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Pia Sandvik Wiklund

Rektor har ordet

2006 har varit ett händelserikt år. Universitet har 
beslutat om en ny strategi, som med sin vision och 
framtidsbild pekar ut en tydlig riktning för verksam-

heten fram till 2011. Övergripande strategiska mål och 
framgångsfaktorer har utarbetats inom de fyra områdena 
forskning, utbildning, samverkan och kultur. Universite-
tets strategiarbete har bildat en god plattform för att klara 
den globala konkurrensen inom utbildning och forskning.

Ekonomi i balans
Universitetets resultat för 2006 är -19 mnkr. Resultatet 
beror på minskade intäkter inom grundutbildningen samt 
omstruktureringskostnader. Externfinansieringen är något 
större än budgeterat, det kan huvudsakligen hänföras till 
ökad finansiering via EU-medel och offentliga organisa-
tioner.

Forskning och forskarutbildning
Nationellt och internationellt har fokus på excellenta forsk-
ningsmiljöer intensifierats. Vid Luleå tekniska universitet 
är vi stolta över att ha erhållit två stycken sådana under 
året: Ett Vinn Excellence Center från VINNOVA inom 
produktutveckling, Fastelaboratoriet, samt Lean Wood 
Engineering, också det med finansiering från VINNOVA. 
Universitetets externfinansieringsgrad är över riksgenom-
snittet och under 2006 klarade vi högre nivåer än vi bud-
geterat. Det är glädjande och ett tydligt tecken på att vi är 
en värdig samarbetspartner och har en forskningsverksam-
het som håller hög klass.

Antalet antagna till forskarutbildning ökade kraftigt 
2006 och så även antalet doktorsexamina. Nettostudie-
tiden fortsätter att sjunka och är nu sju terminer för en 
doktorsexamen.

Grundutbildning
För Luleå tekniska universitet minskade antalet första-
handssökande till program- och påbyggnadsutbildning 
med drygt 20 % och antalet registrerade studenter sjönk 
med 10 %.

Vår nya utbildning, brandingenjör, var en stor fram-
gång och hade f lest förstahandssökande per plats. Antalet 
förstahandssökande och registrerade studenter minskade 
på utbildningarna inom arenor, till civilingenjör, lärare 
och inom samhällsvetenskap. Även för utbildningar inom 
musik och medier minskar antalet sökande, men det 
påverkade inte antalet registrerade.

Arbetet med Bolognaanpassning har präglat året och 
universitetets kommande programutbud är nu anpassat 

efter den nya examensstruk-
turen. Ett antal nya masters-
utbildningar har utvecklats 
och blir en del av program-
utbudet 2007. Inom univer-
sitet har det också 
pågått ett projekt i 
syfte att öka volymen 
inom grundutbild-
ningen. Flera nya 
utbildningsidéer har 
genererats varav vissa är beslutade för hösten 2007 medan 
andra kommer att realiseras inför hösten 2008. Vi ska 
också arbeta med insatser för att minska antalet avhopp.

Professorsrekrytering
Universitetet har anställt åtta nya professorer under året 
varav hälften befordrats från lektor till professor. Det är 
också mycket positivt att hälften av de nya professorerna 
är kvinnor. Nyrekryteringen av ämnesföreträdare är även 
fortsättningsvis en högprioriterad fråga och dessvärre 
sjönk andelen forskningsämnen med ämnesföreträdare 
från 81 % till 77 %.

Entreprenörskap och innovationer
Under året har vi arbetat med en affärsplattform för att 
stärka entreprenörskap och innovationer. Affärsplattfor-
men beräknas kunna beslutas under den första delen av 
2007. Den blir en tydlig förstärkning av universitetets 
innovativa verksamhet. De båda projekten Entreprenör-
skap i lärarutbildningen och Det entreprenöriella univer-
sitetet är andra viktiga satsningar inom området.

Fortsatt arbete
Det kommande åren innebär stora utmaningar och uni-
versitetet har fyra viktiga målsättningar att fokusera på: 
ekonomisk balans, ökad externfinansieringsgrad inom 
forskningen, grundutbildningens expansion och imple-
mentering av de framgångsfaktorer vi har valt ut inom 
strategiarbetet.



Årsredovisning 20066

Globalisering och öppenhet
- ledstjärnor för arbetet

När detta skrivs har det gått drygt ett år sedan Pia 
Sandvik Wiklund installerades som rektor vid 
Luleå tekniska universitet.

Året som gått har blivit delvis annorlunda mot vad hon 
förväntade sig – inte minst på grund av valet i september 
och den kursändring som den nya regeringen aviserat 
rörande den högre utbildningen.

Pia Sandvik Wiklund beskriver sitt arbete som rektor 
som i högsta grad mångfacetterat – och oerhört roligt.

- Att arbeta som rektor är att jobba med människor, 
med kreativitet, med nyfikenhet, med mod, med rela-
tioner och med struktur, men det är långt ifrån enbart 
ett internt arbete med fokus på vår verksamhet och dess 
medarbetare. Det är också att arbeta med starkt externt 
fokus på samarbete; med regionen, dess företrädare och 
förväntningar samt samarbete med starka nationella och 
internationella samarbetspartners från såväl näringsliv som 
andra universitet.

- Under en arbetsdag kan jag hantera många olika frå-
geställningar, på förmiddagen kan jag träffa studenter och 
diskutera studiemiljö och på eftermiddagen kan jag sitta 
på en konferens och diskutera globala utbildningsfrågor.

Året som gått har präglats av bland annat en insikt om 
vikten av transparens och öppenhet, anser Pia Sandvik 
Wiklund, en insikt om att de beslut hon fattar och det 
hon säger måste vara tydligt och kunna förklaras också i 
efterhand.

- Kravet på transparens och öppenhet i hela verksam-
heten är rättmätigt menar jag, de beslut jag och univer-
sitetsledningen fattar måste kunna förstås och även f lera 
år efteråt måste man kunna se varför det ena eller andra 
beslutet fattades.

2006 blev ett lite annorlunda år än vad hon trodde när 
hon installerades, bland annat för att Pia Sandvik Wiklund 
anser att såväl globaliseringen och den konkurrens den för 
med sig blivit tydligare.

- Det låter lätt som en klyscha kanske, men faktum är 
ju att globaliseringen skjutit fart ordentligt, även när det 
gäller den högre utbildningen. Konkurrensen om forsk-
ningsmedel och studenter har blivit hårdare och det gäller 
för Luleå tekniska universitet liksom för andra lärosäten 
att hela tiden se över sin strategi.

- Det visions- och kvalitetsarbete som varit fokus under 
hela året känns därför helt rätt och det är svårt att inte 
känna tillförsikt. Resultatet av strategiarbetet är bra, vi har 
stakat ut en riktning som jag tror gör oss starka. Det finns 
en oerhörd styrka i att sätta ner foten och dels fatta beslut 
om vilka forskningsområden vi ska fokusera på, men 

också om vilka områden där vi bedömer att det finns stor 
framtida potential.

Regeringsskiftet i höstas har och kommer enligt Pia 
Sandvik Wiklund att innebära förändringar.

- Regeringen pekar så tydligt på kvalitetsaspekterna, den 
tonar ner kvantiteten och har stoppat utbyggnaden av den 
svenska högskolan. Det är värt att notera riktningsföränd-
ringen och det kommer mer under 2007. Inte minst när 
det gäller lärarutbildningen, och den organisationsföränd-
ring vi påbörjat här vid universitetet svarar väl mot det som 
kommer.

Att ekonomin skulle hamna så högt upp på agendan 
under 2006 som den gjorde – det var Pia Sandvik Wiklund 
däremot inte helt förberedd på.

- Nej, den blev betydligt mer påtaglig än vad jag för-
väntade mig eftersom jag uppfattat att mycket redan hade 
gjorts. Det har dock behövts ytterligare åtgärder för att vi 
ska klara ekonomin och våra behov av framtida satsningar. 
Tyvärr innebär detta att vi på vissa håll är i en besvärlig 
situation med arbetsbristförhandlingar och andra bespa-
ringsåtgärder, och det är självklart tufft och besvärligt för 
alla inblandade.

Andra faktorer som prioriterats det gångna året och som 
kommer att prioriteras även under 2007 är satsningen på 
entreprenörskap och innovationer.

- Där har vi börjat ”muskla upp” oss ordentligt, och vi 
har stor potential eftersom vi arbetar så nära ett näringsliv.

- Också arbetet med att förstärka vårt varumärke har 
varit betydelsefullt, inte minst att vi numera fokuserar så 
tydligt på vår forskning, vilket är viktigt eftersom vi har en 
högre externfinansieringsgrad än snittet. Kraftsamlingen i 
vår marknadsföring tillsammans med acceptansen för den 
lägger grunden för det fortsatta arbetet, säger rektor Pia 
Sandvik Wiklund.
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Ny strategi

Den marknad där Luleå tekniska universitet verkar 
präglas av snabb förändring. Konkurrensen om 
studenter, nyckelkompetens och forskningsfinan-

siering ökar såväl nationellt som internationellt. Strategin 
ger tydliga utvecklingsvägar och stärker konkurrenskraf-
ten. Att bygga en vision är att ange färdriktningen för 
verksamhetens utveckling, att ange ambitionsnivå och att 
ena och motivera medarbetare. Den är en ledstång för att 
säkerställa att vi alla går mot samma mål.

Med strategin Det skapande universitetet pekades rikt-
ningen ut för 2000-talets första år. Den nya strategin byg-
ger vidare på de erfarenheterna. 

Luleå tekniska universitets Vision, framtidsbild och över-
gripande strategiska mål gäller t om 2011 och fastställdes av 
Universitetsstyrelsen den 11 maj 2006.

Universitetets främsta nyckel till framgång är dess med-
arbetare och studenter. Framgången främjas av att vara 
föregångare i tanke och handling, ha forskning och utbild-
ning i världsklass och att vara ett universitet. 

Värderingarna är respekt, tillit, ansvar och öppenhet. 
Medarbetarna stöttar varandra och ser värdet i andras fram-
gångar. Nyfikenhet och respekt för olika kompetenser och 
inriktningar är en självklarhet. Det personliga ansvaret är 
av stor betydelse. 
Visionen och de övergripande strategiska målen hjälper 
medarbetaren att bli medveten om verksamhetens inrikt-
ning och prioriteringar, men de behöver konkretiseras för 

att bli en del av vardagen. Universitetet har därför prio-
riterat de faktorer som är särskilt viktiga för att uppnå de 
övergripande strategiska målen. Arbete pågår att ta fram 
mått för att mäta hur väl universitetet lyckas nå den öns-
kade utvecklingen.

Utifrån visionen och framtidsbilden har universitetet 
valt att prioritera övergripande strategiska mål för forsk-
ning, utbildning, samverkan och kultur. 

Forskningsresultat i världsklass
Vid universitet finns idag några forskningsämnen som är 
internationellt starka. Övergripande strategiska mål i den 
nya strategin är att forskningsresultaten har stor genom-
slagskraft i det internationella forskarsamhället och att 
de tillämpas i skapandet av morgondagens samhälle samt 
att forskningen har så stor betydelse för utveckling och 
tillväxt att Luleå tekniska universitet är en självklar samar-
betspartner för andra universitet, näringsliv och offentlig 
sektor. 

Utbildningar som frigör och utmanar
Universitetet har lyckats bra med studiemiljö, lärare och 
service men behöver utveckla profil, spets och genomgå-
ende hög kvalitet på utbildningarna. Övergripande strate-
giska mål i den nya strategin är att utbildningarna ska vara 
attraktiva, ha hög kvalitet och genomsyras av ett entre-
prenöriellt förhållningssätt och att studiemiljön stimulerar 
studenternas lust till lärande. De studenter/doktorander 
som utexamineras är väl förberedda för olika karriärer och 
eftertraktade på den nationella och internationella arbets-
marknaden.

Samverkan för utveckling och tillväxt
Övergripande strategiska mål i den nya strategin är att 
bidra till en samhällsutveckling som främjar kritiskt tän-
kande, mångfald och ökad välfärd samt att i samarbete 
med samhällets olika aktörer skapa ömsesidig utveckling, 
kunskap och kompetens.

Gränsöverskridande kultur för kreativitet
och nytänkande
Övergripande strategiska mål är ett arbetsklimat som 
stimulerar till samarbete, respekt, tillit och öppenhet där 
man tillåter risktagande och värdesätter varandras kom-
petenser och framgångar. Medarbetare och studenter är 
aktiva, tar initiativ och ansvar för verksamheten. Luleå 
tekniska universitet attraherar de bästa medarbetarna. 

Visionen:

Med forskningsresultat i världsklass och

utbildningar som frigör och utmanar varje

individs hela förmåga att möta framtiden,

bidrar vi till utvecklingen av morgondagens

samhälle. I innovativa och gränsöverskri-

dande möten skapar vi utveckling och till-

växt.
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Ekonomisk utveckling
VERKSAMHET I EKONOMISK BALANS 

Universitetets resultat år 2006 blev -19 mnkr. Under-
skottet kan i sin helhet hänföras till grundutbildningen. 
De två största anledningarna är minskade intäkter som
beror på nedgången i studentantalet samt omstruk tu rerings-
kostnader.

Intäkterna till grundutbildningen har minskat med när-
mare 50 mnkr och antalet helårsstudenter har minskat med 
1 200 på tre år. Trots stora ansträngningar till anpassning 
av verksamheten har kostnaderna inte kunnat reduceras 
i samma takt. Det nuvarande resursfördelningssystemet 
inom grundutbildningen har brister vid en nedgång av 
studentantalet. Omstrukturering av verksamheten och 
avveckling av personal tar tid och effekterna blir fullt syn-
liga först efter ett par år.

För att säkerställa högsta möjliga måluppfyllelse för uni-
versitetet som helhet beslutade universitetsstyrelsen om 
följande prioriterade områden inom grundutbildning och 
forskning under år 2006:
■ Rekrytering och examensmål
■ Kvaliteten i utbildning och forskning ska utvecklas
 och säkras
■ Samverkan med omvärlden ska utvecklas och
 integreras i utbildning och forskning
■ Ekonomi i balans

Det krävdes stora insatser för att nå målen inom bl a stu-
dentrekrytering, externfinansiering, kompetensförsörjning 
och systematisk kvalitetsutveckling. Trots att universitetet 
gjort stora ansträngningar för att kunna uppvisa ett posi-
tivt resultat, så har det inte lyckats under 2006.

Det egna kapitalet har minskat till 51 mnkr för verk-
samheten. Universitetsstyrelsens fastställda långsiktiga 
ekonomiska mål för det egna kapitalet är 8 % av kostnads-
omslutningen, vilket innebär ca 100 mnkr. Universitetet 
har bara redovisat positivt resultat en gång under 2000-
talet. 

Ökad extern forskningsfinansiering 
Målet för extern forskningsfinansiering 2006 var att öka 
externa intäkter med 20 mnkr till 340 mnkr. Målet över-
skreds och den externa forskningsfinansieringen ökade 
med 36 mnkr till 356 mnkr. Uppgången återfinns huvud-
sakligen inom EU-medel och offentliga organ. Ökningen 
innebär en betydande återhämtning efter stillaståendet 
under 2003-2005. Det är den bidragsfinansierade verk-
samheten som har ökat, medan avgiftsintäkterna fortsatt 
att minska. 

Universitetet fortsätter att göra stora satsningar för att 
öka den externa forskningsfinansieringen till nivån 
500 mnkr under 2008 genom stöd till uppbyggnad av 
starka forskningsmiljöer, rekrytering av forskarassistenter, 

marknadsföringsinsatser samt ökad information för en bre-
dare och mer långsiktig finansiering. Medvetenheten vid 
universitet ökar om betydelsen av det gemensamma målet 
som ett verktyg för tillväxt och samverkan. Förväntning-
arna för 2007 är att forskningen finansieras externt med 
minst 400 mnkr.

Bibehållen volym i grundutbildningen
Målet för 2006 var att bibehålla samma nivå som 2005, 
vilket var 7 850 helårsstudenter. Den relativt låga nivån på 
studentrekryteringen under de senaste åren innebar dock 
att antalet registrerade nybörjare 2006 måste öka kraftigt 
för att nå målet.

Den beräknade expansionen uteblev och prognosen i 
delåret för antalet helårsstudenter var 7 650, för att vid den 
slutliga avräkningen uppgå till 7 200 helårsstudenter. Tak-
beloppet för 2006 underskreds med 73 mnkr och anslags-
sparandet uppgår vid 2006 års utgång till 92 mnkr. 

Takbeloppet höjdes till 594 mnkr (540 mnkr år 2005) 
som motsvarar en ökning av antal helårsstudenter med 
drygt 500, till 8 350 helårsstudenter. För 2007 sänks tak-
beloppet till 587 mnkr, vilket motsvarar ca 8 200 helårs-
studenter. 

Viktiga investeringar i kompetensförsörjning 
Målet för universitetets kompetensförsörjning är att attra-
hera och behålla lärare och forskare med rätt kompetens. 
Under 2006 har fyra nya professorer och tio forskar-
assistenter rekryterats. För att uppnå målet att öka andelen 
forskarutbildade lärare har universitetet sedan ett antal 
år tillbaka avsatt strategiska medel för kompetensutveck-
ling. Under de kommande åren avsätts särskilda medel för 
strategiska satsningar som ska skapa bättre förutsättningar 
för att kunna rekrytera forskarutbildad personal inom de 
områden som har identifierats som framgångsområden.

Antalet doktorander (årsarbetskrafter) har under året 
minskat med -17. För kommande år planeras en ökning av 
antalet anställda doktorander.

Omstrukturering och avveckling av 
underfinansierad verksamhet 
Nedgången i studentantalet inom grundutbildningen har 
ställt krav på effektivisering och omstrukturering. Inom 
f lera delar av verksamheten har åtgärder vidtagits för att 
få ekonomin i balans, t ex genom avdelningssammanslag-
ningar, uppsägning av lokaler och personalminskningar, 
genom uppsägning av lärare, men även genom att tids-
begränsade anställningar inte förlängts. Andra delar av 
verksamheten har utvecklats positivt och nyrekryterat per-
sonal, främst inom forskningen.

Situationen ställer stora krav på alla delar i organisa-
tionen genom behovet av att samtidigt arbeta med både 
rekrytering och avveckling. Universitetet har haft ökade 
omstruktureringskostnader med 9 mkr jämfört med före-
gående år.

ÅRK
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Effektivisering av administration, IT-verksamhet, 
service och lokaler 
Inom administrationen har ett antal utvecklingsprojekt 
bedrivits under året. Ett av de större och viktigaste projek-
ten har varit bytet av webbverktyg för extern och intern 
kommunikation. Den förväntade nyttan av detta och övri-
ga projekt kan inte bara räknas hem i sänkta kostnader, 
projekten förväntas också leda till ökad konkurrenskraft, 
höjd kvalité och förbättrad service både för studenter, per-
sonal samt externa intressenter. 

En ny centraliserad IT-organisation bestående av en 
beställande och en levererande del, sjösattes i december 
2005. Den stora förändringen har lett till inkörnings-
problem och den planerade effektiviseringen, som skulle 

ge besparingar på 10-12 mnkr, kommer inte att kunna 
effektueras fullt ut förrän under 2008. Effektivisering av 
serviceverksamheten har resulterat i rationaliseringar och 
ny finansieringsmodell fr o m 2007. 

Under 2006 har Institutionen för hälsovetenskap f lyttat 
från Boden till Campus Luleå. Det tillsammans med andra 
verksamhetsförändringar har inneburit en tillfällig ökning 
av lokalkostnaderna. Omstruktureringen av lokaler måste 
p g a minskat lokalbehov i verksamheterna fortsätta även 
kommande år. Lokalkostnadsandelen i förhållande till 
kostnadsomslutningen har successivt minskat till drygt
13 % 2006, något lägre än genomsnittet för alla universitet 
och högskolor.

Anpassning av kostnader och intäkter
Universitetet har arbetat med en rad kostnadsreducerande 
åtgärder som t ex effektivare bemanningsplanering, över-
tidsstopp, kursbudgetar, inköpskontroll och samläsning 
av kurser. Trots insatserna har de totala kostnaderna ökat 
med 2,1 % i jämförelse med 2005. Merparten av ökningen 
hänförs till posten övrig drift som ökade med 19 mnkr, 
vilket innebär 7 %. 

Den kraftiga ökningen av övrig drift avser konsultkost-
nader främst inom forskning, medan en minskning har 
skett inom grundutbildningen.  

ÅRETS RESULTAT 

Det negativa resultatet för universitet, -19 mnkr fördelar 
sig med –23 mnkr för grundutbildning inklusive upp-
dragsutbildning samt med +4 mnkr för forskning och 
forskarutbildning inklusive uppdragsforskning. I del-
årsprognosen 2006 beräknades resultatet till – 10 mnkr. 
Differensen mellan delårsprognos och utfall beror i allt 
väsentligt på minskade intäkter inom grundutbildningen 
och avsättningar för beslutade omstruktureringar som 
genomförs under 2007-2008. 

Intäkter
Universitetets intäktsomslutning ökade marginellt till
1 204 mnkr 2006. Externa medel blev 402 mnkr vilket 
är en ökning med 8 %. De totala anslagen minskar något. 
Anslagen för grundutbildning minskade med 20 mnkr 
jämfört med 2005 medan anslagen för forskning ökade 
med 8 mnkr som beror på prisuppräkningar. 

Kostnader
Universitetets kostnadsomslutning blev 1 223 mnkr, en 
ökning med 2,1 % jämfört med tidigare år. 

Personalkostnaderna har ökat marginellt. Antalet årsar-
betare har minskat med 39 och universitetet har 1 295 års-
arbetare 2006. Att personalkostnaderna inte minskat trots 
neddragningen av antalet anställda beror på avsättningar 
för omstruktureringar som genomförs under 2007 samt 
löneökningar. 

■ Tabell 01

Resultaträkning 2006, tkr

 2004 2005 2006 Förändr. %
    2005-2006

 VERKSAMHETENS INTÄKTER
Anslag 814 963 809 141 798 074 -1,4
Avgift 154 345 142 605 136 375 -4,4
Bidrag 234 925 227 824 265 054 16,3
Räntor 3 868 5 030 4 550 -9,5

Summa 1 208 101 1 184 600 1 204 053 1,6

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Personal 719 171 721 148 728 856 1,1
Lokaler 154 268 158 042 161 647 2,3
Övrig drift 279 422 282 069 300 931 6,7
Räntor 3 266 3 261 1 724 -47,1
Avskrivningar 33 097 32 660 29 543 -9,6

Summa 1 189 224 1 197 180 1 222 701 2,1

Verksamhets-    
utfall 18 877 -12 580 -18 648

Resultat från andelar     
i dotterbolag och     
intresseföretag -1 243 -43 -485 

Årets kapital-    
förändring 17 643 -12 623 -19 133 

■ Tabell 02

Jämförelse budget,
prognos och bokslut 2006, mnkr 

  Budget Prognos Bokslut
   vid delår 

Intäkter  1 220 1 211 1 204
Kostnader  -1 215 -1 221 -1 223

Verksamhetsutfall  5 -10 -19

Resultat dotterföretag  0 0 0

Kapitalförändring  5 -10 -19

ÅRK
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Kostnaderna för lokaler uppgår till 162 mnkr under 
2006, en marginell ökning jämfört med 2005. Kostnads-
ökningen ligger framför allt i en tillfällig ökning av  lokal-
ytor samt tilläggskontrakt för anpassningar vid ombyggna-
tioner.

Kostnaderna för övrig drift ökade till 301 mnkr år 2006, 
vilket är en ökning med 7 %. Kostnaderna för resor, tryck-
saker, underhåll och korttidsinventarier är på samma nivå 
som förra året. Ökningen av övrig drift avser konsulttjäns-
ter främst inom forskning medan en minskning har skett 
inom grundutbildningen. 

Grundutbildning och forskning
Resultatet 2006 inom grundutbildningen visar ett under-
skott med 22 mnkr. För grundutbildning minskar intäk-
terna jämfört med 2005. Effektivisering och rationali-
sering har genomförts för att anpassa kostnaderna, som 
minskat med -17 mnkr, men det har inte varit tillräckligt 
för att möta de minskade intäkterna.

Forskning och forskarutbildning med uppdragsverksam-
het har för tredje året i rad gett ett positivt resultat. Uni-
versitetets strategiska satsningar för ökad externfinansie-
ring och omstruktureringar av underfinansierade områden 
har medverkat till expansionen inom forskningen under 
2006. Forskningsintäkterna blev 612 mnkr och ökade med 
8 %. Den anslagsfinansierade forskningen ökade med 
8 mnkr och den externfinansierade med 36 mnkr, i 
huvudsak från EU- och offentliga organ. 

Årets resultat har belastats med -9 mnkr för forskning-
och forskarutbildning som består av avskrivningskostnader 
och beror på förändrade principer avseende utomstatligt 
bidragsfinansierade anläggningstillgångar.

Uppdragsforskningen har fortsatt att öka. Expansionen 
har fordrat mera resurser, som medfört ökade kostnader 
och resulterat i f ler köpta tjänster. Uppdragsutbildning 
och uppdragsforskning har i huvudsak uppvisat ett nollre-
sultat.

Balansräkning
Universitetets likviditet är god sedan många år tillbaka 
och uppgår till 222 mnkr. Det är 52 mnkr mer än året 
innan, vilket beror på att grundutbildningsanslagets tak-
belopp ökat kraftigt för 2006. På valutakontot finns 
16 mnkr som avser EU-medel i koordinatorprojekt. 
Avräkning mot statsverket består av universitetets anslags-
sparande, 92 mnkr varav 33 mnkr  är över tillåten gräns för 
sparande och kommer troligtvis att återbetalas. Myndig-
hetskapitalet minskade med 19 mnkr (årets resultat) och 
uppgår därmed till 61 mnkr. Avsättningar med 21 mnkr 

■ Tabell 05

Balansräkning per 31 dec 2006, tkr
  2004 2005 2006

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar  94 937 87 347 87 659

Fordringar, varulager  57 051 63 881 69 621
Periodavgränsnings-
poster  114 470 113 850 140 659
Avräkning statsverket  -19 430 -20 008 -92 134
Kassa och bank  189 794 178 088 237 938

Summa  436 822 423 158 443 743

MYNDIGHETSKAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital  92 394 79 772 60 639
Avsättningar  16 660 20 157 20 887
Skulder  155 761 147 546 165 233
Periodavgränsnings-   
poster  172 007 175 683 196 984

Summa  436 822 423 158 443 743 

■ Tabell 04

Kapitalförändring per verksamhetsgren, tkr

  2004 2005 2006

Grundutbildning  13 729 -18 255 -22 378
Uppdragsutbildning  304 446 -329
Forskning/forskarutbildning 4 445 5 677 3 417
Uppdragsforskning  399 -448 642

Verksamhetsutfall  18 877 -12 580 -18 648

Resultat från andelar
i dotterföretag  -1 243 -43 -485

Kapitalförändring  17 634 -12 623 -19 133

■ Tabell 03

Intäkter, kostnader och verksamhetsutfall per verksamhetsgren för 2006, tkr

 Grund- Uppdrags- Forskning/ Uppdrags- 
 utbildning utbildning forskarutb. forskning Totalt

Intäkter 579 991 12 491 517 581 93 990 1 204 053
Kostnader 602 369 12 820 514 164 93 348 1 222 701

Verksamhetsutfall -22 378 -329 3 417 642 -18 648
Resultat dotterföretag   -485  -485  

Kapitalförändring -22 378 -329 2 932 642 -19 133
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■ Tabell 06

Avgifter från avgiftsbelagd verksamhet, tkr

     Ackumulerat
 Över/under- Över/under Intäkter Kostnader över/under skott
 skott t o m  2004 skott 2005 2006* 2006* utgående 2006

     Uppdragsverksamhet
Beställd utbildning 2 215 186 2 037 1 695 2 743
Uppdragsutbildning -307 260 10 454 11 125 -718
Uppdragsforskning 722 -448 93 990 93 348 916

Summa 2 630 -2 106 481 106 168 2 941

Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet 241 -96 684 740 89 
Summa 2 871 -98 107 165 106 908 3 030

* Universitetets tolkning av tjänsteexport är att i  uppdragsutbildning ingår 1 608 tkr i intäkter och 1 411 tkr i kostnader.

består av avtals- och delpensioner med 16 mnkr samt 
avvecklingskostnader för omstruktureringar med 5 mnkr.

VERKSAMHETSPLAN OCH
BUDGET 2007-2008 

Den nya strategin innebär offensiva satsningar och nytän-
kande inom forskning, utbildning, samverkan och kultur. 
För långsiktighet i planeringen kommer universitetets pla-
neringsperioder i fortsättningen att omfatta två år liksom 
verksamhetsplan och budget. Universitetet kommer också 
att i fortsättningen använda balanserad styrning för att få 
en väl förankrad intern styrning, där resurserna används 
på bästa sätt för att uppnå de strategiska målen. 

För att universitetet ska kunna skapa handlingsutrymme 
i framtiden krävs en ekonomi i balans och ett eget kapital 
som säkerställer att resurser finns för de satsningar och 
investeringar som ska göras för att uppnå de strategiska 
målen. Universitetets långsiktiga mål är därför att ha ett 
eget kapital som uppgår till 8 % av omslutningen. 

Det är av största vikt att universitetet lyckas med att 
öka den externa finansieringen och med att rekrytera stu-
denter. Kraven på anpassningar av verksamheten genom 
generella kostnadsbesparingar, effektivisering och avveck-

ling av underfinansierade enheter är än viktigare under de 
kommande åren på grund av det negativa resultatet 2006. 
Universitetets ekonomiska mål kräver positiva resultat de 
närmaste åren. För verksamhetsåren 2007-2009 budgete-
rar universitetet för en tillväxt både inom grundutbildning 
och inom forskning och forskarutbildning. Ambitionen 
inom grundutbildningen är att det nya takbeloppet ska 
uppnås under 2010 och att tillväxten inom grundutbild-
ningen ska ske på ett planerat och långsiktigt hållbart sätt 
för att ge stabila förutsättningar för den fortsatta verksam-
heten.

De planerade besparingarna och omstruktureringarna 
ska alltså göras samtidigt som både grundutbildning och 
forskning/forskarutbildning ska expandera och det ställer 
stora krav på verksamheten. Rätt prioritering av resur-
serna ska göras och rätt omstruktureringsåtgärder måste 
vidtas och en av universitetets viktigaste framgångsfakto-
rer är ett tydligt och ansvarstagande ledarskap och med-
arbetarskap. Resurserna ska kraftsamlas för att i alla lägen 
agera som ett universitet.

Det budgeterade resultatet för 2007 är på grund av 
omstruktureringar ett underskott med 4 mnkr och för år 
2008 planeras ett överskott med 4 mnkr. 
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Grundläggande
högskoleutbildning

Luleå tekniska universitet är känt för gott klimat 
mellan studenter och lärare. Ett av de viktigaste 
områdena för universitetet är samverkan, med 

näringsliv och offentlighet, med andra universitet och 
högskolor samt samverkan mellan grundutbildning och 
forskning. 

Universitetet bedriver grundutbildning och forskning 
inom teknik, ekonomi, samhällsvetenskap, lärande, språk, 
humaniora, musik, teater och vård. Utbildningarna utfor-
mas och utvecklas så att de uppfyller krav och motsvarar 
förväntningar från studenter, samarbetsparters och avnä-
mare. Den stora valfriheten vid de f lesta av universitetets 
utbildningar ger studenten möjlighet att profilera sin 
utbildning med val bland ett stort kursutbud.

Universitets campus finns i Luleå, Skellefteå, Piteå och 
Kiruna. Under året har Institutionen för hälsovetenskap, 
f lyttat från Boden till Luleå. Denna fysiska integration ger 
möjlighet till ökad samverkan och utveckling av nya kur-
ser och utbildningar.

Bolognaanpassningen av grundutbildningarna har präg-
lat året. Universitetets kommande utbud av program är 
omarbetat i enlighet med de nya kraven. Stödsystemet 
för att kvalitetssäkra och effektivisera kurs- och utbild-
ningsplaner och examensbeskrivningar har nyttjats i stor 
utsträckning i det arbetet. Systemet används som plane-
rings- och beslutsunderlag samt för information till stu-
denter och övriga intressenter.

Universitetets tidigare strategi hade nyckelorden kun-
skapsbyggande, tvärvetenskap, kultur och mötesplats. 
Kunskapsbyggande innebär ett studerandeaktivt lärande, 
varierande undervisnings- och examinationsformer samt 
närhet mellan grundutbildning och forskning. Det har 
gett universitetet ett gott stöd i Bolognaanpassningen av 
grundutbildningen.

