning mot 
den psykosociala arbetsmiljön. Resultaten för LTH 
visade bland annat på höga stressnivåer. Det gick 
inte att på något avgörande sätt urskilja att  vissa 
grupper är mer drabbade än andra. Viss  tolkning 
visar dock att yngre forskare och lärare samt 
 doktorander uppvisar en högre stressreaktion. En 
 arbetsgrupp har beslutat genomföra djupinter-
vjuer med yngre forskare på utvalda institutioner. 
Dessa kommer att genomföras under 2014. 

Antalet anställda fortsätter stadigt öka sedan 
2008. Ökningen har huvudsakligen sin grund i 
ökat inflöde av externa forskningsmedel. Den 
största ökning sker fortfarande i gruppen dokto-
rander. Gruppen postdoc, yngre disputerade 
 forskare, med anställning som biträdande lektor, 
postdoktor, forskarassistent, minskar emellertid.

karriär för yngre forskare
Under 2013 har LTH som en attraktiv arbetsgiva-
re kommit i fokus genom strategiska beslut inom 
personalområdet. Det har skett genom att defi-
niera en tydlig karriärväg för lärare vid LTH och 
göra den känd såväl internt som externt. Karri-
ärvägen beskriver såväl anställningsformer som 
förväntad anställningstid. Hur meriterande erfa-
renhet från näringsliv eller andra högskolor är i 
karriären lyfts också fram.  

arbetsmiljö
LTH arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbets-
plats som erbjuder en god arbetsmiljö för hela 
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Post doc omfattar såväl forskare, postdoktorer, biträdande lektorer som forskarassistenter som utgörs av gruppen ”disputerade yngre forskare”. 
Andelen kvinnliga professor vid LTH har under 2013 legat på 14 % (oförändrat jämfört med 2012). Andelen kvinnliga lektorer har ökat från 25 till 28%. 
Andelen kvinnlig  personal som innehar en meriteringsanställning (post doc nivå) var i stort oförändrat jämfört med 2012 medan andelen kvinnliga doktorander 
har ökat något och låg i slutet på 2013 på 33%.

kompetensutveckling
Genombrottet – Högskolepedagogisk utbildning
Den högskolepedagogiska fortbildningen för lä-
rare utgör en viktig del av Genombrottets verk-
samhet. Under 2013 deltog 289 LTH-anställda 
(146 seniora lärare och 143 doktorander) i totalt 
662 veckors behörighetsgivande utbildning. Där-
utöver har Genombrottet hållit  96 veckors hög-
skolepedagogisk utbildning för deltagare från 
övriga delar av Lunds universitet. Sammantaget 
innebär detta att kursverksamheten ökat med 15 
% jämfört med 2012.  

Genombrottets pedagogiska utvecklings-
verksamhet – högskolepedagogisk utbildning, 
pedagogiskt konsultstöd, utvärderingar, högsko-
lepedagogisk praktiknära forskning, kunskaps-
spridning och mötesplatser samt pedagogisk 
meritvärdering – har under året uppmärksam-
mats såväl nationellt som internationellt.

Forskarfortbildning LTH Gemensamt
Vid LTH Gemensamt gavs under 2013 åtta olika 
forskarutbildningskurser om sammanlagt 31 hp. 
Kurserna gavs 1-4 gånger under året beroende 

på söktryck. Under året tog 351 LTH-doktorander 
1233 hp inom det gemensamma kursutbudet 
(varav 255 hp inom Genombrottet). Det innebär 
att LTH-Gemensamts poängproduktion i forskar-
utbildningen under 2013 motsvarade en produk-
tion av fem doktorer, alternativt 20 doktoranders 
årsprestationer. 

Under 2013 anordnade LTH vidare forskar-
handledarfortbildning i enlighet med Lunds 
 universitets krav. Detta skedde främst inom ramen 
för fakultetens docentförberedande kurser höst 
och vår, men också i en workshop för seniora 
forskare. 49 handledare genomgick fortbildning-
en varav 42 för att söka docentur. Omfattning 
och kvalitet i kursutbuden ovan är i nivå med 
2011 och 2012. 

Under juni 2013 genomfördes en välbesökt 
lunchseminarieserie för forskarhandledare. Samti-
digt inleddes en EQ11-finansierad studie om nor-
mer i LTH:s betygsnämnder vid disputationer som 
slutförs under 2014. Analys av LUs doktorandba-
rometer 2013 har varit i förgrunden under den 
gångna hösten. k

Arbete med Jämställdhet Likabehandling och 
Mångfald (JäLM ) har under 2013 inneburit bland 
annat uppbyggnaden av en arbetsorganisation 
påbörjats samt att JäLM arbetet formellt tagit 
plats i LTH:s arbetsordning. Målsättningen är att 
arbetet ska integreras och bli en naturlig del av 
det dagliga arbetet inom fakulteten. Sedan våren 
2013 har majoriteten av institutionerna vid LTH 

en jämställdhetsperson vars uppgift är att bistå 
ansvarig prefekt i arbetet med JäLM.

