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INNEHÅLL

Universitetets övergripande mål är utbildningar som utmanar och 
stimulerar till kreativitet, nyfikenhet, kritiskt tänkande och initiativ-
förmåga.

Ambitionen är att universitetet ska bidra med och tillgodose 
behov av kompetens regionalt, nationellt och internationellt. 30
2014 var fördelningen mellan kvinnor och män som började 
programutbildning på grundnivå och avancerad nivå, 47 procent 
kvinnor och 53 procent män. 40

20

För att stimulera intresset för högskolestudier på lång sikt gjordes 
insatser för ungdomar i olika åldrar, som att pröva på universitets- 
kurser, värderingsövningar och LTU-jakten. 42
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UTKAST

2014 blev ytterligare ett bra år för univer-
sitetet, karakteriserat av såväl en positiv 
utveckling av verksamheten som ett antal 
minnesvärda händelser och utvecklingsin-
riktade beslut. Forskningen expanderade 
kraftigt, främst genom en påtaglig ökning 
av externfinansieringen. Söktrycket till 
våra utbildningar ökade medan antalet 
registrerade studenter minskade som ett 
resultat av begränsade resurser för utbild-
ning. En ökning av personalstyrkan och 
investeringar för framtiden genomfördes 
med ett ekonomiskt resultat i balans.

Den expansion av forskningen vid 
universitetet som vi haft de senaste åren 
förstärktes ytterligare under 2014. Forsk-
ningen står nu för 58 procent av vår 
omslutning vilket befäster vår roll som 
ett starkt forskningsuniversitet. Förstärk-
ningen skedde nästan helt genom ökad 
externfinansiering från främst Vinnova, 
Energimyndigheten, Formas och EU:s 
ramprogram. Externfinansieringsgraden 
ökade till 63 procent och är nu så hög 
att bristande möjligheter till medfinan-
siering med egna anslag är en f laskhals 
för vidare expansion. Förutsättningarna 
för expansion är annars väldigt goda, 
inte minst genom att EU:s strukturfon-
der nu öppnar för nya ansökningar. Vår 
kraftfulla utveckling inom forskning 
avspeglas också i att antalet publikationer 
i refereegranskade tidskrifter ökade med 
hela 20 procent under året.

I december beslutade EU att inrätta 
en ny KIC (Knowledge and Innova-
tion Community) med inriktning mot 
råvaror inom gruv- och mineralområdet. 
Denna satsning, EIT Raw Materials, 
har universitetet drivit tillsammans med 
ett stort antal företag och universitet i 
Europa. Genom att en av de sex noderna 
placeras i Luleå skapas goda förutsätt-
ningar för en fortsatt utveckling av såväl 
forskning som utbildning inom området. 
Jag ser detta som ett stort steg framåt i 
vår strävan att etablera universitetet som 
ett av världens främsta inom området.

Under hösten påbörjades ett arbete 
för att bygga upp en starkare forsknings-

verksamhet kring den etablering av 
datacenter som pågår i regionen. Detta 
kan komma att bli ytterligare ett område 
där vi om några år har en internationell 
styrkeposition.

Viktiga framgångsfaktorer för båda 
dessa och f lertalet andra forskningssats-
ningar är de goda relationerna och det 
goda samarbetsklimatet mellan universi-
tetet och näringsliv, länsstyrelser, lands-
ting och kommuner. 

Söktrycket till universitetets utbild-
ningsprogram har under de senaste tre 
åren ökat med över 60 procent och 
efterfrågan överskrider nu vida det 
utbud som vi har möjlighet att ge med 
nuvarande utbildningsanslag. För att 
anpassa oss till minskade anslag antog 
vi något färre studenter till våra pro-
gramutbildningar än föregående år och 
vi fortsatte även vår neddragning av 
ut budet av fristående kurser. Kvaliteten 
i våra utbildningar bedöms i huvudsak 
som god, både i de utvärderingar som 
gjorts av Universitetskanslersämbetet 
(UKÄ) och av våra studenter. Ett omfat-
tande arbete har inletts under året för 
att ytterligare utveckla kvaliteten inom 
utbildning bland annat genom pedago-
gisk förnyelse och genom lokalanpass-
ningar. Till vissa lärar- och teknikpro-
gram har vi dock även fortsatt en stor 
utmaning i att attrahera studenter.

I januari invigdes Vetenskapens hus i 
postens gamla lokaler i Luleå centrum. 
En gemensam satsning tillsammans 
med LKAB och IVA avsedd att vara en 
mötesplats för studenter och allmänhet 
med populärvetenskapliga föreläsningar 
och andra öppna evenemang för kun-
skapsspridning och diskussioner. Mycket 
väl mottaget och mycket välbesökt.

I oktober togs första spadtaget för det 
nya A-huset, ett välkommet första steg 
i en serie om- och tillbyggnader som 
behövs för att anpassa våra lokaler till de 
förändrade behov som uppstått genom 
omorganisation, genom vår expansion 
och genom förändringar av studenternas 
studievanor. Minst lika efterlängtat är 

det byggande av studentbostäder som nu 
börjar ta fart.

Under året har vi ägnat mycket kraft 
åt att utifrån vår strategi utveckla verk-
samhetsplaner för de kommande två 
åren. Detta har bland annat resulterat i 
ett antal olika strategiska satsningar samt  
i verksamhetsplaner för samtliga institu-
tioner och för verksamhetsstödet. Bland 
dessa kan nämnas implementeringen av 
universitetets pedagogiska idé, en påtag-
lig satsning på studiemiljöer, satsningar 
för ökad jämställdhet, en kraftfull sats-
ning på vår rymdverksamhet i Kiruna 
och en fortsatt satsning på våra starka 
forsknings- och innovationsområden. 
Under året har även en översyn av uni-
versitetets resursfördelningssystem gjorts 
och ett beslut om ett nytt sådant fattats. 
Ett nytt system som tydligare styr mot 
högre kvalitet i forskningen och mot en 
expansion av forskarutbildningen. Helt i 
linje med universitetets strategi.

Vi har dessutom gjort ett antal stra-
tegiska rekryteringar i form av mycket 
välmeriterade ämnesföreträdare som, 
tillsammans med våra redan etablerade 
forskare, kommer att bidra starkt till att 
befästa universitetets ställning inom våra 
starka forskningsområden. Rekrytering 
av forskare och lärare är dock även fort-
satt en av våra största utmaningar.

Sammantaget har 2014 varit ett år 
med mycket positiv utveckling. Konkur-
rensen om såväl forsknings- som utbild-
ningsresurser är dock hård. Vi måste 
därför även fortsatt satsa på att utveckla 
universitetets kvalitet, produktivitet och 
attraktivitet. 

Jag ser fram emot ännu ett spännande 
och framgångsrikt år för Luleå tekniska 
universitet.

REKTOR  
HAR ORDET
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STUDENTERNA 
HAR ORDET

2014 var ett händelserikt år för universi-
tetet och dess studenter – goda utlåtanden 
i Universitetskanslersämbetets kvalitets-
granskningar av programutbildningar, ökat 
söktryck och universitetets stora satsningar 
på attraktiva studiemiljöer. I egenskap av 
studentrepresentanter ser vi positivt på 
den utveckling som sker, universitetet 
verkar för utbildning i världsklass, utbild-
ning som också ska vara jämställd och 
representera alla. Det märker vi studenter 
när allt fler kvinnor utnämns till profes-
sorer och när medel satsas för att stärka 
underrepresenterat kön. 

Vi inom studentkårerna arbetar ofta 
tätt ihop med universitetsledningen och 
driver projekt och idéer tillsammans, för 
att skapa en ännu starkare studiemiljö 
och trivsam studietid för studenterna. 
Under 2014 har vi drivit projekt för att 
öka genomströmningen på programnivå, 
ett projekt som vi tror gör skillnad och 
som universitetet valt att prioritera i 
resurstilldelningen. Vi tror på samtal och 
utbyte mellan ledning och studenter – 
många goda idéer väcks på ett universitet 
med ett öppet och transparent klimat. 

Efter många år av ökat söktryck 
och ökat antal registrerade, i kombina-
tion med medveten kommunikation, 
har ett starkt varumärke skapats för oss 
studenter vid universitetet. Vi vet att 
vi kommer att ta examen med en god 

utbildning i ryggen, en utbildning som 
framtidens arbets givare efterfrågar och 
känner till. Samtidigt ser vi att samhäl-
let inte alltid följer med i universitetets 
utveckling; infrastruktur och bostads-
utbud är inte anpassade för den växande 
studentpopulationen. Det ger genomslag 
i hur studenter upplever studiemiljöerna, 
allt f ler studenter ska samsas om samma 
funktioner och undervisningslokaler. Vi 
ser positivt på universitetets satsningar 
som påbörjats under året för att skapa 
attraktiva studiemiljöer, med ombygg-
nationer och utveckling av befintliga 
studieytor och skapandet av nya. 

På nationell nivå ser vi f lera trender 
som påverkar oss studenter. Univer-
sitetskanslersämbetet föreslår ett nytt 
kvalitetsutvärderingssystem för utbild-
ningar, som innebär att universitet och 
högskolor själva kommer att utforma 
sina kvalitetsutvärderingssystem. Uni-
versitetskanslersämbetet kvarstår endast 
som en kontrollfunktion. Det minskar 
troligtvis administrationen på lärosätena 
och utvärderingarna anpassas efter lokala 
förhållanden, vilket kan uppmuntra till 
ytterligare kvalitetsförbättringar och fri-
göra tid för utbildning. Samtidigt inne-
bär det också att vi studentrepresentanter 
noggrant måste bevaka den processen för 
att säkerställa att den lokala utformning-
en gör det möjligt för oss att påverka. En 

effekt av det nya systemet blir också att 
det inte längre kommer att gå att jäm-
föra universitet sinsemellan med hjälp 
av Universitetskanslersämbetets utvär-
deringar. Utöver detta ser vi också att 
autonomidiskussionen hängt kvar under 
året. Frågan om ett eventuellt införande 
av studieavgifter upptar även vår upp-
märksamhet.

Vi inom studentkårerna arbetar stän-
digt för att engagera studenter, för att 
skapa ett mervärde till deras tid på uni-
versitetet och genom ideella engagemang 
ge dem möjligheten att få arbetslivserfar-
enhet. Under 2014 har vi utvecklat vår 
studiebevakning och vi är övertygade 
om att god uppföljning av program och 
kurser i kombination med satsningar på 
studiemiljöer och genomströmning fort-
satt kommer utgöra en stor del av uni-
versitetets ambition att erbjuda forskning 
och utbildning i världsklass.

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET  |  ÅRSREDOVISNING 2014
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Tribologiforskning 
i Nature
En artikel från Luleå tekniska 
universitet presenteras i den 
högt ansedda vetenskapliga tid-
skriften Nature, under Research 
Highlights. Bakom artikeln stod 
tribologiforskaren Marcus Björling 
med kolleger, som upptäckt en ny 
friktionsreducerande effekt i ytbe-
läggningar.

Vetenskapens hus invigs
Vetenskapens hus drivs av de tre 
parterna Kungliga Ingenjörsveten-
skapsakademien (IVA), LKAB och 
Luleå tekniska universitet. Huset 
som ligger i centrala Luleå är en 
mötesplats för allmänheten och 
universitetet med målet att sprida 
kunskap om universitetets forsk-
ning. 

Luleåprofessor utbildar 
i hemlandet
I februari rapporterade universi-
tetets nyhetswebb om irakfödde 
Luleå-professorn Nadhir Al-Ansari 
som tillsammans med UNESCO 
och forskarkolleger från Luleå 
tekniska universitet vidareutbildat 
personal vid några av Iraks största 
universitet. Projektet har pågått 
sedan 2011 och bedrivs idag till 
viss del på plats i Irak. 

App ökar jämställdheten i 
projekt
En verktygslåda och en genusapp 
som ska underlätta för jämställd-
hetsintegrering, rucka på normer 
och leda till att fler kvinnor rekry-
teras inom informations- och 
kommunikationsteknikområdet, 
presenterades av Centrum för 
distansöverbryggande teknik. Med 
hjälp av appen och verktygslådan 
får projektledare och andra kon-
kreta tips på hur ett projekt kan 
jämställdhetsintegreras, vilket ökar 
konkurrenskraften vid ansökningar 
om medel från EU:s ramprogram 
Horizon 2020. 

Entreprenöriellt centrum 
invigt
Centrum för entreprenöriellt 
lärande invigdes i augusti. Centru-
met är en ny satsning med syfte 
att utveckla företagsamhet inom 
utbildningssektorn och i samhället 
i stort.

Mobilapp löser tillsyn 
av gruvor
Forskare vid Luleå tekniska uni-
versitet presenterade en mobil-
app, QuickTag, som gör tillsynen 
av gruvor papperslös. Operatörer 
i Aitikgruvan kan nu utföra till-
synsarbetet med mobilen som 
hålls över en ”tagg” på maskiner i 
anrikningsverket. 

Luleåprofessor ersätter 
Hans Rosling i framtids-
institut
Sverker Jagers, professor vid 
Luleå tekniska universitet, utsågs 
av regeringen till ny styrelseleda-
mot vid Institutet för framtidsstu-
dier. Sverker Jagers är professor 
i statsvetenskap och har en lång 
forskarkarriär med inriktning på 
miljö och naturresursfrågor bakom 
sig. Han ersatte den välkände 
framtidsforskaren Hans Rosling. 

Ny metod för diagnos av 
hjärnskakning
Professor Yelverton Tegner, pro-
fessor i idrottsmedicin vid Luleå 
tekniska universitet, presenterade 
tillsammans med Sahlgrenska aka-
demin, Göteborgs universitet, en 
helt ny metod för att diagnosticera 
hjärnskakningar. Metoden gör det 
möjligt att med hjälp av ett blod-
prov, redan en timme efter skadan, 
få svar på hur allvarlig skadan är 
och om det finns risk för långvariga 
symptom. Metoden fick stort utrym-
me i media.

JANUARI

JULI

FEBRUARI

AUGUSTI

MARS

SEPTEMBER

14NYHETSÅRET
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Triss i professorer i 
kunglig musikakademi
Christer Wiklund blev den tredje 
i raden av professorer tillhö-
rande Luleå tekniska universitet 
som valdes in som ledamot i 
Kungliga musikaliska akademin. 
Professorn och kompositören 
Jan Sandström och professor 
Erik Westerberg, känd körledare, 
är sedan tidigare ledamöter av 
musikakademien. 

Toppbetyg för 
masterutbildning i musik
Masterutbildningen Musikalisk 
gestaltning vid Luleå tekniska 
universitet fick högsta betyg, 
”mycket hög kvalitet”, när Uni-
versitetskanslersämbetet (UKÄ) 
utvärderade musikutbildningar 
vid svenska högskolor och uni-
versitet.

Vetenskaplig rådgivare i 
europeiskt miljardprojekt
Uday Kumar, professor vid Luleå 
tekniska universitet fick det presti-
gefulla uppdraget som vetenskaplig 
rådgivare vid RAILENIUM, ett euro-
peiskt institut för teknisk forskning 
inom infrastrukturområdet. Uday 
Kumar leder universitetets strate-
giska forsknings- och innovations-
område Hållbara transporter. 

Rekordmånga kvinnor  
utnämndes till professorer
Vid installationen av professorer 
under 2014 års akademiska högtid 
kunde en ny tendens skönjas. I sitt 
högtidstal lyfte rektor Johan Sterte 
särskilt fram att andelen kvinnliga 
professorer ökat jämfört med tidi-
gare. Av tolv installerade professorer 
var sju kvinnor. 

Universitetet på topplista 
över bästa arbetsgivare
Luleå tekniska universitet hamnar på 
60:e plats när företaget Universum 
rankar Sveriges bästa arbetsgivare. 
Universitetet har sällskap av före-
tag som CocaCola (59:e plats) och 
Siemens (61:a plats). Rankingen av 
Luleå tekniska universitet rör kate-
gorin stora arbetsgivare. Toppar 
listan gör spelföretaget King. 

Bästa studentidrotten 
finns i Luleå
Studentidrotten i Luleå utsågs till 
Årets studentidrottsförening av 
Sveriges akademiska Idrottsför-
bund. Studentidrotten som ligger 
på universitetsområdet i Luleå 
har en sporthall och gym och 
kan erbjuda en mängd aktiviteter 
inom 23 olika områden. I motive-
ringen till att utse studentidrotts-
föreningen i Luleå stod bland 
annat: ”Målmedvetenhet, tålmo-
digt arbete och professionalitet 
som få föreningar kan mäta sig 
med utmärker StiL från Luleå”.

Byggstart blev första 
spadtaget
Det första spadtaget togs för att 
förverkliga den del av Vision LTU 
2020 som handlar om att skapa 
Sveriges bästa studiemiljö. Ett 
första steg var byggstarten av 
ombyggnaden av A-huset på uni-
versitetsområdet i Luleå. 

Glädjebesked om miljard-
satsning på råmaterial
Årets största nyhet kom någon 
vecka före jul, när beskedet att 
Luleå med Luleå tekniska univer-
sitet blev en av sex orter i Europa 
som får ansvar för en viktig del av 
Europeiska unionens hittills största 
råvarusatsning EIT Raw Materials.  
Beskedet om att Luleå och Luleå 
tekniska universitet ansvarar för en 
av de sex noderna i EIT Raw Mate-
rials, belägna runt om i Europa, 
är ett kvitto på att universitetets 
forskning inom råvaruområdet hål-
ler högsta internationella klass.

2014 var ett mycket händelserikt och positivt år för universitetet. Toppresultat i antalet 
förstahandssökande, rekord i antalet publicerade vetenskapliga artiklar och dessutom 
räknas nu universitetet på allvar som ett av Europas ledande universitet inom forskning 
kring råvaror och gruvindustri. På universitetets webbplats presenterades stora och små 
nyheter som alla speglade det händelserika året. Nedan följer ett litet axplock. 

Digitalt minne hjälper 
dementa
En prototyp för digitala system 
som kan hjälpa dementa att 
komma ihåg, presenterades i en 
doktorsavhandling av Basel Kik-
hia. Med kroppsburna sensorer, 
en bärbar kamera, en mobiltele-
fon och en dator med pekskärm 
kan den demente, anhöriga och 
vårdare tillsammans rekonstruera 
vad som hänt under dagen. 

Universitet på Pride
Universitet deltog i Pridefestivalen 
i Luleå i syfte att förmedla infor-
mation bland annat om universi-
tetets arbete med lika villkor samt 
den forskning som bedrivs inom 
området.
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FORSKNING
Universitetet fortsätter att stärka sin position inom forskning. Under 
2014 beviljades EIT Raw Materials, ett konsortium inom råvaror med 
för närvarande 116 partnerorganisationer, där Luleå blir ett av sex 
Co-location Centres. EIT Raw Materials innebär att universitetet får 
möjlighet att utveckla innovation, affärsutveckling och utbildning inom 
råvaruområdet de närmaste 7+7 åren. Universitetets koppling till 
näringslivet är stark och fortfarande är andelen näringslivsfinansierad 
forskning bland den högsta i landet. Under året har antalet 
vetenskapliga publiceringar fortsatt att öka.
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FORSKNING

Det nyttiga universitetet
I universitets vision fastslås att forskningen 
i huvudsak ska vara behovsmotiverad och 
bedrivas i samarbete med externa intres-
senter. Tillsammans med samarbetspartners 
ska universitetet utveckla ny kunskap och 
bidra till lösningar på samhällsrelevanta 
problem och frågeställningar.

Universitetet verkar såväl inom den 
internationella vetenskapsgemenskapen 
som i nära samverkan med företag och 
organisationer regionalt, nationellt och 
internationellt. 

Universitets mål är att ha en hög 
andel externt finansierad forskning, 
medel som söks i konkurrens. Univer-
sitetet har lyckats mycket väl med att 
involvera industrin i den forskning som 
bedrivs och är ett av de universitet i 
Sverige som har starkast koppling till 
näringslivet. Under 2014 uppgick de 
externa medlen till 587 mnkr, motsva-
rande 63 procent av den totala forsk-
ningsfinansieringen. För att behålla den 
höga andelen externa medel fortsätter 
universitetet att utveckla forsknings- och 
innovationsmiljöer som framgångsrikt 
hävdar sig i konkurrensen och är attrak-
tiva partners för industrin och det övriga 
samhället. 

I december 2014 fick universitetet 
ansvar för en del av Europeiska unionens 
hittills största råvarusatsning EIT Raw 
Materials. Det industridrivna konsortiet 
består av 116 partners; global industri, 
världsledande forskningsinstitut och 
universitet från sammantaget 22 länder. 
EIT Raw Materials kommer att ha sitt 
huvudkontor i Berlin och sex noder 
i lika många europeiska städer, varav 
Luleå är en. Universitet kommer att 
ansvara för och leda arbetet med innova-
tion och utbildning inom gruvområdet 
i Europa.

Sedan 2013 har universitetet även an - 
svarat för två av då totalt fem strategiska 
innovationsprogram; Processindustriell 
IT och automation samt Gruv- och 
metallutvinnande. 

Universitetet deltog även i övriga 
strategiska innovationsprogram. Inom 

n Tabell 01 ANDEL EXTERNFINANSIERAD  
 FORSKNING, %

  2012 2013 2014

  60 61 63

LIGHTer, ett lättviktsmaterialområde, 
har universitetet ansvar för ett av åtta 
delområden där fokus ligger på model-
lering. Övriga områden där universitetet 
deltar är Metalliska material och Pro-
duktion.

Centrumbildningar
Ett utmärkt exempel på väl utvecklad sam-
verkan med det omgivande samhället är 
det tjugotal centrumbildningar som finns 
vid universitetet. Inom dessa utvecklas 
kunskap tillsammans med företag, myn-
digheter och organisationer. Exempel på 
centrumbildningar är; 

Centre for interorganisational inno-
vation research (CiiR). CiiR arbetar 
med att på olika nivåer utveckla kunskap 
om innovationssystem med ett särskilt 
fokus på icke storstadsområden och de 
möjligheter som  informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) och digi-
tala innovationer innebär.

Järnvägstekniskt Centrum ( JVTC), 
med tillgång till en av Europas största 
forskargrupper inom drift- och under-
hållsteknik, har som övergripande mål 
att stärka drift och underhåll av Sveri-
ges järnvägstransportsystem. Ett upp-
märksammat projekt inom JVTC har 
som mål att förverkliga toppmoderna 
e-underhållssystem, byggt på sensorer 
samt informations- och kommunika-
tionsteknologi.

LTU-SKF University Technology 
Centre (UTC) är det femte SKF Uni-
versity Technology Centret i världen. 
Det är en exklusiv grupp där bland andra 
University of Cambridge ingår. Tanken 

med LTU-SKF UTC är att utveckla 
avancerade koncept för tillståndsöver-
vakning och styrning av produktions-
utrustning som möjliggör att maskiner 
själva kan åtgärda problem under drift 
och därmed förhindra kostsamma drift-
stopp.

ProcessIT Innovations är ett samver-
kanscentrum i norra Sverige som arbetar 
tillsammans med industriellt inriktade 
It-företag för att ta fram tekniska lös-
ningar för basindustrin.

Universitetet som 
samarbetspartner
Ett av de strategiska målen är att ytter - 
ligare förstärka universitetet som sam-
arbetspartner. Genom att engagera 
adjungerade professorer, lektorer och 
adjunkter samt gästprofessorer skapas nya 
kontaktytor som stärker samarbetet med 
näringsliv och offentlig sektor. 

Universitetets mål, i enlighet med 
visionen, är 90 adjungerade professorer 
och gästprofessorer år 2020. I december 
2014 fanns 70 adjungerade professorer 
och gästprofessorer, en ökning med sex 
professorer jämfört med föregående år. 

Vetenskaplig produktion
Universitetet har under de senaste åren 
fokuserat på en ökad volym av veten-
skapliga artiklar och konstnärliga pro-
duktioner för att främja målet om ökad 
synlighet i det internationella forsk-
ningssamhället. En central åtgärd som 
vidtagits är att uppmuntra publicering 
genom en prestationsbaserad intern  
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n Tabell 02 ADJUNGERADE PROFESSORER OCH GÄSTPROFESSORER

Antal
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n Tabell 03 REFEREEGRANSKADE 
 VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER

resursfördelningsmodell. En publi-
ceringsersättning utgick till artiklar 
publicerade i kollegialt referee granskade 
internationella tidskrifter som finns 
upptagna i de danska och norska 
listorna. Dessa utgör sammantaget ett 
skandinaviskt bedömningsramverk för 
god vetenskaplig forskning. Ersättning 
utgick även till konstnärliga produk-
tioner som uppnår internt fastställda 
kriterier. 

Den strategiska satsning som publi-
ceringsersättningen utgör gav önskad 
effekt, vilket resulterade i att universite-
tet redan 2013 överskred målet om 650 
publikationer per år för 2015. Under 
2014 ökade antalet publikationer med 
20 procent jämfört med föregående år. 
Antalet vetenskapliga artiklar var 788 
och den konstnärliga produktionen upp-
gick till totalt 39 alster. Antalet konstnär-
liga produktioner stod för knappt 5 pro-
cent av det totala antalet publikationer.

En utmaning för universitetet är att 
öka konkurrenskraften och synligheten 
genom att öka kvalitén i, och citering-
arna av, universitetets publikationer. 
För att gagna en sådan utveckling har 
universitetet beslutat att från och med 
2015 införa en differentierad publice-
ringsersättning som ska premiera publi-
cering i högrankade tidskrifter/publika-
tionsserier. Under 2014 publicerades 58 
procent av universitetets vetenskapliga 
publikationer i högrankade tidskrifter/
publikationsserier. Kriterier för nivågra-
dering av konstnärliga produktioner är 
för närvarande under utarbetande. 

Utöver antalet vetenskapliga publika-
tioner mäts även kostnaden per publika-
tion. Produktionskostnaden per artikel 
har minskat med 12 procent jämfört 
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Konstnärliga produktioner
Kostnad per publikation (tkr)*

2013 2014

* kostnad beräknas endast på artiklar

med föregående år, vilket i viss mån 
speglar att kostnaderna för forskning inte 
ökat i samma omfattning som antalet 
publicerade artiklar. Den genomsnittliga 
kostnaden per artikel 2014 var 1 161 tkr.

Regional och nationell 
samverkan
Den nya innovationsstrategi som besluta-
des av styrelsen under 2013 har resulterat 
i ett effektivare, integrerat innovationssys-
tem som förstärker universitetets stöd till 
anställda, studenter och externa samar-
betspartners för att utveckla nya idéer 
och innovationer. Regionalt samarbetade 
universitetet under 2014 med stora företag 
som LKAB, Boliden och SSAB samt or-
ganisationer som till exempel Norrbottens 
läns landsting. Universitetet samarbetar 
även med flertalet kommuner i Norrbot-
ten och Västerbotten. Syftet är att nå fler 
av regionens små och medelstora företag. 
Företagssamarbeten på nationell nivå fö-
rekommer i hög utsträckning, bland annat 
med Volvo, SKF och Sandvik. Universite-
tet samverkar även i olika utvecklings-
projekt för att stärka tillväxt, näringsliv 
och offentlig verksamhet i norra Sverige 
samt i de nordliga delarna av Finland, 
Norge och Ryssland.

Antal
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n Tabell 04 EU-FINANSIERAD FORSKNING

Regional och nationell samverkan
 2012 2013 2014

Externa medel från strukturfonder (tkr) 52 711 47 454 27 610
Strukturfonder Norra Norrland  (tkr) 39 873 35 190 18 989
Territoriella fonder (tkr) 10 959 10 127 6 466
Kolarctic ENPI CBC (tkr) 1 879 2 137 2 155

Antalet aktiva projekt   81 72 63

Internationell samverkan   

 2012 2013 2014

Externa medel från EU:s forskningsprogram 39 059 56 200 67 585
Antalet aktiva projekt 64 64 74

I Vetenskapens hus i centrala Luleå 
samarbetar universitetet, LKAB och 
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien 
(IVA) för att öka universitetets synlighet 
i det omgivande samhället. Vetenska-
pens hus är en mötesplats för allmän-
heten, universitetet och organisationer. 
Här erbjuds aktiviteter för att sprida 
forskningsresultat och öka kännedomen 
om universitetets verksamhet.

Universitetet samverkar även i olika 
utvecklingsprojekt för att stärka tillväxt, 
näringsliv och offentlig verksamhet i 
regionen. Detta sker bland annat genom 
EU:s strukturfondsprogram.

Regional och nationell 
EU-finansiering
Medel från EU:s nationella strukturfonder, 
territoriella fonder samt Kolarctic ENPI 
CBC uppgick under 2014 till 27,6 mnkr. 
De nationella strukturfonderna omfattar 
den regionala samt den sociala fonden. De 
territoriella fonderna omfattar fem olika 
interregionala program med olika geo-
grafiska programområden inom EU och 
Kolarctic ENPI CBC, som avser samarbe-
te mellan de nordliga delarna av Sverige, 
Norge, Finland och Ryssland. Som ett 
resultat av den regionala strukturfondens 
avveckling minskade externa medel för 

nationell och regional samverkan. Många 
projekt avslutades sent under 2012 och 
tidigt under 2013. Några projekt har dock 
förlängts så att de avslutades först under 
2014. 

Vid förfrågan samverkar universitetet 
med forskningsråden och Vinnova för 
utveckling av rutiner för utbetalning av 
forskningsbidrag.

Internationell samverkan
I december 2014 fattade European Insti-
tute of Innovation and Technology (EIT) 
beslut om att starta en EIT Raw Materials 
med inriktning mot råmaterial. EIT Raw 
Materials är det starkaste konsortium, med 
för närvarande 116 partnerorganisationer, 
som någonsin skapats inom råmaterialom-
rådet. EIT Raw Materials är organiserat 
med ett huvudkontor i Berlin och sex 
Co-location Centres, varav ett är lokalise-
rat till Luleå.

Ett pågående internationellt pro-
jekt är Arrowhead, Europas största 
forskningsprojekt inom utveckling av 
automation för tillverknings-, energi- 
och processindustrin som leds av Luleå 
tekniska universitet. Här ingår ett 80-tal 
europeiska parter som tillsammans 
utvecklar lösningar som gör det möjligt 
att skapa globala automationssystem. 

Luleå tekniska universitet är vår viktigaste partner för långsiktig 
kompetensförsörjning och innovation. Tack vare vårt nära 
samarbete kan LKAB vara tekniskt världsledande och därmed 
klara av att möta konkurrensen globalt. Det skapar jobb, tillväxt 
och framtidstro både i regionen och i hela Sverige. Luleå tekniska 
universitet har genuin förståelse för samverkan med näringslivet 
och det inspirerar och skapar positiva effekter för alla. 
 Lars-Eric Aaro, President and CEO, Luossavaara-Kiirunavaara AB
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Under hösten 2014 har åtta projekt 
beviljats inom det nya forskningspro-
grammet Horizon 2020 och i fyra av 
dessa är universitetet koordinator. Bevil-
jandegraden totalt har uppgått till 17 
procent vilket är något högre än för EU 
som helhet. 

INTERNATIONELL FINANSIERING
De externa medlen från EU:s forsknings-
program uppgick under 2014 till 67,6 
mnkr och omfattade medel från:

 n EU:s 7:e ramprogram (FP 7)
 n Competitiveness and Innovation 

Framework Programme (CIP)
 n Joint Technology Initiatives ( JTI)
 n European Instiute of Innovation and 

Technology (EIT)
 n Research Fund for Coal and Steel 

(RFCS)
Det har skett en omfattande ökning 

av externa medel från EU:s forsknings-
program de senaste åren. 

