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År , LTHs fyrtionde, innehöll dramatik. Bokslutet för

 visade på ett större underskott. Krafttag med besparingar

och annat måste sättas in.

Den negativa utvecklingen av ekonomin är inget unikt

för LTH. De flesta svenska universitet och högskolor visade

sig vara i samma situation. Detta är en följd av att den

svenska högskolan under många år kraftigt ökat sina presta-

tioner med mycket mindre reella ökningar av finansieringen.

Liknande utveckling kan observeras över hela världen.

Medarbetare inom LTH arbetade under  hårt och

engagerat för att balansera ekonomin. Många fick ta hårda

törnar. När året gick mot sitt slut kunde det konstateras att

vi lyckats nå balans. Bakom detta ligger LTH-forskares goda

förmåga att erhålla forskningsanslag i konkurrens men

också en ökad ekonomisk medvetenhet. Inte många bland

de svenska högskolorna lyckades på samma sätt som LTH.

En stark, balanserad ekonomi är inte en detalj. Tvärtom

är det den fasta bas på vilken en god utveckling av LTH

kan byggas. I början på  fick vi en rad bevis på att

utvecklingen inom LTH är positiv. Två officiella kvalitets-

granskningar från Högskoleverket gav mycket gott betyg åt

kvaliteten. Moderna Tiders ranking placerade fyra av sex

granskade LTH-utbildningsprogram främst i Sverige. Det

var studenternas betyg. I skrivandets stund kan vi se att

LTHs attraktivitet vid antagningen till höstterminen 

blir allt bättre jämfört med konkurrenterna.

Det finns alltså många tecken inför fyrtioårsjubiléet 

på LTHs höga kvalitet. Denna höga kvalitet är inget annat

än ett mått på medarbetarnas, dvs personalens och

studenternas kvalitet.
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g LTH har antagits som medlem i det prestigfyllda europeiska

nätverket av tekniska högskolor, TIME och samarbetet inom

det globala nätverket Universitas 21 har utvecklats positivt.

Ett stort antal lärare har befordrats till professorer efter

noggrann prövning.

LTHs höga andel kvinnor bland professorerna, 10%, har

bibehållits.

LTH har lyckats bibehålla söktrycket med ca två sökande per

plats till civilingenjörsutbildningen.

Såväl hela LTH som det tidigare kritiserade industridesign-

programmet genomgick under året kvalitetsutvärdering

med mycket gott resultat.

Internt har året präglats av ekonomidiskussioner, förtida

pensioneringar, friställningar och kostnadssänkningar.

Såväl forskningsråd som forskningsstiftelser, statliga organ

och privata företag ökade under året sina projektanslag

till LTH. Med dessa anslag kan LTH nå sina mål inom

forskarutbildningen men samtidigt tar de externfinansie-

rade projekten en allt större andel av fakultetsanslagen i

anspråk i form av motfinansiering.

Under året har styrelsen bl a antagit planer för Human

resource och Kommunikation.
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Ett fortsatt starkt förnyelsearbete ägde rum inom ramen för
de enskilda programmen. Speciellt kan nämnas förslag till
nya utbildningsplaner från Arkitektur, från Elektroteknik,
från Kemiteknik och från Datateknik. Långt framskridna
förslag finns också från övriga program. Speciellt kan nämnas
Väg- och vattenbyggnad, Lantmäteri och högskoleingen-
jörsutbildningen i Kemiteknik, som också alla skall delta i
försöket med nytt utbildningssystem.

LTHs  styrelse har beslutat att ett försök skall genomföras
med ett nytt utbildningssystem med start hösten .
Detta med intentionen att från hösten  införa ett nytt
system över hela LTH. Planeringen inför detta har pågått
under året. Hösten  startar försöken med nya  system på
Lantmäteri och på Kemi-/Bioteknik i Helsingborg. Väg
och vatten planerar att starta sitt försök först hösten .
Ett nytt system skulle innebära längre och mera integrerade
läsperioder med starkt utnyttjande av nya examinationsformer.

Under de senaste åren har det skett en stark förnyelse och
utökning av LTHs programutbud. Så har programmen
Industridesign, Industriell ekonomi och Ekosystemteknik
samt högskoleingenjörsprogram i programvaruteknik och
datateknik tillkommit. Till dessa bör läggas de gemensam-
ma avslutningarna Technology Management och Industriell
ekonomi. En utredning om en ny utbildningsstruktur,
närmast avsedd att samla programmen i programfamiljer,
har startat under året för att presenteras under våren .
En avsikt med en ny struktur är att medge större flexibilitet
för förändringar i programutbudet.

Under år  slutfördes planeringen av ett nytt avslut-
ande civilingenjörsprogram, Riskhantering, med start våren
. Programmet kommer att ge en tvåårig påbyggnad
till en civilingenjörsexamen för studenter med fem terminers
genomförda studier vid brandingenjörsprogrammet eller
något nordiskt civilingenjörsprogram. Vidare planerades under
året två nya civilingenjörsprogram med avsikt att starta
hösten : Informations- och kommunikationsteknik, som
är befryndad med Datateknik, och Bioteknik, som sampla-
neras med Kemiteknik. Styrelsen för LTH Ingenjörshög-
skolan planerade för två nya högskoleingenjörsprogram,
Bioteknik och Geomatik, också med start hösten .

Grundutbildningen påverkas starkt av två verksamhets-
program, som startats under året. Det ena är kvalitetsut-
vecklingsprogrammet, där det pedagogiska utvecklingspro-
jektet Genombrottet (s. ) ingår och det andra är program-
met Student Success.

Leif Svensson

vice rektor, grundutbildningen
Grundutbi ldning



                      

Student Success är ett verksamhetsprogram som skapats vid
LTH för att bidra till att nå de mål och visioner som finns
formulerade för grundutbildningen. Avsikten är att anlägga
ett helhetsperspektiv och få de olika delarna av de insatser
som genomförs att samverka och interagera samt bygga in
dem i en kontinuerlig process. Resultaten från en årlig
utvärdering ligger sedan till grund för strategisk planering
inför nästkommande verksamhetsår.

Verksamhetsprogrammet spänner över områden från att
intressera till att examinera studenten.

LTHs styrelse har också pekat ut särskilt angelägna om-
råden, så kallade Prioriterade Fokusområden. Varje område
har en budget, en tidsplan samt projektledare. De prioriterade
fokusområdena är av generellt intresse för samtliga
utbildningar vid LTH. Aktuella områden är:

E Mångfaldsprojektet vars mål är att intressera och
förbereda  ungdomar med invandrarbakgrund för studier
på LTH. Projektet har tre inriktningar, språktekniskt basår,
miniforskarskola samt mentorverksamhet (LTH studenter

som mentorer för yngre elever).
E Gemstone vänder sig till speciellt duktiga och motive-

rade elever i gymnasieskolor över hela landet, intresserade av
naturvetenskap och teknik. Inom projektet erbjuds följande
möjligheter:

Elever deltar på en forskarvecka i Lund, elever kan
under sommaren delta i ett forskningsprojekt vid LTH,
elever erbjuds läsa någon eller några av LTHs kurser redan
under gymnasietiden.

E Flickor på teknis syftar till att väcka flickors intresse
för studier på LTH.

E G står för en genomströmning av %. I de många
åtgärder som vidtagits under de senaste åren för en bättre
mottagning och uppföljning av de nya studenterna ligger
en del av metodiken för att åstadkomma en ökad genom-
strömning. Det är nödvändigt också med ett kraftfullt
drivet projekt för att förbättra möjligheterna till genomfö-
randet av studierna och speciellt för en framgångsrik
avslutning av studierna.

Student Success
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ungdomar från Småland och Blekinge. Sammanlagt  

elever från åk  besökte Lund och LTH.
LTH har under de senaste åren breddat rekryteringsunder-

laget, bl a genom ökade insatser i hela Sverige. Rekryteringen
från Stockholmsområdet har t ex ökat till %.

Marknadsföring av LTH har också påbörjats i Danmark
och ska också utökas till Norge.

Dubbel så många som för fem år sedan uppger att de
valde LTH för dess goda rykte.

Lund som studentstad lockar dock flest, men en bra
utbildning är en förutsättning.

Nybörjarna på LTH hösten  kom från  av landets
 gymnasieskolor, med naturvetenskapligt program.

Intressera –  Rekrytera

Arbetet med att intressera ungdomar för teknik och
naturvetenskap redan från tidig ålder har blivit en
permanentad uppgift för LTH, bl a genom Upp-

täckarklubben och Teknikåttan. Frågan hur ”Upptäckar-
klubbens” verksamhet ska kunna spridas till många fler barn
diskuteras. En efterlängtad fortsättningskurs ”Forskarklub-
ben” erbjuds nu barn i -årsåldern. Per-Olof Zetterberg på
fysiska institutionen är entusiasten bakom kurserna. Barn
från hela Skåne deltar i kurserna, som administreras av
Folkuniversitetet i Lund.

Teknikåttan drar fler och fler deltagare. I Skåne deltog
ca   ungdomar i tävlingens första omgång. På LTH
fortsatte tävlandet både för Skåneungdomarna och för



                      

 D De nya LTH-studenterna ht 2000

Alla nya studenter fyller i en enkät när de börjar på LTH som bl a syftar till att utvärdera
rekryteringsinsatserna.

 D När bestämmer man sig för att söka? (EWS 2000)

43% bestämde sig under gymnasietiden
30% efter gymnasiet

 D När började studenterna på LTH efter studentexamen?

Program Direkt efter stud ex 1 år efter 2 år efter 3 år efter

Teknisk fysik 46% 23% 18%   6%
Industriell ekonomi 29% 34% 28%   5%
Ekosystemteknik 15% 34% 29% 10%
Industridesign 17% 35% 35%  4%
Väg- och vattenbyggnad 18% 40% 21% 10%
Lantmäteri 28% 25% 20% 18%
Maskinteknik 31% 37% 19%  5%
Datateknik 49% 24% 13%  3%
Elektroteknik 38% 31% 15%  5%
Kemiteknik 30% 31% 20%  6%
Arkitektur  9% 24%
Helsingborg 32% 19% 13% 9%

(efter 7 år 14%)

 D Varför valdes LTH? (Flera faktorer anges)

År Nära hem Gott rykte LUND

1995 54% 26% 39%
1996 48% 37% 27%
1997 37% 34% 47%
1998 41% 53% 65%
1999 40% 54% 65%
2000 40% 58% 67%

1996 64% 4% 10%        11% 3,4% 4,6% 3,5%
1997
1998 58% 7% 5%        10% 8% 4% 4%
1999 56% 9% 8%        10% 5% 4% 4%
2000 56% 9% 8%        11% 5% 5% 3%

 D Varifrån kommer studenterna ht 2000?

År Skåne Stockholm mell Sverige Småland Göteborg Halland Blekinge



                        

 D Avgörande info-källor för valet av LTH

LTH- VHS- Besök på Vänner Stud på Internet
broschyrer broschyrer LTH LTH

1996 15%  7%  6% 14%
1997 21% 15% 11% 20% 11% 3%
1998 20% 12% 13% 19% 11% 4%
1999 22% 13% 10% 23% 10% 4%
2000 17% 10% 10% 19%   8% 7%

(familj 12%)

 D Varför valdes programmet?