Kvalitetssäkring av grundutbildningen fortsätter.  
Högskoleverkets utvärderingar tillsammans med årlig 
genomlysning av samtliga utbildningar bildar underlag för 
nämndernas strategiarbete. Modellen för grundutbildning 
utvecklas och nyttjas i hög grad som stöd i prövning av 
nya utbildningar, i förändringar av utbildningar samt vid 
dimensionering.

Det universitetsgemensamma projektet för kvalitetsut-
vecklingssystem har inventerat befintliga processer och 
metoder för kvalitetssäkring samt behov av utveckling och 
nya arbetssätt. Målet är att under 2007 besluta om en ny 
policy och ett system för kvalitetsutveckling och -säkring  
av grundutbildning och forskarutbildning.

Strategiska förändringar av
utbildningsutbudet
Under året startade den sista omgången av yrkesutbild-
ningen Social omsorg. Den kommer att ersättas av kandi-

datutbildningen socialt arbete i avvaktan på att universite-
tet beviljas examensrätt för socionom.

En breddmagisterutbildning startade 2006. Antalet 
magisterutbildningar, i form av påbyggnadsutbildningar, 
har ökat något i förhållande till föregående år. Övervä-
gande delen av universitetets magisterutbildningar uppfyl-
ler kraven för masterexamen och hade både internationell 
och nationell antagning. 

Yrkeshögskoleutbildningarna hade sista antagningen 
under 2006. Antalet sökande har stadigt ökat under åren. 
Några av utbildningarna har omarbetats och kommer att 
erbjudas som tvååriga högskoleutbildningar. 

Inom det filosofiska området har f lera grundutbild-
ningar som leder till magisterexamen haft sista antagning 
under året. De har omarbetats och inrättas som nya utbild-
ningar, i de f lesta fall som både kandidatutbildning och 
magisterutbildning, i enlighet med ny examensstruktur.

Inom det tekniska området har utveckling av de nya 
programområdena fortsatt och ytterligare ett programom-
råde har inrättats. Samtliga högskoleingenjör-, civilingen-
jör-, kandidat- och yrkeshögskoleutbildningar finns nu 
inom något av programområdena, med varierande omfatt-
ning av samläsning. 

Avvägning mellan kurser och program
Andelen helårsstudenter på fristående kurser i förhållande 
till program är oförändrat 21 %.

Riktlinjerna för universitetets utbudsmix för program 
och fristående kurser har inte trätt i kraft under året. Den 
främsta anledningen är att det finns utrymme inom uni-
versitetets ram för grundutbildning och behovet av att 
säkerställa utrymme för programutbildningarna inte är 
aktuellt för närvarande. 

Ny utbildnings- och examensstruktur
I arbetet med Bolognaanpassning av grundutbildningen 
har det varit försvårande för universitetet att beslutet om 
ny förordning kom så sent. Fortsatt arbete med att anpassa 
utbildningarna kommer att pågå ett antal år framöver.

De särskilda medlen för ny utbildnings- och examens-
struktur har i huvudsak nyttjats till fortsatt utveckling av 
universitetsgemensam databas för kursplaner, utbildnings-
planer och examensbeskrivningar. Databasen är utvecklad 
för att stödja den nya utbildnings- och examensstrukturen 
för utbildningar på grund- och avancerad nivå och inne-
håller fasta mallar och direktiv som stöd till kurs- och 
programgivande institutioner. 

Universitetet har, utöver särskilda medel för ny utbild-
nings- och examensstruktur, avsatt 4 mnkr för Bologna-
anpassning av grundutbildningen under 2006 och 1 mnkr 
för 2007. Dessa medel har främst nyttjats för att stötta 
institutionerna. Under året har de genomfört ett omfat-
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tande arbete med att kvalitetssäkra såväl kurs- och utbild-
ningsplaner för att säkerställa den nya utbildnings- och 
examensstrukturen inför kommande år. Kursplanerna har 
omarbetats för att säkerställa lärandemål och klassificering 
på grund- och avancerad nivå. Samtliga utbildningsplaner 
har utarbetats för att uppfylla de nya examensmålen. 

Universitetet har som stöd i Bolognaanpassning av 
utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå inrättat 
en universitetsgemensam styrgrupp och arbetsgrupper. 
I samtliga grupper ingår representanter från studenter, 
lärare, nämnder och förvaltning.

RESURSER OCH FINANSIERING 

Universitetets totala intäkter för grundläggande högsko-
leutbildning med uppdragsverksamhet blev 592 mnkr, en 
minskning med 25 mnkr jämfört med 2005. Kostnaderna 

blev 615 mnkr och det är en minskning med 20 mnkr, 
jämfört med föregående år. Verksamhetsgrenen uppvisar 
därmed ett resultat med –23 mnkr. Intäkterna i grundut-
bildning består till 92 % av anslag.

Universitet och högskolor har rätt att avräkna presta-
tioner upp till takbeloppet inom grundutbildningen. 
Systemet tillåter ett anslagssparande om högst 10 % per år. 
Anslagssparandet innebär att universiteten ekonomiskt kan 
hantera tillfälliga variationer i prestationerna.

År 2004 och 2005 överskred universitetet takbeloppet 
och anslagssparandet uppgick till 18 mnkr vid utgången av 
2005. Inför 2006 höjdes takbeloppet kraftigt från 540 mnkr 
till 594 mnkr. Höjningen av takbeloppet motsvarar en 
ökning av antal helårsstudenter med drygt 500. Eftersom 
rekryteringen av studenter 2005 minskade sänkte uni-
versitetet målet för 2006 till 7 850 helårsstudenter, vilket 
motsvarar 2005 års nivå.

I delårsrapporten 2006 skrevs antalet helårsstudenter ned 
till 7 650 för att vid den slutliga avräkningen uppgå till
7 200 helårsstudenter. Jämfört med år 2005 innebär detta 
en minskning med ca 650 helårsstudenter. Utfallet innebär 
att takbeloppet för 2006 underskrids med drygt 73 mnkr 
och anslagssparandet uppgår vid 2006 års utgång till 

■ Tabell 07

Intäkter, kostnader och kapitalförändring inom 
grundutbildning inklusive uppdragsverksamhet, tkr

  2004 2005 2006

INTÄKTER
Anslag  578 662 565 322 545 490

  578 662 565 322 545 490 

EXTERNA MEDEL
Vetenskapsrådet   1 135 1 215 
Vinnova, Fas, Formas  3
Länsstyrelser  1 573 464 699
Statliga myndigheter övr 22 188 12 575 11 418
Kommuner, landsting 8 976 6 342 6 553
Svenska företag  14 351 9 247 6 381
Svenska stiftelser  1 842 6 450 5 187
Forskningsstiftelser 176 151 179
EU-medel strukturfonder 5 607 4 065 4 678
EU-medel övriga fonder -25 1 373 3 870
Utländska företag, org 2 680 2 764 1 907
Övriga privata  4 296 5 259 2 857
Räntor  1 119 2 547 2 048

  62 783 52 375 46 992

Summa intäkter  641 445 617 697 592 482

KOSTNADER
Personal  368 380 374 045 359 512
Lokaler  98 858 101 722 97 745
Övrig drift  138 896 138 272 143 567
Räntor  1 338 1 482 657
Avskrivningar  19 940 19 985 13 708

Summa kostnader 627 412 635 506 615 189

Kapitalförändring 14 033 -17 809 -22 707

■ Tabell 08

Grundläggande högskoleutbildning
exklusive uppdragsverksamhet, tkr

  2004 2005 2006

INTÄKTER
Anslag  578 662 565 322 545 490

  578 662 565 322 545 490

Avgifter  21 166 18 449 13 771
Bidrag  20 769 14 913 18 729
Räntor  1 098 2 515 2 001

Summa intäkter  621 695 601 199 579 991

KOSTNADER
Personal  357 077 364 445 353 347
Lokaler  96 812 100 142 96 297
Övrig drift  133 378 133 852 138 479
Räntor  1 233 1 393 633
Avskrivningar  19 466 19 622 13 613

Summa kostnader 607 966 619 454 602 369

Verksamhetsutfall 13 729 -18 255 -22 378

TRANSFERERINGAR
Erhållna medel  504 107 449
Lämnade bidrag  -504 -107 -449

Kapitalförändring 13 729 -18 255 -22 378
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92 mnkr, varav tillåtet anslagssparande är 59 mnkr. Över-
skjutande belopp kan universitetet inte behålla utan reger-
ingens godkännande.

Utöver prestationer som avräknas inom takbeloppet 
erhöll universitetet även resurser för särskilda åtaganden.
Dessa uppgick under 2006 till totalt 25 mnkr, varav de -
cen traliserad utbildning erhöll 19 mnkr och utbildning i 
rymd- och miljövetenskap i Kiruna erhöll 6 mnkr.

Universitetet har under 2006 fått särskilda resurser för 
matematiksatsning, 420 tkr, ny utbildnings- och examens-
struktur, 1 mnkr, samt särskild utbildning för lärare i 
yrkesämnen 831 tkr. Uppdragsverksamheten visar i stort 
sett ett nollresultat även detta år. Omsättningen inom 
uppdragsverksamheten minskar med 4 mnkr under 2006, 
jämfört med 2005.

REDOVISNING AV REGERINGENS UPPDRAG 
OCH SÄRSKILDA ÅTAGANDEN 

Luleå tekniska universitet hade totalt 7 363 helårsstuden-
ter 2006, inklusive särskilda åtaganden. Det är en min sk-
ning med 774 jämfört med föregående år.

Antalet stu denter minskade främst inom naturveten-
skap, teknik med 304 färre heltidsstudenter och inom 
humaniora, samhällsvetenskap, juridik med 209 studenter. 
Utbildningsområdet undervisning redovisade 153 färre 
helårsstudenter än 2005 och vårdområdet 84 färre. 

Prestationsgraden steg till 87 %, från 85 % året innan. 
Ökningen återfinns främst inom undervisning, media och 
idrott. Även området teknik/naturvetenskap har fortsatt 
positiv trend. 

Målet 2006 för antalet helårsstudenter inom det tek-
niska och naturvetenskapliga utbildningsområdet var 
3 610 studenter. Målet avsåg verksamhet inom takbelop-
pet, exklusive delarna av det särskilda åtagandet decentra-
liserad utbildning som finansieras av särskilt anslag. Utfal-
let blev 3 010 helårsstudenter, 600 färre än målsättningen. 
Vid de decentraliserade utbildningarna fanns 95 helårsstu-
denter inom området teknik, naturvetenskap.

Den övre gränsen för antalet helårsstudenter inom de 
konstnärliga utbildningsområdena var högst 20 helårs-
studenter inom design, 261 inom musik, 50 inom media 
och 16 inom teater. För utbildningsområdena teater och 
musik stämmer utfallet väl med maxgränsen. Utbildnings-
områdena design och media har producerat f ler helårs-
studenter än begränsningen medger. Från och med 2006 
har Institutionen i Skellefteå en nystartad utbildning inom 
utbildningsområdet konst: scenografi och attributmakeri. 
Maxgränsen för antalet helårsstudenter inom området 
konst var elva och utfallet blev strax däröver.

■ Tabell 10

Helårsstudenter totalt

  2004 2005 2006

Hum, Sam, Jur  2 760 2 601 2 392
Nat, Tekn  3 623 3 409 3 105
Undervisning  713 687 534
Övrigt  108 82 93
Musik  261 260 261
Vård  723 739 655
Design  20 24 20
Teater  16 15 16
Media  40 59 50
Konst    11
Medicin  259 209 197
Idrott  35 52 29 

Summa  8 558 8 137 7 363

■ Tabell 11

Helårsprestationer totalt   

  2004 2005 2006

Hum, Sam, Jur  2 322 2 153 1 954
Nat, Tekn  2 855 2 746 2 641
Undervisning  644 641 568
Övrigt  115 69 87
Musik  261 242 238
Vård  646 715 620
Design  20 27 24
Teater  16 15 16
Media  35 45 47
Konst    11
Medicin  237 201 173
Idrott  34 47 31

Summa  7 095 6 901 6 411

■ Tabell 12

Helårsstudenter exklusive särskilda åtaganden

  2004 2005 2006

Mål  8 000  
Utfall*  8 288 7 867 7 190
Mål inom NT-området  3 360 3 350 3 610
Utfall*  3 545 3 339 3 010

*För samtliga år är utfallet beräknat exkl de delar av decentraliserade platser 

(270 hst) som avräknas mot särskilt anslag.   

■ Tabell 09

Ersättning grundutbildning, tkr 

  2004 2005 2006

Tak  534 107 539 906 594 043
Ersättning  552 255 540 803 520 456
Under tak    73 587
Över tak  18 148 897

ÅRK
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Examen
Luleå tekniska universitet har examensmål för civilingen-
jörsexamen, sjuksköterskeexamen inklusive röntgensjuk-
sköterskeexamen, lärarexamen med inriktning mot tidi-
gare år med särskilt mål för förskola och förskoleklass samt 
lärarexamen med inriktning mot senare år. En tredjedel av 
lärarexamen ska vara inriktad mot matematik, naturveten-
skap eller teknik. 

Utöver regeringens examensmål har universitetet två 
lokala examensmål för perioden 2005-2008. Universite-
tet ska producera totalt 800 magisterexamina, exklusive 
breddmagister, och 210 högskoleingenjörsexamina.

CIVILINGENJÖRSEXAMEN. 388 examina utfärda-
des under året. I förhållande till antalet antagna studenter 
fem år innan ger det en examenskvot på närmare 69 %. 
I förhållande till de två senaste åren har examenskvoten 
ökat. I utfärdade examina ingår för första gången fyra 
civilingenjörsexamina inom arenautbildningar. 

Det är dock tveksamt om examensmålet för perioden 
kommer att uppnås. Största anledningen är de relativt låga 
antal nybörjare till civilingenjörsutbildningar under 2002-
2003. 

Universitetet satsar särskilt på åtgärder för att öka exa-
menskvoten för civilingenjörer. Individuell studieuppfölj-
ning med stödinsatser samt förändringar av undervisning 
och examination med stöd av kursvärderingar har påbör-
jats under året. Det är ännu för tidigt att se om åtgärderna 
har bidragit till ökningen av examenskvoten för 2006. 

Studenter läser ofta f ler kurser än vad som krävs för 
examen, och arbetsmarknaden är troligen skäl till detta. 
Med anledning av ny högskoleförordning kommer antalet 
studenter som väljer att läsa mer än nuvarande examen att 
ytterligare öka. Det finns ett uttalat intresse från studen-
terna för femårig civilingenjörsexamen.

SJUKSKÖTERSKE- OCH RÖNTGENSJUK-
SKÖTERSKEEXAMEN. Under 2006 har 125 examina 
utfärdats för de båda utbildningarna. I förhållande till 
antagna studenter tre år innan blir examenskvoten 77 % 
för sjuksköterska och 48 % för röntgensjuksköterska. I 
antalet examina för sjuksköterska ingår fem examina ut -
färdade inom Arena livsstil, hälsa och teknik. Främsta 
orsaken till den alarmerande låga examenskvoten för rönt-

gensjuksköterskor är att drygt en femtedel av de antagna 
under studietiden bytt utbildning eller avbrutit studierna. 
Examensmålet på 400 sjuksköterske- och röntgensjuk-
sköterskeexamina för perioden kommer att uppnås.

LÄRAREXAMEN. Under 2006 har 306 lärarexa-
mina utfärdats. Av dessa har 180 inriktning mot tidigare 
år varav 70 mot förskola och förskoleklass. Antalet lärar-
examen med inriktning mot senare år är 126. Totalt har 
antalet examina för lärarutbildningen ökat med 32 % i för-
hållande till föregående år. Ökningen av examina under 
senare år är i huvudsak en konsekvens av att antagna till 
den nya lärarutbildningen nu, främst inriktning mot tidi-
gare år, tar ut examen. 

Att ange examenskvot för lärarutbildningen är inte 
möjligt då de studenter som nu tar examen kunde välja 
examensinriktning under studiernas gång. Under senaste 
åren har rekryteringen i form av sökingångar ändrats vil-
ket bör ge bättre förutsättningar för prognostiseringen av 
examina. 

Universitetets examensmål för perioden är 565 lärar-
examen med inriktning mot tidigare år varav 200 ska avse 
förskola och förskoleklass. Målet för inriktning mot senare 
år är 320 och det målet kommer att överstigas. Målet för 
tidigare år och förskoleklass bör kunna uppfyllas. 

Särredovisning krävs av vilka examina som räknas in 
i uppgifter om examensmål. I redovisade examina för 
tidigare år ingår tre examina för grundskollärare 1-7, 
för inriktningar mot förskola och förskoleklass ingår två 
förskollärarexamina. I examina för senare år ingår nio 
examina för grundskollärare 4-9. I examina för senare år 
ingår två yrkeslärarexamen vilka är de första som universi-
tetet utfärdar.

Universitetet har även som mål att minst en tredjedel 
av lärarexamina bör ha inriktning med matematik, tek-
nik eller naturvetenskap. Totalt har 62 examina utfärdats 
med sådan inriktning vilket motsvarar 20 % vilket är en 
minskning med 8 procentenheter i förhållande till 2005. 
Målet har således inte uppfyllts under 2006. Rekrytering-
en är tyvärr fortfarande svag för inriktningar med mate-
matik, teknik eller naturvetenskap. Universitetet ser stora 
problem med att kunna uppfylla detta mål.

ÖVRIGA EXAMINA. Universitetet har haft som årligt 
mål att antalet sammanlagda examina inom högskolein-
genjörsutbildning tillsammans med högskole- kandidat- 
och magisterexamina med inriktning mot teknik bör öka 
i förhållande till föregående år. Under 2006 har totalt 145 
examina utfärdats vilket innebär en ökning.

Totalt har 73 högskoleingenjörsexamina utfärdats under 
året. Universitetet har som lokalt mål att utfärda 210 hög-
skoleingenjörsexamina under perioden. För 2005 och 
2006 har totalt 151 examina utfärdats. Bedömningen är 
att det lokala examensmålet kommer att uppnås.

Totalt har 244 magisterexamina med ämnesdjup utfär-
dats under året. Universitetets lokala mål är 800 magister-

■ Tabell 13

Examensmål för grundutbildningen 

 Mål Utfall Utfall
 2005-2008 2005 2006

Civilingenjör 1645 360 388
Sjuksköterska och
röntgensjuksköterska 400 140 125
Lärare med inriktning mot tidigare år* 565 93 180
varav förskola/förskoleklass 200 17 70

Lärare med inriktning mot senare år 320 139 126
* inkluderar förskollärare och fritidspedagoger   
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examina, exklusive breddmagister, under perioden. För 
2005 och 2006 har totalt 500 examina utfärdats. Bedöm-
ningen är att det lokala examensmålet kommer att uppnås 
och överskridas.

Totalt har 1 616 examina utfärdats under 2006, en 
ökning med 23 i förhållande till föregående år. Antalet 
kandidatexamina har minskat och yrkesexamina, främst 
civilingenjörs- och lärarexamina har ökat. 

Lärarutbildning med inriktning mot samiska, 
meänkieli, finska
Universitetet erbjuder minoritetsspråken samiska, 
meänkieli och finska som en specialisering i lärarutbild-
ningen. Kurserna kan också sökas av yrkesverksamma 
lärare och andra språkintresserade. 

Lärarstudenter kan även välja Finska A I, 10 p, och Fin-
ska A II, 10 p, som en specialisering i sin examen. Under 
2006 har alla behöriga ansökande erbjudits plats.

Universitetet samarbetar med Umeå universitet för att 
kunna erbjuda finska utöver A-nivå. Under 2006 har en 
student i finska fortsatt studierna i Umeå på B-nivå.  

Språk Antal  Helårs- Helårs-
 sökande student prestation

Finska 4 0,39 0,5

Samiska 10 0,38 0

Meänkieli 0 0,41 0,25

Decentraliserad utbildning
Universitetet hade under 2006 som särskilt åtagande att 
anordna decentraliserad utbildning motsvarande minst 
270 helårsstudenter. Totalt gavs elva programutbildningar 
varav ett program, bilsystemingenjör, hade antagning 
hösten 2006. Tre program avslutades under året; lärar-
utbildningar och projektingenjörutbildning. Genomför-
andet har skett i ett antal orter i Norrbotten och Väster-
botten där studiegrupper bildats. Utbildningssatsningen 
omfattade 173 helårsstudenter, som presterade 188 helårs-
prestationer. Universitetet har inte uppnått målet på 270 
helårsstudenter men har en hög prestationsgrad i decen-
traliserad utbildning. Nedgången av antalet helårsstuden-
ter beror på att betydligt färre långa programutbildningar 
i decentraliserad form har startat. Samtidigt har universi-
tetet utvecklat utbudet inom distansutbildning. Utveck-
lingen har lett till att genomförandet i hög grad stöds av 
distansöverbryggande teknik. Den totala kostnaden för 
decentraliserad utbildning var 24,4 mnkr.   

Utbildning i rymd- och miljövetenskap i Kiruna
Luleå tekniska universitet och Umeå universitet har ett 
särskilt gemensamt uppdrag att utveckla verksamhet inom 
områdena rymd och miljö i Kiruna. Institutet för rymdfy-
sik, IRF, är en viktig samarbetspart i detta uppdrag liksom 
Kiruna kommun.

Utvecklingen av områdena har letts av en gemensam 
beredningsgrupp. Verksamheten har koncentrerats på 
rymdområdet inom den gemensamma institutionen i 
Kiruna, Institutionen för rymdvetenskap. De särskilda 
medlen har i huvudsak nyttjats för anpassning och utveck-
ling av institutionens verksamhet inom rymd.

Antalet helårsstudenter för Luleå tekniska universitet på 
institutionen uppgår till 57,6, vilket är en ökning med 
19 % i förhållande till föregående år.

Under 2006 har universiteten gemensamt kommit fram 
till att en profilering inom regeringsuppdraget är nöd-
vändig för att skapa starkare miljöer. Två universitet, med 
olika rutiner som gemensamt ansvarig för en institution 
medförde svårigheter. Universiteten har beslutat att Luleå 
tekniska universitet ansvarar för rymd i uppdraget och 
Umeå universitet ansvarar för miljö från och med 2007. 
Samverkan inom det gemensamma uppdraget i Kiruna 
kommer att fortsätta som tidigare och beslutet om profile-
ring förbättrar förutsättningarna.

Luleå tekniska universitet är sedan 2005 koordinator för 
ett Erasmus Mundus projekt, magister-/masterutbildning 
i rymdteknik med internationell rekrytering. Projektet 
bedrivs i samarbete med fem europeiska länder, Tyskland, 
Tjecken, Frankrike, Finland och Storbritannien. Utbild-
ningens första år är gemensamt med en introduktions-
termin i Wurzburg, Tyskland och den andra terminen 
i Kiruna. Under 2006 har den första kullen studenter 
kommit till Kiruna för studier i termin två. Därefter väljer 
studenterna inriktning och land för andra årets studier. 
Antagning till utbildningens andra omgång har skett 
under året.

En kandidatutbildning i rymdteknik har utvecklats för 
start 2007. Utbildningen ges på engelska och rekryterar 
inom Europa. Årets stora mediala intresse för rymd och 
Sverige genom Christer Fuglesand ger förhoppningsvis 
förutsättningar för en grundutbildning i rymdteknik i 
Kiruna. Magisterutbildning inom rymdteknik kommer 
även att starta 2007. Med denna satsning kommer utbild-
ning på grund-, avancerad- och forskarnivå att bedrivas i 
Kiruna.

Under året har en professor i rymdteknik tillträtt och 
påbörjat arbetet med att ytterligare stärka forskningen 
inom området. Den förstärkningen tillsammans med tre 
forskarassistenttjänster ger en kraftig ökning av forsk-
ningen i Kiruna och säkerställer kvaliteten i grundutbild-
ningen. 

Kostnaderna för institutionens verksamhet uppgick till 
5,3 mkr. Verksamheten är beroende av de resurser som 
tillskjuts som ett särskilt uppdrag.

■ Tabell 14

Helårsstudenter särskilda åtaganden

  2004 2005 2006

Mål decentraliserade platser 270 270 270 
Utfall decentraliserade platser 357 293 173
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Stödja nybörjare i ämnet matematik
Universitet tilldelades 420 tkr i den nationella satsningen i 
matematik och medlen har gått till Institutionen för mate-
matik. Målet är att underlätta för nybörjare att komma 
över klyftan mellan reella kunskaper och universitetets 
ingångsnivå. Exempel på aktiviteter har varit propedeutisk 
kurs i matematik kombinerat med föreläsningar i studie-
teknik, extra föreläsningar i en del baskurser samt indivi-
duell hjälp två gånger per vecka.

En nätbaserad överbryggningskurs i matematik har 
utvecklats för start sommaren 2007. Dessutom har institu-
tionen deltagit i konferenser med överbryggningsproblem 
som tema, och i ett nationellt nätverk om Bolognaanpass-
ning i matematikämnet. En kombinationstjänst mellan 
Luleå kommun och universitetet har inrättats för att stärka 
samverkan mellan forskning och pedagogisk yrkesverk-
samhet i alla stadier i kommunens skolor.

Resultatet av kunskapstest före och efter den prope-
deutiska kursen visar att kunskaperna förbättras. Genom-
strömningen i första baskursen i matematik förbättrades 
2006 jämfört med 2005. Resultaten i övrigt kommer att 
utvärderas under 2007. 

STUDENTREKRYTERING
OCH JÄMSTÄLLDHET 

Främja och bredda studentrekrytering

I ”Mål och strategier 2002-2006” finns en strategisk plan 
för studentrekrytering. Det övergripande målet under 
perioden var att rekrytera f ler studenter till Luleå tekniska 
universitet. 

Universitetet har rekryteringsmål för varje utbildnings-
område och har valt att prioritera civilingenjörsutbild-
ningarna och lärarutbildningen. Målen var högt ställda 
för antalet registrerade nya studenter till alla utbildnings-
områden 2006. Universitetet nådde målet för högskole-
ingenjörer, basåret och för utbildningar inom vård och 
musik/media.

Universitetet samverkar med näringsliv och kommu-
ner i rekryteringen av studenter. En rad aktiviteter har 
genomförts under året parallellt med omfattande informa-
tionskampanjer, t ex öppet hus, studiebesök och minikurs 
vid universitetet, samt deltagande på nationella utbild-
ningsmässor. Alla aktiviteter presenteras i kalendarium på 
www.ltu.se. 

Universitetet har tagit fram handlingsplaner för breddad 
rekrytering, för åren 2003-2006 och för 2006-2008. Det 
övergripande målet är att öka intresset för högre studier 
hos nya målgrupper och att öka antagningen från icke 
traditionella målgrupper samt att öka kunskapen om uni-
versitetets utbildningar hos vidareinformatörer. Delmål 
är jämnare könsfördelning samt ökad rekrytering från 
Norrbottenskommuner med låg utbildningstradition. I 
handlingsplanen finns aktiviteter för att kartlägga, pla-

nera, rekrytera och ge stöd till målgrupperna. Studenter av 
olika kön, med olika sociala och etniska bakgrunder med-
verkar som universitetets ambassadörer i rekryteringsak-
tiviteter. På universitetets webbplats finns intervjuer med 
tjejer som läser/har läst teknikutbildningar, killar som 
läser vård- och lärarutbildning samt studenter med annan 
etnisk bakgrund än svensk.

Exempel på aktiviteter var Brobyggartävlingen för 
grundskoleelever i inlandet och ett kulturprojekt på uni-
versitetet för vuxenstuderande, arbetssökande och ung-
domar från yrkesförberedande program. Universitetet har 
också påbörjat vidareutveckling av studiestarten för bättre 
introduktion till studier som komplement till den välre-
nommerade sociala introduktionen. Vid biblioteket finns 
ett Learning resource center som stöd till studenterna. En 
språkverkstad startade som projekt under 2006 för att ge 
studenterna vägledning i akademiskt skrivande, där finns 
också jourhavande teknikbibliotekarie.

Alla aktiviteter har utvärderats av deltagarna och insti-
tutionerna samt genom statistik från VHS och en nybör-
jarenkät för nya studenter. Statistiken från VHS visar att 
andelen ungdomar från Norrbottens och norra Västerbot-
ten är ca 52 %. Andelen tjejer på civilingenjörsutbildning-
arna är 25 %, och 20 % av de nyregistrerade hösten 2006 
är födda 1987-88 vilket innebär att de kommer direkt från 
gymnasiet. Drygt 63 % har läst studieförberedande pro-
gram (NV, SP eller TE).

Tekniskt basår är en kompletteringsutbildning som 
underlättar för gymnasister med icke-teknisk gymnasie-
bakgrund att behörighetskomplettera. Den ger platsga-
ranti på valfri ingenjörs-, civilingenjörsutbildning eller 
lärarinriktning som kräver matematisk/naturvetenskaplig 
behörighet.

I nära samarbete med länets vuxenutbildning ger uni-
versitetet collegeutbildning och målet är att nå nya stu-
dentgrupper. Ett avslutat collegeår ger plastgaranti till 
valfri arenautbildning, fristående kurs eller yrkeshögsko-
leutbildning. Planerna är att utveckla utbildningen med 
nya och förbättrade undervisningsformer, ansluta f ler 
kommuner till samarbetet och att utvidga platsgarantin för 
fortsatta studier vid universitetet.

Sökande
Den nationella rekryteringssituationen påverkar i hög grad 
resultatet av rekryteringsinsatserna vid Luleå tekniska uni-
versitet. Större gymnasiekullar har inte gett utslag i sökan-
destatistiken. Övergången från gymnasiet har minskat, 
arbetsmarknaden för akademiker har försämrats, dessutom 
är det f ler gymnasister som inte uppnår grundläggande 
behörighet.

Det totala antalet förstahandssökande till grundutbild-
ningsprogram vid Luleå tekniska universitet minskade 
2006 från 4 171 föregående år till 3 233, vilket innebär en 
minskning med 22 %. Både det totala antalet sökande och 
antalet förstahandssökande har minskat.

ÅRK
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och internationella sökande. Antalet sökande ökade under 
året från 1 366 till 1 873. Dubbelt så många sökte initialt 
men fullföljde aldrig med kompletterande betygsdoku-
ment. Av de 1 873 erbjöds cirka 600 en utbildningsplats 
och 143 registrerades. Skillnaden mellan antalet antagna 
och registrerade beror på lång handläggningstid för visum 
men även på hård nationell och internationell konkurrens.

Åtgärder för jämn könsfördelning
Målet är att öka andelen kvinnor till tekniska utbildningar 
och andelen män till vård- och lärarutbildningar, därför 
har universitetet medvetet valt studentambassadörer som är 
förebilder i dessa avseenden. Riktade rekryteringsinsatser 
vid exempelvis militärförbund har genomförts.

En teknikdag för tjejer i grundskolan har anordnats 
vid universitetet. I andra aktiviteter, exempelvis brobyg-
gartävlingen, har ett krav varit att deltagarna ska ha jämn 
könsfördelning.

För civil- och högskoleingenjörsutbildningar inom tek-
niska området har andelen kvinnor bland nybörjare gläd-
jande ökat från 19 % till 23 %.

Andelen män bland nybörjare på utbildningar inom 
vårdområdet har, trots särskilda satsningar, inte förändrats. 
För andelen män bland nybörjare på lärarutbildningen har 
en ökning skett till 34 %.

Totalt för samtliga utbildningar vid universitetet har 
andelen kvinnliga nybörjare ökat från 47 % till 50 %. 

Genusperspektiv i grundutbildning
Säkerställning av genusperspektiv i utbildningen pågår, 
med exempelvis seminarier och utformande av student-
uppgifter. Övervägande del av insatserna handlar om att 
uppnå en jämnare könsfördelning i utbildningen genom 
särskilda rekryteringsinsatser. Inom lärarutbildningen, 
skådespelarutbildningen och vårdutbildningarna har åtgär-
der genomförts för att utveckla genusperspektiv. 

Inom lärarutbildningen synliggörs genusperspektivet i 
kursinnehåll och i val av kurslitteratur. Granskningar och 
diskussioner bedrivs för att öka medvetenheten och syn-
liggöra genus i institutionens pedagogiska verksamheter. 
Ett genuspedagogiskt EU-projekt i samarbete med bland 
annat länsstyrelsen, kommuner i Norrbotten och myndig-
heten för skolutveckling har slutförts under året. Avslut-
ningskonferensen, Öka takten – på väg mot en jämställd 
förskola och skola, lockade ett stort antal deltagare från 
hela landet. Projektet har även anordnat föreläsningar med 
genus som tema för studenter och lärare och med verk-
samma pedagoger och övriga intressenter.