Under 2013 har fem anställda erhållit merite-
ringsstöd på sammanlagt två miljoner kronor 
som ska bidra till inlämnandet av ansökan för 
 befordran till professor alternativt antagning till 
docent, under året har fakulteten även haft en ny 
Lise Meitner professor. Totalt avsätts ca 6 miljoner 
per år i arbetet. k
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ProFessorer oCh universitetsLektorer 
soM tiLLträtt under 2013

Nytillträdda professorer 

Under 2013 fick LTH 7 nya professorer varav 
3 genom rekrytering och 4 genom befordran. 

Rekryterade

Sören Vang Andersen, tillämpad matematik 
med inriktning mot audio och video

Olaf Diegel, produktutveckling 
(tillträder april 2014)

Erik Serrano, byggnadsmekanik 
(tillträder jan 2014)

Universitetslektorer som befordrats 
till professor

Jan Pallon, tillämpad kärnfysik

Srinivasan Iyengar, materialteknik

Britt Östlund, välfärdsteknologi

Christoffer Norberg, värmeöverföring

Nya gästprofessorer 

Eva Heiskanen, hållbar konsumtion och håll-
bara marknader (Handelshögskolan Helsingfors) 
 Placerad vid IIIEE (10e området)

Boris Kudryashov, informationsteori (Saint- 
Petersburg National Research University)

Nytillträdda universitetslektorer 

17 universitetslektorer rekryterades    
10 blev universitetslektor genom befordran 
från anställning som universitetsadjunkt eller 
 biträdande universitetslektor

nya adjungerade Lärare 
Med anknytning utanFör högskoLan

Adjungerade professorer

Kristina Mjörnell, byggnadsfysik (Sveriges 
 Provnings- och Forskningsinstitut, SP)

Frank Lipnizki, kemiteknik med inriktning mot 
membranteknik (Alfa Laval), tillträder 2014

Anders Rosenkilde, konstruktionsteknik med 
 inriktning mot industriell framtagning av 
träkonstruktioner (Trä- och möbelföretagen), 
 tillträder 2014

Adjungerade universitetslektorer

Svetlana lantchenko (Malmö Borgarskola)

Johan Eker, reglerteknik (Ericsson)

Carlos Martins, industriell elektroteknik 
med  inriktning mot kraftelektronik för höga 
 effekter (ESS)

Jonas Andersson, produktionsekonomi 
(Vikström & Andersson Asset Management AB)

Håkan Ardö, matematik (Cognimatics AB)

ETP – Excellent Teaching Practitioner 

Under 2013 fick 6 lärare vid LTH utmärkelsen ETP 
och ingår därmed i LTHs Pedagogiska Akademi. 

Docenter 

Under 2013 fick LTH 15 nya docenter. 

> >  
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klaus Mosbach, professor inom tillämpad bio-
kemi fick den prestigefyllda titeln hedersdoktor i 
bioteknologi av UTC Compiegne (Amiens/Paris). 

tova andersson, VA-teknik och Åsa Järvholm, 
Miljö- och Energisystem, Institutionen för Teknik 
och Samhälle tilldelades Sysavstipendier för sina 
examensarbeten.
 
krzysztof Wnuk, Datavetenskap LTH tilldelades 
Oscar II:s stipendium för bästa avhandling 
“Visualizing, Analyzing and Managing the Scope 
of Software Releases in Large-Scale Requirements 
Engineering”

jenny ekdahl LTH- alumn och tidigare Industri-
designstudent med examen från LTH 2012 fick 
Malmö Stads kulturstipendium. Hon blev även 
uttagen till den turnerande utställningen Ung 
Svensk Form.
 
karolina Lindén på Civilingenjörsprogrammet 
i industriell ekonomi utsågs till årets teknolog 
 (Utses av ABB och Universum)  

Maria henningsson Institutionen för reglertek-
nik fick Färs & Frostas forskningspris för ett sär-
skilt framstående avhandlingsarbete:  ”Data-Rich 
Multivariable Control of Heavy-Duty Engines”.
 
david gustavsson, LTH-alumn med examen 
från civilingenjörsutbildningen från Ekosystem-
teknik belönades med Föreningen Vattens, New 
Generation-pris för 2013. 

anne L’huillier, professor i atomfysik, erhöll det 
prestigefyllda Carl Zeiss Research Award 
 
ulf ellervik, professor i bioorganisk kemi vid LTH 
fick årets Hans-Uno Bengtssonstipendium. Han 
fick stipendiet för att ha utvecklat kemishowen 
och för sina populärvetenskapliga publikationer 
och föreläsningar.