Program Intresse Bredd Framtida
arbetsuppgifter

Teknisk fysik 51% 39%  2%
Industriell ekonomi  11% 70%  8%
Ekosystemteknik 73% 13% 13%
Industridesign 93% 7%
Väg- och vattenbyggnad 30% 39% 14%
Lantmäteri 23% 60%  7%
Maskinteknik 32% 36% 14%
Datateknik 57%  7% 20%
Elektroteknik 42% 21% 17%
Kemiteknik 54% 15% 11%
Arkitektur 80% 13%
Brandingenjör 55% 42%
Helsingborg 56%    9% 23%

 D Sökandeprofiler

Civ ing utb Högskoleing utb

56% skåningar 81% skåningar
94% svenska som modersmål 84% svenska som modersmål
20% har kompletterat på Komvux 40% har kompletterat på Komvux
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Under tre år, med start den  januari , satsar
LTH extra på undervisningen. En på många sätt
redan förnämlig undervisning skall  ges extra

uppmärksamhet och en extra knuff i positiv riktning.
Projektet kallas ”Genombrottet” och syftar till att utveckla
undervisningens kvalitet. Detta sker genom att utveckla
högskolans pedagogiska kompetens och genom att öka graden
av samverkan. Eftersom inga tecken tyder på att anslagen
till högra utbildning nämnvärt kommer att förstärkas i

framtiden så måste kvaliteten på verksamheten förbättras
genom att man hjälps åt (Samverkan) och genom att de
pedagogiska beslut som ständigt tas blir ännu klokare
(Pedagogisk kompetens). Den långsiktiga tanken är att
undervisningens kvalitet i än högre grad skall framträda bland
de argument som gör att studenter väljer LTH för sina studier.

LTH satsar    kronor om året på Genombrottet.
Projektledare är Prorektor Gunilla Jönsson och operativt
ansvarig är Pedagogisk konsult Torgny Roxå.

Genombrottet



                      

Ti l lströmningen

E

 D Antal behöriga 1:a-handssökande per antagen

sök/ant sök/ant sök/ant sök/ant sök/ant sök/ant
1995 1996 1997 1998 1999 2000

Civilingenjörsutbildning i
Datateknik 2.68 3.11 2.93 2.21 2.13 1.91
Ekosystemteknik 5.45 2.40 1.67
Elektroteknik 1.14 1.05 1.26 1.20 0.88 0.88
Industriell ekonomi 5.17 4.31 3.84
Kemiteknik 2.17 1.97 1.87 1.46 1.00 0.99
Lantmäteri 1.43 1.67 1.00 0.88 0.90 0.97
Maskinteknik 1.30 1.38 1.37 1.15 0.99 0.98
Teknisk fysik 1.95 1.79 1.82 1.72 1.56 1.45
Väg- och vattenbyggnad 2.13 2.04 1.35 0.88 0.97 1.02

Arkitektutbildning 4.14 3.92 3.70 3.10 4.03 5.18
Brandingenjörsutbildning 14.27 13.09 12.18 11.50 14.18 8.00

Högskoleingenjörsutbildning i
Byggteknik 0.73 0.60 0.67 0.77 1.17
Datateknik 0.76
Elektroteknik 1.13 0.77 0.92 0.91 0.80 1.37
Kemiteknik 0.97 1.19 1.64 1.02 1.12 1.21
Multimediateknik 4.54 4.20 2.84 2.96 2.46
Produktionsteknik 0.67 0.80 0.92
Programvaruteknik 0.76 0.96 1.00

Ungdomens intresse för teknisk utbildning är enligt
massmedia vikande och årskullarnas storlek minskar.
Mot den bakgrunden är det glädjande att LTHs

program stod sig relativt väl i årets rekrytering. Antalet
behöriga förstahandssökande till civilingenjörsprogrammen
sjönk dock med  % från  till  (antal antagna var ).

Minskningen av antalet sökande till civilingenjörspro-
grammet Kemiteknik föreföll ha stagnerat. Det  inrättade
programmet Industriell Ekonomi väckte fortfarande stort
intresse. Detsamma gällde det jämnåriga programmet
Ekosystemteknik, som dock uppvisade en vikande trend
med en nedgång från  till  förstahandssökande till
totalt  platser. Ökningen av intresset för Väg- och vatten-
byggnad, från  till  förstahandssökande är anmärk-
ningsvärd och en trend helt i linje med behovet i samhället.

Intresset för Arkitektur låg fortfarande högt och hade
ökat något, kanske beroende på en förbättrad arbetsmark-
nad. Brandingenjörsutbildningen var fortfarande landets
mest eftersökta tekniska utbildning.

Antalet förstahandssökande till högskoleingenjörsutbild-
ningarna var i stort oförändrat sedan . Den tidigare
nedgången för Kemiteknik tycktes, liksom för civilingen-

jörsutbildningen, ha bromsats upp. Intresset för Multimedia-
teknik var fortsatt stort. Byggteknik noterade en relativt
stor uppgång  från  till  förstahandssökande. De
närbesläktade programmen Elektro-, Programvaru- och
Datateknik bör diskuteras som en enhet – här är tabellerna
missvisande – och visar då på en uppgång från  till 

förstahandssökande. Intresset för Tekniskt Basår ökade
kraftigt, från  sökande  till   men sjönk i årets
antagning till .

Andelen antagna kvinnliga teknologer var på civilingen-
jörsutbildningarna  %, vilket är en mindre ökning från
 %, medan andelen på högskoleingenjörsutbildningarna
ökade från  % till  %. Skillnaden mellan olika program
var stor. På Arkitektur ( %), Design ( %), Ekosystem-
teknik ( %) och högskoleingenjörsutbildningen i
kemiteknik ( %) var de nya kvinnliga teknologerna i
majoritet. Kvinnornas andel på Maskinteknik ( %),
Elektroteknik ( %) och Datateknik (civilingenjörer  %
och högskoleingenjörer  %) låg däremot mycket under
det önskvärda. Glädjande uppgångar kunde  noteras i
Teknisk fysik (från  % till  %), Byggteknik (från  %
till  %) och för Programvaruteknik (från  % till  %).
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 D Andel antagna kvinnor totalt (%)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Civ ing utb 16 21 19 24 28 28 28 29
Högsk ing utb 11 12 19 32 34 33 23 28
Arkitektutb 52 44 43 61 57 53 57 56

Civilingenjörsutbildning i
Datateknik 281 16.87 132 14 256 16.68 134 12
Ekosystemteknik 156 17.67 65 60 97 16.42 58 67
Elektroteknik 147 15.46 167 15 150 14.84 171 12
Industriell ekonomi 289 18.3 67 39 265 18.79 69 38
Kemiteknik 127 16.31 127 50 124 14.22 125 49
Lantmäteri 37 14.03 41 46 38 13.42 39 54
Maskinteknik 162 15.4 163 20 162 15.1 165 17
Teknisk fysik 170 17.02 109 13 158 17.24 109 26
Väg- och vattenbyggnad 93 13.86 96 31 113 14.13 111 38

Summa civilingenjörsutbildning 1462 967 28% 1363 981 29%

Arkitektutbildning 274 18.02 68 57 373 18.61 72 56
Brandingenjörsutbildning 468 17.38 33 18 432 17.34 54 20
Industridesignutbildning 16 69 27 74

Högskoleingenjörsutbildning i
Byggteknik 23 * 30 7 28 * 24 29
Datateknik 28 * 37 11
Elektroteknik 36 * 45 16 26 * 19 21
Kemiteknik 29 * 26 77 29 * 24 71
Multimediateknik 139 15.4 47 36 118 14.74 48 29
Produktionsteknik 12 * 15 13 12 * 13 23
Programvaruteknik 44 12.79 46 2 39 * 39 21

Summa högskoleingenjörsutbildning 283 209 23% 280 204 28%

Basår (Helsingborg) 107 13.88 48 42 74 12.31 47 30

*) = alla behöriga sökande har erbjudits plats

Antal behöriga 1:a handssökande, lägsta antagningspoäng i betygsgruppen BP, antal antagna samt andel flickor vid antagning
höstterminerna 1999 och 2000 till första årskursen av utbildningar i VHS antagningssystem

 D Program ht 1999 ht 2000

1:a hands- Poäng BP Antagna Procent 1:a hands- Poäng BP Antagna Procent
sökande flickor sökande flickor



                      

Hels ingborg

LTH Ingenjörshögskolan Helsingborg fortsatte under året
sin expansion. Antalet helårsstudenter på högskoleingenjörs-
programmen ökade från förra årets  till . I och med
att programmen byggs ut till  poäng avvecklas successivt
påbyggnadsutbildningarna, vilket för året innebar en nedgång
på dessa från  till  helårsstudenter. Det tekniska basåret, en
god rekryteringskälla för LTH, låg kvar på oförändrad nivå om
nominellt  platser. En fördubbling har planerats inför .

Styrelsen (och den tidigare utbildningsnämnden) för
LTH Ingenjörshögskolan har planerat för en utbyggnad mot
etappmålet  helårsstudenter – och därmed ekonomisk
bärkraft – under år . Som ett led i utbyggnaden startades
under året ett högskoleingenjörsprogram i datateknik.
Vidare  planerades starten av två nya program – Bioteknik
och Geomatik – under . En tydlig uppdelning av
programmen i familjer har underlättat planeringen. Den
största familjen är IT-familjen med programmen elektro-,
multimedia-, programvaru- och datateknik. Infrastruktur-
design står för programmen i byggnadsteknik, produktions-
teknik och det nya geomatikprogrammet. Den tredje familjen
är kemi-/bioteknik.

För att stärka karaktären och identiteten hos LTH
Ingenjörshögskolan och för att underlätta samarbetet med
näringsliv och samhälle i regionen inrättades under året en
styrelse med ansvar såväl för planering och uppföljning som
för verksamheten. Styrelsen har bl a initierat ett kvalitets-
utvecklingsprogram.

Samarbetet inom ramen för Campus Helsingborg
utvecklades vidare och förberedelsearbetet för den gemen-
samma lokaliseringen var omfattande under året. I enlighet
med planen kommer Ingenjörshögskolan att flytta till
Campus-byggnaden under sommaren .

Studentlivet i Helsingborg fortsatte att utvecklas med bl a
ett starkt engagemang av ingenjörssektionen i styrelsearbetet.
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D Antal helårsstudenter (HST) , helårsprestationer (HPR)
och examina kalenderåren 1999 och 2000

 D Program 1999 1999 1999 1999 2000 2000 2000 2000

HST HPR HPR/HST EX HST HPR HPR/HST EX

Antalet helårsstudenter ökade från  år  till .
På civilingenjörsutbildningarna ökade antalet helårsstuden-
ter från 3443 till 3590. Högskoleingenjörsutbildningarna
ökade från  till  helårsstudenter.

Prestationsgraden mätt i antal helårsprestationer per
helårsstudent var på civilingenjörsutbildningarna .. På
högskoleingenjörsutbildningarna var – och det är ett
nationellt fenomen – prestationsgraden lägre, ..

Antalet civilingenjörsexamina ökade något  från  till
. Under åren - antogs i genomsnitt 

studenter per år på civilingenjörsutbildningarna, vilket som

en grov uppskattning, skulle ge en genomströmning på %.
Det finns statistik som antyder att benägenheten att ta ut
examen är starkt konjunkturberoende. Projektet Student
Success syftar bl a till att höja examinationsfrekvensen och
ett av delprojekten G, vilket står för en genomströmning
på  %, är direkt riktat mot en framgångsrik avslutning av
studierna.

Den låga examinationsfrekvensen på ingenjörsutbild-
ningarna återspeglar en situation, som råder nationellt och
stämmer inte alls med nivån på prestationsgraden. Dock kan
det noteras en stor ökning – från  till  – i absoluta tal.