De tre senaste åren har externfinan-
sieringen ökat med över 150 procent.

Forskningsprogrammen är sjuåriga 
och projekt som startar sent under en 
programperiod avslutas inte i och med 
programperiodens slut utan fortsätter tre, 
fyra eller fem år in i den nya program-
perioden, vilket innebär en något jäm-
nare finansieringssituation jämfört med 
strukturfonderna.

Starka forsknings- och 
innovationsområden
Universitetet har valt att satsa på nio 
forsknings- och innovationsområden. 
Dessa områden bygger på mångdiscipli-
närt samarbete där specialistkompetens 
från olika kompletterande discipliner 
samverkar.

 
ATTRAKTIVT SAMHÄLLSBYGGANDE
Inom forsknings och innovationsområdet 
Attraktivt samhällsbyggande genomförs 
flera projekt inom ramen för hållbar och 
attraktiv stadsutveckling, industriellt byg-

gande, klimatförändringar och säsongs-
variationer samt hållbar vattenhantering. 
Luleå tekniska universitet är ett av fyra 
universitet som ingår i Sveriges Bygguni-
versitet, vilket har en uttalad ambition att 
vara ett erkänt internationellt excellen-
scentrum inom samhällsbyggande.

Exempel på forsknings- och innova-
tionsprojekt som universitetet har bedri-
vit under året är AL-ICE och Attract. 
Fokus för forskningen är stadsomvand-
lingarna i Kiruna och Gällivare/Malm-
berget respektive behovet av innovatio-
ner inom områden som stadsplanering, 
attraktivt och energieffektivt byggande, 
infrastruktur i form av VA och fjärrvär-
me samt utemiljö i kallt klimat.

Inom området attraktivt samhälls-
byggande deltar universitetet i f lera 
nationella satsningar inom ramen för 
Sveriges Bygguniversitet. Den nationella 
satsningen Bygginnovationen syftar till 
att utveckla en stark och uthållig inno-
vationsmiljö för den svenska byggsek-
torn genom att främja kommersialisering 
av lösningar och forskningsresultat. Två 
andra projekt avser att etablera starka 
transdisciplinära och nationella miljöer 
för forskning och utveckling. Projekten 
belyser dels upphandling inom samhälls-
byggnadsområdet (ProcSIBE), dels hel-
hetssyn på hållbar renovering (SIRen). 
TRUST är ett transdisciplinärt projekt 
inom undermarkbyggande, finansierat av 
Formas, där forskare från universitet och 
institut tillsammans med specialister från 
industrin forskar i hur man ska utveckla 
hållbar urban underjordisk infrastruktur.

Framtidens gruvor
Universitetet är i dag ett nationellt 
centrum för forskning och utbildning 
inom gruv- och metallurgiområdet. 
Sverige är EU:s viktigaste malmprodu-
cent och svensk gruvindustri är viktig ur 
ett europeiskt perspektiv. Ambitionen 
att utveckla universitetets ledande roll 
innebär bland annat att arbeta mer tvär-

vetenskapligt och multidisciplinärt, samt 
i fortsatt nära samarbete med branschfö-
reträdare. Forskningen inom framtidens 
gruvor omfattar hela kedjan från malm-
letning, via brytning och anrikning, till 
metallurgi och miljöfrågor. Forskningen 
omfattar även frågor om arbetsmiljö och 
säkerhet, råvaruekonomi och samhälleliga 
aspekter på utvinning och förädling. 

Universitetet har sedan f lera år ansva-
ret för det nationella SFO-programmet 
inom ”Hållbart utnyttjande av natur-
resurser – gruv och metallurgi” vilket 
sker inom ramen för centrumbildningen 
Centre for Advanced Mining and Metal-
lurgy (CAMM). Universitetet leder 
även arbetet med det nationella strate-
giska innovationsprogrammet Strategic 
Research and Innovation agenda for the 
Swedish Mining and metal producing 
industry (STRIM) där f lera av innova-
tionsprojekten leds av universitetets fors-
kare. Under 2014 har universitetet lett 
arbetet inom projektet NordMin finan-
sierat av Nordiska Ministerrådet. 

I slutet av året beviljades EIT Raw 
Materials, ett konsortium inom råvaror 
där universitetet är ledande. Beslutet 
innebär att universitetet får möjligheten 
att utveckla innovation, affärsutveckling 
och utbildning inom råvaruområdet. 
Satsningen kommer att omsätta f lera 
miljarder svenska kronor per år. Inom 
området framtidens gruvor har univer-
sitetet varit framgångsrik i EU:s forsk-
ningssatsning Horizon 2020 och finns 
med i ett konsortium som beviljades 
projekt i den första utlysningsomgången. 
Målsättningen för det strategiska inno-
vationsområdet Framtidens gruvor är att 
kraftsamla universitetet över ett bredare 
forskningsfält, och universitetets sats-
ning inom en EIT för råvaror kom-
mer att ge stora möjligheter att bredda 
forskningen ytterligare. I och med dessa 
nationella och internationella satsningar 
bekräftas universitetet som ett ledande 
europeiskt gruvuniversitet.

Under 2014 publicerades 58 procent av universitetets 
vetenskapliga publikationer i högrankade tidskrifter/
publikationsserier.
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Forskningen inom framtidens gruvor 
har bland annat gett ökad förståelse för 
hur höga bergspänningar i djupa gruvor 
kan hanteras för att produktionen ska bli 
säkrare och effektivare. Universi tetet 
 har också starkt bidragit med forsk-
ningsresultat inom miljösäkring av 
gruvverksamhet, till exempel hur man 
undviker surt gruvavfall och minskar 
kväveutsläpp från gruvprocessen. Ett 
annat forsknings resultat är utvecklingen 
av metoder inom geometallurgi samt 
förståelse för malmer och malmområden 
i tre och fyra dimensioner. I samarbete 
med Swerea Mefos har universitetet tagit 
stora steg inom forskning avseende nya 
material som järnbärare för masugnar. 

Förnybar energi
Bioenergi, vatten- och vindkraft samt 
frågor rörande energieffektivisering är 
strategiska områden där universitetet satsar 
på att, i nära samarbete med industri och 
samhälle, skapa en internationellt ledande 
forsknings- och innovationsmiljö.

Tillgång på förnybar energi till ett 
konkurrenskraftigt pris och effektiva 
energisystem med hög försörjnings-
trygghet är viktiga förutsättningar för 
den hållbara samhällsutvecklingen. 
Visionen för området förnybar energi är 
att Sverige ska bli det första landet som 
uppvisar en energiförsörjning helt utan 
användning av fossila bränslen. Som ett 
led i förverkligandet av visionen sam-

arbetar universitetet med industri- och 
samhällsaktörer för att skapa en interna-
tionellt ledande forsknings- och innova-
tionsmiljö. Forskningen omfattar såväl 
tekniska som samhälleliga aspekter på 
tillförsel och användning av energi.

Universitetet deltar i f lera natio-
nella strategiska satsningar inom för-
nybar energi, till exempel Bio4Energy, 
StandUp, Svenskt Förgasningscentrum 
(SFC), Svenskt Vattenkraftcentrum 
(SVC), Svenskt vindkraftstekniskt 
centrum (SWPTC) och LTU Biosyngas 
Programmet.

Inom bioenergi ligger fokus på forsk-
ning om hur gröna drivmedel, kemika-
lier och avancerade material kan utveck-
las ur biomassa. Forskningen spänner 
över hela området från grundforskning 
till framställning av gröna drivmedel i 
pilotanläggningen LTU Green Fuels och 
fullskaleförsök med användning av de 
bränslen som produceras.

Inom vindkraft studeras frågeställ-
ningar kopplade till de speciella problem 
som kan uppstå i kallt klimat, till exem-
pel ispåväxt på rotorbladen. 

Inom vattenkraft ligger fokus på 
anpassning till nya reglerbehov som 
beror på ökad andel intermittent elpro-
duktion, till exempel vindkraft och 
solel. Även miljöfrågor relaterade till 
f iskvandring, ersättning av mineraloljor 
med miljövänliga oljor samt livslängd på 
kraftverk är av intresse. 

Inom området förnybar energi 
studeras även hur politiska styrmedel 
inom miljö- och energiområdet, som 
miljöprövningar, skatter etc., påverkar 
förutsättningarna för en hållbar energi-
omställning. Även energimarknadernas 
funktionssätt samt aktörers beteenden 
studeras.

Gränsöverskridande 
konst och teknik
Inom det strategiska forsknings- och inno-
vationsområdet Gränsöverskridande konst 
och teknik möts konstnärer och forskare 
i syfte att skapa nya konstupplevelser ge-
nom konserter, föreställningar, interaktiva 
utställningar, installationer, produkter och 
tjänster. Såväl traditionell som nyskapande 
konst integreras med tekniska lösningar 
inom utvalda områden, för att ge svar på 
aktuella forskningsfrågor och konstnärliga 
utmaningar. Forskningsmiljön vid univer-
sitetet möjliggör samarbeten mellan olika 
områden, exempelvis musik och akustik, 
dans och robotik, teknik och hälsa, samt 
mellan arkitektur och ljus- och ljuddesign. 
Gränsöverskridande konst och teknik bi-
drar till att främja innovationer, nytänkande 
och livskvalitet, både för konstnärliga 
framföranden och för teknikutveckling. 
Forskningsområdet är under utveckling. 
Genom att anordna internat och semina-
rier på olika forskningsavdelningar har 
gränsöverskridande samverkan uppmunt-
rats, vilket lett till nya projekt och  
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ansökningar som inte skulle kommit till 
stånd utan ett aktivt stöd från forsk-
nings- och innovationsområdet.

Sedan starten har forskningsområ-
det stöttat några utvalda pilotprojekt 
där konst och teknik samverkar på nya 
sätt. Till exempel har Vetenskapsrådet 
anslagit medel till projektet ”Tolk-
ningsrum för musik”, där inverkan av 
konsertsalens akustik på den musikaliska 
tolkningen studeras. Projektet genom-
förs i Studio Acusticum där akustiken 
kan förändras genom att variera salens 
volym. Ett annat exempel är komplex 
scenkonstteknik med syftet att skapa 
avancerade metoder för att analysera, 
tolka och hantera kombinationer av 
olika typer rörelsedata hos dansare och 
operasångare. Projektet handlar om att 
skapa interaktiv scenkonstteknologi 
som ”förstår” innebörden i en gest eller 
rörelse och gör det möjligt att omvandla 
dem till musikaliska uttryck, händelser 
och förlopp. Projektet innebär utveck-
ling av ny hård- och mjukvara i sam-
arbete mellan kompositör, koreograf och 
programmerare. I anslutning till uni-
versitetets Motor Control Laboratorium 
har gränsöverskridande konst och teknik 
gett stöd till utveckling av en dansande 
robotfaun och tvärvetenskaplig forsk-
ning inom musik och hälsa med fokus på 
stråkmusiker.

Ett annat projekt fokuserar på de 
sensorer i bilar som informerar och var-
nar föraren. Om dessa system görs utan 
synkronisering och exponeras endast 
mot enstaka sinnen ökar belastningen 

på föraren, vilket försämrar säkerheten. 
I projektet designas ljud och riktningen 
till ljud för att minska förarbelastningen 
och öka trafiksäkerheten.

Hållbara transporter
Forsknings- och innovationsområdet 
Hållbara transporter är kopplat till det 
nationella strategiska forskningsområdet 
Transporter och behandlar utmaningar 
beträffande olika transportmedel och deras 
tillgänglighet, säkerhet och hållbarhet samt 
nationell och internationell mobilitet för 
människor och gods. 

Utgångspunkten är insikten att effek-
tiva transportsystem och god tillgänglig-
het är nödvändiga förutsättningar för en 
hållbar ekonomisk tillväxt och välfärd. 
Samtidigt måste transporternas negativa 
effekter på hälsa, klimat och miljö redu-
ceras.

Forskningen inom hållbara transpor-
ter ger förutsättningar för ökad, hållbar 
och säker kapacitet i transportsystemet.

Universitetet har via Järnvägstekniskt 
centrum ( JVTC) en ledande roll inom 
järnvägsteknisk forskning, utveckling 
och underhåll. Centrum för bilsystem-
teknik och testning (CASTT) är en sam-
lad satsning för forskning rörande vägar, 
fordon samt energieffektiv fordonstek-
nik, bland annat kopplad till vintertest-
verksamheten av fordon i norra Sverige.

Hållbara Transporter har av Vinnova 
fått förtroendet att tillsammans med 
industri och offentlig sektor utveckla 
en nationellt förankrad forsknings- och 
innovationsagenda för det strategiska 

området Robusta och tillförlitliga trans-
portsystem. Fokus ligger på transportef-
fektivitet, implementering av innovatio-
ner, hållbarhet och tillväxt i branschen. 

I utvecklings- och implementerings-
projektet ePilot119 ( JVTC) pågår arbete 
med att förbättra punktligheten och 
minimera störningar inom järnvägstrafi-
ken samt skapa bättre tillgänglighet och 
kvalitet och få ett effektivare underhåll. 
Genom samverkansprojektet arbetar alla 
aktörer gemensamt för att styra under-
hållet av järnvägssystemet så att rätt saker 
görs vid rätt tidpunkt. Resultat i projek-
tet är bättre kunskap om kritisk infra-
struktur, ökad kapacitet på Malmbanan, 
samt enklare gränstrafik mellan Sverige 
och Norge.

Inom projektet Intelligent Road 
(CASTT) har ett system utvecklats för 
att presentera aktuellt väglag på en web-
baserad karta. Forskningsresultatet har 
lett till intresse hos de ansvariga för vin-
terväghållningen att delta i ett demon-
strationsprojekt där systemet utvärderas 
i drift. Om systemet fungerar kan väg-
hållningen fokuseras till de platser där 
behovet är störst. 

Etablering av ett Transport Age Lab 
har påbörjats där forskning kommer att 
bedrivas om hur transportsystem bör 
utformas och utvecklas för en åldrande 
befolkning.

Intelligenta industriella processer
Inom forsknings- och innovationsom-
rådet Intelligenta industriella processer 
arbetar universitetet för effektivisering 
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av basindustri och annan industri med 
hjälp av informations- och kommunika-
tionsteknologi, så kallad ProcessIT. Detta 
ger svensk industri konkurrensfördelar 
genom att produktionen ökas samtidigt 
som energiåtgången minskas. Ambitionen 
är att etablera universitetets forskning 
inom området som en stark aktör på den 
europeiska arenan. 

För att stärka näringslivet krävs stän-
dig effektivisering och utveckling av 
industriella processer för att öka produk-
tiviteten och samtidigt minska belast-
ningen på klimat och miljö. För att bidra 
till näringslivsutvecklingen fokuserar 
forskarna inom området på processin-
dustriell automation, där f lera svenska 
företag är världsledande avseende 
utveckling, leverans och tillämpningar. 
Området utgör en global marknad med 
tillväxtpotential för små och medelstora 
företag där de via företags-, universi-
tets- och institutsamarbeten kan växa 
genom att utveckla och kommersialisera 
innovationer. Forskningen har en tydlig 
koppling till tre av Vinnovas strategiska 
innovationsprogram; Processindustriell 
IT och Automation (PIIA), Smartare 
Elektroniksystem (Electronics Com-

ponents and Systems) samt Internet of 
Things (IoT). 

Inom Intelligenta industriella pro-
cesser bedrivs f lera forsknings- och 
innovationsprojekt. Universitetet har 
koordinatoruppdraget för Arrowhead, 
Europas största forskningsprogram inom 
utveckling av automation för tillverk-
nings-, energi- och processindustrin. 
Ambitionen är globalt samverkande 
automation. Detta möjliggör väldigt 
stora automationssystem som täcker till 
exempel en hel stad – den smarta staden. 
Arrowheads bidrag till detta är att möj-
liggöra samverkan mellan tjänster från 
nästan alla typer av enheter och därmed 
globala automationssystem.  

Under året har ett f lertal större 
EU-projekt beviljats och startats inom 
området Intelligenta industriella proces-
ser, exempelvis Aeroworks, DISIRE och 
euroCPS.

Effektiv innovation och 
organisation
En av de stora utmaningarna i framtiden 
är att forma ett samhälle som snabbt 
anpassar sig till en dynamisk och allt mer 
globaliserad och kunskapsdriven omvärld. 

Forsknings- och innovationsområdet 
Effektiv innovation och organisation ut-
vecklar kunskap om effektiva metoder och 
processer för ledning och organisering av 
innovativt arbete i företag, organisationer 
och nätverk. Organisering av arbete och 
arbetsplatser, genusfrågor och föränd-
ringsprocesser är viktiga forskningsfält. 
Studierna inom områdena inriktas på allt 
från enskilda individer och mindre grup-
per till organisationer och större komplexa 
system.

Effektiv innovation och organisation 
samlar idag forskare från fem institutio-
ner och 27 forskningsämnen. Området 
relaterar dessutom till tiotalet redan 
etablerade mångvetenskapliga centrum-
bildningar vid universitetet. Det natio-
nella excellencecentret CiiR, engagerar 
i dag 25-talet forskare vid Luleå tekniska 
universitet och Umeå universitet. Fokus 
ligger på att utveckla kunskap om inno-
vationssystem utanför storstadsområden 
och de möjligheter som modern IKT 
samt digitala innovationer ger.

Inom området organisation har 
forskarna bland annat arbetat med en 
genusmedveten och hållbar forsknings- 
och innovationsagenda för den svenska 

Visionen för området förnybar energi är att Sverige ska bli 
det första landet som uppvisar en energiförsörjning helt utan 
användning av fossila bränslen. 

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET  |  ÅRSREDOVISNING 2014  –  FORSKNING



16

Människor har idag ett ständigt ökande behov av att få information och 
kunna kommunicera oberoende av tid och rum samtidigt som allt större 
datamängder genereras. 

gruvsektorn. Den är integrerad i den 
övergripande agendan för gruvindu-
strin, STRIM. Universitetet leder även 
ett av sex delprojekt i ramprogrammet 
for the Intelligent Deep Mine of the 
Future. Fokus är hälsa och säkerhet vid 
gruvbrytning på stora djup. Säkerhet 
och praktiskt arbetsmiljöarbete hos leve-
rantörer till LKAB studeras i projektet 
Effektiv Samverkan. 

I projektet genusdriven social innova-
tion utvecklas kunskap om hur sociala 
innovationer och nya arbetssätt uppstår 
och utvecklas. Sociala innovationer ses 
idag som nyckel till att hantera många 
samhälleliga utmaningar inom exem-
pelvis offentlig service. Ett närbesläktat 
område är entreprenöriellt lärande där 
universitetet forskar och genomför 
kompetensutvecklingsinsatser genom 
Centrum för Entreprenöriellt Lärande 
vid Luleå tekniska universitet.

I det av Vinnova finansierade projek-
tet Framtidsoperatören utvecklas arbets-
sätt och verktyg för verkstads- och gruv-
industrin i nära samarbete med företag 
som Volvo, LKAB, Sandvik, Boliden, 
SKF, Astra Tech med f lera.

Möjliggörande IKT
Människor har idag ett ständigt ökande 
behov av att få information och kunna 
kommunicera oberoende av tid och rum 
samtidigt som allt större datamängder ge-
nereras. Detta ställer stora krav på dagens 
IKT när det gäller tillgänglighet, använd-
barhet, pålitlighet, lagring och säkerhet 
tillsammans med de nya möjligheter som 
skapas. Inom området Möjliggörande IKT 
samlas universitetets forskningsresurser 
med anknytning till IKT för att belysa 
forskningsfrågor med fokus på molnlös-
ningar och anpassade datorsystem som 
kan interagera med exempelvis rörelser, tal 
eller gester. Detta innebär att forskningen 
inom IKT behöver kombinera sociala, 
tekniska, ekonomiska och ekologiska frå-
gor. Exempel är den hyper-uppkopplade 
omgivningens effekter på samhället och 
människan, hållbara lösningar för data-
centra, samt modeller för utveckling och 
design av kontextintegrerad teknologi. 

Universitetet skapar en bred forsk-
ningsbas som driver utvecklingen av ny 

kunskap och innovativa tillämpningar av 
IKT inom viktiga områden som hälsa, 
lagring och användning av stora data-
mängder, samt hållbar, deltagande och 
innovativ utveckling av regioner med 
hjälp av olika nya IKT-lösningar.

Forskning i hållbar utveckling av 
regioner bedrivs exempelvis i projekten 
Sense Smart City och IoT Lab där IKT 
för olika tillämpningar utvecklas och 
utvärderas. Exempel är ökad energimed-
vetenhet hos privata hushåll, övervak-
ning av samhälleliga infrastrukturer som 
broar, brunnar, takbelastning på byggna-
der orsakad av snölast, samt IKT-tjänster 
där medborgare deltar i utveckling av 
regioner. Här studeras också användan-
det av öppen data som en drivkraft för 
utveckling av innovativa tjänster.

Inom projektet Cloudberry bedrivs 
forskning på hållbara lösningar för data-
centers till exempel genom säker och 
energieffektiv mjukvara för datalagring, 
sökning i stora datamängder, beslut om 
var datorkraft dynamiskt ska placeras 
samt samverkan av datorkapacitet hos 
f lera datacentra.

Inom e-hälsa handlar det exempel-
vis om hur IKT-stöd kan utformas och 
användas av personer med hjärt- och 
kärlsjukdom och/eller diabetes för att öka 
deras välbefinnande, alternativt att hjälpa 
tidigt dementa att orientera sig inom- 
och utomhus. Ett annat exempel är att 
med tredimensionell analys av rörelse-
mönster hos patienter underlätta diagnos-
tisering och förbättra rehabiliteringen.

Inom Möjliggörande IKT bedrivs 
även olika forskningsprojekt inom 
användarmedverkan och öppen tjänste-
innovation. Målet är att utveckla 
innovativ IKT med användares behov i 
centrum, genom att kontinuerligt invol-
vera de tänkta användarna i utvecklings- 
och designprocessen.

Smarta maskiner och material
Ambitionen är att universitetet ska bli 
ledan de inom smarta maskiner och ma-
terial genom tvärvetenskaplig forskning, 
främst inom områdena maskinteknik och 
material vetenskap.

Framtidens maskiner kommer att bli 
alltmer integrerade med tjänster kopp-

lade till maskinens användning. Det är 
viktigt att göra maskinerna smartare och 
säkrare för att kunna erbjuda ökad f lexi-
bilitet, hållbarhet, mer autonomation 
och minskad risk för skador. Maskinerna 
ska kunna anpassa sig till den omgivande 
miljön och i förväg parera förändringar.

Utvecklingen minskar maskinernas 
inverkan på natur, klimat och människor 
bland annat genom reduktion av energi-
förbrukning och användningen av natur-
resurser. Med smarta maskiner och mate-
rial kommer det vara möjligt att över-
vaka en produkt på avstånd samt tolka 
signaler och vidta åtgärder med hjälp av 
intelligenta automatiska metoder.

Kopplat till området har SKF etable-
rat ett University Technology Center vid 
universitetet, det femte i världen. Det 
är en exklusiv grupp som till exempel 
University of Cambridge och Imperial 
College tillhör. Forskningen handlar 
om avancerade metoder för tillstånds-
övervakning och driftsäkerhet som kan 
leda till att lager och system går från 
att vara passiva till att bli aktiva och 
självständiga. En annan större satsning 
inom smarta maskiner och material är 
Fastelaboratoriet, ett Vinnova Excellence 
Center, där ökad smarthet hos maskiner 
förenklar för leverantörer att sälja en 
funktion snarare än maskinen i sig. 

Inom området utvecklas även ny tek-
nik och nya material som gör det möjligt 
att minimera vikt, maximera hållfast-
het, slitagetålighet, verkningsgrad och 
robusthet. Här bedrivs forskningen inom 
ramen för exempelvis Composite Centre 
Sweden, Centrum för högpresterande 
stål och Träcentrum norr.

Området smarta maskiner och 
material fungerar som paraply för f lera 
av universitetets laboratorier vilket 
inkluderar Complab, Laser Processing 
Laboratory, Tribolab, The John Field 
Laboratory, Fundamental material cha-
racterisation laboratory, Simulation and 
computational laboratory samt X-Ray 
laboratory.

Under 2014 startade fyra grundforsk-
ningsinriktade projekt gällande digitala 
metaller, smarta sensorer för cancer-
detektion, smarta nanokompositer och 
smarta fetter. 
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Nationella strategiska 
forskningssatsningar
Universitetet erhöll i samband med 
regeringens satsningar på strategiska forsk-
ningsområden anslag för Hållbar använd-
ning av mineralråvaror, Bio4Energy samt 
STandUP for Energy.

Hållbar användning av mineral-
råvaror genomförs i samarbete med 
forskningsinstitutet Swerea Mefos. Akti-
viteterna har samlats i ett internationellt 
kompetenscentrum, Centre of Advan-
ced Mining and Metallurgy (CAMM). 
Verksamheten i CAMM representerar 
hela processen från prospektering till 
gruva, anriknings- och smältverk samt 
miljöforskning.

Bio4Energy utvecklar kunskap inom 
bioenergiområdet med fokus på lång-
siktig hållbar utveckling. I Bio4Energy 
deltar Luleå tekniska universitet, tillsam-
mans med Umeå universitet, Sveriges 
lantbruksuniversitet, Innventia och 
Energitekniskt centrum i Piteå.  
Bio4Energy är en tvärvetenskaplig platt-
form med framstående experter inom 
natur-, energi och skogsbruksvetenskap, 
kemi, fysik och nationalekonomi. Målet 
är att utveckla lösningar för hållbar pro-
duktion av förnyelsebara bränslen, kemi-
kalier och material.

STandUP for Energy är ett samar-
bete mellan Uppsala universitet, KTH, 
Sveriges lantbruksuniversitet samt Luleå 
tekniska universitet och utgör en natio-
nell forskningsstruktur för storskalig 
och förnybar produktion av elektricitet. 
STandUP for Energy har ett mångdisci-
plinärt helhetsperspektiv och förväntas 
ge innovativa lösningar inom området 
energiproduktion. Från universitetet del-
tar främst forskare inom vattenkraftsom-
rådet i frågor om förbättrad effektivitet, 
säkerhet och miljö. Specifikt beforskas 
hur vatten, turbin och generator sam-
verkar. Dessutom fokuseras tekniska 
lösningar för förbättrad fiskvandring/
faunapassage, vattensmorda lager samt 
samhällsaspekter på vattenkraft.

De nationella strategiska forsknings-
områdena följs upp och utvärderas av 
andra myndigheter, där även universite-
tet medverkar.

Interna strategiska satsningar 
inom forskning
Profileringen av universitetets starka 
forsknings- och innovationsområden 
fortsatte under 2014. Att dessa områden 
håller hög kvalitet är en förutsättning för 
rekryteringen av nyckelkompetens och för 
att framgångsrikt kunna konkurrera om 
finansiella medel.

För att underlätta rekryteringen av 
ämnesföreträdare inrättades start paket.  
En fortsatt satsning för att öka antalet 
beviljade stora ansökningar inom uni-
versitetets forsknings- och innovations-
områden genomfördes under året. Stöd 
ges till att skriva ansökningar avseende 
koordinatorskap i EU-projekt eller till 
excellenssatsningar. Under året avsattes 
även resurser i en Labfond som möjlig-
gör medfinansiering till externa medel 
avsedda för infrastruktur, totalt 60 mnkr 
under åren 2011 till 2016.

Universitetets 
innovationssystem
2013 fattade universitetet beslut om en 
innovationsstrategi som ska främja nyt-
tiggörande, innovation och samverkan. 
Under 2014 fortsatte arbetet med imple-
mentering av strategin. 

Delar som ingår i arbetet med inno-
vationsstrategin är att etablera univer-
sitetet som mötesplats i regionen inom 
nyttiggörande. Andra delar är kommer-
sialisering av resultat och synliggörande 
av goda exempel på nyttiggörande inom 
universitetet.

Vid universitetet ska anställda och 
studenter ha kunskap om hur forsk-
ningsbaserad kunskap, resultat och idéer 
kan förmedlas och på ett hållbart sätt 
bygga värde i samhället. 

Innovationsstödssystemet vid uni-
versitetet är brett och inkluderar många 

olika grupperingar, avdelningar och 
insatser. Operativt är universitetets inno-
vationskontor, LTU Business AB och 
LTU Licens AB de främsta aktörerna.

PRESTATIONER I 
INNOVATIONSSYSTEMET 
Under 2014 utvecklades universitetets  
Näringslivskontakt ytterligare. De finns 
numera i både Norrbotten och Västerbot-
ten. Uppgiften är att initiera, stödja och 
underlätta samarbete mellan företag/orga-
nisationer och universitetet. Som ett led i 
detta signerade tretton kommuner i Norr-
botten och fyra kommuner i Västerbotten 
en avsiktsförklaring med universitetet. 
Syftet är att universitetet fortsatt ska främja 
ett utökat samarbete mellan företag/orga-
nisationer i respektive kommun. Närings-  
livskontakterna har därmed fått den 
viktiga rollen att förmedla de utvecklings-
behov med samarbetspotential som finns 
i kommunerna till universitetet. Under 
2014 har 50 förslag initierats mellan uni-
versitetet och företag i regionen. 

Universitetet arbetar aktivt med stu-
denter för att stärka deras förmåga att 
kommersialisera sina idéer. Via klass-
rumsbesök får studenterna information 
om de tjänster som erbjuds inom områ-
det. Vidare erbjuds fördjupade kunska-
per, till exempel hur den kommersiella 
processen fungerar. Detta blir ett tillfälle 
för studenten att lära sig verktyg och 
metoder för idéutveckling, vilket kan 
innebära att de når längre med sina 
idéer. 

Statistiken för rådgivningsverksam-
heten 2013 och 2014 visar en nedgång 
av inf lödet av idéer. Resurserna för råd-
givning och verifiering användes under 
2014 i större utsträckning till att veri-
fiera projekt med potential.

Ett exempel som kommit en bit på 
väg under 2014 är en ”Först på plats”-
utbildning som är en tjänsteinnovation 
från Institutionen för hälsovetenskap. 
Projektet gick snabbt vidare till inku-
batorn där kommersialiseringsarbetet 
fortsatte. Ett annat exempel är projektet 

Med smarta maskiner och material kommer det vara möjligt att övervaka 
en produkt på avstånd samt tolka signaler och vidta åtgärder med hjälp av 
intelligenta automatiska metoder.
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hållbara och miljövänliga smörjmedel 
där det fortsatta arbetet med kommersia-
lisering stöttas av Vinnova med knappt 
2 mnkr. 

Universitetet etablerade även alterna-
tiva sätt att kommersialisera resultat, till 
exempel licensiering, där en immateriell 
rättighet överlåts till LTU Licens mot 
ersättning eller annan motprestation. 
Allt f ler anställda och studenter har upp-
täckt detta, inte minst eftersom det inne-
bär att de själva inte behöver bli entre-
prenörer. Detta i sin tur ökar nyttiggö-
randet vid universitetet. LTU Licens är 
universitetets bolag med syfte att stödja 
denna modell och kopplat till detta finns 
ett licensieringsråd som bedömer möj-
ligheten att göra lyckade licensieringar 

samt tar beslut om övertagande och 
licensiering av rättigheter. Under 2014 
köpte LTU Licens de två första rättighe-
terna som ska licensieras till etablerade 
företag. Denna kommersialiseringspro-

cess ger ett bra underlag för den fortsatta 
utvecklingen, både för idéägarna, LTU 
Licens och den närliggande inkubatorn 
Arctic Business Incubator.

n Tabell 05 UNIVERSITETETS RÅDGIVNINGSVERKSAMHET 

  2013 2014

Öppnade rådgivningsprojekt/antal idéer  119 64
Startade verifieringsprojekt/antal idéer som gått vidare till verifiering 22 21
Projekt som gått vidare till fortsatt kommersialisering  7* 6*
Projekt som gått till fortsatt forskning  5 2
Projekt som avslutats  10 3
Projekt som lagts vilande  17 4

* Varav 1 via den universitetsanknutna inkubatorn
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UTBILDNING
Universitetet bedriver utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom teknik, ekonomi, 
samhällsvetenskap, språk, humaniora, musik, media, teater och vård. Utbildningsutbudet 
på programnivå omfattar både yrkesexamina och generella examina. Universitetet finns 
i Luleå, Skellefteå, Piteå och Kiruna. Universitetet bedriver även utbildning i Filipstad 
genom samarbete med Bergsskolan. 

