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rektor har ordet

2008 var ett framgångsrikt, men också mödosamt 
år för Luleå tekniska universitet. De högt ställda målsätt-
ningarna, en ekonomi i balans, minskade studentavhopp 
och ökad utbildningskvalitet, har uppnåtts. Universitetets 
medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete. Universitetet 
har ånyo visat sin förmåga att fokusera och nå resultat när 
det verkligen gäller. Det har dock krävt ett hårt arbete.

Att vända många års negativa ekonomiska resultat inom ut-
bildningen prioriterades högt och ett åtgärdspaket beslutades 
tidigt. De kortsiktiga åtgärderna handlade om anpassning 
till en långsiktig, realistisk utbildningsvolym. En minskning 
av personal- och driftskostnader samt lokalkostnaderna var 
väsentliga delar i åtgärdspaketet. Bland de långsiktiga åtgär-
derna finns en översyn av utbildningsutbudet. 

Ett annat viktigt fokus är att få våra studenter att stanna 
och fortsätta studera vid LTU. En modell med ett stort 
antal aktiviteter under studentens första år har implemen-
terats och Karriärcentrum invigdes under året. Det har 
gett effekt och studenterna stannar nu i större utsträckning 
än tidigare. Externfinansieringen har fortsatt prioriterats 
inom universitetet. Vi fortsätter att i en nationell jämfö-
relse ha en av de högsta externfinansieringsgraderna. 

Det målmedvetna arbetet gav snabbare effekter än väntat 
och universitetet visar nu ett starkt bokslut med ett posi-
tivt resultat om 39 miljoner kronor. Personalkostnaderna 
minskade med 5 % och driftskostnaderna med 7 %. En 
ökad fokusering på studenterna har lett till ökade intäkter.

Arbetet med utbildningskvaliteten har intensifierats under 
året och gett positiva resultat. Studenternas prestationsgrad 
har ökat. Examensrättigheterna i medie- och kommuni-
kationsvetenskap och arbetsterapi är inte längre ifrågasatta 
av Högskoleverket. Brandingenjörsutbildningen fick med 
beröm godkänt. Vi har fått examensrättighet för civil-

ekonomexamen. De stora förändringarna av lärarutbild-
ningen fick beröm av Högskoleverket, däremot är andelen 
forskarutbildade fortfarande för lågt och det ledde till ett 
ifrågasättande av examensrättigheten.

Vi står inför fortsatt stora utmaningar för vårt universitet. 
Översynen av utbildningsutbudet fortsätter. Utbildnings-
strukturen är ännu inte tillräckligt anpassad till utbild-
ningsvolymerna. Arbetet med att säkra studentvolymerna 
inbegriper såväl ökning av nybörjare som minskning av 
avhopp. 

Forskningspropositionen medför förändrade förutsätt-
ningar med en än mer konkurrensutsatt forskningsfinan-
siering och mycket starkare fokus på resultat och kvalitet. 
Vi är konkurrenskraftiga på externfinansiering, men 
behöver kraftigt förbättra publiceringstraditionen. Annars 
kommer våra anslag att omfördelas till andra lärosäten. 

Vi deltar aktivt i det omställningsarbete som pågår regio-
nalt och nationellt på grund av den ekonomiska krisen. 
Vi bidrar med ny kunskap och ett utbildningsutbud som 
ger individer möjlighet till kompetensväxling och ett nytt 
arbetsliv.

2008 var ett viktigt år för universitet. Vi har stärkt våra 
positioner och möjligheter. Nu ser vi fram mot att ta itu 
med de fortsatta utmaningarna.

   Pia Sandvik Wiklund
   Rektor
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Ekonomisk utveckling

Verksamhet i balans 

Universitetet har under 2008 lyckats vända den ekono-
miska situationen. Kraftfulla åtgärder har vidtagits och 
effekten visas i en markant förbättring av resultatet. Årets 
resultat uppgår till 39 mnkr. De senaste årens trend med 
negativa resultat bryts därmed och det egna kapitalet ökar 
från 27 mnkr till 64 mnkr för den egna verksamheten vid 
utgången av 2008. Det egna kapitalet uppgår till drygt 5 % 
av omslutningen. 

Krav på kostnadsreducering under 2008 och kommande 
år identifierades till drygt 70 mnkr. Universitetet har 
redan 2008 vidtagit omfattande åtgärder för att anpassa 
kostnaderna till denna nivå.

• Omstrukturering, framtida kostnadsreduceringar på
  40 mnkr.
• Effektivisering av verksamhetsstöd och service som ger
  21 mnkr lägre kostnader.
• Reducering av lokalytan samt omförhandling av
  hyror, 4 mnkr lägre kostnader.

Den omstrukturering som genomförts har inneburit en 
anpassning av verksamheten med färre anställda som kon-
sekvens. Årets resultat belastas genom omstruktureringen 
med extraordinära kostnader på 17 mnkr. 

Det reviderade ekonomiska målet för året var att klara 
ett resultat på sämst -20 mnkr. Ambitionen för 2008 var 
att uppnå 6 400 helårsstudenter, att genomföra åtgärder 
som innebär kostnadsreducering 2008 och kommande år 
samt en expansion inom forskningen. Utfallet av antalet 
helårsstudenter motsvarar i stort målsättningen. Årets 
kostnadsreducering överstiger målet för 2008. Universite-
tets åtgärder har både fått effekt snabbare och genomförts 
till lägre kostnad än förväntat. Vissa effekter kommer att 
visas i form av lägre kostnader även kommande år. De 
externa forskningsintäkterna når inte upp till målsättning-
en i budget. Samtidigt ökar oförbrukade bidrag kraftigt. 
En signal som visar på goda förutsättningar för en positiv 
utveckling av forskningen kommande år. 

ÅRK

n Tabell 02

intäkter och kostnader 2008

Externa 34%

Anslag 66%

Drift 27%

Löner 60%

Lokaler 13%

Externa 34 %

Anslag 66 %

Externa 34%

Anslag 66%

Drift 27%

Löner 60%

Lokaler 13%

Personal 60 %

Drift 26 %

Lokaler 14 %

n Tabell 01

resultaträkning 2008, tkr

 2006 2007 2008 Förändr. % 
    2007-2008

vERKsAmHETEns inTäKTER
Anslag 798 074 774 183 793 578 2,5
Avgifter 136 375 154 988 154 471 -0,3
bidrag 265 054 257 278 244 839 -4,8
räntor 4 550 7 580 11 036 45,6

summa 1 204 053 1 194 029 1 203 924 0,8

vERKsAmHETEns KOsTnADER
Personal 728 856 729 789 699 339 -4,2
Lokaler 161 647 165 573 166 897 0,8
Övrig drift 300 931 289 423 268 728 -7,2
räntor 1 724 3 962 4 265 7,1
Avskrivningar 29 543 29 772 28 005 -5,9

summa 1 222 701 1 218 519 1 167 234 -4,2

verksamhets- 
utfall -18 648 -24 490 36 690 

resultat från andelar    
i dotterbolag och  -485 325 1 959 
intresseföretag

Årets kapital-     
förändring -19 133 -24 165 38 649 
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n Tabell 04

intäkter per verksamhetsgren 2008, %

Totalt 92

Totalt 111
Totalt X

Utbildning

34
(2)

61

Forskning
0

20

40

60

80

100

Externa

Anslag

93 %

(%)

43 %

57 %7 %

 Universitetets kostnadsomslutning minskar markant jäm-
fört med föregående år. Minskningen uppgår till 51 mnkr.

Omstruktureringen under året har gett snabb effekt.  
Det märks i personalkostnaderna som har minskat väsent-
ligt, med 31 mnkr. Antalet anställda har minskat med 76 
årsarbetskrafter till 1 185. Minskningen av årsarbetskraf-
terna är delvis kopplat till uppsägningarna men det har 
också skett en minskning av framförallt antalet doktoran-
der och arvodister. Minskningen av antalet anställda har 
inneburit ca 40 mnkr lägre lönekostnader. Pensionskost-
nader samt semesterlöneskulden har tillsammans minskat 
med 12 mnkr. Samtidigt har andra faktorer medfört ökade 
personalkostnader. Den största enskilda faktorn är löneök-
ningar ca 22 mnkr. I personalkostnaderna ingår omstruk-
tureringskostnader med 17 mnkr som avser personal- och 
pensionskostnader för kommande år.

Lokalkostnaderna ökade marginellt under året. Ökning-
en beror på indexuppräkning av hyresnivåer enligt kon-
trakt. Den minskade utbildningsvolymen och genomförd 
omstrukturering medför att lokalbehovet minskar. Under 
året har därför åtgärder vidtagits som ger lägre kostnader 

kommande år. Åtgärderna fick viss effekt redan 2008.
Åtgärderna för minskade driftskostnader har gett effekt. 

Driftskostnaderna var 20 mnkr lägre 2008 än föregående 
år. Av de enskilda kostnadsposterna har den största reduce-
ringen skett för övriga driftkostnader (10 mnkr), konsulter 
(9 mnkr) och resor (3 mnkr). Universitetets kostnader för 
datorer har ökat något medan kostnaderna för utrustning 
och material inte har förändrats mellan åren.

Med kraftfulla åtgärder som gett snabb effekt kom den 
befarade negativa kapitalförändringen 2008 att vändas i 
en positiv förändring. De enskilt största förändringarna 
mellan delårsbokslutet och bokslutet är att personalkost-
naderna blivit lägre. Orsaken är dels att uppsagd personal 
fått nya jobb vilket minskat lönekostnaderna under upp-
sägningstiden och dels en större av minskning av årsarbets-
krafterna än beräknad. Myndighetskapitalet ökar därmed 
för första gången på f lera år. Budgeten för 2009-2010 visar 
en positiv kapitalförändring med 40 mnkr. Bedömningen 
är att universitetet kommer att uppnå det interna målet för 
eget kapital på 8 % av omslutningen vid utgången av 2010.

n Tabell 03   

Jämförelse budget, prognos och
bokslut 2008, mnkr

 Budget Delårs Prognos Bokslut
  bokslut aug

intäkter 1 205 1 185 1 185 1 204
kostnader 1 225 1 205 1 197 1 167

verksamhetsutfall -20 -20 -12 37
   
resultat dotterföretag 0 2 2 2

Kapitalförändring -20 -18 -10 39

n Tabell 05     

intäkter, kostnader och verksamhetsutfall per verksamhet för 2008, tkr 

 Utbildning på  Forskning/
 grundnivå och Uppdrags- utbildning på Uppdrags- 
 avancerad nivå utbildning forskarnivå forskning Totalt

intäkter 547 483 8 605 531 033 116 803 1 203 924
kostnader 544 441 8 932 495 943 117 918 1 167 234

verksamhetsutfall 3 042 -327 35 090 -1 115 36 690

resultat dotterföretag 0 0 1 958 0 1 958

Kapitalförändring 3 042 -327 37 048 -1 115 38 648



Årsredovisning 20088

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå redovisar 
ett positivt ekonomiskt resultat för 2008, 2,7 mnkr, varav 
resultatet för uppdragsutbildning uppgår till -0,3 mnkr. 
Det är en förbättring med 34 mnkr jämfört med 2007.
I 2008 års resultat inkluderas extraordinära omstrukture-
ringskostnader motsvarande 14 mnkr.

Det ekonomiska målet för 2008 var att som sämst redo-
visa ett negativt resultat på -30 mnkr. Åtgärderna för att 
minska kostnaderna har gett snabbt genomslag och är en 
viktig orsak till det goda ekonomiska resultatet. Universi-
tetet har lyckats nå mycket nära målsättningen för antalet 
helårsstudenter som var 6 400. Utfallet under året var 
6 358 helårsstudenter. Åtgärder för att minska antalet stu-
denter som hoppar av studierna har också gett resultat och 
ger en positiv påverkan på antalet studenter.

Årets utfall är dock 200 helårsstudenter lägre än 2007 
vilket innebär att den trend som startade 2004 fortsätter 
även 2008. Även antal nyregistrerade studenter minskar 
för fjärde året i följd. Minskningen är 144 och totala anta-
let nyregistrerade studenter uppgår till 1 875. 

 Kostnaderna minskade med drygt 40 mnkr jämfört 
med 2007. Personalkostnaderna uppvisar den största för-
ändringen. Som en effekt av omfattande åtgärder för att 
uppnå ekonomisk balans inom utbildningen har antalet 
anställda minskat. Antalet årsarbetskrafter avseende uni-
versitetsadjunkter har minskat med 30 jämfört med 2007. 

Universitet och högskolor kan avräkna studenter och 
prestationer inom utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå upp till ett givet takbelopp. Sedan 2004 och 2005 
då universitetet överskred takbeloppet, har studentantalet 

successivt sjunkit. Färre registrerade studenter och höjning 
av takbeloppet har resulterat i att utfallet de senaste åren 
har legat avsevärt under taket, för 2008 med 100 mnkr. 
Anslagssparandet vid årets utgång uppgick till 158 mnkr, 
varav det av regeringen tillåtna sparandet var 59 mnkr.

Omfattningen av universitetets uppdragsverksamhet 
inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå har 
minskat jämfört med 2007. Intäkterna under året uppgick 
till 9 mnkr och verksamheten redovisade ett nollresultat.

De externa intäkterna för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå, inklusive uppdragsutbildning, uppgick till 
34 mnkr varav statliga, myndigheter, kommuner/lands-
ting, svenska företag och stiftelser står för huvuddelen. De 
externa intäkterna har minskat med 12 mnkr. Hälften av 
minskningen avser minskade EU-medel från strukturfon-
derna i huvudsak beroende på ändrad inriktning i den nya 
programperioden. Den andra hälften utgörs av minskning 
av medel från svenska företag samt från stiftelser. 

n Tabell 06

resultaträkning för utbildning  
på grundnivå och avancerad nivå, tkr

 2006 2007 2008

inTäKTER
Anslag 545 490 511 964 517 738

 545 490 511 964 517 738

Avgifter 13 771 15 395 13 701
bidrag 18 729 18 702 11 350
räntor 2 001 3 783 4 694

summa intäkter 579 991 549 844 547 483

KOsTnADER   
Personal 353 347 341 041 324 700
Lokaler 96 297 89 914 87 932
Övrig drift 138 479 134 161 120 910
räntor 633 1 599 1 638
Avskrivningar 13 613 14 423 9 261

summa kostnader 602 369 581 138 544 441

verksamhetsutfall -22 378 -31 294 3 042

TRAnsFERERingAR   
Erhållna medel 449 99 103
Lämnade bidrag -449 -99 -103

Kapitalförändring -22 378 -31 294 3 042

n Tabell 07

ersättning för utbildning  
på grundnivå och avancerad nivå, tkr

 2006 2007 2008

takbelopp enl regleringsbrev 594 043 587 154 591 514
Ersättning  520 456 486 729 492 309
under tak1 73 587 100 425 99 205
Över tak2   

1) överförs till anslagssparande   
2) nyttjat anslagssparande   
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n Tabell 08      

resultaträkning för uppdragsverksamhet på grundnivå och avancerad nivå, tkr

 Uppdragsutbildning Beställd utbildning 
 2006 2007 2008 2006 2007 2008

intäkter      
Anslag      
Avgifter 10 407 12 288 8 533 2 037  
bidrag      
finansiella intäkter 47  72   

summa intäkter 10 454 12 288 8 605 2 037 0 0

Personal 5 277 7 685 5 339 888  
Lokaler 1 317 1 780 1 097 131  
Övrig drift 4 412 3 086 2 228 676 
räntor 24 30 63
Avskrivningar 95 197 205   

summa kostnader 11 125 12 778 8 932 1 695 0 0

Kapitalförändring -671 -490 -327 342 0 0
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n Tabell 09

externa medel till utbildning på grundnivå och avancerad nivå per finansiär.

tkr
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n Tabell 10   

resultaträkning för forskning och utbildning på 
forskarnivå, tkr   

 2006 2007 2008

inTäKTER   
Anslag 252 584 262 219 275 840
Avgifter 16 506 16 289 16 414
bidrag 246 325 238 576 233 489
räntor 2 166 3 797 5 290

summa intäkter 517 581 520 881 531 033

KOsTnADER   
Personal 312 430 313 359 298 622
Lokaler 55 262 60 584 63 253
Övrig drift 131 166 125 044 116 061
räntor 938 2 167 1 874
Avskrivningar 14 368 12 763 16 133

summa kostnader 514 164 513 917 495 943

verksamhetsutfall 3 417 6 964 35 090

resultat från andelar   
i dotterbolag -485 325 1 958
   

TRAnsFERERingAR   
Erhållna medel 11 487 13 913 15 556
Lämnade bidrag -11 487 -13 913 -15 556

Kapitalförändring 2 932 7 289 37 048

n Tabell 11   

resultaträkning för uppdragsverksamhet inom 
forskning och utbildning på forskarnivå, tkr  
 

 2006 2007 2008

inTäKTER
Avgifter 93 654 111 016 115 823
räntor 336  980

summa intäkter 93 990 111 016 116 803

KOsTnADER   
Personal 56 914 67 704 70 678
Lokaler 8 640 13 295 14 615
Övrig drift 26 198 27 132 29 529
räntor 129 166 690
Avskrivningar 1 467 2 389 2 406

summa kostnader 93 348 110 686 117 918

Kapitalförändring 642 330 -1 115

Forskning och utbildning på forskarnivå 
Forskning och utbildning på forskarnivå har visat posi-
tiva ekonomiska resultat sedan 2004, så även 2008. Årets 
resultat var 36 mnkr, varav resultatet för uppdragsforsk-
ning uppgår till -1 mnkr. Jämfört med 2007 har resultatet 
förbättrats med 28 mnkr. I 2008 års resultat inkluderas 
omstruktureringskostnader motsvarande 3 mnkr.

Det ekonomiska målet för året, som var 10 mnkr, upp-
nåddes. Ambitionen var att öka den externfinansierade 
forskningen till 380 mnkr. Utfallet för 2008 blev totalt 
366 mnkr, samma nivå som under 2007. Samtidigt som de 
externa forskningsintäkterna är oförändrade, ökar oförbru-
kade bidrag bland annat på grund av svårigheter att rekrytera 
doktorander. En signal som visar på goda förutsättningar för 
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n Tabell 12

externa medel inom forskning och utbildning på forskarnivå per finansiär.

tkr
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en positiv utveckling av forskningen kommande år. 
Finansieringen från Vinnova har ökat med 15 mnkr 

jämfört med 2007. Övergången till ny budgetperiod inom 
EU:s strukturfonder innebar ny programinriktning, sena-
reläggning av beslut och en nedgång av EU-medel. Bort-
fallet har delvis ersatts med finansiering från svenska och 
utländska företag.

Externfinansieringsgraden är 57 %, en något lägre nivå 
än de senaste åren beroende på ökade anslag och oföränd-
rade externa medel inom forskningen.

Intäkterna inom forskning och utbildning på forskar-
nivå, exklusive uppdragsverksamhet, ökade med 10 mnkr. 
Bidragsfinansieringen minskade med 5 mnkr medan 
anslagen ökade. Kostnaderna minskade med 18 mnkr jäm-
fört 2007. Antalet årsarbetskrafter avseende anställda dok-
torander har minskat med 30 jämfört med 2007.

Under 2008 visar forskning och utbildning på forskar-
nivå överskott inom båda vetenskapsområdena. Tidigare 
år har satsningarna inom det hum-samhällsvetenskapliga 
området fört med sig underskott. Universitetet har nyttjat 
möjligheten att omfördela forskningsanslaget med maximala 
3 %, eller 5 mnkr, från tekniska till hum-sam området. 

Omfattningen av universitetets uppdragsverksamhet 
inom forskning ökade med 6 mnkr under 2008. Intäkterna 
under året uppgick till 117 mnkr och verksamheten redo-
visar ett mindre underskott på -1 mnkr. 

EU-deltagande i utbildning och forskning
Universitetet deltog under 2008 i 42 projekt inom EU:s 
ramprogram för forskning samt europeiska utbildnings-
program, varav fyra som koordinator. EU-medlen uppgick 
till 25 mnkr vilket är en ökning med 12 % jämfört med 
2007.

 Universitetet medverkade i 70 strukturfondsprojekt. 
Totalt var 37 av projekten finansierade inom de olika 

n Tabell 13      

resultaträkning för vetenskapsområden inom forskning och utbildning på forskarnivå, tkr

 

 Tekniskt vetenskapsområde Humanistisk-samhällsvetenskapligt  
  vetenskapsområde
 2006 2007 2008 2006 2007 2008

inTäKTER      
Anslag 209 336 217 527 223 640 43 248 44 692 52 200
Externa intäkter 215 825 208 695 209 184 47 006 46 171 40 719
finansiella intäkter 1 798 3 149 4 232 368 647 1 058

summa intäkter 426 959 429 371 437 056 90 622 91 510 93 977

KOsTnADER      
Personal 247 071 249 523 242 563 65 359 63 836 56 059
Lokaler 46 475 51 311 53 211 8 787 9 273 10 042
Övrig drift 106 868 101 081 96 727 24 298 23 963 19 334
finansiella kostnader 758 1 799 1 624 180 368 250
Avskrivningar 11 569 10 771 13 671 2 799 1 992 2 462

summa kostnader 412 741 414 485 407 796 101 423 99 432 88 147

Kapitalförändring 14 218 14 886 29 260 -10 801 -7 922 5 830

Interreg-programmen. Strukturfondsmedlen uppgick till 
27 mnkr. Minskningen med 10 mnkr jämfört med 2007 
beror framför allt på att programperioden för Interreg 
startade senare än beräknat samt att besluten försenats för 
planerade projekt inom Mål 2-programmet.

n Tabell 14

Pågående eU-projekt  12 942
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holding ab

Universitetet övertog 1998 ägaransvaret för Holding AB 
vid Luleå tekniska universitet från Näringsdepartementet, 
som överförde ett kapital i bolaget på 4 mnkr. Kapitalet 
är bas för bolagets verksamhet. Affärsidén är att bistå med 
kompetens och ägarkapital för företagsutveckling och 
kommersiell exploatering av forskningsprojekt från uni-
versitetet.

Under 2001 blev Holding AB delägare i riskkapital-
bolaget 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 avknoppningsföretag från uni-
versitetet ägarkapital och managementstöd.

Under 2005 bildade Holding AB tillsammans med 
Längmanska företagarfonden, Innovationsbron Luleå AB, 
Norrlandsfonden och Aurorum Science Park företaget 
Aurorum Business Incubator AB som ska stödja affärsidéer 
i tidiga faser. Idéerna ska ha en tydlig koppling till Luleå 
tekniska universitet.

Holding AB:s fastställda resultat för år 2007 blev 1,9 mnkr 
som till största delen beror på aktieutdelning från ett av 
holdingbolagets delägda bolag. Preliminärt resultat för år 
2008 blev 0,1 mnkr. Båda resultaten redovisas i universite-
tets bokslut för år 2008.

n Tabell 15      

avgiftsbelagd verksamhet, tkr

      Ackumulerat
 Över-/under- Över-/under- Intäkter Kostnader Över-/under- över-/under skott
 skott t o m  2006 skott 2007 2008 2008 skott 2008 utgående 2008

uPPDRAgsvERKsAmHET      
verksamhetsgren      
grundläggande högskole-      
utbildning med stödfunktioner 1 828 -931 7 016 7 334 -318 579

verksamhetsgren      
Forskning och forskarut-      
bildning med stödfunktioner      
eller konst utv. arb med      
stödfunktioner mm 916 213 113 553 114 966 -1 413 -284

Tjänsteexport 197 559 4 839 4 550 289 1 045

summa 2 941 -159 125 408 126 850 -1 442 1 340

Offentligrättslig verksamhet      
Högskoleprovet 89 -105 608 749 -141 -157

summa 3 030 -264 126 016 127 599 -1 583 1 183

ÅRK

Avgiftsintäkter exkl räntor tillkommer inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå med 13 093 tkr samt 
inom forskning och utbildning på forskarnivå med 16 414 tkr.
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intern styrning och kontroll

ny förordning om intern          
styrning och kontroll 

Universitetet har integrerat riskhantering enligt den nya 
förordningen om intern styrning och kontroll i verk-
samhetsplaneringen. De första riskanalyserna ligger till 
grund för åtgärder under planeringsperioden 2009-2010. 
Risk-analyser har genomförts avseende strategiska mål, 
verksamhetsmål, efterlevnadsmål och finansiella mål, vilka 
motsvarar kraven enligt myndighetsförordningen.

I samband med undertecknandet av årsredovisningen för 
2008 bedömer universitetsstyrelsen den interna styrningen 
och kontrollen vid universitetet. Underlaget för bedöm-
ningen är den löpande redovisningen vid styrelsens sam-
manträden under året, riskanalyser och åtgärder, rapporter 
från intern och extern revision samt övrig dokumentation i 
den interna styrprocessen.

riskanalyser

För de strategiska målen visar riskanalysen att universitetets 
största risker under kommande planeringsperiod är otill-
räckliga resurser inom forskningsfinansiering, lägre stu-
dentvolym och sämre möjligheter att attrahera rätt kom-
petens. Åtgärder för att begränsa riskerna vidtas genom 
att ytterligare resurser avsätts för bland annat fundraising, 
publicering, studentrekrytering och kompetensförsörjning. 
Inom utbildningen kommer det pedagogiska och entrepre-
nöriella förhållningssättet att utveckla utbildningarna för 
både studenter och doktorander.