Resultat

Civilingenjörsutbildning i
Datateknik 467 396 0.85 39 477 399 0.84 51
Ekosystemteknik 63 53 0.84 119 97 0.82
Elektroteknik 713 668 0.94 110 726 616 0.85 128
Industriell ekonomi 87 71 0.82 148 126 0.85
Kemiteknik 513 459 0.89 102 488 435 0.89 97
Lantmäteri 129 116 0.90 14 154 110 0.71 13
Maskinteknik 672 660 0.98 108 668 600 0.90 125
Teknisk fysik 429 392 0.91 57 439 362 0.82 56
Väg- och vattenbyggnad 370 334 0.90 70 371 313 0.84 63

Summa civilingenjörsutbildning 3443 3149 500 3590 3058 533

Arkitektutbildning 269 202 0.75 30 262 204 0.78 30
Brandingenjörsutbildning 109 115 1.06 16 132 122 0.92 21
Industridesignutbildning 51 50 0.98 80 68 0.85

Högskoleingenjörsutbildning i
Byggteknik 28 14 0.50 4 40 27 0.68 5
Datateknik 17 3 0.18
Elektroteknik 73 59 0.81 17 79 62 0.78 18
Kemiteknik 67 55 0.82 12 62 48 0.77 24
Multimediateknik 100 86 0.86 3 114 98 0.86 11
Produktionsteknik 29 16 0.55 39 29 0.74
Programvaruteknik 58 33 0.57 88 65 0.74

Summa högskoleingenjörsutbildning 355 263 36 439 332 58

Påbyggnadsutbildning för
högskoleingenjörer 54 54 1.00 39 29 35 1.21 45
YTH-utbildning 98 93 0.95 51 82 115 1.40 68
Basår 52 49 0.94 45 36 0.80
Fristående kurser m m 305 274 0.90 303 232 0.77



                      

E LTHs studenter utomlands

Under år  var det lika populärt att åka utomlands som
under  och fortfarande är det vanligast att man
förlägger sin utlandsstudieperiod i något annat europeiskt
land. Ungefär hälften av alla utbyten sker inom Europa.
Intresset för studier i Nordamerika är fortsatt stort och
överskrider vida det antal avtalsplatser vi har. I USA finns
avtal med universitet i framför allt Kalifornien. I Kanada
samarbetar vi med universitet i hela landet.

Australien är fortsatt populärt och intresset för detta
utbyte har varit stort sedan starten . Eftersom dessa
avtal är reciproka har det, till följd av minskat intresse för
studier i Sverige, blivit färre platser tillgängliga i Australien.
Detta har inneburit att fler och fler söker sig dit på egen
hand. I Asien samarbetar vi med ett antal universitet.

De avtal som LU/LTH har med universitet i Nordame-
rika, Australien och Asien är alla, ämnesövergripande, dvs
öppna för samtliga studenter vid LU. Det innebär att
konkurrensen om platserna är stor.

Av den programvisa fördelningen av utresande studenter
framgår det klart att det fortfarande är arkitektstudenterna
som utgör den största gruppen. Ett fortsatt ökat intresse för
utlandsstudier bland teknologerna i teknisk fysik noteras,
men även på programmen i elektroteknik, maskinteknik
och kemiteknik har intresset ökat.

E Inkommande studenter

Antalet inkommande studenter ökar alltjämt. De senaste
årens kraftiga ökning av inkommande studenter beror till
stor del på att våra gäststudenter trivs så bra i Lund vilket
gör att de är mycket goda ambassadörer för LTH när de
kommer hem igen.

Många av de gäststudenter som kommer till LTH gör
sitt examensarbete här, men allt fler läser kurser. För att
gäststudenterna ska ha en rimlig chans att delta i undervis-
ningen, erbjuder LTH möjligheten att delta i svenskkurser.
Institutionerna lägger ner mycket arbete på att på olika sätt
anpassa kurserna till gäststudenterna. Dessa studenter
kommer främst från Europa ( % av alla). De vanligast
förekommande länderna är Tyskland ( %) Spanien ( %),
Frankrike ( %), samt Italien ( %).

Internationellt  samarbete

inom grundutbildningen

2000 1999

Europa 104 108
Nordamerika 68 60
Norden 19 23
Australien & Nya Zeeland 17 15
Afrika - 4
Asien 6 4
Sydamerika 1 1

Total 215 215

2000 1999

Asien 5 2
Australien & Nya Zeeland 3 8
Nordamerika 19 35
Sydamerika - -
Europa 201 167
Norden 20 21

Totalt 248 233

D Gäststudenter vid LTH

D LTHs studenter utomlands

: %

: %

: %

: %

: %
: %

: %

: %

: %

: %

D Utresande per program

E
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E Dubbelexamen avtalet med Kaiserslautern

Den förste tyske teknolog som antogs inom detta avtal blev
i november månad klar med sina båda examina och därmed
fick LTH sin första dubbelexamen student. Fler har
uppmärksammat denna möjlighet och för tillfället finns
det flera teknologer från både Tyskland och Sverige som är
inne i systemet. Först ut med en dubbel examen civilingen-
jör blev programmet för datateknik.

E TIME

Under hösten kom LTH med i det europeiska nätverket
TIME. Det är ett nätverk som består av  framstående
tekniska universitet och högskolor i Europa. Samarbetet inom
TIME ger teknologerna möjlighet att förutom en svensk
civilingenjörsexamen också får en examen från ett annat
universitet i nätverket genom att den totala utbildningstiden
förlängs något. Syftet är att man ska få en djupare inblick
i ett annat lands språk och kultur än man får som utbytes-
student, vilket bland annat åstadkommes genom att man
deltar i den ordinarie undervisningen med de inhemska
studenterna.

E Franska för tekniker

Genom generös sponsring från Franska ambassaden och
LTH, kunde en resa till Frankrike genomföras i april.
Deltagarna var de studenter som deltog i kursen ”Franska för
tekniker” och målet för resan var Lyon och Grenoble.
Programmet var digert med besök vid våra olika partner-
universitet samt i industrin. Teknologerna bodde hos franska
teknologer. Resan var mycket lyckad och uppskattad.

E ”Reception”

Rektor hälsade för tredje året i rad de nya gäststudenterna
välkomna till LTH vid en ”Reception” i mitten av september.
I år behövdes glädjande nog en större lokal för att rymma alla.

E Informationsmöten

I nära samarbete med Teknologkåren har under året flera
välbesökta informationsmöten om möjligheterna till
utlandsstudier för LTHs studenter hållits. Riktade insatser
har gjorts i samband med de olika utlysningarna.

E
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För forskarutbildningen avsattes år   Mkr till
studiestöd från fakultetsanslaget på riksstaten. Av
LTHs kontraktsfinansierade forskning användes 

Mkr till studiestöd. Detta innebär en faktisk minskning
från föregående år. Det kan hänga samman med ett under
år  ytterligare förvärrat problem – rekryteringen till
forskarutbildningen. Särskilt inom de mest konkurrensut-
satta områdena har detta lett till allvarlig brist på forskar-
studerande sannolikt starkt påverkat av den mycket goda
industrikonjunkturen. Under året har diskussion skett med
universitetsledningen om selektiva insatser för att höja
ingångslönerna inom dessa områden. Om frågan inte snarast
får en acceptabel lösning kommer allvarliga störningar att
uppkomma vid de institutioner som utbildar de doktorer och
licenciater som är mest efterfrågade av industri och näringsliv.
För att bättra på kunskapen om forskarutbildningen och
marknadsföra den har dessutom forskarutbildningsnämn-
den deltagit i TLTHs Arbetsmarknadsdagar.

Forskarutbildningen vid LTH bedrivs som hittills med
stark tonvikt på institutionernas och huvudhandledarnas
roller. Institutionen är den viktigaste enheten för att, med
bevarad eller förbättrad kvalitet, åstadkomma den ökade
examination i forskarutbildningen som både statsmakterna
och näringslivet efterfrågar. För att stödja den vidare
kvalitetsutvecklingen av forskarutbildningen har en
upparbetad upplaga av studiehandbok för forskarutbild-
ningen färdigställts under året. Den delades ut i samband
med forskarutbildningens dag som också innehöll en
intressant presentation av en forskare (Mats Lejon) om
industriforskningens villkor. Vidare har de  studierektorerna
fortsatt sitt arbete inom respektive forskningskollegium.
De har under hela  aktivt biträtt forskarutbildnings-
nämnden och verkat lokalt inom sina kollegier och också
inlett kontakter med andra tekniska högskolor inom och
utom landet. De gemensamt arrangerade forskarutbild-
ningskurserna har fortsatt genomförts framgångsrikt.

Kvalitetsarbetet har också omfattat en översikt av
befintliga forskarutbildningsämnen med en omfattande
uppdatering av de allmänna studieplanerna. Vidare har
intensifierade ansträngningar gjorts för att säkerställa att
varje forskarstuderande regelbundet får uppdaterat en
individuell studieplan.

LTHs ledning har i sitt kvalitetsarbete understrukit
vikten av att könsfördelningen vid rekrytering av doktoran-
der skall bli jämnare.  % av de nyantagna  var
kvinnor. Under  utexaminerades  doktorer,  %
kvinnor, och  licentiater,  % kvinnor.

Forskarutbi ldning

Klas Malmqvist

vice rektor, forskarutbildningen



                      

2000.
 Doktors-
examina

Abu Al-Soud, Waleed
Teknisk mikrobiologi
Optimisation of Diagnostic PCR
A Study of PCR Inhibitors in Blood and
Sample Pretreatment

Adalberth, Karin
Byggnadsfysik
Energy Use and Environmental Impact of
New Resedential Buildings

Ahlfors, Ulf
Teletrafiksystem
Dynamic Traffic Control in Multiservice
Networks – Applications of Decision Models

Andersson, Maria
Bioteknik Protein stabilization.
Some methods and mechanisms

Balthasar, Michael
Förbränningsfysik
Detailed Soot Modelling in Laminar and
Turbulent Reacting Flows

Bendz, David
Teknisk vattenresurslära
Generation of Leachate and the Flow
Regime in Landfills

Bergström, Christer
Strömningsteknik
Numerical Modelling of Fuel Sprays

Berthilsson, Rikard
Matematik med inriktning mot tillämpad
matematik
Extensions and Applications of Affine Shape

Björnsson, Lovisa
Bioteknik
Intensification of the Biogas Process by
Improved Process Monitoring and Biomass
Retention

Bood, Joakim
Förbränningsfysik
Development of Dual-broadband Rotational
CARS for Combustion Diagnostics

Börjeson, Henrik
Tillämpad elektronik
Radio Wave Propagation in Confined
Environments

Caraeni, Doru Adrian
Strömningsteknik
Development of Multidimensional Residual
Distribution Solver for Large Eddy Simulation
of Industrial Turbulent Flows

Ekdahl, Peter
Trafikteknik med inriktning mot väg- och
trafikbyggnad
Deterioration Models and Road Capital as
Tools in Performance Contracts for Pavement
Maintenance

Ekelund, Katarina
Biofysikalisk teknologi
Lipid Bilayers versus Monolayers – Sponge
Phases and Skin Lipid Domains

E

                      

Eker, Charlotta
Fysik
Optical Characterization of Tissue for
Medical Diagnostics

Ericsson, Eva
Trafikteknik
Urban Driving Patterns – Characterisation,
Variability and Environmental Implications

Fridqvist, Sverker
Arkitektur, datorstödd projektering
Property-Oriented Information Systems for Design

Guillard, Fabrice Arnaud
Livsmedelsteknik
Mixing patterns in Rushton turbine
agitated reactors

Gustafsson, Mats
Teoretisk elektroteknik
Wave Splitting in Direct and Inverse
Scattering Problems

Gustafsson, Ulf
Fysik
Diode Laser Spectroscopy in Extended
Wavelength Ranges

Hajireza, Shahrokh
Värmeöverföring
Development of Zonal Models for Analysis
of Engine Knock

Halldén, Åsa
Kemisk teknologi med inriktning mot
polymerteknologi
Poly(ethylene-graft-ethylene oxide):
Preparation and Properties in Polymer Blends

Heyden, Susanne
Byggnadsmekanik
Network Modelling for the Evaluation of
Mechanical Properties of Cellulose Fibre Fluff

Holmberg Persson, Kent
Byggnadsmekanik
Micromechanical Modelling of Wood and
Fibre Properties

Håkansson, Håkan
Byggnadskonstruktionslära
Retarded Sorption in Wood. Experimental
Study, Analyses and Modelling

Höst, Stefan
Informationsteori
On Woven Convolutional Codes

Jansson, Tomas
Elektrisk mätteknik
On perfusion estimation using ultrasound

Janz, Mårten
Byggnadsmaterial
Moisture Transport and Fixation in Porous
Materials at High Moisture Levels