Teaterhögskolan har genomfört genusföreläsningar och 
börjat integrera genusaspekter i textarbete inom utbild-
ningen. Ett antal moment har haft tydligt genusperspektiv, 
som dansmoment, scenskrivningar, texttolkning, analys av 
författare och praktiska erfarenheter av yrken inom tv och 
film.

Efterfrågan på fristående kurser har fortsatt att minska. 
Sammantaget är efterfrågan mindre än platstillgången.
Nationellt minskade antalet sökande till högre utbildning 
för program och kurser med 9 %. 

Olikheterna är stora mellan universitetets utbildnings-
områden och mellan utbildningar inom respektive utbild-
ningsområde. Flest förstahandssökande per plats har 
brand ingenjör, sjuksköterska, sjukgymnast, ljudteknik samt 
psykologiprogrammet.

Söktrycket mätt i relationen mellan förstahandssökande 
och antalet platser är en kvot med två rörliga variabler 
vilket försvårar jämförelse över tiden. Dessutom pågår 
sökandeprocessen numera f lera veckor in på terminen och 
antalet efteranmälningar till kurser och program ökar sta-
digt. Sena anmälningar är exkluderade i sökandestatistiken 
men andelen efteranmälningar till kurser och program kan 
uppskattas till omkring 15 % av antalet sökande. Merpar-
ten är efteranmälningar till kurser.

Det är glädjande att av de nyregistrerade till utbildnings-
program 2006 var 50 % kvinnor och 50 % män. Motsva-
rande siffra förra året var 47 % kvinnor och 53 % män. 

Totalt antal förstahandssökande till påbyggnadsutbild-
ningar var 2 284, en ökning från 1 836, dvs med 24 %. 
Den huvudsakliga ökningen utgörs av sökande till magis-
terutbildningar med internationell rekrytering. Utbild-
ningarna ges på engelska och vänder sig både till nationella 
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■ Tabell 15

Sökande och registerade nybörjare
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Inom vårdutbildningarna ingår jämställdhets- och 
genusperspektiv i kurserna och undervisningen. Likheter 
och skillnader mellan kvinnors och mäns hälsa genom 
livet har särskilt beaktats.

UTBILDNINGAR 

Stora förändringar planeras i och med Bolognaprocessen, 
men utbildningsutbudet 2006 har inte påverkats av det. 
Utformningen av de tekniska magisterutbildningarna har 
dock anpassats i fråga om förkunskaper, innehåll, examens-
mål mm. 

En övergripande strategi vid universitetet är att stimu-
lera till gränsöverskrivande kursval inom program, med 
valfria utrymmen där kurser från i stort sett alla vetenska-
per kan ingå.

Arenor
Arenorna är tvärvetenskapliga utbildningar där valet av 
examen sker under utbildningen. Sökande till universi-
tetets arenautbildningar har minskat med 26 %, från 215 
förstahandssökande 2005 till 159 under 2006. Fem arenor 

hade antagning under året. Arena musik, media & teknik 
hade f lest förstahandssökande per utbildningsplats. Arena 
livsstil, hälsa & teknik kunde för första gången erbjuda 
plats till alla sökande på sökingångarna mot vårdexamen. 
Antalet nyregistrerade i arenabildningar minskade med 
20 % till 109 studenter. Andelen kvinnor har minskat från 
40 % till 33 %.

Teknik
Under 2006 har universitetet rekryterat till tolv civil-
ingenjörsutbildningar inklusive öppen ingång som har 
rekrytering vår och höst. Antalet förstahandssökande 
minskade med 15 %, från 579 för 2005 till 491. Antalet 
registrerade har minskat med 22 %. Civilingenjörsutbild-
ningarna i arkitektur och teknisk design är de mest popu-
lära, medan det fortfarande är svårt att rekrytera till tek-
nisk fysik, elektroteknik och datateknik. Andelen kvinnor 
har ökat från 20 % till 25 %. Arkitektur har störst andel 
kvinnor, 59 %. Datateknik och teknisk fysik har däremot 
inga kvinnor registrerade.

Rekrytering skedde till sex högskoleingenjörsutbild-
ningar under året och gav 109 sökande. Föregående år 

-0

20

40

60

80

100

06

40

20
16

55

68

48

83 83 83

33

6760

29

71

25

7580

19

81

16

8484

12

88

54

4645

51

49

66

3432

64

36

58

4252

39

61 17 17 17

0504 060504 060504 060504 060504 060504 060504

Arenor

Kvinnor (%)

(%)

Män (%)

Civilingejörs-
utbildning

Högskole-
ingenjörsutbildning

Samhälls- och
beteendevetenskap

Lärar-
utbildning

Musik, media
och teater

Vårdutbildning

■ Tabell 16

Andel kvinnor och män bland registrerade studenter i årskurs 1

■ Tabell 17

Nyckeltal
ARENOR   
  2004 2005 2006

Totalt antal sökande  1 287 1 295 1 030
Antal förstahandssökande 263 215 159
Antal registrerade åk  1 182 136 109
Helårsstudenter  398 408 369
Helårsprestationer  304 320 309
Antal examina  0 11 35
Andel kvinnor av registrerade åk 1 29% 40% 33%
Andel kvinnor totalt  37% 37% 33%
Ut- resp inresande
utbytesstudenter  2/0 4/0 5/0

■ Tabell 18

Nyckeltal 
CIVILINGENJÖRSUTBILDNING
   2004 2005 2006

Totalt antal sökande  2 189 3 386 2 733
Antal förstahandssökande 429 641 491
Antal registrerade åk 1  359 477 371
Helårsstudenter   1967 1750 1559
Helårsprestationer  1664 1519 1410
Antal examina   346 377 399
Andel kvinnor av registrerade åk 1 19% 20% 25%
Andel kvinnor totalt  26% 25% 24%
Ut- resp inresande
utbytesstudenter   110/226 69/273 59/255
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erbjöds nio högskoleingenjörsutbildningar med 193 första-
handssökande. Antalet förstahandsökande och registrerade 
minskar på varje enskild utbildning. Under verksamhets-
året fick universitetet examensrätt för brandingenjör och 
en första grupp sökande kunde antas till brandingenjörs-
utbildningen. Den var mycket efterfrågad med 149 första-
handssökande. Av de registrerade var 29 % kvinnor, ett bra 
resultat jämfört med teknikområdet som helhet. En annan 
framgångsrik utbildning är den decentraliserade utbild-
ningen i bilsystemteknik som hade 52 förstahandssökande, 
varav 16 % kvinnor. Utbildningen inom datorspelsutveck-
ling har 0 % kvinnor, vilket är särskilt allvarligt eftersom 
datorspel i hög grad vänder sig till unga människor och 
påverkar attityder.

Under 2006 har elva magisterutbildningar startat, alla 
med nationell och internationell rekrytering. Utbildning-
arna attraherar många sökande, framför allt från utomeuro-
peiska länder, medan den nationella rekryteringen är nästan 
obefintligt. Även sökande från EU/EES är få. Antalet 
registrerade är inte tillfredsställande. Av de drygt 600 som 
erbjöds utbildningsplats har 111 registrerats. De två magis-
terutbildningar inom Erasmus Mundus, rymdteknik och 
materialteknik, har däremot bra rekrytering. För rymdtek-
nik är universitetet koordinator i samarbete med Tyskland, 
England, Tjeckien, Finland och Frankrike. Andelen kvin-
nor registrerade på magisterutbildningar är 21 %. 

Samhälls- och beteendevetenskap
Universitetet har rekryterat till tolv grundutbildningar 
inom samhällsvetenskap, ekonomi och beteendevetenskap. 
Utbildningsområdet har markant minskad efterfrågan, an -
talet förstahandssökande minskade från 536 till 398 jäm-
fört med föregående år. Minskningen har pågått under de 
senaste åren. Tillfredsställande rekrytering kan konstateras 
för utbildningarna psykologi, rättsvetenskap och sociologi. 
Samtliga ekonomutbildningar har fortsatt att minska både 
avseende sökande och registrerade. Arbete pågår med 
ansökan om examensrätt för civilekonom. Det är värt att 
notera att de systemvetenskapliga utbildningarna har fort-
satt ökad efterfrågan, som en följd av att de internetanpas-
sats och ges som distansutbildning. Inom hela utbildnings-
området noteras en minskning av antalet registrerade med 
17 %, från 352 till 292. Andelen kvinnor är drygt 50 %.

Magisterutbildningarna inom elektronisk handel och 
systemvetenskap söktes av nästan 500 personer och 32 
registrerades, en minskning med drygt 26 %. Efterfrågan 
har stagnerat för elektronisk handel sedan höjdpunkten 
för några år sedan, det fanns ett uppdämt behov som nu 
tillfredsställts. Det största intresset för dessa utbildningar 
finns i Asien och uppskattningsvis 95 % av studenterna 
kommer därifrån. Universitetet bedriver även utbildning-
en på uppdrag i Iran.

Vård och omsorg
Inom vård och omsorg har fem yrkesutbildningar erbjudits 
under året. Institutionen återfinns från hösten 2006 vid 
campus i Luleå. Det innebär ökad samvaro med övriga 
studentgrupper samt att utveckling av utbildningarna i 
samarbete med övriga institutioner underlättas. Utbild-
ningarna inom vård och omsorg attraherar år efter år 
många sökande både nationellt och till Luleå tekniska uni-
versitet, och söktrycket är stabilt. Några av utbildningarna 
har antagning både vår och höst. Sjukgymnast- och sjuk-
sköterskeutbildningarna är fortsatt mycket populära men 

■ Tabell 21

Nyckeltal
SAMHÄLLS- OCH BETEENDEVETENSKAP   

  2004 2005 2006

Totalt antal sökande  4 224 4 167 3 150
Antal förstahandssökande 940 1 043 978
Antal registrerade åk 1  504 403 359
Helårsstudenter  1 329 1 210 1 014
Helårsprestationer  1 124 997 891
Antal examina inkl
frist kurs/kurspaket  400 411 355
Andel män av registrerade åk 1 49% 45% 46%
Andel män totalt  43% 44% 42%
Ut- resp inresande
utbytesstudenter  36/34 33/41 19/41

■ Tabell 20

Nyckeltal   
ÖVRIG TEKNISK UTBILDNING
(basår, yrkeshögskola, påbyggnadsutbildning till kandidat
och magister)   
  2004 2005 2006

Totalt antal sökande  679 2 154 1 933
Antal förstahandssökande 371 1 219 1 627
Antal registrerade åk 1  180 295 263
Helårsstudenter  188 237 323
Helårsprestationer  128 187 262
Antal examina  39 29 44
Andel kvinnor av registrerade åk 1 37% 36% 25%
Andel kvinnor totalt  37% 33% 29%

Efter slutfört basår utfärdas endast kursbevis.   

■ Tabell 19

Nyckeltal 
HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNING
  2004 2005 2006

Totalt antal sökande  804 621 899
Antal förstahandssökande  175 193 258
Antal registrerade åk 1  108 124 107
Helårsstudenter  419 318 274
Helårsprestationer  378 285 248
Antal examina  70 93 79
Andel kvinnor av registrerade åk 1 12% 16% 16%
Andel kvinnor totalt  28% 24% 19%
Ut- resp inresande
utbytesstudenter  1/0 1/0 5/0
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även receptarie- och sociala omsorgsprogrammet lockar 
många sökande. Sjuksköterskeprogrammet hade 328 för-
stahandssökande 2006, jämfört med 322 förstahandssök-
ande 2005. Antalet registrerade är i stort sett oförändrat, 
variationerna beror på antalet utbildningsplatser. Fortsatt 
utveckling av nätbaserad undervisning breddar rekryte-
ringen. Många sökande till vårdutbildningar vill bedriva 
merparten av studierna på hemorten. Sociala omsorgsut-
bildningen startade för sista gången hösten 2006. Arbete 
pågår med förnyad ansökan om examensrätt för socionom-
examen. Utbildningsområdet har låg andel män, 15 %. 
Det är en marginell ökning. Sjukgymnastutbildningen har 
störst andel män, 30 %, men trenden är nedåtgående.

Universitetet erbjuder sex påbyggnadsutbildningar till 
specialistsjuksköterska. Efterfrågan är stor och distrikts-
sjuksköterskeutbildningen är den mest efterfrågade med 
76 förstahandssökande. Utbildningarna är i huvudsak nät-
baserade och den verksamhetsförlagda utbildningen kan 
göras i studentens bostadsort. Cirka 100 personer följer 
utbildningarna, en ökning med 25 %. Majoriteten av stu-
denterna är kvinnor men för två av inriktningarna, anes-
tesi och ambulans, är drygt 50 % män.

Lärarutbildning
Lärarutbildningen erbjuder många inriktningar inom 
de olika undervisningsnivåerna. Ingångarna till under-
visningsnivåer är förskola/förskoleklass, fritidshem och 
fritidsverksamhet, grundskolans tidigare år, grundskolans 
senare år samt gymnasiet. Ett tiotal inriktningar erbjuds 
inom dessa ingångar. Intresset för lärarutbildningen har 
planat ut. Inför 2006 fanns 411 förstahandssökande jäm-
fört med 452 för 2005, en minskning med 9 %. Antalet 
registrerade har minskat med 14 %, från 304 till 261. 
Begränsad möjlighet till tydlig information i nätbaserade, 
högskolegemensamma forum är en orsak, en annan är att 
lärarutbildningarna har omfattande behörighetskrav samti-
digt som allt f ler gymnasieelever går ut med IG eller väljer 
individuella program. Inriktningar för lärare i förskola och 

grundskolans tidigare år attraherar f lest sökande, t ex barn, 
lek och lärande samt fritid/fritidshem. Många inriktningar 
har svikande söktryck t ex naturvetenskap. Även den tidi-
gare så populära inriktningen idrott och hälsa har minskad 
efterfrågan. Universitetet fortsätter att satsa på samman-
hållna inriktningar i distansutbildningar, och under 2006 
erbjöds inriktningen fritid/fritidshem.

Andelen män är 34 %, något mindre än förra året. De 
manliga studenterna väljer främst ingångar mot äldre barn, 
och då företrädesvis idrott och hälsa, matematik, engelska 
och naturvetenskap.

Den som redan har ämnesmeriter kan komplettera med 
allmänt utbildningsområde. Denna utbildning erbjuds 
för lärare mot grundskolans senare år samt gymnasiet i 
allmänna ämnen och yrkesämnen. Antal sökande till kom-
pletteringsutbildningen har minskat, från 181 föregående 
år till 166 under 2006. Antalet registrerade stannar vid 
ungefär 50, en siffra som varit stabil de senaste åren.

För att säkerställa tillräckligt antal lärare med inrikt-
ning mot arbete i förskola och förskoleklass har antalet 
platser kraftigt ökats. Ungefär 110 studenter antogs vilket 
är en ökning med närmare 60 % i förhållande till föregå-
ende år. Ökningen innebär att examensmålet för kom-
mande planeringsperiod för inriktningar mot förskola 
och förskoleklass kommer att uppfyllas. I samband med 
individuell rådgivning och information inför val har redan 
antagna studenter informerats om universitetets särskilda 
uppdrag och om den förväntade arbetsmarknaden. Studen-
ter som går öppen ingång vid lärarutbildningen har fått 
särskild information och möjlighet att söka inriktningar 
mot förskola och förskoleklass.

Under året har sökande antagits till särskild lärarutbild-
ning för yrkesämnen (SÄL). Utbildningen har tidigare 
erbjudits på halvfart vilket gör det möjligt att uppfylla 
antagningskravet, att arbeta som lärare på deltid vid sidan 
av studierna. 

Sökandesamordning för SÄL-utbildningen sker via 
Malmö högskola. Validering av de sökandes yrkesmeriter 
samordnas med andra högskolor och med branschföreträ-

■ Tabell 22

Nyckeltal   
VÅRD OCH OMSORG   
  2004 2005 2006

Totalt antal sökande  3 648 4 017 3 625
Antal förstahandssökande 1 043 1 108 990
Antal registrerade åk 1  471 347 390
Helårsstudenter  954 906 838
Helårsprestationer  862 886 790
Antal examina  320 395 341
Andel män av registrerade åk 1 17% 17% 17%
Andel män totalt  13% 14% 15%
Ut- resp inresande
utbytesstudenter  0/3 0/7 1/2

■ Tabell 23

Nyckeltal   
LÄRARUTBILDNING   
  2004 2005 2006

Totalt antal sökande  1 870 2 262 2 105
Antal förstahandssökande 616 633 577
Antal registrerade åk 1  377 359 311
Helårsstudenter  1 249 1 260 1 120
Helårsprestationer  1 127 1 183 1 085
Antal examina  169 229 300
Andel män av registrerade åk 1 36% 32% 34%
Andel män totalt  30% 31% 33%
Ut- resp inresande
utbytesstudenter  1/1 1/2 1/5

ÅRK
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dare. Yrkesinriktningarna varierar med en liten övervikt 
mot byggområdet. Totalt under året har femton personer 
påbörjat utbildning för lärare i yrkesämnen, att jämföra 
med 24 för år 2005. Nedgången kan bero på att höstens 
utbildningsutbud bara hade en helfartsutbildning. 

Inför varje valperiod på lärarutbildningen har studen-
terna fått information om ämneskombinationer, inrikt-
ningar och specialiseringar. Det är ett samarbete mellan 
programkoordinator, studievägledare och inriktningsan-
svariga. Studenterna har även informerats om arbetsmark-
nad och prognoser för att kunna göra väl underbyggda 
val av ämneskombinationer som ökar anställningsbarhe-
ten. Workshops har gett fördjupad information och både 
gruppvägledning samt enskild studie- och yrkesvägledning 
har erbjudits. Samtliga studenter vid lärarutbildningen har 
gjort en individuell studieplan med ett webbaserat verktyg 
i samråd med studievägledare och inriktningsansvariga. 
Planen underlättar långsiktig planering och åskådliggör 
helheten och målet med utbildningen.

Musik, media och teater
Utbildningar inom musik och media har en stor bredd vil-
ket kan exemplifieras med utbildningen lärare inriktning 
musik, samt specifika konstnärliga högskoleexamina som 
kyrkomusiker och högskoleexamina i ljudteknik. Förkun-
skaper och urval fastställs genom färdighetsprov. Efterfrå-
gan är hög på många av utbildningarna, t ex radioproduk-
tion, studiomusiker och ljudteknik. För medieutbildning-
arna har efterfrågan minskat. Mediedesign, medie- och 
kommunikation, inriktning journalistik och produktion 
samt upplevelseproduktion har sökande i paritet med anta-
let utbildningsplatser. Musik- och medieutbildningarna 
har stabiliserats kring 140 registrerade. Området som hel-
het har jämn könsfördelning. Det finns dock stora varia-
tioner från upplevelseproduktion som har 95 % kvinnor 
till ljudteknik med 81 % män. 

Teaterutbildningen har intag vartannat år, nästa antag-
ning sker 2007.

■ Tabell 24

Nyckeltal   
MUSIK, MEDIA OCH TEATER
  2004 2005 2006

Totalt antal sökande  1 584 1 789 1 359
Antal förstahandssökande 625 955 437
Antal registrerade åk 1  140 166 148
Helårsstudenter  282 366 353
Helårsprestationer  273 303 318
Antal examina  28 48 63
Andel kvinnor av registrerade åk1 39% 48% 58%
Andel kvinnor totalt  53% 51% 55%
Ut- resp inresande
utbytesstudenter  2/16 0/8 3/7

Inriktning musik inom nya lärarutbildningen redovisas i nyckeltalstabell för 

Lärarutbildning   

159

215

263

491

641

429

258

193

175

479

549

675

577

633

616

437

583**

625

990

1 108

1 043

2006

2005

2004

2006

2005

2004

2006

2005

2004

2006

2005

2004

2006

2005

2004

2006

2005

2004

2006

2005

2004

Arenor

Civilingejörsutbildning

Högskoleingenjörsutbildning

Samhälls- och beteendevetenskap*

Lärarutbildning

Musik, media och teater

Vårdutbildning

Antal förstahandssökande
Antal registrerade nybörjare

* Exkl sökande till magisterutbildning
   med internationell rekrytering
** exkl. 372 st teateransökningar

Antal
förstahandssökande

-0 200 400 600 800 1000 1200

■ Tabell 25

Förstahandssökande och registrerade nybörjare 
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Yrkeshögskola
Universitetet rekryterade till fem yrkeshögskoleutbild-
ningar under 2006. Utbildningarna har stor variation, 
t ex TV- och scenografiutbildning och datornätverk. 
Till de fem utbildningarna fanns 157 förstahandssökande 
och cirka 100 studenter registrerades. Utbildningarna 
genomförs i nära kontakt med näringslivet då innehåll 
och utbildning baseras på behov i samhället. Den mest 
efterfrågade utbildningen 2006 var datornätverk med 42 
förstahandssökande. Yrkeshögskoleutbildningarna kom-
mer att förändras från att ge yrkeshögskoleexamen till att 
ge högskoleexamen. 

Fristående kurs
Sökandet till fristående kurser minskar, både nationellt 
och vid Luleå tekniska universitet. Minskad efterfrågad
noteras för helfartskurser likaväl som för fort- och vida-
reutbildningskurser. De populäraste kurserna är fort-
bildningskurser för lärare och vårdpersonal och de mest 
efterfrågade kurserna har ett hundratal sökande. De 
internetbaserade kurserna är mest framgångsrika och har 
en stark nationell rekrytering. Efterfrågetryck i form av 
förstahandssökande blir ett allt svårare begrepp, speciellt 
för fristående kurser. En ansenlig mängd ansökningar 
kommer in efter sista anmälningsdag och kurser med få 
sökande kan resultera i många registreringar.

Nätuniversitetet
Universitetet har ett omfattande utbud av distansutbild-
ningar, både program och kurser. Utbudet har utvecklats 
och genomförandet sker till stor del med distansöverbryg-
gande teknik och lokala studiegrupper i samarbete med 
lärcentra. De f lesta av programutbildningar på distans 
ingår i Nätuniversitetet. Tyngdpunkten bland de fjorton 
program som startade 2006 var inom hälsovetenskap med 
tre grundutbildningsprogram och sex påbyggnadsprogram. 
Vidare startade två systemvetenskapliga program, ett pro-
gram inom lärarutbildning, professionsinriktat lärande 

och, i samarbete med sju andra universitet och högskolor, 
en högskoleingenjörsutbildning inom datateknik/elek-
troteknik. I jämförelse med 2005  ligger antalet helårs-
studenter på jämförbar nivå och antalet helårsprestationer 
fortsätter att öka.

En ny e-konferensanläggning har tagits i bruk under 
året, LTU iMeet. Den ska förenkla användning av IT-
baserade verktyg och är ett led i målet att alla universi-
tetets studenter ska få undervisning med samma kvalitet 
oavsett om de befinner sig på campus, på ett lärcentrum 
eller hemma. 

Inom Learning Resource Centre vid Universitetsbib-
lioteket har stödresurser för studenter och personal som 
arbetar med IT-stöd i undervisningen fortsatt och ökat i 
omfattning. Ytterligare en IT-pedagog har anställts. Sup-
port och utbildning i de gemensamma verksamhetssyste-
men Fronter, Polopoly, iMeet och Marratech har vidare-
utvecklats för både personal och studenter. 

Reell kompetens
Bestämmelserna om behörighet på grundval av reell kom-
petens trädde i kraft hösten 2003. Den reella kompetensen 
avser både gymnasiemeriter för antagning till nybörjar-
utbildningar och akademiska meriter för antagning till 
högre nivå. Meriter som kan värderas är kunskaper från 
arbetsliv, personalutbildning och kursverksamhet, mång-
kulturell erfarenhet, föreningsarbete. De som åberopar 
reell kompetens söker i huvudsak till yrkesutbildningar.

Andelen sökande som åberopar reell kompetens har 
minskat med 22 % i jämförelse med tidigare år. Under 
året sökte 47 personer om bedömning av reell kompetens 
genom markering på anmälan. Merparten av dem, 32 per-
soner, var antingen redan behöriga eller hade ingen annan 
erfarenhet än en nyligen avslutad gymnasieutbildning. Det 
var 15 sökande som hade bifogat dokument som grund för 
en prövning. Utfallet blev att elva annars inte behöriga 
sökande bedömdes ha reell kompetens. 

Alternativt urval
Bestämmelser om alternativt urval infördes som en följd 
av propositionen Den öppna högskolan, som en del av 
breddad rekrytering och reell kompetens.

För ett handfull utbildningar, t ex medieutbildningar, 
radioproduktion, infördes alternativt urval till en viss 
andel av utbildningsplatserna. Personliga brev och inter-
vjuer var det alternativa sättet att antas. Eftersom det fanns 
plats för alla sökande behövde urval endast tillämpas på 
radioproduktion och ljudteknik.

För andra utbildningar, t ex studiomusiker, datorgrafik, 
tv- och film scenografi, är behörighetsprovet också rang-
ordningsprov. Även för dessa utbildningar kunde i princip 
alla behöriga antas.

■ Tabell 26

Kurser inom Nätuniversitetet

 2004 2005 2006
Utbildningsområde Hst Hpr Hst Hpr Hst Hpr
Humanistiskt 13 3 33 13 50 33
Juridiskt 0 5 13 6 0 6
Samhällsvetenskapligt 58 21 149 75 152 106
Naturvetenskapligt 19 12 30 17 38 38
Tekniskt 192 77 208 88 157 72
Vård 135 108 201 168 244 210
Undervisning 11 7 33 26 24 28
Medicin 66 35 100 94 95 84
Musik 0 0 0 0 0 0
Övriga 3 2 2 2 3 3

Totalt 497 270 769 489 763 580

ÅRK
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■ Tabell 27

Grundläggande högskoleutbildning,
inklusive uppdragsverksamhet 2006, tkr

 Grundutbildning          Uppdragsverksamhet
   Beställd Uppdrags-
   utbildning utbildning

INTÄKTER   
Anslag 545 490  
Avgifter 13 771 2 037 10 407  
Bidrag 18 729 
Finansiella intäkter 2 001  47

Summa intäkter 579 991 2 037 10 454 

KOSTNADER   
Personal 353 347 888 5 277
Lokaler 96 297 131 1 317
Övrig drift 138 479 676 4 412
Finansiella kostnader 14 246  119

Summa kostnader 602 369 1 695 11 125 

Kapitalförändring -22 378 342 -671  

■ Tabell 28

Uppdragsverksamhet inom
grundläggande högskoleutbildning, tkr

  2004 2005 2006

INTÄKTER
Avgifter  19 729 16 466 12 444
Bidrag  0 0 0
Räntor  21 32 47

Summa intäkter  19 750 16 498 12 491

KOSTNADER
Personal  11 303 9 600 6 165
Lokaler  2 046 1 580 1 448
Övrig drift  5 518 4 420 5 088
Räntor  105 89 24
Avskrivningar  474 363 95

Summa kostnader 19 446 16 052 12 820

Kapitalförändring 304 446 -329

■ Tabell 29

Uppdragsverksamhet inom grundutbildning 

  2004 2005 2006

Helårsstudenter  88 63 108
KY-utbildning,
antal studenter  118 72 36

UPPDRAGSVERKSAMHET INOM
GRUNDUTBILDNINGEN 

De totala intäkterna för uppdragsverksamhet i grundut-
bildningen har för tredje året i rad minskat och uppgår 
till 12 mnkr. Universitetets mål är fortfarande att öka 
uppdragsutbildningen. Det är ändrade avtalsvillkor samt 
de icke poänggivande uppdragen i form av utvecklingsin-
satser, handledning, seminarier samt studiedagar som har 
minskat.

Den poänggivande uppdragsutbildningen har omfattat 
108 helårsstudenter, vilket är en stor ökning jämfört med 
föregående år.

Kursinnehållet varierar med en hel del uppdrag inom 
kvalitets- och miljöledning samt inom pedagogik och 
lärande för skolutveckling, kurser i språk och inom 
vårdområdet har också getts under året. Kunderna finns 
huvudsakligen i offentlig sektor i länet. Inom teknikom-
rådet har det också getts kurser för basindustrin. Några 
längre internationella uppdragsutbildningar har bedrivits 
även detta år. Universitetet har också medverkat i en KY-
utbildning.

ÅRK
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Luleå tekniska universitets forskning och forskarut-
bildning utvecklar morgondagens samhälle. Pro-
blemlösning och tillämpad forskning är fokus och 

en särskild styrka är förmågan att kombinera ingenjörs-
vetenskap med humaniora, konst, samhällsvetenskap och 
naturvetenskap. Det ger ett bredare perspektiv och nya 
infallsvinklar på aktuella forskningsproblem. 

Forskningen är generellt mer inriktad på tillämpad 
forskning än på grundforskning. 

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom tekniskt 
och inom humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskaps-
område. Ett forskningsämne inrättas av rektor efter för-
slag från berörd nämnd. Beslutet om inrättande innebär, 
förutom att ämnet normalt tilldelas resurser, att professor 
tillika ämnesföreträdare ska anställas. Ett forskningsämne 
innefattar också ett motsvarande forskarutbildningsämne.

Under året har kriterierna för utvärdering och rankning 
av forskningen utvecklats. Kriterierna ska även utgöra 
underlag för ställningstagande om framtida satsningar. 

Inom det tekniska vetenskapsområdet finns 53 forsk-
ningsämnen. Trämaterialteknik upphörde som forsk-
ningsämne under 2006 men kvarstår som forskarutbild-
ningsämne. Därutöver finns tretton forskarutbildnings-
ämnen. Tekniska fakultetsnämnden har under året fast-
ställt ämnesbeskrivning för medieteknik och rekrytering 
av professor tillika ämnesföreträdare har påbörjats.

Vid årets utgång var 45 forskningsämnen företrädda av 
professor, tillika ämnesföreträdare.

Det finns sjutton forskningsämnen inom det humanis-
tisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. Av dessa 
är två inrättade under 2006: Socialt arbete samt Svenska 
med didaktisk inriktning. Rekrytering av professor till-
lika ämnesföreträdare pågår. Filosofiska fakultetsnämnden 
har beslutat om reviderad ämnesbeskrivning för engelska 
och det pågår rekrytering av en ny ämnesföreträdare. Nio 
forskningsämnen är ämnesföreträdda. Därutöver finns 
fem forskarutbildningsämnen som finansieras via institu-
tionens egna medel.

Konstnärligt utvecklingsarbete bedrivs inom Musik-
högskolan och Teaterhögskolan. I forskningsområdet 
musik ingår forskningsämnet musikpedagogik samt fors-
karutbildningsämnet musikalisk gestaltning med inrikt-
ningarna dirigering, komposition, kör och solistisk orgel. 
Vetenskaplig verksamhet kombineras med konstnärligt 
utvecklingsarbete inom de fyra konstnärliga inriktning-
arna. 

FORSKNING 

Forskningen blir allt mer ett stort internationellt pussel 
där avgörande framsteg görs på f lera håll i världen och 

Forskning, forskarutbildning samt 
konstnärligt utvecklingsarbete

bidrar till den samlade kunskapen inom olika områden. 
Lika viktigt som högt utvecklad specialkompetens är 
samarbete med forskare som har helt andra perspektiv 
och kompetenser. Luleå tekniska universitet har utvecklat 
mångdisciplinärt samarbete till en framgångsrik 
metod. Inom f lera områden har universitetets forskare 
världsledande kompetens vilket gör dem till högintressanta 
samarbetspartner på den internationella forskningsarenan. 
Universitetets geografiska läge är exotiskt och fungerar 
som extra dragplåster. Genom att kraftsamla inom ett 
antal forskningsområden skapas en uppåtgående spiral 
där Luleå tekniska universitet blir allt intressantare i de 
internationella projekten liksom för företag, forskare och 
studenter i Sverige. 

Det är till exempel tack vare unik kompetens inom 
distribuerad produktutveckling som universitetet deltar i 
projektet VIVACE för att tillsammans med 63 partners i 
Europa (Airbus, EADS, BAE Systems, Volvo Aero m f l) 
skapa en virtuell utvecklingsmiljö där framtidens f lyg kan 
utvecklas.

Materialvetenskap är också exempel på ett område där 
Luleå tekniska universitet bidrar med spetskompetens på 
en internationell nivå. Avdelningarna för materialteknik 
och materialmekanik arbetar tillsammans med forskare 
från Advanced Photon Source i USA för att utveckla och 
öka förståelsen av höghållfasta stål.

