
 
 

 
 
 
 
 
 

    

Luleå tekniska universitet expanderar 
 
För andra året i rad når Luleå tekniska universitet toppnoteringar vad gäller personalrekrytering. 
Totalt söker universitetet 21 strategiska nyckelkompetenser, däribland fem professorer och elva 
doktorander. 

 
I december 2012 var 1635 personer anställda vid Luleå tekniska universitet Antal anställda ökar med 

ungefär 50 personer per år.  

 

– Vi anställer ca 100-150 personer varje år och behöver fortsätta anställa i minst den takten, därtill 

kommer pensionsavgångar som vi rekryterar för. Vi har fler studenter och ökade forskningsresurser, 

vilket bidrar både till vår egen utveckling och till samhällsutvecklingen, såväl i form av nyanställningar 

som väl utbildade människor och användbara forskningsresultat, säger Erik Höglund, prorektor vid 

Luleå tekniska universitet 

 

Forskningen vid Luleå tekniska universitet är till övervägande del tillämpad och sker i nära samarbete 

med internationella och nationella företag och samarbetspartners. Forskningen omsätter mer än 800 

miljoner kronor och är indelad i 70 forskningsämnen. Luleå tekniska universitet har 183 professorer 

och 590 doktorander. 

 

För kommentarer: Erik Höglund, prorektor vid Luleå tekniska universitet, 0920-491215 

 

 
              Upplysningar: Anna Thurfjell, presskontakt, Luleå tekniska universitet 
                                     0920-49 2506, 072-5360973, anna.thurfjell@ltu.se 
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