Jaretun, Anders
Kemisk apparatteknik
Thermodynamic Modelling of Electrolyte
Solutions with Application to the Pulp and
Paper Industry

Johannesson, Björn
Byggnadsmaterial
Transport and Sorption Phenomena in
Concrete and Other Porous Media

Johansson, Maria
Miljöpsykologi
Identification and Promotion of Attitudes
Related to Pro-environmental Travel Behaviour

Junno, Tobias
Fasta tillståndets fysik
Manipulation of Nanoparticles for Quantum
and Single-Electron Devices

Juodagalvis, Andrius
Matematisk fysik
Rotational Bands and Pairing Interaction in
the Shell Model

Kisch, Peter
Industriell miljöekonomi
Preventive Environmental Strategies in the
Service Sector

Landin, Lars
Fasta tillståndets fysik
Optical Studies of InAs Quantum Dots in
III-V Semiconductors

Landin, Anne
Byggproduktionsteknik
Impact of Quality Management in the
Swedish Construction Process

Landström, Karin
Livsmedelsteknik
Competitive Protein Adsorption during
Spray-drying

Lidén, Rikard
Teknisk vattenresurslära
Conceptual Runoff Models for Material
Transport Estimations

Lindhqvist, Thomas
Industriell miljöekonomi
Extended Producer Responsibility in Cleaner
Production. Policy Principle to Promote Environ-
mental Improvements of Product Systems

Lundberg, Karl Ola
Teknisk akustik
Applications of the Complex Modulation
Transfer Function on SEA-systems

Magnusson, Anders
Hållfasthetslära
Branch Identification in Elastic Stability
Analysis

Mebratu Belay, Desta
Industriell miljöekonomi
Strategy Framework for Sustainable
Industrial Development (SID) in Sub-Saharan
Africa (SSA)

Mejare, Malin
Tillämpad biokemi
Metal Affinity Peptides in Biotechnological
Applications

Mentes, Besim
Kärnfysik
Accelerator-Based Chemical and Elemental
Analysis of Atomospheric Aerosols

Muranyi, Andreas
Fysikalisk kemi
EGF-Like Modules in Blood Coagulation
Proteins Ca2+ Binding, Module
Interactions, Structure and Dynamics as
Studied by NMR Spectroscopy

Möllerstedt, Erik
Reglerteknik
Dynamic Analysis of Harmonics in Electrical
Systems

Nilsson, Nina
Immunteknologi
In Vivo and in Vitro Evolution of
Molecular Mechanisms



                        

Näslund, Dag
Transportteknik
Towards Bridging the Gap between Strategy
and Operations – A Process Based Framework

Ouahrani, Djamel
Arkitektur, särskilt utlandsbyggande
NOUR - Daylighting and Thermal Effects
of Windows in Desert Houses

Padban, Nader
Kemisk teknologi med inriktning mot
processteknik
PFB Air Gasification of Biomass Investigation
of Product Formation and Problematic Issues
Related to Ammonia, Tar and Alkali

Panagopoulos, Helene
Reglerteknik
PID Control Design, Extension, Application

Petersson, Maria
Teknisk analytisk kemi
Sensitivity and selectivity studies in capillary
electrophoresis

Pettersson, Magnus
Kemisk apparatteknik
Heat transfer and energy efficiency in
infrared
paper dryers

Pettersson, Dan
Bärande konstruktioner
Control of Cracking due to Imposed Strains
in Concrete Structures

Pålsson, Eva
Tillämpad biokemi
Fast Isolation of Proteins from Bioreactors
Using Affinity Chromatography Techniques

Rodhe, Håkan
Industriell miljöekonomi
Preventive Environmental Strategies in
Eastern European Industry An Analysis of
Donor Support for Cleaner Production

Segnini Marin, Sandra
Livsmedelsteknik
Texture and Color of Potato Products

Shbeeb, Lina
Trafikteknik
Development of a Traffic Conflicts Technique
for Different environments – A Comparative
Study of Pedestrian Conflicts in Sweden
and Jordan

Sjö, Eva
Matematisk statistik
Crossings and Maxima in Gaussian Fields
and Seas

Svensson, Ingrid
Hållfasthetslära
Stability of Statically and Periodically
Loaded Structures

Szengyel, Zsolt
Kemisk apparatteknik
Ethanol from Wood. Cellulase Enzyme
Production

Särdquist, Stefan
Brandteknik
Demand for Extinguishing Media in Manual
Fire Fighting

Tengborg, Charlotte
Kemisk apparatteknik
Bioethanol Production: Pretreatment and
Enzymatic Hydrolysis of Softwood

Wallén, Anders
Reglerteknik
Tools for Autonomous Process Control

Tufvesson, Fredrik
Tillämpad elektronik
Design of Wireless Communication Systems
– Issues on Synchronization, Channel
Estimation and Multi-Carrier Systems

Wessling, Carolina
Livsmedelskemi
Antioxidant-Impregnated Polymers
Antioxidant Ability and Interactions with Food

Wållberg, Andreas
Organisk kemi
Synthetic Studies of Rigid Tetracyclic
Oxanorbornanes  – Regioselective Reductive
Heck Arylation of A Tetracyclic Scaffold

Åberg, Jan
Informationsteori
A Universal Source Coding Perspective on PPM

Åkerberg, Christina
Kemisk apparatteknik
Modellling and Optimisation of Integrated
Biotechnical Processes – Application to the
Fermentative Production of Lactic Acid from
Wheat Flour



                      

2000.
Licentiat-
examina

Amnéus, Per
Förbränningsfysik
Detailed Chemical Kinetic Studies on
Homogeneous IC-engine Ignition

Anderberg, Peter B
Rehabiliteringsteknik
Internetlärande för alla. Om insatser för de
första fullvärdiga studiemöjligheterna för
människor med funktionshinder
Learning Abilities and Web Course Design

Andersson, Svante
Industriell elektroteknik
Optimization of a Servo Motor for an
Industrial Robot Application

Andersson, Henrik
Konstruktionsmaterial
High Temperature Crack Propagation in
INCONEL 718

Andersson, Sofia
Matematisk statistik
Likelihood-Based Traffic Modeling with
Markov-Modulated Poisson Processes

Andreasson, Sverker
Bärande konstruktioner
Three-Dimensional Interaction in Stabilisation
of Multi-Storey Timber Frame Building Systems

Axelsson, Boman
Förbränningsfysik
Laser Techniques for Combustion Engine
Diagnostics

Axmon, Joakim
Signalbehandling
On Detection of Decay in Growing Norway
Spruce via Natural Frequencies

Babos, Alexandru
Arkitekturhistoria
Tre århundrade av kyrkotimring
Three Centuries of Carpentering Churches

Balogh, Istvan
Arbetsmiljöteknik
Measurement of Occupational Mechanical
Exposure
– Two Direct Measurement Methods

Björup, Peter
Bioteknik
Peptides – How Bioorganic Syntheses of
their Amide Bonds can be achieved using
a Serine Protease as a Catalyst

Blücher, Anna
Bioteknik
Microbial and Enzymatic Degradation of
Alfa-Galactosides

Cervin, Anton
Reglerteknik
Towards the Integration of Control and
Real-Time Scheduling Design

Breidegard, Björn
Rehabiliteringsteknik
En datorexekverbar modell för lärande
A Computer Aided Model for the Study
of Learning

Christensen, Magnus
Värme- och kraftteknik med inriktning
mot förbränningsmotorer
Homogeneous Charge Compression Ignition
(HCCI) Engine –Mixture Requirements, Engine
Load Range and Emission Characteristics

Csontos, Dan-Tiberiu
Fasta tillståndets fysik
Theoretical Studies of Electron Transport in
Quantum Structures

Dahlstrand, Fredrik
Datorsystemteknik
Methods for Alarm Reduction with Multilevel
Flow Models of Industrial Processes

Dunér, Mårten
Byggnadsfunktionslära
När man bevarade Lund. Bevarande och
modernitet i 1970-talets stadsbyggnadsdebatt
When Lund was Saved. Conservation and
Modernity in the Swedish Urban Planning
Debate in the 1970s

Ekström, Tomas
Byggnadsmaterial
Leaching of Concrete – Experiments and
Modelling

Eneroth, Carl
Industriell miljöekonomi
e-Learning for Environment – Improving e-
Learning as a Tool for Cleaner Production
Education

Evju, Cecilie
Oorganisk kemi
Phase Development and Expansion in Pastes
of Blended Cement E
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Ezzelarab, Mona
Organisk kemi
Reactivity of Bifunctional Electrophilic
Haptens Causing Allergic Contact Dermatitis.
Studies with Low-molecular – weight Thiols as
Protein Mimics

Franke, Axel
Förbränningsfysik
Diagnostics of Electrical Phenomena in
Gases for the Monitoring of Spark-Ignited
Combustion

Gao, Xiufang
Värmeöverföring
Experimental Investigation of Thermal and
Hydraulic Performance of Enhanced
Rectangular Ducts

Hansson Wernberg, Per Anders
Byggnadsmekanik
Finite Element Analysis of Fluid Structure
Systems – Element Formulations and
Decomposition Strategies

Heidenmark, Pia
Industriell miljöekonomi
Going Organic? A Comparative Study of
Environmental Product Development Strategies
along two Swedish Bread Supply Chains

Jacobsson, Nicholas
Industriell miljöekonomi
Emerging Product Strategies – Selling
Services of Remanufactured Products

Jarlskog, Linda
Fasta tillståndets fysik
Optical and Epitaxial Studies of III/V
Semiconductor Nanostructures

Jena, Ajit
Teletrafiksystem
Modeling and Evaluation of Internet
Applications

Jeppsson, Joakim
Bärande konstruktioner
Assessment of Residual Load Carrying Capacity
of Damaged Concrete Structures

Johansson, Anders
Tillämpad elektronik
Theory and Use of Chaotic Oscillators in
Electronic Communications

Johansson, Niklas
Teletrafiksystem
Performance Analysis of Bluetooth

Jönsson, Karin
Industriell miljöekonomi
Communicating the Environmental
Characteristics of Product – The Use of
Environmental Product Declarations in the
Building, Energy and Automotive Industries

Johansson, Stefan
Tillämpad elektronik
ASIC Implementation of an OFDM
Synchronization Algorithm

Karlsson, Sven
Datorsystemteknik
Performance Aspects of Software Based
Shared Memory in Multicomputers

Karlsson, Göran
Kemisk teknologi med inriktning mot
polymerteknologi
Surfactant-Free Emulsion Polymerization in
the Presence of Colloidal Silica

Larsson, Henric
Kemisk apparatteknik
Heat Transfer and Dewatering Phenomena
in Impulse

Leandersson, Carl Fredrik
Tillämpad elektronik
Low Rate Turbo Codes – Design aspects
and applications

Lindquist, Torbjörn
Värme- och kraftteknik med inriktning mot
kraftverksteknik
Theoretical and Experimental Evaluation of
the EvGT-Process

Lindstrand, Viktoria
Kemisk apparatteknik
Organic Fouling of Electrodialysis membranes
– Electrodialysis in the Pulp Mill

Liu, Yan
Konstruktionsmaterial
Life Modelling of Thermally Cycled Thermal
Barrier Coatings

Lundh, Måns
Vattenförsörjnings- och avloppsteknik
Flow Structures in Dissolved Air Flotation-
Experimental Study in a Pilot Plant

Molnar, Miklos
Bärande konstruktioner
In-Plane Tension Behaviour of Horizontally
Loaded Masonry

Nilsson, Daniel
Förbränningsfysik
Analysis and Reduction of Fuel and Pollutant
Chemistry in Combustion Systems

Nilsson, Per
Strömningsteknik
A Level-set Flamelet Library Model for
Premixed Turbulent Combustion

Nyman, Ulf
Byggnadsmekanik
Konstruktionsanalys av wellpapp Strength
Design Analysis of Corrugated Board

Olsson, Johan
Kemisk apparatteknik
Reduction of Volatile Compounds in Kraft Mill

Olsson, Fredrik
Transportteknik
Supply Chain Management in the Construction
Industry Opportunity or Utopia?