För att bedriva forskning i världsklass samlar univer-
sitetet sedan ett par år tillbaka resurserna till samman-
hållna områden. Med stora, framgångsrika forskargrupper 
utvecklar universitetet världsledande forskning. Från det 
grundläggande arbetet under 2005 med att närmare defi-
niera och avgränsa forskningsfälten, inventera personella 
och materiella resurser, har universitet under 2006 drivit 
den strategiska satsningen ytterligare framåt. Universitets-
styrelsen och rektor har utsett sex prioriterade områden 
och sex utvecklingsområden.

Syftet med prioriteringen är att stärka konkurrenskraf-
ten i extern finansiering och rekrytering. De prioriterade 
områdena är Gruvteknik och metallurgi, Hållbar resurs-
användning, Kundanpassat byggande, Materialteknik, 
Process-IT samt Produktutveckling. Områdena samlar en 
kritisk massa av erkända forskare med omvittnad förmåga 
till resultat, nytänkande, samverkan med externa aktörer 
och pedagogisk kompetens. På det sättet tar universitetet 
ytterligare ett steg framåt och skapar ämnesövergripande 
forskningskluster med hög acceptans i vetenskapssamhället 
och med världsledande forskning inom sitt område.

De prioriterade områdena har stor strategisk betydelse 
för universitetet och för samhällsutvecklingen i stort. 
Under 2006 har VINNOVA valt att förlägga ett av sina 
två Vinn Centre of Excellence inom tillverkande industri 
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till det prioriterade området Produktutveckling. Centrets 
budgetomslutning uppgår till 244 mnkr under tio år och 
verksamhetens ska bedrivas av universitetet i samverkan 
med multinationella företag och deras kunder och leve-
rantörer. Med hjälp av innovativ forskning kring produkt-
utveckling, simulering och globalt ingenjörsarbete ger 
satsningen ökad förståelse för produkters funktion och 
prestanda. 

VINNOVA har vidare tilldelat universitetet, i sam-
verkan med Linköpings tekniska högskola och Lunds 
tekniska högskola, medel för att utveckla en kompetens-
plattform, Lean Wood Engineering. Den kopplas till det 
prioriterade området Kundanpassat byggande, och ska till-
godose både byggindustrins behov av effektivare och bil-
ligare produkter och universitetens behov av interdiscipli-
nära nätverk som utvecklar forskningsmiljöerna. Projektet 
bedrivs i samverkan med tolv företag i byggbranschen och 
budgeten under de tre första åren är 54 mnkr. Lean Wood 
Engineering förväntas generera totalt 16 doktorander. 

Luleå tekniska universitet är en viktig aktör på miljö-
området och det prioriterade området Hållbar resursan-
vändning innehåller en betydande del av universitetets 
forskning; ett hundratal forskare och forskarstuderande vid 
fyra institutioner. Kombinationen av forskning om miljö-
teknik och samhällets styrmekanismer för hållbar utveck-
ling ger ett helhetsperspektiv som stärker universitetets 
konkurrensförmåga. Ett tecken på detta är att forskare 
inom området under 2006 fått ett anslag från FORMAS 
för tvärvetenskaplig forskning om ”Policy making for 
adaptive management of natural resources”.

Vetenskaplig bredd är nödvändig, och vetenskaplig 
grund för grundutbildningen kräver en bred ansats. Rek-
tor beslutade i oktober 2006 om sex utvecklingsområden 
där målsättningen är högkvalitativ forskning och utbild-
ning. Dessa är E-kommunikation, Upplevelse, turism och 
fritid, Hälsa, vård och välfärd, Produktionsutveckling 
och organisation, Entreprenörskap och management samt 
Musikalisk gestaltning. 

Lärarutbildningens forskningsanknytning
Inom Institutionen för utbildningsvetenskap finns forsk-
ningsämnena Lärande respektive Pedagogik och vid 
Institutionen för matematik forskningsämnet Matematik 
och lärande. Dessutom har under året ämnet Svenska med 
didaktisk inriktning inrättats vid Institutionen för språk 
och kultur. Rekrytering av professor har inletts liksom 
kompetensutveckling av personal.

Institutionen för utbildningsvetenskap har stärkt forsk-
ningen, som nu bedrivs i nära anslutning till lärarutbild-
ningen och till pedagogisk yrkesverksamhet. Forskning 
i anslutning till skolverksamhet ska utvecklas med kom-
mundoktorander. Vid 2006 års utgång gör en doktorand 
institutionstjänstgöring i Piteå kommun. Institutionen har 
också initierat samverkan med Umeå universitet för forsk-
ningssamarbete inom pedagogiskt arbete – lärarprofessio-

nen. Samtidigt sker fortlöpande kompetensutveckling av 
adjunkter till f ilosofie licentiatexamen inom just området 
för pedagogisk yrkesverksamhet. Forskarutbildningskurser 
i Lärande och Pedagogik har genomförts. Samarbete pågår 
med bl a Lärarhögskolan i Stockholm och Umeå univer-
sitet för att inrätta en nationell forskarskola - friluftsliv i 
samverkan.  

Forskningen inom Matematik och lärande sker i nära 
samarbete med bland annat Göteborgs universitet och 
Uppsala universitet.

Vetenskaplig publicering
Luleå tekniska universitets forskning har hög klass inter-
nationellt sett, framförallt inom det tekniskt tillämpade 
området. Projekten leder ofta till resultat av stor nytta för 
industri och övrigt näringsliv, och forskningsrönen publi-
ceras i refereegranskade publikationer.

Antalet artiklar i internationella tidskrifter har ökat 
inom båda vetenskapsområdena. För publikationer vid 
vetenskapliga konferenser har antalet ökat inom tekniskt 
område, men minskat marginellt inom det humanistisk-
samhällsvetenskapliga.

För att effektivare kunna sprida forskningsresultat i 
form av tidskriftsartiklar, konferensbidrag och annat har 
universitet införskaffat IT-verktyget PURE. Det ger även 
möjlighet att visa forskningsprojekt och andra aktiviteter 
som forskarna deltar i, underlättar insamling av statistik 
och möjliggör analyser.

RESURSER OCH FINANSIERING 

Universitetets totala intäkter till forskning, forskarutbild-
ning och uppdragsforskning ökade med 44 mnkr till 612 
mnkr under 2006. Forskningsanslaget räknades upp med 
8 mnkr till 253 mnkr. De externa forskningsmedlen växte 
reellt sett och blev 356 mnkr, en ökning från förra året 
med 36 mnkr. De totala kostnaderna för forskningsresur-

■ Tabell 30

Vetenskapliga publikationer

-0

100

200

300

2004
38

256

82

290

80

304

2005 2006

-0

100

200

2004

46

227

71

225

79

239

2005 2006

Tekniskt vetenskapsområde
Hum-sam vetenskapsområde

ARTIKLAR I INTERNATIONELLA TIDSKRIFTER

PUBLIKATIONER VID VETENSKAPLIGA KONFERENSER

ÅRK

ÅRK



Årsredovisning 2006 27

serna blev 608 mnkr och därmed visar verksamhetsgrenen 
ett mindre överskott för tredje år i följd.

Intäkterna till forskning och forskarutbildning, exklusi-
ve uppdragsverksamhet, fördelar sig med 427 mnkr på det 
tekniska vetenskapsområdet och 91 mnkr på det humanis-
tisk-samhällsvetenskapliga området. 

Universitetet har nyttjat möjligheten att omfördela 
forskningsanslaget med maximala 3 %, eller 5 mnkr, 
som har förts från det tekniska till det humanistisk-sam-
hällsvetenskapliga området. Anslagets fördelning blev 
därmed 209 mnkr till tekniska området och 43 mnkr till 
humanistisk-samhällsvetenskapliga området. För båda 
områdena finansierade de externa medlen mer än hälften 
av forskningsverksamheten, 216 mnkr inom det tekniska 
och 47 mnkr inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga 
området.

Universitetets överskott inom forskning och forskar-
utbildning kommer från det tekniska området, som visar 
ett positivt resultat med 14 mnkr. Satsningarna inom det 
humanistisk-samhällsvetenskapliga området för med sig 
fortsatta underskott med -11 mnkr under 2006. Bedöm-
ningarna och resultaträkningarna för vetenskapsområdena 
har gjorts med utgångspunkt från de interna resultaten 
och intäkterna vid forskningsavdelningarna samt scha-
blonmässig fördelning av kostnaderna.

Universitetets externa forskningsfinansiering har följt 
samma utveckling som sektorn under de senaste åren. I 
början av 2000-talet ökade de externa forskningsmedlen 
kraftigt varje år, från 248 mnkr under 2000 till ca 330 
mnkr under 2003. Det var huvudsakligen projektme-
del från EUs strukturfonder som bidrog till ökningen. 
Under tvåårsperioden 2004-2005, avstannade ökningen 
på nivån 57-58 % av de totala forskningsintäkterna. Den 
stora expansionen under 2006 kommer också i huvudsak 
från EU:s fonder samt från offentlig sektor. Under 2005 
beslutade universitetsstyrelsen att målet för universitetets 
externa forskningsfinansiering är att komma upp till 500 
mnkr årligen från år 2008, vilket svarar mot en externfi-
nansieringsnivå på ca 65 %. Institutionernas prognoser för 
2007-2008 pekar dock mot att externa forskningsintäkter 
når upp till drygt 400 mnkr årligen.

■ Tabell 32

Forskning/forskarutbildning exklusive
uppdragsforskning, tkr
  2004 2005 2006

INTÄKTER
Anslag  236 301 243 819 252 584
Avgifter  23 488 22 488 16 506
Bidrag  214 154 212 911 246 325
Räntor  2 738 2 318 2 166

Summa intäkter  476 681 481 536 517 581

KOSTNADER
Personal  293 655 291 460 312 430
Lokaler  46 542 48 563 55 262
Övrig drift  117 855 122 303 131 166
Räntor  1 707 1 432 938
Avskrivningar  12 477 12 101 14 368

Summa kostnader  472 236 475 859 514 164

Verksamhetsutfall  4 445 5 677 3 417

Resultar från andelar    
i dotterbolag  -1 243 -43 -485

TRANSFERERINGAR
Erhållna medel  23 782 19 260 11 487
Lämnade bidrag  -23 782 -19 260 -11 487

Kapitalförändring  3 202 5 634 2 932

■ Tabell 31

Forskning/forskarutbildning inklusive
uppdragsforskning, tkr   

  2004 2005 2006

INTÄKTER
Anslag  236 301 243 819 252 584

  236 301 243 819 252 584 

EXTERNA MEDEL

Vetenskapsrådet  15 131 13 507 15 132
Vinnova, Fas, Formas 32 386 31 583 35 654
Länsstyrelser  11 522 8 798 18 638
Statliga myndigheter övr 55 563 47 779 58 029
Kommuner, landsting 29 273 21 716 15 979
Svenska företag  77 691 84 269 82 999
Svenka stiftelser  33 730 35 151 33 701
Forskningsstiftelser 16 278 8 092 6 734
EU-medel strukturfonder 38 941 45 033 57 298
EU-medel rampr., org. 12 986 14 855 21 275
Utländska företag  1 389 5 629 8 873
Övriga privata  2 715 4 189 2 173
Räntor  2 750 2 483 2 502

Summa externa medel 330 355 323 084 358 987

Summa intäkter  566 656 566 903 611 571

KOSTNADER
Personal  350 791 347 103 369 344
Lokaler  55 410 56 320 63 902
Övrig drift  140 525 143 797 157 364
Räntor  1 929 1 779 1 067
Avskrivningar  13 157 12 675 15 835

Summa kostnader 561 812 561 674 607 512

Verksamhetsutfall 4 844 5 229 4 059

Andelar i dotterföretag -1 243 -43 -485

Kapitalförändring 3 601 5 186 3 574
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Ökad extern finansiering 
Universitetet fortsätter att göra kraftfulla ansträngningar 
på externfinansieringens område för att uppnå och bibe-
hålla målet för intäktsnivån. Viktiga satsningar är bl a stöd 
till uppbyggnad av starka forskningsmiljöer, rekrytering 
av forskarassistenter som genererar externa medel, mark-
nadsföringskampanj riktad mot finansiärer och informa-
tion för att skapa en breddning av forskningsfinansie-
ringen.

En viktig uppgift är att stödja forskare/forskargrupper 
i arbetet med att nå externa forskningsmedel. Dessutom 
anordnas utbildningar och workshops, och ekonomisk och 
juridisk vägledning erbjuds. Ett uttalat mål är att kraftfullt 
öka deltagandet i EUs ramprogram. 
 

REDOVISNING AV
REGERINGENS UPPDRAG 

Examen

Universitetet ska under perioden 2005 till 2008 nå 250 
examenspoäng inom det tekniska området och 35 exa-
menspoäng inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga 
området. Det innebär i genomsnitt 62,5 respektive 8,75 
poäng per år. Under de två senaste åren har båda veten-
skapsområdena överträffat målgenomsnittet. Prognosen 
för fyraårsperioden är att universitet når examensmålet. 

Marginalen för det tekniska området är liten då antalet 
examenspoäng har minskat under ett antal år och hälften 
av institutionerna anger en prognos för 2007-2008 som 
jämfört med utfallet 2005-2006 förefaller optimistisk. Det 
ökade antalet doktorander som antagits sedan 2000 kom-
mer att bidra till att prognosen förverkligas. Det humanis-
tisk-samhällsvetenskapliga området uppvisar däremot en 
fortsatt positiv trend och antalet examenspoäng ökar kon-
tinuerligt. Efter halva tiden inom nuvarande fyraårsperiod 
har nästan lika många examenspoäng nåtts som under hela 
perioden 2001-2004. 

Det totala antalet doktorsexamina ökar, medan antalet 
licentiatexamina minskar. En ökande andel av dem som 
avlägger doktorsexamen inom det humanistisk-samhälls-
vetenskapliga området har även en licentiatexamen, 43 % 
under 2006. Förmodligen är det en konsekvens av 2002 
års reform då det blev möjligt att anta till licentiatnivå. 
Inom det tekniska området däremot har det alltid varit 
vanligt att avlägga licentiatexamen som en etapp i dok-
torsutbildningen. Noterbart är att det har skett en ned-
gång med 14 procentenheter till 73 %, en andel som gäller 
både 2005 och 2006. 

Flertalet institutioner bedriver ett medvetet och aktivt 
förbättringsarbete för effektivare och förbättrad genom-
strömning. Exempel på åtgärder är förbättrad introduktion 
för doktorander, en ny modell för handledning, forskar-
grupper, faddersystem samt aktiv planering av forskarut-
bildning och uppföljning via individuella studieplaner. 

Andelen kvinnor bland de disputerade under året inom 
det humanistisk-samhällsvetenskapliga området nästan 
halverades under året jämfört med 2005 och andelen är nu 
densamma som 2003, 43 %. Inom det tekniska området 
minskade också andelen kvinnor, en femtedel av dem som 
disputerade är kvinnor vilket även var förhållandet 2003. 
Däremot ökade andelen kvinnor bland dem som avlägger 
licentiatexamen inom båda vetenskapsområdena. 

■ Tabell 35

Examensmål för forskarutbildningen
 Mål Utfall Utfall 
 2005-2008 2005 2006

Tekniskt vetenskapsområde 250 67,5 65,5
Hum-sam vetenskapsområde 35 13,5 18,5

■ Tabell 33

Tekniska vetenskapsområdet inom
forskning/forskarutbildning, tkr

  2004 2005 2006

INTÄKTER
Anslag  196 995 204 594 209 336
Externa intäkter  208 484 197 398 215 825
Räntor  2 355 1 984 1 798

Summa intäkter  407 834 403 976 426 959

KOSTNADER
Personal  244 742 232 072 247 071
Lokaler  40 223 41 072 46 475
Övrig drift  100 995 101 670 106 868
Räntor  1 362 1 139 758
Avskrivningar  11 129 10 199 11 569

Summa kostnader 398 451 386 152 412 741

Verksamhetsutfall 9 383 17 824 14 218

■ Tabell 34

Humanistisk-samhällsvetenskapliga  vetenskaps-
området inom  forskning/forskarutbildning, tkr

  2004 2005 2006

INTÄKTER    
Anslag  39 306 39 225 43 248
Externa intäkter  29 158 38 001 47 006
Räntor  383 334 368

Summa intäkter  68 847 77 560 90 622

KOSTNADER
Personal  48 912 59 388 65 359
Lokaler  6 319 7 491 8 787
Övrig drift  16 860 20 633 24 298
Räntor  345 293 180
Avskrivningar  1 348 1 902 2 799

Summa kostnader  73 784 89 707 101 423

Verksamhetsutfall  -4 937 -12 147 -10 801
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Forskarskola rymdteknik
Luleå tekniska universitet leder den nationella forskarsko-
lan i rymdteknik, med Umeå universitet som partneruni-
versitet. Forskarskolan bedrivs vid Kiruna rymd- och mil-
jöcampus och baseras på den samlade kompetensen inom 
Institutet för rymdfysik (IRF) och de båda universiteten. 
Syftet är att utbilda forskare och lärare för den svenska 
rymdbranschens behov och att stärka forskningsöverbygg-
naden för grundutbildningen.

För närvarande finns 28 doktorander, varav tio är an -
tagna inom det tekniska vetenskapsområdet vid Luleå 
tekniska universitet. Övriga doktorander är antagna vid 
Chalmers samt vid universiteten i Lund, Stockholm och 
Umeå. Av dessa 28 doktorander är sju kvinnor. Uppdraget 
är att vid utgången av 2007 ha examinerat minst sjutton 
doktorander. Tio doktorander har hittills avlagt licentiat-
examen, tre doktorander har disputerat under 2005 och en 
under 2006. 

Samarbetet mellan Luleå tekniska universitet och part-
neruniversitetet består av gemensamma aktiviteter inom 

forskarskolan samt utveckling av kurser. Under året har 
en workshop anordnats på Space Expo, ESA/ESTEC i 
Noordwijk Holland. Där presenterade doktoranderna 
sina projekt och gjorde ett studiebesök på ESA/ESTEC. 
Under året har Forskarskolan gett kurserna Astrofysik och 
kosmologi samt Rymdmiljö. En projektkurs pågår löpande 
där tre till fyra doktorander från minst två lärosäten gör 
ett gemensamt projekt. Det har under 2006 resulterat i en 
vetenskaplig publikation.

Nyanställda professorer 
Universitetets mål för 2005-2008 är att minst 15 % av de 
professorer som anställs ska vara kvinnor. Under 2006 har 
fyra nya professorer rekryterats och fyra lektorer befordrats 
till professor. Av dessa åtta nyanställda professorer är fyra 
kvinnor. För åren 2005-2006 är 24 % av de nyrekryte-

■ Tabell 36

Antal examina inom forskarutbildningen

2004

(65)

(84)

(50)

(96)

(69)
(76)

(X)

( _ ) Totalt

(X)

2005 2006

Doktor män
Doktor kvinnor

Lic män
Lic kvinnor

-0

20

40

60

80

100

46

19

61

23

68

28

33

17

52

17

45

31

■ Tabell 37

Examina per vetenskapsområde inom forskarutbildningen

 Antal doktorsexamina Antal doktorsexamina  Antal examina
 som inte föregåtts av som föregåtts av Antal i forskarutbildningen 
 licentiatexamen 1 licentiatexamen 1 licentiatexamina 1 omräknade enligt  2 
Vetenskapsområde 2006 2006 2006 2006

Humanistisk-samhälls-    
vetenskapligt 8 (22) 6 (14) 15 (62) 18,5 (60)
Tekniskt 15 (40) 40 (160) 61 (280) 65,5 (260)

1 Antal examina utan omräkning.
2 Doktorsexamen räknas som en examen, om den inte föregåtts av licentiatexamen.

Doktorsexamen som föregåtts av licentiatexamen och licentiatexamen räknas som en halv examen.

Inom ( ) anges det beräknade antalet för perioden 2005-2008

■ Tabell 38

Nyanställda professorer

REKRYTERADE PROFESSORER, ANTAL

Totalt 12 Totalt 4

2006

11

2005

20062005

MänKvinnor

Totalt 5 Totalt 4

4

1

1

2 2

2 2

BEFORDRADE PROFESSORER
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rade och befordrade professorerna kvinnor. Tillsammans 
med satsningen på kompetensutveckling och meritering 
av främst disputerade kvinnor, är bedömningen att målet 
kommer att nås. 

FORSKARUTBILDNING 

En kontinuerlig utveckling pågår för att öka genomström-
ningen och skapa en rättssäker utbildning för doktorander. 
Nämnderna har tydliggjort avgränsningen mellan forskar-
utbildning och institutionstjänstgöring samt fastställt 
riktlinjer för lägsta acceptabla tid för handledning per 
doktorand. Nämnderna har vidare fastställt riktlinjer och 
anpassade avtalsmallar för doktorander som är antagna 
vid universitetet men har en extern arbetsgivare i form av 
annan högskola, företag eller myndighet.

Nämnderna har följt upp hur prefekterna förvaltar det 
delegerade ansvaret att alla doktorander ska ha en indivi-
duell studieplan, som är registrerad i universitetets diarie-
system. Majoriteten av prefekterna använder den individu-
ella studieplanen som ett instrument för styrning av verk-
samheten. Mallen för individuell studieplan har utökats så 
att handledare och doktorand gemensamt kan beskriva hur 
utbildningens upplägg och genomförande påverkas av den 
tänkta karriären efter examen.

Rektor har beslutat att den andra omgången av fyra 
av universitetets forskarskolor inom arenorna ska starta. 
Arena media, musik & teknik startade hösten 2006 och de 
övriga tre arenorna Innovativ teknik & företagande, Jor-
dens resurser samt Livsstil, hälsa & teknik förväntas rekry-
tera doktorander för start 2007. 

Marknadsföringen av universitetets generella och 
ämnesbreddande forskarutbildningskurser har förbättrats 
för att kunna rekrytera doktorander vid andra lärosäten 
till universitetets kurser. Meningen är att även f ler av de 
ämnesfördjupande kurserna ska rekrytera externa dokto-
rander.

En ny omgång av Research trainee har startat hösten 
2006. Research trainee utvecklar kvalitet och effektivitet 
i forskarutbildningen genom att främja nätverk och bättre 
introduktion till forskningsämnen/-områden och till 
forskning som arbete. Studenterna får ett stipendium som 
finansieras via institutionens egna medel och fakultetsme-
del. 

Innehållet i handledarutbildning och introduktionsut-
bildning av doktorander utvecklas kontinuerligt. Strate-
giska medel har fortsatt avsatts för kompetensutveckling 
av adjunkter för att öka antalet handledare. Under hösten 
2006 påbörjades arbetet med Bolognaanpassning av fors-
karutbildningen. 

Genomsnittlig studietid 
Genomströmningstakten inom båda vetenskapsområdena 
har förbättrats både för licentiat- och doktorsexamen 
under åren 2002 till 2006.  Nettostudietiden för doktors-

examen har förkortats något tack vare den ökade antag-
ningen till senare del av doktorsexamen.

Nettostudietiden för en doktorsexamen 2005 inom 
båda vetenskapsområdena var kortare än den stipulerade 
tiden åtta terminer. Tiden för en licentiatexamen inom 
det tekniska området är en termin längre än den nomi-
nella tiden fyra terminer. Inom det humanistisk-samhälls-
vetenskapliga området däremot är den bara 3,3 terminer. 
En förklaring är att adjunkter i forskarutbildning kan 
tillgodoräkna sig kurser från kompetensutveckling vilket 
medför en förkortad studietid. Under 2006 har netto-
studietiden ytterligare förkortats, dock inte för licenti-
atexamen inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga 
området. Den har förlängts något och är nu på samma 
nivå som 2004.

Nettostudietiden till licentiatexamen 2005 var något 
kortare för kvinnor än för män och tvärtom för doktors-
examen. Skillnaden var störst inom det tekniska området 
där nettostudietiden för män till doktorsexamen var 7,1 
terminer och för kvinnor 7,7 terminer. Under 2006 är 
skillnaden i nettostudietid marginell mellan könen, både 
för licentiat- och doktorsexamen. Kvinnor inom det tek-
niska området förkortar nettostudietiden med en termin 
under 2006 medan nettostudietiden för män i det när-
maste är oförändrad jämfört med 2005.

Universitet arbetar medvetet för att öka genomström-
ningstakten med bibehållen och helst förbättrad kvalitet. 
Via intern resursfördelningsmodell stimuleras institutio-
nerna att förkorta studietiden. Genom strategiska uppdrag 
med och utan resurser får institutionerna i uppgift att 
effektivisera forskarutbildningen. Under 2006 har 78 % 
av doktorsexamina inom det humanistisk-samhällsveten-
skapliga området avlagts inom sex år. Motsvarande siffra 
för det tekniska området är 77 %. I jämförelse med 2005 
är det en förbättring för humanistisk-samhällsvetenskap-
liga området med 11 procentenheter och en försämring 
inom det tekniska området med 4 %.

Antagna 
Det totala antalet nyantagna doktorander nådde rekord-
nivå under 2006. Den minskande trenden för antagning 
till det tekniska området vändes till en tydlig uppgång. 
Inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området 
växlar antagningarna mellan upp- och nedgång vartannat 
år. Under 2006 skedde en nedgång. 

Begreppet nyantagna doktorander är numera diskuta-
belt, eftersom doktorander som antas till licentiatexamen 
och vid en fortsättning antas till senare del av doktors-
examen inte är nya inom forskarutbildningen utan endast 
påbörjar en ny etapp. Inom det tekniska området är hela 
55 % av de som antagits till doktorsexamen, antagna till 
senare del. För humanistisk-samhällsvetenskapligt område 
är motsvarande andel 43 %. Bland de antagna till senare 
del av doktorsutbildningen återfinns förmodligen den 
relativt stora andel som antogs till licentiatexamen under 
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■ Tabell 39

Nyckeltal

FORSKNING/FORSKARUTBILDNING,
HUMANISTISK-SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT VETENSKAPSOMRÅDE
 
 Totalt varav Totalt varav Totalt varav
 2004 kvinnor 2005 kvinnor 2006 kvinnor

Nyantagna doktorander 19 42% 26 69% 21 52%
- varav mot lic examen 17 47% 18 83% 8 100%
Totalt antal doktorander 133 56% 135 59% 123 62%
- varav anställd som doktorand 54 70% 59 75% 50 74%
Doktorsexamina 5 60% 6 83% 14 43%
- varav tidigare lic examen 2  2  6 
Licentiatexamina 10 50% 17 47% 15 67%
Nettostudietid för en dr ex 7,0 terminer 7,9 terminer 6,9 terminer
Nettostudietid för en lic ex 4,6 terminer 3,3 terminer 4,6 terminer
Inrättade forskningsämnen 0  0  2 
Indragna forskningsämnen 0  0  0 

■ Tabell 40

Nyckeltal

FORSKNING/FORSKARUTBILDNING, TEKNISKT VETENSKAPSOMRÅDE

 Totalt varav Totalt varav Totalt varav
 2004 kvinnor 2005 kvinnor 2006 kvinnor

Nyantagna doktorander 80 25% 79 43% 138 33%
-varav mot lic examen 54 30% 49 39% 76 33%
Totalt antal doktorander 501 31% 550 31% 555 32%
- varav anställd som doktorand 262 34% 250 34% 258 34%
Doktorsexamina 60 27% 44 27% 55 20%
- varav tidigare lic examen 52  32  40 
Licentiatexamina 74 24% 79 25% 61 34%
Nettostudietid för en dr ex 8,4 terminer 7,3 terminer 7 terminer
Nettostudietid för en lic ex 4,9 terminer 5 terminer 4,3 terminer
Inrättade forskningsämnen 6  2  0 
Indragna forskningsämnen 3  1  1

■ Tabell 41

Nyckeltal

FORSKNING/FORSKARUTBILDNING, TOTALT LTU
 Totalt varav Totalt varav Totalt varav
 2004 kvinnor 2005 kvinnor 2006 kvinnor

Nyantagna doktorander 99 28% 105 50% 159 40%
- varav mot lic examen 71 34% 67 51% 84 39%
Totalt antal doktorander 634 31% 685 36% 678 37%
- varav anställd som doktorand 316 40% 309 42% 308 41%
Doktorsexamina 65 29% 50 34% 69 25%
- varav tidigare lic examen 54  34  46 
Licentiatexamina 84 27% 96 29% 76 41%
Nettostudietid för en dr ex 8,3 terminer 7,4 terminer 7 terminer
Nettostudietid för en lic ex 4,9 terminer 4,7 terminer 4,4 terminer
Inrättade forskningsämnen 6  2  2 
Indragna forskningsämnen 3  1  1
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2003 och 2004. Det medför att den könsmässiga obalansen 
behålls vid antagning till doktorsexamen eftersom en stor 
andel av dem var män inom det tekniska området respektive 
kvinnor inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga områ-
det. Den ökade obalansen mellan könen är speciellt fram-
trädande vid antagningen till licentiatnivå inom humanis-
tisk-samhällsvetenskapliga området där samtliga nyantagna 
är kvinnor. 2005 års kraftiga uppgång av nyantagna kvin-
nor bland doktorander inom det tekniska området vänds till 
nedgång.  Skillnaden kan delvis bero på att forskarskola för 
kvinnor omgång 3 startade 2005.

Totala antalet nyantagna doktorander överstiger under 
2006 det genomsnittliga lokala rekryteringsmålet 147 
doktorander/år för åren 2006 till 2008. Institutionernas 
prognos för antagningar 2007-2008 indikerar däremot att 
det kan bli svårt att behålla samma nivå som under 2006. 
Förutsättningen för ökad antagning bedöms vara förbättrad 
extern finansiering bland annat via ökad antagning av dok-
torander från företag och myndigheter. 

För det humanistisk-samhällsvetenskapliga området är 
prognosen för 2007-2008 mer positiv och förutsättningarna 
för att nå examensmålet för perioden 2009-2012 är goda.

Balansen mellan antagning till doktors- och licentiat-
examen har successivt förbättrats under de senaste åren. I 
jämförelse med föregående år har andelen antagningar till 
licentiat minskat med 33 procentenheter till 36 % inom det 
humanistisk-samhällsvetenskapliga området och med 7 pro-
centenheter till 55 % inom det tekniska området. 

Motverka social snedrekrytering
Eftersom doktorandernas sociala bakgrund inte följs upp är 
det svårt att bedöma om social snedrekrytering sker. Antag-
ning av yrkesverksamma bidrar eventuellt till att motverka 
social snedrekrytering. Etnisk mångfald främjas genom 
antagning av utländska doktorander inom vissa forskarut-
bildningsämnen. 

Genusperspektiv
Universitet har två forskningsämnen med genusinriktning 
inom det tekniska vetenskapsområdet. Inom två av univer-
sitetets humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarutbild-
ningsämnen pågår forskning där genusperspektiv utgör en 
aspekt. Seminarier som belyser genusfrågor har under året 
anordnats vid två institutioner inom det humanistisk-sam-
hällsvetenskapliga området. Genusperspektivet belyses även 
i universitetets handledarutbildningar. 

Åtgärder för jämn könsfördelning
De f lesta institutionerna har relativt jämn könsfördelning i 
forskarutbildningen, de behöver därför inte vidta speciella 
åtgärder. För att behålla eller förbättra balansen prioriteras 
underrepresenterat kön vid rekrytering och anställning. 
Könssegregerad antagning till grundutbildningen inom 
tekniskt område, vård och lärarutbildning försvårar dock 

utjämningen av könsfördelning inom forskarutbildningen 
vid vissa institutioner.

UPPDRAGSVERKSAMHET
INOM FORSKNING 

Uppdragsforskning är ett viktigt och expanderande områ-
de vid Luleå tekniska universitet. Tyngdpunkten ligger 
inom det tekniska vetenskapsområdet men den uppdrags-
finansierade forskningen ökar även inom det humanistisk-
samhällsvetenskapliga området. Finansiering till uppdrags-
forskningen har ökat stadigt under hela 2000-talet. Under 
året har intäkterna för uppdragsforskning uppgått till 94 
mnkr, vilket är en ökning med 9 mnkr jämfört med 2005. 
Huvudfinansiärer är framförallt svenska företag, offentlig 
sektor, forskningsstiftelser samt EUs strukturfonder.

Exempel på större projekt:
Volvo Aero Service Concept Design – Projektet ingår 
i ett nationellt f lygtekniskt forskningsprogram. Det över-
gripande syftet är att utveckla kompetensen inom funktio-
nella produkter. Man vill öka förståelsen för hur hårdvaru-
baserade tjänster kan modelleras, simuleras och visualiseras 
för att stödja utveckling och försäljning av funktionella 
produkter. Projektet finansieras till stor del av Saab AB 
och Volvo Aero Corporation.