20
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Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå
Universitetets övergripande mål är utbild-
ningar som utmanar och stimulerar till 
kreativitet, nyfikenhet, kritiskt tänkande 
och initiativförmåga. Den fortsatt mycket 
goda rekryteringen samt resultat från na-
tionella utvärderingar under året ger stöd 
för att utbildningarna håller hög kvalitet 
samt att genomförda strategiska satsningar 
gett förväntade resultat. 

2014 var åter ett mycket bra rekry-
teringsår och visade på en fortsatt hög 
attraktionskraft för universitetets utbild-
ningar. Antalet förstahandssökande till 
utbildningar med nationell rekrytering 
ökade under året med drygt åtta pro-
centenheter, en ökning både på grund-
nivå och avancerad nivå. Totalt 2 674 
studenter påbörjade programutbild-
ningar, inklusive basår, vilket är en liten 
minskning i förhållande till föregående 
år. Trots det ökade söktrycket tvingades 
antalet nybörjare minskas med anled-
ning av den begränsning som finns avse-
ende universitetets takbelopp. För fri-
stående kurs ökade antalet förstahands-
sökande märkbart även detta år. Antalet 

helårsstudenter fortsatte att minska som 
ett resultat av universitetets beslut om 
begränsning av utbildningsplatser för 
fristående kurs. Med nuvarande begräns-
ningar i takbeloppet kommer universi-
tetet även kommande år att fortsätta det 
strategiska arbetet med prioritering av 
utbildningsutbudet för program och fri-
stående kurs.

Universitetets utbildningsutbud
För att anpassa utbudet till de resurser 
som regeringen tilldelar universitetet, 
via takbeloppet, har universitetet valt att 
prioritera program framför fristående kurs. 
Anpassningen har inneburit begräns-
ningar inom utbudet av både program och 
fristående kurser, med särskild prioritering 
för yrkesutbildningar inom teknik-, lärar- 
och vårdområdet. Under 2014 minskade 
universitetet antalet registrerade nybörjare 
inom samtliga utbildningsområden, med 
undantag för lärarområdet. Minskningen 
av utbudet är dock inte en tillräcklig åt-
gärd utan universitetet behöver fortsätta att 
prioritera i utbudet av både program och 
fristående kurs. 

Inom teknikområdet valde uni-
versitetet att minska antalet platser på 
förutbildningar (basår) till förmån för 
längre programutbildningar. Univer-
sitetet har haft ett starkt söktryck till 
civilingenjörsprogrammen och har också 
prioriterat dessa avseende antalet utbild-
ningsplatser. Under 2014 etablerades ett 
nytt högskoleingenjörsprogram. Detta 
tillkom tack vare branschspecifika behov 
inom materialteknik. 

Universitetet har ett bra och ökande 
söktryck till de f lesta lärarutbildning-
arna. Störst ökning visade förskollärare 
och kompletterande pedagogisk utbild-
ning. Detta är ett bra utfall både för 
universitetet och ur ett regionalt och 
nationellt perspektiv. För att fortsätta 
möta det nationella behovet har uni-
versitetet påbörjat utvecklingen av ett 
distansanpassat grundlärararprogram. 
Rekrytering till lärarutbildningspro-
grammen har och kommer att prioriteras 
för att långsiktigt kunna försörja såväl 
närregionen som övriga landet med väl-
utbildade lärare. 

Det finns sedan länge ett starkt sök-
tryck inom vårdområdet. Nationellt och 
regionalt finns behov av f ler utbildade 
sjuksköterskor. 

Universitetet har förmågan och vil-
jan att utbilda f ler studenter inom bland 
annat teknik-, lärar- och vårdområdet.

Sökande, antagna och 
registrerade på grundnivå och 
avancerad nivå
Nationellt fortsatte antalet sökande till 
utbildningar att öka med 2 procent, både 
vår- och hösttermin, vilket är en ökning 
för sjunde året i rad.  

Totalt ökade antalet sökande med 
12 procent till universitetets program 
respektive kurser. Totalt under året var 
det 79 552 sökande till universitetets 
program och kurser varav 17 037 för-
stahandssökande, jämfört med 2013 då 
det var 70 769 varav 16 228 förstahands-
sökande. 

Vid universitetet minskade det totala 
antalet antagna studenter till program 
med 8 procent, vilket i relation till en 
stor ökning av antalet sökande, inne-
bar ökad konkurrens om universitetets 
utbildningsplatser på program. Under 
2014 blev 60 procent antagna till sitt 
förstahandsalternativ. 

n Tabell 06 ÅTERRAPPORTERING FÖR PROGRAMOMRÅDEN
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GRUNDNIVÅ
Förstahandssökande till program på 
grundnivån ökade med 6 procent medan 
antalet registreringar minskade med 8 
procent. En förklaring till minskningen 
är beslutet att inte göra överintag på 
program med anledning av takbeloppet. 
Universitetet har trots anpassningen till 
takbeloppet utökat antalet registreringar 
inom nationellt prioriterade områden som 
lärar- och sjuksköterskeutbildningar. Anta-
let behöriga sökande till många program-
utbildningar var mångfalt fler än de som 
kunde erbjudas plats vilket medförde ökat 
krav på högre betyg. Flest förstahands-
sökande per utbildningsplats noteras för 
ljudteknik-, sjuksköterske-, samhällsbygg-
nads- samt förskollärarprogrammet.

Nationellt ökade antalet behöriga 
förstahandssökande till civilingenjörs-
utbildningen under den senaste femårs-
perioden från 9 300 till 11 600. Vid uni-
versitetet minskade antalet registrerade 
med 14 procent, främst på grund av en 
planerad minskning av antalet platser på 
öppen ingång. Flest förstahandssökande 
fick civilingenjörsutbildningarna i arki-
tektur, industriell ekonomi, rymdteknik 
samt öppen ingång. För en studieplats 
krävdes höga jämförelsetal i stort sett 
för alla utbildningar. För högskolein-
genjörsprogram och övriga tekniska 

utbildningar är bilden varierande. Intres-
set för högskoleingenjörsutbildningarna 
ökade, både nationellt och vid univer-
sitetet. Störst ökning av antalet första-
handssökande vid universitetet visade 
högskoleingenjör datateknik samt dator-
spelsutveckling. Även den tvååriga sam-
hällsbyggnadsutbildningen har många 
sökande med höga antagningspoäng. 

Nationellt ökade antalet förstahands-
sökande till civilekonomprogram och 
kandidatprogram med inriktning mot 
ekonomi jämfört med föregående år. 
Vid universitetet har civilekonomutbild-
ningen en fortsatt minskning av antalet 
förstahandssökande medan en ökning 
återfinns för ekonomutbildningar som 
leder till generell examen. Vid univer-
sitet avstannade den stora ökningen 
av sökande till de ekonomiska utbild-
ningarna från föregående år, men det är 
fortfarande många sökande med höga 
antagningspoäng. Universitetets samtliga 
utbildningar inom det samhällsveten-
skapliga området fyllde dimensionerade 
platser, även om det totalt sett innebar 

färre antal studenter med anledning av 
inbromsningen med hänsyn till takbe-
loppet. Stor konkurrens, med höga jäm-
förelsetal, noterades främst för utbild-
ningarna ekonomi, fastighetsmäklare 
och systemvetenskap.

Nationellt ökade antalet sökande till 
lärarutbildningarna till 16 400 behöriga 
förstahandssökande. Vid universitetet 
nästintill fördubblades antalet första-
handssökande till lärarutbildningarna 
samtidigt som antalet registrerade ökade 
med 54 procent. Den stora ökningen 
förklaras dels av en liten generell ökning 
av antalet registrerade vid samtliga 
lärarutbildningar, dels av att starten för 
det framf lyttade programtillfället för 
förskollärarutbildningen som gav lägre 
antal registreringar under 2013. För för-
skollärar- och grundskollärarutbildning-
arna var det många reserver som inte 
kunde erbjudas plats. 

Utbildningsområdena musik, media 
och teater visar en stor variation avseen-
de antalet förstahandssökande där ljud-
teknik och konstnärlig kandidat i musik 

Vi upplever samarbetet med Luleå tekniska universitet som en fördel 
både på utbildnings- och forskningssidan. Landstinget står inför stora 
generationsväxlingar. Jag ser också framför mig ökade krav från samhället att 
utöka vårdutbildningarna. Detta, i kombination med den snabba utveckling 
som sker inom vårdområdet, gör att den förtroendefulla dialog vi har med 
universitetet är nödvändig för att vi tillsammans ska hitta smarta lösningar 
på de stora utmaningar vi står inför. 
Mats Brännström, landstingsdirektör, Norrbottens läns landsting

n Tabell 08 FÖRSTAHANDSSÖKANDE OCH REGISTRERADE NYBÖRJARE PÅ GRUNDNIVÅ
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placerar sig i topp. Antalet registrerade 
studenter inom området minskade totalt 
med 9 procent. 

Inom hälsovetenskap ökade antalet 
förstahandssökande med 20 procent. 
Sjuksköterskeutbildningen hade fyra 
sökande per utbildningsplats. Totalt 
minskade antalet registrerade med två 
procent, framför allt beroende på färre 
studenter på hälsovägledarprogrammet. 
I enlighet med universitetets priorite-
ringar och det regionala och nationella 
behovet ökade antalet registrerade stu-
denter på sjuksköterskeutbildningen.

 

AVANCERAD NIVÅ
På avancerad nivå minskade det totala 
antalet registrerade studenter vid universi-
tetet med 9 procent. Teknikområdet, som 
i huvudsak har internationell rekryte-
ring, uppvisar ingen återhämtning efter 
införandet av avgifter för tredjelandsstu-
denter. Det är endast ett fåtal registrerade 
på de internationella programmen, med 
undantag för samarbetsprogrammen inom 
ramen för Erasmus Mundus som relativt 
sett visar en positiv trend.

Utbudet inom det samhällsveten-
skapliga området är i huvudsak natio-
nellt rekryterande. Den utbildning som 
efterfrågades mest var den internatio-
nellt rekryterande masterutbildningen i 
informationssäkerhet. Söktrycket ökade, 
men antalet registrerade minskade något 
för denna utbildning. 

Inom det hälsovetenskapliga området 
ökade antalet förstahandssökande med 
17 procent, trots att universitetet, som 
en anpassning till takbeloppet, beslu-
tat om intag vartannat år för ett antal 
utbildningar inom hälsovetenskap. Den 
nya masterutbildningen i Fysioterapi 
attraherade många sökande och 41 stu-
denter registrerades. 

STUDENTREKRYTERING
Olika åtgärder genomfördes för att öka 
kunskapen om och intresset för studier 
vid universitetet. Målet är att erbjuda 

anpassade åtgärder för en bred målgrupp, 
bygga långsiktiga relationer med presumti-
va studenter samt att bygga relationer med 
vidareinformatörer i hela landet.

Under året vidareutvecklade univer-
sitetet utbildningskatalogen på webben 
och institutionerna vidareutvecklade 
sina utbildningssidor. Rekrytering 
till magister- och masterutbildningar 
sker främst genom universitetets webb. 
Utbildningskatalogen i pappersform 
skickades till samtliga ungdomar i hela 
landet födda 1994 och 1995. 

Under året satsade universitetet på 
att öka antalet personliga möten mellan 
studenter och presumtiva studenter som 
komplement till marknadsföringsinsat-
ser. 51 procent av respondenterna i hös-
tens nybörjarenkät angav att möjligheten 
att besöka universitetet är en viktig akti-
vitetet inför val av universitetsutbild-
ning och ort. Vidare angav 67 procent 
att möjligheten att möta studenter på en 
utbildningsmässa eller på gymnasiesko-
lan är av vikt för deras val av utbildning. 
Under året utvecklade universitetet 
”Minikurs”, ”VIP-besök” och ”Besöka 
en student för en dag” vilket är aktivite-
ter som marknadsförts på event, mässor 
och på webben. ”VIP-besök” innebär 
att presumtiva studenter som sökt en 
utbildning får besöka universitetet för 
att bland annat träffa lärare vid den sökta 
utbildningen, se på studentbostäder och 
uppleva Luleå. 

Förutom aktiviteter vid universitetet 
deltog representanter från universitetet 
vid 25 utbildningsmässor från Kiruna i 
norr till Malmö i söder. Besök gjordes 
även vid gymnasieskolor i hela landet 
samt vid lärcentra i regionen. Studenter 
fick stöd av universitetet för att mark-
nadsföra utbildningarna vid universitetet 
i sin gamla gymnasieskola och uppmunt-
ran gav 23 genomförda besök. 

Effekten av rekryteringsaktiviteterna 
är svåra att mäta, men universitetet kan 
påvisa en långsiktig ökning av antalet 
förstahandssökande till program på 
grundnivå och avancerad nivå med 
61 procent mellan åren 2011 till 2014. 

n Tabell 09 FÖRSTAHANDSSÖKANDE OCH
 REGISTRERADE NYBÖRJARE PÅ
 AVANCERAD NIVÅ
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Genomförda insatser bidrar till att det 
är hög konkurrens om de platser uni-
versitetet erbjuder. Att färre studenter 
har registrerats har sin grund i de prio-
riteringar i utbildningsutbudet som uni-
versitetet genomfört med anledning av 
anpassningen till tilldelat takbelopp.

Antalet helårsstudenter
Antalet helårsstudenter uppgick under 
2014 till 7 890, en minskning med 
425 helårsstudenter från föregående år. 
Minskningen är planerad och ligger 
i nivå med universitetets långsiktiga 
grundutbildningsprognos. 

I och med rekordstora antagningar 
till program de senaste åren samt snabbt 
växande fristående kursvolym har uni-
versitetets långtidsprognos pekat mot 
en stor överproduktion i förhållande till 
regeringens takbelopp. Universitetets 
beslut 2012 om att prioritera program 
före fristående kurser, har gett god 
effekt.

Antalet helårsstudenter inom pro-
gramutbildningarna är drygt 200 f ler än 
2013. Merparten av ökningen återfinns 
på de tekniska utbildningarna. Program-
men inom hälsovetenskap på grundnivå 
och avancerad nivå visar också en viss 
ökning. Övriga programgrupper ligger 
på samma nivå som 2013.

Från en rekordstor fristående kurs-
volym 2012, på 2 454 helårsstudenter, 
har volymen dragits ned under de 
senaste två åren med drygt 1 000 helårs-
studenter. Neddragningen motsvarar 
42 procent av 2012 års nivå. Under de 
närmaste åren kommer den fristående 
kursvolymen ytterligare att begränsas 
med ett par hundra helårsstudenter.

Övertagandet av utbildningarna vid 
Bergsskolan i Filipstad 2012 har innebu-
rit att antalet helårsstudenter på decen-
traliserade platser har ökat från 142 till 
247 under dessa två år.

ANTAL HELÅRSPRESTATIONER
Antal helårsprestationer under 2014 är 
6 479. Minskningen från föregående år, 
med 307 helårsprestationer, är propor-
tionell mot minskningen av helårsstu-
denter, vilket innebär att genomström-
ningen blev 82 procent båda åren. Det 
betyder att den förväntade förbättringen, 
närmare 2 procentenheter, från bland 
annat ett reducerat fristående kursutbud 
uteblev på grund av en allmänt lägre 
prestationsnivå inom både program och 
fristående kurser.

KOSTNAD PER HELÅRSSTUDENT/
HELÅRSPRESTATION
Under 2014 ökade kostnaderna för 
utbildning med 2 procent jämfört med 
2013, medan studentvolymen samtidigt 

Under året satsade universitetet på att öka antalet personliga möten 
mellan studenter och presumtiva studenter som komplement till 
marknadsföringsinsatser.

n Tabell 10 TOTALT ANTAL HELÅRSSTUDENTER

 2012 2013 2014

Arenor* 45 27 12
Civilingenjör 1 835 2 027 2 108
Högskoleingenjör 207 297 365
Övrig teknisk utbildning 461 491 488
Lärare 581 600 567
Samhällsvetenskap 1 095 1 254 1 260
Musik, media och teater 443 500 504
Hälsovetenskap 763 795 827
Avancerad nivå 274 269 342
Fristående kurser 2 454 2 055 1 417
Summa 8 158 8 315 7 890

  -varav avräkning mot anslag 8 005 8 086 7634
  -varav särskilt åtagande 142 224 247
  -varav studieavgiftsskyldiga 10 5 8

Uppdragsutbildningar 59 33 41

Kostnad utbildning (tkr) 645 494 682 665 698 202
Kostnad per helårstudent (tkr) 79 82 88

   *Under avveckling

n Tabell 11 TOTALT ANTAL HELÅRSPRESTATIONER

 2012 2013 2014

Arenor* 49 32 16
Civilingenjör 1 491 1 685 1 751
Högskoleingenjör 129 213 269
Övrig teknisk utbildning 359 395 412
Lärare 518 572 509
Samhällsvetenskap 894 1 038 1 048
Musik, media och teater 362 464 474
Hälsovetenskap 717 746 774
Avancerad nivå 237 235 278
Fristående kurser 1 382 1 406 948
Summa 6 138 6 786 6 479

  -varav avräkning mot anslag 6 063 6 600 6 266
  -varav särskilt åtagande 67 181 206
  -varav studieavgiftsskyldiga 8 5 7

Uppdragsutbildningar 92 37 45

Kostnad utbildning (tkr) 645 494 682 665 698 202
Kostnad per helårsprestation (tkr) 105 101 108

   *Under avveckling
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minskade med 5 procent. Storleken på 
kostnadsökningen indikerar att resurs-
utnyttjandet i utbildning har legat på 
ungefär samma nivå de båda åren. Med 
mindre studentvolym ökade kostnaden 
per helårsstudent med 6 tkr till 88 tkr. 
Kostnaden per helårsprestation blev 
7 tkr högre. Då genomströmningen 
på 82 procent är lika de båda åren, är 
ökningen per prestation följsam med 
kostnadsökningen per helårsstudent. 

PRODUKTIVITET 
I universitetets vision och målbild finns 
ett flertal strategiska mål. Aktiviteter och 
åtgärder som stödjer de strategiska målen 
återfinns i verksamhetsuppdragen. Upp-
följningar som görs under året analyserar 
utvecklingen mot de strategiska målen. 

För området utbildning finns strate-
giska mått för andel kvarvarande stu-
denter på utbildningar efter ett år samt 
genomströmning på kurs. Måttet kvar-
varande studenter anger andelen studen-
ter som finns kvar och studerar på den 
utbildning om minst 180 högskolepoäng 
som de registrerades på som nybörjare. 
Måttet exkluderar studenter som fort-
farande är programstudenter men har 
studieuppehåll eller bytt utbildning samt 
studenter med avbrott på utbildningen. 
Andelen kvarvarande studenter efter ett 
år minskar något, en procentenhet, jäm-
fört med 2013. Minskningen återfinns 
bland de samhällsvetenskapliga utbild-
ningarna och lärarutbildningarna. 

Andelen kvarvarande efter ett år för 
de tvååriga utbildningarna på grundnivå 
och avancerad nivå är lägre än för tre-
åriga utbildningar. Även här minskade 
den totala andelen kvarvarande studen-
ter jämfört med tidigare år. Ett antal 
av utbildningarna på avancerad nivå 
genomförs i samarbete med andra uni-
versitet vilket ger osäkerhet i underlagen.

För måttet genomströmning på kurs, 
det vill säga prestationsgraden för samtli-
ga kurser inom universitetet, var resulta-
tet detsamma som 2013. Den förväntade 
ökningen, baserat på omfördelningen 
mellan fristående kurs och program har 
uteblivit. 

Genomströmningen på program-
kurser som ges på universitetsområdet 

och på distansutbildningarna minskade 
marginellt. Andelen helårsstudenter för 
programutbildningar ökade och utgör 
82 procent av totalsumman för 2014. 
För fristående kurs, som utgör 18 pro-
cent av totalsumman, har genomström-
ningen sjunkit med en procentenhet i 
förhållande till 2013. Fristående kurs på 
distans har lägre genomströmning än 
kurser som ges på universitetsområdet. 
Överlag visade genomströmningen på en 
negativ utveckling, där kurserna som ges 
på universitetsområdet visade en större 
minskning.

STUDENTER SOM INTE TAR POÄNG
Universitet och högskolor ska redovisa 
antalet helårsstudenter som har varit 
registrerade på kurser under höstterminen 
2013 och som inte har tagit några poäng 
på dessa under höstterminen 2013 och 
följande vårtermin.

Antalet helårsstudenter som regist-
rerades på kurser hösten 2013 och som 
inte tagit poäng till och med våren 2014 
är 371. Utfallet är en positiv utveckling 
med en minskning med 132 helårsstu-
denter eller drygt en procentenhet av 
universitets totala antal helårsstudenter i 
förhållande till föregående år. Universi-
tetet anser att redovisningen bör anpassas 
så att studenter som deltagit i examina-
tion med underkänt resultat ej bör klas-
sificeras som nollpresterare. Utfall enligt 
regleringsbrevets definition återfinns i 
tabellen. 

Av antalet helårsstudenter som inte 
presterat poäng återfanns drygt hälften 
på fristående kurser, varav närmare 70 
procent med undervisningsformen dis-
tans. I förhållande till föregående år har 
andelen studenter på fristående kurs som 
inte presterar minskat märkbart, vilket 
är ett positivt resultat då andelen för 
2013 var högt. Programstudenter som 
inte presterar har därmed ökat kraftigt 
i andel men marginellt i antal helårs-
studenter.

Aktiviteter för tidigt avbrott på 
kurser har genomförts. Riktlinjer för 
hantering av tidigt avbrott för främst 
fristående kurs utarbetades och besluta-
des under året. Förväntningar på fortsatt 
positiv utveckling finns för kommande 
år, då andelen fristående kurs kraftigt 
minskats och införda rutiner för tidigt 
avbrott praktiseras. Andra åtgärder som 
diskuteras för att ytterligare minska 
andelen studenter som inte tar poäng 
är; omarbetning av kurser, införande 

av delexamination samt begränsning av 
antalet poäng som student kan antas till 
per termin. 

Examen på grundnivå och 
avancerad nivå
Antalet utfärdade examina var lägre än 
2013, såväl på grundnivå som på avancerad 
nivå. Av de utfärdade examina var 90 pro-
cent enligt den nya högskoleförordningen 
från 2007. 

De utfärdade examina enligt tidigare 
förordning återfinns bland utbildningar 
på grundnivå och visar att det är de 
långa utbildningarna som avviker från 
nominell studietid. Dessa utgör sam-
mantaget närmare hälften av de berörda 
examina för utbildningar på grundnivå. 
Möjlighet till att ta ut examen enligt 
tidigare förordning upphör det kom-
mande året.

Antalet högskoleingenjörsexamina 
ökade men är fortfarande få i en jämfö-
relse med antalet nybörjare och nominell 
studietid. Antalet civilingenjörsexamina, 
utan hänsyn till ny eller gammal förord-
ning, minskar. En ökning av antalet exa-
mina förväntas inom de närmaste åren 
med anledning av den ökade antagning-
en som skett. För det hälsovetenskapliga 
området fortsatte antalet examina att 
öka. Majoriteten av utbildningarna leder 
till yrkesexamina som har hög examens-
frekvens och lägre studiebruttotid. Dessa 

n Tabell 12 PRODUKTIVITET

 2012 2013 2014

Kvarvarande efter 1 år (%) 71 75 74
Genomströmning (%) 75 82 82

n Tabell 13 STUDENTER SOM  INTE TAR 
POÄNG
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studenter väljer i stor utsträckning att 
även ansöka om generell examen. Utfär-
dade lärarexamina ökar och majoriteten 
är på grundnivå, främst förskollärare, 
vilket harmonierar med den ökning av 
utbildningsplatser som gjorts. Andelen 
examina enligt tidigare förordning var 
förhållandevis hög, 17 procent av lärar-
examina på grundnivå, och förklaras 
främst med införande av lärarlegitima-
tionskrav.

Minskningen av antalet examina på 
avancerad nivå inom främst samhällsve-
tenskap harmoniserar med programut-
budet och examina enligt ny förordning 
på avancerad nivå.  

Antalet examina som utfärdades på 
basis av fristående kurs fortsätter att 
minska och utgör 2014 endast enstaka 
procent av totalsumman.

I bilaga 2 till årsredovisningen finns 
utfärdade examina sorterad på program-
registrering.

Utbildning på forskarnivå
Fem forskningsämnen omprövades under 
2014; Industriell produktions miljö, 
Matematisk statistik, Materialteknik, 
Processmetallurgi respektive Teknisk 
psykologi. Forskning och utbildning på 
forskarnivå kommer därmed fortsatt att 
bedrivas inom ämnena. Med forsknings-
ämne avses forskarutbildningsämnen som 
institutionen tilldelas basanslag för och 
som har en professor anställd, med upp-
drag som ämnesföreträdare.

Inom det tekniska området inrät-
tades under 2014 forskningsämnena 
Maskininlärning, Atmosfärsvetenskap 
och Elkraftteknik. Atmosfärvetenskap 
ersatte forskningsämnet Rymdtek-
nik samt Elkraftteknik fick status som 

forskningsämne efter att tidigare endast 
ha varit forskarutbildningsämne. Inom 
det humanistisk-samhällsvetenskapliga 
området inrättades forskningsämnet 
Informationssystem som ersatte forskar-
utbildningsämnet Informatik och forsk-
ningsämnet Data-och systemvetenskap.

Under 2014 bytte tre forskningsäm-
nen namn; Berganläggningsteknik bytte 

till Gruv- och berganläggningsteknik, 
Biokemisk och kemisk processteknik till 
Biokemisk processteknik samt Sjukgym-
nastik till Fysioterapi.

Antagna på forskarnivå
Ett av universitetets strategiska mål är 
att examinera 105 doktorer år 2020. Om 
målet ska nås krävs kraftfulla insatser 
vad gäller rekrytering och antagning de 
kommande två åren. 

2014 ökade antalet nyantagna dok-
torander med 15 till 108 doktorander, 
medan antalet antagna till senare del av 
doktor och licentiat minskade. Ämnet 
sjukgymnastik avvecklades och det 
nya ämnet fysioterapi inrättades. Av de 
nyantagna bytte tre till det nya ämnet 
fysioterapi. Antalet nyantagna med målet 
doktorsexamen inom det tekniska områ-
det var det högsta sedan 2002. 

55 procent av forskarutbildnings-
ämnena antog doktorander under året. 
En tredjedel av de ämnen som ökade 
antagningen från föregående år fick vid 
universitetets utvärdering av forsknings-
ämnen 2014 rekommendationen att öka 
antagningen av doktorander. Inom det 

n Tabell 14 ANTAL EXAMINA I UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

 2012 2013 2014

GRUNDNIVÅ 
Civilingenjör 208 235 181
Högskoleingenjör 32 25 32
Övrig teknisk utbildning 80 105 61
Lärarutbildning 136 149 172
Samhällsvetenskap 194 238 204
Musik media och teater 85 97 82
Hälsovetenskap 350 353 356

AVANCERAD NIVÅ   
Teknik 85 68 62
Lärarutbildning 17 21 23
Sammhällsvetenskap 120 93 48
Musik media och teater 11 9 5
Hälsovetenskap 67 88 58

Totalt antal examina 1 385 1 481 1 284
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tekniska området antogs i genomsnitt 
1,5 doktorander per forskarutbildnings-
ämne. Motsvarande inom det huma-
nistisk-samhällsvetenskapliga området 
var 0,5 doktorander, vilket är det lägsta 
antalet sedan 2007. Även om den interna 
finansieringen förbättras anses bristen 
på extern finansiering påverka rekry-
teringen negativt. Även konkurrensen 
med externa arbetsgivare med ett högre 
löneläge inom det tekniska området, 
anses påverka rekryteringen negativt. 

Antalet nyantagna kvinnliga dok-
torander minskade med drygt hälften 
inom det humanistisk-samhällsveten-
skapliga området och bidrog därmed 
till att minska totala andelen nyantagna 
kvinnor med sex procentenheter till 36 
procent. Andelen nyantagna kvinnliga 
doktorander inom det tekniska området 
ökade något.

De nyantagna doktorandernas ålder 
skiljde sig åt mellan utbildningsområ-
dena. 67 procent inom det humanistisk-
samhällsvetenskapliga området var 40 
år eller äldre medan endast sex procent 
inom det tekniska området tillhörde 
den åldersgruppen. 63 procent av de 
nyantagna inom det tekniska området 
var 29 år eller yngre. Differensen kan 
bero på att det är mer vanligt att yrkes-
verksamma som en del i sin kompetens-
utveckling antas till utbildning inom 
det humanistisk-samhällsvetenskapliga 
området, medan doktorander inom 
det tekniska området rekryteras bland 
nyexaminerade. 

Vid universitetet fanns totalt 649 
doktorander varav 85 procent tillhörde 
det tekniska området. Könsfördelningen, 
en tredjedel kvinnliga doktorander, lig-
ger i paritet med de senaste fyra åren. 

Produktivitet i utbildning på 
forskarnivå
Universitetet arbetar medvetet för att 
öka genomströmningen på forskarnivå 
med bibehållen hög kvalitet. Institutio-
nerna har via den interna resursfördel-
ningsmodellen stimulerats till att effek-
tivisera studietiden parallellt med att de 
via olika insatser verkar för att förbättra 
genomströmningen.

Av de som disputerade under året 
nådde 64 procent sin doktorsexamen 
inom fem år, 66 procent inom det tek-

niska området och 56 procent inom 
det humanistisk-samhällsvetenskapliga 
området. Det var en något lägre andel 
jämfört med 2013. 

 Nettostudietiden, där aktivitet som 
överstiger noll procent ingår, är den 
tid doktoranderna aktivt ägnar åt sin 
utbildning. Den nominella tiden är fyra 
år för doktorsexamen respektive två år 
för licentiatexamen. Inom det tekniska 
området var studietiden längre än den 
uppskattade nominella tiden och inom 
det humanistisk-samhällsvetenskapliga 
området var den kortare. Kvinnor hade 
generellt kortare nettostudietid oavsett 
examensmål och utbildningsområdet, 
med undantag doktorsexamen på det 
tekniska området.