Riskanalys avseende verksamhetsmålen har integrerats 
i planeringsarbetet inför kommande planeringsperiod 
2009-2010. Varje resultatenhet har gjort en riskanalys av 
sina verksamhetsmål samt prioriterat och utformat hand-
lingsplanerna i verksamhetsuppdraget för att minska och 
begränsa riskerna.

Sammantaget återfinns institutionernas största risker 
inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå och den 
största risken är att de enskilda utbildningarna som genom-
förs inte är tillräckligt attraktiva för studenterna. Den näst 
största risken är den ekonomiska situationen för institu-
tionerna. Åtgärder för att begränsa riskerna vidtas av varje 
enskild institution enligt överenskommelse med rektor.

Myndighetsförordningen innefattar även krav på att 
universitetet i egenskap av statlig myndighet ska efter-
leva lagar och förordningar. Brister i uppfyllnad medför 
risk för ingripanden och sanktioner, förlust av förtroende 
samt ekonomiska risker. Universitetet har tydliga riktlin-
jer och rutiner för regeltillämpning samt återkommande 
utbildningsinsatser. Riskanalysen avseende regelefter-
levnad är till stor del integrerad i analysen av strategiska, 
verksamhets-, och finansiella mål. Efterlevnaden av lagar 
och förordningar vid universitetet är god, i såväl myndig-
hetsrelaterat som i verksamhetsrelaterat och kommersiellt 

avseende. Åtgärder för att ytterligare begränsa riskerna 
fokuserar på att vidareutveckla modeller och metoder för 
systematisk uppföljning av regelefterlevnaden som också 
integreras i den ordinarie verksamhetsuppföljningen.

Riskanalysen för de finansiella målen, d v s att redovis-
ningen är rättvisande och tillförlitlig, visar att de största 
riskerna är att inte kunna göra enhetliga och korrekta 
bedömningar och prognoser av intäkter och kostnader 
samt att ha för kort framförhållning i den ekonomiska 
planeringen. Båda riskerna skulle kunna innebära att verk-
samheten inte anpassas tillräckligt snabbt till omvärldsför-
ändringar. Åtgärder för att begränsa riskerna innefattar att 
utveckla rutiner för tidig omvärldsanalys som ger möjlig-
heter till snabba åtgärder på både kort och lång sikt samt 
fortsatt arbete med processorientering för att integrera de 
olika delarna i planeringsarbetet.

VerksamhetsPlan och                  
bUdget 2009-2010
Universitetets strategi innebär profilering och kvalitets-
utveckling inom både utbildning och forskning. Den 
långsiktiga ambitionen är att, med ekonomin i balans, öka 
antalet studenter i utbildningen. För forskningen är strä-
van att fortsätta expandera och bygga vidare på de senaste 
årens positiva utveckling av forskningen. För att öka lång-
siktigheten har universitetet tvååriga planeringsperioder 
från och med verksamhetsåren 2007 och 2008. Den inter-
na verksamhetsplaneringen och uppföljningen sker genom 
en balanserad styrmodell med integrerad riskhantering.

Under detta och kommande år genomförs en rad struk-
turella åtgärder. De ger förutsättningar för utveckling i 
enlighet med strategin och säkerställer långsiktig ekono-
misk balans: 

• Verksamhetsutveckling för att stärka kvaliteten i 
utbildningsutbudet och underlätta strategiska vägval i 
utbildningsfrågor. En förändring av utbildningsutbu-
det med väsentligt färre program och enskilda kurser 
genomförs.
• Utvecklad organisation och styrning av utbildningen 
för att uppnå ökad intern samordning och tydligt kvali-
tetsansvar.
• Översyn av institutionsindelningen 
• Den interna resursfördelningsmodellen anpassas för att 
stödja strategin. 
• Förstärkning av det långsiktiga arbetet att rekrytera 
och behålla strategiskt viktig kompetens. 

Förutsättningarna för positiva resultat även kommande år 
är goda. Universitetet måste dock säkerställa att vidtagna 
åtgärder ger önskad effekt även 2009 och 2010. Antalet 
nya studenter är fortfarande en kritisk faktor.

Att bedriva verksamheten i ekonomisk balans är grun-
den för önskad utveckling. En sund ekonomi ger både 
handlingsutrymme och intern balans så att universitetet 
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kan genomföra strategiska satsningar, samtidigt som det 
finns utrymme att klara tillfälliga nedgångar. 

Universitetets interna ekonomiska mål för 2009-2010 är 
att skapa ett ekonomiskt handlingsutrymme i form av ett 
eget kapital som uppgår till 100 mnkr, 8 % av intäktsom-
slutningen, vid utgången av 2010. 

Sammantaget förutser universitetet att åtgärderna ska 
leda till ökad måluppfyllelse för måtten som används i den 
interna styrmodellen. Antalet nybörjare inom utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå beräknas till ungefär 
samma nivå som under 2007-2008, men andelen kvarva-
rande studenter beräknas öka. Inom forskning och utbild-
ning på forskarnivå, beräknas publiceringen av vetenskap-
liga artiklar och externfinansieringsgraden att öka jämfört 
med tidigare planeringsperiod.
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Utbildning På grUndniVå och 
aVancerad niVå

Luleå tekniska universitet bedriver utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå inom teknik, ekonomi, samhällsveten-
skap, lärande, språk, humaniora, musik, teater och vård. Uni-
versitetets campus finns i Luleå, Skellefteå, Piteå och Kiruna.

Utbildningsutbudet har förändrats under året. I enlig-
het med universitetets strategi har antalet utbildningar i 
förhållande till antalet studenter minskats samt kvaliteten 
i utbildningarna säkerställts, genom att samtliga utbild-
ningar på grundnivå och avancerad nivå har utvärderats. 
Det har resulterat i färre inriktningar inom civilingen-
jörsutbildningarna, omarbetningar, nedläggningar och 
kompetenssäkring. Universitetet har under året erhållit 
examensrätt för civilekonom. 

Totalt har 69 utbildningar, samt lärarutbildning med tio 
inriktningar startat, det vill säga antagit studenter, under 
2008.

Universitetets modell för systematisk uppföljning av 
studieresultat har implementerats. Basen för modellen 
är förväntningar från studenterna, stödåtgärder i utbild-
ningen, individuell återkoppling, engagemang och förut-
sättningar för lärande, vidare ingår aktiviteter och åtgärder 
för att stödja studenter individuellt och programvis. Under 
studiestarten och början av utbildningen är introduktion, 
studieteknik, studiestöd och programspecifika kurser och 
aktiviteter viktigt, senare under utbildningen ingår delar 
som individuell uppföljning, karriärvägledning och lärar-
stöd för studentgrupper.

Grundnivå
Totalt erbjöds 54 utbildningar på grundnivå under 2008 
varav 49 har startat. 71 % av universitets utbildningar är 
på grundnivå, eller utbildningar som börjar på grundnivå, 
exklusive lärarutbildningen. Två arenor har startat under 
2008.

Inom hälsovetenskapliga området har fem utbildningar 
startat, varav två med både höst- och vårantagning. I lik-
het med tidigare år ges tre utbildningar på distans med 
obligatoriska sammankomster. 

Inom det tekniska området har totalt 25 utbildningar 
startat, varav elva civilingenjörsutbildningar som leder 
till examen på avancerad nivå. Fem av utbildningarna har 
programtillfällen på distans, varav tre decentraliserade. 

Inom det samhällsvetenskapliga området har nio utbild-
ningar startat varav tre med höst- och vårantagning. En 
utbildning ges på distans. Inom musik, teater och media 
har åtta utbildningar startat under året.

Avancerad nivå
Totalt erbjöds 23 utbildningar på avancerad nivå under 
2008 varav 20 har startat. Dessa utgör 29 % av totala anta-
let startade utbildningar.

Majoriteten av utbildningarna på avancerad nivå har 
tyngdpunkt inom tekniskt område. 

Totalt har femton masterutbildningar startat, samtliga 
med internationell rekrytering. Av dessa är elva inom 
tekniskt område, en inom musik och tre inom samhällsve-
tenskapligt område. Inom vårdområdet har fyra specialist-
sjuksköterskeutbildningar startat på distans. Påbyggnads-
utbildningen professionsinriktat lärande har också startat 
under året. 

regeringens UPPdrag och särskilda 
åtaganden

Mål för helårsstudenter
Universitetet hade en topp i studentantalet 2004, sedan dess 
har antalet helårsstudenter sjunkit med närmare 2 200. Den 

utbildning

n Tabell 16  

helårsstudenter, totalt   

 2006 2 007 2008

Hum, Sam, Jur 2 391 2 125 1 972
nat, tekn 3 093 2 846 2 722
undervisning 534 406 355
Övrigt 93 70 68
musik 262 256 264
Vård 655 603 676
design 29 36 26
teater 16 16 16
media 53 50 55
konst 11 14 14
medicin 197 201 223
idrott 29 32 45
dans  14 18

summa 7 363 6 669 6 455
   

n Tabell 17   

helårsprestationer, totalt   

 2006 2007 2008

Hum,Sam, Jur 1 954 1 750 1 584
nat, tekn 2 641 2 294 2 235
undervisning 568 381 358
Övrigt 87 55 77
musik 238 227 237
Vård 620 582 636
design 24 30 28
teater 16 16 16
media 47 37 44
konst 12 12 13
medicin 173 187 199
idrott 31 25 35
dans  11 15

summa 6 411 5 607 5 475

ÅRK
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negativa trenden har fortsatt även under 2008. Det totala 
antalet helårsstudenter, inklusive det särskilda åtagandet 
decentraliserad utbildning, uppgick till 6 455, vilket är 
drygt 200 färre än året innan. Störst minskning redovisas 
inom området humaniora, samhällsvetenskap och juridik, 
cirka 150, och inom naturvetenskap och teknik, knappa 
150. Även området undervisning hade färre studenter.
Regeringens mål 2008 för antalet helårsstudenter inom 
det tekniska och naturvetenskapliga området var 2 975. 
Utfallet, exklusive decentraliserad utbildning som finan-
sieras separat, blev 2 660 helårsstudenter, 315 färre än mål-
sättningen. I de decentraliserade utbildningarna fanns 62 
helårsstudenter inom teknik och naturvetenskap.

För de konstnärliga utbildningarna finns en övre gräns 
för antalet helårsstudenter inom varje utbildningsom-
råde. Områdena design, musik, media och dans visar en 
överproduktion med 6, 3, 5 respektive 3 helårsstudenter. 
Produktionen inom övriga områdena motsvarar begräns-
ningarna.

Antalet nyregistrerade studenter på programutbildningar 
har minskat. Totala antalet nyregistrerade under 2008 
uppgick till 1 875 studenter, vilket är en minskning med 
144. Minskningen av nyregistrerade studenter har skett 
under de senaste åren och innebär att krympande årskullar 
successivt får genomslag i högre årskurser och totala anta-
let studenter minskar.

Ett fortsatt arbete har bedrivits för att få f ler studen-
ter att stanna kvar. Andelen studenter som avbryter sina 
studier i förtid minskar och ger en viss positiv effekt på 
studentantalet.

Prestationsgraden 2008 var 85 %, vilket är en ökning 
med en procentenhet jämfört med 2007. 

Examen i utbildning på grundnivå
och avancerad nivå
För perioden 2005-2008 har universitetet examensmål 
för civilingenjörsexamen, sjuksköterskeexamen inklusive 
röntgensjuksköterskeexamen, lärarexamen med inriktning 
mot tidigare år med särskilt mål för förskola och försko-
leklass samt lärarexamen med inriktning mot senare år. 
Dessutom bör minst 30 % av lärarexamina och motsvaran-
de äldre examina, exklusive inriktning mot förskollärare, 
vara inriktad mot matematik, naturvetenskap eller teknik. 
Behovet av yrkeslärare ska särskilt beaktas för inriktningar 
mot senare år. 

Utöver regeringens examensmål har universitetet två 
lokala examensmål för perioden 2005-2008. Universitetet 
ska producera totalt 800 magisterexamina med ämnesdjup 
och 210 högskoleingenjörsexamina. 

Åtgärder för att öka genomströmningen och därmed 
examenskvoten för samtliga utbildningar har fortsatt under 
året. Uppföljningssystem ger underlag för stödinsatser.

Civilingenjörsexamen
Målet om 1 645 civilingenjörsexamina för perioden 
2005-2008 har inte uppnåtts. Totalt har 1 323 examina 
utfärdats. Orsaken är minskat antal nybörjare och en 
minskning av antagning till högre årskurs. Rekryteringen 
2000-2003 är grund för examina för perioden 2005-2008. 
Totalt har 1 993 studenter antagits dessa år. Rekryteringen 
har minskat inom perioden från 634 studenter år 2000 till 
endast 323 år 2003. Examenskvoten för perioden är 65 %. 
Exklusive examina från arenor är kvoten 67 %.

Under året har 253 civilingenjörsexamina utfärdats. Tio 
av dessa är studenter som gått arenautbildning. I förhål-
lande till antalet antagna studenter till civilingenjörsutbild-
ningar fem år tidigare ger det en examenskvot på drygt 78 
%, vilket är en ökning i förhållande till föregående år med 
sex procentenheter. Examenskvoten för civilingenjörer har 
därmed ökat under de tre senaste åren. Examenskvoten 
exklusive examina från arenor är drygt 75 % vilket är en 
ökning på sju procentenheter från föregående år. 

Sjuksköterske- och 
röntgensjuksköterskeexamina
Universitetets mål om 400 examina för perioden 2005-
2008 har uppnåtts och överskridits. Totalt har 463 
examina utfärdats. För utbildningarna gemensamt är 
examenskvoten för perioden drygt 77 %. För sjuksköter-
skeutbildningen är kvoten 79 % och för röntgensjukskö-
terskeutbildningen 68 %.

Under 2008 har totalt 85 yrkesexamina utfärdats, förde-
lat på 82 examina för sjuksköterskeutbildning och tre exa-
mina för röntgensjuksköterskeutbildning. För sjuksköter-
skeutbildningen blir examenskvoten 80 %. Examenskvoten 
fortsätter att öka, 2008 var ökningen tolv procentenheter i 
förhållande till föregående år. 

Lärarexamen
Universitetets examensmål för perioden 2005-2008 var 
320 lärarexamen mot senare år. Det har uppfyllts och 
överskridits. Examensmålen för lärarexamen mot tidigare 
år för perioden var 565 examina, vilket inte har upp-
nåtts. Delmålet för antal lärarexamen med inriktning mot 
förskola och förskoleklass var 200. Det har uppnåtts och 
överskridits. Examenskvoter för olika lärarexamina och 
inriktningar är inte möjlig att ange på grund av studenter-
nas möjliga val av inriktningar som medför olika studie-
längder. 

Under 2008 har totalt 247 lärarexamina utfärdats. Av 
dessa hade 115 inriktning mot tidigare år varav 66 mot för-
skola och förskoleklass. Antalet lärarexamina med inrikt-
ning mot senare år, inklusive gymnasium, var 132. Totalt 
har antalet examina för lärarutbildningen minskat med 20 
stycken i förhållande till föregående år. 

För att säkerställa tillräckligt antal studenter med inrikt-
ning mot arbete i förskola och förskoleklass har antalet 
platser ökat kraftigt under f lera år. Särskild distansutbild-

n Tabell 18   

helårsstudenter, exkl särskilt åtagande

 2006 2007 2008

utfall* 7 190 6 553 6 358
mål inom nt-området 3 610 3 450 2 975
utfall* 3 010 2 781 2 660
   
*Uppgifterna avser antalet helårsstudenter, exkl de delar av decentraliserade
platser (270 hst) som avräknas mot särskilda anslag.
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ning med inriktning mot förskola och förskoleklass erbjuds 
sedan två år. Studenter som antagits till öppen ingång får 
information och möjlighet att söka inriktningar mot för-
skola och förskoleklass.

Särredovisning ska göras för vilka examina som räknas 
in i uppgifter om examensmål. I de redovisade examina 
för tidigare år ingår tre förskollärarexamina, en fritidspe-
dagogexamen samt fem examina för grundskollärare 1-7. I 
examina för senare år ingår 24 examina för grundskollärare 
4-9, fem gymnasielärarexamina, 19 musiklärarexamina 
samt en yrkeslärarexamen. 

Universitetets mål att minst 30 % av lärarexamina, exklu-
sive inriktning mot förskollärare, bör vara inriktad mot 
matematik, teknik eller naturvetenskap har inte uppfyllts 
under året. Antalet examina med sådan inriktning var 50, 
vilket är 27 % av totala antalet utfärdade lärarexamina, 
exklusive förskollärare. Årets resultat är på samma nivå som 
2007. 

särredovisning av lärarexamina 2008 med inrikt-
ning mot matematik, naturvetenskap och teknik

 matematik naturvetenskap teknik

tidigare år/förskola 11 6 
Senare år/gymnasium 21 6 
Yrkeslärare   1
Grundskollärare åk 4-9 5

Totalt 37* 12 1
   
*Av ovanstående examina har 8 stycken även inriktning mot naturvetenskap 
alternativt teknik.

Intresset för lärarutbildning med inriktningar inom 
matematik, teknik och naturvetenskap är fortsatt lågt. Base-
rat på rekryteringen till lärarutbildningen ser universitetet 
stora problem med att uppfylla ett sådant mål i framtiden. 

n Tabell 19

examensmål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå     

 Mål Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall
 2005-2008 2005 2006 2007 2008 2005-2008

civilingenjörsexamen 1645 360 388 322 253 1323
Sjuksköterskeexamen inkl röntgensjuksköterskeexamen 400 140 125 113 85 463
Lärarexamen med inr mot tidigare år* 565 93 180 131 115 519
– varav förskola/förskoleklass  200 17 70 70 66 223
Lärarexamen med inriktning mot senare år 320 139 126 136 132 533
     
* inkluderar förskollärare och fritidspedagoger     

n Tabell 20 

examensmål för utbildning på forskarnivå

 Mål Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall
Vetenskapsområde 2005-2008 2005 2006 2007 2008 2005-2008

Humanistisk-samhällsvetenskapligt  35 13,5 18,5 29 19 80
tekniskt 250 67,5 65,5 62 60 255

Övriga examina
Universitetets lokala mål, att inom perioden 2005-2008 
utfärda minst 210 högskoleingenjörsexamina har uppnåtts. 
Totalt för perioden  har 247 högskoleingenjörsexamina 
utfärdats, varav 35 examina under 2008. 

Under året har 189 magisterexamina med ämnesdjup 
utfärdats, varav åtta enligt ny förordning. Totalt för perio-
den 2005-2008 har 899 magisterexamina med ämnesdjup 
utfärdats. Universitetets lokala mål, att inom perioden 
utfärda 800 magisterexamina har uppnåtts. 

42 masterexamina inom tekniskt område är utfärdade 
enligt ny förordning. 

Totalt har 1 421 examina utfärdats vid Luleå tekniska 
universitet under 2008. Det är en minskning med 58 exa-
mina i förhållande till föregående år. 

Examen i utbildning på forskarnivå
Examensmålet för utbildning på forskarnivå perioden 
2005-2008 har uppnåtts inom båda vetenskapsområdena. 
Inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området 
har 80 examenspoäng avlagts vilket kraftigt överskrider 
regeringens mål som var 35 poäng. Antalet examenspoäng 
inom det tekniska området är 255, fem poäng över målet. 
Sammantaget innebär det att antalet examenspoäng per 
fyraårsperiod under de tre senaste perioderna med början 
1997 successivt har ökat.

Under 2005-2008 har antalet doktorsexamina ökat kraf-
tigt inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området. 
Under andra hälften av perioden har antalet mer än dubb-
lerats. Utfallet var 20 doktorsexamina 2005-2006 och 50 
doktorsexamina 2007-2008. Även det tekniska området 
uppvisar en mindre ökning. 

Andelen doktorsexamina som föregåtts av en licentiat-
examen ökar. Utfallet 2008 är det högsta under perioden, 
54 % av doktorsexamina inom humanistisk-samhällsve-
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tenskapliga området och 78 % inom det tekniska området 
föregicks av licentiatexamen. 

Antalet licentiatexamina har minskat successivt inom 
båda vetenskapsområdena under fyraårsperioden. Inom 
humanistisk-samhällsvetenskapliga området skedde en 
kraftig minskning 2008 i jämförelse med respektive år 
2005-2007. Av de 48 licentiatexamina under fyraårspe-
rioden har endast tre avlagts under 2008. Antalet licenti-
atexamina inom tekniskt område (53) är för första gången 
under perioden lägre än antalet doktorsexamina (55). 

Inom det tekniska området ökade andelen kvinnor som 
avlade doktorsexamen något i jämförelse med 2007. Där 
utgjorde kvinnorna en fjärdedel av de examinerade inom 
respektive licentiat- och doktorsexamina. 
Andelen kvinnor som examinerades inom det humanis-
tisk-samhällsvetenskapliga området var cirka 60 %. 

Decentraliserad utbildning
Universitetet har ett särskilt åtagande att årligen anordna 
decentraliserad utbildning motsvarande minst 270 helårs-
studenter. Under året har nio programutbildningar pågått 
varav tre utbildningar, bilsystemingenjör, naturresurstek-
nik och träteknik, startade under hösten. Studiemiljöerna 
i form av lärcentra är huvudsakligen lokaliserade i Norr-
botten. Utbildningssatsningen omfattade 97 helårsstuden-
ter med 94 helårsprestationer, en prestationsgrad på 95 %. 
Prestationsgraden var tio procentenheter högre jämfört 
med reguljär utbildning.

Antal nystarter av utbildningar i decentraliserad form 
har varit färre under året och utbildningarna har haft min-
dre studentgrupper än tidigare. Den totala kostnaden för 
decentraliserad utbildning var 11 mnkr. 

Det finns dock ett fortsatt stort intresse i regionen 
för distans- och decentraliserade utbildningar. Genom 
utveckling av pedagogik och genomförande har uni-
versitetet bemött behoven hos olika studentgrupper och 
regionens behov av högskoleutbildad arbetskraft. Dis-
tansutbildningar genomförs med distansöverbryggande 
teknik och genom samarbete med kommuner och kom-
munalförbund. Lärcentra är en viktig part i det samarbetet 
då studenterna får möjlighet att studera i sin hemort. Dis-
tansutbildningarna omfattade 1 196 helårsstudenter, vilket 
är i jämförbar nivå med 2007 och motsvarar 19 % av årets 
totala antal helårsstudenter. Antalet helårsprestationer var 
994 vilket innebär att årets prestationsgrad var 83 %. Det 
är en ökning i jämförelse med 2007 med 5 procentenheter 
och två procentenheter lägre än reguljärutbildning. Under 
2008 startade 17 programutbildningar, varav fem på avan-
cerad nivå. Utbildningarna spänner över ett stort område, 
teknik, samhällsvetenskap, lärarutbildning och tyngd-
punkten finns inom vård. 

Universitetet har under året fortsatt samordningen av 
kompetenser och funktioner inom universitetsbiblio-
tekets Learning Resource Center. Det ger fortsatt stöd 
till studenter och lärare inom distansutbildningarna. De 
kompetenser som samordnats, IT pedagoger, högskole-
pedagogisk samordnare och universitetets representant 
för SNH (Samverka för nätbaserat lärande) ska verka för 
fortsatt utveckling. Inom SNH har kvalitetsarbetet priori-
terats och utvecklats för att kurser ska kännetecknas av en 
väl genomtänkt helhet där även studentförberedelser och 
virtuell lärmiljö fokuseras. Samarbetsprojekt pågår fortsatt 

n Tabell 21      

examina per vetenskapsområde inom utbildning på forskarnivå     

     
 Antal doktorsexamina Antal doktorsexamina  Antal examina 
 som inte föregåtts av som föregåtts av Antal omräknade 
Vetenskapsområde licentiatexamen 1 licentiatexamen 1 licentiatexamina 1 enligt fotnot  2

Humanistisk-samhällsvetenskapligt     
utfall 2005-2008 42 28 48 80,0
utfall 2005 4 2 17 13,5
utfall 2006 8 6 15 18,5
utfall 2007 19 7 13 29,0
utfall 2008 11 13 3 19,0

Tekniskt    
utfall 2005-2008 53 152 252 255,0
utfall 2005 12 32 79 67,5
utfall 2006 15 40 61 65,5
utfall 2007 14 37 59 62,0
utfall 2008 12 43 53 60,0

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

n Tabell 22 

helårsstudenter särskilt åtagande

 2006 2007 2008

mål decentraliserade platser 270 270 270
utfall decentraliserade platser 173 116 97
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inom områden som äldreomsorg, IT och ledarskap. Syftet 
är att dels utveckla de kurser som redan finns men även 
utveckla nya. Vidare fortsätter samarbetet med UR och 
kring utveckling av lärobjekt. 