Gruvförädlingsindustrins behov – Experimentella 
strategier utarbetas för hur ett effektivt experimentellt 
arbete med masugnar kan bedrivas och kvalitetssäkras. 
Även spårbarhetsproblematik i gruvförädlingsindustrin 
utreds med möjligheter till införande av verktyg för spår-
barhet i pelletsverk. Jämförelser görs mellan processer med 
redan fungerande hjälpmedel för spårbarhet och proces-
ser inom andra branscher som ännu inte använder dessa 

■ Tabell 42

Uppdragsverksamhet inom forskning
och forskarutbildning, tkr

INTÄKTER    
  2004 2005 2006

Avgifter och bidrag 89 963 85 202 93 654
Räntor  12 165 336

Summa intäkter  89 975 85 367 93 990

KOSTNADER    
Personal  57 136 55 643 56 914
Lokaler  8 868 7 757 8 640
Övrig drift  22 670 21 494 26 198
Räntor  222 347 129
Avskrivningar  680 574 1 467

Summa kostnader 89 576 85 815 93 348

Kapitalförändring 399 -448 642
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hjälpmedel. LKAB är uppdragsgivare och finansiär för 
projekten.

Utveckling av träråvara – Utveckling av nya högpres-
terande produkter från trä och träfiber som ska leda till 
ökad användning av skogsråvara. Inriktningen är förädling 
av trä för att möta den träbearbetande industrins och dess 
slutkunders behov och säkerställa en marknadsstyrd pro-
dukt- och processutveckling. Projekten finansieras till stor 
del av EUs strukturfonder, Kempestiftelsen, Älvsbyhus, 
SICOMP, Bo Rydin Stiftelse samt Nils & Dorthi Troeds-
sons forskningsfond. 

Praktisk filosofi – värderingar av miljörisker - Pro-
jektet ”att värdera och prioritera olycksrisker – jämför-
barhet och fördelning” angriper miljörisker på ett nytt 
och annorlunda sätt. Ur ett begreppsanalytiskt perspektiv 
utreder man den praktiskt-filosofiska grunden för värde-
ringar av miljörisker. Statens räddningsverk är finansiär 
för projektet.

Integrerad energimätning och reglering i fjärrvär-
mecentral – Syftet är att öka noggrannhet i energimät-
ning och ge automatisk maximering av differentialtempe-
raturen i värmecentraler. Det ökar möjligheterna till billi-
gare individuell varmvattenenergimätning i f lerfamiljshus. 
Svensk Fjärrvärme AB är uppdragsgivare och finansiär.

Storskalig framställning av bärnstenssyra från för-
nyelsebar råvara – Forskningen syftar till att karaktäri-
sera och optimera råvara och fermenteringsförhållanden. 
Man strävar efter att utveckla en konkurrenskraftig bio-

teknisk process där förnyelsebara råvaror kan användas för 
framställning av biologisk bärnstenssyra som i sin tur kan 
förädlas till olika produkter, exempelvis biologiskt ned-
brytbara plaster. Uppdragsgivare och finansiär är Diversi-
fied Natural Products Inc. (USA).

Holding AB
Universitetet övertog 1998 ägaransvaret för Holding AB 
vid Luleå tekniska universitet från Näringsdepartementet, 
som överförde ett kapital i bolaget på 4 mnkr. Affärsidén 
är att bistå med kompetens och ägarkapital för företagsut-
veckling och kommersiell exploatering av forskningspro-
jekt från universitetet.

Under 2001 blev Holding AB delägare i riskkapitalbo-
laget Lunova AB tillsammans med Teknikbrostiftelsen 
och Norrsådd AB, som i sin tur skapats av Industrifon-
den, Sjätte AP-fonden och Norrlandsfonden. Holding 
AB investerade 5 mnkr i Lunova AB vars kapitalbas är 
30 mnkr. Holdings verksamhet utförs i stor utsträckning 
via Lunova AB som erbjuder ägarkapital och manage-
mentstöd till avknoppningsföretag från universitetet.

Aurorum Business Incubator AB bildades under 2005 
av Holding AB tillsammans med Längmanska företagar-
fonden, Innovationsbron Luleå AB, Norrlandsfonden och 
Aurorum Science Park. Företaget ska stödja affärsidéer i 
tidiga faser. Idéerna ska ha en tydlig koppling till Luleå 
tekniska universitet.

Holding AB:s fastställda resultat för 2005 blev 
-0,5 mnkr som till största delen beror på att aktierna i ett 
intresseföretag skrivits ner. Resultatet redovisas i universi-
tetets bokslut för 2006. 
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SAMVERKAN MED OMVÄRLDEN 

Konkret forskningssamverkan med företag sker ofta i cen-
trumbildningar. Ett centrum som beviljats under året är 
Faste-laboratoriet, ett av VINNOVA:s 15 VINN Excel-
lence Centers, där universitetet tillsammans med bland 
andra Volvo Aero, LKAB, Stora Enso, Hägglunds Drives 
och Gestamp ska bedriva forskning om funktionella pro-
dukter. Universitetet medverkar också tillsammans med 
MEFOS, LKAB och SSAB i ett av åtta Institute Excel-
lence Centres. VINNOVA, ICIC-stiftelsen och Stiftelsen 
för strategisk forskning vill med dessa medverka till upp-
byggnaden av internationellt starka miljöer för forskning, 
utveckling och innovationer som har stor betydelse för 
svensk konkurrenskraft och tillväxt och som fungerar som 
komplement till universitet och högskolor. Även centru-
met Lean Wood Engineering har beviljats medel av VIN-
NOVA. Universitetet ska där som koordinator tillsam-
mans med Linköpings tekniska högskola, Lunds tekniska 
högskola och tolv företag samverka för ett effektivare 
träbyggande.

Som ett resultat av samarbete mellan universitetet och 
lokala testföretag har verksamheten i Centre for automo-
tive system technologies and testing (CASTT) börjat kon-
kretiseras. Centrumet stödjer bilindustrin via de regionala 
testföretagen genom att koordinera forskning och utbild-
ning vid universitetet så att verksamheten blir till nytta för 
alla parter.  

Svenskt Vattenkraftcentrum (SVC) startade i full skala 
under året. SVC, med Elforsk som administrativ samord-
nare, består av de två kompetensområdena Vattenbygg-
nad respektive Vattenturbiner och generatorer. SVC ska 
säkerställa Sveriges kunskaps- och kompetensförsörjning 
för effektiv och tillförlitlig vattenkraftproduktion. Uni-
versitetet samverkar här med Svensk vattenkraftsindustri, 
Energimyndigheten, Svenska Kraftnät, Kungliga tekniska 
högskolan, Chalmers tekniska högskola och Uppsala uni-
versitet.

Samarbete med Energimyndigheten har även skett inom 
samverkansprogrammet Uthållig kommun. Programmet 
ska bidra till att öka takten i byggandet av ett uthålligt 
samhälle, dels genom att den faktiska energianvändningen 
ska påverkas, dels genom att skapa nya och vitalisera redan 
etablerade samverkansprocesser mellan olika aktörer. 
Medverkande kommuner är Borås, Ulricehamn, Ving-
åker, Solna och Örnsköldsvik.

Norrbottens läns landsting har initierat en satsning 
inom Förnyelsebar energi, diskussionerna om ett mer 
formaliserat samarbete mellan universitetet och ett antal 
regionala intressenter har påbörjats. Den planerade profi-
len är förnyelsebar energi, energieffektivisering och miljö-
effekter. Samarbetet stöder Hållbar resursanvändning, ett 

Gemensamt för
utbildning och forskning

av universitetets prioriterade områden. 
Universitetet har fortsatt arbetet med att ta en tydligare 

roll i det regionala innovationssystemet. Ett förslag till en 
affärsplattform har tagits fram för att bättre kunna ta hand 
om kommersialiserbara idéer från universitetets forskning 
och samverkan. Inom VINNOVA:s Nyckelaktörspro-
gram har universitetet genomfört en självutvärdering och 
tillsammans med Umeå universitet ansökt om medel för 
utveckling av metoder för nyttiggörande av forskningsre-
sultat samt utveckling av entreprenöriell kultur. 

Idéhuset är studenternas företagsforum som drivs i pro-
jektform. Idéhuset har medverkat till att ett 30-tal nya stu-
dentföretag har bildats och att företagande som en möjlig 
karriärväg för studenterna har tydliggjorts genom infor-
mation, medverkan i kurser och konsultationer.

För att utveckla den entreprenöriella kulturen inom uni-
versitetet har ytterligare ett antal aktiviteter genomförts. 
Samarbetet med Handelshögskolan vid Umeå universitet 
i projektet Plattform Entreprenörskap i Norr har fortsatt 
och ett program för utbildning av entreprenörskapstrai-
néer med sikte på generationsväxling i regionens små och 
medelstora företag har startats. På universitetsövergripande 
nivå har projekten Ett entreprenöriellt universitet (EEU) 
och Entreprenörskap i lärarutbildningen (ELUP) fortsatt. 
Projekten genomförde under hösten tillsammans med 
Idéhuset och Venture Cup en Entreprenörskapsvecka för 
första gången. Inom ELUP-projektet har en pilotkurs med 
studenter getts liksom riktade kompetensutvecklingsinsat-
ser i skolor i regionen. 

Som ett led i universitetets mål att etablera sig som en 
världsledande inom CWE-området har konferensen Colla-
borative Working Environments for business and industry 
(CWE 06) genomförts i Bryssel i samverkan med EU-
kommissionens generaldirektorat för informationssamhäl-
let samt North Sweden European office. CWE handlar om 
smarta arbetssätt och IT-lösningar som underlättar utveck-
lingssamarbete i globala projekt, liksom hur mänskliga 
resurser och kreativitet bäst kan tas tillvara. Konferensen 
lockade cirka 250 personer från industri och akademi. 

Fyra Norra-samarbetet mellan kommuner och lärosäten 
i de fyra nordligaste länen har fått tydligare form under 
året. Målet är att skapa en gemensam arena för strategisk 
kompetensförsörjning. I handlingsplanen finns tre centrala 
utvecklingsområden: Samverkan lärcentra, universitet och 
näringsliv, Strategisk kompetensutveckling samt Aktions-
inriktad och interaktiv forskning. 

EU-projekt
Universitetet har under 2006 deltagit i 51 ramprogram-
projekt varav tre som koordinator. EU-medel till ram-
programprojekt har uppgått till 20,6 mnkr, vilket är en 
ökning med 39 % i förhållande till 2005.
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Universitetet har under 2006 avslutat sju projekt inom 
EU:s femte ramprogram, ökat antalet projekt inom EU:s
sjätte ramprogram från 16 till 31 samt ökat antalet Marie 
Curie-projekt från två till fyra.

Under 2006, som var det avslutande året för ansökningar 
inom EU:s sjätte ramprogram, har ett tiotal projektansök-
ningar lämnats in från Luleå tekniska universitet. Detta ska 
jämföras med 2005 då 49 projektansökningar lämnades in.

Universitetet har dessutom medverkat i 68 struktur-
fondsprojekt varav 24 inom de olika Interreg-program-
men. Ökningen av antalet projekt har skett inom Interreg-
programmen.

I ytterligare ett 20-tal strukturfondsprojekt har univer-
sitetet varit leverantör och/eller medfinansiär till andra 
regionala projektägare.

EU-medlen till strukturfondsprojekt har under året upp-
gått till 62 mnkr. Detta är en ökning med 26 % i förhål-
lande till 2005.

EU-medlen som avser övriga fonder har under året upp-
gått till 4,5 mnkr.

Totalt har EU-medlen ökat med drygt 33 % i förhål-
lande till 2005.

Regionala tillväxtprogrammet, RTP
Programperioden för Regionala tillväxtprogrammet har 
förkortats med ett år och avslutats 2006. Aktiviteterna i 
handlingsprogrammet har fortsatt under året. Universi-
tetet har representanter på lednings- och beredningsnivå 
i det regionala partnerskapet och aktiviteterna har under 
hösten förskjutits från nuvarande programperiod till kom-
mande. Universitetet har deltagit i programskrivningen av 
Regionala utvecklingsplanen, RUP, och programmen för 
Regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 
(Mål 2 Övre Norrland) och Mål 3 Nord 2007-2013.

Regionalt utvecklingscentrum
för skolutveckling, RUC
Regionalt utvecklingscentrum har haft ett intensivt år 
med nära samarbete med Myndigheten för skolutveckling 
som har resulterat i f lera aktiviteter i länets kommuner 
och i sameskolan. Utvecklingsprojekt som pågått under 
året är: 

Läs- och skrivutveckling – processinriktad utveck-
ling med föreläsningar och handledning för åtta arbetslag 
i länets skolor.

Matematik och lärande – kompetensutveckling och 
nätverk för matematikutvecklare i länets alla kommuner 
samt två nationella konferenser i samarbete med Natio-
nellt centrum för matematikutbildning.

Kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation 
– seminariedagar för skolchefer och utvecklingsledare.

Kunskap och bedömning – omfattande utvecklingsarbe-
te för samtliga kommuner, sameskolan och lärarutbildningen. 
Flera hundra pedagoger, lärare och skolledare har deltagit i 
föreläsningar, seminarier och samtalsledarutbildning.

Kvalitetsarbete i förskolan – fördjupad utveckling 
med seminarier och handledning för nyckelpersoner i 
samtliga kommuner samt en konferens för skolledare i 
förskolan.

Kompetensutveckling för lärare i vuxenutbild-
ning – handledning för lärargrupper inom vuxenutbild-
ningen i två kommuner.

Kompetensutveckling av processledare – kompe-
tensutveckling i stödmaterial om kunskap och bedömning 
i fyra kommuner i Norrbotten och Västerbotten.

Entreprenörskap i lärarutbildningen – utveckling 
av ett entreprenöriellt förhållningssätt i skola och lärarut-
bildning genom inspirationsdagar, processinriktad kompe-
tensutveckling och handledning.

■ Tabell 44

EU-finansiering, tkr  
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Forma framtiden – ett genuspedagogiskt skolprojekt 
för alla länets kommuner med processutbildning för skol-
ledare, workshops och nätverk för genuspedagoger, öppna 
föreläsningar och en nationell avslutningskonferens.

Dessutom har konferenser anordnats i samarbete med 
andra aktörer.

Under året har kvalitetsnätverket för länets utvecklings-
ledare träffats samt  deltagit i en seminarieserie genomförd 
av Centrum för skolledarutveckling.

Styrgruppen för RUC har beslutat om en verksamhets-
plan för 2007-2009 och den har fastställts av rektor samt 
Kommunförbundet Norrbotten.

INTERNATIONALISERING 

Universitetet ska bedriva ett internationaliseringsarbete 
som är offensivt, selektivt och målinriktat. Under året har 
en kartläggning av internationaliseringsarbetet genom-
förts. En ny internationaliseringsstrategi och handlings-
plan för perioden 2007-2011 ska tas fram under 2007.

Fakultetsnämnderna beaktar internationaliseringsar-
betet i den årliga planeringen. Under 2006 har kriterier 
tagits fram för allianssamarbeten, och kontakter med nya 
presentiva alliansuniversitet inletts. Ett annat exempel 
på satsningar är de stipendier som årligen delas ut till två 
kvinnliga forskare för att tillbringa en månad vid ett alli-
ansuniversitet samt medel till koordinatorer för arbete med 
alliansuniversitet. 

Utgångspunkten för Luleå tekniska universitets mål för 
internationalisering 2000-2006 finns bl a i Högskole lagen 
(1 kap. 5§) och i Målbild Universitetet 2006: ”För att 
skapa den miljö där ett kunskapsbyggande i världsklass kan 
utvecklas ska universitetet öka de internationella kontak-
terna, inom både forskning och grundutbildning. Kunskap 
bärs av människor och antalet möten mellan universitetets 
medarbetare och internationella forskare, företag etc ska 
öka betydligt. Universitetet ska till 2006 ingå allianser 
med ett antal svenska och utländska universitet, för att 
stärka kvaliteten inom forskning och grundutbildning och 
kunna erbjuda attraktiva utbildningar.” 

Mål och åtgärder

Mål:

■ Alla studenter som uppfyller kriterierna för studier 
utomlands ska ha möjlighet att delta i utbytesprogram. 
De studenter som inte studerar utomlands ska få inter-
nationella erfarenheter i studiemiljön hemmavid. 

■ Kurser på engelska uppmuntras och antalet ska öka. 
■ Studenter, doktorander och forskare ska efter utbild-

ningen framgångsrikt kunna verka i en internationell 
och mångkulturell miljö.

■ Alla doktorander bör bedriva forskarstudier utomlands 
under viss tid. Samarbete med utländska forskargrup-
per ska uppmuntras. Lärare ska få möjlighet till lärar-

uppdrag utomlands. Forskare ska stödjas att medverka 
i internationella forskningsprogram.

■ För ökad förståelse för andra kulturer och ökad etnisk 
mångfald ska Universitetet ha en god geografisk sprid-
ning bland samarbetspartners. 

För att uppnå målen har Luleå tekniska universitet syste-
matiskt ingått avtal med universitet som är av strategisk 
betydelse. De är geografiskt väl spridda och kan bereda 
plats för f lera studentkategorier. Tre universitet finns det 
redan tidigare alliansavtal med, avtal som karaktäriseras av 
stor bredd, långsiktighet och nära relationer mellan indivi-
der. Varje allians innehåller student- och lärarutbyte samt 
nära samarbete inom forskning och forskarutbildning. 
Minst två nya alliansuniversitet kommer att knytas till 
universitetet inom en snar framtid.

Under 2005 startade universitetet i samarbete med 
alliansuniversiteten i Nancy, Melbourne och Uleåborg 
treåriga forskarskolor och under 2006 har nio doktorander 
från Luleå tekniska universitet deltagit. 

I samarbetet med andra universitet har tvärvetenskap-
lighet uppmuntrats. Luleå tekniska universitet är interna-
tionellt sett banbrytande i samarbetsformer mellan olika 
discipliner. 

Allt f ler utbildningar och kurser ges på engelska och 
allt f ler utländska studenter söker sig till Luleå tekniska 
universitet. Institutionen för språk och kultur ger engelska 
språkkurser för anställda, som en kvalitetssäkring av den 
språkliga kompetensen hos personalen. Antalet föreläsare 
som undervisar på främmande språk blir allt f ler. Möj-
ligheterna till fortbildning, f ler utländska studenter samt 
utbyggnad av masterutbildningar bidrar till kvalitetshöj-
ningen. 

Två Erasmus Mundus Action 1 startade under 2005. 
Det ena programmet heter Space Master – joint European 
Master in Space Science and technology och koordineras 
av Luleå tekniska universitet. Partneruniversitet är Czech 
Technical Univerisity, Cranfield University, Helsingfors 
tekniska högskola, Julius Maximilian Universität, Würtz-
burg, Université Paul Sabatier. 47 studenter har tillbringat 
vårterminen 2006 vid rymdcampus i Kiruna. Det andra 
Erasmus Mundusprogrammet finns inom området avan-
cerad materialvetenskap. Partneruniveritet tillsammans 
med Luleå tekniska universitet är Sarlander Universität, 
INPL Nancy och Universidad Polytecnica de Catalonya 
Barcelona. 

Genom att ta tillvara hemvändande studenters erfaren-
heter förbättras förhållandena för framtida ut- och hitre-
sande studenter. Alla återvändande studenter skriver en 
utvärdering i programmet STARS – Study Abroad Report 
System. Även inkommande studenter uppmanas att skriva 
en sådan rapport. Lärare som varit på lärarutbyten lämnar 
en skriftlig reserapport. 

Inresande studenter erbjuds ofta att delta i marknadsfö-
ring av studentutbyte och i den allmänna studentrekryte-
ringen. Detsamma gäller studenter, lärare och administra-

ÅRK
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tiv personal med ursprung utanför Sverige. 
Universitetet erbjuder svensk språkundervisning till alla 

utländska studenter. 
Allt f ler utländska studenter innebär att svenska studen-

ter dagligen möter människor från hela världen. Det bidrar 
till internationaliseringen på hemmaplan och ökar intres-
set för internationella frågor. Internationella organisationer 
som IAESTE och ESTIEM är verksamma vid universite-
tet och ordnar aktiviteter och praktikplatser utomlands. 
Svenska och utländska studenter blandas när det gäller 
studentbostäder och LURC (Luleå University Reception 
Committe) bedriver omfattande fadderverksamhet för de 
utländska studenterna. 

I Bolognaprocessen har de europeiska utbildningssyste-
men harmoniserats. Utbildningarnas längd, innehåll och 
språk är några viktiga faktorer som bidrar till en europeisk 
samsyn på högre utbildning. Bolognagruppen vid Luleå 
tekniska universitet har presenterat en rapport om hur 
utbildningarna ska anpassas så att de fungerar i ”the Euro-
pean Higher Education Area”. 

Universitetet ingår i University of the Arctic (UArc-
tic), som tillkom 2001 på initiativ av Arktiska Rådet och 
innefattar drygt 100 lärosäten från åtta länder. UArctic är 
ett ”universitet utan väggar”. Luleå tekniska universitet 
medverkar inom forskarutbildning och grundutbildning 
med kurser och samarbetslösningar med klimatologiska 
förtecken. Universitetet deltar i North2North som är 
ett stipendieprogram för mobilitet inom UArctic. Uni-
versitetet deltar även i två Erasmus Mundus projekt med 
institutioner inom UArctic; ”Go North! Enhancing Att-
ractiveness of Higher Education in Circumpolar North” 
och “Development of International marketing network to 
promote Barentsregion Higher Education”. I oktober 2006 
var Luleå tekniska universitet en av arrangörerna av ”the 
Northern Research Forum” konferensen, ”the Borderless 
North” med drygt 150 deltagare.

Utbytet i siffror
Universitetet har cirka 150 formaliserade avtal på olika 
nivåer. Under 2006 har 93 studenter läst utomlands i uni-
versitetets regi. Motsvarande siffra 2005 var 108. Antalet 
studenter som läser utomlands minskar för tredje året i rad. 
Enligt den utvärdering som genomfördes under våren, 
beror detta enligt studenterna på att informationen om 
möjligheter till utlandsstudier är svåråtkomlig, få möjlig-
heter till studier i engelskspråkliga länder samt att man 
hellre vill göra praktik utomlands. Kritiken har uppmärk-
sammats och åtgärder vidtagits, bland annat förbättrad 
information. Närmare hälften av de utresande studenterna 
kommer från Institutionen för industriell ekonomi och 
samhällsvetenskap. USA och Kanada är de mest populära 
destinationerna. 

Det var 324 studenter som läste inom utbytesprogram 
vid Luleå tekniska universitet under 2006. Motsvarande 
siffra för 2005 var 331. Av de inkommande studenterna 
var 276 Erasmus-studenter. Merparten av dem kom från 
Frankrike, Spanien och Tyskland. Det råder stor obalans 
mellan inkommande och utresande, endast 38 av de utre-
sande studenterna åkte inom Erasmusprogrammet. Statis-
tik saknas för andra former av utlandsvistelser som praktik, 
projekt- och examensarbeten samt studieresor. 

Universitetet har bedrivit 13 internationella masterpro-
gram som 2006 hade 240 studenter. Merparten av stu-
denterna kommer från Indien, Kina och Pakistan. Två av 
programmen är Erasmus Mundus, varav ett koordineras av 
Luleå tekniska universitet.

Antalet lärare, forskare och doktorander i internationellt 
utbyte har minskat något totalt. Antalet doktorander som 
tillbringat minst en månad utomlands har minskat medan 
antalet lärare/forskare har ökat. Merparten av lärarutbytet 
sker på eget initiativ, men även Linnaeus-Palme och Eras-
mus förekommer. Under året har 14 lärare varit på kortare 
läraruppdrag inom Erasmus. En lärare har finansierats av 
STINT-programmet Excellence in teaching för en ter-
mins vistelse i USA.

■ Tabell 45

Studentutbyte, 2004-2006

2004 2005 2006

InresandeUtresande

150

282

108
93

324331

■ Tabell 46

Internationellt utbyte* för lärare, 
forskare och doktorander 2004-2006
* minst en månads vistelse

  2004 2005 2006

Lärare, forskare    
utresande  23 20 26
inresande  19 33 27

Doktorander
utresande  23 36 27
inresande  8 6 2

Totalt  73 95 82
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STUDENTINFLYTANDE 

Programansvariga prefekter skulle enligt verksamhets-
uppdraget 2006 ytterligare utveckla programråden för att 
säkerställa en kontinuerlig förbättring av programmen och 
studenternas inf lytande i råden. Uppdraget har återrap-
porterats i den interna uppföljningen. Kursutvärderings-
projektet har följt upp kursvärderingsmodellen och arbetar 
med utveckling av modell och verktyg. Universitetet 
har som tidigare gett en introduktionsutbildning för nya 
studentrepresentanter i universitetsstyrelse och nämnder. 
Högskoleverket konstaterar i sitt beslut 2006-11-07 om 
uppföljning av tillsynsbesöket 2003, att universitetets 
modell och system för kursvärderingar är en bra till-
lämpning av högskoleförordningens bestämmelser. Likaså 
konstaterar verket att universitetets modell för samråd med 
studenterna uppfyller förordningens krav på studentrepre-
sentation. 

UTVÄRDERINGAR 

Egeninitierade utvärderingar
Fakultetsnämnderna har följt upp utbildningsprogram-
men och lämnat rekommendationer till prefekter och pro-
gramansvariga. En fakultetsövergripande uppföljning av 
statusen på forskarutbildningen pågår och rapport väntas i 
början av 2007.

Ett kvalitetsutvecklingssystem är under utveckling. Kva-
litetspolicy för grund- och forskarutbildning ska fastställas 
av universitetsstyrelsen i februari 2007. Mål, metoder och 
organisation ska utformas så att alla medarbetare känner 
engagemang för att driva kontinuerligt förbättringsarbete. 
Projektgruppen har inspirerats av andra lärosäten och före-
tag och kartlagt kvalitetsarbetet inom universitetets insti-
tutioner, förvaltning och nämnder. Alla intresserade har 
inbjudits till en kvalitetsdag med externa föreläsare. Per-
soner med ledningsuppdrag inom utbildningsområdet har 
kunnat påverka det framtida kvalitetsutvecklingssystemet 
för grund- och forskarutbildning.

Högskoleverkets utvärderingar
Luleå tekniska universitet genomförde 2005, inom Hög-
skoleverkets nationella utvärderingsprojekt, självvärdering 
av grund- och forskarutbildningen i arbetsvetenskap samt 
statsvetenskap, grundutbildningen i litteraturvetenskap, 
civilingenjörsutbildningar samt den teknikvetenskaplig 
forskarutbildningen. Under 2006 har universitetet tagit del 
av Högskoleverkets rekommendationer. 

Vid bedömning av ämnet arbetsvetenskap rekommen-
deras en gemensam vetenskaplig identitet genom att öka 
doktorandernas medverkan i gemensamma forsknings-
projekt. Ett antal forskarutbildningskurser bör vara obli-
gatoriska för samtliga forskarutbildningsämnen. Tekniska 
fakultetsnämnden har gett prefekten i uppdrag att beakta 

rekommendationerna vid utveckling av forskarutbild-
ningen. Breddmagisterutbildningen som var den enda 
grundutbildningen inom ämnet har upphört. Övriga pro-
gram och ämnen där arbetsvetenskap ingår har utvärderats 
separat. Ökning av den externa rekryteringen av lärare 
samt ett ökat deltagande i internationella utbytesprogram 
rekommenderades.

Statsvetenskaps profil är naturresurser, energi och miljö-
frågor vilket tillsammans med en mångvetenskaplig sam-
verkan inom universitetet är en styrka anser bedömarna. 
Det bör nyttjas i marknadsföringen för att rekrytera f ler 
studenter och samverkan bör utökas med f ler ämnen. 
Metodkurserna bör utvecklas i de fristående kurserna. 
Ämnet rekommenderas att stärka lärarkompetensen för att 
minska sårbarheten. Inom forskarutbildningen bör nätver-
ket utvecklas via externa handledare samt rekrytering av 
doktorander på nationell nivå. 

För första gången har en examensrätt ifrågasatts vid 
Luleå tekniska universitet. Det gällde rätten att utfärda 
kandidatexamen i ämnet litteraturvetenskap. Ifrågasättan-
det grundas på bristande forskningsanknytning i förening 
med verksamhetens ringa omfattning. Universitet har 
beslutat att huvudämnet upphör.

Goda avnämarkontakter, aktiv utveckling av undervis-
nings- och examinationsformer samt praktik inom vissa 
program framhålls som särskilt bra i bedömarnas slutsatser 
om civilingenjörsutbildningarna vid Luleå tekniska uni-
versitet. I övrigt anges följande som styrkor: närhet till 
stark forskningsmiljö, ingenjörsmässighet ingår i examens-
målet, introduktionen till studier och yrken, avvägningen 
mellan matematik, naturvetenskap och teknikvetenskap, 
infrastrukturen, den vetenskapliga kompetensen bland 
lärarna, internationaliseringsarbetet samt prestationsni-
vån. Bedömarna anger följande som förbättringsområden: 
ansvarsfördelningen mellan prefekter, utbildningsledare, 
programkoordinatorer och fakultetsnämnd, inslaget håll-
bar tillämpning av teknik, strategi för undervisning och 
examination, program som är uppdelade mellan olika 
campus, kvalitetssäkring på programnivå samt genom-
strömningen. Tekniska fakultetsnämnden beaktar resul-
tatet av utvärderingen för fortsatt utveckling av program-
men och i den pågående Bolognaanpassningen. 

I utvärderingen av teknikvetenskaplig forskarutbildning 
framhålls Luleå tekniska universitet som ett gott exempel 
på näringslivssamarbete. Rekommendationerna från bedö-
marna är att tekniska fakultetsnämnden bör minska antalet 
doktorander som antas enbart till licentiatexamen, aktivt 
arbeta för att nå könsbalans bland handledarna samt vida-
reutveckla formerna för regelbunden uppföljning av fors-
karutbildningen. I rekommendationerna ingår att inrätta 
ett doktorandombud. Den funktionen är redan etablerad 
vid universitetet, men uppenbarligen inte känd. Nämn-
derna har under hela 2000-talet haft en representant per 
nämnd som i funktionen som forskarutbildningsansvarig 
haft uppdraget att verka som doktorandombud.
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Våren 2006 följde HSV upp de ämnen och program 
som utvärderades 2002, vilket vid Luleå tekniska univer-
sitet var historia och högskoleingenjörsutbildningarna. 
Ämnet historia har prioriterat rekommendationerna att 
argumentera för fakultetsmedel till ämnesföreträdaren i 
teknikhistoria, ansöka om extern finansiering för ökad 
antagning av doktorander och även skapa förutsättningar 
för anställning efter examen. Ett studentråd har inrättats 
som komplement till universitetets kursvärderingssystem 
vilket bidrar till kvalitetsutvecklingen. Åtgärder för att 
öka internationalisering pågår och samverkan med andra 
svenska universitetet har utvidgats. 

Fem av ingenjörsprogrammen har upphört sedan utvär-
deringen. Till programmet Projektingenjör antas inte 
några nya studenter från och med 2005. Åtgärder har 
vidtagits så att programmen Miljö- och kvalitetsmanage-
ment samt Projektingenjör numera innehåller mer mate-
matik och teknik. Anpassningen till Bolognastrukturen 
har bidragit till kvalitetsförbättringar i samordningen av 
kurser och lärare mellan ingenjörs- och civilingenjörsut-
bildningarna. Former för studentmedverkan är fastställda 
och lärare deltar aktivt i utveckling av utbildningar och 
undervisningsformer. Det finns rutiner för uppföljning av 
program och genomförande av examensarbeten. Samver-
kan med näringslivet pågår. Ett fortsatt utvecklingsområde 
är internationaliseringen.

PEDAGOGISK UTVECKLING 

Högskolepedagogisk utbildning
Under 2006 har de högskolepedagogiska kurserna präg-
lats av att studentens lärande sätts i centrum i ett f lexibelt 
lärande. Två högskolepedagogiska kurser har genomförts: 
Högskolepedagogik 5p och Kursutveckling för kun-
skapsbyggande, som är en vidareutbildning för rutinerade 
högskolelärare. Högskolepedagogik 5p har givits vår- och 
hösttermin, medan Kursutveckling för kunskapsbyggande 
har genomförts februari till november parallellt med att 
deltagarna arbetat med utveckling i den egna verksamhe-
ten. Båda kurserna ses över för att stödja Bolognaprocessen 
och universitetets Vision 2011.