Universitetet hade under 2014 386 
helårsdoktorander vilket var 12 f ler än 

n Tabell 15 DOKTORANDER

  2012 2013 2014

Humanistiskt-samhällsvetenskapligt 
vetenskapsområde

  Antal Kvinnor Män Antal Kvinnor Män Antal Kvinnor Män

Nyantagna  23 57% 43% 17 88% 12% 12 50% 50%
 -varav mot lic examen 1 100% 0% 4 50% 50% 2 50% 50%
Antagna till senare del 3 0% 100% 2 50% 50% 1 100% 0%
Totalt antal doktorander 97 65% 35% 98 65% 35% 98 63% 37%

Tekniskt vetenskapsområde 

Nyantagna  84 26% 74% 76 32% 68% 96 34% 66% 
 -varav mot lic examen 3 33% 67% 3 67% 33% 2 0% 100%
Antagna till senare del 8 25% 75% 13 23% 77% 7 29% 71%
Totalt antal doktorander 489 26% 74% 498 27% 73% 551 28% 72%

Totalt LTU 
Nyantagna  107 33% 67% 93 42% 58% 108 36% 64%
 -varav mot lic examen 4 50% 50% 7 57% 43% 4 50% 50%
Antagna senare del 11 18% 82% 15 27% 73% 8 38% 62%
Totalt antal doktorander 586 33% 67% 596 33% 67% 649 33% 67%

n Tabell 16 NETTOSTUDIETID FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ (ÅR)
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Länder där universitetet har avtal avseende utbildning

Universitet samarbetar med stora delar av världen

AFRIKA
Botswana
Marocko
Sydafrika

ASIEN
Kina
Indonesien
Japan
Korea
Singapore
Taiwan
Thailand
Förenade 
Arabemiraten

CENTRAL- 
AMERIKA
Mexico
Nicaragua

EUROPA
Österrike
Belgien
Kroatien
Tjeckien
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Tyskland
Grekland
Ungern
Island
Italien
Lettland

NORD- 
AMERIKA
Kanada
USA

OCEANIEN
Australien

SYDAMERIKA
Argentina
Brasilien
Chile
Colombia
Uruguay

Litauen
Nederländerna
Norge
Polen
Portugal
Ryssland
Slovakien
Slovenien
Spanien
Schweiz
Turkiet
Ukraina
Storbritannien

året innan. Majoriteten försörjdes via 
doktorandanställning. Antalet helårs-
doktorander med försörjning via stipen-
dium minskade under året.

92 procent av det totala antalet dok-
torander hade en aktivitet på en procent 
eller mer. Orsaken till avsaknad av akti-
vitet är oftast föräldraledighet, sjukdom 
eller avbrott och det senare oftast bero-
ende på avlagd examen under våren. 64 
procent av de aktiva doktoranderna stu-
derade på heltid vid årsskiftet. Knappt en 
femtedel bedrev utbildningen på högst 
halvtid. Doktorander inom det tekniska 
området var i majoritet inom både denna 
grupp och bland dem som bedrev studi-
erna på heltid.

KOSTNAD PER DOKTORAND
De totala kostnaderna för utbildning på 
forskarnivå kan inte särskiljas i redo-
visningen. Förekomsten av olika finan-
sieringsformer och studietakt försvårar 
möjligheten att beräkna den faktiska 
kostnaden med hjälp av uppgifter från de 
administrativa systemen. 

Doktorandanställning är den vanli-
gaste typen av försörjningsform. Även 
annan anställning vid eller utanför det 
egna lärosätet förekommer. 

Beräkningen av kostnad per dokto-
rand är framtagen utifrån en schablon-
beräkning med underlag från ekonomi- 
och personalsystemen där kostnad för 

drift och lokaler baseras på doktorandens 
andel av den totala kostnadsomslut-
ningen. Handledningskostnaden beräk-
nas med samma metod. Årskostnaden 
för en doktorand beräknas till 1 218 tkr, 
vilket är på samma nivå som 2013. Anta-
let anställda har ökat inom forskning, 
medan doktorandantalet är oförändrat 
gentemot föregående år. 

Examen i utbildning på 
forskarnivå
Ett av universitetets strategiska mål är 
att de doktorer som examineras ska vara 
eftertraktade och väl förberedda för 
nationella och internationella karriärer. 
Måluppfyllelsen mäts bland annat via 

antalet doktorsexamina. Det långsiktiga 
måltalet för år 2020 är 105 examina vil-
ket motsvarar i snitt 1,5 doktorsexamina 
per forskningsämne och år.

Under 2014 examinerades 67 dokto-
rer vilket är en minskning med sex exa-
mina jämfört med 2013 och utgör 0,93 
doktorsexamen per forskningsämne. 
Antalet licentiatexamina ökade däremot 
med 42 procent till 97 licentiatexamina 
och samtliga utom tre var inom det tek-
niska området. Den stora ökningen av 
licentiatexamina medförde att det totala 
antalet licenciat- och doktorsexamina 
vid universitetet ökade till 164 examina 
vilket är rekord i antal under ett år. 83 
procent av avlagda doktorsexamina före-
gicks av en licentiatexamen inom det 
tekniska området, motsvarande inom 
det humanistisk-samhällsvetenskapliga 
området var 22 procent. Drygt en fem-
tedel av dem som avlade licentiatexamen 
hade 150 högskolepoäng eller mer i sin 
utbildning.

Den kraftiga ökningen av antalet 
licentiatexamina beror sannolikt på 
att universitetet reviderar den interna 
resursfördelningsmodellen från och med 
2015. Den nya modellen medför att 
ersättningen för avlagd licentiatexamen 
upphör medan en disputation ersätts 
oavsett utbildningstid. 

Examensfrekvensen, andelen av 
nyantagna 2009 som examinerats fem 
år senare, blev 56 procent 2014. Antalet 

n Tabell 17 KOSTNAD PER 
 DOKTORAND (TKR)

 2012 2013 2014

HANDLEDARKOSTNAD   
Lön 160 164 170
Drift 40 40 40
Lokaler 20 20 19
Avskrivningar 4 4 4
Delsumma  223 227 233
DOKTORANDKOSTNAD   
Lön/utbildningsbidrag 528 562 562
Drift 267 270 269
Lokaler 130 130 128
Avskrivningar 25 25 26
Delsumma  950 987 985
Totalkostnad 1 173 1 214 1 218
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doktorander som antogs med målet 
doktorsexamen 2009 var relativt högt, 
vilket skapade förväntan om att antalet 
examina under 2014 skulle ha påverkats 
i en något mer positiv riktning än vad 
som blev fallet. 

Andelen disputerade kvinnor mins-
kade med tre procentenheter till 31 
procent, den lägsta andelen på fem år. 
Den relativt låga andelen kvinnliga 
doktorander som antogs sex år tidigare, 
29 procent, kan ha bidragit till ned-
gången. Könsobalansen för doktorander 
visade stor skillnad mellan utbildnings-
områdena; 78 procent är kvinnor inom 
det humanistisk-samhällsvetenskapliga 
området och 24 procent inom det tek-
niska. 89 procent av de disputerade inom 
det humanistisk-samhällsvetenskapliga 
området var 40 år eller äldre medan 
endast 17 procent tillhörde den ålders-
gruppen inom det tekniska området. 

Utbildning i samverkan
REGIONAL OCH NATIONELL 
SAMVERKAN
Vid universitet är samverkan med det 
omgivande samhället integrerat i utbild-
ningsverksamheten. Ambitionen är att 
universitetet ska bidra med och tillgodose 
behov av kompetens regionalt, nationellt 
och internationellt. Det regionala kom-
petensbehovet i både offentlig och privat 
sektor sammanlänkas via diskussioner och 
utbildningar i regionen. Universitetets 
strategiska mål är att vara en ledande 
aktör för livslångt lärande. Som ett bidrag 
till detta erbjuder universitetet exempel-
vis professionsutbildningar på distans med 
flexibla undervisningsformer och bland 
annat tydligare studiehandledningar, 
förändrade studieuppgifter samt nya IT-
verktyg för studenterna.

För att tillgodose gruvindustrins 
behov av kvalificerad kompetens ger 
universitetet en distansanpassad utbild-
ning, högskoleingenjör i Underhålls-
teknik. Utbildningen utvecklades i nära 
samarbete med industrin och ges både i 
Luleå och på ett f lertal andra studieorter 
via distans. 

Universitet har sedan fyra år till-
baka ingått ett avtal om samarbete med 
Försvarsmakten. Samarbetet omfattar i 
dagsläget till största delen examensar-
beten och doktorandarbeten inom säker 
informationshantering, men även upp-
dragsutbildningar. Universitetet genom-
förde under 2014 en uppdragsutbildning 
i Underhållsteknik i samverkan med 
Försvarsmakten. Under året deltog även 
representanter för universitet i work-
shops och diskussioner med Försvars-
maktsrådet angående försvarets framtida 
kompetensförsörjning.

Företrädare för universitetet är repre-
senterade i ett f lertal regionala och loka-
la samarbetsorgan där kompetens- och 
tillväxtfrågor diskuteras. Universitetet 
har representanter i Luleå näringsliv AB 
– branschråd för kompetensförsörjning, 
Länsstyrelsens kompetensförsörjningsut-
skott samt i kommunal- och kommun-
förbund i Norrbotten och Västerbot-
ten. Tillsammans med Länsstyrelsen 
i Norrbottens län deltar universitetet 
i projektet ”Regional förnyelse” med 
syfte att bidra i regionala tillväxt- och 
utvecklingsfrågor. 

INTERNATIONELL SAMVERKAN
Universitetets samarbete med utländska 
lärosäten sker inom en rad olika nätverk, 
dels organiserade utbytesprogram som 
Erasmus, Nordplus, Linnaeus-Palme och 
ISEP, men även bilaterala utbytesavtal. 

Genom att erbjuda våra studenter möj-
ligheter till utlandsstudier och samtidigt 
erbjuda utländska studenter möjlighet att 
studera vid universitetet främjas förståel-
sen för andra länder och internationella 
förhållanden samtidigt som det skapas 
goda möjligheter till internationella 
erfarenheter i studiemiljön hemmavid. 

Under 2014 bedrev 123 studenter 
utlandsstudier via ett utbytesprogram 
eller utbytesavtal, vilket är en ökning 
jämfört med 2013. De f lesta utresande 
studenter valde att nyttja universitetets 
bilaterala utbytesavtal (63 procent). 
När det gäller utresande studenter var 
efterfrågan på studieplatser i engelsk-
talande länder större än utbudet. Av de 
utresande studenterna var 38 procent 
kvinnor och 62 procent män. Det fördes 
dock inte statistik över de utresande som 
valde att åka utanför de avtal universite-
tet erbjuder. 

Ett f lertal studenter deltog i olika 
projekt tillsammans med andra lärosäten. 
Ett exempel är musikstudenterna som 
deltog i ett trilateralt orkesterprojekt 
finansierat via Nordplus. Tillsammans 
med studerade från Oulu University of 
Applied Science i Finland och Univer-
sity of Agder i Norge hade de nätba-
serade föreläsningar och repetitioner. 
De genomförde även två till tre dagars 
repetitioner tillsammans, med avslutande 
konsert, vid fyra tillfällen vid de olika 
lärosätena. 

Under 2014 tog universitetet emot 
342 utbytesstudenter. Den största grup-
pen var, liksom tidigare år, inom det 
europeiska utbytesprogrammet Erasmus 
Mundus (75 procent). De f lesta utby-
tesstudenterna kom från Frankrike, 
Tyskland och Spanien. Antalet utländ-
ska utbytesstudenter som studerade vid 
universitetet minskade kraftigt jämfört 
med föregående år, som ett resultat av 
en medveten minskning för att komma i 
balans mellan ut- och inresande studen-
ter. Huvudorsaken var att universitetet 
hade överskridit takbeloppet, i kombina-
tion med brist på bostäder. Fortfarande 

n Tabell 19 ANTAL PERSONER
 I INTERNATIONELLT UTBYTE

 2012 2013 2014

Utresande studenter 141 103 123
Inresande studenter 497 442 342

Utresande doktorander 14 10 13
Inresande doktorander 14 17 21

*inkluderar EEIGM-studenter som har 
obligatoriskt utbyte inom programmet
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är det en stor utmaning för universitet 
att uppmuntra f ler studenter till utlands-
studier och utlandspraktik. Internatio-
naliseringsarbetet ingår i universitetets 
reguljära kvalitets- och utvecklingsar-
bete. En översyn av avtalen genomfördes 
under året inför starten av det nya Eras-
mus+ programmet. 

Flertalet av universitetets internatio-
nella kontakter sker i bilateral form via 
forskargrupper och utbildningsprogram. 
Under 2014 tillbringade 21 utländska 
studerande på forskarnivå minst en 
månad vid Luleå tekniska universitet. 13 
av universitetets doktorander tillbringa-
de minst en månad utomlands. Detta är 
en ökning jämfört med året innan. Trots 
den låga mobiliteten bland doktorander, 
var internationella inslag i universitetets 
utbildningar på forskarnivå stort. Inom 
de f lesta forskningsområden förekom 
täta internationella kontakter och sam-
arbeten. Närmare 30 procent av de som 
studerar på forskarnivå har en tidigare 
examen från ett annat land än Sverige. 

SAMVERKANSDOKTORANDER
Universitetet har som strategiskt mål att 
förstärka sin position som attraktiv sam-
arbetspartner. Ett sätt att verka för att 
målet ska nås är att doktorander antagna 
vid universitetet bedriver sin utbildning 
i anställning utanför universitetet. Uni-
versitetet har valt att benämna doktoran-
derna samverkansdoktorander.

Bland doktorander med aktivitet 
under hösten hade 96 doktorander, 
20 f ler än vid motsvarande tid 2013, 
försörjning via anställning inom före-
tag, kommun, landsting eller annan 
verksamhet. 69 procent försörjdes via 
ett företag och resterande hade annan 
arbetsgivare än företag eller lärosäte. 84 
procent av samverkansdoktoranderna 
tillhörde det tekniska området och 
knappt en tredjedel var kvinnor. 

Bland de nyantagna doktoranderna 
hade 22 procent en extern anställning. 
Drygt hälften av dessa var anställda 
vid ett företag. Samtliga tillhörde det 
tekniska området. Endast två inom det 
humanistisk-samhällsvetenskapliga 
området hade extern anställning som 
kommun- eller landstingsdoktorand.

Interna satsningar inom 
utbildning
Universitetets vision och strategiska mål är 
att erbjuda attraktiva utbildningar som ut-
manar studenterna. Universitetets målbild 
är att vara känd för sin pedagogiska profil 
och erbjuda stimulerande utbildningar med 
nära koppling till arbetslivet. För att fortsatt 

arbeta för dessa mål har interna satsningar 
inom utbildning gjorts under året. 
Som ett led i arbetet med att uppnå målen 
togs beslutet att utveckla och erbjuda 
utbildningarna Grundlärare, inrikt-
ning mot förskoleklass och grundskolans 
årkurs 1-3 samt Grundlärare, inrikt-
ning mot grundskolans årskurs 4-6 som 
distansutbildningar från och med hösten 
2015. Andra aktiviteter har fokuserat 
på att öka kvaliteten i utbildningarna 
och ge studenterna ökat incitament och 
förutsättningar att fullfölja utbildningen. 
Detta skedde främst genom olika strate-
giska satsningar som syftar till att utveck-
la högskolepedagogiken. Inom området 
utbildning avsattes medel för pedagogiska 
satsningar, bland annat implementering 
av universitetets pedagogiska idé, kopplad 
till visionen LTU 2020. Pedagogisk idé 
är en strategisk satsning som syftar till att 
lyfta fram pedagogiska utvecklingsfrågor 
och bistå i utvecklandet av den peda-
gogiska kompetensen vid universitetet. 
Under året genomfördes implemente-
ringen genom informationsinsatser om 
den pedagogiska idén, inarbetande i den 
interna högskolepedagogiska kursen och 
framtagande av Lärarguide som stöd för 
kursutveckling. 

Satsningens övergripande karaktär 
medförde även att f lertalet av årets stra-
tegiska satsningar, som Flexibelt lärande 
och Pedagogisk utvecklingsfond, kopp-
lades till universitetets pedagogiska idé. 

n Tabell 20 ANTAL SAMVERKANS- 
 DOKTORANDER

 2012 2013 2014

Samverkansdoktorander 99 76 96
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n Tabell 22 ANTAL HELÅRSSTUDENTER I 
 DECENTRALISERAD 
 UTBILDNING

 2012 2013 2014

 142 224 247

Projektet Flexibelt lärande, med syftet 
att ge stöd för ökad genomströmning för 
kurs- och programutbud, med undervis-
ning på såväl universitetsområde som 
distans i olika former, slutfördes under 
året. Den pedagogiska utvecklingsfon-
den gav lärare och lärarlag möjlighet att 
söka medel för pedagogisk utveckling 
nära kopplat till universitetets pedago-
giska idé och totalt beviljades ett drygt 
tiotal projekt medel under året. Som ett 
led i att stärka den interna diskussionen 
om pedagogisk utveckling anordnades 
även en intern högskolepedagogisk 
konferens, vilken planeras bli en årligen 
återkommande aktivitet.

Effekter av utbildning i regionen
Norrbottens län präglas av en positiv 
utveckling, både konjunkturmässigt och 
beträffande arbetsmarknadens utveck-
ling. Universitetet bidrar till den positiva 
utvecklingen i regionen genom kompe-
tensförsörjning och forskning. Några av 
universitetets mest betydande bidrag i 
regionen är att höja utbildningsnivån och 
öka anställningsbarheten hos medbor-
garna.

Utbildning på eftergymnasial nivå 
leder i högre grad till förvärvsarbete då 
det finns ett samband mellan utbild-
ningsnivå och förvärvsintensitet. Under 
de senaste trettio åren har antalet per-
soner i regionen med eftergymnasial 
utbildning mer än fördubblats och under 
samma period har antalet forskarutbil-
dade personer ökat drygt tre gånger. 
Detta innebär att drygt 20 procent av 
arbetskraften i Norrbotten idag har en 
eftergymnasial utbildning jämfört med 

knappt 8 procent för 30 år sedan. Uni-
versitetet har bidragit till denna utveck-
ling då antalet examina som årligen 
utfärdas har trefaldigats under samma 
period, vilket är klart över riksgenom-
snittet. Universitetets betydelse för länets 
positiva utveckling visas även av det 
faktum, att regionen under den kom-
mande tioårsperioden står inför en stor 
utmaning för att klara av kompetensför-
sörjningen.

Regeringens uppdrag och 
särskilda åtaganden

DECENTRALISERAD UTBILDNING
Universitetet har ett särskilt åtagande att 
anordna decentraliserad utbildning mot-
svarande minst 270 helårsstudenter. Med 
decentraliserad utbildning avses hela ut-
bildningar som är förlagda och genomförs 
vid annan ort än någon av universitetets 
orter. Totalt pågick tio olika decentralise-
rade utbildningar under året. 

Under 2014 genomfördes decentrali-
serade programutbildningar med 247 hel-
årsstudenter och 206 helårsprestationer. 

Den fortsatta ökningen av helårsstu-
denter bestod i huvudsak av de tekniska 
utbildningar som ges vid Bergsskolan i 
Filipstad; högskoleingenjör i Berg- och 
anläggningsteknik, två bergsskoletek-
niska utbildningar samt ett Basår. Den 
nyinrättade högskoleingenjörsutbild-
ningen i Materialteknik med inriktning 
metallurgi startade under året i Filipstad. 
Den tvååriga högskoleutbildningen 
Gehörsbaserat musikskapande startade 
åter som en decentraliserad utbildning 
i Borlänge. Högskoleingenjörsutbild-

ningen i Underhållsteknik startade på ett 
f lertal orter, i likhet med föregående år. 
Antalet helårsstudenter för decentralise-
rad utbildning förväntas fortsätta att öka. 
Den totala kostnaden för decentralise-
rade programutbildningar var 23,1 mnkr 
kronor.

Utöver de decentraliserade program-
utbildningarna gavs utbildningar i olika 
distansformer. Totalt registrerades 1 942 
helårsstudenter under året. Distansut-
bildningarna inkluderar programutbild-
ningar och fristående kurser som ges 
utan, eller med ett fåtal, obligatoriska 
sammankomster. Undervisningsformen 
distans stod för 25 procent av det totala 
antalet helårsstudenter 2014 vilket är 
en minskning med fem procenten-
heter i förhållande till föregående år. 
Minskningen var inom det fristående 
kursutbudet. Av den totala andelen hel-
årsstudenter inom programutbildning 
utgjorde program på distans 18 procent, 
exkluderat decentraliserade program. 

Strategiska satsningar för utveckling 
av nya utbildningsformer och f lexibelt 
lärande fortsatte under 2014. Satsning-
arna förväntas bidra till en ökad genom-
strömning.

RYMDVETENSKAP I KIRUNA
Universitetet har ett särskilt uppdrag att 
erbjuda utbildning i rymdvetenskap i 
Kiruna. Fyra utbildningsprogram startade 
2014 och bedrivs i Kiruna; senare delen 
av civilingenjörsutbildningen i Rymdtek-
nik, masterutbildning i Rymdvetenskap 
och rymdteknik (Erasmus Mundus Space 
Master), masterutbildning i Rymdfarkost-
design samt den nyinrättade masterutbild-
ning i Jordatmosfär och solsystem. Antalet 
helårsstudenter för 2014 uppgick till 96 
och antalet helårsprestationer till 82. Totala 
kostnaden för utbildningsverksamheten 
var 12,7 mnkr.

Studenter på civilingenjörsutbild-
ningen påbörjar studierna i Luleå och 
f lyttar inför termin sex till Kiruna för 
specialisering mot antingen Rymd-
farkoster och instrumentering eller 
Rymdens och atmosfärens fysik. Master-
utbildningarna Rymdfarkostdesign samt 
Jordatmosfär och solsystem läses i sin 
helhet i Kiruna. Närheten till Institutet 

n Tabell 21 EFFEKTER AV UTBILDNING I REGIONEN
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för rymdfysik, EISCAT och SSC-
ESRANGE är av stor betydelse för verk-
samheten. Studenterna får god kontakt 
med industrin via gästföreläsningar och 
studiebesök. De ges även möjlighet att 
genomföra experiment i projektkurser 
i samband med industrins ballong- och 
raketf lygningar.

Masterutbildningen i Rymdvetenskap 
och rymdteknik är ett samarbete med sju 
universitet i Frankrike, Finland, Tjeck-
ien, Storbritannien, Tyskland, Japan och 
USA. Universitetet är koordinator för 
konsortiet sedan 2005. Studenterna läser 
första terminen vid universitetet i Würz-
burg i Tyskland och den andra terminen 
i Kiruna. För andra årets studier väljer 
studenterna bland åtta inriktningar varav 
två finns i Kiruna. Utbildningen fick 
under 2014 mycket goda resultat i kvali-
tetsgranskning och bedömning, i den av 
EU-kommissionen, Education, Audio-
visual and Culture Executive Agency, 
genomförda granskningen. Utbild-
ningens mycket goda resultat medförde 
möjlighet till f inansiering i ytterligare 
tre antagningsomgångar från och med 
kommande år.

Forskningsämnena Atmosfärsveten-
skap och Rymdtekniska system finns 
inrättade, och är placerade, i Kiruna. 
Under 2014 rekryterades två nya ämnes-
företrädare och därtill forskande per-
sonal, tekniker och doktorander. Den 
befintliga forskargruppen omfattar två 
professorer, två docenter, en forskaras-
sistent och tre doktorander. Forskningen 
finansieras bland annat av ESA, Rymd-
styrelsen och Vetenskapsrådet. 

STUDIEAVGIFTER
Införandet av studieavgifter innebar att 
antalet antagna tredjelandsstudenter till 
masterutbildningar minskade. Minsk-
ningen var inte så dramatisk eftersom 
universitetet medverkar i sex Erasmus 
Mundus program och därigenom rekry-
terar flertalet tredjelandsstudenter. Under 
2014 hade universitetet 95 avgiftsskyldiga 
studenter. Fem av dessa studenter hade sti-
pendium från Svenska Institutet, fyra beta-

lade själv och övriga var Erasmus Mundus 
stipendiater. En förklaring till det ringa 
antalet avgiftsskyldiga, utanför Erasmus 
Mundus programmen, var att universitetet 
inte genomförde några insatser avseende 
internationell rekrytering. 

Tredjelandsstudenter, som deltar i 
utbildning inom ramen för ett utbytes-
avtal, är enligt regelverket inte avgifts-
skyldiga. Under året var 86 tredje lands-
studenter, som deltog i utbildning inom 
utbytesavtal, registrerade vid universite-
tet. Merparten av dessa studenter kom 
 från våra partneruniversitet i USA, 
Singa pore och Sydkorea. Denna verk-
samhet gentemot tredjeland är balanserad 
avseende in- och utresande studenter.

Universitetets erfarenheter är att 
avgiftsreformen inneburit mindre kon-
kurrens om platserna på de internatio-
nella masterprogrammen. Det är ännu 
för tidigt att säga något generellt om vad 
avgiftsreformen inneburit för kvaliteten 
på studenterna. Universitetet har inte 
haft någon separat antagningsomgång 
för studieavgiftsskyldiga studenter. Trots 
att antalet antagna tredjelandsstudenter 
till masterutbildningar är ringa, är dock 
antagningsprocessen för den studie-
finansierade verksamheten komplicerad 
med många moment. För att underlätta 
arbetet är det angeläget med goda kon-
takter med Migrationsverket och att 
samarbetet fungerar väl. I de fall uni-
versitetet haft direktkontakt med Mig-
rationsverket rörande dessa frågor har 
samarbetet fungerat mycket bra. Ett gott 
samarbete präglade även universitetets 
kontakter med Universitets- och Hög-
skolerådet, Universitetskanslersämbetet 
och Svenska Institutet, liksom övriga 
statliga myndigheter som berörs av stu-
dieavgiftsreformen.

DIMENSIONERING AV LÄRAR- 
UTBILDNINGEN – VÄGLEDNING 
AV STUDENTER
Lärarutbildningarna vid universitetet har 
genom åren rekryterat studenter från 
främst Norrbotten och norra Västerbotten. 

Universitetet har i första hand tagit hänsyn 
till det regionala behovet och planering av 
utbud, i dimensioneringen av lärarutbild-
ningarna. Behovsinventering sker bland 
annat genom kontakter med kommunal-
förbunden i regionen där det visat sig att 
det finns ett stort behov av förskollärare 
och lärare inom bland annat matematik/
naturvetenskap och språk.

För att möta behovet av behöriga för-
skollärare både nationellt och regionalt 
genomförs förskollärarutbildningen både 
på universitetsområdena och via distans. 
Från och med 2014 sker antagning till 
programmet både vår- och hösttermin 
och söktrycket ökade något jämfört med 
föregående år.

Det totala söktrycket till grundlärar-
utbildningarna var oförändrat. För att 
tillgodose önskemål hos skolhuvudmän i 
regionen och öka söktrycket till utbild-
ningarna beslöts att dessa ska erbjudas 
som distansutbildningar från och med 
hösten 2015.

Ämneslärarutbildningen, inriktning 
grundskola årskurs 7-9, erbjöds inte 
eftersom den haft väldigt lågt söktryck 
de senaste åren. Det totala antalet sökan-
de till ämneslärare, inriktning gymna-
sieskolan, minskade något jämfört med 
föregående år. De ämneskombinationer 
där ämnena fysik eller matematik ingick 
hade svårast att attrahera studenter. 

Söktrycket till utbildningen Kom-
pletterande pedagogisk utbildning ökade 
kraftigt. Enligt riktlinjerna prioriterades 
i första hand sökande med matematik 
och/eller naturvetenskapliga ämnen i 
urvalet.

Universitetet fortsatte arbetet med 
att försöka öka intresset inom teknik 
och naturvetenskaplig didaktik, genom 
att profilera förskollärarutbildningen 
mot naturvetenskap och teknik samt att 
diskutera rekryteringsinsatser med kom-
munalförbunden.

Drygt 20 procent av arbetskraften i Norrbotten idag har en eftergymnasial 
utbildning jämfört med knappt 8 procent för 30 år sedan. Universitetet har 
bidragit till denna utveckling då antalet examina som årligen utfärdas har 
trefaldigats under samma period, vilket är klart över riksgenomsnittet.
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KVALITETEN I
VERKSAMHETEN
Universitetet bedriver ett aktivt och systematiskt kvalitetsarbete starkt 
kopplat till kärnverksamheten och universitets vision LTU 2020. 
Universitetets kvalitets arbete bidrar, via flertalet studier och utvärderingar 
samt strategiska projekt, till utvecklingen av verksamheten. 
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n Tabell 23 NÖJD STUDENTINDEX, %

Studenternas nöjdhet med kvalitén i utbildningarna

Studenternas nöjdhet med campus
och lärandemiljön

2013

Studenters nöjdhet i %

2014

2013 2014

"Civilingenjörsutbildning

Högskoleingenjörsutbildning

64% 65%

73% 72%

Studenters nöjdhet i %

Kvalitetsarbete vid universitetet
För att kunna utveckla verksamheten är 
studenternas åsikter en viktig del. Nöjd 
studentindexmätning (NSI) genomförs 
årligen med frågeställningar som speglar 
de strategiska styrmåtten: ”Studenternas 
nöjdhet med kvaliteten i utbildningen” 
och ”Studenternas nöjdhet med universi-
tetsområdena och lärandemiljön”. Efter-
som 2014 endast var andra året som dessa 
styrmått togs ut kan därför kan ingen 
trendanalys göras. Resultaten ligger på 
samma nivå som tidigare år och universi-
tetet arbetar med strategiska satsningar för 
att förbättra såväl kvaliteten i utbildning-
arna som det fysiska universitetsområdet 
och lärandemiljön.

Universitet placerade sig under året 
på en andra plats bland svenska lärosäten 
och tilldelades certifikat för ”Excel-
lent international student satisfaction”. 
Utmärkelsen är en del av en student-
nöjdhetsundersökning från StudyPor-
tals ”International Student Satisfaction 
Awards 2014” där ungefär 7 000 inter-
nationella studenter besvarade en enkät 
gällande europeiska lärosäten, varav 13 
svenska lärosäten nämns i rapporten.

Universitetet medverkade i den 
internationella rankingen U-Multirank 
2014 på lärosätesnivå samt för området 
Mechanical Engineering. Universitetet 
ligger på första plats av samtliga svenska 
lärosäten och på tredje plats av totalt 723 
lärosäten internationellt, gällande indi-
katorn ”publiceringar med externa part-
ners”. Inom Mechanical Engineering 
ligger universitetet på första plats bland 
svenska lärosäten för området ”teach-
ing and learning” samt inom området 
”international orientation”. Resultatet 
bekräftar styrkor och utvecklingsområ-
den som är kända för universitetet. 

Den årliga internkontrollplanen för 
kvalitetsarbete innefattar stickprov av 
kursplaner, intervjuer kring studentåter-
koppling samt statistik kring kursvärde-
ring och programrådsprotokoll. Ett nytt 
gränssnitt, för att spara och publicera 
protokoll på studentwebben, lanserades 
under året.

Tre förbättringsprojekt genomförda 
på lärosätesnivå är E-handelsystem 
för inköp, inventariesystem för intern 
styrning av tillgångar samt ny teknik i 
lärosalar, vilket gett förbättrad kommu-
nikation för distansundervisning mellan 
orterna.

Ytterligare exempel på förbättrings-
projekt som genomfördes under året är 
vidareutveckling av utbildningskata-
logen på webben, för presentation av 
utbildningsutbud, samt nytt schemalägg-
ningssystem.

 
Kvalitet i utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå
Under året togs beslut om att inrätta ett 
Högskolepedagogiskt centrum, med syftet 
att fungera som ett kompetenscentrum 
och en mötesplats för universitetets lärare. 

En ny intern modell för utveckling 
och utvärdering av utbildning tillämpa-
des för första gången 2014, som en pilo-
tomgång. Modellen består av tre kom-
ponenter – kvantitativa mått, självvär-
dering och peer-review. Utvärdering av 
modellen visar att berörda medarbetare 
är nöjda med det interna arbetet och att 
självvärdering skapar dialog, eftertanke 
och ref lektion som är kvalitetsdrivande.