Rymdvetenskap i Kiruna
Luleå tekniska universitet och Umeå universitet har ett 
särskilt uppdrag att bedriva utbildning och forskning 
i rymd- och miljövetenskap i Kiruna. Vid årsskiftet 
2006/2007 omfördelades ansvaret mellan universiteten. 
Sedan dess ansvarar Umeå universitet för forskning och 
utbildning inom miljövetenskap medan Luleå tekniska 
universitet ansvarar för forskning och utbildning inom 
rymdvetenskap.

Institutionen för rymdvetenskap vid Luleå tekniska 
universitet i Kiruna samverkar med Forskningsinstitutet 
för rymdfysik (IRF) och den rymdrelaterade industrin i 
Kiruna. 

 År 2006 kom ämnesföreträdaren på plats. Forskargrup-
pen omfattar nu två forskarassistenter och tre doktorander. 
Gruppen finansieras av bland andra Vetenskapsrådet och 
Rymdstyrelsen.

Utbildningarna är på grundnivå och avancerad nivå, en 
civilingenjörsutbildning i rymdteknik och en internatio-
nell mastersutbildning i rymdvetenskap och rymdteknik. 
Utbildning på forskarnivå bedrivs sedan 2006.

Studenterna vid civilingenjörsutbildningen i rymd-
teknik startar med fem terminer vid campus i Luleå och 
avslutar sin utbildning i Kiruna. 

Institutionen är sedan hösten 2005 ansvarig koordinator 
för en Erasmus Mundus utbildning, den tvåårig mastersut-
bildning i rymdvetenskap och rymdteknik. Förutom Luleå 
tekniska universitet deltar universitet i Tyskland, England, 
Tjeckien, Frankrike och Finland i detta mastersprogram. 
Studenternas startar med en termin vid universitet i 
Würzburg i Tyskland. Den andra terminen ansvarar Insti-
tutionen för rymdvetenskap för, och beroende av studie-
inriktning avslutas studierna i Kiruna eller vid något av de 
andra universiteten.

Ett samarbete har inletts med Samara State Aerospace 
University i Ryssland. Syftet är till att börja med att stödja 
en Bolognaanpassning vid Samara State Aerospace Uni-
versity. I ett senare skede ska samarbetet resultera i stu-
dentutbyte.

Antalet helårsstudenter inom rymdvetenskap uppgick 
till 76 och antalet helårsprestationer till 61. 

Kostnaden för institutionens verksamhet uppgick till   
15 mnkr. 

Lärarutbildning inriktning minoritetsspråk
Som en specialisering i lärarutbildning erbjuds minori-
tetsspråken samiska, meänkieli och finska. Kurserna kan 
också sökas av yrkesverksamma lärare och andra språkin-
tresserade. Antal sökande 2008 låg i nivå med 2007. De 
två studenter som hade sökt till kurserna i meänkieli och 
samiska valde att läsa motsvarande vid Umeå universitet 
där studiemiljön är större. Samarbete sker med Umeå uni-
versitet för att kunna erbjuda utbildning i finska utöver 
grundnivå.

 Finska Meänkieli Samiska

Antal erbjudna platser 60 15 15
Antal sökande 10 2 2
Antal helårsstudenter 4,43 0 0
Antal helårsprestationer 1,50 0 0

 
Nybörjare i matematik
Luleå tekniska universitet fick 400 tkr som särskilda medel 
2008 för att minska klyftan mellan reell kunskapsnivå och 
ingångsnivån för matematikundervisning på högskola. 
Medlen har använts dels som direkta insatser för nybörjar-
studenter och dels indirekt för samverkan mellan matema-
tiklärare vid universitetet och lärare vid gymnasieskolor.

En propedeutisk matematikkurs för nybörjarstudenter 
har haft ordinarie lärare i stället för som tidigare, studen-
ter från högre årskurs som undervisat nybörjarna. Andra 
åtgärder under året var att bedriva klassrumsundervisning 
i den första baskursen i matematik, samt att införa delprov 
för att stimulera till kontinuerliga studier och ge lärarna 
tidiga indikationer på studieresultat. 

Matematiklärare vid universitetet och matematiklärare 
från regionens gymnasieskolor har deltagit i nationella 
konferenser tillsammans. Samverkan och möten har också 
skett mellan forskare vid Luleå tekniska universitet och 
pedagoger från gymnasieskolor. 

Resultat märktes redan när genomströmningen förbätt-
rades 2007 jämfört med 2006. Under 2008 märktes resul-
taten i att studentnärvaron väsentligen förbättrades under 
matematiklektionerna i läsperiod 1, jämfört med året 
innan. Studenterna var också mer aktiva under lektionerna 
jämfört med tidigare år.  

Samverkan mellan matematiklärare vid universitetet 
och lärare i regionens skolor har ökat den ömsesidiga för-
ståelsen och fördjupat upparbetade kontakter, som på sikt 
förväntas leda till nya pedagogiska projekt.

Särskild utbildning för lärare i yrkesämnen
Det nationella projektet Särskild utbildning för lärare i 
yrkesämnen (SÄL) har pågått sedan 2005. Projektet skulle 
avslutas 2008 men har förlängts ett år. Utbildningen om-
fattar 90 hp. Utbildningen genomförs i en studiegrupp till-
sammans med studenter i grundskolans och gymnasiets all-
männa ämnen och en stödperson finns tillgänglig för grup-
pen. Studenternas yrkesbakgrund varierar och validering av 
yrkesmeriter har samordnats med andra högskolor och med 
hjälp av branschexperter. Vidare har universiteten samverkat 
i en gemensam styrgrupp och i hantering av gemensamma 
problem, konferenser för lärare samt studiebesök. 

Totalt har 19 studenter påbörjat utbildningen vid Luleå 
tekniska universitet sedan 2005 och den sista antagningen 
skedde våren 2006.  Sex av dem som påbörjat utbild-
ningen har valt att övergå till studier vid Umeå universitet 
och en deltagare har slutat. Hittills under perioden har en 
examen utfärdats.
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Förändringar i utbildningsutbud
Enligt universitets forsknings- och utbildningsstrategi för 
2009-2012 ska utbildning på avancerad nivå öka. Vidare 
ska den tekniska profileringen prioriteras och den största 
ökningen ska ske inom tekniskt område. En översyn av 
samtliga utbildningar har skett under året. Översynen har 
resulterat i beslut om nedläggning av utbildningar och 
inriktningar. Effekten av besluten i form av förändrat eller 
minskat kursutbud kommer att ske inom perioden. 

Övervägande del av kursutbudet ingår i utbildningspro-
gram som obligatoriska eller valbara kurser. En stor del 
av de obligatoriska kurserna erbjuds även som fristående 
kurser. Utöver programkurser finns ett mindre utbud av 
helt valfria kurser och fristående kurser. Utbildningar 
enligt den nya examensordningen har ett minskat valfritt 
utrymme i förhållande till tidigare utbildningar.

Det totala kursutbudet 2008 omfattade närmare 2 170 
kurser med totalt 3 298 kurstillfällen. Av dessa är 1 610 
kurser på grundnivå, 74 %, och 558 på avancerad nivå, 
26%. Totalt har utbudet av kurser och kurstillfällen mins-
kat med närmare 4 % jämfört med föregående år. Den 
största minskningen har skett på grundnivå.

Ökningen av utbildningar på avancerad nivå enligt 
universitetets strategi bör resultera i en ökning av andelen 
kurser på avancerad nivå under perioden 2009-2012.

Internationell rekrytering
Luleå tekniska universitet strävar efter att ha uppdaterad 
och informativ webbplats. Information om utbildningarna 
och om hur man söker finns lätt tillgängligt även på eng-
elska. Under hösten 2007 producerades en ny broschyr för 
studentrekrytering på internationella mässor och vid besök.

Universitetet har marknadsfört sig genom att välja ut 
vissa länder och skicka information till alla ackrediterade 
universitet där eller till utvalda universitet. Under 2008 
har universitetet särskilt satsat på Indien och Kina.

I samarbete med Svenska institutet har universitetet 
besökt Jekaterinburg i Ryssland för att rekrytera till mas-
terprogram.

Planering 2009
Under 2009 planerar universitetet att delta i Erasmus 
Mundus Global Promotion Project. Universitetet har 
medverkat i Erasmus Mundus action 4, med projektet Pro-
mote Barents Region Higher Education och kommer där 
att fortsätta marknadsföra masterutbildningar med inter-
nationell rekrytering.  

Universitetet ska delta i Svenska institutets resa till östra 
Europa för att knyta kontakter och sprida information.

Luleå tekniska universitet och Uleåborgs universitet har 
beviljats medel från Interreg IVB för att utveckla ”Nordic 
Mining School”. Universiteten ska samarbeta med utbyte av 
studenter och lärare inom gruvrelaterade masterutbildningar. 

Samverkan mellan institutionerna ska öka under 2009 
för att skapa konkurrenskraftiga, internationella masterut-
bildningar. Varje institution ska kunna erbjuda ett kurspa-
ket på engelska omfattande minst en termin. (30 hp)

Strategiska beslut
Att Luleå tekniska universitet ska vara attraktivt för 
utländska studenter är ett av målen i strategidokumentet 
”Internationaliseringsmål för Luleå tekniska universitet 
2008-2011”, fastställt av rektor i januari 2008. Universite-
tet ska prioritera internationellt konkurrenskraftiga utbild-
ningar med engelska som undervisningsspråk. 

Masterutbildningar med internationell rekrytering ska 
ges inom begränsade områden. De ska rekrytera både 
nationellt och internationellt, och förbereda studenterna 
för en internationell karriär. I rekryteringsinsatserna drar 
universitetet nytta av nationella prioriteringar och samar-
beten med länder och regioner. Då ger satsningarna syner-
gieffekter och stärker både Luleå tekniska universitet och 
Sverige som helhet.

Universitetet ska ha ett professionellt mottagande av 
inresande studenter. Utländska studenter bidrar med nya 
perspektiv och är en tillgång för utbildnings- och forsk-
ningsmiljöerna. De är också en viktig rekryteringsbas för 
fortsatt utbildning och forskning. Dessutom kan studenter 
med erfarenheter av svensk utbildning, kultur och sam-
hällsliv bli goda ambassadörer för Luleå och Sverige. 

Av de utländska studenter som söker till universitetets 
masterutbildningar ska 5 % ha detta som förstahandsalter-
nativ.

Ett annat mål är att ”Luleå University of Technology” 
ska vara ett erkänt lärosäte som är synligt internationellt, 
med lätt tillgänglig information.

Internationalisering ska genomsyra all verksamhet vid 
Luleå tekniska universitet. Denna dimension ska åter-
speglas i kommunikationsplanen och i universitetets varu-
märke.

Organisation
Erasmus Mundus-programmen marknadsförs i samarbete 
med partneruniversiteten i konsortiet. Till dessa program 
rekryteras både EU-studenter och icke EU-studenter, så 
kallade third-country students. Ranking och urval sköts 
av konsortiet. Den viktigaste rekryteringsresursen är stu-
denterna och personalen vid de europeiska lärosätena samt 
vid partnership-universiteten. Dessutom sker marknadsfö-
ring via universitetet centralt, via Svenska institutet samt 
Erasmus Mundus nätverket och Erasmus Mundus webb-
plats. Erasmus Mundus programmen marknadsförs även på 
internationella konferenser, utställningar och workshops. 

Studentinflytande
För att öka genomströmningen i utbildningen har rektor 
2008 fattat beslut om en LTU modell för ökad genom-
strömning i utbildning. Våren 2008 påbörjades imple-
menteringen med en tydlig och stark samverkan mellan 
alla berörda. Fokus under hösten har varit att få till stånd 
systematisk studieuppföljning, ett Early Warning System. 
Studentkårerna har deltagit aktivt och haft möjlighet att 
ge synpunkter under arbetet, utöver ordinarie representa-
tion på nämndsmöten. 

I april 2008 invigdes Karriärcentrum vid LTU. Karriär-
centrum initierades av studentkårerna och har utretts och 
utvecklats i samverkan med företrädare för det regionala 
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näringslivet och offentliga aktörer. Karriärcentrum ska 
underlätta övergången från studier till arbetsliv och skapa 
anställningsbara studenter genom att främja regionala, 
nationella och internationella kontakter mellan studenter, 
näringsliv och samhälle under och efter utbildningstiden. 

I augusti 2008 invigdes Studenttorget, en gemensam 
studieexpedition för hela Luleå campus. Studenttorgets 
uppgift är att förenkla och förbättra servicen till studenter-
na. Studenttorget är resultatet av en översyn som bedrivits 
med starkt studentengagemang under året. 

Prefekterna och deras närmaste medarbetare har i sam-
verkan med studentrepresentanter fortsatt arbetet med att 
utveckla formerna för studentmedverkan via samrådsgrup-
per och programråd vid institutionerna. 

Universitetet har genomfört en introduktionsutbildning 
för nya studentrepresentanter i universitetsstyrelse, fakul-
tetsnämnder och det särskilda organet för lärarutbildning. 
I rektors kontinuerliga möten med samtliga prefekter del-
tar från hösten 2008 en studentrepresentant. Detsamma 
gäller en studentrepresentant vid rektors beslutsmöten en 
gång per vecka. Studenterna har till 54 % representerats av 
kvinnor i centrala besluts- och beredande organ av perma-
nent natur.

Vägledning av lärarstudenter
Nyantagna lärarstudenter har fått information om att de 
bör tänka på sin anställningsbarhet när de väljer inrikt-
ningar och specialiseringar. I samband med val har stu-
denterna fått information om inriktningar, ämneskombi-
nationer och specialiseringar. De studenter som är antagna 
till öppen ingång har fått information om möjligheten att 
söka till inriktning mot förskolan och förskoleklass. Stu-
dievägledare har funnits tillgängliga.

Reell kompetens
Behörighetsgrunden reell kompetens infördes i högskole-
förordningen hösten 2002. 

Bedömning av reell kompetens är ett led i arbetet med 
breddad rekrytering. Den som saknar formella meriter kan 
redovisa personliga meriter för bedömning, i form av kun-
skaper och erfarenheter från arbetsliv, internutbildning, 
kursverksamhet, mångkulturella aktiviteter och förenings-
arbete. Det är viktigt att informera allmänheten om denna 
möjlighet, vilket universitetet gör i utbildningskatalogen, 
på webbplatsen samt i samband med regional samverkan. 
Av informationen framgår att den intresserade när som 
helst kan få sina meriter bedömda.

Universitetet strävar efter att utförligt beskriva förkun-
skapskraven i kurs- och utbildningsplaner så att reell kom-
petens i form av personliga meriter kan identifieras i kraven. 

Den modell som universitetet tillämpar baseras på 
ett antal vägledningssamtal. Initialt sker ett möte kring 
de förkunskapskrav som gäller för den utbildning den 
sökande är intresserad av. Därefter relaterar den sökande 
sina formella och informella meriter till dessa krav genom 
självvärdering. En kompletterande metod är ett antal iden-
tifierade prova-på-kurser som framför allt ger den sökande 
en möjlighet att relatera sina kunskaper till ett vetenskaps-
område.

Vid antagning till lärarutbildningen för gymnasiesko-
lans yrkesämnen är bedömning av reell kompetens mycket 
vanlig. Där krävs goda yrkeskunskaper genom allsidig, 
kvalificerad och aktuell yrkesverksamhet. Validering sker 
i samarbete med ett antal lärosäten och Centrum för väg-
ledning och validering i Skellefteå.

Antalet sökande som åberopar reell kompetens har 
minskat från föregående år. Under 2008 ansökte ett 30-tal 
personer om bedömning av reell kompetens och mer än 
hälften av dem var redan behöriga. Av de återstående 
bedömdes elva ha reell kompetens. Skillnaden mellan reell 
kompetens och dispens är avgörande. Konsekvensen av att 
bevilja reell kompetens är att den får nationell giltighet. 
Universitetet beviljar även dispens för egna utbildningar 
och cirka 180 personer som inte var formellt behöriga men 
hade andra relevanta meriter för specifik utbildning, med-
gavs dispens under 2008.

sökande och registrerade

Grundnivå
Universitetet har koncentrerat programutbudet för att 
kunna erbjuda starka och efterfrågade utbildningar. 

Rekryteringssituationen är komplex. Större gymnasie-
kullar har endast marginellt gett utslag i sökandestatistiken. 
Att många inte uppnår grundläggande behörighet i gym-
nasiet och att det under stora delar av verksamhetsåret varit 
gott arbetsmarknadsläge påverkade troligen benägenheten 
att påbörja högskolestudier eller kompetensutveckling.

Sökandetryck som ett mått på efterfrågan är inte enty-
digt. Faktorer som antagningspoäng, tillgång till platser 
och behörighetskrav påverkar sökandemönstret. Den allt 
mera omfattande efteranmälningsprocessen påverkar inte 
sökandestatistiken men väl antalet registrerade. Tendensen 
att fatta sena beslut i val av utbildning innebär att antalet 
efteranmälningar till kurser och program stadigt ökar. 
Uppskattningsvis är andelen efteranmälningar till kurser 
och program cirka 15 %. Merparten är efteranmälningar 
till kurser.

 Minskad efterfrågan medför att många programutbild-
ningar har svårt att fylla sina platser, särskild inom delar 

n Tabell 23

förstahandssökande och registrerade nybörjare     
på grundnivå

0

1000

2000
2 284*

293*

2 421

1 784

169207

12 942

0

1000

2000

3000

2006

3 233*

1 706

2 8172 886

1 764* 1 812

2007 2008

2006 2007 2008

Antal 

Antal 

*För att möjliggöra jämförelse mellan år, har uppgifterna
 för 2006 omräknats enligt Bolognastrukturen

Antal förstahandssökande
Antal registrerade nybörjare

*För att möjliggöra jämförelse mellan år, har uppgifterna
 för 2006 omräknats enligt Bolognastrukturen

Antal förstahandssökande
Antal registrerade nybörjare



Årsredovisning 200822

av det tekniska området men även många inriktningar 
inom lärarutbildningen.  Flest förstahandssökande per plats 
finns, liksom tidigare år, inom vård och omsorg. Även 
brandingenjörsutbildningen, datorgrafik och basåret att-
raherar många sökande.

Det totala antalet sökande till program på grundnivå 
som vänder sig till nybörjare minskade med 3 % jämfört 
med 2007, från 12 912 till 12 416 . Av dessa var 2 817 för-
stahandssökande. Det är en minskning med 69 personer 
jämfört med föregående år, eller 2 %. Utbudet av program 
minskade med knappa 10 % på grundnivå. 

Av de antagna registrerade sig 1 706 studenter, en 
minskning med 106 personer eller 6 % jämfört med 2007. 
Fyra utbildningsområden ökade; högskoleingenjörer, basår, 
musik och media samt hälsovetenskap.

Söktrycket till fristående kurser uppvisar inga större för-
ändringar. Flertalet kurser fyller inte sina utbildningsplat-
ser. De mest attraktiva kurserna är internetbaserade, tids- 
och ortsoberoende samt riktade fortbildningskurser för 
vissa yrkeskategorier som lärare och vårdpersonal. Utbudet 
fungerar både som introduktion till högre studier och som 
fort- och vidareutbildningskurser.

Arenor
Arenorna är tvärvetenskapliga utbildningar. Den tidigare 
mycket stora valmöjligheten bland examina har begrän-
sats med en ny utbildningsstruktur. Under 2008 startade 
två arenor och en ställdes in. Antalet förstahandssökande 
till arenorna var 64 individer, en minskning med 50 från 
2007. Av de två arenor som startade var det Arena musik, 
media och teknik som attraherade f lest sökande.

Antalet registrerade minskade, delvis som en följd av att 
endast två arenor startade. 32 färre registrerade sig 2008, 
en minskning med 28 %.

Teknik
Flertalet av universitetets program finns inom det tekniska 
området, civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildning-
arna samt två- och treåriga generella utbildningar. Tek-
nikområdet har minskat jämfört med föregående år både 
avseende förstahandssökande (931/1 088), totalt antalet 
sökande (4 396/4 915) samt registrerade (631/759).

För civilingenjörsutbildningarna minskade antalet för-
stahandssökande med 66 personer jämfört med tidigare 
år. En stabil och positiv trend kan dock noteras för utbild-
ningarna väg- och vatten, arkitektur, rymdteknik samt en 
markant positiv uppgång för maskinteknik. Det är fortfa-
rande svårt att rekrytera till ett antal utbildningar, främst 
inom data och teknisk fysik/elektroteknik.

Antalet registrerade på civilingenjörsutbildningarna har 
minskat med 7 %. För sex av utbildningarna ökade antalet 
registrerade marginellt. Undantaget var maskinteknik som 
ökade med hela 32 %. Övriga utbildningar hade minskat 
antal registrerade.

Högskoleingenjörsutbildningarna ökade med 38 % för-
stahandssökande. Även antalet registrerade ökade, från 48 
personer 2007 till 59 personer 2008. Utbildningarna har 
dock ojämn efterfrågan och når inte upp till sitt rekryte-
ringsmål. En positiv tendens kan noteras för datorspelsut-

veckling där både antalet sökande och registrerade ökade. 
Sex högskoleingenjörsutbildningar startade och en ställdes 
in på grund av få sökande. Svårast att rekrytera till var 
utbildningar inom data- och elektroteknik.

Övriga teknikutbildningar visar en kraftig minskning 
vilket delvis beror på att ett antal populära utbildningar 
bara ges vartannat år.  Inom detta område finns dock 
brandingenjörsutbildningen som är attraktiv och som 
fyller sina utbildningsplatser i konkurrens. Det finns fort-
farande ledig kapacitet inom området totalt, 41 % av plat-
serna är inte nyttjade (210 platser och 123 registrerade).

Lärarutbildning
Lärarutbildning erbjuds för olika undervisningsnivåer och 
med många ämneskombinationer. För undervisningsni-
våerna förskola/förskoleklass, fritidshem och fritidsverk-
samhet, grundskolans tidigare år, senare år och gymnasiet 
finns tolv inriktningar. Ett antal inriktningar ställdes in på 
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grund av för få sökande. Alla inriktningar kan anta samt-
liga behöriga sökande. Inriktningar som vänder sig till 
förskola och förskoleklass attraherade f lest sökande medan 
naturvetenskapliga, matematiska inriktningar har svårast 
att locka sökande.

Antalet förstahandssökande ökade med 11 % och det 
totala antalet sökande med 4 %. Trots detta minskade 
antalet registrerade kraftigt, från 241 till 184, en minsk-
ning med 24 % jämfört med 2007. Främst var det inrikt-
ningar inom naturvetenskap och matematik som inte 
fyllde utbildningsplatserna men även främmande språk. 
Samtliga inriktningar kunde erbjuda plats till alla behöriga 
sökande. Nominellt var det inriktningar mot förskola/
förskoleklass som hade f lest studenter, 83 registrerade. 
Grundskolans tidigare år hade 25 registrerade, grundsko-
lans senare år nio och inriktningar mot gymnasieskolan 
40, vara en stor grupp med inriktning musik. Slutligen har 
tio studenter registrerats på inriktningar för fritidshem/
fritidsverksamhet.

Samhällsvetenskap
Inom det samhällsvetenskapliga området rekryteras till 
tio program. De f lesta är kandidatutbildningar. Inför 
examensprövningen för civilekonomexamen avstannade 
rekryteringen något till de ekonomiska utbildningarna.

Både förstahandssökande och det totala antalet sökande 
minskade något, förstahandssökande med 8 % och totalt 
antal sökande med 9 %. Nedgången berör framför allt 
utbildningar inom ekonomi, statsvetenskap och national-
ekonomi. Liksom tidigare år har de mjukare utbildningar-
na inom området, psykologi och sociologi, stabila sökande-
siffror. Även det rättsvetenskapliga programmet har många 
sökande. Den systemvetenskapliga utbildningen erbjuds 
både på campus och som distansutbildning, det senare har 
lett till att utbildningen fyller sina utbildningsplatser.

För utbildningsområdet samhällsvetenskap har antalet 
registrerade minskat marginellt. De utbildningar där anta-
let studieplatser överensstämmer med antalet registrerade 
är psykologi, sociologi, företagsekonomi, rättsvetenskap, 
systemvetenskap samt fastighetsmäklare. Alla utbildningar 
inom området kan erbjuda plats till samtliga behöriga 
sökande.

Musik, media och teater
Inom musik och teater har utbildningsutbudet förändrats 
med anledning av ny förordning. Konstnärliga examina 
har ersatts av två konstnärliga kandidatutbildningar; musik 
och skådespelare. Den konstnärliga kandidaten i musik 
har olika inriktningar. Inom medieområdet erbjuds fyra 
utbildningar riktade mot olika medier samt ljudteknik och 
upplevelseproduktion. Alla utbildningar har f ler första-
handssökande än antalet utbildningsplatser, med musik, 
konstnärlig kandidat samt ljudteknik i topp. Antalet för-
stahandssökande har ökat med 17 % och det totala antalet 
sökande med 8 %.