Lars samuelsson, professor i fasta tillståndets 
fysik, är den första svensk som tar plats i Clean-
tech Scandinavia Hall of Fame. Han prisas för sin 
världsledande forskning i nanovetenskap som 

bland annat lett till cleantechföretagen Sol-vol-
taics och Glo. Lars Samulesson tilldelades också 
2013 års IUVSTA (The international Union for Va-
cuum Science and Technology) pris.

erik nylander fick Tidningen Byggindustrins pris 
för bästa examensarbete inom byggteknik.
Arbetet handlar om limträ som konstruktionsma-
terial även i tyngre byggnadsverk, som till exem-
pel bågbroar.

jörgen svensson biträdande lektor i Industriell 
Elektroteknik och Automation fick Skånes vind-
kraftspris 2013 för sitt arbete med att skapa in-
tresse för vindkraftsfrågor samt bidra till ett stort 
kunskapsutbyte.

Colin Carlile fick kungliga Nordstjärneorden för att 
ha vunnit ESS till Sverige. Carlile ledde ESS-projektet 
fram till februari 2013 och driver idag den veten-
skapliga utvecklingen inom Science Village Scandi-
navia.
 
Christopher dahlin rodin, einar vading, 
 gustav enander och Marcus andersson som 
läser elektroteknik vann kategorin Team Design 
när EBEC, European Best Engineering Competi-
tion avgjordes. Jesper Tempel, Carl Henoch, John 
Jansson och Marcus Kylberg, som läser i industri-
ell ekonomi, vann det mer teoretiska momentet 
Case Study i samma tävling. För första gången 
vann samma lärosäte båda tävlingsmomenten.
 
vattenhallen science Center Lth fick 4 miljo-
ner i utvecklingsbidrag från Sparbanksstiftelsen 
Färs och Frosta. Pengarna blir det första tillskottet 
till en utbyggnad. 

Bodil jönsson professor emeritus vid LTH tillde-
lades Kungliga ingenjörsvetenskapsakademins 
(IVAs) guldmedalj för en livslång gärning som en-
gagerad pedagog inom det naturvetenskapliga 
området och för en pionjärgärning inom svensk 
rehabiliteringsteknik.

johanna Lakso, som 2012 tog examen från Tek-
nisk Fysik vid LTH, mottog Världsnaturfondens pris 

PRISeR & UTmäRkelSeR 2013 (URVal) 
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ranking       
 

times higher education – World reputation ranking 

Tre svenska universitet bland de 100 främsta varav LU är ett.

svensk högskoleranking urank 

LU liksom förra året på sjunde plats. Inom teknik har LU/LTH avancerat till 

andra plats. 

shanghairanking 

LU plats 100-150 

Qs Worls university ranking 

LU rankas högst av alla svenska universitet på plats 67 

times higher education 

LU sjunker på Times Higher Education ranking till plats 123 (plats 82 år 

2012) som fjärde svenska universitet.   

times higher education – teknik 

På 100-listan för teknik är KTH i Stockholm på plats 34 tillsammans med 

Danmarks tekniska universitet. LU ligger på plats 78 och Uppsala Univer-

sitet på plats 88.
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”Årets miljöhjälte 2013” ur konungens hand till-
sammans med Oliva Linander. De har varit med 
och startat den nya ungdomsorganisation PUSH 
Sverige, som har blivit en röst att räkna med i 
den svenska miljödebatten. 

Björn Linse, sebastian svensson och jonatan 
adolfsson Balkar tog hem första pris i Teknik-SM. 
Tävlingen gick ut på att lösa olika tekniska problem 
och priset bestod förutom en vandringspokal i en 
resa till Tanzania.

Per johnsson, forskare i atomfysik utsågs till 
framtidens forskningsledare av Stiftelsen för Stra-
tegisk Forskning, SSF.

Fanny norlin, utsågs till årets student vid tekno-
logkårens arbetsmarknadsdagar Arkad
 
katja Fridh, lektor i Byggnadsmaterial och program-
ledare på Väg- och vattenbyggnadsprogrammet ut-
sågs till årets betongforskare på Betonggalan i 
Stockholm. Priset delas ut av Tidskriften Betong.

kajsa Brange & elin Lindqvist vann uppsats-
tävlingen Nytt&Nyttigt som anordnades av Vin-
nova och Esbri. Titeln på det vinnande bidraget 
är: ”How Can Idea Campaigns Generate Ideas to 
Trigger Innovation?”, Lunds universitet, Design-
vetenskaper LTH och Företagsekonomi EHL.