Högskolepedagogik 5p riktar sig till nya lärare med 
ringa tidigare erfarenhet av universitetsundervisning samt 
till doktorander. Den ger grundläggande behörighet för 
tillsvidareanställning som adjunkt eller lektor. Kursen har 
praktisk- didaktisk inriktning med anknytning till verk-
samheten på den egna institutionen/avdelningen. Såväl 
genderrelaterade frågor som frågor om olika kunskapsnivå 
och etnisk bakgrund behandlas. 

Under hösten 2006 har en påbyggnadskurs 6-10 poäng 
med inriktning mot f lexibelt lärande/distansundervisning 
färdigställts. Deltagarna förväntas arbeta med kurs- eller 
verksamhetsutveckling vid den egna institutionen och 
kursen kommer att ges för första gången under våren 
2007.

Handledarutbildning
Den gemensamma handledarutbildningen för båda veten-
skapsområdena har sedan 1999 genomförts årligen och 
består av tre steg. 

Det första utbildningssteget vänder sig till licentierade 
doktorander och nyligen disputerade doktorer. Steg 2 
utgörs av docentkursen vilken är ett krav för docentmeri-
tering. Steg 3 erbjuds seniora professorer och handledare 
och genomförs vartannat år, nästa utbildning ges 2007.

Ansökningar till Steg 1 har ökat vilket är glädjande 
eftersom utbildningen är frivillig och ökningen visar att 
det finns hög medvetenhet om behovet av kompetent 
handledning.

Könsfördelning totalt är tämligen jämn. Jämförelse mel-
lan vetenskapsområdena visar att tekniska vetenskapsom-
rådet har något större andel män.

INTERNA UTVECKLINGSPROJEKT 

Arbetet med att professionalisera och effektivisera admi-
nistration, infrastruktur och service har fortsatt under 
2006. Ett projektråd har inrättats för att prioritera och 
styra interna utvecklingsprojekt. Projektrådet ska säker-
ställa att projekten genomförs i enlighet med strategin, 
att projekten är ekonomiska försvarbara samt att den 
förväntade nyttan berättigar resursanvändningen. Samt-
liga projekt ska genomföras i enlighet med beslutad pro-

■ Tabell 47

Högskolepedagogik och handledarutbildning, antal deltagare

 Hum-sam Tekniskt
 vetenskapsområde vetenskapsområde Totalt
 kvinnor män kvinnor män kvinnor män Totalt

Högskolepedagogik, 5 p 11 5 9 20 20 25 45
Kursutveckling för kunskapsbyggande  6 3 3 3 9 6 15
Handledarutbildning, steg 1 6 7 2 7 8 14 22
Handledarutbildning, steg 2  3 3 3 7 6 10 16

Totalt  26 18 17 37 43 55 98

ÅRK



Årsredovisning 200640

jektmodell. Projektledare har genomgått en utbildning i 
projektstyrning och projektledning. Under 2006 har ett 
tjugotal utvecklingsprojekt bedrivits.

En ny databas för utbildningsplaner och examens-
beskrivningar har tagits fram för att effektivisera, kva-
litetssäkra och förbättra servicen till studenterna. En 
processkartläggning och rutinbeskrivning för hela utbild-
ningsprocessen har genomförts. Processbeskrivningar och 
rutiner finns på universitetets webbplats.

Införandet av det nationella antagningssystemet, NYA, 
har bedrivits som ett projekt under året.

Den befintliga kursdatabasen har Bolognaanpassats.
Universitetet har infört ett nytt CMS-verktyg, Polopoly. 

En gemensam webbplattform har införts för att stärka 
varumärket och tillgängliggöra information på ett bättre 
sätt. Alla institutioner har etablerat webbsidor i det nya 
verktyget. Två delprojekt har genomförts under året: sam-
ordnad utbildningsinformation samt effektiv personalin-
formation. Universitetets webb på engelska har utvecklats. 
En ny publikationsdatabas för publicering av avhandlingar, 
PURE, har införts. 

Nytt löne- och personaladministrativt system, Primula, 
har beslutats. Primula, som införs under 2007, möjliggör 
egenrapportering av ledigheter mm samt blir en bas för 
bemanningsplanering. 

Universitetet införde elektronisk fakturahantering 2003, 
arbetet har fortsatt under året med att bl a skapa möjlighe-
ter för elektronisk filöverföring.

En ny centraliserad IT-organisation bestående av två 
enheter, en beställande och en levererande del, sjösattes i 
december 2005. Den stora förändringen har under året lett 
till inkörningsproblem. Ett antal utvecklingsprojekt har 
bedrivits, för att styra och kvalitetssäkra IT-verksamheten 
och säkerställa kontinuerlig och effektiv drift.

INTERN REVISION 

Internrevisionen har under 2006 genomfört tre gransk-
ningar som avrapporterats till universitetsstyrelsen. Det 
första var en granskning av den nya IT-strategin med 
syftet att utvärdera om de tio effektiviseringsprojekten 
inom strategin är genomförda i enlighet med beslut. Den 
andra granskningen rörde den strategiska satsningen på 
kompetensutveckling av lärare med syftet att utvärdera 
om avsatta resurser har använts effektivt och om målen för 
satsningen har uppnåtts. Det tredje granskningen omfatta-
de en utvärdering av om lärarnas bisysslor hanteras i enlig-
het med regelsystemet och om rektors regeldokument är 
tillräckligt tydligt. Internrevisionen har även under året 
avrapporterat granskningen av studentrekryteringsproces-
sen från 2005 års internrevisionsplan. Styrelsen har för res-
pektive granskningsområde uppdragit till rektor att vidta 
åtgärder som grundar sig på internrevisionens iakttagelser 
och rekommendationer. 

PERSONAL 

Det minskade antalet studenter till grundutbildningarna 
har starkt påverkat personalfrågorna under 2006. Flera 
institutioner har arbetat med att få ekonomin i balans och 
har tvingats minska antalet anställda. I första hand har 
personalminskningar genomförts genom att tidsbegrän-
sat anställda inte getts förlängning, men lärare har också 
sagts upp på grund av arbetsbrist. Andra institutioner och 
ämnesområden har å andra sidan utvecklats i positiv rikt-
ning och anställt ny personal, främst inom forskningen. 

Att som arbetsgivare arbeta med både avveckling och 
rekrytering av personal samtidigt ställer stora krav på 
alla delar i organisationen. Erfarenheterna under året 
har resulterat i fungerande och effektiva arbetsformer i 
omstruktureringsarbete. Arbetsformer som är väl kända av 
alla parter.

En framgångsrik verksamhet förutsätter aktivt ledarskap 
som främjar ett klimat med tillit, öppenhet och lyhörd-
het. Universitetet bedriver därför ett aktivt och långsik-
tigt arbete för ledarutveckling. Under året har särskilt 
mellanchefernas arbetssituation uppmärksammats. Med 
mellanchefer avses avdelningschefer, direkt underställda 
prefekten. I allmänhet är avdelningscheferna också ämnes-
företrädare med ansvar för ämnets utveckling. Arbetsupp-
gifter och ansvarsområde har upplevts som otydliga både 
för avdelningscheferna själva och för den personal som de
är arbetsledare för. Otydligheter kan utgöra en arbets-
miljörisk. Tillsammans med företagshälsovården har per-
sonalenheten tagit fram en modell för undersökning och 
riskbedömning av avdelningschefernas arbetssituation. 

Ur kompetensförsörjningssynpunkt är doktoranderna en 
nyckelgrupp. Bra handledning och goda arbetsvillkor är 
framgångsfaktorer för forskarutbildningen och för rekry-
tering av forskarutbildad personal. En av de viktigaste 
faktorerna för goda villkor är att doktoranden känner 
anställningstrygghet. Att merparten av doktoranderna 
enbart antas fram till licentiatexamen måste omgående 
uppmärksammas. Universitetet ska sträva efter att merpar-
ten av doktoranderna antas till doktor.

Kompetensförsörjning
Målet för universitetets kompetensförsörjning är att attra-
hera och behålla lärare och forskare med spjutspetskompe-
tens samt erbjuda goda utvecklingsmöjligheter i en stimu-
lerande och hälsosam arbetsmiljö. Ytterligare ett angeläget 
mål är bättre balans mellan kvinnor och män. 

Tillsammans med universitetets övergripande mål att 
uppnå en jämn könsfördelning på alla typer av tjänster och 
på alla nivåer i organisationen (40 – 60 %), är det ett stra-
tegiskt viktigt mål att öka andelen forskarutbildade lärare 
inom alla ämnesområden. 

Det råder idag obalans i dubbel bemärkelse avseende 
andelen forskarutbildade lärare. Det tekniska vetenskaps-
området är mansdominerat och har nästan uteslutande 
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■ Tabell 48

Antal lärare fördelat på personalkategori     

 Män Kvinnor Totalt 
 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006

Professorer (inkl befordrade) 85 89 90 6 8 10 91 97 100
Universitetslektorer (inkl befordrade) 133 136 129 47 49 48 180 185 177
Forskarassistenter 3 3 16 3 2 5 6 5 21
Universitetsadjunkter 159 148 144 170 160 154 329 308 298
Forskare 21 23 15 13 10 11 34 33 26

forskarutbildade lärare. Det filosofiska vetenskapsområdet 
är kvinnodominerat och har inom de f lesta ämnesområ-
den lägre andel forskarutbildade lärare. Förklaringen finns 
i att universitetet inom det filosofiska forskningsområdet 
har utbildningar inom lärarutbildningarna och hälsoveten-
skap. Ämnen som ännu är relativt unga i akademiska sam-
manhang och som forskarutbildningsämnen. Åtgärder för 
att öka andelen kvinnor eller män inom respektive befatt-
nings- eller forskningsområde måste vara väl specificerade 
och riktade för att målet ska nås på sikt. 

För att uppnå målet att öka andelen forskarutbildade 
lärare har universitetet sedan ett antal år avsatt strategiska 
medel för kompetensutveckling av universitetsadjunkter 
till licentiat- eller doktorsexamen och då främst inom de 
hälsovetenskapliga ämnesområdena, musik, ekonomi och 
samhällsvetenskap, samt för lärarutbildningarna. Under 
2006 avsatte universitetet totalt 11 700 tkr för kompetens-
utveckling av befintlig personal. Genom satsningarna 
försöker universitetet både öka andelen forskarutbildade 
lärare och antalet kvinnor på högre akademiska uppdrag 
och anställningar.

För att ytterligare markera vikten av att öka antalet fors-
karutbildade lärare har universitetet beslutat att alla tillsvi-
dareanställningar av universitetsadjunkter utan forskarut-
bildning först ska prövas av respektive fakultetsnämnd.

Satsningarna på kompetensutveckling av universitets-
adjunkter är långsiktig och tillsammans med en återhåll-
samhet i nyanställningar av universitetsadjunkter förväntas 
god effekt på sikt. Under 2006 har sex universitetsadjunk-
ter befordrats till lektor, varav tre kvinnor och tre män. 
Andelen universitetsadjunkter av det totala antalet lärare 
har minskat med 2 % år från 2005 och är nu 45 %.

Rekrytering av nyckelpersoner, främst professor till-
lika ämnesföreträdare, bedrivs med stort engagemang 
och med gemensamma insatser från universitetsledning, 
institutionerna och anställningsnämnderna. Under 2006 
har fyra ämnesföreträdare nyrekryterats, ytterligare fyra 
rekryteringar är på väg att avslutas. Universitetet har dock 
fortfarande svårigheter att hitta kandidater till nya ämnes-
inriktningar inom främst teknik och systemvetenskap. 

I december 2006 hade universitetet 1 567 anställda, 
vilket innebär en minskning med 25 jämfört med föregå-
ende år, och den största minskningen var bland lärare som 
minskade med 38 personer. Av det totala antalet anställda 

var 55 % män och 45 % kvinnor, och andelen kvinnor 
har minskat med 1 % jämfört med föregående år. Antalet 
anställda redovisat efter anställningsform visar att antalet 
tillsvidareanställda har minskat med 28 personer jämfört 
med föregående år, och antalet tidsbegränsade anställda 
har ökat med tre personer. 

Av universitetets samtliga lärare är 37 % kvinnor, men 
redovisat per befattningskategori finns stora skillnader. Av 
det totala antalet professorer är 10 % kvinnor, av lektorer-
na 27 %, och bland universitetsadjunkterna är fördelning-
en 48 % kvinnor och 50 % män. I förhållande till 2005 har 
andelen kvinnliga lärare ökat med 1 %. 

Endast 13 % av de anställda är yngre än 34 år, och 29 %
är äldre än 55 år. Det stora f lertalet eller 59 % av de an -
ställda är 35-54 år. Medelåldern för kvinnor är 45 år och 
för män 44 år. 

Antalet årliga pensionsavgångar den närmaste 10-års-
perioden bland lärarna varierar mellan 13 som lägsta och 
18 som högsta antal. Relaterat till det totala antalet lärare 
är inte antalet pensionsavgångar oroande högt. Flertalet 
pensionsavgångar gäller främst teknisk och administrativ 
personal.

Planerade åtgärder för 2007: 
■ Universitetet har planerat att avsätta strategiska medel 

för viktiga nyrekryteringar av ämnesföreträdare, och 
nya forskargrupper inom strategiskt viktiga forsk-
ningsområden.

■ Strategiska medel avsätts för utveckling av ledare och 
ledarskap samt utökade resurser till utbildning av 
handledare genom att införa ett tredje steg i handle-
darutbildningen. 

■ Den pågående kompetensutvecklingen till doktors-
examen alternativt docent/professor kommer att pågå 
även 2007-2008.

■ Fortsatt kompetensutveckling av universitetsadjunkter 
inom hälsa och vård planeras.

■ Lokalt IDAS – ett chefs- och kompetensförsörjnings-
program för att främja kvinnors möjligheter och 
avancemang inom akademin och som chef/ledare vid 
universitetet. Syftet är att stödja kvinnors utvecklings-
möjligheter, undanröja hinder för avancemang samt 
utveckla former för stöd till personer i olika lednings-
funktioner. 
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■ Riktade satsningar för att öka andelen kvinnor bland 
docenter och professorer, vilket görs med strategiska 
medel 2007-2008 samt inom pågående EU-projekt 
2006-2007. 

■ Systematisk karriärplanering inleds i första hand för 
anställda doktorander. 

■ För anställningsnämndernas ledamöter planeras en ny 
utbildning i värderingar, juridik, intervjuteknik, per-
sonbedömning och jämställdhet.

Jämställdhet
Universitetet har idag en bristande balans mellan kvinnor 
och män. För alla typer av tjänster och på alla nivåer är det 
övergripande målet att underrepresenterat kön ska uppgå 
till minst 40 %. Jämställdheten främjas med aktiviteter av 
olika slag, t ex finansierad tid för forskningsmeritering så 
att det blir möjligt för kvinnor att nå högre akademiska 
poster. Universitet har under 2006 avsatt 3 mnkr för att ge 
kvinnliga lärare möjlighet att meritera sig till docent eller 
professor. Med stöd av EU:s strukturfonder startade ett 
pilotprojekt under 2006 för att främja långsiktig kompe-
tensförsörjning och kompetensutveckling av nyckelperso-
ner av underrepresenterat kön. Syftet med projektet, som 
omfattar nio disputerade kvinnor, är att genom nätverks-
samarbete och tid till individuell forskningsmeritering öka 
andelen docenter och på sikt professorer av underrepresen-
terat kön. 

Universitetet har satsat på två ledarutvecklingsprogram 
under året med tolv deltagare i vardera, hälften kvinnor 
och hälften män. Målgrupp är nya chefer och ledare samt 
presumtiva framtida ledare, främst kvinnor. 

IDAS-nätverket för disputerade kvinnor vid Luleå tek-
niska universitet, som bildades 2004, har arrangerat fyra 
seminarier/aktiviteter under året. Två utbildningsdagar i 
karriärplanering har genomförts för 35 kvinnor, liksom ett 
ettårigt mentorprogram för nio kvinnor och en man.

För att underlätta den långsiktiga ledarförsörjningen, ge 
kommande ledare bättre förutsättningar och för att synlig-
göra kvinnor som potentiella ledare startades i februari 
ett ettårigt pilotprojekt för en grupp om nio disputerade 
kvinnor. Projektet ”Nyfiken på ledarskap och lär känna 
ditt universitet” omfattar åtta seminarietillfällen, ett par 
studiebesök i beslutande organ och regelbundna samtal 
med intern coach. 

Enligt universitetets riktlinjer för rekrytering och till-
sättning av prefekter ska alla rekryteringsgrupper särskilt 
uppmuntra kvinnor att söka uppdrag som prefekt. Kravet 
på rekryteringsgruppen är att presentera både en manlig 
och en kvinnlig prefektkandidat vid varje nyrekrytering. 
Rekryteringsgruppen ska också redovisa till rektor på 
vilket sätt man har arbetat för att invitera och uppmuntra 
kvinnor att söka.

Ett av de viktigare syftena i alla universitetets satsningar 
på ledarutveckling och i aktiviteterna inom IDAS är att ge 
kvinnor utvecklingsmöjligheter samt undanröja hinder för 

avancemang till ledande uppdrag inom akademin.
Universitetets akademiska ledare är rektor, prorektor, 

prefekter, ordförande och vice ordförande i fakultets-
nämnd eller motsvarande. Det sammanlagda antalet aka-
demiska ledare är 21 personer, varav sju kvinnor. 

Sett till rektor, prorektor, ordförande och vice ordfö-
rande i fakultetsnämnder eller motsvarande så är fyra av 
åtta ledare kvinnor. Andelen kvinnor i prefektgruppen är 
25 %. Andelen kvinnor bland universitetsförvaltningens 
enhetschefer är 50 % och bland institutionernas adminis-
trativa chefer 83 %. 

Anställda professorer 
Det totala antalet professorer vid universitetet var 100 i 
december 2006, adjungerade professorer ej inräknade; en 
ökning med två jämfört med 2005. Av dessa är 90 män 
och 10 kvinnor. Antalet kvinnor har ökat med två under 
året och antalet män med en. Omräknat är antalet pro-
fessorer 99 helårsanställda för 2006, en ökning med fyra 
jämfört med 2005. Sett över en fyraårsperiod har antalet 
helårsanställda professorer ökat med 21.

Det är värt att notera att universitetet använder två 
benämningar för befattningen professor. Dels benämning-
en professor enligt Högskoleförordningens mening, och 
dels professor tillika ämnesföreträdare, vilket innebär ett 
uppdrag som forskningsledare inom sitt ämne.

Forskarassistenter och biträdande lektorer
Antalet befattningar som forskarassistent har historiskt 
sett varit få vid universitetet. Under 2006 har det skett ett 
trendbrott, i och med att universitetet avsatte strategiska 
medel för att utlysa forskarassistentbefattningar under två 
år. Målet är att stärka forskningsuppbyggnaden inom ett 
antal viktiga ämnesområden.

Under året har tio anställningar som forskarassistent till-
satts, varav fyra med kvinnor och sex med män. Vid till-
sättningen är ett av målen att rekrytera kvinnor och män i 
lika omfattning.

Sjukfrånvaro
Ett av universitetets mål för 2006 var att minska sjuk-
frånvaron. Särskilda satsningar för långtidssjukskrivna har 
genomförts i nära samarbete med företagshälsovården. 

■ Tabell 49

Forskningsämnen och ämnesföreträdare, 2006

  Tekniskt Hum-Sam Totalt

Antal forskningsämnen  53 17 70
Ämnesföreträdare per 31/12  45 9 54
Rekryterade under 2006  4 0 4
Entledigade under 2006  1 0 1
Rekrytering pågår  8 7 15
Tjänstledig  0 0 0

ÅRK

ÅRK

ÅRK

ÅRK
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Parallellt har det drivits ett projekt avseende tidig rehabi-
litering, även detta i nära samarbete med företagshälsovår-
den. Projektmedel ur ”Satsa friskt” från Utvecklingsrådet 
har möjliggjort ökade satsningar på rehabilitering och 
förebyggande insatser. Dessa satsningar tillsammans med 
andra löpande insatser och väl fungerande rutiner för 
rehabiliteringsarbetet har gett resultat. Sjukfrånvaron har 
minskat med närmare 15 % under året, från 3,7 till 3,1 %
(sjukfrånvaro anges i procent av tillgänglig tid). Det är 
framförallt långtidssjukfrånvaron i åldrarna 50 år och äldre 
som minskat. 

LOKALER 

Effektivisering av lokalbeståndet fortsätter genom omstruk-
turering. Under 2006 har Institutionen för hälsovetenskap 
f lyttat från Boden till Campus Luleå. En åtgärd som till-
sammans med andra omstruktureringar har medfört en 
viss ökning av lokalbeståndet i Luleå.

Lokalökningen i Luleå är tillfällig och en följd av insti-
tutionernas önskemål om verksamhetsanpassade lokaler 
samt lokaler för Akademica (Kårhus, StiL, m m). 

Nyckeltalet lokalkostnadernas andel av universitetets 
totala kostnadsomslutning är ett mått på effektiviseringen. 
År 2000 var detta nyckeltal 14,2 %, 2003 12,8 % för att 
2006 öka något till 13,1 %. Ökningen beror på de omfat-
tande ombyggnationerna på campus Luleå.

■ Tabell 51

Långtidssjukfrånvaro*

2006      Alla
 –30 år 30–49 år 50 år– anställda

Kvinnor 2,06 3,18 4,51 3,58

Män 0,00 0,84 2,13 1,16

Totalt 0,62 1,99 3,29 2,29  
  

2005      Alla
 –30 år 30–49 år 50 år– anställda

Kvinnor 1,41 3,90 6,10 4,45
Män 0,18 0,79 3,31 1,57

Totalt 0,61 2,32 4,62 2,92

2004      Alla
 –30 år 30–49 år 50 år– anställda

Kvinnor 2,34 3,90 8,09 5,21
Män 0,15 1,62 2,05 1,53

Totalt 0,88 2,73 4,91 3,23

* Sjukfrånvaron, mer än 60 dagar presenterat i procent av möjlig arbetstid, enligt 

Ekonomistyrningsverkets anvisningar.

■ Tabell 50

Sjukfrånvaro*

2006      Alla
 –30 år 30–49 år 50 år– anställda

Kvinnor 4,04 4,19 5,85 4,79

Män 0,00 1,37 2,66 1,65

Totalt 1,41 2,76 4,21 3,12  
  

2005      Alla
 –30 år 30–49 år 50 år– anställda

Kvinnor 2,34 4,86 7,27 5,48
Män 0,29 1,23 4,02 2,06

Totalt 1,00 3,02 5,55 3,66

2004      Alla
 –30 år 30–49 år 50 år– anställda

Kvinnor 2,80 5,17 9,28 6,37
Män 0,28 2,03 2,59 1,94

Totalt 1,12 3,55 5,75 3,98

* All sjukfrånvaro presenterat i procent av möjlig arbetstid, enligt Ekonomistyr-

ningsverkets anvisningar.
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Årets
hedersdoktorer
Varje år utser fakulteterna vid Luleå tekniska universitet ett 
antal hedersdoktorer. Det är människor som på olika sätt varit 
inspirationskällor och som bidragit till forskning, utbildning 
och utveckling vid universitetet. Tekniska fakulteten har för år 
2006 utsett två hedersdoktorer: Panos Plegas och Jiri Mar-
salek. Den filosofiska fakulteten har utsett Kjell Sundvall till 
hedersdoktor.
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Kjell Sundvall
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Kjell Sundvall föddes i Edefors utanför Boden och växte upp i Älvsbyn. Hans kar-
riär inom filmen startade vid Norrbottens-Kuriren, där han som tonåring recense-
rade film tillsammans med Gunnar Söderholm. I mitten av 1970-talet blev Sund-
vall antagen till filmregissörsutbildningen vid Dramatiska institutet i Stockholm 
och fick redan under utbildningen anställning vid SVT Drama. I dag arbetar han 
som frilansande regissör.

Kjell Sundvall
Filosofiska fakulteten har utsett regissören Kjell Sundvall till hedersdoktor. 
Han är norrbottning och en av Sveriges mest kända regissörer med kas-
sasuccéer som “Jägarna”, “Tomten är far till alla barnen” och “Grabben i 
graven bredvid”. Med sina filmer har han lockat en helt ny publik till landets 
biografer.

Motivering: 
Regissören Kjell Sundvall har i en rad filmer lyft fram och 
levandegjort ett norrländskt kulturarv, där äldre kulturtradition 
konfron terats med den moderna människans i hög grad inter-
nationaliserade tillvaro. Han har regisserat både kriminalfilmer 
och romantiska komedier – några exempel är filmerna om 
kommissarie Beck, ”Lorry”, ”Jägarna”, ”Tomten är far till alla 
barnen” och ”Grabben i graven bredvid”. För filmen ”Jackpot” 
tilldelas han Prix Italia och för filmen ”Jägarna” fick han 1996 
en Guldbagge för bästa regi. Han har även regisserat TV-seri-
er, reklamfilm och krogshower och han har varit sommarprata-
re i radioprogrammet ”Sommar” ett flertal gånger. Kjell Sundvall 
har också med sitt arbete bidragit till att etablera filmproduk-
tion som en växande kommersiell verksamhet i Norrbottens 
näringsliv. Han är en stark företrädare för Norrbotten och leda-
mot i Norrbottensakademien som fungerar som en länk mellan 
Luleå tekniska universitet och regionen. Själv kallar han sig en 
lokalpatriot för Norrbotten”.

Filosofiska fakultetens hedersdoktor år 2006

”
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Panos Plegas är född och uppvuxen i Grekland och kom till Sverige för 30 år 
sedan. De senaste 20 åren har han arbetar som projektledare vid Volvo Aero i 
Trollhättan. Han har bland annat ingått i Volvo Aeros utvecklingsgrupp, där han 
på plats hos General Electric i USA utvecklat civila flygmotorer och han har del-
tagit i det europeiska rymdsamarbetet för utveckling av huvudmotorn till Ariane-
raketen. 

Panos Plegas
Tekniska fakulteten har utsett Panos Plegas till hedersdoktor. Genom sina 
insatser inom Volvo Aeros produktutveckling och teknologiutveckling har han 
bidragit till företagets världsledande position. Plegas betraktas som en före-
bild för framtidens teknikchefer. 

Motivering: 
”Panos Plegas utses till hedersdoktor för att han med kompe-
tens i världsklass har utvecklat kunskapen för hur global pro-
duktutveckling i nätverk ska bedrivas och hur produktutveck-
lingen påverkas av nya affärsmodeller som funktionsförsäljning. 
Han har även med djupt engagemang stöttat Luleå tekniska 
universitets utveckling”.

Tekniska fakultetens hedersdoktor år 2006

”
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Jiri Marsalek
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Jiri Marsalek är sedan 1993 chef för Urban Water Management Project och 
forskare vid National Water Research Institute i Ontario, Kanada. Jiri Marsalek 
har ett starkt engagemang i internationella frågor, bland annat inom FN-organet 
Unesco och han har under året tilldelats en rad utmärkelser för sina insatser. 

Jiri Marsalek
Tekniska fakulteten har utsett Jiri Marsalek till hedersdoktor. Jiri Marsalek är 
en av pionjärerna inom det urbanhydrologiska området och har under drygt 
30 år varit en internationellt ledande auktoritet inom området. 

Motivering: 
”Jiri Marsalek utses till hedersdoktor för sin unika förmåga att 
ständigt finna nya frågeställningar samt för sin strävan att söka 
förklaringar/svar på dessa. Genom detta bidrar han starkt till att 
den internationella kunskapsnivån ständigt ökar och medver-
kar till dagens utveckling av samhället. Med sin ödmjukhet och 
lyhördhet för både ämnesområdet och för sina kollegor är han 
en stor förebild för såväl nuvarande forskare som för kommande 
forskargenerationer. Genom sin förmåga att kombinera veten-
skapliga resultat med ingenjörsmässiga/samhälleliga behov 
samt sin erfarenhet av multi disciplinärt arbete är han en eminent 
inspirationskälla för Luleå tekniska universitet.”

Tekniska fakultetens hedersdoktor år 2006

”
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Väsentliga uppgifter 2006
 2006 2005 2004 2003 2002

GRUNDUTBILDNING     

Antal hst inkl. uppdragsutbildning 7471 8 200 8 646 8 441 8 404

– andel kvinnor 51 % 51 51 50 48
– andel män 49 % 49 49 50 62

Antal hpr inkl. uppdragsutbildning 6528 6 954 7 178 7 233 6 5933

FORSKARUTBILDNING     

Antal nyantagna doktorander 159 105 99 127 116

– andel kvinnor (%) 40 50 28 40 29

– andel män (%) 60 50 72 60 71

Antal doktorander totalt >10% aktivitet 678 685 634 764 763

– andel kvinnor (%) 37 36 31 34 33

– andel män (%) 63 64 69 66 67

Antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 268 285 275 278 2924

Antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) 0 0 0 0 0

Antal doktorsexamina 69 50 65 39 50

Antal licentiatexamina 76 96 84 67 66

PERSONAL; LÄRARE 1     

Antal lärare totalt (årsarb.) 510 523 532 526 6234

– andel kvinnor (%) 35 35 35 33 35

– andel män (%) 65 65 65 67 65

Antal disputerade lärare (årsarb.) 331 360 371 332 2974

– andel kvinnor (%) 22 20 22 18 20

– andel män (%) 78 80 78 82 80

Antal professorer (årsarb.) 99 95 97 78 754

– andel kvinnor (%) 9 5 5 4 4

– andel män (%) 91 95 95 96 96

EKONOMI 2     

Intäkter totalt (mnkr), varav 1 204 1 184 1 208 1 180 1 101

Grundutbildning (mnkr) 592 617 642 616 567

– andel anslag (%) 92 92 90 90 89

– andel externa intäkter (%) 8 8 10 10 11

Forskning och forskarutbildning (mnkr) 611 567 566 564 534

– andel anslag (%) 41 43 42 41 42

– andel externa intäkter (%)  59 57 58 59 58

Kostnader totalt (mnkr) 1223 1 197 1 189 1 204 1 102

– andel personal (%) 60 60 60 61 60

– andel lokaler (%) 13 13 13 13 14

Lokalkostnader per kvm (kr) 1 600 1 600 1 549 1 375 1 348

BALANSOMSLUTNING (MNKR), VARAV 444 423 437 441 436

– oförbrukade bidrag 112 98 103 98 106

– årets kapitalförändring -19 -13 18 -22 -2

– myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 61 80 92 75 99

1 Definition enligt högskoleförordningen.

2 Enligt resultaträkningen.

3 uppgift om antalet hpr för uppdragsutbildning saknas

4 uppgifterna avser antalet. P g a byte av personaladministrativt systemet under 2002 har uppgifterna uttryckt i årsarbetare ej kunnat återskapas.
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 Not 2006-01-01- 2005-01-01-

  06-12-31 05-12-31

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Intäkter av anslag  798 074 809 141

Intäkter av avgifter och andra erssättningar 1 136 375 142 605

Intäkter av bidrag 1 265 054 227 824

Finansiella intäkter 2 4 550 5 030

      Summa  1 204 053 1 184 600

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Kostnader för personal 3 -728 856 -721 148

Kostnader för lokaler  -161 647 -158 042

Övriga driftkostnader  -300 931 -282 069

Finansiella kostnader 2 -1 724 -3 261
Avskrivningar och nedsskrivningar 8 -29 543 -32 660

      Summa  -1 222 701 -1 197 180
   
VERKSAMHETSUTFALL  -18 648 -12 580
   
Resultat från andelar i dotterföretag   
och intresseföretag 4 -485 -43
   
       Uppbördsverksamhet   

Intäkter av avgifter samt andra intäkter som

      inte disponeras av myndigheten  9 13

Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet  -9 -13
      Saldo  0 0

      Transfereringar 5  

Medel från statsbudgeten för finansiering av bidrag  6 489 6 756

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag  3 253 4 513

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag  2 185 8 085

Lämnade bidrag  -11 927 -19 354

      Saldo  0 0

Årets kapitalförändring 6 -19 133 -12 623

Resultaträkning, tkr
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 Not 06-12-31 05-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 7 2 531 76

Balanserade utgifter för utveckling  2 531 76
Materiella anläggningstillgångar 8 85 128 83 875

Förbättringsutgifter på annans fastighet  3 391 5 269

Maskiner och inventarier  80 180 76 621

Pågående nyanläggningar  1 298 1 726

Kulturtillgångar  259 259
Finansiella anläggningstillgångar 9 2 910 3 396

Andelar i dotterföretag och intresseföretag  2 910 3 396
Varulager mm  504 1 494

Varulager  504 1 494
Fordringar  66 207 62 387

Kundfordringar  40 306 37 362

Fordringar hos andra myndigheter  23 368 23 711

Örviga fordringar  2 533 1 314
Periodavgränsningsposter 10 140 659 113 850

Förutbetalda kostnader  39 939 37 652

Upplupna bidragsintäkter  90 111 67 080

Övriga upplupna intäkter  10 609 9 118
Avräkning med statsverket 11 -92 134 -20 008
Kassa och bank 12 237 938 178 088

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  222 254 169 814

Kassa, postgiro och bank  15 684 8 274

Summa tillgångar  443 743 423 158

   

KAPITAL OCH SKULDER   
Myndighetskapital 13 60 639 79 772

Statskapital  4 259 4 259

Donationskapital  5 529 5 636

Resultatandelar i dotterföretag  -604 -562

Balanserad kapitalförändring  70 588 83 062

Kapitalförändring enligt resultaträkningen  -19 133 -12 623
Avsättningar 14 20 887 20 157

Avsättningar för pensioner och likn förpliktelser  16 387 15 690

Övriga avsättningar  4 500 4 467
Skulder mm  165 233 147 546

Lån i Riksgäldskontoret 15 55 080 49 797

Skulder till andra myndigheter 16 31 609 32 354

Leverantörsskulder  49 058 42 691

Övriga skulder 17 29 486 22 704
Periodavgränsningsposter 18 196 984 175 683

Upplupna kostnader  62 431 61 755

Oförbrukade bidrag  111 524 97 582

Övriga förutbetalda intäkter  23 029 16 346

Summa kapital och skulder  443 743 423 158

Balansräkning, tkr
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Anslagsredovisning, tkr
REDOVISNING MOT ANSLAG          

 
Anslag  not Ing Årets Förd Om- In- Totalt Utgifter Utg. överf
   överf tilldelning ansl. disp drag- disp  belopp
   belopp enligt belopp  ning belopp  06-12-31
    regl brev 

      
25:37 Grundutbildning, ram  18 525 619 077    637 602 545 490 92 112  
16:25 37001 Takbelopp, ram  18 525 594 043    612 568 520 456 92 112
16:25 37003 Decentraliserad   18 843    18 843 18 843
 utbildning, ram           
16:25 37004 Utbildning i rymd   6 191    6 191 6 191  
 och miljö, ram           
 25:38 Forskning och 1 1 470 259 073   1 470 259 073 259 073  
 forskar utb. ram          
16:25 38001 Humansitisk-samhälls   32 458    32 458 32 458 
 vetensk., ram          
16:25 38002 Tekniskt, ram   176 890    176 890 176 890  
16:25 38003 Konstnärligt   1 055    1 055 1 055 
 utvecklingsarbete, ram          
16:25 38004 Ersättning för lokal- 1 1 470 48 670   1 470 48 670 48 670 
 hyror mm, ram          

Summa   19 995 878 150   1 470 896 675 804 563 92 112 

REDOVISNING MOT INKOMSTTITEL

Inkomsttitel  Årets inkomster Ing skuld Under året Utg skuld
   Inkomsttitel Inbetalt inkomsttitel      

2394 01 Övriga inkomster 9 13  22

NOTER TILL ANSLAGSREDOVISNINGEN

Anslag forskning/forskarutbildning, teknisk ram

A: Enligt regeringsbeslut 1:4,  datum 2006-06-14 ska Luleå tekniska universitet återbetala anslagssparandet inom forskning forskarutbildning,

1 470 tkr. Anslagssparandet är återbetalt.