Området musik och media har tillfredsställande regist-
reringsstatistik, med tio f ler registrerade jämfört med 
2007. Enstaka utbildningar har reserver, i övrigt har alla 
behöriga sökande antagits.

Hälsovetenskap
Inom området erbjuds fem program varav fyra är yrkes-
utbildningar. Tre av utbildningarna genomförs som dis-
tansutbildning. Det ger möjlighet att anta relativt stora 
grupper då den verksamhetsförlagda utbildningen sprids 
över hela landet. Verksamhetsförlagd utbildning är annars 
en begränsande faktor om alla studenter ska placeras inom 
ett landsting. Sammantaget är vård och omsorg univer-
sitetets mest efterfrågade utbildningsområde. Antalet 
förstahandssökande och totala antalet sökande är stabilt 
men har minskat något jämfört med tidigare år. För alla 
utbildningar inom området överstiger antalet förstahands-
sökande antalet utbildningsplatser.

Antalet registrerade har ökat med 11 %, från 317 till 
353. Utbildningarna inom vårdområdet fyller väl sina 
utbildningsplatser och många har omfattande reservlistor.

Avancerad nivå
Totala antalet förstahandssökande till program på avan-
cerad nivå var 1 784. Huvuddelen av programmen finns 
inom det tekniska området.

Masterutbildningarna hade fortsatt högt söktryck. Det 
finns dock stora svårigheter främst i rekrytering från länder 
utanför EU/EES. Antalet sökande var 6 657 varav 1 631 
hade sökt Luleå tekniska universitet i första hand. Cirka 
600 erbjöds utbildningsplats och 94 registrerades. Många 
sökande fullföljde aldrig med kompletterande betygsdo-
kument. För andra sökande ledde äkthetsgranskning och 
verifiering av betyg till att ansökan måste avvisas. 

Inom vårdområdet erbjöds fyra specialistsjuksköterske-
utbildningar, nätbaserade och som deltidsstudier. En av 
utbildningarna sker i samarbete med annat lärosäte. Anta-
let försthandssökande minskade märkbart, från 174 till 
124. Alla behöriga sökande kunde erbjudas plats. Arbets-
marknaden för sjuksköterskor och arbetsgivarens möjlig-
heter att erbjuda kompetensutveckling har stor betydelse 
för dessa påbyggnadsutbildningar. Antalet registrerade 
minskade från 75 personer till 59. Tre av de fyra utbild-
ningarna har lediga studieplatser. Endast intensivvårdsut-
bildningen har fortsatt konkurrens. 
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för den som har akademiska meriter eller yrkeskompe-
tens som motsvaras av inriktningar eller ämnen inom 
grundskolans senare år eller gymnasieskolan. De olika 
inriktningarna hade 29 förstahandssökande varav sexton 
registrerades.  Den nedåtgående tendensen sedan toppno-
teringen 2006 med 166 förstahandssökande kan hänföras 
till att allt färre läser ämneskurser och att arbetsmarknaden 
för akademiker allmänt varit relativt god. Satsningar som 
Lärarlyftet torde också påverka efterfrågan, liksom att 
utbildningen genomförs som heltidsstudier. 

Utbildning På forskarniVå

Utbildning på forskarnivå
Vid Luleå tekniska universitet bedrivs utbildning inom 
totalt 86 forskarutbildningsämnen varav 69 är inrättade 
som forskningsämnen. 

Inom det tekniska vetenskapsområdet finns 65 forskar-
utbildningsämnen varav 53 är inrättade som forsknings-
ämnen. Därutöver finns ett fåtal forskarutbildningsämnen 
där det inte längre antas doktorander eftersom de är under 
avveckling. Det humanistisk-samhällsvetenskapliga områ-
det har 21 forskarutbildningsämnen varav 16 är inrättade 
som forskningsämne. 

Under 2008 inrättades forskarutbildningsämnena mobi-
la system samt landskapsekologi inom det tekniska områ-
det och hälsovetenskap, som ersätter det tidigare forskar-
utbildningsämnet hälsovetenskap och social omsorg, inom 
det humanistisk-samhällsvetenskapliga området. Allmänna 
studieplaner fastställdes för mobila system, hälsovetenskap 
samt svenska med didaktisk inriktning vilket innebar att 
doktorander kunde antas.

Ny professor tillika ämnesföreträdare har under året 
tillträtt i forskningsämnena arkitektur, inbyggda system, 
strömningslära respektive medieteknik inom det tekniska 
området och i medie- och kommunikationsvetenskap samt 
statsvetenskap inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga 
området. 

Universitetet fördelar basanslag och/eller strategiska 
medel till totalt sex forskarskolor varav en är den interna-
tionella forskarskolan PhD Polis. Nämnderna har inrättat 
tre forskarskolor under året. Forskarskolan i rymdteknik 
inom det tekniska området ersätter den nationella forskar-
skolan i rymdteknik som avslutades 2008. Rekrytering av 
doktorander har påbörjats. Den särskilda nämnden för lärar-
utbildning har inrättat Forskarskolan lärande i praxis och 
rekrytering av doktorander pågår. Forskarskolan genomförs 
i samverkan med kommuner i Norrbotten. De tre nämn-
derna har gemensamt fastställt program för den fjärde 
omgången av Forskarskola för kvinnor och doktorander har 
rekryterats inför start i januari 2009. Andra omgången av 
forskarskolorna Arena musik, media & teknik och Jordens 
resurser startade 2007 och avslutas under 2009.

Nämnderna har fastställt en plan för uppföljning av 
det delegerade ansvaret till prefekter. Syftet är att garan-
tera doktoranders rättssäkerhet, och att se hur beredning 
och beslut sker på institutionsnivå. Både kvalitetsarbetet 
och tillsynen ska följas upp och utvärderas under tre år, 

motsvarande nämndernas mandattid. Det ska ske dels via 
enkät till doktorander, handledare och alumner, dels via 
prefekters redogörelse om hur den delegerade beslutande-
rätten tillämpas.

Under året har universitetet tillsammans med alliansu-
niversitetet Monash University i Australien, utformat rikt-
linjer för ”double degree” för doktorsexamen.  Doktoran-
der som bland annat ingår i universitetets internationella 
forskarskola PhD Polis kan därmed erhålla examen från 
båda universiteten.

I den nationella doktorandspegeln HSV 2008 framgår 
att 82 % av doktoranderna är positivt inställda till sin 
utbildning vid Luleå tekniska universitet. Det är två pro-
centenheter högre än riket som helhet. Resultatet visar en 
förbättring för universitetet jämfört med doktorandspegeln 
2003 i samtliga dimensioner utom professionsutveckling 
(vetenskapsteori och vetenskapliga metoder, forskningsetik 
samt förvärvad förmåga att självständigt driva forskning). 
När det gäller dialog med handledare, forskarutbildnings-
kurser samt ref lektion och värdering är doktoranderna vid 
Luleå tekniska universitet mer positivt inställda än dokto-
rander vid lärosätena i medeltal.

Breddad rekrytering
Inom f lertalet forskarutbildningsämnen inom det tekniska 
vetenskapsområdet antas doktorander som är anställda av 
annan arbetsgivare, vanligtvis inom industrin. Inom det 
humanistisk-samhällsvetenskapliga området samverkar 
ämnen inom hälsovetenskap och lärarutbildningen med 
landsting och kommuner. Doktorander är då fortsatt 
yrkesverksamma parallellt med studierna på forskarnivå. 
Adjunkter kan kompetensutveckla sig med målet licentiat- 
eller doktorsexamen. 

Internationell rekrytering ökar främst inom tekniska 
forskarutbildningsämnen. Utländska doktorander upp-
muntras att delta i svenska språkkurser. Universitetets fors-
karskolor är ett sätt att skapa gränsöverskridande möten. 

I utvecklingssamtalen mellan doktorand och handledare 
diskuteras även doktorandens framtida karriär. Att vara 
med och skriva forskningsansökningar ger en god grund 
för fortsatt akademisk verksamhet.  Medverkan i externa 
forskningsprojekt och seminarier är ett sätt att förbereda 
doktoranden för en karriär utanför akademin. Under året 
har universitetet startat Karriärcentrum där både studenter 
och doktorander kan få kontakt med framtida arbetsgivare.

Antagning
Under 2008 ökade antalet nyantagna doktorander vid 
universitetet med 20 %, från 93 till 116. Största ökningen, 
42 %, skedde inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga 
området. Det tekniska området ökade med 14 %. Ande-
len kvinnor bland de nyantagna har minskat med elva 
procentenheter sedan 2006 och är nu 29 %. Bolognaan-
passningen av utbildning på forskarnivå medförde bland 
annat ett omfattande arbete med revidering av allmänna 
studieplaner under 2007. Rekrytering och antagning av 
doktorander fördröjdes, vilket kan förklara ökningen av 
antalet antagna 2008. 

Universitetets nya antagningsordning innebär att antag-
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n Tabell 26 

doktorander

 Totalt varav Totalt varav Totalt varav
 2006 kvinnor 2007 kvinnor 2008 kvinnor

humanistisk-samhällsvetenskapligt
vetenskapsområde

nyantagna 15 47 % 14 57 % 24 54 %
 - varav mot lic examen 8 100 % 6 67 % 1 100 %
Antagna till senare del 6 67 % 9 44 % 2 100 %
totalt antal doktorander* 123 62 % 103 56 % 83 63 %
 - varav anställd som doktorand* 51 78 % 37 70 % 32 69 %

tekniskt vetenskapsområde

nyantagna 105 33 % 79 30 % 92 23 %
 - varav mot lic examen 76 33 % 27 37 % 14 14 %
Antagna senare del 33 33 % 35 29 % 37 32 %
totalt antal doktorander* 555 32 % 538 32 % 433 30 %
 - varav anställd som doktorand* 254 34 % 228 37 % 223 31 %

totalt ltU

nyantagna 120 40 % 93 35 % 116 29 %
 - varav mot lic examen 84 39 % 33 42 % 15 20 %
Antagna senare del 39 38 % 44 32 % 39 36 %
totalt antal doktorander* 678 37 % 641 36 % 516 35 %
 - varav anställd som doktorand* 305 41 % 265 41 % 255 36 %

*Avser antalet per 31 december.

ning i första hand ska ske med målet doktorsexamen. 
Under 2008 antogs 96 % till doktorsnivå inom det huma-
nistisk-samhällsvetenskapliga området och 85 % inom det 
tekniska området. Ordförande för berörd nämnd tillstyr-
ker antagning till licentiatexamen då sökande ansökt om 
en kortare utbildning, som en del av kompetensutveckling 
inom sin yrkesverksamhet.

Bland de 26 antagna inom humanistisk-samhällsveten-
skapliga området är en mindre andel antagna till senare del 
av doktorsutbildning (8 %) i jämförelse med 2007. Inom 
det tekniska området är andelen jämförbar med föregåen-
de år, 29 % av 129 doktorander antogs under året till sena-
re del. Andelen kvinnor antagna till senare del är högre 
än andelen kvinnor bland nyantagna och ökar i jämförelse 
med 2007. Av antagna till senare del av doktorsutbildning 
hade 77 % avlagt en licentiatexamen 2007 eller senare. 
Fem av 39 doktorander har antagits i annat ämne än inom 
vilket licentiatexamen avlades.

Det totala antalet doktorander vid universitetet har 
minskat med 20 % jämfört med 2007. En förklaring kan 
vara att universitetet under 2008 registrerade ett admi-
nistrativt avbrott på doktorander som saknat aktivitet i 
utbildningen under 2006 och 2007. De inaktiva doktoran-
derna har informerats om åtgärden och har möjlighet att 
åter bli aktiv doktorand efter kontakt med handledare och 
prefekt.

Effektivitet
Universitetet arbetar medvetet för att öka genomström-
ningstakten med bibehållen och helst förbättrad kvalitet. 
Med strategiska uppdrag och intern resursfördelningsmo-
dell stimuleras institutionerna att effektivisera studietiden. 
Bland annat utgår examensbonus, baserad på utbildningens 
längd fram till doktorsexamen. 

Nettostudietiden 2007 var för doktorsexamen 4 år inom 
tekniskt område och 3,8 år inom humanistisk-samhälls-
vetenskapligt område. Kvinnornas nettostudietid, 3,4 år, 
inom det tekniska området och männens nettostudietid, 
3,6 år, inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga områ-
det var kortare än den genomsnittliga nettostudietiden för 
respektive vetenskapsområde. 

Nettostudietiden 2007 var för licentiatexamen 2,2 år 
inom tekniskt område och 2,4 år inom det humanistisk-
samhällsvetenskapligt område. Kvinnornas nettostudietid, 
2,4 år var längre än den genomsnittliga studietiden och 
männens var kortare, 2,1 år inom det tekniska området. 
När de gäller det humanistisk-samhällsvetenskapligt områ-
det hade kvinnorna kortare nettostudietid, 2,3 år, än den 
genomsnittliga och männen hade längre, 2,7 år. 

Nettostudietiden för doktorsexamen har successivt 
förlängts inom båda vetenskapsområdena under de tre 
senaste åren, vilket även gäller för licentiatexamen inom 
det tekniska området, och överskrider 2008 den stipule-
rade tiden åtta respektive fyra terminer. 2008 förkortades 
nettostudietiden till licentiatexamen inom humanistisk-
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n Tabell 27

nettostudietid för utbildning på forskarnivå

samhällsvetenskapliga området i jämförelse med de två 
tidigare åren. 

Under 2008 har 67 % av doktorsexamina inom det 
humanistisk-samhällsvetenskapliga området avlagts inom 
fem år. Motsvarande siffra inom det tekniska området var 
44 %. Under de tre senaste åren har andelen doktorsexa-
mina avlagda inom fem år ökat successivt inom det huma-
nistisk-samhällsvetenskapliga området, från 57 % (2006) 
till 67 % (2008). Inom det tekniska området förkortades 
utbildningstidens längd under 2006 och 2007 men var åter 
något längre 2008. 

UPPdragsUtbildning

De totala intäkterna för uppdragsutbildning på grundnivå 
och avancerad nivå uppgick till 8,9 mnkr, en minskning 
med 2,4 mnkr i förhållande till föregående år. Den poäng-
givande uppdragsutbildningen omfattade 106 helårsstu-
denter. 

Uppdragsgivarna finns inom offentlig och privat sektor 
både nationellt och internationellt. Utbildningsinnehållet 
har varierat, exempel på områden är underhåll, vatten-
kraft, lasersvetsning, processteknik, sjukvård, språk och 
ekonomi. Flera uppdrag har genomförts inom området 
skola.

n Tabell 28 

Uppdragsutbildning

 2006 2007 2008

Helårsstudenter 108 108 106
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forskning 

Forskningen organiseras och bedrivs i allt större omfatt-
ning i multinationella kluster där banbrytande resultat sker 
parallellt på f lera håll i världen. Behovet av en väl utveck-
lad specialistkompetens är lika viktigt som samverkan med 
forskare inom kompletterande discipliner.

Luleå tekniska universitet har sedan f lera år tillbaka 
utvecklat ett framgångsrikt multidisciplinärt forsknings-
samarbete. Inom många områden har universitetets 
forskare världsledande kompetens och är efterfrågade 
samverkansparter på den internationella forskningsarenan.  
Universitets samarbeten stärker spetsforskningen och är 
central vid utvecklingen av ny kunskap, nya produkter 
och tjänster. 

Universitetet satsar strategiskt på sex prioriterade områ-
den och sex utvecklingsområden. Inom de prioriterade 
områdena bygger universitetet i samverkan med andra 
lärosäten, industri och forskningsinstitut ämnesövergri-
pande forskningskluster med världsledande forskning. De 
har strategisk betydelse för universitetet och för samhälls-
utvecklingen i stort. De prioriterade områdena är:

• Gruvteknik och metallurgi 
• Hållbar resursanvändning 
• Kundanpassat byggande 
• Materialteknik, 
• Process-IT 
• Produktutveckling 

Utvecklingsområdena stödjer forskningsanknytningen i 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 

Inom gruvteknik och metallurgi fortsätter det fram-
gångsrika forskningssamarbetet med LKAB som inleddes 
2003 med inrättandet av Hjalmar Lundbom Research 
Centre (HLRC). Forskningsdonationen under 2008 upp-
går till 50 mnkr och förstärker ytterligare universitetets 
betydelse som nationellt kompetenscentrum inom gruv-
teknik och metallurgi. Målet är att utveckla universitet till 
ett excellence center inom de gruvtekniska områden som 
också har stor betydelse för LKAB:s konkurrenskraft.

Inom hållbar resursanvändning fokuserar Luleå 
tekniska universitet på förnyelsebara bränslen och samhäl-
lets styrmekanismer. Ett viktigt spetsforskningsområde är 
Solander-samarbetet i Piteå där förnyelsebar energi utveck-
las i form av skogsbaserade bioraffinaderier och svartlutför-
gasning.

Med unik kompetens inom kundanpassat byggande 
har universitetet tillsammans med Chalmers tekniska hög-
skola, KTH och Lunds tekniska högskola startat projektet 
Sveriges bygguniversitet. Projektet finansieras av Vinnova, 
Forskningsrådet Formas, SBUF och berörda universitet. 
Det ska verka för nationell profilering och samordning av 

byggforskning och utbildning för högsta internationella 
kvalitet. Målet är att Sveriges bygguniversitet ska vara eta-
blerat 2011. 

Materialteknik har under 2008 erhållit finansiering 
för projektet ”Centrum för högpresterande stål. – Imple-
mentering 2008-2011”. Budgeten är 29,3 mnkr och 
finansiering kommer från EU:s strukturfonder. Det blir 
ett innovativt forskningscentrum där f lera avdelningar vid 
universitetet samverkar för att skapa nya nischprodukter 
baserade på högpresterande stål. Arbetet sker i industriella 
kompetens- och teknikutvecklingsprojekt med företag 
och dess kunder. 

Inom högpresterande och höghållfasta stål har Luleå 
tekniska universitet och dess samarbetspartners en världsu-
nik position avseende akademisk forskning, industriell 
utveckling och produktion. Miljö och säkerhet är starka 
drivkrafter som påskyndar behovet av lättare och starkare 
strukturer, speciellt inom transportsektorn. Lösningar 
med högpresterande stål skapar exempelvis lättare fordon 
med lägre bränsleförbrukning och mindre miljöpåverkan. 
I forskningsklustret ingår förutom universitetet också 
materialproducenter och deras kunder, fordonsindustri 
samt underleverantörer. Några av företagen är bland andra 
SSAB, Gestamp Hardtech, Scania/Ferruform, Accra Tek-
nik AB, Erlandssons AB, samt f lera andra företag inom 
verktygs- och tillverkningsindustrin. Tillsammans med 
LKAB och MEFOS representerar dessa organisationer och 
företag hela kedjan från gruvnäring till färdig produkt.

Inom materialteknik bedrivs också den nationellt vikti-
ga forskningen inom tribologi eller ”surface engineering”. 
Forskningsresultaten används exempelvis vid utformning 
av produkter och konstruktioner inom en rad områden 
från industriella processer, till sjuk- och hälsovård. 

 Forskningen inom process-IT fokuserar på IT som 
stöd för industriella processer. Ett starkt samarbete med 
processindustri och IT-företag utmärker området. Under 
2008 har två större projekt beviljats forskningsmedel. 
Det ena projektet, Tillväxt ur universitetsdriven innova-
tion ”TUUDI”,  finansieras av strukturfonderna med 21 
mnkr för tre år. Projektet ska etablera ett par nya industri-
branschprogram, ett antal regionalt lovande teknikkluster, 
samt ett antal behovsdrivna och kompetensförankrade 
FoU-områden. Det andra projektet, finansierat via EU-
programmet INTEREG IVA, ska utveckla en on-line 
sensor som möjliggör mätning av storlek, form och sam-
mansättning av partiklar i olja. Flera processindustrier har 
visat intresse för tekniken och i förlängningen förväntas 
projektet leda till ny teknik i nya marknadssegment.

Inom området produktutveckling samverkar uni-
versitetet med Uppsala databaslaboratorium (UDBL) i 

forskning och konstnärligt 
utvecklingsarbete
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Lars Magnusson har uppfört ett eget arbete ”En liten 
publikation i tal, ljus och ton om skådespeleri och publik”. 
Vidare har sångpedagogen Carina Stenberg har bedrivit 
konstnärligt utvecklingsarbete med ett f lertal konserter 
under året.

UtbildningsVetenskaPlig forskning 
och Utbildning På forskarniVå

Forskarskolan Lärande i praxis har under året inrättats 
av den särskilda nämnden för lärarutbildning. I samver-
kan med skola/förskola utvecklas forskning kring frågor 
i den pedagogiska verksamheten. Strategiska medel har 
avsatts för åren 2008-2011. Doktoranderna som rekry-
terats finansieras av universitetet och kommunen. De 
yrkesverksamma lärarnas forskningsprojekt har initierats 
i samverkan med deras arbetsgivare. Övriga doktoranders 
forskningsprojekt förstärker den profil som universitetets 
lärarutbildning har: lärprocesser i förskola/skola, matema-
tik och lärande, språkutveckling samt teknik och lärande. 

Universitetets tre forskarutbildningsämnen inom utbild-
ningsvetenskap är lärande, matematik och lärande samt 
svenska med didaktisk inriktning.

Internationell samverkan för att stärka forskningen inom 
matematik och lärande sker till exempel i projektet The 
Learner ś Perspective Study med 15 forskargrupper. Sam-
verkan pågår också med forskare i Moçambique i projektet 
Global Research Cooperation Programme, och med fors-
kare i Tyskland och Kanada i projektet The Emergence of 
Disparity in Mathematics Performance. Forskningsämnet 
lärande samverkar med Monash University, Australien, 
för att utveckla förståelsen för kulturella olikheter genom 
att studera lärares och barns erfarenheter av lärande. I ett 
projekt med forskare i Norge, Finland och Ryssland har 
artiklar och internationella böcker publicerats. Forskar- 
och lärarutbyte har skett med Island, England, Australien 
och Hongkong.

Nationellt bedriver matematik och lärande forskning 
i nära samarbete med bland andra Göteborgs universitet 
och Malmö högskola. Samarbete sker även med lärarut-
bildningarna i Stockholm, Malmö, Umeå och Tromsö. En 
kombinationstjänst som universitetslektor i samarbete med 
Luleå kommun stärker samverkan mellan forskningen och 
den pedagogiska yrkesverksamheten vid skolorna.

Vetenskapsrådet har under 2008 beviljat treårigt finan-
siellt stöd till projektet, ”Skolan suger…eller”,  som ska 
drivas inom Institutionen för pedagogik och lärande.

Inom svenska med didaktisk inriktning anställdes en 
professor tillika ämnesföreträdare 2007 och under 2008 
har de första doktoranderna antagits. 

Universitetet har under 2008 tilldelats platser i den 
nationella forskarskolan i musikpedagogik. Forskarutbild-
ningsämnet musikpedagogik har antagit två yrkesverk-
samma lärare till utbildning på forskarnivå

projektet SSPI, ”Skalbar sökning av information från hela 
produktcykeln”. Forskningsprojektet, som är femårigt och 
finansieras med 24 mnkr av Stiftelsen för strategisk forsk-
ning, utvecklar datorbaserade system för förbättrad pro-
dukttillförlitlighet och tillgänglighet. I projektet utvecklas 
också valideringsmetoder till datorbaserade modeller 
genom insamling av data från produkter i drift, och 
utveckling av system för att spara och återanvända kunska-
per om produkten. UDBL ansvarar för den informations-
tekniska forskningen, och forskare från Luleå tekniska 
universitet ansvarar för den produktutvecklingsrelaterade 
forskningen inklusive produktdatahantering, modellering 
och simulering.

konstnärligt UtVecklingsarbete

Den filosofiska fakultetsnämnden har uppdraget att vara 
nämnd för konstnärligt utvecklingsarbete. Inför 2008 
har rektor tillsatt en kvalitetsgrupp för den konstnärliga 
verksamheten. Gruppen är sammansatt av tre lärare med 
konstnärlig kompetens på professors- eller lektorsnivå 
och två studenter inom utbildning med konstnärlig exa-
men eller utbildning med omfattande konstnärliga inslag. 
Gruppens huvuduppgift är att stödja den filosofiska fakul-
tetsnämnden att fullgöra uppdraget som nämnd för konst-
närlig utbildning och konstnärligt utvecklingsarbete.

Konstnärligt utvecklingsarbete bedrivs inom avdelning-
arna Musikhögskolan och Teaterhögskolan. 

I forskningsområdet musik ingår forskningsämnet 
musikpedagogik samt forskarutbildningsämnet musika-
lisk gestaltning med inriktningarna komposition, kör och 
solistisk orgel. Universitetet har under 2008 beslutat om 
fortsatt strategiskt stöd för utvecklingsområdet musikalisk 
gestaltning.