Maria ek, LTH alumn, tilldelades LTHs Jubileums-
stipendium för sitt examensarbete ”Standardizing 
purchasing processes – Increasing purchasing 
 efficiency for production process equipment at 
Höganäs Sweden AB”. 
  
Mikael oxfall, institutionen för Bygg- och mil-
jöteknologi, fick Elforsks stipendium 2013 för sin 
licentiatavhandling: Climatic conditions inside nu-
clear reactor containments.

Linda krondahl, LTH-alumn, fick Svenska Upp-
finnareföreningens pris till årets uppfinnarkvinna 
2013. Linda har tagit fram den soldrivna laddare 
Hi Light – en solcellsladdare och lampa som ger 
ljus i 20 timmar efter uppladdning. 

Ludvig Petersson och Åsa andersson fick ta 
emot stipendier från Kjell Fallqvist AB vid Bran-
dingenjörsprogrammets och Civilingenjörspro-
grammet i Riskhanterings årliga gemensamma 
examensmiddag. 
 
joachim holmström och erik sävmark 
 tilldelades första pris i MSB:s (Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap) uppsatstävling. 
Examensarbetet har titeln ”Talat utrymningsmed-
delande – optimerad utformning utifrån fullska-
leförsök”. Arbetet genomfördes inom ramen för 
Civilingenjörsprogrammet i Riskhantering och 
Brandingenjörsprogrammet.
 
john elf, ordförande för Teknologkårens IF ut-
nämndes till årets eldsjäl på Studentidrottsgalan 
i Uppsala. Teknologkårens IF vann även Sveriges 
Akademiska Idrottsförbunds pris för den förening 
som deltagit i flest Student-SM (fyra SM av åtta) 
under 2012-2013. 

oscar nordström och Manuel Cespedes, båda 
arkitektstudenter, tog hem första pris med bi-
draget ”LITE House” i en arkitekttävling om att 
skapa ett Hållbarhetshus på det framtida Ideon-
torget i Lund. Tävlingen arrangerades av Lunds 
kommun genom Stadsbyggnadskontoret.

sofia Lundeholm, arkitektstudent, vann student-
tävlingen Skanska Sustainable Cities Challenge i 
Malmö med bidraget ”Vi möts vid kanalen”. Pri-
set var en studieresa till Skanska i New York. 

Pietro andreani, lektor inom elektro- och in-
formationsteknik, erhöll som ende skandinav en 
Author Recognition Award, efter att ha publice-
rat (minst) tio artiklar vid IEEE:s ISSCC (Interna-
tional Solid-State Circuits Conference) under de 
senaste tio åren. 

kenneth Persson, professor i Teknisk vattenre-
surslära, fick 2013 års kemiteknikpris från Svens-
ka Kemiingenjörers Riksförening (SKR) 

> >  
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Dessa personer har bidragit inom områden som 
också är utmaningar för samhället; läkemedel för 
framtidens sjukdomar, nya material för konkur-
renskraftig informationsteknik samt nya lösning-
ar för framtida, grönt företagande, säger Anders 
Axelsson, rektor på LTH.

abdu alayash är ansvarig för utvärdering och 
kontroll av biologiska och biomedicinska läkeme-
del vid det amerikanska läkemedelsverket Food 
and Drug Administration (FDA). Han har även en 
mycket omfattande egen forskning och tillhör de 
absolut ledande forskarna inom området biolo-
giska läkemedel, speciellt för behandling av he-
matologiska sjukdomstillstånd. Dr Alayash har 
också arbetat med att utveckla blodersättnings-
medel i flera olika samarbetsprojekt.

Vid LTH har Dr Alayash haft en mycket stor 
betydelse för utvecklingen inom biokemin och 
proteinteknologin, bland annat genom hans fö-
reläsningar inom bioteknikprogrammet och 
handledning av teknologer och doktorander.

Frances M ross är chef för Nanoscale Materi-
als Analysis Department vid IBM T.J. Watson Re-
search Center i New York. Hon forskar inom 
strukturer och dynamiken vid ytor och gränsytor i 
halvledare och andra material. Hennes viktigaste 
forskningsverktyg är elektronmikroskopi och hon 
har som pionjär byggd upp ett system där hon i 
realtid och på atomnivå kan studera hur struktu-

hedeRSdokToReR 2013 

rer förändras och växer. Detta är av stor vikt för 
förståelsen av växt av nanostrukturer.

Under sju månader var Ross gästprofessor på 
nCHREM, National Center for High Resolution 
Electron Microscopy, vid Lunds universitet. Flera 
av LTH:s unga forskare har fått tillfälle att bedri-
va längre forskningsvistelser som gäster i hennes 
forskningsgrupp vid IBM.