UNIVERSITETKANSLERSÄMBETETS 
UTBILDNINGSUTVÄRDERING OCH 
UPPFÖLJNING
I Universitetkanslersämbetets beslut 2014 
avseende genomförda utbildningsutvär-
deringar fick en examina bedömningen 
”Mycket hög kvalitet”:

 n Musikalisk gestaltning, konstnärlig 
magisterexamen. Nio examina bedöm-
des till ”Hög kvalitet”:

 n Ljudteknik, kandidatexamen
 n Musik, konstnärlig kandidatexamen 
 n Omvårdnad, kandidatexamen 
 n Radiografi, kandidatexamen 
 n Scenisk framställning, konstnärlig 

kandidatexamen 
 n Sjuksköterskeexamen
 n Specialistsjuksköterska, inriktning 

ambulanssjukvård
 n Specialistsjuksköterska, inriktning 

intensivvård
 n Specialpedagogik, kandidatexamen

Sex examina/inriktningar fick be-
dömningen ”Bristande kvalitet”. Dessa 
genomför ett åtgärdsprogram för om-
prövningar av examensrätten inletts enligt 
fastlagd modell:

 n Mediedesign, konstnärlig kandidat
 n Omvårdnad, magisterexamen 
 n Röntgensjuksköterska
 n Specialistsjuksköterska, inriktning 

distriktsjukvård
 n Specialistsjuksköterska, inriktning 

vård av äldre.

Utbildningarna med bedömningen ”bris-
tande kvalitet” inom vårdområdet speglar 
samma resultat som många av motsvaran-
de utbildningar vid andra lärosäten.
Nedläggningsbeslut togs, efter bedöm-
ningen ”Bristande kvalitet”, för:

 n Upplevelseproduktion, kandidat- 
examen

Av universitetets totalt 51 utvärde-
rade examina/inriktningar fram till och 
med 2014 fick 14 procent bedömningen 
”Mycket hög kvalitet”, 69 procent fick 
bedömningen ”Hög kvalitet” och 17 
procent fick ”Bristande kvalitet”. I en 
nationell jämförelse står universitetet sig 

Av universitetets totalt 51 utvärderade examina/inriktningar fram till år 
2014 fick 14 procent bedömningen ”Mycket hög kvalitet”, 69 procent fick 
bedömningen ”Hög kvalitet”

 

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET  |  ÅRSREDOVISNING 2014  –  KVALITET I VERKSAMHETEN



36

bra. En intern uppföljning av samtliga 
utbildningsutvärderingar genomfördes 
och rapporten utgör sedan underlag till 
universitetets ledning och till Universi-
tetskanslerämbetets uppföljning.

Granskning av kurser som inte speci-
fikt omfattas av kursfordringar för 
någon examen genomfördes och kursen 
”Grundläggande entreprenörskap” anses 
uppfylla kraven, medan kursen ”Know-
ledge management” får sex månader på 
sig att uppfylla kraven i Högskolelagen.

Kvalitet i utbildning på 
forskarnivå
Universitetets kvalitetsarbete inom utbild-
ning på forskarnivå följer en fastställd 
modell som består av prefekternas årliga 
redogörelse över vilka kvalitetsförbätt-
rande åtgärder som vidtas på institutions-
nivå gällande rekrytering av doktorander, 
utbildningsprocess och forskarutbildnings-
miljö. Inom ramen för modellen verifieras 
effekterna via enkätundersökningar där 
doktorander, alumner och handledare 
tillfrågas med en viss frekvens. Under 
2014 tillfrågades handledare om sin hand-
ledningssituation. Resultatet visar att det 
finns en positiv inställning till forskarut-
bildningsmiljön och utbildningsprocessen. 
Enkäten visade att handledarna generellt 
är nöjda med handledningens form och 
innehåll, den utbildning och stöd som ges 
för detta samt forskarutbildningsmiljön. 
Utvecklingsområden som framkom, både 
bland doktorander och handledare, var 
utbud och tillgänglighet av ämneskurser 
på forskarnivå. Under året tillfrågades även 

handledare, doktorander och prefekter 
om universitetets mall för individuell 
studieplan samt dess funktion. Svaren 
visade en förväntan på digitalisering av 
den individuella studieplanen samt yt-
terligare utvecklingsarbete för att berörda 
ska uppleva den individuella studieplanen 
som ett stöd i planering och uppföljning 
av utbildningen.

Under året fastställdes riktlinjer för 
handledarutbildning, som numera är 
en sammanhållen utbildning och inte 
uppdelad i två steg. Introduktionsut-
bildningen för nyantagna doktorander 
omarbetades under året vilket innebar 
att doktoranderna mer aktivt medverkar 
i sin egen introduktion till utbildning på 
forskarnivå.

 
Kvalitet inom forskning
Universitetets forskning syftar till att ge 
förutsättningar och verktyg för byggan-
det av det attraktiva hållbara samhället. 
Vartannat år genomförs en utvärdering 
av universitetets samtliga forsknings-
ämnen för att belysa framgång, synlig-
göra svårigheter och driva strategiskt 
utvecklingsarbete. 2014 utvärderades 70 
forskningsämnen i enlighet med univer-
sitetets reviderade modell för utvärdering. 
Modellen innehåller en självvärderingstext 
samt nya indikatorer som speglar natio-
nella strömningar såsom samverkan samt 
spridning av forskningsresultat i högran-
kade tidsskrifter. En majoritet av ämnena 
uppfyllde uppsatta mål för externfinansie-
ring, personalgruppens sammansättning 
(inkluderande andelen disputerad personal 

och handledarkapacitet) samt publikatio-
ner. Fem ämnen uppfyllde målnivåerna 
för samtliga utvärderingskriterier. Tre 
ämnen bedömdes brista i måluppfyllelsen 
till en sådan grad att en handlingsplan för 
ämnets utveckling begärdes in. Resultatet 
visade en markant förbättring av forsk-
ningsförutsättningar jämfört med tidigare 
utvärdering, då olika brister föranledde 
framtagande av handlingsplaner för 26 av 
69 forskningsämnen. 

Utvärderingen identifierade ett 
behov av att öka doktorandgruppens 
storlek och genomströmingen i forskar-
utbildningen för att nå universitetets 
strategiska mål om 105 doktorsexamina 
per år från 2020. Därutöver belystes 
vikten av tillsättning av ämnesföreträ-
darvakanser, eftersom dessa vakanser slår 
hårt mot forskningsämnenas måluppfyl-
lelse. Årets utvärdering resulterade i en 
omstrukturering av forskningsämnen 
inom området trä. En forskningsäm-
nesportfölj kommer att utvecklas under 
kommande verksamhetsperiod som ett 
verktyg för att stödja universitetets lång-
siktiga forskningsstrategi.

 I visionen LTU 2020 fastställdes nio 
starka forsknings- och innovationsom-
råden. Områdena ska utveckla fråge-
ställningar som är mångvetenskapliga 
och intuitionsövergripande för att stärka 
universitetets profilområden samt ge 
förutsättningar för byggandet av det att-
raktiva hållbara samhället. Under 2014 
presenterades visioner för respektive 
område samt prioriterade forsknings-
frågor och/eller utvecklingsstrategier. 
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Etablerandet av forsknings- och innova-
tionsområdena bidrog till utvecklingen 
av nya forsknings samarbeten både inom 
universitetet och med externa parter.

 
Samband mellan forskning och 
utbildning
Ett nära samband mellan forskning och 
utbildning är en grundläggande utgångs-
punkt för all utbildning inom universi-
tetet. Detta betyder bland annat att de 
senaste forskningsresultaten integreras 
i utbildningar, och att det säkerställs att 
metoder och arbetssätt från forskning till-
lämpas i utbildningarna. En förutsättning 
för att säkerställa detta är att andelen lärare 
med vetenskaplig kompetens är hög. Ett 
av de strategiska måtten, som används för 
styrning, visar universitetets vikt vid andel 
disputerade lärare. Andelen lärare med 
vetenskaplig/konstnärlig kompetens ligger 
på en hög nivå inom de flesta av universi-
tetets områden, främst inom det tekniska 
vetenskapsområdet. En hög vetenskaplig 
eller motsvarande konstnärlig kompetens 
är även ett krav vid nyrekryteringar.

Vid etablering av nya utbildningar 
finns kriterier för relevant forsknings-
överbyggnad för att säkerställa kopp-
lingen mellan utbildning och forskning. 
Sambandet stärks även genom att ämnes-
företrädaren, med övergripande kvali-
tetsansvar, säkerställer att kursinnehållet 
har god forskningsanknytning. Genom 
att aktiva forskare deltar i utbildningen 
och förmedlar forskningsresultat till 
studenter synliggörs sambandet mel-
lan forskning och utbildning. Studenter 
kommer också i kontakt med forsk-
ningen genom att vara delaktiga i pro-
jektkurser baserade på forskningsprojekt 
samt genom att studenter involveras i 
forskningsprojekt och där bidrar till att 
lösa ett delproblem inom det aktuella 
forskningsområdet. Vid examensarbeten 
tillgodoses att studenten får en handle-
dare med forskningserfarenhet inom valt 
ämnesområde.

Studentstöd
Under 2014 var fokus att säkra servicen 
 till studenterna. Arbetet mellan de 
serviceinriktade funktionerna kvalitetssäk-
rades, gemensamma riktlinjer på de olika 
universitetsorterna utformades och sys-
temstödet utvecklades. Med utgångspunkt 

från modellen för ökad genomström-
ning har vägledningsprocessen fokuserat 
på att förbättra studentuppföljning och 
tillgänglighet. Institutioner, studentkårer 
och funktioner inom Verksamhetsstödet 
samarbetade för att ge studenterna ett 
gott bemötande samt en akademisk och 
social grund inför sina studier. Den årliga 
nybörjarenkäten visade att 97 procent av 
109 svarande fått en positiv upplevelse av 
studiestarten. Projektet Kunskapsmento-
rer, där äldre studenter stödjer studenter i 
årskurs ett i studieteknik samt aktiviteter 
för utlandsstudier genomfördes. ”Ettnings-
aktiviteterna”, vars syfte är att tydliggöra 
bilden av ett framtida yrke samtidigt som 
den akademiska hemvisten stärks, uppskat-
tas av studenterna. Antalet studentdeltagare 
vid ”Ettningsaktiviteterna” är fortsatt högt. 
Studenthälsans verksamhet kartlades, med 
fokus på studenters hälsa och uppdraget 
har förtydligats. 

Sammantaget visade resultaten i stu-
dentenkäten att det arbete som genom-
förts under de senaste åren har medfört 
att studenterna upplever förbättrad 
service och bemötande. Detta gäller ett 
f lertal av universitetets stödfunktioner. 
92 procent av de 1 187 svarande är nöjda 
eller mycket nöjda med den service och 
det stöd som universitetet erbjuder.

Styrning och kontroll
I enlighet med kraven i förordningen 
(2007:603) om intern styrning och 
kontroll har universitetet bedrivit ett 
systematiskt arbete med intern styrning 
och kontroll. För att skapa en struktur har 
universitetet arbetat med två delprocesser, 
styr- och ledningsprocessen samt kontroll-
processen. Med styr- och ledningspro-
cessen avses den strukturerade verksam-
hetsplaneringen och uppföljningen där 
riskanalysen utgått från universitetets 
vision Ltu 2020, och de övergripande må-
len. Med kontrollprocessen avses löpande 
kontroller av verksamhetens kärn- och 
stödprocesser där riskanalysen utgått från 
lagar, policyer, riktlinjer etc. Kontrollerna 
och resultaten har sammanställts i en 
internkontrollplan.

Vid varje sammanträde i universi-
tetsstyrelsen har det funnits en stående 
punkt där information lämnats om uni-
versitetets arbete med intern styrning 
och kontroll. En gång om året lämnas en 

mer detaljerad redogörelse som underlag 
för bedömningen av den interna styr-
ningen och kontrollen.

Inför planeringeringsperioden 2013–
2014 genomfördes riskanalyser och vär-
deringar tillsammans med rektorsrådet, 
rektors chefsgrupp, fakultetsnämnderna, 
verksamhetsstödets chefsgrupp och stu-
dentkårerna. För perioden prioriterades 
22 universitetsövergripande risker förde-
lat inom områdena forskning (5), utbild-
ning (11) samt kultur och miljö (6). Den 
senaste uppföljningen visade att f lertalet 
åtgärder är vidtagna och bedömningen är 
att riskerna minskat alternativt kvarstått. 

Universitetets internkontrollplan, 
för samma period, består av 23 moment 
som följts upp. Momenten utgick från 
universitetets verksamhetskarta, där pro-
cesserna Utveckla utbud (1), Attrahera 
kompetens (2), Utbilda studenter och 
doktorander (4) och Säkra intern miljö 
(16) särskilt prioriterades. Uppföljning-
arna har skett löpande och sammanställs 
och dokumenteras i bedömningsunder-
laget till universitetsstyrelsen. Utifrån de 
genomförda internkontrollerna har olika 
typer av åtgärder vidtagits för att minska 
riskerna. Resultatet av kontrollerna har 
inte föranlett några kraftfulla åtgärder 

Universitets internrevision har följt 
upp och bedömt universitetets interna 
styrning och kontroll. Under 2014 har 
internrevisionen granskat, rapporterat 
iakttagelser och lämnat rekommenda-
tioner till universitetsstyrelsen kopplat 
till rekrytering och genomströmning av 
doktorander, IT-styrningen inom uni-
versitetet, institutionernas inre organisa-
tion samt tillämpning av samverkansav-
talet. Utvärderingar och granskningar 
har även skett av externa parter, exem-
pelvis via Universitetskanslersämbetets 
kvalitetsutvärderingar samt Riksrevisio-
nens granskningar. 

Sedan hösten 2013 har universitetet 
aktivt arbetat med att utveckla den två-
åriga verksamhetsplanerings- och upp-
följningsprocessen. Uppkomna förslag 
till förbättringar och förändringar har 
påverkat planeringsprocessen för plane-
ringsperioden 2015 till 2016. 

Sammantaget bedömer universitetet 
att det finns en process som säkerställer 
att den interna styrningen och kontrol-
len är betryggande.

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET  |  ÅRSREDOVISNING 2014  –  KVALITET I VERKSAMHETEN



38

Hållbar utveckling
I Högskolelagen (SFS 1992: 1434) 1 
kap. 5§ står det att ”Högskolorna skall i 
sin verksamhet främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande 
generationer tillförsäkras en hälsosam och god 
miljö, ekonomisk och social välfärd och rätt-
visa”. Detta har universitetet tagit fasta på 
i visionen LTU 2020 där universitetet är 
med och utvecklar det attraktiva, hållbara 
samhället genom: 

 n forskningsresultat som förändrar
 n utbildningar som utmanar
 n individer som samverkar

För att universitetet ska vara med och 
utveckla det attraktiva samhället, både 
direkt genom forskning och indirekt 
genom utexaminerade studenter, krävs 
det att hållbar utveckling är en del av 
både utbildningen och forskningen. 
Detta är tydligt i universitets miljöpoli-
cy, där vikten av integration av miljöfrå-
gor i utbildningar och kurser samt upp-
muntran av studenterna till att verka för 
en hållbar utveckling i sina yrkesroller 
efter avslutade studier lyfts fram. Inom 
de av universitetet utpekade nio starka 
forsknings- och innovationsområdena 
finns mål där det framgår hur respektive 
område bidrar till utvecklingen av ett 
attraktivt, hållbart samhälle. 

Enligt planen 2025 för universitets-
området i Luleå ska allt som planeras och 
byggs vara långsiktigt hållbart: ekolo-
giskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt.

Detta är i högsta grad aktuellt i och 
med den stora om- och tillbyggnationen 
av A-huset i Luleå, som startade under 
hösten 2014. Den kommer att innebära 
att ca 2 500 kvadratmeter nya ytor ska-
pas för kontor, undervisningslokaler 
och mötesplatser samt att de befintliga 
lokalerna moderniseras. Som ett led i det 
hållbara tänkandet kommer det förbere-
das för att omhänderta den värme som 

alstras, för att kunna värma upp A- och 
D-huset. Fastighetsägaren i Luleå, Aka-
demiska Hus har ansökt om att A-huset, 
när det är klart, ska certifieras som Mil-
jöbyggnad Silver, vilket bland annat stäl-
ler krav på energi, inomhusmiljön och 
materialval. Akademiska Hus fortsatte 
även arbetet med injusteringar av värme 
och ventilation samt installation av när-
varostyrning på kontor, i laborationssalar 
och korridorer i C-huset. Åtgärder för 
att bli energi effektivare utförs ständigt i 
samråd med Akademiska Hus och andra 
hyresvärdar.

Arbetet med att minska antalet tjäns-
teresor och samtidigt få en närmare 
kontakt mellan orterna fortsatte med 
utbyggnaden av rum för videokonferen-
ser och användandet av Adobe Connect. 
I dagsläget finns det fem videokonfe-
rensrum på universitetsområdet i Luleå 
samt ett rum i Kiruna, Piteå respektive 
Skellefteå. Utöver dessa finns det ytter-
ligare ett videokonferensrum på Veten-
skapens hus i centrala Luleå. 

Under året inleddes ett program som 
innehöll ett f lertal projekt för att för-
bättra studentmiljön vid universitetet. 
Detta sker bland annat genom ombygg-
nation av några utvalda ytor, som ska 
renoveras och uppdateras. Det ingår även 
att göra långsiktigt hållbara möbel- och 
materialval samt att utrusta dessa miljöer 
med effektiva och ändamålsenliga sor-
teringsmöbler, för att utveckla arbetet 
med källsorteringen. Som ett led i detta 
köptes det även in nya större sorterings-
möbler till bland annat Ljusgården, för 
att kunna ta hand om den större mängd 
avfall som genereras i anslutning till 
bland annat tentaperioderna, när många 
studenter väljer att plugga där. Detta 
genomförs för att uppnå målet med Sve-
riges bästa studentmiljö till 2017.

Universitetets säkerhetsarbete
Enligt universitetets policy för säkerhets-
arbete ska säkerhetsarbetet inriktas på att 
effektivt begränsa risker och förebygga 
skador inom områdena fysisk säkerhet, 
person- och informationssäkerhet samt på 
kris- och katastrofhantering. En säker-
hetsgrupp finns inrättad för övergripande 
samordning, gemensam planering och 
uppföljning av säkerhetsfrågor. Gruppen 
är förslagsställare till universitetsledningen 
i frågor som rör den universitetsövergri-
pande planeringen av säkerhetsarbetet.

Ett kontinuerligt arbete med risk- 
och sårbarhetsanalyser, krisplanering och 
incidenthantering inom de olika säker-
hetsområdena utgör viktiga komponen-
ter i säkerhetsarbetet. Säkerhetsområdet 
personsäkerhet är även en del i universi-
tets systematiska arbetsmiljöarbete.

Universitetet har de senaste åren 
arbetat för att förbättra informations-
säkerheten enligt Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps riktlin-
jer. Bland annat har en mer detaljerad 
informationssäkerhetspolicy samt rikt-
linjer för klassif icering tagits fram och 
en riskanalys har genomförts. Under 
2014 granskade internrevisionen IT-
styrnings- och informationssäkerhets-
arbetet. Internrevisionen bedömde att 
arbetet fungerar tillfredsställande men 
pekar ut förbättringspotential gällande 
hur det operativa ansvaret är uppdelat, 
internkommunikation av informations-
säkerhetspolicyn samt arbetet med infor-
mationsklassif icering.

Inom området fysisk säkerhet inrik-
tade sig universitetet under 2014 på att 
förbättra skalskyddet samt att upphandla 
nya entreprenörer och nya leverantörs-
oberoende system. 
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n Tabell 25 KÖNSFÖRDELNING BLAND  
 REGISTRERADE STUDENTER 
 I TERMIN 1 (%)

Grundnivå

Avancerad nivå

2012 20142013

"Civilingenjörsutbildning

52% 48% 56% 44% 53% 47%

2012 20142013

50% 50% 35% 65% 49% 51%

Män Kvinnor

n Tabell 24 KÖNSFÖRDELNING BLAND REGISTRERADE STUDENTER I ÅRSKURS 1 PÅ GRUNDNIVÅ (%)
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Universitetskultur
Universitetskulturen ska präglas av respekt, 
öppenhet, samarbete, tillit och ansvar. Den 
bygger på att medarbetarna är tydliga, 
tillitsfulla och ansvarstagande samt vågar 
utmana och ifrågasätta för att släppa fram 
nya tankar och idéer. Medarbetare och 
studenter ska vara stolta över varandra 
och över att tillhöra universitetet. Forsk-
ning och utbildning präglas av kreativitet, 
nytänkande, initiativförmåga och ansvar. 
I samverkan med omvärlden och med 
forskningsresultat som förändrar samt 
utbildningar som utmanar, bygger univer-
sitetet det attraktiva långsiktigt hållbara 
samhället.

För att ytterligare synliggöra uni-
versitetskulturen arbetade universi-
tetet under 2014 med utveckling av 
arbetsgivarpolitiken och då främst med 
medarbetarskap, ledarskap, samverkan 
och arbetsmiljö. Universitetet beslutade 
om en ny medarbetarpolicy och revi-
derade arbetsmiljöpolicyn. Samverkan 
och arbetsplatsträffar vidareutvecklades 
genom fortlöpande dialoger med fack-
liga företrädare, medarbetare och chefer. 
Tillsammans med universitetets vision 
LTU 2020 utgör policydokumenten bas 
för universitetskulturen, som komple-
ment finns riktlinjer och handlingspla-
ner. 

Universitetet fortsatte satsningarna 
på chefs-, ledar-, och medarbetarutbild-
ningar. Internutbildningarna samlades i 
ett webbaserat system. Nyfiken på ledar-
skap samt Att leda utan att vara chef  var 
två aktiviteter för att säkra den långsik-
tiga chefsförsörjningen.

Universitetskulturen är även syn-
lig regionalt genom att forskning och 
utbildning bedrivs på utbildningsor-
terna. Vid universitetet finns forskare, 
lärare och studenter från hela världen 
vilket medför inblick i samt respekt och 
förståelse för andra kulturer. Mång-
falden berikar eftersom studenter och 
medarbetare med olika ursprung tillför 
andra perspektiv och kunskaper. Uni-
versitetet har naturliga mötesplatser för 
såväl studenter som medarbetare vilket 
skapar närhet och öppenhet för god 
kommunikation och ömsesidig utveck-
ling. Det innebär större möjligheter 
för nyskapande idéer och verksamhets-
utveckling. Universitetets satsning på 
internationalisering, bland annat inom 
kompetensförsörjning, ledde till en 
ökning av andelen utlandsrekryterade. 
Utvecklingsprogrammet Leadership 
in Sweden genomfördes för att stötta 
nyrekryterade lärare och forskare. Kur-

ser i svenska genomfördes för utlandsre-
kryterade medarbetare, vilka erbjöds på 
f lera kunskapsnivåer.

Samarbete och delaktighet präglade 
planeringsprocessen inför verksamhets-
planeringen 2015-2016. En universitets-
gemensam start genomfördes i februari. 
Därefter fortsatte det fortlöpande arbetet 
vid institutioner, verksamhetsstöd och 
fakultetsnämnder. Fördjupade möjlighe-
ter att påverka integrerades i verksam-
hetsplaneringen och dialoger genomför-
des inför uppföljningstillfällena. 
 
Jämställdhet i utbildningar på 
grundnivå och avancerad nivå
Jämställdhetsaspekten i utbildningar på 
grundnivå och avancerad nivå beaktades 
på flera sätt. Gemensamt är medvetenhet 
och målsättning att studenter och presum-
tiva studenter ska möta både kvinnor och 
män i aktiviteter och information som 
rekryteringssammanhang, marknadsfö-
ring och vid alumn- och företagsträffar. I 
undervisningen möter studenter kvinnliga 
och manliga lärare som resultat av sats-
ningen på jämställdhetsarbete i rekrytering 
och vid befordran av medarbetare. En 
jämnare könsfördelning beaktas vid tillsät-
tande av exempelvis utbildningsledare och 
andra uppdrag av vikt för utbildningarna. 
Under året fastställdes organisationen för 
arbete med lika villkor och jämställdhet 
för studenter och medarbetare.

De hälsovetenskapliga utbildningarna 
har tydligt fokus på män och kvinnor i 
vården och vårdandet. Kurslitteraturen 
speglar ett jämställdhets- och genusper-
spektiv genom aktiva val av författare, 
patientfall och klientfall när så är möj-
ligt. I undervisningen synliggörs skill-

nader mellan könen på symtombilder 
vid vissa sjukdomar samt likheter och 
skillnader i hälsa genom livet. 

Inom lärarutbildningarna ingår 
jämställdhetsperspektivet tydligt i den 
utbildningsvetenskapliga kärnan samt att 
genus också tas upp i undervisningen. 
Inom förskollärarprogrammet är jäm-
ställdhet ett prioriterat utvecklingsom-
råde. 

Inom musik, dans och teater ingår 
genusfrågor som en naturlig del i utbild-
ningarna. I medieutbildningarna är 
representation av kön och genuskon-
struktioner i medierna ett naturligt och 
kontinuerligt inslag. Jämn könsfördel-
ning för exempelvis bedömare av de sär-
skilda antagningsproven beaktas särskilt.

Inom de tekniska utbildningarna som 
traditionellt lockar f lest manliga stu-
denter bedrevs aktivt rekryteringsarbete 
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n Tabell 26 KÖNSFÖRDELNING BLAND  
 NYTAGNA DOKTORANDER (%)

Humanistiskt-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde

Tekniskt vetenskapsområde

2012 20142013

"Civilingenjörsutbildning

43% 57%

88%

12%

50% 50%

2012 20142013

74%

26%

68%

32%
66%

34%

Män Kvinnor

för att locka både män och kvinnor till 
utbildningarna. Aktiviteter genomfördes 
på olika nivåer inom grund- och gym-
nasieskola. Inom området Informations- 
och kommunikationsteknik startade 
under 2014 ett samarbete med Luleå 
kommun och Teknikcollege i detta 
syfte. Ett antal mindre projekt med fokus 
på IT i skolan genomfördes. Bra exempel 
och förebilder lyftes fram genom aktivi-
teter med lärare och rektorer. Workshops 
hölls för träning av programmering med 
pedagoger och lärare. En workshop hade 
särskilt fokus på tjejers intresse för tek-
nik och programmering.

Fördelning mellan kvinnor och män 
som började programutbildningar på 
grundnivå och avancerad nivå 2014 var 
totalt 47 procent kvinnor och 53 procent 
män. Utfallet var en ökning av kvinn-
liga nybörjare med en procentenhet. 
Ökningen återfanns på grundnivå. På 
avancerad nivå som har relativt få nybör-
jare ökade andelen män. 

För vissa utbildningsområden fanns 
fortsatt stor obalans i andel kvinnor 
och män. Civilingenjörsutbildningarna 
hade 2014 den högsta andelen kvin-
nor på 10 år. För högskoleingenjörer, 
övriga tekniska utbildningar, lärare samt 
hälsovetenskapliga utbildningar var 
utvecklingen negativ och den ojämna 
könsfördelningen ökade. Inom respek-

tive utbildningsområde fanns dock stora 
variationer.

Jämställdhet i utbildning på 
forskarnivå
Andelen kvinnor bland nyantagna dokto-
rander minskade med sex procentenheter 
till 36 procent. Det humanistisk-samhälls-
vetenskapliga området har vanligtvis en 
hög andel kvinnor bland doktoranderna 
men då relativt få antogs under året bidrog 
det till att minska den totala andelen 
kvinnor. Inom det tekniska området 
ökade andelen nyantagna kvinnor med två 
procentenheter till 34 procent och inom 
det humanistisk-samhällsvetenskapliga 
området nåddes en jämn könsfördelning. 

Bland det totala antalet doktorander har 
andelen kvinnor varit oförändrad, 33 
procent under de senaste fyra åren.  Vid 
institutioner inom det tekniska området 
varierade andelen kvinnor mellan 9 och 
46 procent och inom det humanistisk-
samhällsvetenskapliga området mellan 17 
och 88 procent. Den största obalansen 
fanns inom institutionerna system- och 
rymdteknik respektive hälsovetenskap.

Institutionerna är medvetna om och 
verkar för en jämn könsbalans. Univer-
sitetets policy och riktlinjer beaktas vid 
rekrytering av handledare och doktoran-
der samt vid val av betygsnämnds leda-
möter, där kravet är att båda könen ska 
vara representerade. 

Jämställdhet inom forskning
För att säkerställa att universitetet når upp - 
satta mål och fullgör sitt uppdrag påbörja-
des ett arbete med syftet att påverka attity-
der och normer. Detta systematiska arbete 
omfattade bland annat verksamhetsproces-
ser och stöddokument. Ansvar och roller 
tydliggjordes i samband med processkart-
läggning av rekryteringsarbetet. 

Under året fastställdes organisationen 
för arbetet med lika villkor och jäm-
ställdhet för studenter och medarbetare. 
Skillnader mellan kvinnor och män 
synliggjordes genom att presentera köns-
uppdelad statistik. Vid en analys av köns-
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fördelningen bland adjungerade profes-
sorer och gästprofessorer upptäcktes att 
endast sex procent utgjordes av kvinnor. 
Vid beslut om strategiska satsningar för 
kommande planeringsperiod vidtogs 
därför åtgärder för rekrytering av under-
representerat kön avseende denna grupp.

För att uppnå jämställdhet inom 
forskning är det nödvändigt att kvinnor 
och män värderas lika vid rekrytering 
och prövning till högre behörighet. 
Universitetet använder sig därför av en 
modell med hållplatser utvecklad av 
forskare från Arbetsvetenskap. Hållplat-
serna, är formaliserade tillfällen för att 
stanna upp och uppmärksamma kritiska 
moment i rekryteringsförfarandet, ger en 
mer genusmedveten rekryteringsprocess. 

I december avslutades universitetets 
satsningar med strategiska medel till 
underrepresenterat kön för att skapa 
förutsättningar för att förbättra universi-
tetets docent- och professorsmeritering. 
Andelen kvinnliga professorer ökade 
från 17 till 19 procent. Under året fat-
tades beslut om kommande karriärut-
vecklingsprogram för underrepresenterat 
kön. Målsättningen är att universitetet 
inom en tvåårsperiod har minst tio f ler 
professorer av underrepresenterat kön. 
Kategorin biträdande universitetslekto-
rer/forskarassistenter ökade från 32 till 
36 procent. Positivt är att antalet rekry-
terade och prövade kvinnor för högre 
behörighet som professor 2014 ökade 
från tre till sex personer. Motsvarande 
siffra för biträdande professorer var 11 
för 2013 och 2014. För åren 2012 till 
2015 finns från regeringen ett rekryte-
ringsmål för professorer som innebär att 
minst 26 procent av de professorer som 
anställs ska vara kvinnor. Under året var 
32 procent av de rekryterade/prövade 
professorerna kvinnor. Inom universite-
tets forsknings- och innovationsområden 
är könsfördelningen på ledande posi-
tioner ojämn och åtgärder vidtogs för 
att bredda representationen genom att 
involvera f ler av underrepresenterat kön. 

Studentmedverkan
Vid universitetet är studentmedverkan 
en självklarhet. Studenternas delaktighet 
berikar verksamheten och uppmuntrar 
utveckling. Studentrepresentanter fanns 
med i samtliga beredande och beslutande 
grupper där frågor om utbildning och 
forskning behandlades. Förutom i fakul-
tetsnämnder och universitetsstyrelse fanns 
studentrepresentation i rektors besluts-
möte, rektorsrådet, rektors chefsgrupp, 
verksamhetsstödets chefsgrupp, utbild-
nings- och forskningsenhetens chefsbe-
slutsmöten, studentservice ledningsgrupp 
samt i institutionernas ledningsgrupper. 
Rektor och universitetsdirektör hade 
också regelbundna möten med kårord-
förandena. 