Persson, Patrik
Datalogi
Predicting Time and Memory Demands of
Object-Oriented Programs

Petersson, Håkan
Programvarusystem
On Fault Content Estimations Applied to
Software Inspections and Testing

Pott, Britt-Marie
Bioteknik
Bioremediation of Creosote-Contaminated
Soil on a Laboratory Scale

Poulsen, Sören
Teoretisk elektroteknik
Scattering of Electromagnetic Waves from
Frequency Selective Structures

Pålsson, Jens
Värme- och kraftteknik med inriktning mot
kraftverksteknik
Thermodynaic Analysis of Combined Solid
Oxide Fuel Cell and Gas Turbine Systems

Roditcheva, Olga
Strömningsteknik
Numerical Study of Soot Formation Pheno-
menon in Turbulent Non-Premixed Flames

Selander, Lars
Telekommunikationsteori
Power-Line Communication – Channel
Properties and Communication Strategies

Selimovic, Azra
Värme- och kraftteknik med inriktning mot
kraftverksteknik
Solid Oxide Fuel Cell Modelling for SOFC/Gas
Turbine Combined Cycle Simulations

Shukur, Faisal
Arkitektur, datorstödd projektering
Lost Information in Design – A Theory of
Information Filtering

Sjöström, Carl
Rehabiliteringsteknik
The IT Potential of Haptics – touch access
for people with disabilities

Strid, Martin
Signalbehandling
Signal Characterization of Atrial Fibrillation
Using the Surface ECG

Suni, Mikael
Industriell näringslära
Kolhydraters nutritionella egenskaper i
frukt och bär.
Compositionand Sensory Properties of
Different Apple Cultivars (Malus Domestica)

Svantesson, Thomas
Industriell automation
Automatiserad tillverkning av Granuler
från vedaska
Automated Manufacture of Fertilizing
Granules from Burnt Wood Ash

Svensson, Anders
Fasta tillståndets fysik
Electron Transport in Two-Dimensional Systems

Thelin, Thomas
Programvarusystem
Controlling Software Quality through
Inspections and Fault Content Estimations

Unelind, Peter
Fasta tillståndets fysik
Growth and Characterization of Si and
Si1-xGex Layers for the VAHMOS Transistor

Viktorsson, Magnus
Matematisk statistik
Simulation of Iterated Itô Integrals with
Applications to Simulation of Stochastic
Differential Equations

Wessberg, Jan
Kemisk apparatteknik
Membrane Bioreactors for the Treatment of
Pulp Bleaching Effluents

Åström, Magnus
Signalbehandling
Vectorcardiographic Loop Alignment in
Ischemia Monitoring
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LTH verkar inom ett vetenskapsområde – teknikvetenska-
perna – som är aktivt och angeläget för människa, natur
och samhälle. Den största delen av LTHs forskning sker i
samverkan med det omgivande samhället och speciellt med
industrin. Det är fråga om daglig kommunikation som inte
alltid uppmärksammas, men som är väldigt väsentlig för
både forskarna på LTH och de företag, som ska omsätta
resultaten. Just den nära kommunikationen mellan LTHs
forskare och utvecklingsföretag anges allt oftare som en av
de absolut viktigaste framgångsfaktorerna inom det
närliggande IDEON. Forskarna får testa sina idéer,
IDEON-företagen får tillgång till den senaste kunskapen
och forskningsfronten, samtidigt som samhället får fler
arbetsplatser och större internationell konkurrenskraft. Det
är ofta svårt att kvantifiera detta utbyte mellan de tekniska
högskolorna och framtidens företag. Men det har varit
imponerande att blicka ut över IDEON-området under år
; vart man blickat har synfältet brutits av byggkranar.
Många av företagen som flyttar in i IDEON bygger på
idéer från LTHs forskare.

Under år  har LTH varit mycket framgångsrik i sin
forskning och som resultat har den externa finansiering
ökat starkt. Idag står den externa forskningsfinansieringen
för >%  av totala forskningsfinansieringen på LTH eller
 MSEK, vilket motsvarar en ökad forskningsvolym på
 MSEK under år . Den förnyelse av forskningssyste-
met som kommer att ske under år  har förberetts
genom att LTH prioriterat ett antal forskningsområden
inom vilka extra satsningar kommer att göras.

Forskningen har delats upp i en del som arbetar med
vetenskaplig förnyelse, en del som omfattar tillämpnings-
områden och en tredje del som omfattar metoder, som kan
användas inom alla tillämpningsområdena.

Gunilla Jönson

prorektor

Forskning & samverkan
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E Forskningen inom det första tillämpningsområdet
Infocom fokuserar LTH på nya teknologier för mobila system,
Internet, höghastighets LAN och framtida avancerad service.
Under år  var  professorer och ett -tal forsknings-
ledare och -assistenter engagerade och ytterligare -
professorer är på väg in som gästforskare för att arbeta i de
väl fungerande laboratorierna. Ca  doktorander arbetar
inom området.

E Livets tekniker, livsmedels- och läkemedelsteknik samt
övrig biologibaserad teknik, är ett annat prioriterat tillämp-
ningsområde, där forskningssamarbetet inom Öresundsre-
gionen under år  intensifierats och som förväntas få stor
betydelse för den framtida forskningen. Functional foods är
t ex ett område där  professorer finns engagerade. Functional
genomics är ett annat nytt och viktigt fält.

E LTHs tredje prioriterade tillämpningsområde är miljö-
och energiteknik. Under år  erhölls forskningsresurser
för forskningssatsningar inom biogasutvinning och inom
förbränningsmotorteknik fortsätter satsningarna. För att
klara de nya utmaningarna har under året planering och
byggnationer påbörjats för att skapa ett avancerat förbrän-
ningstekniskt centrum och en anläggning byggs för studier av
biogasutvinning.

E Det fjärde prioriterade tillämpningsområdet är den
byggda miljöns teknik och arkitektur. Under år  har
många forskartimmar ägnats åt planering och genomföran-
de av den stora utställningen Bo01, som beräknas möta ett
stort intresse under själva utställningen sommaren   och
utgöra bas för framtida forskning. Självförsörjning avseende
energi inom området och en varierande miljö är exempel på
spännande projekt. Genom LTHs engagemang kommer hög-
skolan att få ett fantastiskt laboratorium för många år framåt.

Tillämpningsområden



                        

Metodområden

E Metodområdena som LTH prioriterar är för det första
tekniker för komplexa system.

Där fokuseras verksamheten på metodik för modellering,
analys, kontroll och förståelse av system. Integration av
fysiska och statistiska modeller är en specialitet på LTH,
som utvecklats vidare under år .

E Sensor- och mätteknik är ett metodområde, där LTH
har en lång framgångsrik tradition inom medicinområdet.
Här ingår laser-, pixe- och ultraljudsteknik. Medicinska och
kemiska mikrosystem har under år  utvecklats vidare och
används nu inom proteomics, som en del av genomforsk-
ningen, där LTH, LUs medicinska och naturvetenskapliga
fakulteter, Chalmers och Göteborgs Universitet samverkar.

E Ett viktigt framtida metodområde är industridesign
och produktteknik. Under  påbörjades byggandet av
Ingvar Kamprad Design Center, där ett utbildningsprogram
i Industridesign snart skall inrymmas. Forskningsinitiativ
har tagits och centret kommer att ge LTH möjlighet att
testa många av idéerna inom tillämpningsområdena.
Dessutom har initiativ tagits till samarbete mellan ett antal
avdelningar för att skapa nya metoder för produktutveck-
ling med en helhetssyn som ofta saknas inom områden som
livsmedel och läkemedel.

E Grundläggande teknikvetenskaper och materialteknik
är det fjärde metodområdet. Nano- och mikroteknik studeras
och är viktiga baser för både elektronik och bioteknik.

Forskningsresurser

Vid slutet av  hade LTH  professorer. Starka
och framgångsrika forskare har med det nya befordrings-
systemet kunnat utnämnas till professorer och på så sätt
bekräfta deras vetenskapliga kompetens. % av professo-
rerna är kvinnor. LTH vill ytterligare öka den andelen.
Glädjande är att antalet kvinnliga forskarassistenter och
forskare har ökat vilket innebär att det skapas förutsätt-
ningar för fler kvinnliga forskare och professorer. Tyvärr är

LTHs resurser inte så stora att de nya professorerna kan få
resurser från högskolan för egna satsningar. Istället måste
de ägna mycken tid åt att skaffa externa resurser. LTH ser
för närvarande ingen lösning på detta dilemma. Därför har
ledningen initierat en översyn över vilka forskargrupper,
som ska få ta del av LTHs begränsade forskningsresurser.
Satsningarna kommer att ligga inom de prioriterade
forskningsområdena.

E
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I samband med bokslut och prognos för  kunde man
tidigt under  våren  konstatera att LTH gick med
förlust i storleksordningen  miljoner för året. Ett
åtgärdspaket sattes  omedelbart in i syfte att till årets slut
komma i ekonomisk balans. Varje institution fick i uppgift
att se över sin ekonomiska situation och vidta åtgärder så
att varje enhet kunde visa på en sund ekonomi. Riktlinjer
för myndighetskapitalets storlek fastställdes och inga
negativa resultat skulle accepteras i kommande bokslut.
För att skynda på processen beslutade styrelsen vid LTH att
från institutionerna lyfta av avvecklingskostnader för

personal och lokaler, när konkreta åtgärder aktiverats före
den  januari .

LTHs institutioner har under året tagit initiativ till
nedskärningar i verksamheterna som totalt berör 

personer. Dessa omfattar till två tredjedelar avtalspensione-
ringar som kunnat erbjudas anställda över  år vid
verksamheter i ekonomisk obalans och där man på så sätt
kunnat förvissa sig om att yngre medarbetare kan stanna
kvar. I vissa fall kommer pensioneringarna att aktiveras
först under . I de övriga fallen har övertalighet kunnat
konstateras. Lokaler har sagts upp till ett belopp av 
miljoner kronor. I bokslutet för år  visar LTH balans
totalt. Dock kvarstår kraftig obalans inom vissa enskilda
delar av LTH vilket under  kommer att föranleda fler
men begränsade besparingsåtgärder.

En större ekonomisk medvetenhet och god utdelning på
externa bidrag under slutet av  kan sammantaget ha
medverkat att de dystra ekonomiska utsikterna i början av
året nu tycks ha vänt.

Ekonomibalansering

och personalkonsekvenser



                      

Jämstäl ldhet /  Kvinnl iga förebi lder

Ansvaret för jämställdhetsarbetet har under året överflyttats
till personalfunktionen. En formalisering av LTHs jämställd-
hetsarbete har också skett genom bildandet av en jämställdhets-
grupp. Ordförande är Karin Brundell-Freij, lektor vid
institutionen för teknik och samhälle. I arbetsgruppens
uppgifter ingår bland annat att utarbeta underlag för LTHs
jämställdhetsplan och utvärdera LTHs jämställdhetsarbete.

Arbetet med att rekrytera kvinnliga forskarassistenter
fortsätter – ytterligare en tjänst avsedd för en kvinna,
finansierad av LTHs styrelse, utannonserades under året.

Lise Meitner-professurens första innehavare, Margaret

Cheney, avslutade sin vistelse vid LTH.
Rekryteringen av hennes efterträdare har resulterat i två

innehavare under år , Naomi Leonard vid institutionen
för reglerteknik  och Holly K Ault vid institutionen för
designvetenskaper, avdelningen för förpackningslogistik.
En översyn av LTHs arbete för att rekrytera kvinnliga
studenter och doktorander har inletts.

Under året avslutades två (2) revisionsförhandlingar den
för år  och den för år . Arbetet har varit mycket
givande och arbetskrävande. Det har involverat alla
prefekter och många andra medarbetare vid LTH.