Inom inriktningen komposition har f lera verk presente-
rats under året. Samarbete har skett med Dalasinfoniettan, 
Svenska kammarorkestern, Norrlandsoperans symfoni-
orkester, Stockholms kyrkosångförbund, Erik Westbergs 
vokalensemble och Yale Glee Club (USA). Den konstnär-
ligt vokala verksamheten är knuten till Erik Westbergs 
vokalensemble som under året gett konserter i Sverige och 
Norden. Ensemblen har även spelat in ett 50-tal verk. 

Inom solistisk orgel har medverkan skett vid ett 50-tal 
Olivier Messiaen-relaterade festivaler, master classes, 
orgeltävlingar och enskilda konserter. Professor Gary Ver-
kade har fått sitt andra internationella pris, det prestige-
fyllda Premio Amadeus Award (Italien) 2008, för inspel-
ning av ett verk av den italienske tonsättaren Luciano 
Berio. Ett antal nya verk, komponerade av Gary Verkade 
har haft uruppförande.  Inom solistisk orgel har Erasmus-
utbyte skett med tre lärosäten i Europa: Musikhochschule 
Köln, Hogeschool Antwerpen, University of Applied Sci-
ences, Oulu, Finland och Hochschule für Musik Dresden. 

Vid Teaterhögskolan har under året Reine Brynolfs-
son, adjungerad professor i scenframställning, medverkat i 
föreställningarna The Dumb Show och Små äktenskapliga 
brott på Dramaten. Mikael Norlind, lärare i rörelse och 
scenframställning, framförde sin föreställning A Mamut 
Kind of Show på Norrbottensteatern under hösten och 
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kvalitet i verksamheten

insatser i kValitetsarbetet

Lärosätesnivå
Universitetets kvalitetsråd har prioriterat aktiviteter under 
året och bland annat startat ett projekt för att tydliggöra 
de strategiska, taktiska och operativa processerna för 
kvalitetsutveckling i utbildningen. En kraftsamling har 
genomförts för det nya kursvärderingsverktyget samt för 
universitetets kursvärderingsmodell. Svarsfrekvensen visar 
att verktyget fungerar väl. Riktlinjer för handläggning 
och genomförande vid externt initierade utvärderingar 
har tagits fram för att effektivisera utvärderingar. 

En modell för stöd i syfte att öka genomströmningen 
i utbildning på grundnivå har utvecklats. Implemente-
ring av modellen har genomförts under hösten 2008. De 
två indikatorer som indirekt kommer att visa effekterna 
av modellen är: antal avhopp per program under första 
årskursen och andel utexaminerade efter nominell utbild-
ningstid plus ett år.

Utifrån verksamhetsuppdraget tar varje institution 
fram handlingsplaner, bland annat för förbättringsarbete. 
Handlingsplanerna, som kommuniceras med rektor, följs 
upp på aktivitetsnivå via indikatorer som visar hur de 
bidragit till förbättringar.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Luleå tekniska universitet har fått examensrätt för civil-
ekonomer samt fortsatt examensrätt för brandingenjörer 
och arbetsterapeut. Inom medie- och kommunikationsve-
tenskap resulterade Högskoleverkets uppföljning i fortsatt 
examensrätt för kandidatnivå. Magisterutbildning erbjuds 
inte längre. 

Statistiska centralbyråns koder/ämnen har kopplats till 
kurser och vetenskaplig kompetens vid samtliga tre nämn-
der. Det har indirekt stärkt universitetets ämnesområden, 
förtydligat profileringen och lett till f lera förbättringsak-
tiviteter.

Filosofiska fakultetsnämnden och Särskilda nämnden 
för lärarutbildningen har under året valt att prioritera 
årliga uppföljningar med kompetensfokus. Kursplaner har 
förbättrats för att tydliggöra progression och öka kvalite-
ten. Tekniska fakultetsnämnden har tillsatt en arbetsgrupp 
som utvärderat kurser för att uppnå samordning och f ler 
studenter per kurs. Arbetsgruppen har presenterat ett nytt 
system för översyn av kurser. 

Riksrevisionen granskade ett antal högskoleutbildning-
ar på grundnivå 2008. Resultatet visar att av tio granskade 
utbildningar i nationalekonomi är Luleå tekniska universi-
tet ett av de två lärosätena i landet som får högst betyg.

Utbildning på forskarnivå
Under 2008 har nämnderna bedrivit ett strategiskt projekt 
för att kvalitetssäkra utbildningsprocessen på forskarnivå. 

Handledare och doktorander har fått möjlighet att påverka 
vad som bör förbättras.  Nämnderna har fastställt en plan 
för åtgärder samt hur och när uppföljning ska ske. Nämn-
derna prioriterar förbättring av doktorandernas introduk-
tion till universitet, institutionen, ämnet och sitt forsk-
ningsprojekt. Utbildningens första år bedöms som speciellt 
väsentligt för en fortsatt god kvalitet. Handledares och 
doktoranders attityd till den individuella studieplanen som 
ett verktyg vid planering och uppföljning ska fokuseras i 
förbättringsarbetet.

Forskning
Inom forskningen har nämnderna arbetat med översyn av 
prioriterade områden.

Tekniska fakultetsnämnden har riktat medel för att sti-
mulera inf lödet av seniora forskare, som forskarassistenter 
och postdoktorer. Filosofiska fakultetsnämnden har kraft-
samlat kring en forskarskola och kompetensutveckling 
av forskarassistenter. Satsningarna beräknas ge ökat antal 
akademiska meriteringar.

Högskoleverkets utvärdering 2008
Under 2007 genomfördes en självvärdering av lärarutbild-
ningen utifrån Högskoleverkets nationella utvärderings-
process. Av 26 utvärderade lärosäten fick tio sin examens-
rätt ifrågasatt. Luleå tekniska universitet var en av dem.

Högskoleverkets kritik gällde framförallt det låga antalet 
disputerade lärare. Verksamhetsåret har därför präglats av 
kraftfulla åtgärder för att stärka den vetenskapliga kom-
petensen. Vidare påtalade Högskoleverket brister i det all-
männa utbildningsområdet, med inriktning mot senare år 
och gymnasiet. Det finns stora utvecklingspotentialer för 
lokal profilering av utbildningen och för ökad integration 
mellan matematik och matematikdidaktik. Styrkor som 
bedömargruppen nämner är examinatorskollegium för att 
höja kvaliteten på examensarbeten, samt lärarkollegium och 
ämnesdidaktiskt kollegium för erfarenhetsutbyte. Bedö-
margruppen ansåg även att ämnet svenska fungerar väl.

Högskoleverkets treårsuppföljning
Treårsuppföljningen av utbildningsutvärderingen i psyko-
logi, sociologi och systemvetenskap var positiv. Samtliga 
synpunkter och rekommendationer från Högskolever-
ket har åtgärdats. Mest framträdande är utvecklingen av 
intern kompetens inom systemvetenskap samt hur univer-
sitetet, som enda utvärderat lärosäte, lyckats konkretisera 
forskningsutrymmet för lärare i psykologi och sociologi.

Pedagogisk UtVeckling

Förbättrad pedagogisk kompetens
Inom det pedagogiska området har en högskolepedagogisk 
policy för kvalitetsutveckling fastställts, med en plan för 
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implementering.
Tre högskolepedagogiska kurser har genomförts under 

2008 med sammanlagt 79 deltagare. Den grundläggande 
kursen erbjuds vår- och hösttermin och ger behörighet 
för tillsvidareanställning som adjunkt eller lektor. Hög-
skolepedagogik med inriktning mot f lexibelt lärande är 
en påbyggnad upp till 15 hp. En kurs i klassrumsmetodik, 
3 hp, har utvecklats som stöd för doktorander som saknar 
undervisningsvana.  Kursen har genomförts på prov och 
kommer att integreras som tillval i den ordinarie grund-
kursen under 2009.  I de högskolepedagogiska kurserna 
ingår alltid studier och/eller utvecklingsarbeten i den egna 
verksamheten som lärare.

Under höstterminen har utveckling av nya högskole-
pedagogiska kurser, samt översyn av redan existerande 
kurser påbörjats eller genomförts. Den grundläggande 
högskolepedagogiska kursen om 7,5 hp har reviderats efter 
utvärderingar. Revidering och ändring till poängkurs av 
”Kunskapsbyggarkursen” pågår och beräknas vara klar 
våren 2009. Kursutveckling av en ämnesdidaktisk kurs 7,5-
15 hp har påbörjats och beräknas vara slutförd våren 2009. 
En högskolepedagogisk kurs, 7,5 hp, i digitalt berättande 
som pedagogiskt verktyg , har utvecklats och kommer att 
ges med start under våren 2009.
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Utbildning med oJämn 
könsfördelning

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Åtgärder för att uppnå jämnare könsfördelning har 
genomförts. Förebilder från underrepresenterat kön 
används och satsningen på studentambassadörer av under-
representerat kön i rekryteringsmaterial och rekryterings-
insatser fortsätter. Exempel på andra åtgärder är särskilda 
aktiviteter och information vid militärutbildningar och 
till kvinnor på gymnasier. För några utbildningar sker 
medveten publicering av nyheter och alster producerade av 
underrepresenterat kön i syfte att synliggöra och intressera 
f lera kvinnor alternativt män. 

Totala andelen kvinnor som började civilingenjörs- och 
högskoleingenjörsutbildningar minskade i förhållande till 
föregående år från 26 % till 24 %. Civilingenjörsutbild-
ningarna minskade med närmare tre procentenheter. Tre 
civilingenjörsutbildningar, väg och vatten, rymdteknik 
samt materialteknik ökade andelen kvinnliga nybörjare. 

En marginell minskning har skett för högskoleingenjörsut-
bildningarna.

För vårdutbildningarna har andelen nyregistrerade män 
minskat från 17 % till 15 %. Sjukgymnastutbildningen 
med största andelen män har ökat ytterligare under året. 
Övriga utbildningar inom området har färre eller samma 
andel manliga nybörjare i förhållande till föregående år.

Andelen nyregistrerade män inom lärarutbildningen 
har minskat kraftigt, från 27 % till 17 %. Inriktningar mot 
förskola och förskoleklass, som har rekryterat bra, att-
raherar i huvudsak kvinnor. De inriktningar som tidigare 
rekryterat manliga studenter har inte startat detta år. Dessa 
inriktningar är matematik för senare år och gymnasium 
samt samhällsorienterande ämnen för senare år.

För utbildningar på avancerad nivå, masterutbildningar 
inom främst tekniskt område, är andelen kvinnor 13 % 
vilket är detsamma som föregående år. För specialistsjuk-
sköterskeutbildningarna har andelen män ökat från 15 % 
till 22 %. Inriktningarna intensivvård och ambulans visar 
en kraftig ökning. 
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Totalt för av universitetets nybörjare på programutbild-
ningar har andelen kvinnor ökat från 50 % till 54 %

Utbildning på forskarnivå
35 % av totala antalet doktorander är kvinnor. Könsba-
lansen inom utbildning på forskarnivå är bra med tanke 
på att det tekniska vetenskapsområdet är så mycket större 
i omfattning än det humanistisk-samhällsvetenskapliga 
området.

Inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området är 
könsfördelningen snedfördelad, totalt 63 % kvinnor, med 
100 % kvinnor inom språk och kultur och 88 % kvinnor 
inom hälsovetenskap respektive pedagogik och lärande.

Det tekniska området har totalt 30 % kvinnor bland 
doktoranderna. En ojämn könsfördelning utmärker data-
området, 16 % kvinnor, samt maskin och materialteknik, 
20 % kvinnor. För övriga områden varierar andelen kvin-
nor från 32 % till 45 %, och området arbetsvetenskap lig-
ger högst.

JämställdhetsasPekter i       
Utbildning

Jämställdhetsaspekter för utbildningar både på grundnivå 
och avancerad nivå beaktas övergripande vid val av lit-
teratur, samt i diskussioner och arbeten i undervisningen. 
Nätverk för kvinnliga studenter, aktiv medverkan i uni-
versitetets grupp för likabehandling samt kursinnehåll 
som bygger på både kvinnliga och manliga erfarenheter 
är exempel på aktiviteter inom tekniska utbildningar.  I 
lärarutbildningen, utbildningar inom vårdområdet och 
inom ämnen som psykologi och sociologi är jämställdhets-
aspekten väl integrerad. 

I lärarutbildningens kursplaner med mål, kursinnehåll 
och litteratur har jämställdhetsperspektivet synliggjorts. 
Flera lärare inom pedagogik bedriver forskning med 
aspekter av genus och likabehandling/diskriminering. 
Lärare medverkar också i EU-projektet APROPOS/
DAPHNE II, med mål att förebygga och bekämpa våld 
mot kvinnor, barn och ungdomar. Projektet avslutas under 
året och fortsatt samarbete med Uleåborg planeras i pro-
jektet VI@-Mentor. Universitetet har medverkat i upp-
byggnad av en nationell kurs, Mobbing - skolpraktik och 
forskningsperspektiv. Kursen, som fokuserar på genusper-
spektivet, har erbjudits personal i skolverksamhet.

I vårdutbildningarna ingår fokus på män och kvin-
nor i vården, vårdandet av män respektive kvinnor samt 
symptombilder för båda könen. Likheter och skillnader i 
hälsa genom livet för kvinnor och män betonas i utbild-

ningen.  Jämställdhetsperspektivet säkerställs i undervis-
ningsexempel, patientfall och kurslitteratur. 

Kurser inom genusområdet ingår i det generella utbudet 
av kurser på forskarnivå. Även i forskarskolor och hand-
ledarutbildningar belyses genusperspektivet. Universitetet 
har två forskningsämnen med genusinriktning inom det 
tekniska vetenskapsområdet; genus och teknik samt män-
niska-maskin med inriktning mot genusforskning.

andel kVinnor bland nyanställda 
Professorer

Under perioden 2005-2008 har universitetet rekryterat 
och befordrat 46 professorer, varav tolv kvinnor, vilket 
utgör 26 %. Målet att minst 15 % av nyanställda och befor-
drade professorer 2005-2008 ska vara kvinnor har upp-
nåtts med god marginal.

I december 2008 hade universitetet 108 tillsvidare-
anställda professorer, varav 16 var kvinnor. Under året 
rekryterades sex professorer och tre universitetslektorer 
befordrades till professor. Av dessa nio nya professorer var 
tre kvinnor, varav två rekryterades externt och en har 
befordrats.

Vid utgången av 2008 är 15 % av universitetets tillsvida-
reanställda professorer kvinnor.

rekrytering och befordran aV 
lärare, dekaner och Prefekter
För en jämnare könsfördelning bland lärarna har universi-
tetet sedan många år avsatt strategiska medel för att främja 
akademisk karriär för kvinnliga forskare/lärare. Fors-
karskolor för kvinnor är sedan 1995 ett exempel på åtgärd, 
och stöd till docent- och professorsmeritering sedan 2005 
är ett annat. Under 2008 har ytterligare strategiska medel 
för perioden 2009-2011 avsatts för att öka andelen docen-
ter av underrepresenterat kön och i förlängningen andelen 
kvinnliga professorer. Satsningen omfattar elva dispute-
rade kvinnor och består av stöd för individuell meritering 
till docent och ett tvåårigt utvecklingsprogram. 

Under 2008 har ingen förändring skett i fördelningen 
kvinnor och män bland universitetets akademiska ledare. 
Definition av akademiska ledare är rektor, prorektorer, 
prefekter, ordförande och vice ordförande i fakultets-
nämnd eller motsvarande. Totalt har universitetet 22 
akademiska ledare varav sju är kvinnor vilket utgör 31 %. 
Av de tre ordförandena i nämnderna är två män och en 
kvinna, av vice ordförandena är två kvinnor och en man.
I prefektgruppen är andelen kvinnor 23 %.

n Tabell 32 

nyanställda professorer

 Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall
 2005 2006 2007 2008 2005-2008

nyanställda professorer  17 8 12 9 46

-varav antal kvinnor 2 4 3 3 12
-varav andel kvinnor 12 % 50 % 25 % 33 % 26 %

-varav antal män 15 4 9 6 34
-varav andel män  88 % 50 % 75 % 67 % 74 %
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mål för UnderrePresenterat kön 
bland nyrekryterade lärare

Universitetets generella mål är att fördelningen av kvin-
nor och män ska ligga inom intervallet 40-60 %, på alla 
typer av befattningar och på alla nivåer i organisationen. 
Universitetets mål att öka andelen forskarutbildade lärare 
inom samtliga ämnesområden och institutioner är dock 
överordnat målet om en jämnare könsfördelning på alla 
befattningar. 

Universitetet beslutade 2006 att varje tillsvidareanställ-
ning av icke forskarutbildade lärare ska prövas av fakultets-
nämnd. Målet för andelen forskarutbildade lärare är 80 %. 
I september 2008 var andelen 64 %. 

Universitetet eftersträvar jämn könsfördelning vid 
rekrytering av forskarassistenter. Satsningen påbörja-
des 2006 med 21 anställda forskarassistenter varav 24 % 
kvinnor, utökades 2007 till 29 anställda och 2008 till 38 
anställda, varav 37 % kvinnor. 

Ökningen av andelen kvinnor bland professorer och 
universitetslektorer är resultat av ett medvetet och långsik-
tigt arbete med att stödja kvinnors kompetensutveckling 
och akademiska karriär. 

 

n Tabell 33 

andel kvinnor i respektive personalkategori

Personalkategori 2005 2006 2007 2008

Professor 8 10 12 13
Lektor 26 27 28 32
forskarassistent 40 24 31 37
universitetsadjunkt 52 52 55 55

resUltat aV Jämställdhetsarbetet

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
I universitetets handlingsplan för breddad rekrytering 
ingår jämnare könsfördelning som ett mål med särskilda 
aktiviteter.  

Av programstudenterna vid Luleå tekniska universitet 
är 49 % kvinnor och 51 % män. Utvecklingen under de 
senaste fyra åren har varit jämn med en liten ökning av 
andelen kvinnliga studenter. Variationerna är stora inom 
olika utbildningsområden och nivåer.

 För universitetet totalt, utbildningar och fristående 
kurser, är 53 % kvinnor och 47 % män. De senaste fyra 
åren har fördelningen visat enstaka procents variation. Det 
fristående kursutbudet, övervägande inom samhällsveten-
skapligt och hälsovetenskapligt område, har större andel 
kvinnor än män, 60 % respektive 40 %.  

I rekryteringsarbetet använder universitetet kvinnliga 
förebilder inom teknik och manliga förebilder inom vård, 
samt studentambassadörer från underrepresenterat kön.  
Universitetet anordnar sedan länge aktiviteter för att öka 
intresset för tekniska utbildningar bland kvinnliga gym-
nasister. Likaså anordnas särskilda rekryteringsinsatser 
för att öka intresset bland män för kvinnodominerade 
utbildningar. För enskilda utbildningar har åtgärderna gett 

positivt resultat. Någon tydlig förbättring totalt är svårt att 
påvisa men utan åtgärder hade troligen den ojämna köns-
fördelningen varit större för vissa utbildningar.

Utbildning på forskarnivå
De f lesta institutioner har relativt jämn könsfördelning 
bland doktoranderna. Eftersom två tredjedelar av forskar-
utbildningsämnena finns inom det tekniska området, där 
män är i majoritet, genomförs kontinuerligt en forskar-
skola för kvinnor. Rekrytering av doktorander till den 
fjärde omgången har skett under hösten 2008. Satsningen 
uppmuntrar kvinnor att söka utbildning på forskarnivå 
och förbereder f ler kvinnor för ledarbefattning, och främ-
jar därmed universitetets framtida handledar- och profes-
sorskompetens.  

Universitetets tekniska profil medför att det inom det 
humanistisk-samhällsvetenskapliga området bedrivs forsk-
ningsprojekt med tekniska inslag vilket kan bidra till ökat 
intresse bland män. Vid rekrytering beaktas underrepre-
senterat kön när kompetensen bedöms likvärdig. Ett nät-
verk med personer av underrepresenterat kön har bildats 
vid Institutionen för pedagogik och lärande för att finna 
lösningar för jämnare könsfördelning i rekryteringen av 
doktorander och handledare.

Uppföljning av hur doktorander av underrepresenterat 
kön upplever sin situation sker vid utvecklingssamtal.

Institutionen för språk och kultur fördelar tid för under-
visning och handledning jämlikt mellan båda könen. Syf-
tet är att studenter och doktorander ska möta båda könen i 
utbildningen.

För att jämställdhetsaspekten ska beaktas även vid dis-
putation ska prefektens förslag till betygsnämnden bestå av 
personer av båda könen. Eventuella frånsteg ska motiveras 
till fakultetsnämndens ordförande. 

Doktorander och handledare av underrepresenterat kön 
tjänar som förebilder och startar positiva spiraler genom 
att öka intresset hos f ler att påbörja studier på forskarnivå.

Personal
Luleå tekniska universitet fortsätter sitt aktiva och långsik-
tiga arbete för att bli ett jämställt universitet. Intentionen 
är att jämställdhetsarbetet ska vara fast förankrat i verk-
samheten och komma till uttryck i all rekrytering. Målet 
är en fördelning av kvinnor och män inom intervallet 
40-60 % på alla typer av befattningar och på alla nivåer i 
organisationen.

 Obalansen är dock fortfarande stor framförallt på de 
högre akademiska posterna. Kvinnor är underrepresente-
rade på alla ledande akademiska poster, med undantag för 
fakultetsnämnderna och universitetsstyrelsen, och på alla 
högre akademiska befattningar som professor/ämnesföre-
trädare, docent och universitetslektor. 

Ett visst resultat av att stödja kvinnors forskningsmerite-
ring framkommer i de senaste årens statistik. Mellan åren 
2007 och 2008 har andelen kvinnliga professorer ökat från 
12 % till 13 %, andelen kvinnliga lektorer från 28 % till 
32 % och andelen kvinnliga docenter från 24 % till 30 %. 
Ett tydligt resultat är att antalet docentansökningar från 
kvinnor ökat, och att universitetet har 30 kvinnliga fors-
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kare/lärare som är på väg mot docent-/professorskompe-
tens eller som redan har blivit docenter eller befordrats till 
professor. Universitetet förväntar sig en väsentlig ökning 
av andelen kvinnor på högre akademiska poster och i 
ledande akademiska positioner under den kommande fem-
årsperioden. 

Utöver att stödja kvinnors forskningsmeritering har 
universitetet genomfört en andra omgång av projektet 
”Nyfiken på ledarskap och lär känna ditt universitet”, 
denna gång med tolv disputerade kvinnor. Syftet är att sti-
mulera den långsiktiga chefs- och ledarförsörjningen och 
att synliggöra kvinnor som potentiella ledare. Deltagarna 
får inblick i hur universitetet styrs och fungerar samt till-
fälle att ref lektera över ledarskap och möjligheten att åta 
sig ledande uppdrag.

Universitetets lokala IDAS – projekt (chefs- och kom-
petensförsörjningsprogram) har under året genomfört 
aktiviteter som främjar kvinnors utvecklingsmöjligheter. 
IDAS- nätverket, som nu består av 95 disputerade kvinnor, 
har arrangerat sju seminarier/lunchföreläsningar. Ännu ett 
ettårigt mentorprogram med sex kvinnor och sex män har 
genomförts. En studie om karriärstrukturer vid Luleå tek-
niska universitet ”Att vara man väger tyngre” genomfördes 
2007 . Under 2008 fördjupades studien för att belysa lekto-
rers förutsättningar till avancemang ur ett genusperspektiv.
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UniVersitetets samVerkansarbete

Karriärcentrum invigdes i början av höstterminen. Det 
är ett samarbete mellan studentkårerna, studievägledare, 
arbetsgivare och intresseorganisationer, såväl nationella 
som regionala. Karriärcentrum ger studenterna kontakter 
med arbetslivet och skapar möjligheter för regionens före-
tag, kommuner med f lera att hitta välutbildad personal. 
För att gynna studenternas valmöjligheter i yrkeslivet inte-
greras entreprenöriellt tänkande i utbildningarna. Det har 
bland annat resulterat i att studenter från Luleå tekniska 
universitet har utmärkt sig i tävlingssammanhang. Team 
Baldos vann fyra priser i Shell Eco Marathon Europé, och 
gruppen Arrowheads datorspel Magicka valdes till Game 
of the year 2008 i Swedish Game Awards. 

Arbetslivsanknytning i utbildningsprogrammen har ökat 
under året. Merparten av programmen ger nu studenterna 
möjligheter till arbetslivskontakter tidigt i utbildningen. 
Beslut har också fattats om att samtliga civilingenjörsstu-
denter under första året ska erbjudas kurser där ingenjörs-
mässigheten stärks.

Samarbetet med regionens skolor fortgår. Under våren 
hölls regionfinalen i Teknikåttan på universitetet liksom 
en tävling för högstadieelever i konsten att bygga en stol av 
wellpapp. Den senare var ett samarrangemang mellan uni-
versitetet, Teknikens hus och Norrbottens läns landsting. 
Institutionen i Skellefteå arrangerade ForskarFredag med 
barn och unga som primär målgrupp i samverkan med 
Umeå universitet och Tillväxt Skellefteå. För elever från 
gymnasieskolans sista år genomförde universitetet prova-
på-kurser, och i början av november hölls ett öppet hus för 
cirka tvåtusen gymnasieungdomar från regionen.