Studentkårerna var delaktiga i uni-
versitetets studentenkät, NöjdStudent-
Index, som genomfördes under året. 
Studenternas aktiva medverkan var 
värdefull, inte minst för att öka svars-
frekvensen. Luleå studentkår och Tek-
nologkåren arbetade också aktivt med 
att förbättra och utveckla studenternas 
möjligheter till boende.

Studenter – breddad 
studentrekrytering
Universitetet har upprättat en handlings-
plan för breddad rekrytering under tiden 
2013 till 2016. Enligt planen är syftet med 
breddad rekrytering att skapa förutsätt-
ningar för en bred målgrupp att söka, an-
tas och genomföra en högskoleutbildning 
samt att skapa mångfald på utbildningarna. 
Det övergripande målet under 2014 var 
att öka rekryteringen från de icke tradi-
tionella målgrupperna och skapa jämnare 
könsfördelning på utbildningarna, samt att 
verka för en ökad genomströmning.

För att nå målen har universitetet 
bland annat använt studenter med olika 
bakgrund som förebilder i intervjuer på 
webb och i informationsmaterial. Sats-
ningar gjordes på f ler möjligheter till 
personliga kontakter mellan studenter 
och presumtiva studenter. 

Personliga möten skedde inom ramen 
för olika projekt som till exempel Student 
för en dag, minikurs, VIP-besök och 
Öppet Hus. För att underlätta för alla, 
oavsett det geografiska läget eller ekono-
miska förutsättningar, gav universitetet 
resebidrag till enskilda personer och 
grupper för att delta i dessa aktiviteter.

För att stimulera intresset för högsko-
lestudier på lång sikt gjordes insatser för 
ungdomar i olika åldrar, som att pröva 
på universitetskurser, värderingsövning-
ar och LTU-jakten. Representanter för 
universitetet besökte de f lesta gymnasie-
skolorna i regionen och informerade om 
universitetsstudier.

Universitetet utvecklade f lexibla 
utbildningsformer i syfte att gynna bred-
dad rekrytering till exempel distansut-
bildning för förskole- och grundlärare 
1-3 samt för f lera av utbildningarna 
inom hälsovetenskap.

En rad åtgärder gjordes för att öka 
genomströmningen och ge stöd till olika 
målgrupper under hela studietiden, från 
studiestart till examen. Studieintroduk-
tion syftade till att nyantagna studenter 
ska få god kännedom om universitet-
skulturen, studiearbetet och att känna 
trygghet. Under hela studietiden erbjuds 
också studenter stöd med till exem-
pel vetenskapliga texter i bibliotekets 
språkverkstad och matematiska problem 
i mattestugan. För att knyta kontakter 
med arbetslivet erbjöd universitetets 
Career Center föreläsningar och kurser. 

Trovärdighet och god 
forskningssed
Universitetet ska värna för vetenskapens 
trovärdighet och god forskningssed. Inom 
utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå erbjöd universitetet kurser inom 
vetenskaplig metod och vetenskapsteori. 
I många kurser ingick att kritiskt granska 
och opponera på studentarbeten eller 
vetenskapliga artiklar. Inom vissa områden 
genomfördes etisk prövning av examens-
arbeten. 

Universitetets utbildning på fors-
karnivå erbjöd generella kurser i forsk-
ningsetik, vetenskapsteori och hållbar 
utveckling. Som stöd till forskarstude-
rande erbjöds möjlighet till kontakt med 
universitetets doktorandombudsman, för 
stöd och hantering av bland annat fråge-
ställningar kopplat till god forsknings-
sed. För universitetets forskare ingår 
forskningsetik som moment i universi-
tetets handledarutbildning. Vid möjlig 
fysisk eller psykisk påverkan på männ-
iskor skedde prövning av forskningspro-
jekten i etikprövningsnämnden.

n Tabell 27 ANDEL KVINNOR I RESPEKTIVE PERSONALKATEGORI, %

Personalkategori 2012 2013 2014

Professor, tillsvidareanställda 17 17 19
Biträdande professor*/docent 42 42 38
Universitetslektor 39 39 36
Biträdande universitetslektor/forskarassistent 31 32 36

Universitetsadjunkt 56 54 54

* ny befattning fr o m 2011   

Universitetet ska värna för vetenskapens trovärdighet
och god forskningssed. 
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n Tabell 28 ANTAL ÅRSARBETSKRAFTER

Personalkategori 2012 2013 2014

Lärare   
Professorer  114 121 131
Biträdande professor 35 50 67
Universitetslektorer 185 186 176
Biträdande universitetslektor/forskarassistenter 46 52 59
Universitetsadjunkter 126 123 123
Forskare 37 34 40
Gästlärare 1 0 0
Delsumma lärare 544 566 596

Anställda doktorander 288 294 296
Teknisk/administrativ personal 488 526 533

Totalt LTU 1 320 1 386 1 425

n Tabell 30 ANTAL ADJUNGERADE LÄRARE

Personalkategori 2012 2013 2014

Professor adjungerad 37 39 41

Universitetslektor 
adjungerad  7 7 10

Universitetsadjunkt 
adjungerad  20 27 34

n Tabell 29 ANDEL LÄRARE MED 
 VETENSKAPLIG/KONSTNÄRLIG 
 KOMPETENS (%)

  2012 2013 2014

Andel   77 79 76

Utveckling av organisationen 
och intern samverkan
Det har gått fyra år sedan den nya orga-
nisationen med sex institutioner med 
en gemensam inre avdelningsstruktur 
infördes. För att få en bild över hur den 
inre strukturen med avdelningar har 
implementerats granskade internrevisio-
nen under hösten den lösning som finns 
på fyra av institutionerna. De viktigare 
iakttagelser och risker som lyftes fram var 
otydlighet i avdelningschefens ansvar och 
beslutsmandat samt otydlighet i avdel-
ningsnivåns roll och syfte. Åtgärder kom-
mer att vidtas under 2015 för att skapa en 
bättre tydlighet.

Ett lokalt kollektivavtal om samver-
kan med fackliga organisationer teckna-
des 2012. Internrevisionen hade i upp-
drag att utvärdera om samverkansavtalet 
efterlevs och om det lett till önskvärda 
effekter. Bedömningen var att det fanns 
förbättringsmöjligheter, de iakttagelser 
och risker som lyftes fram var: att sam-
verkansavtalets innebörd, syfte och mål 
inte var tillräckligt kommunicerat, att 
det fanns en otydlighet kring arbetsplat-
sträffar, formerna för lokal samverkans-
grupp, samt att det fanns bristande fokus 
på medarbetarsamtal och otydligheter 
kring lönesamtalen. Förbättringsåtgärder 
kommer att ske i samverkan under 2015.

Befintlig personal
Universitetet hade den 31 december 2014 
1 745 anställda, vilket motsvarar 1 425 
årsarbetskrafter. Det är en ökning med 
39 årsarbetskrafter under 2014. Gruppen  
lärare ökade med 30 årsarbetskrafter, 
teknisk/administrativ personal med sju 
årsarbetskrafter. Ökningen går främst att 

hänföra till att antalet biträdande professo-
rer och professorer ökade. Det är positivt 
för universitetet då det stärker forsknings-
miljöerna och medför högre handledarka-
pacitet. Ökningen av universitetsadjunkter 
kan främst hänföras till rekrytering av 
kliniska adjunkter för handledning i sam-
verkan med landstinget. 

Medelåldern för universitetets med-
arbetare var knappt 45 år, vilket innebar 
en föryngring då medelåldern de senaste 
åren legat omkring 50 år. Den sjunkande 
medelåldern förklaras främst av pensions-
avgångar i kombination med en stor 
ökning av nyanställda i ålderskategorin 
upp till 29 år.

På universitetets ledande befattningar 
var könsfördelningen följande; rektor, 
en prorektor och universitetsdirektör är 
män. En prorektor är kvinna och i grup-
pen dekaner och prodekaner är tre av 
fyra kvinnor. Bland de sex prefekterna är 
könsfördelningen jämn. 

Kompetensförsörjning och 
breddad rekrytering till
forskarutbildning
En strategisk och hållbar kompetensför-
sörjning skapar en grund för att upp-
fylla universitetets strategiska mål om ett 
tydligt och ansvarstagande ledarskap/
medarbetarskap samt att rekrytera och 
behålla de bästa medarbetarna. För att följa 
utvecklingen under året, följdes styrmåt-
tet andelen lärare med vetenskaplig eller 
konstnärlig kompetens grund. Vid de flesta 
institutioner var andelen lärare med veten-
skaplig eller konstnärlig kompetens mellan 
82 och 96 procent. Det totala antalet dis-
puterade lärare inom universitetet mins-
kade 2014 från 79 till 76 procent. Orsaken 

till minskningen var att institutionen 
Hälsovetenskap behövde kliniska adjunk-
ter för handledning av studenter och att 
institutionen Konst, kommunikation och 
lärare inom vissa ämnen hade svårigheter 
att rekrytera disputerade medarbetare.

Universitetet eftersträvar en effek-
tiv, transparent, kvalitets- och rätts-
säker rekryteringsprocess. Urval sker 
med utgångspunkt från förtjänst och 
skicklighet. Under året genomfördes 
seminarier i Luleå och Skellefteå om 
urval, särskilt med inriktning på dok-
torandrekrytering. Kvaliteten i rekry-
teringsprocessen utvecklades genom 
inslag i riktade utbildningar till chefer, 
anställningsnämnder och utveckling 
av systemstöd. Ledarutbildningar som 
Nyfiken på ledarskap, Chefsutbildning, 
Att leda utan chefskap samt Introduk-
tion för nya chefer vidareutvecklades. 
Riktlinjer för rekrytering av prefekt, 
huvudutbildningsledare och avdelnings-
chef uppdaterades. Ett administrativt 
system för internutbildning samlade 
utbudet av intern kompetensutveckling 
i ett enhetligt webbaserat system. För att 
uppnå en ökad mångfald av sökanden till 
forskarutbildning spreds information i 
kanaler som Euraxess, Platsbanken och i 
en annonskampanj som särskilt riktades 
till doktorander, samt genom sociala 
medier, nätverk och personliga kontak-
ter. Rekryteringsmaterial för dokto-
rander utarbetades i svensk och engelsk 
version. Universitetet deltog i studentkå-
rernas arbetsmarknadsdagar, LARV, med 
en monter och föreläsningar om att vara 
doktorand.

Mottagandet av internationella med-
arbetare utvecklades genom förbätt-
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rad webbinformation och checklistor. 
Samverkan med LTU Business, lokala 
och externa aktörer som LNAB, Luleå 
kommun, andra statliga myndigheter i 
länet fortsatte att utvecklas. Forskarstu-
derande erbjöds introduktionsseminarier 
på svenska och engelska. Information 
och vägledning om utbildningsvägar vid 
universitetet och framtida möjligheter på 
arbetsmarknaden efter doktorsexamen 
gavs vid frukostmöten och föreläsningar. 
Utlandsrekryterade medarbetare erbjöds 
programmet Leadership in Sweden. 
Kurser i svenska genomfördes även för 
de utlandsrekryterade medarbetarna. 
Kurserna erbjöds på f lera kunskapsni-
våer. För att underlätta för medföljande 
med utländsk bakgrund att komma ut 
på den svenska arbetsmarknaden sam-
verkade universitetet med LTU Business 
i programmet Korta vägen för akade-
miker och Eures representanter från 
Arbetsförmedlingen.

I syfte att bredda rekryteringen sig-
nerade universitetet Euraxess Services 
Network Declaration of Commitment, 
ett ställningstagande för att arbeta med 
rekrytering, mottagande och rättigheter 
för forskare. 

Sammantaget har genomförda åtgär-
der bidragit till bättre förutsättningar 
att attrahera, rekrytera, utveckla och 
be hålla medarbetare vid universitetet.

Internationell samverkan
Universitetet bedrev ett aktivt interna-
tionaliseringsarbete med syfte att främja 
utbildningarnas och forskningens kvalitet, 
öka den internationella mobiliteten bland 
lärare och studenter inom kurser och 
program samt främja en ökad förståelse för 
andra kulturer.

Lärare vid universitetet deltog i inter-
nationella samarbeten med universitet 
över hela världen. I vissa fall skedde 
samarbetena inom program som finan-
sierades av bland andra Sida, Svenska 
Institutet, STINT, Nordiska minister-
rådet eller EU. Under året forskade eller 
undervisade 14 lärare utomlands under 
en sammanhängande period av minst en 
månad. 13 lärare/forskare tillbringade 
minst en månad vid universitetet för att 
undervisa och/eller bedriva forskning.

Inom Erasmus+ programmet under-
visade 16 lärare på annat lärosäte i 
Europa och tre lärare besökte universitet 

för att undervisa. Under året reste fyra 
anställda ut inom administratörsutbyte, 
så kallad ” jobbskuggning” inom samma 
program och universitetet tog emot tre 
personer från Europa. 

Universitetet hade åtta utresande och 
elva inresande lärare samt medarbetare 
som deltog i två planeringsresor, inom 
det av Sida finansierade Linnaeus- 
Palmeprogrammet.

När det gäller att beskriva antalet 
in- och utresande lärare finns det vissa 
mätproblem. Utresande lärare via eta-
blerade mobilitetsprogram räknas och 
rappor teras medan den vanligare for-
men, kortare egeninitierade utbyten inte 
alltid redovisas.  

Universitetet arrangerade återigen en 
så kallad Staff Week inom Erasmus+ 
programmet, med totalt 28 deltagare 
från tiotalet Europeiska länder. Syftet 
med arrangemanget var att erbjuda med-

arbetare från lärosäten runt om i Europa 
möjligheten att besöka ett svenskt uni-
versitet och lära sig själva, och informera 
andra, om universitetens internationella 
verksamhet. 

Sjukfrånvaro
Universitetets låga sjukfrånvaro ökade nå-
got under 2014 och blev 1,89 procent, en 
ökning med 0,43 procentenheter jämfört 
med föregående år. Det var framförallt den 
längre sjukfrånvaron som ökade något. 
Den utgjorde 56 procent av den totala 
sjukfrånvaron, vilket motsvarar cirka fem-
ton helårstjänster.

Kontinuerliga satsningar på förebyg-
gande aktiviteter som personalfriskvård 
och satsningar på förebyggande tjänster 
hos företagshälsovården, liksom tidig 
rehabilitering, bidrog till de fortsatt låga 
sjuktalen. 

n Tabell 31 SJUKFRÅNVARO

Sjukfrånvaron anges i procent av möjlig arbetstid, enligt Ekonomistyrningsverkets anvisningar.
 
2014 –29 år 30–49 år 50 år– Alla anställda
 Kvinnnor 0,79 2,85 3,54 2,93
 Män 0,81 0,94 1,45 1,09

 Totalt 0,8 1,75 2,46 1,89

2013 –30 år 30–49 år 50 år– Alla anställda
 Kvinnnor 3,67 2,21 1,99 2,24
 Män 0,29 0,74 1,3 0,86

 Totalt 1,28 1,38 1,63 1,46

2012 –30 år 30–49 år 50 år– Alla anställda
 Kvinnnor 2,95 2,36 2,96 2,65
 Män 0,28 0,93 1,39 0,99

 Totalt 1,16 1,56 2,15 1,72

n Tabell 32 LÅNGTIDSSJUKFRÅNVARO
Långtidssjukfrånvaron anges i procent av total sjukfrånvaro, 
enligt Ekonomistyrningsverkets anvisningar.
 
2014 –29 år 30–49 år 50 år– Alla anställda
 Kvinnor 0 62 63 61
 Män 54 45 44 45

 Totalt 34 57 57 56
2013 –30 år 30–49 år 50 år– Alla anställda
 Kvinnor 73 40 36 43
 Män 0 6 28 16

 Totalt 61 30 33 34
2012 –30 år 30–49 år 50 år– Alla anställda
 Kvinnor 72 48 61 56
 Män 0 45 54 48

 Totalt 60 47 59 53
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År 2014 blev ytterligare ett stabilt år för universitetet med starkt växande 
externfinansiering, ett fortsatt stort intresse för utbildningarna och ett ekonomiskt 
resultat nära noll. Framgången är en följd av universitetets konkurrenskraft och 
av en aktiv styrning av verksamheten och ekonomin. Intäkterna under 2014 
resulterade i en omsättning som översteg 1,6 miljarder kronor.

EKONOMISK 
UTVECKLING

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET  |  ÅRSREDOVISNING 2014  –  EKONOMISK UTVECKLING



48

n Tabell 33 RESULTATRÄKNING 2014, TKR 

VERKSAMHETENS INTÄKTER    Förändr. % 
  2012 2013 2014 2013-2014

Anslag  979 959 1 023 472 1 009 498 -1
Avgift  149 165 129 095 136 420 6
Bidrag  374 175 418 793 478 643 14

Räntor  7 707 6 762 3 418 -49

Summa  1 511 006 1 578 122 1 627 979 3
    

VERKSAMHETENS KOSTNADER   

Personal  896 646 973 871 1 014 494 4
Lokaler  170 989 180 685 182 447 1
Övrig drift  350 377 373 535 383 463 3
Räntor  1 818 1 423 1 822 28

Avskrivningar  32 596 34 792 36 859 6

Summa  1 452 426 1 564 306 1 619 085 4

Verksamhetsutfall 58 580 13 816 8 894 

Resultat från andelar 
i dotterbolag och 
intresseföretag  -139 -2 207 -3 053 

Årets kapitalförändring 58 441 11 609 5 841 

Lokaler 11% (12)

Drift 26% (26)

Personal 63% (62)

Anslag 62% (65)

Externa 38% (35)

Lokaler 11% (12)

Drift 26% (26)

Personal 63% (62)

Anslag 62% (65)

Externa 38% (35)

n Tabell 35 INTÄKTER OCH KOSTNADER 2014 (2013)

INTÄKTER

UTGIFTER

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

201420132012

25% 24% 24%

2012

2013

2014

n Tabell 34 FINANSIELL STYRKA, TKR

Myndighetskapital (exklusive donations- och statskapital) i förhållande 
till kostnadsomslutningen.

 367 175    378 923 386 971

EKONOMI I BALANS
År 2014 blev ytterligare ett stabilt år för universitetet med starkt 
växande externfinansiering, ett fortsatt stort intresse för utbild-
ningarna och ett ekonomiskt resultat nära noll. Framgången är en 
följd av universitetets konkurrenskraft och av en aktiv styrning av 
verksamheten och ekonomin. Intäkterna under 2014 resulterade i 
en omsättning som översteg 1,6 miljarder.

Under året har det skett en kraftig expansion av forskningen 
och externa medel. Ökningen blev närmare 70 mnkr och 
externfinansieringsgraden uppgick till 63 procent. Förutsätt-
ningarna för en fortsatt utökning av externfinansieringen är 
goda. En utmaning är dock kompetensförsörjningen, som är 
direkt kopplad till tillväxten. En annan osäkerhet för tillväxten 
är risken att nuvarande nivå på forskningsanslagen inte räcker 
som medfinansiering i externa projekt.

De senaste åren har universitetets långtidsprognoser pekat 
mot stor överproduktion inom utbildningen. Från 2013 inledde 
därför universitetet en inbromsning för att anpassa produktio-
nen till ett krympande takbelopp. Åtgärderna, som har utgått 

från universitetets utbildningsportfölj, har främst bestått i en 
omfattande nedskärning av fristående kurser samt tak på anta-
let nybörjare på varje program. Studentvolymen blev 7 890 
 helårsstudenter under 2014, vilket är en neddragning med 
drygt 400 sedan föregående år. Under närmaste planeringspe-
rioden bromsas studentvolymen med ytterligare ett par hundra 
helårsstudenter. Universitetet har kapacitet för mer än 10 000 
studenter, men takbeloppet begränsar möjligheten att tillgodo-
se efterfrågan. 

Det ekonomiska resultatet blev 6 mnkr och den balanserade 
kapitalförändringen för verksamheten vid årets slut uppgick till 
387 mnkr, motsvarande 24 procent av kostnadsomslutningen. 
Målet för universitetet är att ha en finansiell styrka på 15 pro-
cent eller minst 200 mnkr år 2020. Oförbrukade bidrag upp-
gick till 321 mnkr, en ökning med 16 mnkr. En bidragande 
orsak till tidigare års ekonomiska överskott har varit institutio-
nernas försiktighet att öka antalet anställda under expansionen 
inom utbildning inför kommande nedtrappning. En annan 
grund för institutionerna har varit att bygga upp reserver som 
buffert för bland annat finansiering av doktorander. Utdragna 
rekryteringar medför också lägre kostnader än beräknat, vilket 
har påverkat ökningen av myndighetskapitalet. 

Delar av överskottet kommer att användas för att betala den 
planerade överproduktionen av studenter. Beslut har också 
tagits om att medel ska återinvesteras i verksamheten under 
kommande år i den framtida infrastrukturen i forsknings- och 
studentmiljön. Verksamheten planerar även en utökning av 
f ler doktorandanställningar med stöd av överskottet.

Universitetet har en intern obalans av myndighetskapitalet. 
En utmaning är att komma till rätta med verksamheter som 
har negativ resultatutveckling.

Expansionen inom universitetet avspeglar sig i antalet års-
arbetskrafter, som växte med 39 anställda och vid årets slut 
uppgick till 1 425. Ökningen återfinns främst bland professo-
rer och biträdande professorer. Inom de närmaste åren kommer 
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n Tabell 39 RESULTATRÄKNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH
 AVANCERAD NIVÅ, TKR  

   2012 2013 2014
INTÄKTER     
Anslag   646 419 687 180 658 898

   646 419 687 180 658 898

Avgifter   12 725 16 405 14 858
Bidrag   6 913 5 456 9 067
Finansiella intäkter   3 358 3 035 1 518

Summa intäkter   669 415 712 076 684 341

KOSTNADER    
Personal   381 075 408 252 418 779
Lokaler   95 447 100 020 101 603
Övrigt    157 709 161 983 164 791

Finansiella kostnader   11 264 12 410 13 029

Summa kostnader   645 495 682 665 698 202

Verksamhetsutfall   23 920 29 411 -13 861
Transfereringar    
Erhållna medel   260 600 1 168
Lämnade bidrag   -260 -600 -1 168

Kapitalförändring   23 920 29 411 -13 861

n Tabell 38 ERSÄTTNING UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ 
 OCH AVANCERAD NIVÅ, TKR  
  2012 2013 2014
Takbelopp enl. regleringsbrev 608 676 613 826 624 897
Produktion1   619 350 659 425 640 366

Över tak1  10 674 45 599 15 469
Nyttjat anslagssparande2 10 674 45 599 3 915
Sparade prestationer 0 0 11 554
Ersättning   619 350 659 425 628 812

1) Inkl. december prestationer
2) Utgående anslagssparande 2014 är noll

Anslag 37% (39)

Externa 63% (61)

Anslag 95% (95)

Externa 5% (5)

Anslag 37% (39)

Externa 63% (61)

Anslag 95% (95)

Externa 5% (5)

n Tabell 37 ANDEL ANSLAG/EXTERNA MEDEL 2014 (2013)

UTBILDNING

FORSKNING

n Tabell 36 INTÄKTER, KOSTNADER OCH VERKSAMHETSUTFALL  PER VERKSAMHET FÖR 2014, TKR

  Utbildning på grundnivå Uppdrags- Forskning och utb. Uppdrags- 
  och avancerad nivå utbildning på forskarnivå. forskning Totalt
Intäkter  684 341 6 095 841 360 96 184 1 627 979
Kostnader  698 202 5 903 820 328 94 653 1 619 085

Verksamhetsutfall -13 861 192 21 032 1 531 8 894

Resultat dotterföretag   -3 053  -3 053

Kapitalförändring -13 861 192 17 979 1 531 5 841

utbyggnaden av forskning att generera f ler nyanställningar, 
medan utbildning väntas sysselsätta något färre. 

Efter den stora omorganisationen 2011 pågår en successiv 
anpassning av lokalbeståndet till organisationsstrukturen och 
även till de senaste årens expansion i verksamheten. Föränd-
ringarna leder till måttligt ökade lokalkostnader framöver. 
Lokalkostnadernas andel av kostnadsomslutningen har under 
2014 sjunkit med 0,5 procentenheter till 11 procent. Drifts-
kostnaderna var följsamma med ökningen av antalet anställda.

I Budgetunderlaget 2015-2017 beräknade universitetet att 
verksamheten skulle ge ett negativt resultat på 50 mnkr. Utfal-
let blev ett överskott med 6 mnkr. Underskottet inom utbild-
ning, 14 mnkr, överensstämmer i stort sett med budget. Den 
stora avvikelsen finns inom forskning, som har expanderat mer 
än förväntat. En bidragande orsak är att antalet anställda blev 
något lägre än beräknat, vilket resulterade i lägre personalkost-
nader med 24 mnkr. 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Med den goda studentrekryteringen allt sedan 2009 och dess-
utom långa programutbildningar och stor växande fristående 
kursvolym, har den totala studentvolymen ökat stadigt några år. 
Från 2013 visade långtidsprognoserna att med den stora efterfrå-
gan skulle produktionen vida komma att överstiga takbeloppet 
för anslaget. Universitetet beslutade då att ge företräde åt program 
och att begränsa det fristående kursutbudet. Beslutet har gett god 

effekt och under 2014 ökade programstudenterna med cirka 200, 
medan studenter i fristående kurser minskade med cirka 600. 
Sammanlagda volymen blev 7 890 helårsstudenter. De närmaste 
åren kommer fristående kursvolymen att begränsas ytterligare 
med ett par hundra studenter, som en anpassning till takbeloppet 
och i enlighet med universitetets utbildningsportfölj. 

Efter några år med allt sämre genomströmning kom en 
vändning 2013, då prestationsgraden uppgick till 82 procent. 
Under 2014 stannade genomströmningen på samma nivå. För-
väntningarna var att med ett reducerat fristående kursutbud 
skulle genomströmningen förbättras med 1-2 procentenheter 
under 2014. 

Universitetets produktion överskred takbeloppet för tredje 
året i rad under 2014, då överproduktionen blev 15 mnkr. 

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET  |  ÅRSREDOVISNING 2014  –  EKONOMISK UTVECKLING



50

n Tabell 42 EXTERNA MEDEL (AVGIFTER OCH BIDRAG) PER FINANSIÄRSGRUPP INOM FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ, TKR

0

50 000

100 000

150 000

200 000

2014 Totalt 586 944 tkr 

2012 Totalt 498 336 tkr

2013 Totalt 521 076 tkr

Forsknings-
råd

Statliga 
myndigheter

Kommuner/
Landsting

Svenska
företag

Svenska 
stiftelser

EU 
strukturfonder

EU  
ramprogram

Utländska 
företag m.fl.

n Tabell 41 RESULTATRÄKNING FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING 
 PÅ FORSKARNIVÅ, TKR  
   2012 2013 2014
INTÄKTER   
Anslag   333 540 336 292 350 600
Avgifter   15 550 14 469 19 556
Bidrag   367 262 413 336 469 577
Finansiella intäkter   3 785 3 208 1 627

Summa intäkter   720 137 767 305 841 360
KOSTNADER     
Personal   435 582 500 364 528 371
Lokaler   66 037 72 910 72 654
Övrig drift   167 672 186 388 194 451
Finansiella kostnader   22 822 23 317 24 852

Summa kostnader   692 113 782 979 820 328

Verksamhetsutfall   28 024 -15 674 21 032
Resultar från andelar     
i dotterbolag   -139 -2 207 -3 053

TRANSFERERINGAR    
Erhållna medel   58 187 55 560 57 484
Lämnade bidrag   -58 187 -55 560 -57 484
Kapitalförändring   27 885 -17 881 17 979

Under de tre åren har universitetet stegvis nyttjat hela beloppet 
för anslagssparandet, totalt cirka 60 mnkr. I långtidsprognosen 
för 2015-2018 planerar universitetet en viss fortsatt överpro-
duktion, samtidigt som neddragningar görs i registreringar till 
kurser och program. Den planerade totala överproduktionen 
under perioden väntas bli 90 mnkr.

Efter f lera år med stora överskott visade utbildningen 
underskott under 2014, 14 mnkr. Underskottet, som var bud-
geterat, beror främst på överproduktionen samt minus inom 
konstnärliga verksamheten. 

Anslagen till utbildning blev totalt 659 mnkr mot 687 mnkr 
föregående år. Den lägre omslutningen påverkades av skillna-
den i nyttjande av resterande anslagssparande samt av den min-
dre studentvolymen under 2014.

Externa medel, som finansierar utbildning blev totalt 31 
mnkr, vilket är samma nivå som tidigare år. Uppdragsverk-
samhetens andel, som har minskat de senaste åren, blev 6 mnkr 
under 2014. De externa beställarna av utbildning är främst stat-
liga myndigheter.

Forskning- och utbildning på forskarnivå
Intäkterna till forskning uppgick 2014 till 938 mnkr, en ökning 
med 81 mnkr jämfört med 2013. Regeringens satsning på kva-
litetsförstärkning av forskning i senaste forskningspropositionen 
innebar en tillskott med 14 mnkr. Externa medel inom forskning 

blev 66 mnkr högre än föregående år, vilket är en ökning med 13 
procent. 

Det är främst finansiering från Vinnova (+28 mnkr), 
Energi myndigheten (+25 mnkr), Formas (+11 mnkr) och EU:s 
ramprogram (+11 mnkr) som står för ökningen. Universitetet 
har en stark samverkan med svenskt näringsliv och en femtedel 
av de externa forskningsintäkterna kommer direkt från svenska 
företag, 120 mnkr, varav hälften från svensk gruvindustri.

Vinnova, Energimyndigheten och Formas koordinerar den 
nationella satsningen på strategiska innovationsområden. Uni-
versitetets verksamhet ligger i linje med denna satsning och en 
del av forskningens expansion kan härröras till dessa medel. 

Under perioden 2009-2013 finansierades en fjärdedel av 
universitetets forskning med EU:s regionala strukturfonder. 
När programperioden löpte ut 2013 fokuserade forskarna på 
andra intäktskällor. Mycket arbete har lagts ner på att söka 
medel från EU:s forskningsprogram inom FP7 och under år 
2014 från Horizon 2020. Universitetet har beviljats medel, 
bland annat som koordinator för fyra EU-projekt inom Hori-

n Tabell 40 RESULTATRÄKNING FÖR UPPDRAGSVERKSAMHET PÅ   
 GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ, TKR

INTÄKTER  2012 2013 2014
Anslag
Avgifter  9 707 8 628 6 067
Bidrag 
Finansiella intäkter  10 50 28

Summa intäkter  9 717 8 678 6 095

KOSTNADER  
Personal  5 151 4 712 3 618
Lokaler  500 273 336
Övrigt  2 851 2 728 1 942
Finansiella kostnader  3 9 7

Summa kostnader  8 505 7 722 5 903

Kapitalförändring  1 212 956 192

EKONOMISK UTVECKLING  |  ÅRSREDOVISNING 2014  –  LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET



51

n Tabell 44 OFÖRBRUKADE BIDRAG INOM FORSKNING OCH 
 UTBILDNING  PÅ FORSKARNIVÅ  PER FINANSIÄRSGRUPP, TKR  
   2012 2013 2014
Forskningsråd  66 364 98 948 117 237
Statliga myndigheter  36 161 81 194 86 219
Kommuner/Landsting  1 407 2 406 3 844
Svenska företag  15 717 25 121 25 846
Svenska stiftelser  60 487 57 017 58 843
EU:s strukturfonder  10 993 7 097 1 021
EU:s ramprogr  27 282 21 350 17 881
Utländska företag m fl  1 807 4 818 3 731

Summa oförbrukade bidrag  220 218 297 951 314 622

varav oförbrukade bidrag för 
anläggningstillgångar  47 409 47 553 52 449

Oförbrukade bidrag anl.tillgångar i % 22% 16% 17%

n Tabell 43 RESULTATRÄKNING FÖR UPPDRAGSVERKSAMHET INOM
 FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ, TKR

   2012 2013 2014
INTÄKTER      
Avgifter   111 184 89 594 95 939
Finansiella intäkter  554 469 245

Summa intäkter  111 738 90 063 96 184

KOSTNADER     
Personal   74 839 60 543 63 726
Lokaler   9 004 7 482 7 855
Övrigt   22 146 22 436 22 278
Finansiella kostnader  325 479 794

Summa kostnader  106 314 90 940 94 653

Kapitalförändring  5 424 -877 1 531

zon 2020 och ett antal ansökningar väntar fortfarande på 
beslut. Universitetets attraktionskraft återspeglas i en hög ”suc-
cess rate” på inskickade ansökningar under året. Medel från 
EU:s ramprogram har från fjolåret ökat med 11 mnkr, till 68 
mnkr under 2014.