Lärare
Adjunkter 108 32% 47
Lektorer 195 17% 48
Forskarassistenter 65 32% 38
Professorer 145 10% 53
Adjungerade profesorer 33 3% 56
Gästföreläsare 11 27% 43

Forskarstuderande 535 27% 30

Forskningsingenjörer 123 21% 46
Forskare 25 20% 41
Ingenjörer 28 18% 53

Teknisk personal 55 27% 51

Administrativ personal
Institutioner 129 91%
Central administration 56 84%

Totalt 1 490 31% 42

Totalt Andel kvinnor Medelålder

 D Personalsituation vid LTH 31/12 -00

Under året fastställde LTHs styrelse en plan inom HR
området. I framtagandet deltog representanter från olika
yrkeskategorier inom verksamheten samt fackliga företrädare.
Såsom mål för arbetet fastställdes tre huvudkriterier:

a Anställda vid LTH skall, på ett ansvarsfullt sätt, vara
delaktiga i verksamhetens mål och dess styrning

b LTH skall kunna rekrytera och behålla de bästa
medarbetarna.

Human Resources-plan

c På LTH skall finnas ett arbetsklimat och arbetsmiljö
där individens mål och karriär främjas.

Handlingsplanen skall stödja målen med aktiviteter som
ledarutveckling, kompetensutveckling, organisatorisk översyn,
utvecklad samverkan inom Lunds Universitet, effektivare
rekryteringsarbete i samband med anställning av nya medarbe-
tare och effektivisering av alla personalrelaterade administrativa
processer. HR-planen finns tillgänglig på LTHs hemsida.



                        

Hedersdoktorer

vid LTH 2000

Två engelsmän och en svensk utsågs till hedersdoktorer vid
Lunds Tekniska Högskola .

E Iain D. Campbell är professor i strukturbiologi vid
universitetet i Oxford och verksam vid Oxford Centre for
Molecular Sciences. Han är en av pionjärerna när det gäller
användningen av NMR-metoder (Nuclear Magnetic
Resonance) på biologiska system och är ett världsnamn med
ett mycket gott anseende inom detta stora forskningsfält.
Han innehar sedan  den prestigefyllda utmärkelsen Fellow
of Royal Society i England. Iain D. Campbell har betytt
mycket för den aktiva NMR-gruppen vid Lunds universitet
och ett givande samarbete har etablerats mellan professor
Campbells forskargrupper och forskare vid Kemicentrum
och fysikalisk kemi. Han har besökt Lund åtskilliga gånger,
som föreläsare och opponent men har också tagit emot
doktorander och post-doc för forskningsvistelser.

E Colin J. Williams är född i England och är verkställande
direktör vid SCA Packaging i Bryssel, Europas största företag
med avseende på industriförpackningar. Colin J. Williams
har en akademisk bakgrund i såväl fysikalisk kemi som
företagsekonomi, en kombination som har visat sig mycket
värdefull i hans ledarroll. Colin J. Williams har tagit initiativ
till och engagerat sig djupt i forskning och utveckling inom
förpackningsområdet. Sedan  har han gett värdefulla
bidrag till utvecklingen av forskningen och utbildningen
vid LTH, som monetärt stöd men framför allt genom sitt
välvilliga engagemang och som inspiratör för studenter och
doktorander. Genom hans insatser har värdefulla kontakt-
vägar skapats inom förpacknings- och logistikområdet.

E Sven Landelius uppmärksammades för sin insats som
verkställande direktör för Öresundkonsortiet och ytterst
ansvarig för den fasta förbindelsen över Öresund, en av de
största utmaningarna inom bygg- och anläggningssektorn
under senare tid. I sitt chefskap har han demonstrerat en
unik förmåga att kombinera bred ingenjörskonst med ytterst
komplicerade miljömässiga krav. Hans seriösa grundsyn
och respekt för förhållandet mellan naturen, byggandet,
samhället och människan har genomsyrat projektet. Med
denna sin unika förmåga att leda och styra komplexa
infrastrukturprojekt har han kommit att framstå som ett
utomordentligt föredöme för civilingenjörsutbildningen
inom väg- och vattenbyggnadsprogrammet vid LTH.

Iain D. Campbell, Colin J. Williams och Sven Landelius
promoverades vid doktorspromotionen den  maj i Lund.
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Professorer

Nyanställda professorer

Ulf Jensen Fastighetsinformationsteknik
--

Krzysztof Kuchcinski Datalogi
--

Thomas Laurell Elektrisk mätteknik med inriktning
mot medicinska/kemiska
mikrosensorer
--

Kenth Lumsden Logistik
--

Johan Rådberg Arkitektur, särskilt stadsutveckling
--

Peter Rådström Teknisk mikrobiologi med inriktning
mot gentekniska tillämpningar
--

Adjungerade professorer

Peter Broberg Humanteknologi
--

Rolf Gabrielsson Gasturbinförbränning
--

Björn Karlsson Solenergiteknik
--

Sture Lindahl Industriell automation
elektriska kraftsystem
--

Professorer som lämnat sin anställning

Lennart Grahm Elektrisk mätteknik
-- (pension)

Karl Lidgren Industriell miljöekonomi
--

Kenth Lumsden Logistik
--

Janusz Niemczynowicz Teknisk vattenresurslära
-- (pension)

Hans Petersson Byggnadsmekanik
--

Göran Salomonsson Signalbehandling
-- (pension)

Olle Svedberg Arkitekturhistoria
-- (pension)

Under  avled professor Göran Magnusson
Organisk kemi --
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Professorer

Befordrade professorer

Bengtsson Ragnar Matematisk fysik
--

Bergenudd, Christer Arkitektur
--

Berndtsson, Ronny Teknisk vattenresurslära
--

Björck, Inger Livsmedelsrelaterad nutrition
--

Ekholm, Anders Projekteringsmetodik
--

Engström, Lars Experimentell fysik
ssk atomfysik och optik
--

Gonzalez, Abelardo Formlära
--

Grahm, Lennart Elektrisk mätteknik
--

Hanson, Hans Teknisk vattenresurslära
--

Johansson, Gerd Arbetsmiljöteknik
--

Johansson, Thomas Informationsteori
--

Jönsson, Ann-Sofi Kemisk apparatteknik
--

Karlsson, Anders Teoretisk elektroteknik
--

Kleverman, Mats Fasta tillståndets fysik
--

Larson, Magnus Teknisk vattenresurslära
--

Larsson, Per-Olof Tillämpad biokemi
--

Martinsson, Bengt Aerosolfysik, speciellt
atmosfäriska aerosoler och moln
--

Molin, Göran Livsmedelshygien
--

Montelius, Lars Fasta tillståndets fysik
--

Nair, Baboo Livsmedelsvetenskap
med u-landsinriktning
--

Niemczynowicz, Janusz Teknisk vattenresurslära
--

Nyman, Margareta Livsmedelskemi
--

Odenbrand, Ingemar Kemisk teknologi med inriktning
mot miljörelaterad katalys
--

Paulsson, Marie Mejeriteknologi
--

Ragnarsson, Ingemar Matematisk fysik
--

Sandberg, Göran Byggnadsmekanik
2000-05-01

Seifert, Werner Fasta tillståndets fysik
2000-12-01

Sentler, Lars Konstruktionsteknik
2000-12-01

Ståhl, Agneta Kollektivtrafik
2000-12-01

Sörnmo, Leif Medicinsk signalbehandling
2000-06-01

Trägårdh, Christian Livsmedelsteknik
2000-06-01

Wahlström, Claes-Göran Experimentell fysik
2000-03-01

Wallenberg, Reine Fasta tillståndets kemi
2000-02-01

Whitlow, Harry Tillämpad kärnfysik, särskilt jonfysik
2000-06-01

Åberg, Sven Matematisk fysik
2000-06-01

Åhlund, Owe Byggnadsfunktionslära
2000-05-01

Åkesson, Björn Industriell näringslära
2000-09-01

Årzén, Karl-Erik Reglerteknik
2000-06-01
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LTHs ekonomiska resultat  2000

%

%

%

%

Grundutbildning

Forskning

Forskarutbildning

Uppdragsverksamhet

D  Intäkter per verksamhetsområde

D  Kostnader per verksamhetsområde

På grund av det allvarliga underskott i bokslutet för 

genomfördes ett kraftfullt ekonomibalanseringsprogram
under  med avsikt att uppnå en ekonomi i balans .

Kostnadsbesparingarna som inleddes redan hösten 

tillsamman med aktiva åtgärder för att öka projektintäkterna
(s k externa anslag) har nu gett resultat. LTH redovisar
redan  ett bokslut i balans.

Den nyligen genomförda omstruktureringen av forsk-
ningsfinansieringen ger emellertid skäl till oro för framtiden
och ett nytt underskott under  kan inte uteslutas.

Kostnadsbesparingsprogrammet fortsätter under .
En viktig del är en fokusering av basresurserna till ett mindre
antal ämnesenheter. Med utgångspunkt från bokslutet kan

konstateras att det pågår en kraftig omstrukturering av de
externa anslagsintäkterna. De externt finansierade forsk-
ningsprojekten är i stor och ökande utsträckning tillämp-
ningsinriktade.

Finansieringen av denna typ av forskning fortsätter att
öka samtidigt som statsanslagen minskar i relation till
kostnader och uppdrag. Kravet på motfinansiering med
fakultetsanslagsmedel har inte minskat. Ökande förvänt-
ningar från samhället och speciellt  externa forskningsfinan-
siärer har medfört en oerhört pressad situation speciellt
inom områden relaterade till IT och telekom.

Rekryteringen av lärare och doktorander är mycket svår.
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Grundutbildning

Forskning

Forskarutbildning

Uppdragsverksamhet



                      

%

%

%

%

% %

Grundutbildningsanslag

Fakultetsanslag

Uppdrag o annan försäljning

Bidrag statlig myndighet

Bidrag övr finansiärer

Bidrag utl finansiärer

Finansiella intäkter

%

6%

%

%

%

Personalkostnader

Hyreskostnader

Driftskostnader

Avskrivningar

D  Kostnader per kostnadsslag

Investeringar (kkr) 2000 1999 1998

Grundutbildning

  – investeringar 14 859 20 272 29 631

  – intäkter 352 155 321 704 337 053

  investering/intäkt 4% 6% 9%

Forskning/forskarutbildning

  – investeringar 32 520 39 992 38 572

  – intäkter 694 518 623 152 595 812

  investering/intäkt 5% 6% 7%

Uppdragsverksamhet

  – investeringar 3 642 2 553 3 533

  – intäkter 115 155 94 375 95 224

  investering/intäkt 3% 3% 4%

Övrig verksamhet

  – investeringar 22 24 14 167

  – intäkter 634 938 20 302

  investering/intäkt 4% 3% 70%

D  Intäkter per finansieringskälla



                        

D Resultat per verksamhetsområde

Totalt LTH (Mkr)

Intäkt Kostnad Resultat

1998 1048 1005 43

1999 1040 1108 -68

2000 1104 1105 -1

Myndighetskapital år 2000 154

Grundutbildning (Mkr)

Intäkt Kostnad Resultat

1998 337 350 -13

1999 321 344 -23

2000 352 350 2

Myndighetskapital år 2000 -3

Forskning/forskarutbildning (Mkr)

Intäkt Kostnad Resultat

1998 596 564 32

1999 623 662 -39

2000 695 696 -1

Myndighetskapital år 2000 92

Uppdragsverksamhet (Mkr)

Intäkt Kostnad Resultat

1998 95 88 7

1999 94 98 -4

2000 115 116 -1

Myndighetskapital år 2000 27

Övrig verksamhet (Mkr)

Intäkt Kostnad Resultat

1998 20 3 17

1999 1 3 -2

2000 1 2 -1

Myndighetskapital år 2000 38

Resultaten redovisas före internelimineringar och före justeringar för externfinansierad utrustning.
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                                                         D Resultaträkning (kkr)