Björn savén är ekonom och arbetar med före-
tagsbyggande och strukturförändringar. Han har 
visat en stor förmåga att utveckla teknisk kom-
petens till framgångsrika företag. Han har inves-
terat i ett 80-tal bolag och genom att han varit 
involverad i Alfa Laval och Perstorp byggt ett en-
gagemang i LTH. Han har tidigare suttit i styrel-
sen för bland annat Orkla, Nordea, Vattenfall och 
Konecranes. Björn är även vice preses i IVA. 

De senaste fem åren har ekonomiskt stött bil-
dandet av ett kompetenscentrum för elektrisk 
energiomvandling, Cemec, Centre of Electro-
Magnetic Energy Conversion. Där arbetar man 
med att få fram mindre, effektivare och billigare 
motorer och transformatorer som gör energiö-
verföringen och energiomvandling grönare än 
idag. I sitt engagemang har han aktivt deltagit 
som föreläsare och inspiratör vid olika arrange-
mang. Idag hjälper han till att planera centrumets 
framtida organisation och finansiering. k

Bioteknikexperten abdu alayash, nanofysikprofessorn Frances M ross och ekonomen Björn 
savén utsågs till hedersdoktorer vid Lunds tekniska högskola 2013.

text: kristina lindgärde / Pressansvarig
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ess och Max iv behöver lundaforskare som kan materialvetenskaper. annars minskar anläggningarnas 

chans att locka hit de bästa experimenten och den bästa forskningen. det menar kemiprofessor sven 

 Lidin som har studerat vad som gjort andra anläggningar runt om i världen framgångsrika.

– Forskare som vill köra tester i en neutron- eller synkrotonljusanläggning väljer inte bara utifrån var den bästa 

strålen finns, utan var man kan göra de bästa experimenten. Det är två olika saker, konstaterar han. 

Att det finns mindre labb i närheten där besökaren kan köra förtester är ett exempel på vad som kan fälla avgö-

randet. Eller att det finns teknik och kompetens som möjliggör egen forskning utifall någon planerar att jobba på 

anläggningen en längre period.

”Vi har världens chans”

lth verksamhetsberättelse 2013 /  28 /

illustration: Fojab arkitekter
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Max iv oCh ess:      

Synkrotronanläggningen Max IV är än så 

länge en nationell resurs medan neutron-

spridningsanläggningen ESS skall finansieras 

av 17 länder. De 17 partnerländerna är: 

Sverige (värdland), Danmark (värdland), 

 Estland, Frankrike, Island, Italien,  Lettland, 

Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, 

Spanien, Schweiz, Storbritannien,  Tjeckien, 

Tyskland och Ungern. Kostnaden för ESS 

beräknas till 1843 miljoner Euro. MAX IV 

beräknas klar 2016 och ESS 2020. 

LTH har en målsättning att stimulera forsk-

ning som kan knytas till MaxIV och ESS, vilket 

kommunicerats i den strategiska planen. 

Mot den här bakgrunden är det viktigt att vi får upp kompetensen 

inom materialvetenskaper, menar Sven Lidin. Egentligen främst för vår 

egen skull, betonar han. För då får vi ”världens chans” att på köpet 

 samarbeta med andra ledande forskningsprojekt när ESS och Max IV väl 

står klara år 2025 respektive 2016. 

Utbildningar av olika slag har diskuterats. Men just nu handlar det 

mest om att se till att folk träffas för att därigenom öppna dörrar mellan 

framförallt ESS och universitetet. 

ESS är ju en svensk och framförallt en europeisk anlägenhet där 

kunskapen om hur man kan samarbeta med Lunds universitet inte är 

given. Detta till skillnad från Max IV som ju ägs av Lunds universitet.

Kemiprofessor Sven Lidin (t h) har har i uppdrag att ta reda på hur LTH 

skapa största möjliga utväxling med ESS och Max IV.  

illustration: Cobe architects
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ekonomI 

LTH redovisade vid helårsbokslutet 2013-12-31 
ett överskott med ca 700 tkr. Resultatet utgjordes 
av ett underskott med -31,6 mnkr inom utbild-
ningsverksamheten och ett överskott med 32,3 
mnkr inom forskning/forskarutbildning. 

Inom grundutbildningen tillfördes Lunds uni-
versitet 9,5 mnkr för tillfälliga platser under 2013, 
varav 9 mnkr fördelades till LTH. Detta tillfälliga 
tillskott, vilket i sin helhet tilldelades LTH:s institu-
tioner, lindrade i viss mån det extremt  ansträngda 
ekonomiska läget under året. Under 2013 har 
LTH med hjälp av Lunds universitet  omdisponerat 
medel mellan utbildnings- och forskningsverk-
samheterna. Utbildningsverksamheten tillfördes 
20 mnkr i nytt myndighetskapital i utbyte mot 
motsvarande belopp forskningsmedel. 