Arbetet med att etablera konkurrenskraftiga forsknings- 
och innovationsmiljöer där universitetet samverkar med 
externa parter har fortsatt. Genom medel från EU:s regio-
nala fond genomförs f lera strategiskt betydelsefulla projekt. 
Nordic Safety and Security, NSS, utvecklar produkter och 
tjänster som upptäcker risker, skyddar samhället, löser kris-
situationer och underlättar uppbyggnad efter olyckor. Uni-
versitetet samarbetar i NSS med Umeå universitet, närings-
liv och myndigheter. Även Centrum för medicinsk teknik 
och fysik, CMTF, bygger på ett samarbete med Umeå 
universitet. CMTF stärker näringslivets utveckling inom 
medicinsk teknik. Genom forskningen utvecklas nya inno-
vationer som kan kommersialiseras. Den fortsatta uppbygg-
naden av Centrum för högpresterande stål, CHS, innebär 
att CHS nu kan initiera, leda och delfinansiera industriella 
utvecklingsprojekt och stärka företagens konkurrenskraft. 
Bland samverkande företag finns SSAB, Gestamp Hard-
tech, Accra Teknik AB och Ålö Maskiner AB. Genom 
projektet Elektronik System – ett regionalt Innovations 
System, ESIS, skapas ett regionalt innovationssystem inom 
elektronikområdet, i samverkan mellan universitetet, elek-
tronikföretag och produktägande företag. 

Universitetet var värd för en av världens största kon-
ferenser om gruvbrytning under jord, MassMin 2008. 
Gruvolyckor orsakade av ras är ett problem och universi-
tetet har tillsammans med gruvbolagen LKAB, Boliden, 
Zinkgruvan, Lundin och Xstrata fått medel från Vinnova 
för att bedriva forskning om system för att förstärka berg. 
Centrum för underhåll och industriella tjänster, C-MIS, 
har också påbörjat ett samarbete med bland andra Boliden, 
LKAB, Metso Mineral AB, Ringhals AB, Sandvik Mining 
och Underhållsföretagen AB för att optimera driften och 
minska underhållskostnaderna för maskiner i gruvindu-
strin. Finansiärer är Vinnova och SSF. 

Luleå tekniska universitet har sedan länge stark forskning 
inom energiteknik och energisystem, vilket bland annat 
inneburit ett utvidgat samarbete med Energimyndigheten. 

Universitetet har testat ett nytt grepp för att sprida infor-
mation om sin forskning, genom att ge ut Sveriges första 
ljudbok om forskning i entreprenörskap.

LTU Innovation
LTU Innovation gynnar kommersialisering av idéer vid 
universitetet och uppbyggnaden av verksamheten har 
intensifierats under 2008. 

LTU Innovation har erbjudits att ta över Idéhuset, ett 
projekt som tidigare drivits av Innovationsbron i Luleå AB 
för att öka studenters företagande. Idéhusets verksamhet 
har varit framgångsrik och verksamheten togs över av uni-
versitetet januari 2009.

Samarbetet med universitetets kommersialiseringssystem 
i övrigt, Aurorum Business Incubator, ABI, och Lunova, 
utvecklas kontinuerligt.

Under året har även kontakt tagits med Almi och entre-
prenörscentrum – ett samarbete ska komplettera kommer-
sialiseringssystemet.

LTU Innovation har informerat nio av universitetets 
tretton institutioner samt upprättat en webbplats. Trots den 
blygsamma informationsinsatsen har många idébärare tagit 
kontakt för rådgivning inför kommersialisering. Totalt har 
153 kontakter/möten ägt rum mellan idébärare och affärs-
rådgivare. Av dessa kontakter är 56 % studenter och 44 % 
forskare/anställda. 70 av dessa affärsidéer har gått vidare 
för verifiering/kommersialisering.

Idéer har mottagits från universitetets alla campusorter 
och Idéhuset har noterat 20 nya företagare från studenter i 
Luleå och 25 nya företagare i Piteå. 

Av de nio företagen inom Aurorum Business Incubator 
kommer sju från universitetet. I förinkubatorn
BusinessLab finns nio idéprojekt i olika stadier av verifie-
ring, och sex av dem kommer från universitetet. 

LTU Innovation samarbetar med de entreprenöriella 
utbildningar som ges inom områdena entreprenörskap och 
funktionella produkter.

Samverkan



Årsredovisning 200836

samarbeten beslUtade aV 
UniVersitetsstyrelsen

Det finns inga beslutade samarbeten mellan Luleå tekniska 
universitet och andra svenska lärosäten.

regionalt UtVecklingscentrUm

Regionalt utvecklingscentrum, RUC, etablerades vid 
Luleå tekniska universitet 1998. RUC, som är en mötes-
plats för skolor och universitetets lärarutbildning, bidrar 
till utveckling i skolorna och på lärarutbildningen. Mål-
grupper är kommunala skolan, fristående skolor, samesko-
lan och vuxenutbildningen. Finansiärer är kommunerna i 
Norrbotten samt universitetet.

Nätverk
Kvalitetsnätverket består av utvecklingsledare från länets 
kommuner och en kontaktperson för sameskolstyrelsen. 
Nätverket arbetar med informationsutbyte och utveck-
lingsprojekt för kvalitetsutveckling i skolan. Kvalitetsnät-
verket träffas fyra gånger per år. 

Kommunernas behov är underlag för verksamheten 
inom RUC och kontakten med skolchefer och utveck-
lingsledare är viktig. Skolchefsnätverket och RUC träffas 
två gånger per år för att fånga upp behov i kommunerna 
och informera om utvecklingsprojekt och satsningar. 

Projektledarna för utvecklingssatsningarna vid universi-
tetet bildar ett projektledarnätverk som träffas fyra gånger 
per år. 

Nätverk Fristående skolor i Norrbotten har fyra möten 
per år, där RUC deltar. 

 Ett nationellt nätverk med samtliga regionala utveck-
lingscentra genomför en årlig konferens. RUC vid Luleå 
tekniska universitet, Umeå universitet och Mittuniversi-
tetet bildar arbetsgruppen RUC norr. Samverkan sker på 
många områden bland annat inom specialpedagogik.

Utvecklingssatsningar
Ett nära samarbete med bland andra myndigheten för sko-
lutveckling har bidragit till en rad skolutvecklingsprojekt 
i länets kommuner och i sameskolan. Utvecklingsprojekt 
som pågått under året är:

• Matematik och lärande – kompetensutveckling och 
nätverk för matematikutvecklare.

• Skolmedling – kompetensutveckling och nätverk för 
lärare och övrig pedagogisk personal.

• Klimatgreppet II – kompetensutveckling i naturveten-
skap och teknik

• Mångfald och integration – seminarium och handled-
ning till skolor där det finns elever med olika kulturella 
och språkliga bakgrunder

• IKT – kompetensutveckling för lärare i IT.

Lärarlyftet
Under 2007-2010 satsar regeringen drygt 3 mdkr på kom-
petensutveckling, forskning och forskarutbildning för 
lärare. Under verksamhetsåret 2008 har enstaka skolverks-
kurser bedrivits och lärare har deltagit i ordinarie kursut-
bud inom ramen för Lärarlyftet.
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komPetensförsörJning 

Strategisk kompetensförsörjning är en prioriterad och stän-
digt pågående aktivitet som berör hela organisationen och 
bidrar till att nå verksamhetens mål på kort och lång sikt.

I likhet med många andra lärosäten befinner sig Luleå 
tekniska universitet i ett läge där konkurrensen om kvali-
ficerad arbetskraft ökar. 2008 lades grunden för ett arbets-
sätt med kompetensinventering. Genom att kontinuerligt 
och systematiskt inventera tillgänglig kompetens skapas 
ett analysunderlag för framtida satsningar och aktiviteter. 
Arbetet intensifieras under 2009 och blir utgångspunkt för 
fortsatta kompetensanalyser och kompetensförsörjnings-
planer på övergripande universitetsnivå och på institu-
tions- och enhetsnivå.

Attrahera och rekrytera kompetens
Åren 2006-2008 har strategiska satsningar gjorts och 
särskilda medel har avsatts för anställning av forskaras-
sistenter och postdok. Syftet har varit att bidra till fortsatt 
forskningsmeritering och utveckling av sammanhållna 
forskningsmiljöer. Målet är att öka utbytet med andra 
forskningsmiljöer, öka antalet docentkompetenta lärare, 
skapa attraktiva karriärvägar för nyligen disputerade och 
att utveckla starka forskningsmiljöer inom prioriterade 
områden och utvecklingsområden. 

Satsningarna har gett resultat, från 21 forskarassistenter 
2006 till 38 forskarassistenter 2008 varav 37 % kvinnor. 
Genom att anställa forskarassistenter bygger universitetet 
en bas för rekrytering av framtida professorer. Ytterligare 
medel har avsatts 2009-2010.

Luleå tekniska universitet har över 25 600 alumner. 
Bland alumnerna finns även ett par hundra utbytesstuden-
ter, gästforskare och anställda. Under 2008 har universite-
tet aktivt arbetat med att skapa ett attraktivt arbetsgivar-
märke, bland annat genom kommunikation med alumner. 
Universitetet har till exempel deltagit i en hemvändarakti-
vitet i samverkan med Luleå kommun. 

Flertalet universitet och högskolor har stora pensionsav-
gångar under kommande tioårsperiod. Detta kommer att 
påverka möjligheten att rekrytera och behålla kompetens. 
Det krävs åtgärder, utveckling och ett nytänkande kring 
anställningsvillkor. 

Rekrytering av professor tillika ämnesföreträdare är en 

prioriterad aktivitet. Under året har sex nya ämnesföre-
trädare tillsatts. För att öka attraktiviteten och möta ökad 
konkurrens har universitetet de senaste åren förbättrat 
rekryteringsprocessen. Därigenom har ledtiderna kortats 
väsentligt.

Utveckla kompetens

Ledarutvecklingsprogram
Luleå tekniska universitet bedriver sedan åtta år ett omfat-
tande internt ledarutvecklingsprojekt. En modell för stra-
tegisk chefs- och ledarförsörjning finns och nya potentiella 
ledare deltar i årliga utvecklingsprogram tillsammans med 
erfarna kollegor. Universitetet har valt att särskilt satsa på 
kvinnor med intresse för ledarskap. Utvecklingsprogram-
men ger goda möjligheter till utveckling av eget ledarskap, 
till nätverksbyggande och kommunikation mellan uni-
versitetets chefer och ledare. Totalt har ungefär 200 ledare 
deltagit i ett ettårigt internt ledarutvecklingsprogram 
vilket är cirka 90 % av alla ledare. Universitetet tilldela-
des ett pris 2007 för uthålligt utvecklingsarbete och 2008 
genomfördes ytterligare ett ledarutvecklingsprogram med 
14 deltagare, sex kvinnor och åtta män. 

En effekt av satsningarna är att intresset för ledarskap och 
ledande uppdrag har ökat, framförallt bland kvinnorna. 
Universitetet satsar både på kvinnors möjligheter att bli 
docenter och professorer och på kvinnors möjligheter att 
bli prefekter.

Handledarutbildning och mentorsprogram
Universitetet ger kontinuerligt en handledarutbildning i 
tre steg och innehållet är under ständig utveckling. Förut-
om de faktamässiga delarna ges många tillfällen till möten 
med kunskapsöverföring och diskussioner. 

SCB gjorde en undersökning på uppdrag av TCO, fack-
förbundet ST och Sveriges förenade studentkårer, SFS, 
under första kvartalet 2008. Resultatet redovisades i två 
rapporter dels Livet som handledare – Luleå och dels Livet 
som handledare – nationell. Luleå tekniska universitet 
fick gott omdöme. ”Handledarna vid LTU har i högre 
utsträckning än på nationell nivå deltagit i handledarut-
bildning och ger den också bättre omdöme.”

Flera mentorskapsprogram har genomförts under 2008 
och tre är planerade för 2009. Program kommer att riktas 
till kvinnliga blivande docenter, till prefekter samt till del-
tagarna i Forskarskola för kvinnor.

Avveckling
Den ekonomiska situationen och minskat antal studenter 
i utbildning på grundnivå och avancerad nivå har kraftigt 
påverkat universitetet. Året har präglats av omstrukture-
ring och övertalighet, både bland lärare på institutionsnivå 

Personal
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n Tabell 34   

forskningsämnen och ämnesföreträdare, 2008

 Hum-Sam Tekniskt Totalt

Antal forskningsämnen 16 53 69
Ämnesföreträdare per 31/12 13 49 62
rekryterade under 2008 2 4 6
Entledigade under 2008 1  1
rekrytering pågår 1 2 3
tjänstledig 2 0 2
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och bland stödresurserna. Under 2008 har cirka 80 med-
arbetare sagts upp på grund av arbetsbrist. Universitetet 
strävar efter att hantera personalavveckling på ett etiskt 
och korrekt sätt och rutiner för omställningsarbete har 
utvecklats och reviderats under året. 

Universitetet anlitade en extern resurs för individuellt 
stöd till chefer och andra medarbetare i riskzonen för upp-
sägning. Relativt många har fått nytt arbete utanför uni-
versitetet innan uppsägningstiden löpt ut, vilket inverkar 
positiv på omstruktureringskostnaderna. I november hade 
mer än 60 % av de uppsagda fått ny sysselsättning, inom 
eller utom universitetet.

sJUkfrånVaro

Den redan låga sjukfrånvaron minskade ytterligare under 
2008, från totalt 2,74 till 2,38 %. Det var främst lång-
tidssjukfrånvaron som minskade. Vid utgången av 2008 
utgjorde den cirka 60 % av den totala sjukfrånvaron, att 
jämföra med tidigare år då andelen långtidssjukfrånvaro 
var cirka 80 %.

Den minskande långtidssjukfrånvaron beror på f lera fak-
torer. En av de enskilt största är att det inte tillkommit ny 
långtidssjukfrånvaro i någon nämnvärd omfattning. Det är 
ett resultat som direkt kan kopplas till ett medvetet arbete 
med tidig rehabilitering och väl fungerande rehabiliterings-
rutiner. Andra faktorer som bidragit är återgång i arbete, 
del- i stället för heltidssjukskrivning, pensionsavgångar 
och i några fall övergång till varaktig sjukersättning. Nya 
regler för sjukpenning och införandet av den så kallade 
rehabiliteringskedjan har påverkat men inte hunnit få full 
genomslagskraft under 2008. En del i arbetet för fortsatt låg 
sjukfrånvaro har varit att omarbeta och anpassa universite-
tets riktlinjer för rehabilitering till de nya reglerna.

n Tabell 35

sjukfrånvaro

    Alla
2008 –30 år 30–49 år 50 år– anställda

kvinnnor 0,45 2,99 4,48 3,51
män 0,54 1,37 1,68 1,39

Totalt 0,52 2,14 3,1 2,38

    Alla

2007 –30 år 30–49 år 50 år– anställda

kvinnnor 2,77 3,42 4,70 3,90
män 0,14 1,83 2,19 1,73

Totalt 0,87 2,59 3,44 2,74
    

    Alla

2006 –30 år 30–49 år 50 år– anställda

kvinnnor 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

Sjukfrånvaron presenteras i procent av möjlig arbetstid, enligt Ekonomistyrnings-
verkets anvisningar.

n Tabell 36

långtidssjukfrånvaro
    Alla
2008 –30 år 30–49 år 50 år– anställda

kvinnnor 0 1,86 2,84 2,19
män 0,27 0,90 1,11 0,90

Totalt 0,20 1,35 1,98 1,50
    
    Alla
2007 –30 år 30–49 år 50 år– anställda

kvinnnor 1,76 2,49 4,68 3,33
män 0,00 1,35 2,12 1,44

Totalt 0,49 1,89 3,40 2,32

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

kvinnnor 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

Sjukfrånvaron presenteras i procent av möjlig arbetstid, enligt Ekonomistyrnings-
verkets anvisningar.    

ÅRK
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Väsentliga uppgifter
 2008 2007 2006 2005 2004

gRunDuTbilDning OcH FORsKARuTbilDning       

totalt antal hst inkl uppdragsutbildning 6563 6777 7471 8200 8646

– varav andel kvinnor (%) 53 51 51 51 51

– varav andel män (%) 47 49 49 49 49

totalt antal hpr inkl uppdragsutbildning 5633 5757 6528 6954 7178

totalt antal nyantagna doktorander 1 116 93 159 105 99

– varav andel kvinnor (%) 29 35 40 50 28

– varav andel män (%) 71 65 60 50 72

totalt antal doktorander med någon aktivitet 2 545 545 678 685 634

– varav andel kvinnor (%) 35 39 37 36 31

– varav andel män (%) 65 61 63 64 69

totalt antal doktorander med

doktorandanställning (årsarb) 223 253 268 285 275

totalt antal doktorander med

utbildningsbidrag (årsarb) 0 0 0 0 0

totalt antal doktorsexamina 79 77 69 50 65

totalt antal licentiatexamina 56 72 76 96 84

PERsOnAl       

totalt antal årsarbetskrafter 1185 1261 1295 1334 1317

medelantalet anställda 1430 1507 1575 1582 1576

PERsOnAl; läRARE3       

totalt antal lärare (årsarb) 481 499 497 523 532

– varav andel kvinnor (%) 36 35 36 35 35

– varav andel män (%) 64 65 64 65 65

antal disputerade lärare (årsarb) 296 284 258 267 272

– varav andel kvinnor (%) 25 22 21 19 20

– varav andel män (%) 75 78 79 81 80

antal professorer (årsarb) 100 97 97 95 97

– varav andel kvinnor (%) 13 11 8 5 5

– varav andel män (%) 87 89 92 95 95

EKOnOmi       

Intäkter totalt (mnkr), varav 1204 1194 1204 1184 1208

Grundutbildning (mnkr) 556 562 592 617 642

– varav andel anslag (%) 93 91 92 92 90

– varav andel externa intäkter (%) 7 9 8 8 10

Forskning och forskarutbildning (mnkr) 648 632 611 567 566

– varav andel anslag (%) 43 41 41 43 42

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

kostnader totalt (mnkr) 1167 1218 1223 1197 1189

– varav andel personal (%) 60 60 60 60 60

– varav andel lokaler (%) 14 14 13 13 13

lokalkostnader4 per kvm (kr) 1311 1303 1314 1231 1200

bAlAnsOmsluTning (mnKR), vARAv 463 389 444 423 437

– varav oförbrukade bidrag 131 103 112 98 103

– varav årets kapitalförändring 39 -24 -19 -13 18

– varav myndighetskapital (inkl . årets kapitalförändring) 74 37 61 80 92

1 För åren 2006-2004 inkluderas även antagna till senare del i uppgiften     
2 För åren 2007-2004 avser uppgiften antal doktorander med ≥ 10 % aktivitet     
3 Definition enligt högskoleförordningen     
4 enligt resultaträkningen     
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resultaträkning, tkr
 Not 2008-01-01- 2007-01-01- 

  08-12-31 07-12-31

vERKsAmHETEns inTäKTER   

Intäkter av anslag  793 578 774 183

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 154 471 154 988

Intäkter av bidrag 1 244 839 257 278

Finansiella intäkter 2 11 036 7 580

summa  1 203 924 1 194 029

vERKsAmHETEns KOsTnADER   

kostnader för personal 3 -699 339 -729 789

kostnader för lokaler  -166 897 -165 573

övriga driftkostnader  -268 728 -289 423

Finansiella kostnader 2 -4 265 -3 962

avskrivningar och nedskrivningar 8 -28 005 -29 772

summa  -1 167 234 -1 218 519

verksamhetsutfall  36 690 -24 490

   

Resultat från andelar i dotterföretag   

och intresseföretag 4 1 959 325

   

   

Transfereringar 5  

medel från statsbudgeten för finansiering av bidrag  2 647 5 234

medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag  11 245 7 128

övriga erhållna medel för finansiering av bidrag  1 767 1 650

lämnade bidrag  -15 659 -14 012

saldo  0 0

Årets kapitalförändring 6 38 649 -24 165
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 Not 08-12-31 07-12-31

TillgÅngAR   

immateriella anläggningstillgångar 7 3 516 2 678

balanserade utgifter för utveckling  1 080 0

rättigheter och andra Immateriella

anläggningstillgångar  2 436 2 678

materiella anläggningstillgångar 8 98 489 82 940

Förbättringsutgifter på annans fastighet  1 903 2 148

maskiner och inventarier  86 288 76 400

pågående nyanläggningar  10 039 4 133

kulturtillgångar  259 259

Finansiella anläggningstillgångar 9 5 194 3 235

andelar i dotterföretag och intresseföretag  5 194 3 235

varulager mm  339 562

Varulager  339 562

Fordringar  72 253 67 245

kundfordringar  49 736 43 009

Fordringar hos andra myndigheter  21 865 24 043

örviga fordringar  652 193

Periodavgränsningsposter 10 127 623 133 947

Förutbetalda kostnader  40 716 42 458

Upplupna bidragsintäkter  73 358 81 334

övriga upplupna intäkter  13 549 10 155

Avräkning med statsverket 11 -157 920 -159 829

Kassa och bank 12 313 193 258 154

behållning räntekonto i riksgäldskontoret  300 364 246 860

kassa och bank  12 829 11 294

summa tillgångar  462 687 388 932

   

KAPiTAl OcH sKulDER   

myndighetskapital 13 74 506 35 857

statskapital  4 259 4 259

Donationskapital  4 970 5 392

resultatandelar i dotterföretag  1 090 -1 089

balanserad kapitalförändring  25 538 51 460

kapitalförändring enligt resultaträkningen  38 649 -24 165

Avsättningar 14 21 244 25 703

avsättningar för pensioner och likn förpliktelser  21 244 14 703

övriga avsättningar  0 11 000

skulder mm  149 508 150 087

lån i riksgäldskontoret 15 48 517 57 318

skulder till andra myndigheter 16 31 757 28 387

leverantörsskulder  38 909 39 833

övriga skulder 17 30 325 24 549

Periodavgränsningsposter 18 217 429 177 285

Upplupna kostnader  56 427 54 492

Oförbrukade bidrag  131 038 102 907

övriga förutbetalda intäkter  29 964 19 886

summa kapital och skulder  462 687 388 932

balansräkning, tkr
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Anslagsredovisning, tkr ÅRK

REDOVISNING MOT ANSLAG          
Anslag   Ing Årets Förd Om- In- Totalt Utgifter Utg. överf  
   överf tilldelning anslags- disp dragning disp  belopp
   belopp enligt belopp   belopp  08-12-31
    regl brev      

25:33 grundutbildning, ram  159 829 616 943   -101 114 675 658 517 738 157 920

16:25 33001 takbelopp, ram  159 829 591 514   -101 114 650 229 492 309 157 920

16:25 33002 Utbildning i rymdvetenskap   6 289    6 289 6 289 0

 förlagt till kiruna, ram         

16:25 33003 Decentraliserad   19 140    19 140 19 140 0 

 utbildning, ram         

25:34 Forskning och   278 487    278 487 278 487 0

 forskarutb. ram         

16:25 34001 humanistiskt-   33 961    33 961 33 961 0

 samhällsvetenskapligt-         

 vetenskapsområde, ram         

16:25 34002 tekniskt vetenskapsområde, ram  185 076    185 076 185 076 0 

16:25 34003 konstnärligt   1 104    1 104 1 104 

 utvecklingsarbete, ram         

16:25 34005 övriga forskningsmedel   58 346    58 346 58 346 0

summa   159 829 895 430   -101 114 954 145 796 225 157 920

REDOvisning mOT inKOmsTTiTEl          

Inkomsttitel   Ing skuld Under året Utg skuld 

   inkomsttitel inbetalt inkomsttitel

2394 01 övriga inkomster  22 22 0 

  

villKOR Till AnslAgsREDOvisningEn
Anslag grundutbildning, ramanslag          
Enligt regeringsbeslut II:8, 2008-06-18 ska universitet och högskolor som tilldelats anslagsbelopp som inte nyttjats och inte får överföras  
till följande budgetår utan regeringens godkännande återbetalas. Återbetalning har skett med 101 113 900 kr 
avseende 2007 samt ränta för den del av anslagssparandet som övestiger 10% av takbeloppet.       
   
Anslag forskning/forskarutbildning, teknisk ram
Av anslaget för forskning/forskarutbildning, teknisk ram har överförts till andra statliga myndigheter via  
transfereringar 2 646 689 kr. Avser forskarskola rymd. 
         
Matematiksatsning          
Enligt regeringsbeslut II:8, datum 2008-06-18 får Luleå tekniska universitet 400 000 kr för matematiksatsning.    
Anslaget disponeras av kammarkollegiet och är utbetalt.  
        
Särskild utbildning för lärare i yrkesämnen         
Enligt regleringsbrev II:8, 2008-06-18 får Luleå tekniska universitet 231 000 kr för att anordna särskild utbildning  
för lärare i yrkesämnen. Anslaget disponeras av kammarkollegiet och är utbetalt.        
 