B:  Av anslaget för forskning/forskarutbildning, teknisk ram har överförts till andra statliga myndigheter

via transfereringar 6 489 tkr.  Avser forskarskola rymd.

Matematiksatsning

Enligt regeringsbeslut 1:4, datum 2006-06-14 får Luleå tekniska universitet 420 tkr för matematiksatsning.

Anslaget som disponeras av kammarkollegiet är utbetalt. 

Ny utbildnings- och examensstruktur

Enligt regleringsbrev 1:4, datum 2006-06-14 får Luleå tekniska universitet 1 000 tkr för införandet av  ny utbildnings- och examensstruktur. 

Anslaget som disponeras av kammarkollegiet är utbetalt.

Särskild utbildning för lärare i yrkesämnen 

Enligt regleringsbrev 1:4, 2006-06-14 får Luleå tekniska universitet 391 tkr för våren 2006 och 440 tkr för hösten 2006,

totalt 831 tkr för att anordna särskild utbildning för lärare i yrkesämnen. Anslaget som disponeras av kammarkollegiet är utbetalt. 

Kombinationsutbildningar

I enlighet med förordning (2004:59) om vissa högskoleutbildningar som anordnas med särskilda medel s. k  kombinationsutbildningar ska

dessa redovisas som bidrag till verksamheten. Intäkterna ska redovisas inom ordinarie utbildning utan att ersättning för helårsstudenter och

helårsprestationer ingår i det som avräknas inom takbeloppet.   

Under år 2006 har Luleå tekniska universitet inte haft några studenter som omfattas av denna förordning.

Villkor 25:37 ap.1 Takbelopp

Per capita ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildnings-områdena anges under Gemensamma bestämmelser för

universitet och högskolor m m avsnittet Ekonomisk redovisning, Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner, punkt 7.

Ersättning för Luleå tekniska universitet särskilda åtaganden punkt 1 som anges under Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med

stödfunktioner beräknas per helårsstudent och helårsprestation och ingår i takbeloppet.

   

ÅRK
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Tilläggsupplysningar och noter
KOMMENTARER TILL NOTER
Belopp redovisas i tkr där ej annat anges.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Allmänt
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen ( 2000:605 ) 
om årsredovisning och budgetunderlag och studiedokumentationsför-
ordningen (1993:1153) samt tillkommande regeringsbeslut.

Luleå tekniska universitets redovisning följer god redovisningssed såsom 
den kommer till uttryck i ESV:s allmänna råd 6 § förordning ( 2000:606 ) 
om myndighetsbokföring.

Räkenskapsåret utgörs av kalenderår.

Brytdagen för periodens löpande bokföring var den 10 januari år 2006.

VÄRDERINGSPRINCIPER

Immateriella anläggningstillgångar
- Utgifter för utveckling som är av väsentligt värde för myndighetens 

verksamhet under kommande år aktiveras som immateriella anlägg-
ningstillgångar. Detsamma gäller utgifter för koncessioner, patent och 
licenser, programvaror, modeller, prototyper och egenutvecklade IT-
system.

 - Utgifter för forskning kostnadsförs.

- Immateriella anläggningstillgångar saknar fysisk substans, dvs de går  
inte att ta på men är en tillgång avsedd för stadigvarande bruk eller  
innehav.

 - Anskaffningsvärdet ska överstiga 100 tkr och den ekonomiska livs 
längden ska vara lägst tre år och högst fem år i normalfallet.

Materiella anläggningstillgångar
Tillgång med ett anskaffningsvärde på 10 tkr och en ekonomisk livslängd 
på tre år eller längre definieras som materiell anläggningstillgång.

Anläggningstillgång redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar enligt plan med beaktande av 
eventuellt upp-/nedskrivningsbehov

Tillämpade avskrivningstider
 - Möbler och inredning: 10 år

 - Datorer: Avskrivningstiden är individuellt bedömd vilket innebär att den 
faktiska ekonomiska livslängden utgör avskrivningstid. I de flesta fall 
innebär detta att persondatorer direktavskrivs.

 - Utrustning och övriga investeringar: Avskrivningstiden är individuellt 
bedömd vilket innebär att den faktiska ekonomiska livslängden utgör 
avskrivningstid.

 - Förbättringsutgifter på annans fastighet:  6 år eller 10 år tillämpas.

 - Kulturtillgångar: ingen avskrivning

 - From december 1998 tillämpas månadsavskrivningar på samtliga 
anläggningatillgångar. Före maj 1998 tillämpades helårsavskrivningar 
och juni-november 1998 användes halvårsavskrivningar.

Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag har värderats till anskaffningsvärdet justerat med 
universitetets andel av företagets resultat efter förvärv.

Långfristiga värdepappersinnehav
Långfristiga värdepappersinnehav har värderats till anskaffningsvärde 
med beaktande av eventuellt upp-/nedskrivningsbehov

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt princi-
pen först in/först ut och verkliga värdet. 
Avdrag för bedömd faktisk inkurens har gjorts.

Fordringar och skulder
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till det belopp varmed 
de beräknas bli inbetalda.

I de fall faktura eller motsvarande handling inkommit efter fastställd bryt-
dag eller där fordrings- eller skuldbeloppet inte är känt vid brytdagen, 
redovisas beloppet som periodavgränsningspost.
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens 
kurser.

Periodavgränsningsposter
Periodiseringar innebär att kostnader och intäkter hänförs till det år som 
dom avser. I allt väsentligt har periodiseringar skett för t e x leverantörs-
fakturor, semesterlöneskuld, avgifter samt intäkter som värderats utifrån 
nedlagda kostnader efter prövning av fordrans giltighet mot finansiär. 
Belopppsgräns för periodiseringar uppgår till 10 000 kr.

Finansieringsanalys
Universitet och högskolor medges under 2006 undantagna från bestäm-
melsen enligt 6 kap 2§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag om att universitet och högskolor ska upprätta och till 
regeringen lämna en finansieringsanalys. Beslut om undantag finns i reg-
leringsbrev för budgetåret 2007, Regeringsbeslut 1:54, 2006-12-21 i den 
Ekonomiska redovisningen, punkt 3.

NOTER RESULTATRÄKNING
 2006 2 005

■ Not 1 Intäkter      

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 110 591 113 402
Intäkter från andra myndigheter 25 784 29 203

Summa 136 375 142 605

Intäkter av bidrag 88 862 98 140
Bidrag från andra myndigheter 176 192 129 684

Summa 265 054 227 824

Avgifter enligt 4§ i avgiftsförordningen uppgår till 18 949 tkr

(25 719 tkr 2005)

I avgifter och andra ersättningar ingår uppdrag som avser tjänsteexport med

3 019 tkr

■ Not 2 Finansiella intäkter    

Ränteintäkter från Riksgäldskontoret 4 191 3 228
Övriga finansiella intäkter 359 1 802

Summa 4 550 5 030

I övriga finansiella intäkter  år 2005 ingår reavinst med 1 705 tkr från försälj-

ning av två lägenheter, Blompottan i Stockholm och MariePigg i Riksgränsen

 

Räntekostnader lån hos riksgäldskontoret -1 417 -2 393
Övriga finansiella kostnader -307 -868

Summa -1 724 -3 261

■ Not 3 Kostnader för personal   

Lönekostnader 479 077 473 594
Arbetsgivaravg, Pensionspremier o
andra avg enl lag o avtal 227 004 227 020
Övriga personalkostnader 22 775 20 534

Summa 728 856 721 148

Den mindre ökningen av personalkostnader beror på löneökningar och avsätt-

ningar för avvecklingskostnader samt en minskning av 39 årsarbetare.

Övriga personalkostnader har ökat som främst beror på ökade kostnader för kur-

ser och konferenser samtidigt har kostnaderna för rektrytering minskat.

Redovisning av sjukfrånvaro återfinns i presonalavsnittet.    
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 2006 2 005
■ Not 5 Transfereringar   

Medel från statsbudgeten för
finansiering av bidrag 6 489 6 756
Bidrag från stiftelsen för
strategisk forskning(SSF) 975 3 835
Bidrag från Kempestiftelsen 48 717
Bidrag från EU 288 3 514
Bidrag från Energimyndigheten 660 1 600
Bidrag från Vetenskapsrådet 908 1 174
Bidrag från andra universitet 864 679
Diverse bidrag 1 695 1 079

Summa 11 927 19 354

Lämnade bidrag   
Bidrag som förmedlats -11 927 -19 354

■ Not 6 Årets kapitalförändring   

Verksamhetsutfall -18 648 -12 580

Resultat från andelar i dotterföretag -485 -43

Årets kapitalförändring -19 133 -12 623

Av not 13 framgår hur kapitalförändringen fördelar sig på verksamhetsgrenar.

NOTER BALANSRÄKNING
 06-12-31 05-12-31

■ Not 7 Immateriella anläggningstillgångar  

Ing anskaffningsvärde 767 767
Årets investering 2 575 0
Ackumulerad avskrivning -690 -435
Årets avskrivning -121 -255

Restvärde 2 531 77

■ Not 8 Materiella anläggningstillgångar  

Förbättringsutgifter på annans fastighet  
Ing anskaffningsvärde 24 902 24 248
Årets investering 360 729
Årets utrangeringar/försäljning 0 -75
Ackumulerad avskrivning -19 634 -17 547
Återförd avskrivning på sålt/utrangerat 0 26
Årets avskrivning -2 237 -2 112

Restvärde 3 391 5 269

Maskiner och inventarier  
Ing anskaffningsvärde 366 973 364 980
Årets investering 30 790 24 376
Årets utrangeringar/försäljning -4 695 -22 383
Ackumulerad avskrivning -290 352 -282 410
Återförd avskrivning på sålt/utrangerat 4 648 22 350
Årets avskrivning -27 184 -30 292

Restvärde 80 180 76 621

Pågående nyanläggning  
Ingående anskaffningsvärde 1 726 505
Årets investering -428 1 221

Restvärde 1 298 1 726

Kulturtillgångar  
Ingående anskaffningsvärde 259 259
Årets investering 0 0

Restvärde 259 259

Summa 87 659 83 875

Från statens kulturråd har konst till ett bokfört värde på 259 tkr överförts till 

Luleå tekniska universitet år 2003.    

Universitetet äger sedan år 1994 Wibergsgården. Gården erhölls som gåva och 

används enligt villkoren i gåvobrevet för mindre konferensverksamhet mm. Går-

den är ej upptagen som anläggningstillgång och motsvarande myndighetskapital. 

 

 06-12-31 05-12-31

■ Not 9 Finansiella anläggningstillgångar  

Andelar i Holding AB 2 910 3 396

Summa 2 910 3 396

■ Not 10 Periodavgränsningsposter   

Förutbetalda kostnader  
Förutbetalda hyreskostnader 37 305 36 271
Övriga förutbetalda kostnader 2 634 1 381

Summa 39 939 37 652

Upplupna bidragsintäkter  
Upplupna bidragsintäkter-inomstatliga 45 312 29 094
Upplupna bidragsintäkter-utomstatliga 44 751 37 986
Upplupna bidragsintäkter, anläggn - inomstatl 48 0

Summa 90 111 67 080

Övriga upplupna intäkter  
Upparbetade projektkostnader-utomstatliga 8 812 6 241
Upparbetade projektkostnader-inomstatliga 979 502
Övriga upplupna intäkter-inomstatliga 147 39
Övriga upplupna intäkter-utomstatliga 671 2 333
Upplupna räntor - inomstatliga 0 3

Summa 10 609 9 118

Totalt 140 659 113 850

■ Not 11 Avräkning med statsverket   

Ingående balans -20 008 -19 430
Avräknat mot statsbudgeten:  
 - anslag 804 563 815 897
 - inkomsttitlar -9 -13
Avräknat mot statsverkets checkräkning:  
 - anslagsmedel som tillförts räntekonto -878 150 -816 470
 - medel från räntekonto som till förts inkomsttitel 1 470 8

Utgående balans -92 134 -20 008

■ Not 12 Kassa och bank    

Behållning räntekonto i RGK 222 254 169 814
SEB valutakonto 15 684 8 270
Kontantkassa 0 4

Summa 237 938 178 088
  
Behållningen på räntekontot fördelar sig uppskattningsvis
på följande poster:
Anslagssparande grundutbildning 92 000 19 000
Anslagssparande forskning/forskarutbildning 0 1 000
Oförbrukade bidrag - inomstatliga 67 000 68 000
Oförbrukade bidrag -utomstatliga 44 000 30 000
Förutbetalda intäkter - inomstatliga 7 000 6 000
Förutbetalda intäkter - utomstatliga 16 000 11 000
Avräkning Mistra, SSF 0 1 000
Donationsmedel 6 000 7 000
Övriga medel 5 938 35 088

Summa 237 938 178 088

Beviljad kontokredit enligt regleringsbrev 83 860 80 941

De viktigaste faktorerna som påverkar likviditeten i januari 2007  
Inbetalningar 100 000 104 000
Utbetalningar 100 000 104 000

Likviditetsnetto 0 0

■ Not 4 Resultat från andelar i dotterföretag  

Holding AB vid Luleå tekniska universitet  -485 -43

Resultatandelar från dotterföretag för 2006 beräknas till 0 kr.

Resultatet från Holding AB vid Luleå tekniska universitet år 2005, -485 tkr 

och år 2004, -43 tkr

Resultatandelar från dotterföretag redovisas på verksamhetsgrenen

forskning/forskarutbildning i myndighetskapitalet.    
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■ Not 13 Specifikation av myndighetskapitalet, tkr   

 Ingående balans, Disp. föreg års Årets  Utgående balans
  kapitalförändr. kapitalförändring, Summa
 (A) (C) (D) (A-D)    

Balanserad kapitalförändring 83 062 -12 474 0 70 588
Invärderat kapital - ej lån 1108 -208 0 900
Balanserat resultat 81 954 -12 266 0 69 688
    
Kapitalförändring enligt resultaträkning -12 623 12 623 -19 133 -19 133    
Summa 70 439 149 -19 133 51 455

Statskapital 4 259 0 0 4 259

Holding AB
 - Aktiekapital 3 900 0 0 3 900
 - Reservfond 100 0 0 100
Kulturtillgångar 259 0 0 259

Donationskapital 5 636 -107 0 5 529

Invärderade tillgångar
finansierade via gåvor 666 -107 0 559
Lundströms fond  4 864   4 864
Öhrlings stipendier 106   106

Resultatandelar i dotterföretag -562 -42 0 -604 

Holding AB -562 -42 0 -604 

Totalt 79 772 0 -19 133 60 639

Redovisning av myndighetskapital Belopp

A. Ackumulerat över- eller underskott 60 639
 (årets och balanserad kapitalförändring) 

 - del som avser avgiftsfinansierad verksamhet -2 941
 - del som avser bidragsfinansierad verksamhet -
 - del som avser resultatandelar i dotter- o intresseföretag 604
 - del som avser donationsmedel -5 529
   

 Summa A efter justeringar 52 773 
 
B. Årets totala kostnader 1 222 701 
 - del som avser avgiftsfinansierad verksamhet -106 168
 - del som avser bidragsfinansierad verksamhet -
 - del som avser resultatandelar i dotter- o intressföretag -485
 - del som avser donationsmedel -803
  
 Summa B efter justeringar 1 115 245 
 
A i procent av B 4,7 %

Kapitalförändring och årets totala kostnader som avser bidragsfinansierad verksamhet kan ej hämtas från

ekonomisystemet och ej heller kalkylmässigt beräknas.

Redovisning av kapitalförändring per verksamhetsgren ( enligt regleringsbrev)  

Verksamhetsgren Balanserad Årets kapital-
 kapitalföränd (A) förändr (B) Summa (A+B)

Grundläggande högskoleutbildning   
Grundutbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 19 188 -22 378 -3 190
Uppdragsverksamhet 2 354 -329 2 025 
 
Summa 21 542 -22 707 -1 165
 
Forskning/forskarutbildning/-
konstnärligt utv.arbete   
Forskning/forskarutbildning 57 956 2 932 60 888
Uppdragsforskning 274 642 916 

Summa 58 230 3 574 61 804
   

Totalt 79 772 -19 133 60 639

I årets kapitalförändring för forskning/forskarutbildning ingår avskrivningskostnader med 9 mnkr för utomstatligt finansierade anläggningstillgångar där bidrag 

saknas för 2006, men återfinns i posten balanserad kapitalförändring. Justering av årets kapitalförändring som innebär en omdisponering av universitetets egna 

kapital till oförbrukat bidrag, har sitt ursprung från mitten av 1990-talet när anläggningstillgångar till vissa delar invärderades mot eget kapital.

ÅRK
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 06-12-31 05-12-31

■ Not 14 Avsättningar    

Ingående avsättningar 15 690 16 660
 + årets pensionskostnad 5 857 3 697
 - årets pensionsutbetalningar -5 160 -4 667
Utgående avsättningar 16 387 15 690
Övriga avsättningar  4 500 4 467

Utgående saldo 20 887 20 157 
 
Av avsättningar för pensionsförpliktelser utgör delpensioner 3 518 tkr och avser 

22 personer. 

Pensionsersättningar för omstruktureringar utgör 8 010 tkr och avser 14 personer 

samt engångsersättning 2 315 tkr och avser 2 personer. 

Avsättning som avser Swebefo utgör  2544 tkr. 

Övriga avsättningar avser avsättningar för avveckling av personal inom

grundutbildningen totalt 4 500 tkr. 

■ Not 15 Lån i Riksgäldskontoret    

Ingående balans 49 797 66 773
Årets upptagna lån 27 469 0
Årets/ackumulerad amortering -22 186 -16 976

Utgående saldo 55 080 49 797  

Lån avseende restvärde 2006 för inomstatligt finansierade anläggningstillgångar 

justeras 2007 med + 3 mnkr p g a förändrade redovisningsprinciper.  

Beviljad låneram 75 000 85 000 
 

■ Not 16 Skulder till andra myndigheter   

Arbetsgivaravgift 12 570 12  831
Avtalsförsäkringspremie 305 1 437
Skulder till andra myndigheter 12 308 9 758
Mervärdesskatt 6 706 7 024
Övriga skulder -280 1 304

Summa 31 609 32 354  

■ Not 17 Övriga skulder    

Avräkning EU-medel 15 962 8 257
Personalens skatter 13 308 13 720
Övriga skulder 216 727

Summa 29 486 22 704 
Avräkning EU-medel avser medel på valutakontot  i koordinatorsprojekt.

 

■ Not 18 Periodavgränsningsposter   

Upplupna kostnader  
Upplupna semesterlöneskulder 39 411 39 523
Upplupna löneskulder 16 140 12 829
Övriga upplupna kostnader 6 880 9 403

Summa 62 431 61 755  
Oförbrukade bidrag  
Oförbrukade bidrag - inomstatliga 63 668 67 546
Oförbrukade bidrag - utomstatliga 22 026 30 036
Oförbrukade bidrag, anl bidrag/gåva - utomst 22 430 -
Oförbrukade bidrag, anl bidrag/gåva - inomst 3400 -

Summa 111 524 97 582 

Förändring har skett av redovisning för oförbrukade bidrag, anl via bidrag/gåva 

from 2006, tidigare har posterna inte särredovisats. Oförbrukade bidrag, anl via 

bidrag/gåva har justerats med + 9 mnkr för att överensstämma med restvärdet  

2006-12-31 för dessa anläggniningstillgångar. 

 06-12-31 05-12-31
Övriga förutbetalda intäkter  
Förutbetalda intäkter- inomstatliga 7 467 5 663
Förutbetalda intäkter- utomstatliga 15 562 10 683

Summa 23 029 16 346

SUMMA 196 984 175 683 
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NOT UNIVERSITETSSTYRELSENS ERSÄTTNINGAR

Universitetet ska uppge räkenskapsårets ersättningar och andra förmåner samt avtalade framtida åtaganden för var 
och en av ledamöterna i universitetets styrelse samt för de av regeringen utsedda befattningshavarna vid universitetet. 
Även styrelseuppdrag i statliga myndigheter och aktiebolag ska uppges.

Nedanstående personer har varit ledamot/suppleant under del av 2006, övriga har varit ledamöter hela året.
Brander Pär (suppleant), Hägg Jennie, Lundman Kjell och Sundin Mikaela 060101-060630 samt
Larsson Oscar, Leisjö Mikael, Lundin Marlene och Yliniemi Kimmo (suppleant) 060701-061231.

Styrelseledamöter anställda av universitetet – Sandvik Wiklund Pia, Stehn Lars, Ågren Anders, Öhrling Kerstin och 
suppleanterna Brander Pär och Yliniemi Kimmo - har inte erhållit något styrelsearvode.

Skattepliktig inkomst inkl ersättning och andra förmåner utbetalda till ledamöter och suppleanter anställda vid 
universitetet under räkenskapsperioden:

Brander Pär, doktorand 244 874 kr
Sandvik Wiklund Pia, rektor 1 108 115 kr
Stehn Lars, professor 580 563 kr
Yliniemi Kimmo, doktorand 326 791 kr
Ågren Anders, professor 621 522 kr
Öhrling Kerstin, universitetslektor 427 231 kr

Styrelseordföranden erhåller ett årsarvode på 66 000 kr. Övriga externa ledamöter och de ordinarie studentrepresen-
tanterna erhåller ett fast årsarvode på 28 000 kr. Ersättning kan även utgå för kostnader i samband med resor.
Ersättningar och andra förmåner utbetalda under räkenskapsåret till externa ledamöter och studeranderepresentanter:

Av regeringen utsedda ledamöter 
Aaro Lars-Eric 28 000 kr 
Mårtensson Kristina 28 000 kr 
Nycander Claes 28 000 kr 
Stålnacke Yvonne 28 000 kr 
Sundström Anders 66 000 kr 
Söderberg Lisa 28 000 kr 
Westman Bengt 28 000 kr
Åberg Ingmari 28 000 kr
Studeranderepresentanter
Hägg Jennie 14 000 kr
Larsson Oscar 14 000 kr
Leisjö Mikael 14 000 kr
Lundin Marlene 14 000 kr
Lundman Kjell 14 000 kr
Sundin Mikaela 14 000 kr

Inom universitetet finns inga ingångna avtal att gälla framtida utfall.

Ledamöter/suppleant redovisar följande uppdrag som styrelse- eller rådsledamot i andra statliga myndigheter eller 
uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag under 2006.

Övriga ledamöter redovisar inga uppdrag.

Aaro Lars-Eric
Minelco AB
Wassara AB

Mårtensson Kristina
Fastighetsmäklarnämnden

Nycander Claes
SICT AB

Sandvik Wiklund Pia
Verket för högskoleservice
Östersundstidningar AB

Stålnacke Yvonne
Länsstyrelsen i Norrbotten

Sundström Anders
Boliden AB
Falck A/S
KPA AB
Vattenfall AB

Westman Bengt
Finsksvenska Gränsälvskommissionen
Sparbanksstiftelsernas Förvaltningsbolag AB

Yliniemi Kimmo
KYAB Luleå AB
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Lars-Eric Aaro

Anders Grönlund

Ny ledamot 2007-01-01

Elisabet Kassfeldt

Ny ledamot 2007-01-01

Oscar Larsson

Ny ledamot 2006-07-01

Mikael Leisjö

Ny ledamot 2006-07-01

Marlene Lundin

Ny ledamot 2006-07-01

Kristina Mårtensson

Claes Nycander

Pia Sandvik Wiklund

Yvonne Stålnacke

Lisa Söderberg

Bengt Westman

Ingmarie Åberg

Kerstin Öhrling

Styrelsen för Luleå tekniska universitet har idag, 2007-02-15
beslutat att godkänna Årsredovisning 2006 för Luleå tekniska universitet

Anders Sundström

Ordförande
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Bilaga 1
Underlag för beräkning av belastning av anslaget avseende grundutbildning (2006-01-01 - 2006-12-31)

Bilaga 1 till regeringsbeslut 2006-11-23, nr I:12
Belastning på anslaget för grundutbildning (tkr)    År 2006

Utnyttjat takbelopp och eventuellt utnyttjat anslagssparande för grundläggande högskoleutbildning 
1.a. Under 2006 genomförda helårsstudenter och helårsprestationer inom 2006 års takbelopp enligt Bilaga 2 518 773
1.b. Eventuella decemberprestationer från 2005 som ryms inom takbeloppet. 1 683

2.a. Eventuellt utnyttjande av under tidigare budgetår uppkommet anslagssparande, eller 
2.b. Eventuellt utnyttjande av tidigare sparade helårsprestationer.

Summa takbelopp  520 456
Årets anslagsbelastning avseende särskilda åtaganden  25 034

Summa prognostiserad anslagsbelastning grundutbildning 1  545 490
Ersättning för helårsprestationer för december 2005 som tidigare ej ersatts inom takbeloppet_______________tkr

1. Beloppet skall överensstämma med summan för motsvarande anslag i anslagsredovisningen

Bilaga 2 till regeringsbeslut 2006-11-23, nr I:12
Redovisning av antal helårsstudenter (HST), helårsprestationer (HPR) samt redovisning av intäkter på grundutbildningsanslaget.    
 Utfall avseende perioden 2006-01-01 - 2006-12-31         
 
 A B C D E F G H I J
 Beräknat Beräknat HST HPR Nätuniv. Nätuniv. Nätuniv. Nätuniv. Beräknad Takbelopp
 utfall utfall Ersättn.  Ersättn. Utfall Utfall HST HPR total enl RB
Utb.omr. HST 1, 2) HPR 1) (tkr) (tkr) HST  HPR  Ersättn.3 Ersättn.3 ersättning (tkr)
       (tkr) (tkr) C+D+G+H 

Humaniora 438 346,82 7 782 6 072 50 33 882 571 15 308 
Teologi   0 0   0 0 0 
Juridik 329 243,27 5 849 4 259 0 6 1 109 10 219 
Samhällsvetenskap 1 388 1 182 24 669 20 699 152 106 2 698 1 861 49 926 
Naturvetenskap 680 565 30 497 21 832 38 38 1 721 1 487 55 538 
Teknik 2 134 1 880 95 703 72 643 157 72 7 030 2 781 178 157 
Farmaci   0 0   0 0 0 
Vård 407 400 20 040 17 085 244 210 12 028 8 955 58 109 
Odontologi   0 0   0 0 0 
Medicin 101 89 5 560 5 970 95 84 5 241 5 596 22 366 
Undervisning 474 490 15 226 18 548 25 28 802 1 058 35 633 
Övrigt 89 83 3 309 2 497 3 3 107 89 6 001 
Design 20 20 2 626 1 600   0 0 4 226 
Konst 11 11 1 987 880   0 0 2 867 
Musik 261 238 29 562 17 071 0 0 6 7 46 646 
Opera   0 0   0 0 0 
Teater 16 16 4 158 2 084   0 0 6 242 
Media 50 47 13 318 10 075   0 0 23 393 
Dans   0 0   0 0 0 
Idrott 29 31 2 784 1 360   0 0 4 144 

Summa 6 426 5 643 263 069 202 675 764 580 30 516 22 514 518 773 594 043

Lärosätet har tidigare uppkommet anslagssparande motsvarande  18 525 000kr

 Lärosätet har tidigare sparade helårsprestationer motsvarande 0 kronor.

 Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med 0 kronor.

Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med 75 270 000 kronor. 

Kommentarer till tabellen           
1) Exklusive utbildning för annan högskola, uppdragsutbildning, särskild utbildning för lärare i yrkesämnen,      

 övriga särskilda lärarutbildningar, projekt för invandrade akademiker och kurser inom nätuniversitetet.
2) Följande uppgifter skall fyllas i enligt regleringsbrev för 2006
 Mål för antalet helårsstudenter inom utbildningsområdena naturvetenskap och teknik 3 610. Utfall 3 010.
 Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden. 

■  Totalt antal utbildade helårsstudenter  29 inom design. Högst får  20 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 
 Övriga helårsstudenter inom design har avräknats mot utbildningsområdet teknik.

■  Totalt antal utbildade helårsstudenter 262 inom musik. Högst får 261 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 
 Övriga helårsstudenter inom musik har avräknats mot utbildningsområdet samhällsvetenskap.

■ Totalt antal utbildade helårsstudenter 53 inom media. Högst får 50 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 
  Övriga helårsstudenter inom media har avräknats mot utbildningsområdet teknik.
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Bilaga 3 till regeringsbeslut 2006-11-23, nr I:12

Redovisning av grundutbildningen 
   
A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)    
 Årets takbelopp (tkr) 594 043
  + Ev. ingående anslagssparande (tkr) 18 525

 Summa (A) 612 568
     
B. Utfall totalt för grundutbildningen    
 Ersättning för HPR från december föregående budgetår 1 683
 Årets utfall: ersättning för HST+HPR (tkr) 518 773
 + Ev. utnyttjande av tidigare sparade HPR (tkr)   

 Summa (B) 1. 520 456

 Summa (A-B) 2. 92 112

1. Summan skall avse den totala ersättning som lärosätet genomför produktion för,     

dvs. oberoende av om den ryms eller ej inom tilldelade medel (A).    