Då LTH för fjärde året i rad haft avsevärt fler 
studenter i utbildning än vad anslaget avser, kvar-
står risken för kvalitetssänkningar och överbelas-

tad personal genom att ersättning inte kan följa 
antalet studenter. Det ekonomiskt ansträngda 
läget inom grundutbildningen måste betraktas 
som brydsamt, då LTH:s samlade myndighets-
kapital inom utbildningsverksamheten vid helårs-
bokslutet 2013-12-31 uppgick till 263 tkr.

LTH:s forskare är fortsatt mycket framgångs-
rika i att attrahera nya forskningsmedel i kon-
kurrens. Det sammantagna överskottet inom 
forskningsverksamheten, vilket för året  uppgick 
till 32,3 mnkr, utgörs främst av oförbrukade stats-
anslag. Reserverade forskningsmedel är nödvän-
diga för att klara perioder av minskade  bidrag. 
Dessutom kan omställningskostnaderna bli höga i 
samband med att stora forskningsprojekt avslutas. 

Lunds Universitets styrelse beslöt vid sitt sam-
manträde i oktober 2013 att det nya samlade 
måltalet för myndighetskapitalet är 15 procent 
vid utgången av 2018. k
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Intäkter per verksamhetsområde  

Grundutbildning (anslag)

Forskning / Forskarutbildning 
(anslag) 

Forskning / Forskarutbildning 
(bidrag) 

Uppdragsverksamhet exkl 
avgift o transfereringar

Grundutbildningsanslag

Fakultetsanslag

Uppdrag o annan försäljning

Avgift inkomst

Bidrag statliga finansiärer

Bidrag övr sv finansiärer

Bidrag utländska finansiärer

Intäkter per finanseringskälla    

Kostnader per verksamhetsområde

Personalkostnader

Lokalkostnader

Driftskostnader

Avskrivningar

Indirekta kostnader

Kostnader per kostnadsslag    

Grundutbildning 
(anslag) 

Forskning / Forskarutbildning  
(anslag) 

Forskning / Forskarutbildning 
(bidrag) 

Uppdragsverksamhet   
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Inkomster från externa finansiärer       

LTHs intäkter (exklusive vidareförmedlade intäkter) uppgick vid helårsbok-
slutet 2013-12-31 till ca 1 657 mnkr. Av dessa avsåg ca 486 mnkr grund-
utbildning, 381 mnkr statligt finansierad  forskning och forskarutbildning, 
medan de återstående 790 mnkr främst  utgjordes av externfinansierad 
 forskning och uppdragsverksamhet.

Statsanslag avseende grundutbildning och forskarutbildning upp gick sam-
mantaget till ca 52 % av LTHs intäkter under året. Andra statliga finansiärer, 
som t ex Vetenskapsrådet och Vinnova, stod för 22 % av intäkterna. Rester-
ande 26 % utgjordes av uppdrags- och försäljningsintäkter samt bidrag från 
olika svenska och utländska finansiärer.

De totala kostnaderna på 1 657 mnkr (exklusive vidareförmedlade intäkter) 
utgjordes av ca 1 030 mnkr personalkostnader, 249 mnkr lokalkostnader, 
141 mnkr indirekta kostnader och 237 mnkr övrig drift och avskrivningar. 

LTHs totala kostnader uppgick budgetåret 2013 till ca 1 657 mnkr fördelat på 
ca 540 mnkr avseende grundutbildning, 330 mnkr statligt finansierad forsk-
ning och forskarutbildning, medan resterande 787 mnkr avsåg externfinan-
sierad forskning och uppdragsverksamhet.
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Resultaträkning (tkr)

Balansräkning (tkr)

2013 2012 2011

Tillgångar

anläggningstillgångar 223 668 191 967 140 635

kundfordringar, förskott o andra fordringar 19 496 20 770 20 301

Upplupna intäkter 96 610 105 806 109 398

Övriga interimsfordringar 2 714 7 143 11 751

kassa 625 734 679 300 748 058

Summa tillgångar 968 221 1 004 986 1 030 143

Skulder och myndighetskapital

myndighetskapital

balanserad kapitalförändring 281 146 282 750 278 035

kapitalflyttning -10 631 -10 652 -10 572

Årets kapitalförändring 696 -1 604 4 715

Summa 271 211 270 494 272 178

Skulder

Övriga kortfristiga skulder 463 46 105

lån 0 0 0

likviditetslån 0 0 0

leverantörsskulder 28 886 20 111 19 869

Förutbetalda intäkter 638 036 682 726 710 993

Övriga interimsskulder 29 624 31 608 26 998

Summa 697 010 734 491 757 965

Summa skulder och myndighetskapital 968 221 1 004 985 1 030 143

2013 2012 2011

Verksamhetens intäkter (exkl transfereringar)