2000 1999

Verksamhetens intäkter

Statsbudgetanslag 537 622 523 127

Intäkter av avgifter, uppdrag, övrigt 138 541 112 515

Intäkter av bidrag 420 496 342 983

Summa 1 096 659 978 625

Verksamhetens kostnader

Hyreskostnader 159 338 158 217

Driftskostnader 265 459 250 496

Personalkostnader 613 822 579 875

Summa 1 038 619 988 588

Resultat före avskrivningar 58 040 -9 963

Avskrivningar 63 282 61 068

Resultat efter avskrivningar -5 242 -71 031

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 7 752 6 502

Räntekostnader 3 008 2 347

Korrigering för interneliminering 884 1 042

Kapitalförändring före justering -1 382 -67 918

Justering för externfinansierad utrustning 23 000 32 000

Kapitalförändring efter justering 21 618 -35 918

                      



                        

D Balansräkning (kkr)

2000 1999

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Kassa 271 259 226 714

Kundfordringar 33 150 36 001

Förskott 2 088 2 111

Lager 1 422 2 443

Upplupna intäkter bidragsgivare 152 397 157 372

Anläggningstillgångar

Inventarier 148 732 158 239

Summa tillgångar 609 048 582 880

Skulder och myndighetskapital

Skulder

Leverantörsskulder 18 666 30 183

Övriga kortfristiga skulder 1 472 464

Upplupna löner 38 648 46 355

Förutbetalda intäkter 377 245 328 519

Lån RGK (interna lån) 19 065 22 363

Övriga långfristiga skulder

Myndighetskapital

Balanserad kapitalförändring 155 334 222 914

Periodens kapitalförändring -1 382 -67 918

Summa skulder och myndighetskapital 609 048 582 880

Om myndighetskapitalet justeras för avsättning till framtida avskrivningar på

externfinansierad utrustning, blir det justerade myndighetskapitalet 128 Mkr

för år 2000 respektive 106 Mkr för år 1999.
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D  Intäkter – kostnader 1998
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D Resultaträkning per verksamhetsgren (kkr)

Grundutbildning Forskning fakultetsanslag

2000 1999 2000 1999

Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter

Statsbudgetanslag 324 822 297 082 Statsbudgetanslag 154 163 163 795

Int uppdr,avg och andra ers. 23 424 18 333 Int uppdr, avg och  andra ers. 9 557 5 899

Intäkter av bidrag 2 906 4 144 Intäkter av bidrag

Summa verksamhetsintäkter 351 152 319 559 Summa verksamhetsintäkter 163 720 169 694

Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader

Driftskostnader 143 821 143 879 Driftskostnader 67 647 88 593

Personalkostnader 184 309 180 432 Personalkostnader 82 052 81 380

Summa verksamhetskostnader 328 130 324 311 Summa verksamhetskostnader 149 699 169 973

Resultat före avskrivningar 23 022 -4 752 Resultat före avskrivningar 14 021 -279

Avskrivningar 20 918 19 760 Avskrivningar 6 520 4 756

Resultat efter avskrivningar 2 104 -24 512 Resultat efter avskrivningar 7 501 -5 035

Ränteintäkter 1 003 2 145 Ränteintäkter 865 849

Räntekostnader 527 431 Räntekostnader 111 177

Räntenetto 476 1 714 Räntenetto 754 672

Resultat Grundutbildning 2 580 -22 798 Resultat Forskning fakultetsanslag 8 255 -4 363

Forskarutbildning fakultetsanslag Forskning bidrag

2000 1999 2000 1999

Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter

Statsbudgetanslag 58 637 62 145 Statsbudgetanslag

Int uppdr, avg och andra ers. 303 580 Int uppdr, avg och andra ers. 48 729 49 720

Intäkter av bidrag Intäkter av bidrag 342 983 282 847

Summa verksamhetsintäkter 58 940 62 725 Summa verksamhetsintäkter 391 712 332 567

Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader

Driftskostnader 7 800 8 529 Driftskostnader 184 889 155 044

Personalkostnader 51 688 55 945 Personalkostnader 182 717 167 696

Summa verksamhetskostnader 59 488 64 474 Summa verksamhetskostnader 367 606 322 740

Resultat före avskrivningar -548 -1 749 Resultat före avskrivningar 24 106 9 827

Avskrivningar 317 227 Avskrivningar 32 001 31 506

Resultat efter avskrivningar -865 -1 976 Resultat efter avskrivningar -7 895 -21 679

Ränteintäkter 40 104 Ränteintäkter 3 870 2 534

Räntekostnader 2 10 Räntekostnader 345 473

Räntenetto 38 94 Räntenetto 3 525 2 061

Resultat Forskarutbildn. fakultetsanslag -827 -1 882 Resultat Forskning bidrag (före justering)-4 370 -19 618

Justering externfinansierad utrustning21 000 28 000

Resultat Forskning bidrag (efter justering)16 630 8 382

Resultaträkningarna redovisas före interna elimineringar samt med justering för externfinansierad utrustning.



                      

D Resultaträkning per verksamhetsgren (kkr)

Forskarutbildning bidrag Uppdrag

2000 1999 2000 1999

Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter

Statsbudgetanslag Statsbudgetanslag

Int uppdr, avg och andra ers. 10 136 1 913 Int uppdr, avg och andra ers. 106 269 91 001

Intäkter av bidrag 65 064 52 607 Intäkter av bidrag 7 656 3 164

Summa verksamhetsintäkter 75 200 54 520 Summa verksamhetsintäkter 113 925 94 165

Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader

Driftskostnader 24 326 17 168 Driftskostnader 52 266 50 032

Personalkostnader 54 666 50 286 Personalkostnader 60 778 44 584

Summa verksamhetskostnader 78 992 67 454 Summa verksamhetskostnader 113 044 94 616

Resultat före avskrivningar -3 792 -12 934 Resultat före avskrivningar 881 -451

Avskrivningar 590 481 Avskrivningar 3 141 3 073

Resultat efter avskrivningar -4 382 -13 415 Resultat efter avskrivningar -2 260 -3 524

Ränteintäkter 172 159 Ränteintäkter 1 231 209

Räntekostnader 1 Räntekostnader 213 78

Räntenetto 172 158 Räntenetto 1 018 131

Resultat Forskarutbildning bidrag -4 210 -13 257 Resultat Uppdrag (före justering) -1 242 -3 393

Justering externfinans. utrustning 2 000 3 000

Resultat Uppdrag (efter justering) 758 -393

Övrig verksamhet

2000 1999

Verksamhetens intäkter

Statsbudgetanslag

Int uppdr, avg och andra ers. 10 118

Intäkter av bidrag 1 069 318

Summa verksamhetsintäkter 1 079 436

Verksamhetens kostnader

Driftskostnader 1 026 1 407

Personalkostnader 27 372

Summa verksamhetskostnader 1 053 1 779

Resultat före avskrivningar 26 -1 343

Avskrivningar 1 264

Resultat efter avskrivningar 26 -2 607

Ränteintäkter -445 492

Räntekostnader 1 150 492

Räntenetto -1 595 0

Resultat Övrig verksamhet (före justering)-1 569 -2 607

Justering externfinansierad utrustning 1 000

Resultat Övrig verksamhet (efter justering)-1 569 -1 607

Resultaträkningarna redovisas före interna elimineringar samt med justering för externfinansierad utrustning.



                        

lth
 / s

ty
re

ls
e

n



                      

Styrelsen
    ‒   

ledamöter

Anders Narvinger direktör

Thomas Johannesson rektor

Gunilla Jönson professor

Görel Hedin universitetslektor

Bengt Holmberg professor

Ulla Holst professor

Eva Sjölin arkitekt

Mats Lindoff vd

Guido Zacchi professor

Karl Åström universitetslektor

Michael Eriksson stud ht 2000

Johan Hjalmarson stud ht 2000

Helena Svensson doktorand ht 2000

Joakim Andersson stud vt 2000

Johanna Ekström stud vt 2000

Petter Weibring doktorand vt 2000

företrädare för personalorganisationer

Anita Jensen högskolesekr (facket)

Gustav Ekberg 1.e instr mak (facket)

Teresa Hankala-Janiec univ adjunkt (facket)

övriga

Per Göran Nilsson kanslichef

Christina Holm sekreterare

                      



                        

Årskrönika

Videobased supplemental instruction, VSI

En metod att undervisa med stöd av video hade

Europapremiär på LTH i januari.

Europapremiär för videostöd

En metod att undervisa med stöd av video hade Europa-
premiär på LTH i januari. Tekniken kallas Videobased
supplemental instruction, VSI, och har ”importerats” till V-
programmets mekanikkurs av projektledaren Leif Bryngfors.
Finessen är – enkelt uttryckt – att studenterna kan bestämma
takten genom att stoppa bandet och ta om svåra moment samt
räkna på exempel under ledning av en mer erfaren student.

Lise Meitner-professor

LTH fick vid årets början sin första Lise Meitner-professor,
Margaret Cheney från Rensselaer Polytechnic Institute i
Troy, norr om New York. Som gäst hos professor Gerhard
Kristensson, Teoretisk elektroteknik, undervisade hon
doktorander i bl a differentialekvationer och inversa
problem. Hennes intresseområden handlar hur man med
mätningar av t ex elektriska fält kan avslöja inre egenskaper
i olika material. Syftet med LTHs Lise Meitner-professur är
att ge studenter avancerade kvinnliga forskarförebilder.

Innovative Tore

Tore Hägglund, professor i Reglerteknik, vann sin fjärde
seger i uppfinnartävlingen Innovation Cups regionfinal för
södra Sverige. Tore hade utvecklat ”The Blend Station”, en
metod för att snabbare reglera blandningen av flöden inom
processindustrin i rätt proportioner.

Inte så jämställt

En undersökning, initierad av jämställdhetsgruppen på LTH,
kartlade kvinnliga civilingenjörers erfarenheter av teknisk
utbildning – på LTH – och arbetsliv. Generellt bedömdes
jämställdheten sämre i arbetslivet än i utbildningen. Men
det betydde inte att LTH slapp kritik. Mest kritik för
dominans av manliga värderingar fick arkitekturprogram-
met, där dock hälften av studenterna är kvinnor.

OS-medalj

LTH vann sin första olympiska medalj med Vala Flosadottir som
tog brons i stavhopp, tävlande för Island. Vala, som bott i Lund
i flera år, började i höstas läsa på väg- och vattenprogrammet.



                      

Tore Hägglund, van segrare i Innovation Cup.

Rektor Thomas Johannesson med supporters i den

mundering som krävs för det nya Herzlaboratoriet.

Vala Flosadottir tog LTHs första olympiska medalj.



                        

Utan LTH ingen bro

I juli öppnade Öresundsbron och man kan fråga sig om det
varit möjligt utan LTH. Tidningen LTH-nytts kartläggning
visade att åtminstone ett -tal civilingenjörer från LTH haft
nyckelbefattningar i projektet. Främst av dessa Öresunds-
konsortiets vd Sven Landelius (som också utsågs till heders-
doktor vid LTH), brochefen Örjan Larsson, brobyggaren
Sundlinks vd Mats Williamson och Öresund Tunnel Cont-
ractors vd Göran Landgren. Professor Leif Bjelm var miljö-
controller, dykaren Kjell Andersson kollade läget under vattnet
och professor Göran Fagerlund ledde betongtestningen.

Swegene kartlägger proteiner

Jätteprojektet Swegene sjösattes i samarbete mellan univer-
siteten i Lund och Göteborg. Syftet är att i ett tvärvetenskapligt
samarbete kartlägga proteinerna i människans celler, en
kanske tio gånger större uppgift än det nästan avslutade arbetet
att kartlägga människans alla gener. Bland annat handlar
det om att utveckla mikrochips som kan analysera upp till
 proteiner på en gång. Vid institutionen för elektrisk
mätteknik invigdes för övrigt under våren Hertz-laboratoriet
där bl a dessa ”provrör” i nanometerskala ska utvecklas.