2. Om summan blir positiv, skall det föras in i tabell över anslagssparandet nedan.    

Blir summan i stället negativ, skall beloppet föras till tabell över sparade

helårsprestationer nedan.    

C. Anslagssparande
 Totalt utgående anslagssparande (A-B) 92 112
 - Ev. anslagssparande över 10 % av takbeloppet 3. 32 707

 Summa 59 404
 

3. Den del av anslagssparandet som lärosätet inte får behålla utan

regeringens godkännande.

 

Tabell. Sparade helårsprestationer    

 Ingående värde av sparande HPR (tkr) 4.   
 - Ev. utnyttjande av tidigare sparade HPR under 2006 (tkr)    
 + Ev. sparade HPR under 2006 (tkr)   
 Summa 0
 
 - Ev. belopp överstigande 10 % av takbeloppet 2006 (tkr)   
 

 Utgående värde av sparade HPR (tkr) 5. 0

4. Kan uppgå till högst 10 % av takbeloppet 2005.    

5. Kan uppgå till högst 10 % av takbeloppet 2006.

3. Ersättning för kurser inom nätuniversitetet som avräknas inom takbeloppet med normala ersättningsbelopp för respektive
 utbildningsområde.  
För att helårsstudenter och helårsprestationer skall kunna redovisas inom nätuniversitetet skall kursen vara registrerad av lärosätet hos
Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning.
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Bilaga 2
               NYBÖRJARE 2006     RESULTAT  2006          
  1:a tot  andel  andel  tot andel andel  antal antal prest   Yrkes-        Generella examina
 Poäng sök sök reg  kv män reg  kv män håst håpr grad  examen högskole kand mag

ARENOR                 
Arena innovativ teknik & företagande 120-180 15 128 8 38% 63% 78 19% 81% 62,91 51,88 82%  2   
Arena Jordens resurser 120-180 23 149 20 60% 40% 52 31% 69% 46,49 37,03 80%  3   
Arena livsstil, hälsa & teknik 120-180 17 282 22 59% 41% 81 79% 21% 56,78 50,71 89%  13  1 
Arena lärande 120-180 13 93    14 50% 50% 10,76 13,73 128%  2   1
Arena management & teknik i nätverk  120-180              ingen antagning    17 47% 53% 12,99 15,01 116%    3 4
Arena media, musik & teknik 120-180 71 251 39 10% 90% 178 15% 85% 137,26 111,98 82%  2  4 
Arena risk & säkerhet 120-180 20 127 20 20% 80% 38 39% 61% 34,99 24,48 70%     
Arena rymden 120-200               ingen antagning    6 50% 50% 6,53 3,81 58%     
Summa arenor  159 1 030 109 33% 67% 464 33% 67% 368,71 308,63 84%  22 0 8 5                 
CIVILINGENJÖRSPROGRAM                 
Civiling, ergonomisk design och produktion 180             ingen antagning    201 55% 45% 166,84 161,88 97%  47  2 
Civiling, kemiteknik 180             ingen antagning    36 42% 58% 29,56 28,49 96%  17  2 
Civiling, medieteknik 180             ingen antagning    53 13% 87% 42,01 39,69 94%  7  1 
Civiling, påbyggn tillämp geovetensk. o bergtek 80             ingen antagning    5 20% 80% 4,65 4,78 103%  6   
Civiling, samhällsbyggnadsteknik 180             ingen antagning    29 48% 52% 18,68 25,63 137%  17  1 
Civiling, träteknik, Skellefteå 180             ingen antagning    20 25% 75% 13,43 14,40 107%  7   
Civiling, arkitektur 180 74 435 44 59% 41% 97 57% 43% 70,58 53,22 75%     
Civiling, datateknik 180 25 140 12 0% 100% 144 8% 92% 94,16 91,02 97%  40   3
Civiling, EEIGM/materialteknik 210 12 43 13 46% 54% 70 43% 57% 61,91 58,11 94%  9   
Civiling, elektroteknik 180 11 78 9 0% 100% 78 4% 96% 55,91 53,78 96%  14   
Civiling, industriell ekonomi 180 32 295 39 18% 82% 287 26% 74% 242,70 233,96 96%  76  4 
Civiling, kemidesign 180 15 75 14 21% 79% 26 38% 62% 15,68 10,21 65%     
Civiling, maskinteknik 180 46 273 37 14% 86% 271 9% 91% 219,69 200,69 91%  69   
Civiling, rymdteknik 180 56 283 28 21% 79% 170 19% 81% 131,29 104,23 79%  26   
Civiling, teknisk design 180 79 391 49 33% 67% 102 33% 67% 68,63 45,61 66%     
Civiling, teknisk fysik 180 12 132 11 9% 91% 108 14% 86% 80,65 76,29 95%  23  4 1
Civiling, väg och vatten 180 35 267 33 18% 82% 209 18% 82% 165,20 149,72 91%  23   
Civiling, öppen ingång ant ht06 180 59 250 61 18% 82% 141 11% 89% 77,23 57,85 75%     
Civiling, öppen ingång ant vt06 180 35 71 21 24% 76%   se ovan   se ovan       
Summa civilingenjör  491 2 733 371 25% 75% 2047 24% 76% 1 558,80 1 409,56 90%  381 0 14 4                 
HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAM                 
Ing utb, bergmaterial, Luleå + dec. 80             ingen antagning    12 42% 58% 12,40 11,37 92%  2   
Ing utb, bergteknik, Gve,Kiruna, Malå#     120             ingen antagning    20 15% 85% 17,53 16,83 96%  5   1
Ing utb, datateknik, Skellefteå 120             ingen antagning    22 0% 100% 12,36 13,39 108%  9 1  
Ing utb, flygteknik 120             ingen antagning    12 0% 100% 7,65 10,08 132%  2   
Ing utb, geografisk IT 120             ingen antagning            3   
Ing utb, industriell design 120             ingen antagning    45 51% 49% 31,99 38,27 120%  6   
Ing utb, maskin, Luleå & Skellefteå 120             ingen antagning    17 12% 88% 11,24 12,85 114%  4   
Ing utb, projekting, LKF# 120             ingen antagning    9 33% 67% 4,18 7,12 170%  8   
Ing utb, projekting, Luleå 120             ingen antagning    18 22% 78% 13,82 17,41 126%  10   
Ing utb, bilsystem# 120 52 119 30 7% 93% 66 5% 95% 46,65 31,54 68%     
Ing utb, brandingenjör 140 149 511 31 29% 71% 31 29% 71% 13,58 7,33 54%     
Ing utb, datateknik, Luleå 120 10 51 7 0% 100% 29 7% 93% 14,00 10,55 75%  6 1 1 1
Ing utb, datateknik/elektroteknik, Skellefteå 120 4 18 5 0% 100% 6 17% 83% 0,80 1,19 149%  1   
Ing utb, datorspelsutv, Skellefteå 120 25 83 18 0% 100% 73 1% 99% 49,05 39,36 80%  9   
Ing utb, miljö-och kvalitetsmanagement 120 6 19 3 100% 0% 18 72% 28% 16,20 13,57 84%  9   
Ing utb, teknisk design 120 12 98 13 23% 77% 29 24% 76% 22,18 16,90 76%     
Summa högskoleingenjör  258 899 107 16% 84% 407 19% 81% 273,63 247,76 91%  74 2 1 2
#=Decentraliserade utbildningsplatser                                                    
ÖVRIG TEKNISK UTBILDNING                 
YTH Byggteknik, väg- och anl 60             ingen antagning            1   
YTH Verkstadsteknik/maskinteknik 60             ingen antagning            2   
YH Arbetsledning inom bygg och anläggning 80 32 48 19 11% 89% 27 7% 93% 24,61 17,12 70%     
YH Datornätverk, Skellefteå 80 42 111 26 0% 100% 38 3% 97% 25,46 20,18 79%     
YH Träteknik 80             ingen antagning    10 30% 70% 6,80 6,78 100%  1   
YH Ädelstensteknik 80             ingen antagning    23 65% 35% 17,81 18,68 105%     
Datorgrafik, Skellefteå 120 73 126 21 14% 86% 79 10% 90% 56,21 54,30 97%    3 
Magisterutbildningar                 
Arbetsmiljöledning, magister ämnesbredd 60             ingen antagning    20 85% 15% 12,36 14,15 114%     9
Datateknik, magister ämnesdjup 60-80 295 295 9 22% 78% 26 15% 85% 12,30 8,50 69%     3
Elektroteknik, magister ämnesdjup 80 135 135 7 29% 71% 12 25% 75% 4,25 2,53 60%     1
Geovetenskap, malmgeo & miljögeokemi 80 124 124 2 50% 50% 5 20% 80% 4,23 3,18 75%     
GIT, magister ämnesdjup# 60             ingen antagning    2 50% 50% 0,90 0,63 70%     
Hållbara energisystem, magister ämnesdjup 80             ingen antagning       0,33 2,50 758%     4
Industriell logistik, magister ämnesbredd 40             ingen antagning        5,63      14
Kemiteknik, kemisk & bio, magister ämnesdjup 80 136 136 5 0% 100% 11 0% 100% 8,00 4,03 50%     3
Kemiteknik, mineraltekn, magister ämnesdjup 80 52 52 3 0% 100% 5 0% 100% 3,65 3,01 82%     
Kvalitets-, arb miljö- o miljöledn, mag ämnesbr. 60             ingen antagning              1
Maskinteknik vattenkraft, magister ämnesdjup 80 81 81 6 0% 100% 4 25% 75% 4,78 3,45 72%     
Materialteknik, magister ämnesdjup 80 142 142 15 27% 73% 39 28% 72% 22,25 12,45 56%     
Rymdteknik, magister ämnesdjup 80 172 172 42 7% 93% 54 22% 78% 25,96 22,38      
Samhällsteknik tekn. miljöv, magister ämnesdjup 80 125 125 7 43% 57% 13 23% 77% 8,50 6,27      
Träteknik, magister ämnesdjup 80 56 56 12 67% 33% 38 34% 66% 24,84 16,95 68%     2
Väg och vattenbyggnad, magister ämnesdjup 80 56 56 3 0% 100% 3 0% 100% 1,28 0,53      
Summa övrig teknisk utbildning  1521 1659 177 16% 84% 409 23% 77% 264,52 223,25 84%  4 0 3 37
                 

Verksamhetsresultat grundutbildning



Årsredovisning 200666

                NYBÖRJARE 2006     RESULTAT  2006        
  1:a tot  andel  andel  tot andel andel  antal antal prest   Yrkes-        Generella examina
 Poäng sök sök reg  kv män reg  kv män håst håpr grad  examen högskole kand mag

BASÅR                 
Tekniskt basår, ant vt06 40 27 46 11 9% 91%   se nedan          
Tekniskt basår, ant ht06, Luleå + distans 40 72 208 52 52% 48% 97 45% 55% 53,79 35,85 67%     
College 80 7 20 23 43% 57% 26 54% 46% 5,05 3,25 64%     
Summa TB, College  106 274 86 44% 56% 123 47% 53% 58,84 39,10 66%     

SAMHÄLLS- och  BETEENDEVETENSKAP                 
Ekonomprog, inr fek o musikindustri, Skellefteå 120 14 67 12 42% 58% 51 35% 65% 39,04 36,88 94%    2 
Ekonomprog, inr tjänstesektorn, Skellefteå 120             ingen antagning    11 73% 27% 5,98 8,43 141%    3 
Ekonomprogrammet, LKF# 120             ingen antagning    9 67% 33% 1,51 3,97 263%    1 5
Ekonomprogrammet, Luleå 120-160  60 311 51 49% 51% 267 51% 49% 203,34 188,90 93%   3 18 39
Ekonomprogrammet, Skellefteå 120-160  19 62 13 85% 15% 51 69% 31% 39,48 31,97 81%     
Ekonomutbildning internationell inriktning 160 37 197 27 48% 52% 129 52% 48% 109,00 82,99 76%  1  9 10
Nationalekonomiska programmet ant ht06 120-160 5 65 6 17% 83%  Se nedan    
Nationalekonomiska programmet ant vt06 120-160 13 108 7 57% 43% 54 46% 54% 44,08 35,13 80%    2 6
Pol mag, öppen ingång 160 6 75 8 75% 25% 43 47% 53% 35,84 28,66 80%    1 
Psykologiprogrammet 120-160  89 500 44 68% 32% 160 81% 19% 118,15 105,69 89%    4 13
Rättsvetenskapsprogrammet 120-160 56 380 41 80% 20% 172 76% 24% 101,01 93,40 92%    7 9
Sociologiprogrammet 120-160 45 279 38 82% 18% 162 83% 17% 121,76 110,37 91%    5 20
Statsvetenskapliga programmet 120-160 16 115 15 40% 60% 66 35% 65% 50,31 40,84 81%    9 3
Systemvetenskap 120-160  25 94 20 10% 90% 59 20% 80% 33,53 30,40 91%   1 7 13
Systemvetenskap, internationell 120-160  13 40 10 40% 60% 14 29% 71% 7,08 3,15 44%     
YH Digitala tjänster 80 10 30       inställd             
YH Finansiell ekonomi 80 31 92 22 50% 50% 31 52% 48% 14,68 9,20 63%  3   
YH Nationella minoritetskulturer 80             ingen antagning    4 100% 0% 3,80 10,05 264%     
YH Speldesign 80 15 103        inställd             
YH Upplevelsetursim 80 25 133 13 62% 38% 16 75% 25% 8,39 7,20 86%     
Magisterutbildningar                 
Data o-systemvetenskap, magister ämnesdjup 80 223 223 15 0% 100% 37 5% 95% 27,65 21,73 79%     15
Elektronisk handel, magister  ämnesbredd 60 276 276 11 27% 73% 34 24% 76% 28,58 25,85 90%     12
Elektronisk handel, magister ämnesdjup 60              se ovan   se ovan 6 33% 67% 18 22% 78% 11,93 10,98 92%     6
Pedagogiskt ledarskap magister ämnesbredd 40             ingen antagning    21 95% 5% 8,53 5,08 60%     
Summa samhälls- och beteendevetenskap  978 3 150 359 54% 46% 1409 58% 42% 1 013,67 890,87 88%  4 4 68 151
#=decentraliserad utbildning                 
                 
LÄRARUTBILDNING                 
Fritidspedagog  120             ingen antagning        0,87      
Grundskollärare 1-7 Ma/Nv 140             ingen antagning        0,10   1   
Grundskollärare 1-7 Sv/Shv 100-140             ingen antagning            2   
Grundskollärare 4-9 Ma/Nv 180             ingen antagning           1   
Grundskollärare 4-9 Ma/Nv HÖN # 180             ingen antagning    1 100% 0% 0,71 0,74 104%  2   
Grundskollärare 4-9 Sv/ Spr (Ty alt Fr) 180             ingen antagning              
Grundskollärare 4-9 Sv/En 180             ingen antagning       0,03 1,84 6133%  2   
Grundskollärare 4-9 Sv/En, Ak Norr # 180             ingen antagning        0,00 0,25   3   
Grundskollärare 4-9 Sv/Shv, Ak Norr # 180             ingen antagning        0,00 0,20   1   
Grundskolärare 4-9 nv/idrott o hälsa 180             ingen antagning               
Grundskollärare 4-9, PPU, vt03 40             ingen antagning            1   
Gymnasielärare, PPU, vt03 40             ingen antagning            6   
Lärare, barn, lek och lärande 140-120             ingen antagning    40 95% 5% 36,13 51,81 143%  71   
Lärare, barn, lek och lärande för förskolan 140-220 75 214 51 88% 12% 82 91% 9% 50,35 41,69 83%     
Lärare, barn, lek och lärande för tidigare år 140-220 28 150 15 93% 7% 24 92% 8% 15,05 13,63 91%     
Lärare, dans 140-220             ingen antagning    10 100% 0% 7,09 8,55 121%     
Lärare, dans fritidsverksamh. 140-220 1 13 1 100% 0% 3 100% 0% 2,45 1,95 80%     
Lärare, dans för förskolan 140-220 2 15  inställd             
Lärare, dans för senare år 140-220 24 57 5 100% 0% 15 100% 0% 12,00 9,45 79%     
Lärare, dans för tidigare år 140-220 6 21 5 80% 20% 7 86% 14% 4,76 2,33 49%     
Lärare, engelska 140-220             ingen antagning    51 78% 22% 43,34 37,96 88%  1   
Lärare, engelska för gymnasiet 140-220 14 73 11 55% 45% 23 57% 43% 16,23 11,55 71%     
Lärare, engelska för senare år 140-220 10 38 8 50% 50% 10 50% 50% 4,73 3,10 66%     
Lärare, fritidshem/fritidsverksamhet 140 55 152 23 96% 4% 18 100% 0% 8,68 5,73      
Lärare, fritidsvetenskap barn (6-13 år) 140-220             ingen antagning    58 66% 34% 46,28 46,50 100%  23   
Lärare, fysik och matematik 140-220             ingen antagning    4 50% 50% 2,70 2,93 109%     
Lärare, geografi 140-220             ingen antagning    7 29% 71% 5,70 7,26 127%  2   
Lärare, historia 140-220             ingen antagning    15 53% 47% 13,06 13,68 105%  2   
Lärare, idrott och hälsa gymnasiet 140-220 28 158 10 40% 60% 16 38% 63% 10,23 9,45 92%     
Lärare, idrott och hälsa med friluftsprofil 140-220             ingen antagning    47 36% 64% 40,78 43,52 107%  8   
Lärare, idrott och hälsa senare år 140-220 20 110 7 43% 57% 14 36% 64% 8,30 6,88 83%     
Lärare, idrott och hälsa tidgare år 140-220 10 98              Inställd  9 56% 44% 7,90 7,20 91%  1   
Lärare, inriktning förskola, distans 140-220             ingen antagning    20 95% 5% 23,98 21,38 89%  2   
Lärare, kemi och matematik 140-220             ingen antagning    6 50% 50% 3,10 3,61 116%  2   
Lärare, kultur, estetik och lärande 140-220             ingen antagning    21 86% 14% 15,96 16,07 101%  8   
Lärare, matematik för senare år 140-220 6 21 7 43% 57% 20 40% 60% 14,81 11,60 78%  3   
Lärare, matematik för tidigare år 140-220 11 63 6 33% 67% 33 73% 27% 27,95 27,36 98%  4   
Lärare, matematik gy/senare år, ant vt+ht 140-220             ingen antagning    17 59% 41% 13,38 15,09 113%  8   
Lärare, matematik gymnasiet 140-220 8 27 11 9% 91% 22 23% 77% 13,60 10,49 77%     
Lärare, musik gymnasiet, Piteå 140-220 8 19 32 50% 50% 37 51% 49% 20,40 7,46 37%     
Lärare, musik senare år, Piteå 140-220 3 11 1 100% 0% 38 50% 50% 36,36 36,19 100%     
Lärare, musik, Piteå 140-220             ingen antagning    118 47% 53% 101,20 107,90 107%  8 1 2 
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Lärare, människa och natur för förskolan 140-220 4 38 1 100% 0% 4 50% 50% 3,40 2,28 67%     
Lärare, människa och natur för tidigare år 140-220 2 38 3 100% 0% 29 86% 14% 22,38 23,99 107%  12   
Lärare, människan i samhället för tidigare år 140-220             ingen antagning    9 67% 33% 8,55 10,75 126%  6  
Lärare, naturkunskap gymnasiet 140-220 3 14 3 67% 33% 6 67% 33% 4,85 8,93 184%  9   
Lärare, naturvetenskap för senare år 140-220             ingen antagning    6 67% 33% 3,64 4,24 116%  1
Lärare, NO-ämnen för senare år 140-220 10 51 3 33% 67% 6 67% 33% 4,29 3,94 92%     
Lärare, samhällskunskap/sh-ingång 140-220             ingen antagning    73 55% 45% 64,62 65,09 101%  13   
Lärare, samhällsori. ämnen för senare år 140-220 12 65 11 55% 45% 28 39% 61% 17,43 16,34 94%  2   
Lärare, samhällsori. ämnen för tidigare år 140-220 10 65 8 50% 50% 11 55% 45% 5,50 5,31 97%     
Lärare, svenska för senare år 140-220 2 36 1 100% 0% 33 79% 21% 25,40 24,82 98%  4   
Lärare, svenska för tidigare år 140-220 17 79 12 100% 0% 85 95% 5% 62,11 62,46 101%  26   
Lärare, svenska gymnasiet 140-220 16 55 9 56% 44% 18 61% 39% 12,25 10,26 84%     
Lärare, svenska som andraspråk 140-220             ingen antagning    4 100% 0% 3,65 3,05 84%    
Lärare, öppen ingång, ht06 140-220 26 182 17 82% 18% 231 75% 25% 191,08 189,21 99%  41   
Lärare, öppen ingång, vt06 140-220             ingen antagning               
Lärare. svenska o samhällskunskap, LKF# 140-220             ingen antagning    25 88% 12% 27,08 22,73 84%  2   
Professionsinriktat lärande 60             ingen antagning    21 48% 52% 10,18 13,53 133%  17   
Professionsinriktat lärande, gymn. allm. ämnen 60 80 107 15 87% 13% 14 93% 7% 11,40 9,10 80%     
Professionsinriktat lärande, gymn. yrkesämnen 60 57 88 24 25% 75% 36 19% 81% 26,41 15,88 60%  2   
Professionsinriktat lärande, grundskolan sen.år 60 29 47 11 64% 36% 10 60% 40% 8,36 6,50 78%     
Förskolans lärprocess, magister ämnesbredd 40             ingen antagning       0,25 0,38 152%     
Summa lärarutbildning  577 2 105 311 66% 34% 1435 67% 33% 1 120,07 1 085,11 97%  297 1 2 0
# =decentraliserade utbildningsplatser på program                 
                
UTBILDNING INOM  MUSIK, MEDIA och TEATER                 
Arrangering/komposition 80 6 23 4 25% 75% 11 36% 64% 6,78 6,79 100%   1  
Komposition 120-160  8 20 2 50% 50% 6 17% 83% 3,96 3,10 78%   1  
Konsertorganist 80-120 7 10 3 67% 33% 13 62% 38% 12,03 11,36 94%   2  
Kyrkomusiker 160 0 12 5 20% 80% 12 42% 58% 9,91 7,81 79%  5   
Ljudteknik 80 118 200 16 19% 81% 16 19% 81% 33,60 28,27 84%   5  
Media- och komm vetenskap/journalistik 120-160 26 291 17 59% 41% 67 69% 31% 45,95 44,26 96%   1 6 
Media- och komm vetenskap/produktion 120-160 25 164 13 31% 69% 65 38% 62% 43,73 38,79 89%     
Mediautbildning 40-80             ingen antagning    15 67% 33% 0,13 0,00 0%   3 2
Mediedesign 120-160 45 186 22 55% 45% 83 46% 54% 60,30 56,25 93%    6 3
Musiklärarutbildning 160             ingen antagning    2 100% 0% 1,00 1,35 135%  9  
Radioproduktion 80 46 138 23 70% 30% 63 57% 43% 40,49 32,28 80%   6  
Skådespelarutbildning 160             ingen antagning    16 50% 50% 15,43 15,53 101%   6 
Studiomusiker 80 84 118 6 33% 67% 14 29% 71% 8,69 6,65 77%     
Upplevelseproduktion 160 45 138 21 95% 5% 74 73% 27% 49,88 40,60 81%     
YH Scenografi, Skellefteå 80 27 59 16 88% 13% 45 67% 33% 21,06 24,88 118%  7   
Summa musik, media och teater  437 1 359 148 58% 42% 502 55% 45% 352,94 317,92 90%  21 25 14 3
                 
VÅRDUTBILDNINGAR                 
Arbetsterapeut 120 81 309 45 93% 7% 136 95% 5% 91,36 84,50 92%  34   1
Receptarie 120 46 144 31 94% 6% 114 95% 5% 85,50 84,73 99%  24   
Röntgensjuksköterska 120             ingen antagning    32 75% 25% 22,73 26,68 117%  10  
Sjukgymnast ant ht06 120 117 1053 33 73% 27% 202 70% 30% 167,81 161,64 96%  55   1
Sjukgymnast ant vt06 120 87 567 33 73% 27%   se ovan   se ovan       
Sjuksk -spec akutsjukvård/ intensivvård 40 45 80 16 75% 25% 27 81% 19% 13,93 12,73 91%  14   
Sjuksk -spec akutsjukvård/ambulans 40 44 63 16 44% 56% 23 43% 57% 12,15 8,93 73%  8   
Sjuksk -spec akutsjukvård/anestesi 40 43 76 17 47% 53% 29 59% 41% 15,25 10,83 71%  8   
Sjuksk -spec akutsjukvård/operation 40 16 26 11 73% 27% 17 82% 18% 8,43 5,70 68%  4   
Sjuksk -spec barn och ungdom  40 24 39 10 90% 10% 10 90% 10% 5,00 1,89 38%  1   
Sjuksk -spec distriktssvård 50 73 85 30 100% 0% 57 98% 2% 34,55 31,48 91%  31  3 
Sjuksk -spec vård av äldre 40             ingen antagning        0,00 0,00   1 
Sjuksköterska ant ht03, LKF# 120             ingen antagning     se nedan   se nedan       
Sjuksköterska ant ht06 120 154 544 62 85% 15% 373 88% 12% 289,70 276,11 95%  110  2 
Sjuksköterska ant vt06 (inkl nätuniversitet) 120 174 396 51 86% 14%  se ovan   se ovan      
Social omsorg 140 61 180 35 94% 6% 115 96% 4% 91,40 84,93 93%  27  2 
YH Pedagogisk vägledning vid funk.hinder 80 25 63        inställd   5 100% 0% 2,80 4,50 161%  5   
Summa vårdutbildning  990 3625 390 83% 17% 1135 85% 15% 837,81 790,15 94%  332 0 7 2

Summa program  5517 16834 2058 50% 50% 7931 49% 51% 5 849 5312 91%  1 135 32 117 204
                 
       ant andel  andel        
       individer* kv män        
Fristående kurser **)       4 102 58% 42% 1 514 1 099 73%   14 50 49

Marknadsföring och e-handel, uppdragsutb.                 15

Totalt program och fristående kurser       12 033 52% 48% 7 363 6 411 87%  1 135 46 167 268
                 

*) anger totala antalet registeringar av program- och arenastudenter, ej antalet individer.              
   
**) I fristående kurs ingår: studenter som läst helfartskurser, fort- och vidareutbildning enligt utbud i kurskatalog            
samt studenter som läst programkurser som fristående kurs (=ej varit registrerade på programmet)             
     
                 

                NYBÖRJARE 2006     RESULTAT  2006        
  1:a tot  andel  andel  tot andel andel  antal antal prest   Yrkes-        Generella examina
 Poäng sök sök reg  kv män reg  kv män håst håpr grad  examen högskole kand mag
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Verksamhetsresultat forskarutbildning        

Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde      
 antal enbart      
 forskningsämnen, forskar- nyantagna totalt anställda licentiat- doktors 
 tillika forskar- utbildnings- doktorander doktorander doktorander examen examen examens-
Institution utbildningsämne ämne (kvinnor) (kvinnor)   (kvinnor) (kvinnor) (kvinnor) poäng

Arbetsvetenskap 1 0      
Hälsovetenskap 2 1 8 (8) 25 (23) 8 (8) 1 (1) 2 (1) 2,5
Industriell ekonomi
och samhällsvetenskap 7 1 10 (9) 61 (29) 26 (17) 11 (6) 7 (2) 11
Matematik 1 0  6 (5)  1 (1) 3 (2) 2
Musikhögskolan 2 2 3 (1) 9 (6) 4 (3) 1 (1)  0,5
Språk och kultur 2 1  4 (3) 3 (3)   
Utbildningsvetenskap 2 0  18 (10) 9 (6) 1 (1) 2 (1) 2,5

Totalt        
Hum-sam vetenskapsområde 17 5 21 (18) 123 (76) 50 (37) 15 (10) 14 (6) 18,5

Tekniskt vetenskapsområde        

 antal enbart
 forskningsämnen, forskar- nyantagna totalt anställda licentiat- doktors
 tillika forskar- utbildnings- doktorander doktorander doktorander examen examen examens-
Institution utbildningsämne ämne (kvinnor) (kvinnor)   (kvinnor) (kvinnor) (kvinnor) poäng

Arbetsvetenskap 6 1 23 (12) 81 (45) 32 (21) 1 (0) 8 (1) 7
Industriell ekonomi och
samhällsvetenskap 4 2 9 (3) 43 (15 ) 18 (7) 5 (3) 2 (0) 3,5
Rymdvetenskap 1 1      
Matematik 2 1 4 (1) 20 (4) 8 (5) 2 (1) 3 (2) 3,5
Samhällsbyggnad 10 4 42 (17) 119 (44) 70 (26) 12 (7) 9 (3) 12
LTU Skellefteå 3 0 2 (0) 20 (6) 9 (3) 1 (1) 3 (0) 3
Systemteknik 8 0 11 (1) 57 (12) 36 (7) 9 (1) 8 (0) 8,5
Tillämpad fysik,
maskin- och materialteknik 12 0 30 (7) 139 (23) 60 (10) 22 (6) 14 (1) 18
Tillämpad kemi och geovetenskap 7 3 17 (4) 77 (27) 25 (10) 9 (2) 8 (4) 10

Totalt        
Tekniskt vetenskapsområde 53 12 138 (45) 556 (176) 258 (89) 61 (21) 55 (11) 65,5

Totalt        
Luleå tekniska universitet 70 17 159 (64) 679 (252) 308 (126) 76 (31) 69 (17) 84

Totala antalet doktorander samt anställda doktorander avser 31/12 2006

Bilaga 3
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REGLERINGSBREV 2006 – UTBILDNINGSPOLITIK

Gemensamt för verksamhetsgrenarna

 Mål 1 Kvalitetsarbete 30, 39 

 Mål 2 Regionala tillväxtprogrammet 35 

 Mål 3 Internationaliseringsarbete 36, 37

 Mål 4 Jämställdhet 18,19, 32, 41,42

 Mål 5 Långsiktig och god personalförsörjning 40, 41, 42

VERKSAMHETSGREN

Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

 Mål 2 Aktivt främja och bredda rekrytering 17 

 Mål 3 Tillgänglighet och omfattning av
 IT-stödd distansutbildning 23 

 Övrigt

 Reell kompetens och alternativt urval 23 

 Strategiska förändringar i utbildningsutbud 12 

 Efterfrågan på högskolans utbildningar 17, 18 

 Avvägning mellan kurser och program 12 

 Vägledning för lärarutbildningens studenter 22 

 Aktiviteter vid regionalt centrum 35, 36 

 Uppdragsutbildning 24 

  

 Specifika uppdrag

 Examinationsmål 15, 21 

 Helårsstudenter och helårsprestationer 14 

 Helårsstudenter inom naturvetenskapligt och
 tekniskt utbildningsområde resp
 konstnärliga utbildningsområden  14 

 Lärarutbildning med inriktning samiska,
 meänkieli och finska 16 

 Decentraliserad utbildning 16 

 Kiruna rymd- och miljöcampus 16 
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Återrapporteringskrav enligt regleringsbrev, regeringsbe-
slut och högskoleförordning i årsredovisningen 2006

VERKSAMHETSGREN

Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnär-
ligt utvecklingsarbete med stödfunktioner

 Mål 1 Effektivitet i forskarutbildning  30, 31, 32 

 Mål 2 Främja och bredda rekrytering 32 

 Övrigt

 Förändring av antalet anställda professorer 42 

 Utbildningsvetenskaplig forskning och forskarutbildning 26 

 Omfördelning av resurser mellan vetenskapsområden  27 

 Specifika uppdrag

 Examinationsmål 28, 28 

 Forskarskola i rymdteknik 29 

 Rekryteringsmål för professorer 29, 30 

Ekonomisk redovisning

 Intäkter och kostnader fördelade på
 verksamhetsgrenar 10, 13, 24, 26, 32

 Förändringar i förhållande till prognos
 i delårsrapport 8, 9, 10, 11

 Underskott i resultaträkningen 8, 9, 10, 11

 Redovisning av myndighetskapital 59

 Redovisning av avgiftsbelagd verksamhet 11

 Anslagsbelastning 56

Specifika satsningar enligt bilaga 37 i regleringsbrevet

 Matematiksatsning 17

 Ny utbildnings- och examensstruktur 12

 Särskild utbildning för lärare i yrkesämnen 21, 22 

HÖGSKOLEFÖRORDNINGEN

 Studentinflytande 38 

FÖRORDNING OM ÅRSREDOVISNING OCH BUDGETUNDERLAG

 Redovisning av sjukfrånvaro 42, 43
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