statsbudgetanslag 867 113 858 345 858 034

Intäkter av avgifter, uppdrag, övrigt 122 233 126 990 135 516

Intäkter av bidrag 668 361 612 335 575 486

Summa 1 657 707 1 597 670 1 569 036

Verksamhetens kostnader (exkl transfereringar)

Personalkostnader (inkl stipendier) 1 022 500 974 635 932 097

Driftskostnader 180 603 188 819 203 201

lokalkostnader 247 067 243 897 241 409

Indrirekta kostnader 140 786 129 450 132 036

Summa (exkl avskrivningar) 1 590 956 1 536 801 1 508 743

Resultat före avskrivningar 66 751 60 869 60 293

avskrivningar 65 922 62 034 55 601

Resultat efter avskrivningar 829 -1 165 4 692

Finansiella intäkter och kostnader

Finansnetto -133 439 23

transfereringar netto 0 0 0

Kapitalförändring före justering 696 -1 604 4 715

Justering för externfinansierad utrustning 0 0 0

Kapitalförändring efter justering 696 -1 604 4 715
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Intäkter och kostnader per verksamhetsområde 2011-2013

Investeringar (tkr)

2013 2012 2011

Grundutbildning

-investeringar 3 18 15

-intäkter* 486 481 528

investering/intäkt 1% 4% 3%

Forskning/forskarutbildning

-investeringar 79 93 45

-intäkter* 1 067 990 970

investering/intäkt 7% 9% 5%

Uppdragsverksamhet

-investeringar 6 2 2

-intäkter* 75 112 79

investering/intäkt 8% 2% 3%

*Intäkter exklusive transfereringar. 

2013 2012 2011

totalt lth (mkr)

Intäkt 1 716 1 597 1 577

kostnad 1 715 1 599 1 572

resultat 1 -2 5

myndighetskapital 271 270 272

Grundutbildning (Mkr)

Intäkt 486 509 528

kostnad 330 558 563

resultat 156 -49 -35

myndighetskapital 6 42

Forskning/Forskarutbildning (Mkr)

Intäkt 1 067 1 013 970

kostnad 1 048 990 934

resultat 19 23 36

myndighetskapital 271 251 227

Uppdragsverksamhet (Mkr)

Intäkt 75 76 79

kostnad 70 65 76

resultat 6 11 3

myndighetskapital 1 13 3
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nyckelTal 2013 

Grundutbildning

Mått 2013 2012 2011

statsanslag (GU) - Not* mkr 497 482 479

helårsstuderande utfall -  Not** hst 6421 6603 6425

helårsprestationer utfall - Not** hPr 5803 5825 5798

helårsprestationer/helårsstuderande % 90% 88% 90%

statsanslag per hst utfall tkr /hst 77 73 75

Civing examen  uppdrag 09-12 antal 2625 2625

Civing examen och arkitektexamen antal 590 772

Utfall/Uppdrag % 22% 29%

externa intäkter* (GU) mkr 14 13 11

externa intäkter/statsanslag (GU) % 3 3 2

externa intäkter per hst tkr/hst 2 2 2

summa intäkter* (GU) exkl uppdrag mkr 511 495 490

summa intäkter (GU)/helårsstuderande tkr 80 75 76

lektorer antal 208 194 223

helårsstuderande per lektor hst/lekt 31 34 29

adjunkter antal 54 62 54

helårsstuderande per adjunkt hst/adj 119 107 119

Uppdragsverksamhet

Mått* 2013 2012 2011

Utbildning mkr 6 15 8

Uppdragsutb/anslagsutb % 1 3 2

Forskning och Forskarutbildning mkr 67 98 83

FFU uppdr/FFU anslag % 18 26 22
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Forskning och forskarutbildning