Flygplatsbyggande

Flygplatsarkitektur är en mycket specialiserad konst, som
under året introducerades som kurs vid LTH-Ingenjörshög-
skolan i Helsingborg. Inte mindre än  personer sökte de 14
platserna på den första -poängskursen. Bakom kursen står
avdelningen för bebyggelsevård.

Kamprad tog spadtag

Det första spadtaget på Ingvar Kamprad Designcentrum
togs i mars av donatorn och IKEA-grundaren vid samma
namn. ”Jag hoppas att projektet blir unikt i världen och att
det anknyter till de många människornas drömmar”, sa
han. Hjälp att gräva fick smålänningen av universitetsrek-
tor Boel Flodgren, LTH-rektor Thomas Johannesson och
koncernchef Christina Rogestam i Akademiska hus.

Centrum för programvara

Svensk industri och NUTEK finansierar en ny satsning vid
LTH på industriell programvaruteknik. LUCAS kallas den
nya centrumbildningen, som omfattar ett -tal forskare och
ca  doktorander vid tre institutioner: Telekommunikations-
system, Datavetenskap och Reglerteknik. Med som industriella
lok på tåget var redan från början Ericsson Mobile
Communications AB och ABB Automation Products.

Kolets tid inte ute

Volvos miljöpris gick till Thomas B Johansson, tjänstledig
professor vid Avdelningen för miljö- och energisystem,
LTH. Han delade priset med José Goldemburg, Amulaya
Reddy och Robert Williams, vilka alla deltog i ett symposi-
um i LTHs kårhus under hösten. Där berättade Johansson
att nya tekniker kan göra det möjligt att förena ett fossilt
bränsle som stenkol med en hållbar energiförsörjning.
Koldioxiden kan återföras till berggrunden!

Universitetsrektor Boel Flodgren, Akademiska hus-chefen

Christina Rogestam, IKEA-grundaren Ingvar Kamprad och

LTH-rektor Thomas Johannesson…

...tog det första spadtaget på Ingvar Kamprad Designcentrum.



                      

Kulturteknik

Centrum för kulturteknik bildades som ett nytt centrum
för utbildning och forskning kring moderna metoder att
skydda vårt kulturarv. Bakom detta står professor Kerstin
Barup och kulturvetare Jenny Hällström, Avdelningen för
bebyggelsevård. På ett första seminarium i november
diskuterades bl a målarfärgens roll vid restaureringsarbete, hur
fukt och värme påverkar gamla byggnader och hur våra
gamla arkiv kan räddas undan förstörelsen.

Dubbelexamen

Ferdinand Mühlhäuser från Kaiserslautern blev den förste
civilingenjören vid LTH med dubbelexamen. Han blev i höstas
examinerad vid datateknikprogrammet i Lund, där han läst ett
år samtidigt som han blev ”Diplom Techno-Mathematiker”
vid universitetet i Kaiserslautern.

Det framtida studentutbytet befrämjas också av att LTH
under året blev medlem i det europeiska nätverket TIME.

Den ideala taxin

En taxibil för alla presenterades på LTH i maj. Den har
utvecklats på grundval av forskning av professor Agneta Ståhl,
Institutionen för teknik och samhälle. Tillsammans med till-
verkaren TRW Sweden har hon skapat en bil med full ståhöjd,
bekvämt insteg för både rullstolar och gående och med en
flexibel inredning för upp till sju passagerare – eller en på bår.

Tekniska mässan

Till Tekniska mässan i Älvsjö i oktober reste LTH med en
manstark delegation som lyckades få stor uppmärksamhet
bland annat i media för sina forsknings- och designprojekt.

Årets kvinna

”Årets kvinna” finns vid LTH. Universitetslektor (numera
professor) Maria Nyström Reuterswärd fick denna hederstitel
av kvinnoföreningen Swea. Maria uppmärksammades både för
sitt engagemang för matlagning i uländer och för sina
samarbetsprojekt med NASA inom ramen för ”SpaceDesign”.

Functional food

Teknikbrostiftelsen skänkte , miljoner kronor för att
stödja den nya centrumbildningen Functional Food
Science Center. Under tre år ska livsmedelsforskare vid bl a
LTH i samarbete med näringslivet undersöka om hur vi kan
bli friskare tack vare bättre matvaror och matvanor.

Fler kvinnoprofessorer

Under år  befordrades en lång rad lärare till professorer
vid LTH. Som en följd av detta ökade andelen kvinnliga
professorer och i september sprängdes ”tioprocentsvallen”.
Mer än var tionde professor var alltså därefter en kvinna.
Ett par år tidigare var de så få som  procent.

LTHs första Lise Meitner-professor var Margaret Cheney. TaxiRider har utvecklats med hjälp av kollektivtrafikforskning

vid LTH. Rektor och prorektor Gunilla Jönson i högtidsdräkter

fick första provturen.
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Center for Technolution bildades vid LTH 1999. Centrets
huvuduppgift är att lyfta fram teknikens betydelse och sätta
in teknologin i ett samhällsmässigt sammanhang –
historiskt, nutidigt och framtidsmässigt samt att bygga
broar mellan teknik och humanism och teknik och politik.

Styrelsen tillsattes under året och styrelsemedlemmarna
är Thomas Johannesson, ordf, Leif Svensson, LTH, Poul
Erik Töjner, Dir Louisiana, Orvar Löfgren, prof LU, Sven-
Holst-Nielsen, direktör, Margareta Hemne, turistchef,
Joan Conrad prorektor Köpenhamns univ, Knut Conrad-
sen, prorektor DTU, Peter Broberg, arkitekt, adj prof,
Skotte Mårtensson, docent LTH, Lisbeth Wester, informa-
tionschef LTH.
Knud V Jensen, Louisianas skapare utsågs till hedersledamot
vid det första styrelsemötet.

Under året har utställningen ”Technolution” visats på
olika platser i främst Skåne och Danmark. Intresse finns att
visa utställningen vid Museum of Science i Boston, USA.

Center for Technolutions huvudinriktning omfattar ett
antal insatser av forskningsmässig, pedagogisk och
debattmässig karaktär. www.technolution.lth.se

Technolut ion
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Intäkter / prestationer (1) Mått 2000 1999

Statsanslag (GU) Mkr 325 297

Helårsstuderande, utfall Hst 4 823 4 592
Helårsstuderande, uppdrag Hst 4 720 4 500

Helårsprestationer Hpr 4 086 4 092
Helårsprestationer/Helårsstuderande % 85 89

Statsanslag per Hst, utfall Kkr / Hst 67 65
Statsanslag per Hst, uppdrag Kkr / Hst 69 66

Civ ing examen, uppdrag 97-99 Antal 1 700
Civ ing examen, utfall 97-99 Antal 1 574
Utfall / uppdrag % 93

Civ ing examen, uppdrag 00-02 Antal 1 940
Civ ing examen, utfall 00-02 Antal 533
Utfall / uppdrag % 27

Övriga intäkter (GU) Mkr 6 22
Övr intäkter / Statsanslag (GU) % 2 7
Övr intäkter per Hst Kkr / Hst 1 5

Summa intäkter (GU), exkl uppdrag Mkr 331 319
Summa intäkter (GU) / Helårsstuderande Kkr 69 69

Lektorer Antal 172 194
Helårsstuderande per lektor Hst / Lekt 28 24

Adjunkter Antal 95 91
Helårsstuderande per adjunkt Hst / Adj 51 50

D  Nyckeltal – grundutbildning

Intäkter Mått 2000 1999

Utbildning Mkr 14 16
Uppdragsutb / Anslagsutb % 4 5

Forskning och ForskarUtbildning Mkr 72 50
FFU uppdr / FFU anslag % 34 22

Övriga uppdrag Mkr 29 29
Övr uppdr / Summa statsanslag % 5 6

D  Nyckeltal – uppdragsverksamhet

(1) FFU: forskning och forskarutbildning, GU: grundutbildning



                      

Intäkter / prestationer (1) Mått 2000 1999

Statsanslag (FFU) Mkr 213 226

Statsanslag (FFU) / Statsanslag (GU) % 66 76

Tekniska forskningsrådet Mkr 38 29

Naturvetenskapliga forskningsrådet Mkr 23 24

Summa Mkr 61 53

Summa / Statsanslag (FFU) % 29 23

Stiftelsen Strategisk Forskning Mkr 55 36

NUTEK Mkr 57 63

Byggforskningsrådet Mkr 14 13

EU Mkr 18 32

Summa Mkr 144 144

Summa / Statsanslag (FFU) % 68 64

Övr intäkter Mkr 221 196

Övr intäkter / Statsanslag (FFU) % 104 87

Summa intäkter, FFU (exkl uppdrag) Mkr 639 619

Summa intäkter FFU per Doktorsexamen Mkr 9,8 7,4

Forskarstuderande, heltidsekvivalenter Antal 567 563

Licentiat-examina Antal 63 73

Statsanslag (FFU) / Lic-examen Mkr 3,4 3,1

Examina / forskarstuderande % 11 13

Doktorsexamina Antal 65 84

Statsanslag (FFU) / Doktorsexamen Mkr 3,3 2,7

Examina / forskarstuderande % 11 15

Professorer Antal 136 86

Statsanslag (FFU) / Prof Mkr 1,6 2,6

Bidrag (FFU) / Prof Mkr 3,1 4,6

Bitr professor Antal 0 0

D  Nyckeltal – forskning och forskarutbildning

Intäkter / prestationer (1) per lärare Mått 2000 1999

Disputerade lärare Antal 308 280

Intäkter (GU) per lärare Mkr 1,1 1,1
Intäkter (FFU) per lärare Mkr 2,1 2,2
Intäkter (GU+FFU) per lärare (exkl uppdrag) Mkr 3,1 3,4

Helårsstuderande / lärare Antal 16 16
Lic examen / lärare Antal 0,20 0,26
Dr examen / lärare Antal 0,21 0,30

D  Nyckeltal – lärare



                        

LTHs verksamhetsberättelse är sammanställd av

Matilda Roijer och Lisbeth Wester-Leandersson, LTHs kansli.

Form & produktion Magnus [Bergström & Co. AB], Lund

Bilder Kennet Ruona. (Bild sid 22-23 Magnus Bergström)

Tryck Wallin & Dalholms Boktryckeri AB i Lund, juni 2001.
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L T H s  S T R U K T U R

Forsknings- & forskarutbildningsprogram
(där LTH har kontraktsansvar)

SSF:
E CECOST – Combustion Center and

Technology
E PCC – Personal Computing

and Communication
E Competitive Building
E The Nanometer Structure Consortium
E CPDC – Center for Chemical

Process Design and Control
  E Nanovetenskap
E Kvantmaterial

NUTEK kompetenscentra:
E CAP – Amfifila polymerer från

förnyelsebara råvaror
E CCCD – Kretskonstruktion
E Bioseparation
E Förbränningsprocesser (via

Statens Energimyndighet)
Mistra:

E Coldrem
KK-stiftelsen:

E Nyggnaden och Innemiljön
(företagsforskarskola)

LTH styrelse och ledning

Utbildningsprogram

E Teknisk Fysik 180 p
E Elektroteknik, 180 p
E Datateknik, 180 p
E Maskinteknik, 180 p
E Industriell ekonomi, 180 p
E Väg- och vattenbyggnad, 180 p
E Lantmäteri, 180 p
E Kemiteknik, 180 p
E Ekosystemteknik, 180 p
E Industridesignutbildning, 200 p
E Arkitektutbildning, 180 p
E Brandingenjörsutbildning, 140 p
E Multimediateknik, 120 p
E Produktionsteknik, 120 p
E Programvaruteknik, 120 p
E Datateknik, 120 p
E Elektroteknik, 120/80 p
E Kemiteknik, 120/80 p
E Byggteknik, 120/80 p
E YTH livsmedel, 80 p
E YTH papper och pappersmassa, 60 p
E Tekniskt basår

Institutioner
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