Andelen externfinansierad forskning är högre än någonsin 
tidigare, 63 procent. Med ytterligare externfinansiering i för-
ening med ett oförändrat forskningsanslag blir externfinansie-
ringsgraden orimligt hög. Forskningsanslagets storlek fungerar 
som ett tydligt ”takbelopp” för framtida expansion.

En utmaning för universitetet är att öka konkurrenskraften 
i den nationella kvalitetsbaserade resurstilldelningen genom 
ökad publicering i högre rankade tidskrifter. En ny intern 
resursfördelningsmodell inom forskning införs 2015, som 
bland annat premierar högkvalitativa vetenskapliga artiklar.

Uppdragsforskning omsätter cirka 100 mnkr, vilket är i 
samma nivå som tidigare år. Intäkter till uppdragsverksamhe-
ten kommer till största delen från svenska företag.

Oförbrukade medel
Posten oförbrukade bidrag inom forskning, bestående av inbe-
talda medel som inte upparbetats, ökade från 298 mnkr 2013 till 

315 mnkr 2014. En ökning med 17 mnkr, varav 4 mnkr är medel 
som finansierar anläggningstillgångar. Av balansposten utgör 52 
mnkr medel, som är avsatta till avskrivningskostnader i gjorda 
investeringar. Oförbrukade bidrag från forskningsråd ökade med 
18 mnkr. Postens storlek är avhängig finansiärernas val av utbetal-
ningsrutiner, men även av de långa ledtiderna vid personalrekryte-
ring i samband med projektstart. Oförbrukade medel från Vinnova 
utgör närmare 20 procent av balansposten, främst beroende på att 
utbetalningarna inte följer resursanvändningen, då större delen av 
projektmedlen betalas ut vid projektets början. Övriga forsknings-
råd har en utbetalningsplan som följer beräknad förbrukningstakt. 
Positivt är att förbrukningstakten har ökat, då allt mer resurser 
läggs på forskning. Andelen oförbrukade bidrag i förhållande till 
bidragsintäkter har minskat jämfört med föregående år.

n Tabell 46 BIDRAGSINTÄKTER INOM FORSKNING OCH UTBILDNING 
 PÅ FORSKARNIVÅ PER FINANSIÄRSGRUPP  
   2012 2013 2014
Forskningsråd  83 139 87 046 131 152
Statliga myndigheter  82 215 111 576 138 628
Kommuner/Landsting  18 877 11 111 9 888
Svenska företag  33 985 48 001 49 264
Svenska stiftelser  49 012 42 391 40 799
EU:s strukturfonder  52 711 47 454 27 600
EU:s ramprogram  39 047 53 885 62 245
Utländska företag m fl  8 276 11 872 10 001

Summa bidragsintäkter  367 262 413 336 469 577

n Tabell 45 INBETALDA BIDRAG INOM FORSKNING OCH UTBILDNING  
 PER FORSKARNIVÅ  PER FINANSÄRSGRUPP, TKR  
      2012 2013 2014
Forskningsråd  93 056 133 464 156 967
Statliga myndigheter  110 455 171 673 163 369
Kommuner/Landsting  19 395 15 156 14 034
Svenska företag  22 968 41 801 55 229
Svenska stiftelser  59 212 59 729 35 470
EU:s strukturfonder  96 364 75 814 43 643
EU:s ramprogram  41 595 35 144 51 105
Utländska företag m fl  11 391 20 984 16 308

Summa inbetalda bidrag  454 436 553 765 536 125

Förbrukade bidrag  367 262 413 336 469 577
Omsättning av inbetalda bidrag  81% 75% 88%
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RESULTATRÄKNING, tkr

 Not 14-01-01 13-01-01 
  14-12-31 13-12-31

VERKSAMHETENS INTÄKTER   
Intäkter av anslag 1 1 009 498 1 023 472
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 136 420 129 095
Intäkter av bidrag 3 478 643 418 793
Finansiella intäkter 4 3 418 6 761

Summa  1 627 979 1 578 121

VERKSAMHETENS KOSTNADER   
Kostnader för personal 5 -1 014 494 -973 871
Kostnader för lokaler 6 -182 447 -180 685
Övriga driftkostnader 7 -383 463 -373 535
Finansiella kostnader 4 -1 822 -1 423
Avskrivningar och nedskrivningar 11,12 -36 859 -34 791

Summa  -1 619 085 -1 564 305
   

VERKSAMHETSUTFALL  8 894 13 816

Resultat från andelar i hel- och delägda företag 8 -3 053 -2 207

Transfereringar 9
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag  2 195 4 152
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag  51 536 46 570
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag  4 921 5 438
Lämnade bidrag  -58 652 -56 160

Saldo  0 0

Årets kapitalförändring 10 5 841 11 609
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 Not 2014-12-31 2013-12-31 

TILLGÅNGAR   

Immateriella anläggningstillgångar 11 3 749 5 923
Balanserade utgifter för utveckling  3 600 5 639
Rättigheter och andra Immateriella anläggningstillgångar  149 284

Materiella anläggningstillgångar 12 148 773 133 487
Förbättringsutgifter på annans fastighet  1 535 2 286
Maskiner och inventarier  136 220 128 144
Pågående nyanläggningar  10 506 2 395
Kulturtillgångar  512 662

Finansiella anläggningstillgångar 13 5 416 4 332
Andelar i hel- och delägda företag  5 416 4 332

Varulager mm  254 99
Varulager och förråd  254 99

Fordringar  52 641 59 171
Kundfordringar  27 747 33 206
Fordringar hos andra myndigheter  24 821 25 896
Övriga kortfristiga fordringar  73 69

Periodavgränsningsposter 14 181 854 173 237
Förutbetalda kostnader  56 425 59 922
Upplupna bidragsintäkter  112 879 103 727
Övriga upplupna intäkter  12 550 9 588

Avräkning med statsverket 15 0 -3 915

Kassa och bank 16 648 282 638 511
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  622 635 609 238
Kassa och bank  25 647 29 273

Summa tillgångar  1 040 969 1 010 845
   

KAPITAL OCH SKULDER   

Myndighetskapital 17 395 955 385 977
Statskapital  8 878 6 948
Donationskapital  106 106
Balanserad kapitalförändring  381 130 367 314
Kapitalförändring enligt resultaträkningen  5 841 11 609

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 18 5 869 6 504
Avsättningar för pensioner  1 968 1 835
Övriga avsättningar  3 901 4 669

Skulder mm  237 995 229 593

Lån i Riksgäldskontoret 19 100 171 88 660

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 20 35 346 30 653
Leverantörsskulder  59 061 64 656

Övriga kortfristiga skulder 21 43 417 45 624

Periodavgränsningsposter 22 401 150 388 771
Upplupna kostnader  61 342 67 546
Oförbrukade bidrag  320 904 304 744
Övriga förutbetalda intäkter  18 904 16 481

Summa kapital och skulder  1 040 969 1 010 845

Ansvarsförbindelser 23 3 143 0

BALANSRÄKNING, tkr
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REDOVISNING MOT ANSLAG

Anslag  Ingående Årets  Totalt Utgifter Utgående
  överförings- tilldelning disponibelt  överförings
  belopp enligt belopp  belopp
UH16  14-01-01 regleringsbrev   14-12-31
    
2:19 Utbildning på grundnivå 
 och avancerad nivå 3 915 624 897 628 812 628 812  
2:19 ap. 1 Takbelopp, ram 3 915 624 897 628 812 628 812          
2:20 Forskning och  352 795 352 795 352 795
 forskarutbildning      
  

2:20 ap. 4 Basresurs, ram  352 795 352 795 352 795          
2:65 Särskilda medel till universitet  30 087 30 087 30 087 
 och högskolor (ramanslag)

2:65 ap. 19 Utbildning i rymdvetenskap  6 873 6 873 6 873 
 förlagd till kiruna               
2:65 ap. 20 Decentraliserad utbildning  20 914 20 914 20 914          
2:65 ap. 47 Kvalitetsbaserad resursfördelning  2 300 2 300 2 300

Summa  3 915 1 007 779 1 011 694 1 011 694  
      

ANSLAGSREDOVISNING, tkr

Anslag utbildning på grundnivå och avancerad nivå       
 Enligt regeringsbeslut I:20 2013-12-12, bilaga 1 får universitet och högskolor som redovisar fler helårsstudenter och helårsprestationer än 
vad som ger rätt till ersättning inom takbeloppet s k överproduktion sparas till följande budgetår för att då berättiga till erättning. Överpro-
duktionen uppgår till 11 554 tkr.       
Nyttjande av anslagssparande har skett med 3 915 tkr.       
Anslag forskning och utbildning på forskarnivå      
Enligt regeringsbeslut 1:20, 2013-12-12, Regleringsbrev 2014 för Luleå tekniska universitet, ingår 21 967 tkr som avser medel för 
strategiska forskningsområdet ”Hållbart nyttjande av naturresurser”. Till forskningsstiftelsen MEFOS har överförts 2 195 tkr.   
Stöd för studentinflytande
Enligt regeringsbeslut 1:10, 2014-09-11 tilldelas Luleå tekniska universitet 815 tkr år 2014 för att stödja studentinflytande.   
Anslaget disponeras av kammarkollegiet och är utbetalt.        
Stipendier för studenter som avses i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter   
 Enligt regeringsbeslut 111:3,2014-11-20 tilldelas universitet och högskolor stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter.   
För 2014 tilldelas Luleå tekniska universitet 666 345 kr och är utbetalt.      
  
Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor       
Enligt regeringsbeslut 1:10, 2014-09-11 tilldelas Luleå tekniska universitet 5 103 tkr för att bedriva verksamhet vid innovationskontor.  
Anslaget disponeras av Kammarkollegiet och är utbetalt.        
Utveckling av VFU inom lärarutbildningen        
Enligt regeringsbeslut 1:10, 2014-09-11 tilldelas Luleå tekniska universitet 1 873 tkr för försöksverksamhet med övningsskolor och övnings-
förskolor inom  lärar- och förskollärarutbildningen. Anslaget disponeras av Kammarkollegiet och är utbetalt.
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REDOVISNING AV TAKBELOPP
n TABELL 1 Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR)

Utfall avseende perioden 2014-01-01 – 2014-12-31    

Enligt bilaga 2 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. 

Summan Utfall total ersättning ska avse den totala ersättningen som lärosätet genomför produktion för, 

dvs. oberoende av om den ryms inom tilldelade medel eller inte.    

   HST HPR Utfall 

 Utfall Utfall Ersättn.  Ersättn. total 

Utb.omr. HST HPR (tkr) (tkr) ersättning

Humaniora 400 298 11 551 5 846 17 397

Teologi 0 0 0 0 0

Juridik 305 221 8 813 4 336 13 148

Samhällsv 1 518 1 279 43 884 25 099 68 984

Naturvet 835 618 42 861 26 748 69 610

Teknik 3 023 2 439 155 231 105 624 260 855

Farmaci 0 0 0 0 0

Vård 700 627 38 220 29 651 67 871

Odontologi 0 0 0 0 0

Medicin 220 212 13 427 15 727 29 154

Undervisning 170 142 5 551 5 436 10 987

Verksamhetsförlagd utb 81 64 3 474 3 203 6 676

Övrigt 37 38 1 537 1 288 2 825

Design 20 20 2 910 1 740 4 650

Konst 14 12 2 892 1 059 3 951

Musik 211 194 26 461 15 394 41 856

Opera 0 0 0 0 0

Teater 16 16 4 628 2 305 6 934

Media 50 50 14 760 11 823 26 583

Dans 15 13 3 052 1 508 4 560

Idrott 19 23 2 003 1 115 3 117

Summa 7 634 6 266 381 255 257 902 639 157

Takbelopp (tkr)    624 897 

Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr) 14 260 

 Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr) 0 

 
Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden.         
Totalt antal utbildade helårsstudenter ____25______inom design. Högst får _____20______avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 
Övriga helårsstudenter inom design har avräknats mot utbildningsområdet_______Teknik_________. 

Totalt antal utbildade helårsstudenter ____14_______inom konst. Högst får ____14_______avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.   
Övriga helårsstudenter inom konst har avräknats mot utbildningsområdet______Teknik__________.     

Totalt antal utbildade helårsstudenter ______211_____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_____-___________.

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 _____71______inom media. Högst får _____50______avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.   
Övriga helårsstudenter inom media har avräknats mot utbildningsområdet_____Teknik___________. 

Totalt antal utbildade helårsstudenter ____20_______inom dans. Högst får _____15______avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 
Övriga helårsstudenter inom dans har avräknats mot utbildningsområdet_____Samhällsvetenskap___________.     
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REDOVISNING AV TAKBELOPP
n TABELL 2 Beräkning av anslagssparande och överproduktion (tkr)

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)
Årets takbelopp 624 897
 + Ev. ingående anslagssparande 3 915

Summa (A) 628 812
   

 
B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå   

 
 Ersättning för HPR från december föregående budgetår 1 209
 Utfall total ersättning enligt tabell 1 639 157
  + Ev. ingående överproduktion 0

Summa (B) 640 366
   
Summa (A-B) 1 -11 554

1 Positiv summa förs till tabell över anslagssparandet nedan.
Negativ summa förs till tabell över överproduktion nedan.

Tabell. Anslagssparande
Totalt utgående anslagssparande (A-B)

 - Ev. anslagssparande över 10 % av takbeloppet 2

Utgående anslagssparande 0
 

Tabell. Överproduktion
Total utgående överproduktion 11 554
 - Ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet 2 0

Utgående överproduktion 11 554
  
2 Den del av anslagssparande respektive överproduktion som lärosätet  
inte får behålla utan regeringens godkännande.   
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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, studie- 
dokumentationsförordningen 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 fullgör 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 5 januari år 2015.

UNDANTAG FRÅN BESTÄMMELSER   
Anslag grundutbildning, ramanslag 
Enligt regeringsbeslut 1:12 2013-12-12 bilaga 5, punkt 1 och 2 med-
ges följande undantag:
Universitet och högskolor medges undantag från bestämmelsen 
om redovisning av anslagsmedel enligt 12 § anslagsförordningen 
(2011:223). Avräkning mot anslag och anslagsposter för medel som 
utbetalas till lärosätenas räntekonton i Riksgäldskontoret ska ske i 
samband med de månatliga utbetalningarna till respektive lärosätes 
räntekonto i Riksgäldskontoret.
Universitet och högskolor, dock inte Försvarshögskolan, medges 
undantag från 7 § anslagsförordningen (2011:223) på så sätt att 
lärosätet får överföra såväl överproduktion som outnyttjat takbelopp 
(anslagssparande) till ett värde av högst tio procent av takbeloppet till 
efterföljande budgetår utan att särskilt begära regeringens medgi-
vande. 

Väsentliga uppgifter    
Enligt regeringsbeslut 1:12 2013-12-12, U2013/2918/UH bilaga 5, 
punkt 3 medges universitet och högskolor undantag från bestämmel-
sen enligt 2 kap. 4§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag om att årsredovisningen ska innehålla redovisning 
av västentliga uppgifter. Universitet och högskolor ska istället lämna 
uppgifter enligt bilaga 6 och i samband med upprättandet av noter 
till årsredovisningen särskilt beakta att specifikation ges av låneram i 
Riksgäldskontoret uppdelad på beviljad låneram och utnyttjad låne-
ram vid räkenskapsårets slut samt beviljad och under året maximalt 
utnyttjad kontokredit hos Riksgäldskontoret.

Finansieringsanalys    
Universitet och högskolor medges undantag från bestämmelsen 
enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) andra stycket om årsredo-
visning och budgetunderlag om att i årsredovisningen upprätta och 
lämna en finansieringsanalys till regeringen. 

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 egenutvecklade IT-system.
-  Utgifter för forskning kostnadsförs.  
-  Immateriella anläggningstillgångar saknar fysisk substans, 
 dvs de går inte att ta på men är en tillgång avsedd för 
 stadigvarande bruk eller innehav. 
-  Anskaffningsvärdet ska överstiga 100 tkr och den ekonomiska livs-

längden ska vara lägst tre år och högst fem år i normalfallet.  

Materiella anläggningstillgångar 
Tillgång med ett anskaffningsvärde på 20 000 kr och en 
ekonomisk livslängd på tre år eller längre definieras som 
materiell anläggningstillgång.    
Anläggningstillgång redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar enligt plan med beaktande av eventuellt 
upp-/nedskrivningsbehov     
  
Tillämpade avskrivningstider   
-  Möbler och inredning: 10 år   
-  Datorer: Avskrivningstiden är individuellt bedömd vilket innebär att 

den faktiska ekonomiska livslängden utgör avskrivningstid. I de 
flesta fall innebär detta att persondatorer direktavskrivs.

-  Utrustning och övriga investeringar: Avskrivningstiden är 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.     
     

LTU Holding AB vid Luleå tekniska universitet
Luleå tekniska universitet förvaltar från 1 januari 1998 LTU Holding 
AB. I årsredovisningen redovisas uppgifter om andelar i hel- och 
delägda företag och resultatandelar enligt kapitalandelsmetoden.  
Innehavet redovisas i balansräkningen under posten andelar i hel- 
och delägda företag, statskapital samt resultat från andelar i hel- och 
delägda företag .  Påverkan på universitets kapitalförändring framgår 
av resultaträkningsposten resultat från andelar i hel- och delägda 
företag.

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 bryt-
dagen, redovisas beloppet som periodavgränsningspost. Fordringar 
och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurser. 
        
Periodavgränsningsposter   
Periodiseringar innebär att kostnader och intäkter hänförs till det år 
som dom avser. I allt väsentligt har periodiseringar skett för  
t e x leverantörsfakturor, semesterlöneskuld, avgifter samt intäkter 
som värderats utifrån nedlagda kostnader efter prövning av fordrans 
giltighet mot finansiär. Beloppsgräns för periodiseringar uppgår till 
20 000 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. 
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n NOT 6 Kostnader för lokaler

 140101 130101 
 141231 131231

Total årshyra enligt hyresavtal -170 373 -167 501
Övriga lokalkostnader -12 074 -13 184

SUMMA  -182 447 -180 685

n NOT 7 Övriga driftkostnader

 140101 130101 
 141231 131231

Korttidsinventarier och leasing -24 944 -15 847
Datorer och datatillbehör -42 183 -35 713
Material  -43 975 -41 754
Resor  -56 331 -55 028
Konsulter  -157 121 -166 625
Övriga driftskostnader  -58 909 -58 567

SUMMA  -383 463 -373 535

n NOT 8 Resultat från andelar i hel- och delägda företag

 140101 130101 
 141231 131231

LTU Holding AB -3 053 -2 207

För 2014 är resultatet -3 053 tkr från Holding AB vid Luleå tekniska universi-
tet preliminärt.    

För 2013 blev slutligt resultatet från Holding AB vid Luleå tekniska universitet 
+930 tkr (vilket har justerats i myndighetskapitalet)

Resultatandelar från dotterföretag redovisas på verksamhetsgrenen 
forskning/forskarutbildning i myndighetskapitalet.

n NOT 9 Transfereringar per finansiär

 140101 130101 
 141231 131231

Medel som erhållits från statens budget för    
finansiering av bidrag, intäkter av anslag 2 195 4 152
Vetenskapsrådet 378 0
Vinnova  10 752 13 037
Formas  912 0
Statens energimyndighet 25 677 6 834
Tillväxtverket 1 322 18 412
Länsstyrelser 6 458 6 301
Statliga myndigheter övr 1 151 806
Univ. och högskolor 1 124 1 181
Kommuner  1 235 0
Landsting  166 0 
Svenska företag 1 093 259
Övriga sv stiftelser 236 0
EU:s ramprogram 104 0 
EU:s strukturfonder 2 214 0 
EU, interreg 1 114 0 
Utländska företag, org 353 0
Diverse bidrag 2 166 5 178
Erhållna bidrag 58 652 56 160

Statliga myndigheter -22 758 -23 816
Svenska stiftelser -16 116 -10 773
Svenska företag -17 545 -21 339
Övriga  -3 233 -232

LÄMNADE BIDRAG -58 652 -56 160

n NOT 10 Årets kapitalförändring

 140101 130101 
 141231 131231

Verksamhetsutfall 8 894 13 816
Resultat från andelar i dotterföretag -3 053 -2 207

SUMMA  5 841 11 609   
Av not 17 framgår hur kapitalförändringen fördelar sig på verksamhetsgrenar. 

NOTER RESULTATRÄKNING, tkr
n NOT 1 Intäkter av anslag*

 140101 130101 
 141231 131231

Grundutbildning 658 899 687 180
Forskning och forskarutbildning 352 795 340 444
Anslag från statsbudgeten för transferering 
(lämnade bidrag) -2 195 -4 152

SUMMA  1 009 498 1 023 472
* För specifikation av enskilda anslag, se anslagsredovisningen
Intäkter för grundutbildningen är 28 mnkr lägre än fg år. Den mindre student-
volymen har inneburit 17 mnkr i lägre produktionen. Dessutom har LTU haft 
en överproduktion på 11 mnkr efter nyttjande av anslagsparande.

n NOT 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar

 140101 130101 
 141231 131231

Grundutbildning 14 858 16 405
Forskning och forskarutbildning 19 556 14 469
Uppdragsutbildning 6 067 8 627
Uppdragsforskning 95 939 89 594
Summa  136 420 129 095

Intäkter av avgifter och andra ersättningar* 86 039 90 819
Intäkter från myndigheter* 28 042 19 391
Avgifter enligt 4§ i avgiftsförordningen 19 873 18 203
Avgifter enligt 4§ i avgiftsförordningen, tjänsteexport  2 466 682

SUMMA  136 420 129 095

* Redovisning av icke statliga medel enligt Kapitalförsörjningsfördningen 
6 kap, 1§

n NOT 3 Intäkter av bidrag

  140101 130101 
  141231 131231

Bidrag från myndigheter 195 285 189 203
Bidrag övriga 283 358 229 590

SUMMA 478 643 418 793
Intäkter av bidrag har ökat med 60 mnkr inom forskningen vilket främst beror 
på en nationell satsning på strategiska innovationsområden.

n NOT 4 Finansiella intäkter och kostnader

  140101 130101 
  141231 131231

Ränteintäkter från Riksgäldskontoret 2 775 5 632
Övriga finansiella intäkter 643 1 129
Summa  3 418 6 761

Räntekostnader lån hos riksgäldskontoret -424 -876
Övriga finansiella kostnader -1 398 -547

SUMMA -1 822 -1 423

n NOT 5 Kostnader för personal  

  140101 130101 
  141231 131231

Lönekostnader*) -670 024 -641 884
Arbetsgivaravg, Pensionspremier o andra
avg enl lag o avtal -318 929 -306 368
Övriga personalkostnader
(t ex företagshälsovård, taktamenten,
kurs- och konferensavgifter) -25 541 -25 619

SUMMA -1 014 494 -973 871
 
*) Lönekostnader avser s-koderna 4111-4119
Personalkostnader uppgår till 1 014 mnkr och det är en ökning med 40 mnkr 
jämfört med 2013.  
För lönekostnaderna har antalet årsarbetare ökat med 39 och uppgår till 
1 425 (1 386 år 2013),   
Antalet lärare har ökat med 30, vilket till största del avser biträdande profes-
sorer och professorer och forskare.  
Under året har antalet doktorander ökat med 3 och antalet stödbefattningar 
har ökat med 7.  
Redovisning av sjukfrånvaro återfinns i personalavsnittet. 
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Avgiftsbelagd verksamhet, tkr

 Över-/ Över-/ Intäkter Kostnader Över-/ Ack. Över-/
Verksamhet underskott underskott år år underskott underskott
 t.o.m år 2012 år 2013 2014 2014 år 2014 utgående år 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå      
Beställd utbildning 2 546 0 0 0 0 2 546
Yrkeshögskolan, KY m.m. 2 -59 0 0 0 -57
Uppdragsutbildning 1 948 289 5 821 5 898 -77 2 160
Utbildning av studieavgifts-       
skyldiga studenter -1 048 267 1 377 774 603 -179
Övrigt 0 0 0 0 0 0

Summering 3 448 496 7 198 6 672 526 4 470
      
Forskning eller utbildning på forskarnivå      
Uppdragsforskning 11 710 -1 269 93 719 94 521 -802 9 639

Summering 11 710 -1 269 93 719 94 521 -802 9 639
      
Verksamhet där krav på full kostnadstäckning inte gäller
Högskoleprovet -700 -100 490 571 -81 -882
Upplåtande av bostadslägenhet      
 - utbytesprogram och gästforskare -174 -39 1 046 1 382 -336 -549
Upplåtande av bostadslägenhet      
 - regeringsbeslut (U2010/4277/UH)      
Övrigt 0 0 11 628 11 628 0 0

Summering -874 -139 13 164 13 581 -417 -1 431

1) From 2012 ingår inga finansiella intäkter eller kostnader i avgiftstabellen.
2) I tabell ingår inte §4 avgifter 22 339 tkr som redovisas i not 2 intäkter av avgifter och andra ersättningar.

Det ackumulerade överskottet av avgiftsfinansierad verksamhet uppgår till 12 678 tkr vilket utgör 11% av räkenskapsårets omsättning,
114 081 tkr. Överkottet  inom forskning har börjat återinvesteras i de uppdragsprojekt som pågår inom universitetet. Inom uppdragsutbildning 
kommer överskottet bland annat att användas för utveckling av nya kurser.
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NOTER BALANSRÄKNING, tkr
n NOT 11 Immateriella anläggningstillgångar

 140101 130101 
 141231 131231

BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLING
Ing anskaffningsvärde 11 277 8 982
Årets investering 0 2 295
Ackumulerad avskrivning -5 638 -3 860
Årets avskrivning -2 039 -1 778
Restvärde  3 600 5 639  
RÄTTIGHETER OCH ANDRA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Ing anskaffningsvärde 3 113 3 113
Ackumulerad avskrivning -2 829 -2 693
Årets avskrivning -136 -136
Restvärde  149 284

SUMMA  3 749 5 923

n NOT 12 Materiella anläggningstillgångar

 140101 130101 
 141231 131231

FÖRBÄTTRINGSUTGIFTER PÅ 
ANNANS FASTIGHET  
Ing anskaffningsvärde 28 220 27 236
Årets investering 315 983
Årets utrangeringar/försäljning -25 628 0
Ackumulerad avskrivning -25 934 -25 472
Återförd avskrivning på sålt/utrangerat 25 161 0
Årets avskrivning -599 -461
Restvärde  1 535 2 286
  
MASKINER OCH INVENTARIER  
Ing anskaffningsvärde 476 269 458 796
Årets investering 44 104 40 958
Årets utrangeringar/försäljning -95 790 -23 485
Ackumulerad avskrivning -348 126 -339 191
Återförd avskrivning på sålt/utrangerat 93 848 23 483
Årets avskrivning -34 085 -32 417
Restvärde  136 220 128 144
  
PÅGÅENDE NYANLÄGGNING  
Ingående anskaffningsvärde 2 395 1 906
Årets investering 10 217 2 395
Aktiverat som anläggningstillgång -2 106 -1 906
Restvärde  10 506 2 395
  
KULTURTILLGÅNGAR  
Ingående anskaffningsvärde 662 662
Årets utrangeringar/försäljning -150 0
Restvärde  512 662

SUMMA  148 773 133 487
  

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 myn-
dighetskapital.

Införandet av ett inventariesystem har pågått under några år och är driftsatt 
under 2014.  
Den första inventeringen i det nya systemet har har inneburit utrangeringar 
med 2,6 mnkr.

n NOT 13 Finansiella anläggningstillgångar

 140101 130101 
 141231 131231

Andelar i LTU Holding AB 100% 100%

INNEHAVETS OMFATTNING  
Nominellt värde 1 000 st aktier á 100 kr  
Ingående anskaffningsvärde 4 332 2 739
Årets anskaffningar - aktieägartillskott 1 000 3 800
Årets justering av fg års resultat 3 137 0
Årets resultatandel* -3 053 -2 207

SUMMA  5 416 4 332

 

 

n NOT 14 Periodavgränsningsposter

 140101 130101 
 141231 131231

Förutbetalda hyreskostnader 40 891 40 850
Förutbetalda driftskostnader i testanläggning 5 922 5 922
Förutbetalda reklamkostnader 0 5 529
Övriga förutbetalda kostnader 9 612 7 621

SUMMA  56 425 59 922

  

UPPLUPNA BIDRAGSINTÄKTER PER FINANSIÄR
Vetenskapsrådet 989 227
Vinnova  10 171 3 477
Forte  0 97
Formas  212 0
Statens energimyndighet 4 861 2 975
Tillväxtverket 164 32
Länsstyrelser 16 728 8 792
Statliga myndigheter övr 971 25
Univ. och högskolor 224 0
Kommuner  1 606 3 327
Landsting  1 379 1 393
Svenska företag 13 237 14 503
Övriga sv stiftelser 3 034 5 194
Kempestiftelsen 2 497 1 676
Wallenbergsstiftelsen 3 334 377
Mistra  1 395 188
SSF  2 796 274
EU ramprogram 22 689 18 667
EU strukturfonder 12 247 22 587
EU, interreg 13 705 16 290
Utländska företag, org 643 3 625

SUMMA  112 879 103 727  
Posten avser fordringar för upparbetade kostnader i bidragsfinansierade 
projekt där medel utbetalas i efterhand.     