Utvecklingsarbete om dans i skolan och dans som lärande         
Enligt regleringsbeslut 11:4, 2008-11-06 får Luleå tekniska universitet 700 000 kr för att finansiera ett fortsatt
utvecklingsarbete om dans i skolan och dans som lärande. Anslaget disponeras av kammarkollegiet och är utbetalt.      
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tilläggsupplysningar

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, förordningen 
(2000:606) om myndigheters bokföring, studiedokumentationsför-
ordningen 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 myndigheters bokföring .

luleå tekniska universitet tillhör de myndigheter som är skyldig att 
följa förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll . Det 
innebär att universitetet med rimlig säkerhet ska fullgöra de krav 
som framgår av 3§ myndighetsförordningen (2007:515) . riskanalys 
är framtagen för att säkerställa att kraven fullgörs .

räkenskapsåret utgörs av kalenderår . brytdagen för periodens 
löpande bokföring var den 12 januari år 2009 .

unDAnTAg FRÅn bEsTämmElsER   
Anslag grundutbildning, ramanslag   
enlig regeringsbeslut II:13, 2008-11-27, 2008/4489, 5656, 6758, 
7290/Uh medges universitet och högskolor undantag från bestäm-
melsen om avräkning av anslagsmedel enligt 5 och 16§§ anslags-
förordningen(1996:1189) . avräkning mot anslag och anslagsposter 
för medel som utbetalas till lärosätenas räntekonton i riksgälds-
kontoret ska ske i samband med de månatliga utbetalningarna till 
respektive lärosätes räntekonto i riksgäldskontoret .
   
enlig regeringsbeslut II:13, 2008-11-27, 2008/4489, 5656, 6758, 
7290/Uh medges universitet och högskolor undantag från 11§ 
anslagsförordningen (1996:1189) på så sätt att efter utgången av 
2007 får lärosätet överföra såväl helårsprestationer samt outnyttjat 
takbelopp (anslagssparande) till ett värde av högst tio procent av 
takbeloppet till efterföljande budgetår, utan att särskilt begära reger-
ingens medgivande . 
   
väsentliga uppgifter   
enlig regeringsbeslut II:13, 2008-11-27, 2008/4489, 5656, 6758, 
7290/Uh medges universitet och högskolor undantag från bestäm-
melsen enligt 2 kap . 4§ förordningen (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag om att årsredovisningen ska innehålla redovis-
ning av västentliga uppgifter . Universitet och högskolor ska istället 
lämna uppgifter enligt bilaga 45 och i samband med upprättandet 
av noter till årsredovisningen särskilt beakta att specifikation ges 
av låneram i riksgäldskontoret uppdelad på beviljad låneram och 
utnyttjad låneram vid räkenskapsårets slut samt beviljad och under 
året maximalt utnyttjad kontokredit hos riksgäldskontoret .  
   
Årets kapitalförändring   
enlig regeringsbeslut II:13, 2008-11-27, 2008/4489, 5656, 6758, 
7290/Uh medges universitet och högskolor undantag från ekono-
mistyrningsverkets förskrift till 7 kap . 1§ förordningen (2000:605) 
om årsredovisningen och budgetunderlag om att i årets kapitalför-
ändring särredovisa över- och underskott i den bidragsfinansierade 
verksamheten . 
  
Finansieringsanalys   
enligt 2 kap . 4§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och bud-

getunderlag begränsas kravet på att en årsredovisning ska innehålla 
en finansieringsanalys till myndigheter som under de två senaste 
räkenskapsåren haft en balansomslutning och kostnader om minst en 
miljard kronor . luleå tekniska universitet uppfyller inte båda kriterierna 
och upprättar därför inte någon finansieringsanalys .    

väRDERingsPRinciPER   
imateriella anläggningstillgångar
-  Utgifter för utveckling som är av väsentligt värde för myndighe-

tens verksamhet under kommande år aktiveras som immateriella   
anläggningstillgångar . Detsamma gäller utgifter för koncessioner, 
patent och licenser, programvaror, modeller, prototyper och egen-
utvecklade 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 
livslängden 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 anläggnings-
tillgång .

anläggningstillgång redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar enligt plan med beaktande av eventu-
ellt 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 individu-
ellt 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 helårsavskriv-
ningar 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 .  
 
varulager   
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt 
principen 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 brytdag 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 ex 
leverantörsfakturor, semesterlöneskuld, avgifter samt intäkter som 
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värderats utifrån nedlagda kostnader efter prövning av fordrans gil-
tighet mot finansiär . beloppsgräns för periodiseringar uppgår till
10 000 kr .   

Fullkostnadsmodell    
Universitetet tillämpar sedan 1999 lönebaserad fördelning av indi-
rekta kostnader i projekt, dvs den modell som sveriges universitet 
och högskolor (sUhF) har rekommenderat lärosätena att använda . 
Under 2008 har resultatenheterna gjort enhetliga påläggsberäk-
ningar samt förberett för kostnadskalkylering . Under 2009-2010 
fortsätter arbetet med att anpassa modellen fullt ut .
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n not 5 Transfereringar  

 2008 2007

medel från statsbudgeten för   
finansiering av bidrag 2 647 5 234
Verket för innovationssystem 6 558 0
bidrag från kempestiftelsen 0 262
bidrag från eU 85 99
bidrag från energimyndigheten 500 830
bidrag från Vetenskapsrådet 313 801
bidrag från andra universitet 1 022 1 859
bidrag från statens kulturråd 2 535 3 122
Diverse bidrag 1 999 1 805

summa 15 659 14 012

lämnade bidrag -15 659 -14 012

n not 6 Årets kapitalförändring  

 2008 2007

Verksamhetsutfall 36 690 -24 490
resultat från andelar i dotterföretag 1 959 325

Årets kapitalförändring 38 649 -24 165

Av not 13 framgår hur kapitalförändringen fördelar sig på verksamhetsgrenar. 
 

noter resUltaträkning

 

n not 1 intäkter

 2008 2007

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 134 082 137 040
Intäkter från andra myndigheter 20 389 17 948

summa 154 471 154 988
  
Intäkter av bidrag 101 965 105 753
bidrag från andra myndigheter 142 874 151 525

summa 244 839 257 278

Avgifter enligt 4§ i avgiftsförordningen uppgår till 14 568 tkr (14 673 tkr 
2007)  

n not 2 Finansiella intäkter  

 2008 2007

ränteintäkter från riksgäldskontoret 10 447 7 398
övriga finansiella intäkter 589 182

summa 11 036 7 580
  
räntekostnader lån hos riksgäldskontoret -2 294 -2 044
övriga finansiella kostnader -1 971 -1 918

summa -4 265 -3 962

  

n not 3 Kostnader för personal  

 2008 2007

lönekostnader 456 508 469 098
arbetsgivaravg, pensionspremier o  
andra avg enl lag o avtal 223 052 239 220
övriga personalkostnader 19 779 21 471

summa 699 339 729 789

För lönekostnaderna har antalet årsarbetare minskat med 76 och uppgår till
1 185 (1 260 år 2007), fördelat på doktorander -27 årsarb, lärare/forskare 
-31 årsarb och Adm/tekn -18 årsarb. 

Minkningen av antalet anställda har inneburit ca -40 mnkr lägre kostnader 
under 2008, samtidigt har löneökningarna varit ca 22 mnkr, pensionskostnader 
samt semesterlöneskuld -12 mnkr. Ipersonalkostnader ingår 17 mnkr som avser 
personal- och pensionskostnader för kommande år.  

Redovisning av sjukfrånvaro återfinns i personalavsnittet.   

n not 4 Resultat från andelar i dotterföretag  

 2008 2007

holding ab vid luleå tekniska universitet 1 959 325

Resultatet från Holding AB vid Luleå tekniska universitet avser År 2008 pre-
liminärt resultat 104 tkr och år 2007 resultat 1 855 tkr samt år 2006 resultat 
325 tkr   

Resultatandelar från dotterföretag redovisas på verksamhetsgrenen forskning/
forskarutbildning i myndighetskapitalet.  
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n not 10 Periodavgränsningsposter 

 08-12-31 07-12-31

Förutbetalda kostnader  
Förutbetalda hyreskostnader 37 957 39 993
övriga förutbetalda kostnader 2 759 2 465

summa 40 716 42 458
  
upplupna bidragsintäkter  
Upplupna bidragsintäkter-inomstatliga 34 235 33 719
Upplupna bidragsintäkter-utomstatliga 38 417 47 609
Upplupna bidragsintäkter, anläggn - inomstatl 0 4
Upplupna bidragsintäkter, anläggn – utomstatliga 706 0

summa 73 358 81 332
  
  
Övriga upplupna intäkter  
övriga upplupna intäkter-inomstatliga 1 091 754
övriga upplupna intäkter-utomstatliga 12 458 9 401

summa 13 549 10 155

Totalt 127 623 133 948

  

n not 11 Avräkning med statsverket 

 08-12-31 07-12-31

ingående balans -159 829 -92 134
avräknat mot statsbudgeten:  
 - anslag 796 225 779 417
 - inkomsttitlar 0 22
avräknat mot statsverkets checkräkning:  
 - anslagsmedel som tillförts räntekonto -895 430 -879 842
 - medel från räntekonto som till förts inkomsttitel 101 114 32 708

utgående balans -157 920 -159 829

  

n not 12 Kassa och bank  

 08-12-31 07-12-31

behållning räntekonto i rGk 300 364 246 859
seb valutakonto 12 827 11 291
kontantkassa 2 2

summa 313 193 258 152
  
beviljad kontokredit enligt regleringsbrev 89 299 80 941

noter balansräkning  

n not 7 immateriella anläggningstillgångar 

 08-12-31 07-12-31

Ing anskaffningsvärde 4 092 3 342
årets investering 1 604 750
årets utrangering/försäljning -250 0
ackumulerad avskrivning -1 414 -811
återförd avskrivning på sålt/utrangerat 250 0
årets avskrivning -766 -603

Restvärde 3 516 2 678

n not 8 materiella anläggningstillgångar

 08-12-31 07-12-31

Förbättringsutgifter på annans fastighet  
Ing anskaffningsvärde 25 420 25 262
årets investering 251 158
årets utrangeringar/försäljning 0 0
ackumulerad avskrivning -23 271 -21 872
återförd avskrivning på sålt/utrangerat 0 0
årets avskrivning -497 -1 399

Restvärde 1 903 2 149
  
maskiner och inventarier  
Ing anskaffningsvärde 367 710  393 068
årets investering 36 307  25 680
årets utrangeringar/försäljning -16 083  -51 038
ackumulerad avskrivning -291 311  -312 888
återförd avskrivning på sålt/utrangerat 16 407  49 347
årets avskrivning -26 742  -27 770

Restvärde 86 288  76 399

Pågående nyanläggning  
Ingående anskaffningsvärde 4 133 1 298
årets investering 5 906 2 835

Restvärde 10 039 4 133

Kulturtillgångar  
Ingående anskaffningsvärde 259 259
årets investering 0 0

Restvärde 259 259

summa 98 489  82 940

Från statens kulturråd har konst till ett bokfört värde på 259 tkr överförts till 
Luleå tekniska universitet.    

Universitetet äger sedan år 1994 Wibergsgården. Gården erhölls som gåva 
och används enligt villkoren i gåvobrevet för mindre konferensverksamhet mm. 
Gården är ej upptagen som anläggningstillgång och motsvarande myndighets-
kapital. 

n not 9 Finansiella anläggningstillgångar

 08-12-31 07-12-31

holding ab vid luleå tekniska universitet
Innehavets omfattning 100 % 100 %
anskaffningsvärde 4 000 4 000
nominellt värde 1 000 st aktier á 100 kr
andelar i holding ab 5 194 3 235

summa 5 194 3 235
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n not 13 specifikation av myndighetskapitalet, tkr    

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

balanserad kapitalförändring 51 460  -25 922  25 538
Invärderat kapital - ej lån 680  -680  0
balanserat resultat 50 780  -25 242  25 538
    

Kapitalförändring enligt resultaträkning -24 165  24 165 38 649 38 649
summa 27 295  -1 757 38 649 64 187
    
statskapital 4 259    4 259
holding ab    
 - aktiekapital 100    100
 - reservfond 3 900    3 900
kulturtillgångar 259    259
    
Donationskapital 5 392  -422  4 970
Invärderade tillgångar 422  -422  0
finansierade via gåvor    
lundströms fond  4 864    4 864
öhrlings stipendier 106    106
    
Resultatandelar i dotterföretag     
holding ab -1 089  2 179  1 090

Totalt 35 857  0 38 649 74 506

   

Redovisning av myndighetskapital    

A. Ackumulerat över- eller underskott  74 506
(årets och balanserad kapitalförändring)    
b . årets totala kostnader  1 167 234  

A i procent av b  6,4

Kapitalförändring per verksamhetsgren

 
Verksamhetsgren Balanserad Årets-   
 kapitalförändr (A) kapitalförändr (B)  Summa (A+B)

Grundläggande högskoleutbildning     
Grundutbildning enligt uppdrag i regleringsbrev -35 101 3 042  -32 059
Uppdragsverksamhet 1 536 -327  1 209

summa -33 565 2 715  -30 850
 
Forskning/forskarutbildning/konstnärligt utv.arbete   
Forskarutbildning och forskning 68 176 37 049  105 225
Uppdragsforskning 1 246 -1 115  131

summa 69 442 35 934  105 356

Totalt 35 857 38 649  74 506
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n not 14 Avsättningar

 08-12-31 07-12-31

ingående avsättningar 24 502 16 387
 + årets pensionskostnad 3 854 16 306
 - årets pensionsutbetalningar -7 112 -8 191
Utgående avsättningar 21 244 24 502
övriga avsättningar  0 1 200

utgående saldo 21 244 25 702

Av avsättningar för pensionsförpliktelser utgör delpensioner 4 228 tkr och avser 
22 personer.  
Årets pensionsersättningar för omstruktureringar utgör 10 374 tkr och avser 16 
personer samt tidigare års beslutade pensionsersättningar 4 098 tkr och avser 7 
personer.  
Avsättning som avser Swebefo utgör 2 544 tkr.   

  

n not 15 lån i Riksgäldskontoret 

 08-12-31 07-12-31

Ingående balans 57 318 55 080
årets upptagna lån 10 549 24 308
årets amortering -19 350 -22 070

utgående saldo 48 517 57 318
  
beviljad låneram 85 000 75 000

  

n not 16 skulder till andra myndigheter

 08-12-31 07-12-31

arbetsgivaravgift 13 099 12 726
avtalsförsäkringspremie 78 197
skulder till andra myndigheter 9 947 8 719
mervärdesskatt 7 787 5 915
övriga skulder 845 831

summa 31 757 28 388

  

n not 17 Övriga skulder 

 08-12-31 07-12-31

avräkning eU-medel 12 827 11 321
personalens skatter 12 743 12 547
övriga skulder 4 755 681

summa 30 325 24 549

Avräkning EU-medel avser medel på valutakontot i koordinatorsprojekt.  

  

n not 18 Periodavgränsningsposter

 08-12-31 07-12-31

Upplupna kostnader  
Upplupna semesterlöneskulder 34 718 36 655
Upplupna löneskulder 9 901 11 182
övriga upplupna kostnader 11 808 6 655

summa 56 427 54 492

  
Oförbrukade bidrag  
Oförbrukade bidrag - inomstatliga 78 301 60 689
Oförbrukade bidrag - utomstatliga 20 527 18 679
Oförbrukade bidrag, anl bidrag/gåva - utomst 31 059 21 823
Oförbrukade bidrag, anl bidrag/gåva - inomst 1 151 1 716

summa 131 038 102 907

  
övriga förutbetalda intäkter  
Förutbetalda intäkter- inomstatliga 5 837 5 493
Förutbetalda intäkter- utomstatliga 24 127 14 392

summa 29 964 19 885

summa 217 429 177 284
  

posten innehåller förskott från externa bidrags- och uppdragsgivare i 
nystartade och pågående forskningsprogram och större forskningsprojekt 
som ännu inte använts i verksamheten samt medel avsedda att täcka åter-
stående avskrivningar till investeringar som beviljats bidrag .
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Namn Period Ersättning, kr Andra uppdrag som styrelse- eller rådsledamot1)

anders sundström 0801-0812 66 000 boliden ab
Ordförande   bommersvik ab
   FOlO ab
   Förenade liv Gruppförsäkrings ab
   kpa ab
   Vattenfall ab

lars-eric aaro 0801-0812 28 000 minelco ab
Vice ordförande   Wassara ab, ordförande

lena ahlström 0801-0812 28 000 akademin för det Uttrycksfulla ledarskapet ab
   letslearnit scandinavia ab

amanda björeås 0807-0812  
studentrepresentant, suppleant

andreas bofjäll 0801-0806 14 000 
studentrepresentant

elin chrunak 0807-0812 14 000 
studentrepresentant

Dan eriksson 0801-0806 14 000 
studentrepresentant

anders Grönlund 0801-0812 723 960 skellefteå snickericentral ab

elisabeth holmgren 0801-0812 28 000 equalis ab

thomas johannesson 0801-0812 28 000 kgl Fysiografiska sällskapet
   Ireco ab 

elisabet kassfeldt 0801-0812 552 445 

jesper moberg 0807-0812 14 000 
studentrepresentant

linda niska 0801-0806 14 000 
studentrepresentant

Gunilla nordström 0801-0812 28 000 

pejvak Oghazi 0801-0812 145 584 
studentrepresentant
(suppleant 0801-0806,
ordinarie 0807-0812)

pia sandvik Wiklund 0801-0812 1 076 092 Verket för högskoleservice, ordförande   
   östersundstidningar ab

bosse svensson 0801-0812  adeprimo ab, ordförande
   Djungeltrumman ab
   tidningsutgivarna service ab

patrik söderholm 0801-0812 686 202 

christina Ullenius 0801-0812 28 000 Imego ab, ordförande
   kungliga biblioteket, ordförande
   totalförsvarets forskningsinstitut, ordförande
   Vinnova, programråd, ordförande
 

Inom universitetet finns inga ingångna avtal som gäller framtida utfall.
 
1) Enligt förordning (2000:605) om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag ska uppdrag som styrelse- eller rådsledamot i andra 
statliga myndigheter samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag redovisas för samtliga ledamöter i universitetets styrelse under 2008.

not UPPgifter om UniVersitetsstyrelsen
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Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat
samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Vi bedömer vidare att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande.

Luleå 20 februari 2009

Lars-Eric Aaro

Lena Ahlström

Elin Chrunak
Ny ledamot 2008-07-01

Anders Grönlund

Elisabeth Holmgren

Anders Sundström
Ordförande

Thomas Johannesson

Elisabet Kassfeldt
 

Jesper Moberg
Ny ledamot 2008-07-01

Gunilla Nordström

Pejvak Oghazi
Ny ledamot 2008-07-01

Pia Sandvik Wiklund

Bosse Svensson

Patrik Söderholm
 

Christina Ullenius
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bilaga 1

Tabell 2 Redovisning av antal helårsstudenter (HsT), helårsprestationer (HPR) samt redovisning 
av intäkter på grundutbildningsanslaget. 
Utfall avseende perioden 2008-01-01 - 2008-12-31        
 
 A B C D E F
   HST HPR 58715 Takbelopp
 Ytfall Utfall Ersättn.  Ersättn. total enl RB
Utb.omr. HST 1, 2) HPR 1) (tkr) (tkr) ersättning (tkr)
        C+D 

Humaniora 421 336 8 631 6 038 14 669 
teologi   0 0 0 
juridik 315 230 6 452 4 143 10 595 
samhällsvetenskap 1 230 1 005 25 193 18 076 43 268 
naturvetenskap 559 453 26 316 17 985 44 301 
teknik 2 100 1 726 98 838 68 514 167 352 
Farmaci   0 0 0 
Vård 676 635 33 808 27 502 61 309 
Odontologi   0 0 0 
medicin 223 199 12 457 13 516 25 974 
Undervisning 346 349 11 285 13 415 24 699 
övrigt 67 69 2 542 2 103 4 645 
Design 20 20 2 667 1 625 4 292 
konst 14 13 2 650 1 043 3 693 
musik 261 237 30 027 17 266 47 293 
Opera   0 0 0 
teater 16 16 4 242 2 081 6 323 
media 50 44 13 522 9 549 23 071 
Dans 15 15 2 797 1 542 4 339 
Idrott 45 35 4 413 1 561 5 974 

summa 6 358 5 381 285 839 205 958 491 798 591 514

lärosätet har tidigare uppkommet anslagssparande motsvarande__58 715_____tkr .
lärosätet har tidigare sparade helårsprestationer motsvarande_________________tkr .
redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med_________________tkr .
redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med_______99 716______tkr .

Kommentar till tabellen
1) exklusive utbildning för annan högskola, uppdragsutbildning, särskild utbildning för lärare i yrkesämnen,
övriga särskilda lärarutbildningar och projekt för invandrade akademiker .         
2) Följande uppgifter skall fyllas i enligt regleringsbrev för 2008         
mål för antalet helårsstudenter inom utbildningsområdena naturvetenskap och teknik__2 975_tkr__ . Utfall___2 660__tkr . 

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden. 

totalt antal utbildade helårsstudenter __25,55_____inom design . högst får ___20______avräknas inom det aktuella utbildningsområdet .    
övriga helårsstudenter inom design har avräknats mot utbildningsområdet__teknik________ .

totalt antal utbildade helårsstudenter __14,43____inom konst . högst får __14_______avräknas inom det aktuella utbildningsområdet . 
övriga helårsstudenter inom konst har avräknats mot utbildningsområdet__teknik_________ .

totalt antal utbildade helårsstudenter __264,05___inom musik . högst får ____261____avräknas inom det aktuella utbildningsområdet . 
övriga helårsstudenter inom musik har avräknats mot utbildningsområdet__samhällsvetenskap___ .

totalt antal utbildade helårsstudenter ___________inom opera . högst får ___________avräknas inom det aktuella utbildningsområdet . 
övriga helårsstudenter inom opera har avräknats mot utbildningsområdet________________ .

anvisningar för redovisning av högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå 
i årsredovisningen 2008     

Tabell 1 Intäkter för grundutbildning (tkr) År 2008

utnyttjat takbelopp och eventuellt utnyttjat anslagssparande för grundläggande högskoleutbildning 
1 .a . Under 2008 genomförda helårsstudenter och helårsprestationer inom 2008 års takbelopp enligt tabell 2 491 798  
1 .b . eventuella decemberprestationer från 2007 som ryms inom takbeloppet . 511      
2 .a . eventuellt utnyttjande av under tidigare budgetår uppkommet anslagssparande, eller    
2 .b . eventuellt utnyttjande av tidigare sparade helårsprestationer .    

summa 492 309
årets anslagsbelastning avseende särskilda åtaganden 25 429    
summa intäkter för grundutbildning 517 738

        
Ersättning för helårsprestationer för december 2007 (totalt belopp oberoende 
av om det ryms inom ordinarie takbelopp eller ej) som tidigare ej ersatts inom takbeloppet___511___tkr
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Tabell 3 Redovisning av högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)
 årets takbelopp (tkr) 591 514
 + ev . ingående anslagssparande (tkr) 58 715

 summa (A) 650 229

B. Utfall totalt för grundutbildningen  
 ersättning för hpr från december föregående budgetår 511
 årets utfall: ersättning för hst+hpr (tkr)  491 798

  + ev . utnyttjande av tidigare sparade hpr (tkr) 0

 summa (b) 1. 492 309

 summa (A-b) 2. 157 920
 
 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.

tabell . anslagssparande
 totalt utgående anslagssparande på anslaget för grundutbildning (a-b) 157 920
  - Ev. anslagssparande över 10 % av takbeloppet 3. 98 769

 summa  59 151
   
 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 2008 (tkr)
  + ev . sparade hpr under 2008 (tkr)

 summa 0

 - Ev. belopp överstigande 10 % av takbeloppet 2008 (tkr)

 utgående värde av sparade HPR (tkr) 5.  0

 4. Kan uppgå till högst 10 % av takbeloppet 2007.  
 5. Kan uppgå till högst 10 % av takbeloppet 2008.

totalt antal utbildade helårsstudenter __16____inom teater . högst får ___16______avräknas inom det aktuella utbildningsområdet . 
övriga helårsstudenter inom teater har avräknats mot utbildningsområdet_samhällsvetenskap_ .

totalt antal utbildade helårsstudenter __55,27____inom media . högst får __50_______avräknas inom det aktuella utbildningsområdet . 
övriga helårsstudenter inom media har avräknats mot utbildningsområdet__teknik________ .

totalt antal utbildade helårsstudenter ___18,07___inom dans . högst får __15_______avräknas inom det aktuella utbildningsområdet .    
övriga helårsstudenter inom dans har avräknats mot utbildningsområdet_samhällsvetenskap_ .
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bilaga 2
verksamhetsresultat för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