Mått 2013 2012 2011

statsanslag (FFU) Not *** mkr 381 376 378

statsanslag (FFU)/statsanslag (GU) % 77 78 79

bidrag exkl. uppbörd 

vetenskapsrådet mkr 165,4 136 138

FOrmas mkr 34,7 43 40

stiftelsen strategisk Forskning mkr 59,6 46 52

eU mkr 75,6 68 65

statens energimyndighet mkr 80,9 68 67

vINNOva mkr 50,4 54 48

summa mkr 466,6 415 410

externa intäkter/statsanslag (FFU) % 122 110 108

Övr externa intäkter (exkl uppdrag) mkr 168,9 197 166

Övr externa intäkter /statsanslag (FFU) % 44 52 44

summa intäkter, FFU (exkl uppdrag) mkr 1017 988 954

Forskarstuderande heltidsekvivalenter antal 544 516 498

licentiat examina (hte) antal 36 40 38

statsanslag (FFU)/lic-examen mkr 10,6 9,4 9,9

examina/Forskarstuderande % 8 8

Doktorsexamina (hte) antal 95 88 102

summa intäkter FFU per Doktorsexamen mkr 10,7 11,2 9,4

statsanslag (FFU)/Doktorsexamina mkr 4,0 4,3 3,7

examina/Forskarstuderande % 17,5 17,1 20

Professorer (hte) antal 171 171 166

statsanslag (FFU)/Prof mkr 2,2 2,2 2,3

bidrag (FFU)/Prof mkr 4 4 3,5

Lärare

Mått* 2013 2012 2011

Disputerade lärare (hte) antal 451 403 439

Intäkter (GU) per lärare mkr 1,1 1,2 1,1

Intäkter (FFU) per lärare mkr 2,3 2,5 2,2

Intäkter (GU+FFU) per lärare (exkl uppdrag) mkr 3,4 3,7 3,3

helårsstuderande/disputerade lärare antal 14 16 14,6

lic examen/lärare antal 0,08 0,10 0,09

Dr examen/lärare antal 0,21 0,22 0,23

Dr examen/professor antal 0,56

* Statsanslag GU inklusive student avgift  samt ytterligare tilldelning men exklusive utresande/uppdragsutbildning

**Utfall HST/HPR statsbudgetfinansierade  inkluderar inresande, avgiftsstudenter men exkluderar utresande och uppdragsutbildning. 

HTE = Heltidsekvivalent

HST/HPR = Helårsekvivalent

*** Statsanslag FFU inklusive ytterligare tilldelning, exklusive uppdragsforskning

Nyckeltalen ovan bygger på periodiserade intäkter och kostnader inom forskning och forskarutbildning till skillnad
från de operiodiserade inkomsterna i ekonomiavsnittet.
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lTh:S STyRelSe 

oRdFöRande

Michael treschow 
Styrelseordförande Unilever 
och Institutet för 
Näringslivsforskning

anders axelsson
rektor, professor 
kemiteknik

solveig Melin 
professor mekanik

annika Mårtensson
prorektor, professor, 
bygg- och miljöteknologi

gerhard kristensson
professor elektro- och 
informationsteknik

gerd johansson
professor, 
 design vetenskaper

lTh:S lednIng 

anders axelsson
rektor

annika olsson
vicerektor för samverkan 
och innovation

annika Mårtensson
prorektor

Fredrik Palmqvist 
kanslichef 

Per Warfvinge 
vicerektor för 
internationella frågor

Peter rådström
professor i teknisk 
 mikrobiologi

gunilla kronvall 
chef Fastighetsutveckling, 
Akademiska Hus 

jan sternby 
forskningsdirektör, 
Gambro

Cintia Bertacci uvo
professor i teknisk 
 vattenresurslära

ledamöTeR

ledamöTeR
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STUdenTRePReSenTanTeR  

Mikael novén rasmus kjellén Malin jonsson

FöReTRädaRe FöR 
PeRSonaloRganISaTIoneR 

Lynn Lindegren 
(OFR/S) 

Fredrik edman 
(SACO) 

SekReTaRIaT

Beatrice nordlöf  
fakultetskoordinator

Fredrik Palmqvist 
kanslichef 
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arkad
Teknologkårens arbetsmarknadsdag ARKAD på LTH:s 

 Studiecentrum i Lund.

segrare tekniksM
Björn Linse, Sebastian Svensson och Jonatan Adolfsson Balkar 

tog hem första pris i Teknik-SM.

ny kansLiCheF  
Sedan april 2013 är Fredrik Palmqvist (t v) ny kanslichef vid LTH. 

Fredrik kommer närmast från Sony Ericsson/Sony Mobile och 

 efterträder Per Göran (PG) Nilsson (t h).

Mässing 
Teknologkårens Ingenjörssektion arrangerar varje år arbets-

marknadsdagen MÄSSing på Campus Helsingborg. Helsing-

borgs stad är huvudsponsor.

noTeRaT 2013 
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vinnarBiLd         

Vinnarbild i fototävlingen LTH:s studenter på utbyte: Cathrine på en promenad i Lausanne, Schweiz. 

Franska alperna skymtar bakom Genevesjön och vindruvsfälten sträcker sig flera mil runt området. 

Foto: Osman Chaudhry
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