 NYBÖRJARE 2008 RESULTAT  2008    
 Högskole- 1:a tot  andel  andel  tot andel andel  antal antal prest   Yrkes-        Generella examina
 poäng sök sök reg  kv män reg  kv män hst * hpr * grad  examen högskole kand mag mast

ARENOR                 
Arenor under utfasning       40 43% 58% 33,75 43,65 129%  15 1 4 1
                 
Innovativ teknik & företagande 180-300 11 75  inställd  28 11% 89% 21,70 21,32 98%  4  1  
Jordens resurser 180-300 21 111 17 47% 53% 69 51% 49% 48,92 39,72 81%  1    
Media, musik & teknik 180-300 32 146 23 13% 87% 122 17% 83% 91,85 80,99 88%  9  3  
Summa arenor  64 332 40 28% 72% 259 29% 71% 196,23 185,68 95%  29 1 8 1 0
                 
TEKNIK                 
Civilingenjör                 
Civilingenjörsprogram under utfasning       361 32% 68% 177,78 192,00 108%  86  1
                 
Arkitektur 300 55 410 45 60% 40% 184 59% 41% 144,23 107,80 75%     
Datateknik 300 18 130 21 0% 100% 144 7% 93% 68,58 58,36 85%  17 1 1 
Internationell materialteknik (EEIGM) 300 10 37 8 50% 50% 77 35% 65% 48,10 48,69 101%  7    
Industriell ekonomi 300 35 321 52 15% 85% 313 23% 77% 207,08 184,01 89%  38    
Kemiteknisk design 300 2 54  inställd  35 37% 63% 27,28 19,97 73%     
Maskinteknik 300 40 272 41 2% 98% 272 9% 91% 167,05 151,43 91%  43    
Naturresursteknik 300 12 95 13 46% 54% 24 63% 38% 16,53 12,47 75%     
Rymdteknik 300 64 322 45 20% 80% 177 18% 82% 94,03 73,49 78%  16   1 
Teknisk design 300 44 325 37 35% 65% 206 37% 63% 137,38 105,68 77%     
Teknisk fysik och elektroteknik 300 17 131 15 7% 93% 36 17% 83% 22,90 13,36 58%     
Väg- och vattenbyggnad 300 57 295 35 26% 74% 256 24% 76% 182,95 160,45 88%  26    
Öppen ingång ant ht08 300 52 297 41 24% 76% 124 27% 73% 61,60 47,81 78%     
Öppen ingång ant vt08 300 24 73 25 32% 68%    se ovan       
Summa civilingenjör  430 2762 378 25% 75% 2209 27% 73% 1355,46 1175,52 87%  233 1 2 1 0
                 
Högskoleingenjör                 
Högskoleingenjörsprogram under utfasning       56  32% 68% 15,40 21,10 137%  22  1 1
                 
Bilsystemteknik# 180 26 119 12 8% 92% 72 7% 93% 46,60 37,47 80%  1 1   
Datateknik                                    180 15 54 3 33% 67% 36 8% 92% 11,28 10,04 89%  1   1 
Datateknik/elektroteknik                                  180 24 67 7 14% 86% 7 14% 86% 0,50 0,37 74%      
Datateknik/elektroteknik (ing utb Online), Ske-å 180 10 57 9 33% 67% 15 27% 73% 1,60 0,95 59%      
Datorspelsutveckling, Ske-å                                180 24 102 21 0% 100% 58 0% 100% 32,34 21,01 65%  2    
Mobila datorsystem      180 3 22        inställd       
Teknisk design                                    180 13 97 7 29% 71% 42 33% 67% 25,38 21,92 86%     
Summa högskoleingenjör  115 518 59 14% 86 % 286 16% 84% 133,09 112,86 85%  26 1 1 2 0
#=decentraliserade utbildningsplatser                  
                 
Förutbildning, basår                 
Högskolecollege 120   10 80% 20% 21 81% 19% 0,70 0,88 125%     
Tekniskt basår, ant vt08 60 17 55    95 26% 74% 42,41 24,35 57%     
Tekniskt basår, ant ht08, Luleå + distans 60 87 245 61 25% 75%    se ovan       
Summa basår  104 300 71 32% 68% 116 36% 64% 43,11 25,23 59%  0 0 0 0 0
#=Kom-Vux ansvarar för antagning                 
                 
Övrig teknisk utbildning                 
Övrig teknisk utbildning under utfasning       56 38% 63% 42,53 36,55 86%  2

Arbetsledning inom bygg och anläggning 120 23 50 16 13% 88% 45 11% 89% 24,55 21,93 89%  1    
Brandingenjör                                    210 81 373 30 43% 57% 88 34% 66% 75,30 68,31 91%     
Datorgrafik, kandidat Ske-å 180 80 137 22 23% 77% 86 20% 80% 59,90 52,50 88%  6    
Datornätverk, kandidat Ske-å 120 32 100 19 16% 84% 64 5% 95% 38,83 32,08 83%   1  
Naturresursteknik, kandidat # 180 10 30 8 75% 25% 10 70% 30% 5,63 1,97 35%     
Samhällsbyggnad 180 23 92 16 44% 56% 17 41% 59% 6,85 1,48 22%     
Träteknik # 120 15 34 12 42% 58% 22 45% 55% 15,40 8,69 56 %  1    
Summa övrig teknik  264 816 123 33% 67% 388 26% 74% 268,98 223,51 83 %  10 1 0 0 0
#=decentraliserade utbildningsplatser  
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 NYBÖRJARE 2008 RESULTAT  2008    
 Högskole- 1:a tot  andel  andel  tot andel andel  antal antal prest   Yrkes-        Generella examina
 poäng sök sök reg  kv män reg  kv män hst * hpr * grad  examen högskole kand mag mast 

LÄRARE
Lärarprogram under utfasning       176 66% 34% 122,34 154,80 127%  128  6 1  
     
Barn och ungdomars fritid 210   5 80% 20% 24 67% 33% 17,63 16,00 91%  4
Barn, lek och lärande för förskolan 210   49 94% 6% 160 94% 6% 118,85 108,85 92%  2
Fritidshem/fritidsverksamhet 210 23 129 4 100% 0%    25,33 22,32 88% 
Förskola/förskoleklass 210 165 391 44 95% 5% 17 94% 6% 71,73 60,55 84%  2    
                 
Barn, lek och lärande för tidigare år 240 7 65    31 90% 10% 23,75 22,23 94% 
Dans för tidigare år 240 1 14 7 100% 0% 18 94% 6% 11,88 8,96 75% 
Idrott  och hälsa tidgare år 240 10 48 4 50% 50% 12 50% 50% 9,10 7,66 84% 
Matematik och lärande tidigare år 240 4 26 1 100% 0% 37 81% 19% 29,73 30,88 104%  7
Samhällsorienterande ämnen för tidigare år 240 6 31  inställd  11 82% 18% 6,68 7,73 116% 
Svenska för tidigare år 240 10 40 12 92% 8% 75 96% 4% 52,41 56,37 108%  20
                 
Engelska för senare år 270 3 24 1 100% 0% 7 86% 14% 5,08 3,54 70% 
Idrott  och hälsa senare år 270 9 72 6 50% 50% 26 46% 54% 21,88 19,29 88% 
Musik senare år, Piteå 270 3 63 1 0% 100% 36 44% 56% 36,26 35,47 98% 
Naturorienterande ämnen för senare år 270 1 7  inställd  2 50% 50% 2,18 2,21 102%  1
Samhällsorienterande ämnen för senare år 270 3 20  inställd  21 38% 62% 19,38 18,05 93% 
Svenska för senare år 270 3 22  inställd  1 100% 0% 0,83 0,73 88% 

Dans för gymnasiet 330 20 28 4 100% 0% 25 100% 0% 18,33 15,37 84%
Engelska för gymnasiet 330 6 24 7 29% 71% 31 55% 45% 23,18 19,01 82%
Idrott  och hälsa gymnasiet 330 19 66 3 100% 0% 29 38% 62% 25,40 21,95 86%
Matematik gymnasiet/senare år ant vt/ht 330 2 13  inställd            
Matematik gymnasiet 330 0 11  inställd  13 31% 69% 9,98 10,39 104%
Musik gymnasiet, Piteå 330 40 74 23 61% 39% 86 55% 45% 71,72 62,48 87%
Naturkunskap gymnasiet 330 2 14    3 67% 33% 3,20 2,50 78%
Svenska gymnasiet 330 7 22 4 50% 50% 32 56% 44% 25,68 23,28 91%  
                 
Öppen ingång, ht07 210-330 7 68 9 78% 22% 47 77% 23% 34,88 45,27 130%  32  1 1 
Summa lärare  351 1272 184 83% 17% 920 72% 28% 787,35 775,89 99%  196 0 7 2 0

SAMHÄLLSVETENSKAP                 
Samhällsvetenskapliga program under utfasning       272 52% 48% 156,43 170,44 109%  1 3 50 32
                 
Fastighetsmäklare 120 72 396 35 74 % 26 % 74 61% 39% 49,90 30,80 62%    
Finansiell ekonomi 120 20 98 14 57 % 43 % 23 61% 39% 11,63 8,48 73%  3 1  
Företagsekonomi, Luleå ant ht08 180 52 193 49 63 % 37 % 119 63% 37% 83,18 60,48 73%    
Företagsekonomi, Luleå ant vt08 180 24 91 15 80 % 20 %    se ovan      
Internationell ekonomi ant ht 08 180 15 129 20 50 % 50 % 49 47% 53% 29,24 18,94 65%    
Internationell ekonomi ant vt 08 180 8 75 5 60 % 40 %    se ovan      
Nationalekonomi ant ht08 180 2 48  inställd  32 50% 50% 13,35 10,00 75%    4 3
Politices, kandidat ht08 180 1 36  inställd  26 42% 58% 6,78 4,93 73%    
Politices, kandidat vt08 180 0 14  inställd     se ovan      
Psykologi, kandidat 180 73 238 51 75% 25% 190 79% 21% 122,28 97,27 80%   1 9 19
Rättsvetenskap ht08 180 34 196 42 81% 19% 187 76% 24% 132,68 98,89 75%     5
Rättsvetenskap vt08 180 27 120 22 77% 23%    se ovan      
Sociologi, kandidat 180 10 45 35 77% 23% 164 85% 15% 113,98 93,33 82%    5 15
Statsvetenskap ht08 180 9 41 7 29% 71% 37 51% 49% 23,10 19,42 84%    2 2
Statsvetenskap vt08 180 0 21  inställd     se ovan      
Systemvetenskap, kandidat 180 39 115 36 31% 69% 86 26% 74% 45,10 25,35 56%    1 6
Summa samhällsvetenskap  386 1856 331 66% 34% 1259 63% 37% 787,62 638,31 81%  4 5 71 82 0 
                  
MUSIK, MEDIA och TEATER                 
Musik- och mediaprogram under utfasning       143 44 % 56% 85,60 84,67 99%  15 19 13 1  
                  
Skådespelarutbildning, Luleå # 240  ingen antagning 2008   16 50% 50% 16,00 15,75 98%   1  
Journalistik i nya medier 120 41 282 20 70% 30% 40 65% 35% 28,50 20,44 72%    
Ljudteknik, kandidat 120 67 147 16 13% 88% 52 19% 81% 37,48 26,95 72% 
Mediedesign, kandidat 180 24 97 19 53% 47% 90 44% 56% 78,48 63,66 81%    10 1
Musik, konstnärlig kandidat 180 71 106 30 30% 70% 51 27% 73% 34,49 22,23 64%    
Radioproduktion i nya medier 120 27 138 18 67% 33% 38 53% 47% 26,64 17,43 65%    
TV- och filmscenografi/attributmakeri 120 42 65 17 82% 18% 50 78% 22% 32,10 22,22 69%  4   
TV-produktion i nya medier 120 46 243 21 43% 57% 35 31% 69% 22,39 12,92 58%    
Upplevelseproduktion, kandidat 240 45 125 26 85% 15% 88 78% 22% 54,06 43,62 81%    1 5
Summa musik media teater  363 1203 167 55% 45% 603 50% 50% 415,73 329,89 79%  19 20 24 7 0
# Egen antagning                 

HÄLSOVETENSKAP                 
Hälsovetenskapliga program under utfasning       108 94% 6% 81,99 94,54 115%  50  23 1

Arbetsterapeut 180 79 298 47 94% 6% 166 96% 4% 106,55 105,27 99%  28  15
Hälsovägledning 120 93 266 36 94% 6% 69 91% 9% 43,95 35,50 81%   
Röntgensjuksköterska ant vt08 180 69 237 37 95% 5% 58 88% 12% 46,30 33,03 71%  3  
Sjukgymnast ant ht08 180 84 859 41 61% 39% 246 70% 30% 201,72 192,70 96%  53  25
Sjukgymnast ant vt08 180 64 559 44 73% 27%    se ovan     
Sjuksköterska ant ht08 180 162 624 71 83% 17% 444 85% 15% 325,75 308,82 95%  82  49
Sjuksköterska ant vt08 180 189 514 77 92% 8%    se ovan     
Summa hälsovetenskap  740 3357 353 85% 15% 1091 85% 15% 806,26 769,86 95%  216 0 112 1 0 
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               NYBÖRJARE 2008                   RESULTAT  2008    
 Högskole- 1:a tot  andel  andel  tot andel andel  antal antal prest   Yrkes-        Generella examina
 poäng sök sök reg  kv män reg  kv män hst * hpr * grad  examen högskole kand mag mast 

AVANCERAD NIVÅ
                 
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterska program under utfasning       13 77% 23% 6,65 9,65 145%  14  2 6
                 
Sjuksk -spec akutsjukvård/ambulans 60 33 88 11 36% 64% 21 48% 52% 10,45 9,63 92%  7  
Sjuksk -spec akutsjukvård/intensivvård 60 42 86 14 64% 36% 25 68% 32% 9,97 8,43 85%  8  
Sjuksk -spec distriktsvård 75 39 92 23 100% 0% 48 98% 2% 28,22 23,54 83%  29  1
Sjuksk -spec vård av äldre 60 10 45 11 91% 9% 26 92% 8% 7,52 7,00 93%      
Summa specialistsjuksköterska  124 311 59 78% 22% 133 81% 19% 62,81 58,25 93%  58 0 3 6 0  
                
Lärande                 
Lärande program under utfasning       16 50% 50% 4,47 4,80 107%  2   4

Professionsinriktat lärande 90 29 50 16 69% 31% 31 68% 32% 18,98 17,52 92%  12 1 1   
Summa avancerat lärande  29 50 16 69% 31% 47 62% 38% 23,45 22,32 95%  14 1 1 4 0

Tekniska masters                 
Tekniiska magister program under utfasning       120 23% 77% 38,44 53,57 139%  4  1 26 42 
                
Datateknik, master 120 132 1160 3 0% 100% 6 0% 100% 2,30 1,31 57%
Elektroteknik, master 120 62 637 2 50% 50% 3 0% 100% 1,55 0,93 60%
Geovetenskap, malmgeo o miljögeokemi, master 120 215 492 9 22% 78% 10 0% 100% 4,43 3,20 72%
Hållbar Enerigteknik, master 120 108 543 5 0% 100% 5 0% 100% 1,80 1,00 56%
Kemiteknik, kemisk biokemisk proc.teknik, master 120 106 547 2 50% 50% 2 50% 50% 0,94 0,40 43%
Kemiteknik, mineralteknik processmetallurgi, master 120 103 507 2 0% 100% 5 0% 100% 3,58 2,90 81%
Materialteknik, master 120 222 240 3 0% 100% 26 15% 85% 13,18 7,90 60%
Produktutveckling, master 120 23 239 2 0% 100% 3 0% 100% 1,53 1,12 73%
Rymdteknik, master 120 206 347    38 13% 87% 25,18 20,00 79%
Teknisk mekanik, master 120 22 226 1 0% 100% 3 0% 100% 1,20 1,25 104%
Träteknik, master 120 44 104  inställd  2 0% 100% 1,94 2,18 112%
Väg- och vattenbyggnad, jord & bergbygg, master 120 78 340 2 0% 100% 3 0% 100% 1,90 1,75 92%
Summa tekniska masters  1321 5382 31 13% 87% 226 17% 83% 97,95 97,50 100%  4 0 1 26 42
                 
Samhällsvetenskapliga masters                 
Samhällsvetenskapliga masters under utfasning       31 26% 74% 17,74 24,46 138%    3 18

Elektronisk handel, master 120 97 530 3 33% 67% 6 33% 67% 2,53 2,25 89%   
Informationssäkerhet, master, distans 120 178 640 45 11% 89% 61 10% 90% 25,15 7,43 30%   
Musikalisk gestaltning, konstn master 120 12 12 9 11% 89% 11 27% 73% 6,48 2,29 35%   
Sociologi  1 2  inställd              
Säkerhet  22 91 6 50% 50% 6 50% 50% 2,70 1,50 56%    1
Summa samhällsvetenskapliga masters  310 1275 63 16% 84% 115 19% 81% 54,59 37,93 69%  0 0 4 18 0
                 
   
Summa grundnivå  2817 12416 1706 55% 45% 7131 50% 50% 4790,70 4234,22   733 29 225 96 0 
                  
Summa avancerad nivå  1784 7018 169 42% 58% 521 38% 62% 238,80 216,00 90%  76 1 9 54 42
                 
Summa program och arenor  4601 19434 1875 54% 46% 7652 49% 51% 5029,49 4450,22 88%  809 30 234 150 42
                 
Summa fristående kurs       4596 60% 40% 1425,61 1024,89 72%  34 5 35 38 1 
                
                  
Uppdragsutbildning           

Marknadsföring och e-handel                 21
Turism och management i besöksnäringen                 8
Master of Science Programme, Industr. Managem                 1
Teknologie magisterexamen i drift och underhåll                 14 
              
Totalt program och fristående kurs       12248 53% 47% 6455,10 5475,11 85%  843 35 269 232 43

                 
* Ht 2007 bolognaanpassades utbildningar vid Luleå tekniska universitet. Summan innehåller hst och hpr för utbildningen före och efter bolognaanpassningen. Mer detaljerad bilaga på www.ltu.se/personalwebben.
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bilaga 3

verksamhetsresultat för utbildning på forskarnivå

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

Hälsovetenskap 2 1 3 (3) 1 (1) 17 (15) 7 (7)  4 (4) 3,0
industriell ekonomi  7 1 18 (8)  42 (20) 16 (9) 2 (2) 14 (7) 10,0
och samhällsvetenskap 
matematik 1 0   8 (6) 2 (2)   
musik och medier 2 2 1 (0)  5 (1) 2 (0)  4 (2) 3,5
Pedagogik och lärande 2 0 ) 1 (1) 8 (7) 2 (2) 1 (0)  0,5
Språk och kultur 2 1 2 (2)  3 (3) 3 (2)  2 (1) 2,0

Totalt hum-sam 
vetenskapsområde 16 5 24 (13) 2 (2) 83 (52) 32 (22) 3 (2) 24 (14) 19,0
         

         

tekniskt vetenskapsområde         
  enbart       
 forskningsämnen, forskar- nyantagna antagna totalt anställda licentiat- doktors
 tillika forskar- utbildnings- doktorander senare del doktorander doktorander examen examen examens-
Institution utbildningsämne ämne (kvinnor) (kvinnor) (kvinnor)   (kvinnor) (kvinnor) (kvinnor) poäng

Arbetsvetenskap 6 1 7 (1) 5 (3) 51 (23) 32 (17) 4 (2) 5 (1) 6,0
industriell ekonomi  4 2 1 (0) 4 (1) 27 (11 ) 10 (4) 5 (1) 4 (2) 5,0
och samhällsvetenskap 
Ltu Skellefteå 3 0 4 (2)  19 (6) 7 (4) 2 (1) 3 (1) 2,5
matematik 2 1 5 (3) 1 (1) 14 (6) 2 (0) 1 (0) 3 (2) 2,0
rymdvetenskap 1 0 2 (0)  3 (0) 3 (0)   
Samhällsbyggnad 10 3 27 (8) 13 (4) 102 (35) 48 (19) 20 (5) 16 (5) 21,0
Systemteknik 8 1 14 (2) 1 (0) 51 (8) 39 (6) 5 (0) 6 (1) 6,0
tillämpad fysik, maskin- 
och materialteknik 12 0 20 (3) 6 (2) 96 (19) 46 (6) 9 (3) 14 (2) 11,5
tillämpad kemi 
och geovetenskap 7 4 12 (2) 7 (1) 70 (24) 36 (13) 7 (1) 4 (0) 6,0

Totalt tekniskt 
vetenskapsområde 53 12 92 (21) 37 (12) 433 (131) 223 (69) 53 (13) 55 (14) 60,0

Totalt lTu 69 17 116 (34) 39 (14) 516 (183) 255 (91) 56 (15) 79 (28) 79,0
         
Totala antalet doktorander samt anställda doktorander avser 31/12 2008       
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bilaga 4

      

antal anställda samt antal årsarbetskrafter      

 Antal   Årsarbetskrafter  
Lärare kvinnor män totalt kvinnor män totalt

Professorer 20 134 154 13 87 100
universitetslektorer 62 131 193 49 113 162
forskarassistenter 15 25 40 12 19 31
universitetsadjunkter 128 103 231 100 86 186
forskare 11 20 31 6 14 20
Gästlärare 2 5 7 0,5 1,5 2
Delsumma 238 418 656 180,5 320,5 501
      

stödbefattningar      

Administratörer 217 54 271 200 48 248
bibliotek 31 5 36 30 5 36
Servicepersonal 37 13 50 33 14 47
tekniker, it 25 118 143 20 110 130
Delsumma 310 190 500 283 177 460

anställda doktorander      

Hum-sam vetenskapsområde 22 10 32 18 10 28
tekniskt vetenskapsområde 69 154 223 63 132 195
Delsumma 91 164 255 81 142 223

Övriga 1 3 4 0,5 0,5 1

Totalt lTu 640 775 1415 545 640 1 185

      

lärare* med doktorsexamen (andel i %)

 

Institution Andel (%)

Arbetsvetenskap 68,8
Hälsovetenskap 33,3
industriell ekonomi och samhällsvetenskap 66,3
matematik 75,9
musik och medier 30,8
Pedagogik och lärande 44,4
rymdvetenskap 83,3
Samhällsbyggnad 92,4
Ltu Skellefteå 65,8
Språk och kultur 29,0
Systemteknik 97,0
tilämpad fysik, maskin- och materialteknik 95,8
tillämpad kemi och geovetenskap 89,5

Totalt universitetet 64,7

* Befattningar som ingår i underlaget är adjunkt, forskarassistent, forskare, lektor, gästlärare och professor 
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bilaga 5

REglERingsbREv 2008 - uTbilDningsPOliTiK

gemensamt för grundläggande högskoleutbildning med 
stödfunktioner och forskning och forskarutbildning
med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete 
med stödfunktioner

mål kvalitet i verksamheten och kvalitetsarbete 29-30
mål internationalisering 20
mål Jämställdhet 31-34

grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
 Övriga mål och återrapporteringskrav  
 förändringar i utbildningsutbud 20 
 Vägledning av lärarstudenter 21
 reell kompetens 21
 regionalt utvecklingscentrum 36
 uppdragsutbildning 26

 specifika uppdrag för luleå teknisk universitet
 mål helårsstudenter 15
 Examen i utbildning på grundnivå och 
 avancerad nivå 16-17
 decentraliserad utbildning 18
 rymdvetenskap i kiruna 19
 Lärarutbildning med inriktning mot minoritetsspråk 19
  
Forskning och utbildning på forskarnivå med
stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete
med stödfunktioner
 mål rekrytering till forskarnivå 24

 Övriga mål och återrapporteringskrav
 Genomsnittlig studietid för examen på forskarnivå 25
 Antagning till utbildning på forskarnivå 24-25
 utbildningsvetenskaplig forskning och utbildning på
 forskarnivå 28

 specifika uppdrag för luleå teknisk universitet
 Examen i utbildning på forskarnivå 17-18
 Andelen kvinnor bland nyanställda professorer 32

uppdrag
 universitetsstyrelsens beslutade samarbeten
 med andra universitet och högskolor 36
  
Ekonomisk redovisning
 intäkter och kostnader fördelade på 
 verksamhetsgrenar 6-11
 underskott i resultaträkningen 6-11
 redovisning av myndighetskapital 49
 redovisning av avgifts belagd verksamhet 12
 Anslagsbelastning 44

 Övrigt
 omfördelning av resurser mellan 
 vetenskapsområden  11
 Holding Ab 12

specifika satsningar enligt bilaga 36 i regleringsbrevet
 nybörjare i matematik 19
 Särskild utbildning för lärare i yrkesämnen 19

HÖgsKOlEFÖRORDningEn
 Studentinflytande 20-21

FÖRORDning Om ÅRsREDOvisning OcH 
buDgETunDERlAg
 kompetensförsörjning 37-38
 Sjukfrånvaro 38

återrapporteringskrav enligt regleringsbrev, regeringsbeslut och högskoleförordning
i årsredovisningen 2008
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