ÖVRIGA UPPLUPNA INTÄKTER  
Övriga upplupna intäkter - inomstatliga 2 127 965
Övriga upplupna intäkter - utomstatliga 10 423 8 623

SUMMA  12 550 9 588

TOTALT 181 854 173 237

n NOT 15 Avräkning med statsverket

 140101 130101 
 141231 131231

ANSLAG I RÄNTEBÄRANDE FLÖDE  
Ingående balans -3 915 -49 514
 - Redovisat mot anslag 1 011 694 1 027 624
 - Anslagsmedel som tillförts räntekonto -1 007 779 -982 025
 - Återbetalning av anslagsmedel 0 0

UTGÅENDE BALANS AVSEENDE 
ANSLAG I RÄNTEBÄRANDE FLÖDE 0 -3 915  
Nyttjande av anslagssparande har skett med 3 915 tkr. Se anslagsredovisning.

n NOT 16 Kassa och bank

 140101 130101 
 141231 131231

Behållning räntekonto i RGK 622 635 609 238
SEB valutakonto 25 635 29 273
ICA Banken 12 0

SUMMA  648 282 638 511
  
Beviljad räntekontokredit enligt regleringsbrev 91 000 91 000

Månatliga utbetalningar har skett inom räntekontokreditramen
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n NOT 17 Mydighetskapitalet

 Statskapital
   Resultatandelar     Balanserad Balanserad Kapital- 
 UB LTU i hel-/ delägda Kultur-  Donations- kapitalförändring kapitalförändring förändring enl.
 2013 Holding AB  företag tillgångar kapital anslagsfin.vht avgiftsbelagd. vht resultaträkn. Summa

Utgående balans 2013 6 948    106 349 232 18 082 11 609 385 977
Ändrad uppställningsform-   
statskapital -6 948 8 725 -2 186 409     0
Ingående balans 2014 0 8 725 -2 186 409 106 349 232 18 082 11 609 385 977
Föregående års kapitalförändring   -2 207   13 737 79 -11 609 0

Årets justering av fg års resultat 
LTU Holding AB   3 137      3 137

Årets kapitaltillskott
LTU Holding AB  1 000       1 000

Årets kapitalförändring        5 841 5 841
Summa årets förändringar  1 000 930   13 737 79 -5 768 9 978

Utgående balans 2014 0 9 725 -1 256 409 106 362 969 18 161 5 841 395 955

Statskapital LTU Holding AB= start + 4 000 tkr, kap.tillskott 2012 + 2 925 tkr, kap.tillskott 2013 + 1 800 tkr kap.tillskott 2014 + 1 000 tkr = 9725 tkr samt resultatandelar 
- 1 256 tkr = 8469 tkr. Kapitaltillskotten för LTU Holding AB kommer från Regeringen. Statskapital Kulturtillgångar 409 tkr. Totalt statskapital 8 878 tkr.
LTU redovisar anslagsfinansierad verksamhet och bidragsfinansierad verksamhet inom de två verksamhetsgrenarna, Grundutbildning och Forskning/ forskarutbildning. I 
och med det nationella införandet av SUHF:s fullkostnadsmodell 2009 och kravet på full kostnadstäckning bedömer LTU att den bidragsfinansierade verksamheten inte 
genererar något myndighetskapital. Kapitalförändringen för Uppdragsutbildning och Uppdragsforskning, redovisas under rubriken avgiftsbelagd verksamhet.

n NOT 18 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

 140101 130101 
 141231 131231

Ingående avsättningar för pensioner* 1 835 3 407
 + årets pensionskostnad 2 258 847
 - årets pensionsutbetalningar -2 125 -2 419
Utgående avsättningar 1 968 1 835
Övriga avsättningar  3 901 4 669

UTGÅENDE SALDO 5 869 6 504

Av avsättningar för pensionsförpliktelser utgör delpensioner 1 925 tkr och 
avser 11 personer.  

Årets pensionsförpliktelser för särskild pensionsersättning utgör 42 tkr och 
avser 1 person. 

Övrig avsättning avser kompetensutvecklingsmedel och utgör 3 901 tkr.

n NOT 19 Lån i Riksgäldskontoret 

 140101 130101 
 141231 131231

Ingående balans 88 660 80 605
Årets upptagna lån 48 895 40 885
Årets/ackumulerad amortering -37 384 -32 830

UTGÅENDE SALDO 100 171 88 660

Beviljad låneram 135 000 153 000

n NOT 20 Kortfristiga skulder till andra myndigheter 

 140101 130101 
 141231 131231

Arbetsgivaravgift 18 540 16 341
Skulder till andra myndigheter 10 396 8 017
Mervärdesskatt 6 410 6 295

SUMMA  35 346 30 653

n NOT 21 Övriga kortfristiga skulder

 140101 130101 
 141231 131231

Avräkning EU-medel 24 685 29 273
Personalens skatter 18 554 16 128
Övriga skulder 178 223

SUMMA  43 417 45 624

Avräkning EU-medel avser medel på valutakontot i koordinatorsprojekt. 

n NOT 22 Periodavgränsningsposter

 140101 130101 
 141231 131231

UPPLUPNA KOSTNADER
Upplupna semesterlöneskulder 42 805 41 060
Upplupna löneskulder* 6 494 16 019
Övriga upplupna kostnader 12 043 10 467
Summa  61 342 67 546

*Lönerevisionen utbetalades i december 2014 varför ingen upplupen  
löneskuld för löneökningar finns i årets bokslut.

n NOT 22 Periodavgränsningsposter forts.

 140101 130101 
 141231 131231

OFÖRBRUKADE BIDRAG PER FINANSIÄR
Vetenskapsrådet 13 540 10 854
Vinnova  61 895 53 966
Forte  2 341 1 372
Formas  39 461 32 756
Statens energimyndighet 56 555 56 827
Tillväxtverket 3 1 144
Länsstyrelser 5 004 4 322
Statliga myndigheter övr 27 315 20 012
Univ. och högskolor 120 1 852
Kommuner  3 884 2 255
Landsting  0 142
Svenska företag 25 888 26 138
Övriga sv stiftelser 10 332 13 560
Kempestiftelsen 42 850 36 932
Wallenbergsstiftelsen 4 554 5 664
Riksb jub fond 0 166
SSF  279 217
STINT  1 064 1 335
EU:s ramprogram 21 017 23 170
EU:s strukturfonder 50 6 977
EU, interreg 1 021 265
Utländska företag, org 3 731 4 818
Summa  320 904 304 744

Posten innehåller förskott från externa bidragsgsgivare i nystartade  och pågå-
ende forskningsprogram och större forskningsprojekt som ännu inte  använts i 
verksamheten samt medel avsedda att täcka återstående avskrivningar
till investeringar som beviljats bidrag.   
Forskningsråden har en ökning på 18 mnkr som främst beror på att det finns 
en eftersläpning av medelsförbrukningen då det tar tid att bygga upp forsk-
ningsmiljöer.  

FÖRBRUKNINGSTAKT OFÖRBRUKADE BIDRAG - INOMSTATLIGA
Förbrukas inom 3 månader 32 767 24 646
Förbrukas inom 4-12 månader 98 301 73 939
Förbrukas inom 1-3 år 74 970 91 532
Förbrukas inom 4- år 0 0
Summa  206 038 190 117

Noten har tagits fram i enlighet med HfR redovisningsråds rekommendation. 
Metoden innebär en schablonberäkning av den genomsnittsliga omsättnings-
hastigheten/ förbrukningstakten. Förbrukningstakten för bidragsverksamhet 
med statlig finansiering bedöms sammantaget vara linjär.

ÖVRIGA FÖRUTBETALDA INTÄKTER  
Förutbetalda intäkter - inomstatliga 3 912 6 220
Förutbetalda intäkter - utomstatliga 14 992 10 261
Summa  18 904 16 481

SUMMA  401 150 388 771

n NOT 23 Ansvarsförbindelser

 140101 130101 
 141231 131231

Akademiska hus 3 143 0
Upphör hyresförhållandet av hyreskontraktet före  kontraktstidens utgång 
2015-10-31 betalar Universitetet resterande restvärde.
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VÄSENTLIGA UPPGIFTER
  2014 2013 2012 2011 2010

UTBILDNING OCH FORSKNING      
Totalt antal helårsstudenter1 7 890 8 315 8 158 7 454 7 103
Kostnad per helårsstudent 88 82 79 82 75
Totalt antal helårsprestationer1 6 479 6 787 6 138 5 951 5 725
Kostnad per helårsprestation 108 101 105 103 93
Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) 8 5 10 2 0

Totalt antal nyantagna doktorander 108 93 107 103 101
-   andel kvinnor 36% 42% 33% 28% 38%
-   andel män 64% 58% 67% 72% 62%

Totalt antal doktorander med någon aktivitet 2014 (hela året) 594 596 586 583 570
-   andel kvinnor 33% 33% 33% 33% 35%
-   andel män 67% 67% 67% 67% 65%

Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 296 294 288 279 275
-   Andel kvinnor 32% 30% 31% 34% 34%
-   Andel män 68% 70% 69% 66% 66%
     
Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) 0 0 0 0 0
Genomsnittlig studietid för licentiatexamen 2,5 2,5 2,4 2,4 2,5
Genomsnittlig studietid för doktorsexamen 4 4,4 4,3 4,1 4,2

Totalt antal doktorsexamina 67 73 57 69 51
Totalt antal licentiatexamina 97 56 72 66 50
Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer3 788 665 620 576 405
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation 1 161 1 314 1 288 1 358 1 911

PERSONAL     
Totalt antal årsarbetskrafter 1 425 1 386 1 320 1 282 1 252
-   Andel kvinnor 43% 43% 43% 43% 43%
-   Andel män 57% 57% 57% 57% 57%

Medelantal anställda 1 705 1 677 1 600 1522 1 479
Totalt antal lärare (årsarb.) 596 566 544 530 513
-  andel kvinnor 35% 35% 35% 35% 35%
-  andel män 65% 65% 65% 65% 65%

Antal disputerade lärare (årsarb.) 473 443 418 404 377
-   andel kvinnor 30% 30% 30% 30% 30%
-   andel män 70% 70% 70% 70% 70%

Antal professorer (årsarb.) 131 121 114 110 103
-   andel kvinnor 15% 14% 15% 15% 15%
-   andel män 85% 86% 85% 85% 85%

EKONOMI     
Intäkter totalt (mnkr), varav 1 628 1 578 1 511 1 452 1 428
utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 690 721 679 636 621
– andel anslag (%) 95 95 95 95 95

– andel externa intäkter (%) 5 5 5 5 5 

forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 938 857 832 816 807
– andel anslag (%) 37 39 40 39 38
– andel externa intäkter (%)  63 61 60 61 62
  
Kostnader totalt (mnkr) 1 619 1 564 1 452 1 406 1 316
– andel personal (%) 63 62 60 60 60
– andel lokaler (%) 11 12 12 12 12

Lokalkostnader2 per kvm (kr) 1 416 1 412 1 344 1 309 1 317
Balansomslutning (mnkr) 1 041 1 011 882 797 714
– varav oförbrukade bidrag 321 305 226 205 201
– varav årets kapitalförändring 6 12 58 45 112
– varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 387 379 371 312 267

1 Exklusive uppdragsutbildning och beställd utbildning.
2 Enligt resultaträkningen.
3 Exklusive konstnärliga produktioner
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UPPGIFTER OM 
UNIVERSITETSSTYRELSEN 2014

Namn Period Ersättning Andra uppdrag som styrelse- eller rådsledamot

Eva Nordmark, ordförande 1401-1412 66 000:- 

Per-Erik Lindvall, vice ordförande 1401-1412 28 000:- Botnia Exploration  AB,ordförande
    LKAB Berg och Betong, ordförande
    Norrskenet AB, ordförande
    LKAB Minerals, ordförande

Axelina Flote, studentrepresentant 1407-1412 42 333:- 

Karl Petersen, ledamot 1401-1412 28 000:- Kronan Exploatering AB, ordförande
    Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland, ledamot 

Anita Johansson, ledamot 1401-1412 28 000:- Styrelsen Inlandsinnovation AB

Gunnar Liljedahl, ledamot 1401-1412 28 000:- SHB:s regionbank Norra Sverige
    LTU Holding AB 
    Fastighetsbolaget Lilium AB
    Famliy holding AB
    LTU Business AB, styrelseledamot

Ulrica Lundström, studentrepresentant 1401-1412 388 705:- 

Jan-Ove Östensen, ledamot 1401-1412 28 000:- Johanneberg Science Park
    Lindholmen Science Park
    Fordonsforskning och innovation, Vinnova
    Volvo Technology AB
    FRT Holding Sweden AB
    Volvo Technology Japan Corp.
    Volvo Technology America Inc.

Maria Ågren, ledamot 1401-1412 28 000:- Vice ordförande Arbetsgivarverket
    Ordförande insynsrådet Naturvårdsverket
    Ledamot i IVL styrelse

Staffan Lundström, lärarrepresentant 1401-1412 905 713:- 

Maria Ask, lärarrepresentant 1401-1412 619 873:- 

Jan Berg, lärarrepresentant 1401-1412 669 229:- 

Birgitta Vallgårda, ledamot 1401-1412 28 000:- 

Isak Utsi, studentrepresentant 1407-1412 14 000:- 

Johan Sterte, ledamot 1401-1412 1 253 827:- Luleå Näringsliv AB, styrelseledamot
    Luleå Näringsliv Holding AB, styrelseledamot
    Swerera MEFOS AB, styrelseledamot
    LTU Business AB, ordförande
    LTU Holding AB, ordförande
    Energitekniskt Centrum, styrelseledamot
    Lunova AB, styrelseledamot
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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 18 februari 2015
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BILAGA 1 
Bilaga 1 LTU:s styrmått och utmanande mål 2020

I universitetets interna styrning används 15 strategiska styrmått som indikatorer för hur väl universitetet uppfyllt strategin. Nedan är 
styrmåtten sammanställda med utfallet för 2014 vilket i relation till de långsiktigt utmanande målen för 2020 utgör en grund för be-
dömning av universitetets utveckling. Målen för 2020 ska ses som strävansmål och universitetets bedömning är att några utfall redan nu 
är uppfyllda och att några rör sig mot målen samt att ett antal mått innebär stora utmaningar för att uppnå målet för 2020. I dessa fall 
kommer universitetet att vidta åtgärder. 

Måtten är indelade i områdena utbildning, forskning samt kultur och miljö. 
Vid varje uppföljningstillfälle (april, september och december) anges om utfallet indikerar att universitetet utvecklas i riktning 

mot de långsiktiga målen och således realiserande av strategin. 
  Utmanande
 Utfall 2014 mål 2020

UTBILDNING

Antal doktorsexamina
Beskrivning: antal avlagda doktorsexamina 67 st. 105 st.

Genomströmning på kurs för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Beskrivning: Antal helårsprestationer/antal helårsstudenter 82 % 85 %

Antal förstahandssökande per registrerad student
Beskrivning: Antal förstahandssökande studenter / Antal registrerade studenter. 2,1 st 1,8 st

Kvarvarande studenter efter ett år
Beskrivning: Andel kvarvarande studenter lp 1 eller lp 3 år 2 av de som skrevs in år 1. 74 % 80 %

Studenternas nöjdhet med kvalitén i utbildningarna
Beskrivning: Resultatet hämtas ur studentenkäten 65 % 70 %

Studenternas nöjdhet med universitetsområdet och lärandemiljön
Beskrivning: Resultatet hämtas ur studentenkäten 72 % 72 %

FORSKNING

Andel högkvalitativa artiklar och konstnärliga produktioner  
Beskrivning:
Antal högkvalitativa: Antal artiklar i vetenskapligt granskade internationella tidskrifter och publikationsserier 
som finns i Web of Science eller, ranking 2 i de danska eller norska auktoritetslistorna över godkända tidskrifter. 
Måttet inkluderar även konstnärliga produktioner som har högt internationellt anseende enligt FFN:s kriterier. 
Totalt antal: Antal artiklar i vetenskapligt granskade internationella tid-skrifter och publikationsserier som finns i 
Web of Science eller, ranking 1 och 2 i de danska eller norska auktoritetslistorna över godkända tidskrifter samt 
konstnärliga produktioner enligt FFN:s kriterier. 58 %1 80 %

Antal adjungerade professorer och gästprofessorer
Beskrivning: Sammanlagda antalet anställda med befattningen adjungerade professorer och gästprofessorer 70 st. 90 st.

Andel extern forskningsfinansiering
Beskrivning: Externa forskningsmedel + internt fördelade externa forskningsmedel/totala forskningsintäkter 63 % 63 %

Andel forskningsämnen med hög handledarkapacitet
Beskrivning: Andelen forskningsämnen som har minst tre medarbetare med befattning professor eller kompetensen 
docent och har presterat minst 0,5 årsarbetskrafter vardera. Dessa medarbetare ska dessutom 
tillsammans ha presterat 2,5 årsarbetskrafter. 49 % 75 %

KULTUR OCH MILJÖ

Ledarskapsindex
Beskrivning: Resultatet hämtas ur medarbetarenkäten Mäts ej 2014 72 %

Medarbetarindex
Beskrivning: Resultatet hämtas ur medarbetarenkäten Mäts ej 2014 72 %

Andel lärare med vetenskaplig/konstnärlig kompetens
Beskrivning: Antal disputerade lärare/antal lärare 76 % 85 %

Finansiell styrka
Beskrivning: Kapitalförändringen enligt resultaträkningen+ balanserad kapitalförändring/Kostnadsomslutning 24 % 15 %

Värdegrundsindex
Beskrivning: Resultatet hämtas ur medarbetarenkäten Mäts ej 2014 70 %

1 Bland det totala antalet artiklar (827 st) ingår 39 st. konstnärliga produktioner vilka ej bedöms om de är högkvalitativa eller ej. 
Utfallet för styrmåttet med dessa oräknade är 61%.
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GRUNDNIVÅ                
ARENOR                
Program under utfasning      34 47% 53% 12,40 15,93 128% 8 2 4 1
Summa arenor 0 0 0   34 47% 53% 12,40 15,93 128% 8 2 4 1 0
                
TEKNIK                
Civilingenjör                
Program under utfasning      24 29% 71% 5,65 6,80 120% 12 1 2 2
Arkitektur 83 805 44 61% 39% 344 54% 46% 239,16 199,28 83% 10
Brandteknik (påbyggnad) 6 24 0   13 38% 62% 4,58 4,58 100% 6
Datateknik 43 524 50 2% 98% 235 5% 95% 143,65 96,68 67% 5
Internationell materialteknik (EEIGM) 24 140 26 19% 81% 109 25% 75% 63,00 45,57 72% 2
Hållbar energiteknik 27 337 34 18% 82% 166 25% 75% 121,43 96,62 80% 18
Industriell ekonomi 74 818 58 36% 64% 460 32% 68% 342,00 306,36 90% 26  2
Maskinteknik 43 663 50 14% 86% 316 12% 88% 225,50 191,87 85% 31    
Industriell miljö- och processteknik 30 188 29 66% 34% 114 51% 49% 82,53 65,82 80% 5
Naturresursteknik 26 222 23 26% 74% 103 44% 56% 69,97 56,66 81% 6
Rymdteknik 101 502 63 27% 73% 244 23% 77% 159,90 120,00 75% 6  1
Teknisk design 37 469 43 49% 51% 320 45% 55% 216,30 188,30 87% 17
Teknisk fysik och elektroteknik 28 306 36 17% 83% 165 8% 92% 114,03 89,73 79% 7
Väg och vatten 47 500 43 30% 70% 341 19% 81% 230,25 204,43 89% 23  1
Öppen ingång 79 836 80 28% 72% 259 29% 71% 89,68 77,91 87%
Summa civilingenjör 648 6334 579 30% 70% 3213 29% 71% 2107,63 1750,61 83% 174 1 6 2 0

                
Högskoleingenjör
Program under utfasning      3  100% 0,00 0,38  2 3 1 2
Berg- och anläggningsteknik (Filipstad) 39 135 35 17% 83% 114 15% 85% 78,75 63,77 81% 3
Bilsystemteknik 26 125 21 0% 100% 53 0% 100% 26,50 19,36 73% 1
Berganläggningsteknik  0-intag     12 25% 75% 12,53 11,13 89%
Datateknik 33 266 24 8% 92% 65 6% 94% 29,73 17,63 59% 1
Datorspelsutveckling (Skellefteå) 70 269 40 3% 97% 108 4% 96% 61,25 39,49 64% 4
Elkraftteknik 23 130 16 31% 69% 59 29% 71% 15,48 13,45 87% 4
Energiteknik 12 106 14 14% 86% 45 24% 76% 26,85 20,37 76% 1
Materialteknik, inr. metallurgi 16 65 14 21% 79% 14 21% 79% 5,20 2,20 42%
Maskinteknik 16 170 19 16% 84% 57 12% 88% 34,20 24,06 70% 10
Teknisk design 23 199 19 26% 74% 88 40% 60% 53,28 45,99 86% 4
Trafikteknik 6 59 0-intag 
Underhållsteknik 30 137 21 29% 71% 40 28% 72% 21,48 11,04 51%
Summa högskoleingenjör 294 1661 223 15% 85% 658 17% 83% 365,25 268,87 74% 30 3 1 2 0

                
Förutbildning, basår
Tekniskt basår, antagn. VT 57 200 0-intag   235 28% 72% 109,74 95,51 87%
Tekniskt basår, antagn. HT 177 947 90 23% 77%
Basår (Filipstad) 136 543 69 16% 84% 141 19% 81% 56,39 49,15 87%
Summa basår 370 1690 159 20% 80% 376 25% 75% 166,13 144,66 87% 0 0 0 0 0

                
Övrig teknisk utbildning
Program under utfasning      12 50% 50% 0,00 1,30   1
Bygg och anläggning 56 148 21 33% 67% 50 24% 76% 34,33 29,33 85%  9
Bergskoletekniker, berg- o anläggn.industri 56 178 28 7% 93% 73 12% 88% 40,20 24,92 62%  2
Datornätverk, Skellefteå 40 202 39 10% 90% 95 5% 95% 49,08 35,86 73%  5
Mobil applikationsutveckling 7 74 0-intag   7 0% 100% 3,48 2,78 80%
Bergskoletekniker, metall- och verkst.industri 20 83 20 10% 90% 41 27% 73% 23,23 15,37 66%
Samhällsbyggnad 68 203 28 61% 39% 94 56% 44% 53,13 48,21 91%
Ädelstensteknik   Ingen antagning   24 79% 21% 18,30 17,02 93%  1
Brandingenjör, yrkes  53 320 31 35% 65% 140 36% 64% 100,27 92,27 92% 18
Summa övrig teknisk utbildning 300 1208 167 26% 74% 536 31% 69% 322,02 267,06 83% 18 18 0 0 0

                
LÄRARE                
Program under utfasning      171 78% 22% 48,94 86,05 176% 185  4
Förskollärare, distans 167 664 57 96% 4% 306 94% 6% 242,43 207,98 86%
Förskollärare 123 428 56 82% 18%
Grundlärare, inriktn. försk.klass och grundsk.åk. 1-3 48 211 30 90% 10% 72 92% 8% 53,50 47,03 88%
Grundlärare, inriktn. grundsk. åk. 4-6 29 122 23 83% 17% 53 83% 17% 37,35 30,83 83%
Kompletterande pedagogisk utbildning 138 406 59 63% 37% 101 60% 40% 63,85 44,88 70% 4
Ämneslärare, inriktn. gymnasiesk. 83 433 50 58% 42% 158 62% 38% 120,84 91,99 76% 2
Ämneslärare, inriktn. grundsk. åk. 7-9             Ingen antagning      0
Summa lärare 588 2264 275 77% 23% 861 80% 20% 566,91 508,76 90% 191 0 4 0 0

BILAGA 2
Verksamhetsresultat för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

                  NYBÖRJARE 2014                                    RESULTAT  2014           EXAMINA
  1:a tot reg andel  andel  tot andel andel  antal antal genom-   Yrkes-               Generella examina
  sök sök 0930  kv män reg  kv män HST HPR strömning  examen högskole kand mag mast
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                  NYBÖRJARE 2014                                    RESULTAT  2014           EXAMINA
  1:a tot reg andel  andel  tot andel andel  antal antal genom-   Yrkes-               Generella examina
  sök sök 0930  kv män reg  kv män HST HPR strömning  examen högskole kand mag mast

SAMHÄLLSVETENSKAP                
Program under utfasning      33 55% 45% 0,10 2,65 2650% 1 13 6 9
Fastighetsmäklare, höx 144 1039 32 63% 37% 114 62% 38% 67,83 63,97 94%  14
Digital tjänsteutveckling, kandidat 26 160 31 19% 81% 51 20% 80% 26,25 13,34 51%
Ekonomie kandidat, antagn. VT 78 643 24 50% 50% 280 49% 51% 201,15 165,11 82% 2  21
Ekonomie kandidat, antagn. HT 76 1188 53 43% 57%
Internationell ekonomi, kandidat, antagn. VT 57 488 19 63% 37% 136 51% 49% 85,40 63,07 74% 1  6
Internationell ekonomi, kandidat, antagn. HT 41 465 29 52% 48%
Psykologi, kandidat 102 603 50 66% 34% 226 71% 29% 126,58 106,27 84%   12
Rättsvetenskap, kandidat, antagn. VT 65 416 19 63% 37% 257 70% 30% 144,18 117,75 82%   30
Rättsvetenskap, kandidat, antagn. HT 52 454 47 64% 36%
Sociologi, kandidat 68 356 42 88% 12% 159 81% 19% 100,03 88,71 89%   16
Politik och samhällsutveckling, kandidat 22 320 19 53% 47% 69 43% 57% 39,75 23,58 59%   4
Systemvetenskap, kandidat 161 750 80 14% 86% 269 19% 81% 144,70 107,97 75%   13
Upplevelseproduktion, kandidat 38 191 0-intag   72 90% 10% 55,65 53,33 96%   16
Civilekonom 138 1289 70 59% 41% 391 51% 49% 268,52 242,25 90% 41  3
Summa samhällsvetenskap 1068 8362 515 51% 49% 2057 54% 46% 1260,14 1048,00 83% 45 27 127 9 0
                
MUSIK, MEDIA OCH TEATER                
Program under utfasning      12 25% 75% 49,05 44,40 91% 3 2 7 1
Journalistik i nya medier 27 301 19 63% 37% 81 59% 41% 57,95 50,11 86%   8
Ljudteknik, kandidat 123 254 16 19% 81% 75 19% 81% 50,01 46,70 93%   5
TV-produktion i nya medier 26 274 20 40% 60% 86 47% 53% 57,89 50,34 87%   6
Radioproduktion i nya medier 51 209 20 50% 50% 90 48% 52% 63,95 58,99 92%   9
Gehörsbaserat musikskapande, Boom Town, höx 35 58 14 36% 64% 47 21% 79% 30,78 37,55 122%  6
Film- och TV scenografi/attributmakeri 42 161 16 87% 13% 48 81% 19% 31,58 26,95 85%  4
Datorgrafik, konstnärlig kandidat 61 178 22 55% 45% 78 40% 60% 54,35 49,37 91%   1
Mediedesign, kandidat 26 173 15 87% 13% 65 33% 67% 0,25 1,33 532%   7
Musik, konstnärlig kandidat 196 426 36 42% 58% 128 32% 68% 92,04 89,59 97%   21
Skådespelare             Ingen antagning     17 59% 41% 16,20 18,82 116%   1
Summa musik, media och teater 587 2034 178 52% 48% 727 45% 55% 504,05 474,15 94% 3 12 65 1 0
                
                
HÄLSOVETENSKAP                
Program under utfasning      3 66% 34% 0,00 0,38   4 22
Hälsovägledning, kandidat Hälsopromotion 126 492 29 86% 14% 88 90% 10% 60,18 48,62 81%  1
Arbetsterapeut 155 773 50 94% 6% 187 95% 5% 121,15 113,61 94% 18
Röntgensjuksköterska 177 683 30 67% 33% 101 80% 20% 77,38 70,31 91% 24  18
Fysioterapeut (f.d. Sjukgymnast) antagn. VT 103 714 36 56% 44% 242 65% 35% 193,96 188,53 97% 57  35
Fysioterapeut (f.d. Sjukgymnast) antagn. HT 135 1248 35 74% 26%
Sjuksköterska, antagn. VT 319 1210 80 92% 8% 530 88% 12% 374,18 352,83 94% 93  70
Sjuksköterska, antagn. HT 226 1051 86 86% 14%
Summa hälsovetenskap 1241 6171 346 83% 17% 1151 84% 16% 826,85 774,28 94% 192 5 145 0 0
                
AVANCERAD NIVÅ                
TEKNISKA MASTERS                
Program under utfasning      3 33% 67% 0,00 0,63      2
Avfallsteknik, master 14 51 1 100% 0% 1 100% 0% 0,45 0,05 11%     
Distribuerade datorsystem för hållbar utveckling, master       18 33% 67% 8,50 7,08 83%     
Geovetenskapliga resurser, master       13 38% 62% 6,30 3,80 60%     
Hållbara konstruktioner under exceptionella laster, master   17 24% 76% 22 27% 73% 10,77 3,85 36%     2
Jordatmosfär och solsystem, master 4 19 1 0% 100% 1 0% 100% 0,45 0,20 44%     
Kemiteknik, inr mineraltekn o processmetallurgi, master 20 58 1 0% 100% 2 50% 50% 1,45 1,08 74%     
Kompositmaterial, master 7 33 3 33% 67% 7 43% 57% 4,00 3,82 96%     1
Mobila system, master 22 109 4 0% 100% 15 7% 93% 3,48 3,70 106%     6
Materialteknik, master 360 360 8 50% 50% 29 45% 55% 14,25 12,11 85%     8
Geovetenskap, inr. malmgeologi och miljögeokemi, master 38 74 6 17% 83% 18 28% 72% 9,20 7,56 82%     4
Planering och byggande i krävande klimat, master 20 30 2 50% 50% 4 50% 50% 3,90 3,25 83%     
Rymdfarkostdesign, master 20 61    3 33% 67% 2,10 2,09 100%     1
Rymdvetenskap och rymdteknik, master 481 481    136 15% 85% 56,78 48,60 86%     29
Tribologi, master      8 25% 75% 3,50 0,88 25%     
Träteknik, master, antagn. VT 10 17    5 0% 100% 3,50 3,19 0,91     
Träteknik, master, antagn. HT 7 25 1 0% 100%           
Väg och vattenbyggn, inr. jord och bergbyggnad, master 58 129 7 50% 71% 16 31% 69% 8,35 6,99 84%     2
Summa tekniska masters 1061 1447 51 27% 73% 301 24% 76% 136,98 108,88 79% 0 0 0 0 55
                
SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA MASTERS                
Program under utfasning      40 65% 35% 7,45 7,33 98%    1 14
Human Resource management, master 20 94 4 100% 0% 22 77% 23% 14,85 15,18 102%     4
Internationell affärsverksamhet, master 14 36 2 50% 50% 15 47% 53% 8,03 5,83 73%     2
Informationssäkerhet, master 161 320 47 13% 87% 148 13% 87% 49,18 42,87 87%    2 
Utbildningsvetenskap, magister 26 43 11 73% 27% 11 88% 12% 4,30 0,98 23%     
Nationalekonomi, magister 1 6 0-intag   3 33% 67% 0,00 0,38      
Rättsvetenskap, magister, miljörätt 7 17 3 100% 0% 8 63% 37% 3,08 2,46 80%    2 
Utredning, magister 18 45 6 83% 17% 19 68% 32% 8,20 4,96 60%    1 
Summa samhällsvetenskapliga masters 247 561 73 0% 0% 266 36% 64% 95,09 79,99 84% 0 0 0 6 20
                

 

BILAGA 2 forts.
Verksamhetsresultat för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
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                  NYBÖRJARE 2014                                    RESULTAT  2014           EXAMINA
  1:a tot reg andel  andel  tot andel andel  antal antal genom-   Yrkes-               Generella examina
  sök sök 0930  kv män reg  kv män HST HPR strömning  examen högskole kand mag mast

KONSTNÄRLIGA MASTERS                
Musikalisk gestalning, master 44 56 10 30% 70% 24 37% 63% 13,29 10,36 78%     2
Summa konstnärliga masters 44 56 10 30% 70% 24 37% 63% 13,29 10,36 78% 0 0 0 0 2
                
AVANCERAD HÄLSOVETENSKAP                
Program under utfasning      42 62% 38% 16,03 10,93 68%    2 1
Arbetsterapi, master 0-intag     15 93% 7% 5,50 5,83 106%
Fysioterapi, ortopedisk manuell terapi, master 141 251 41 59 41 41 59% 41% 9,23 0,00 0%
Omvårdnad, master 0-intag     7 100% 0% 2,05 1,59 78%
Sjukgymnastik, master 0-intag     19 74% 26% 6,75 6,93 103%    1
Specialistsjuksköterska, ambulanssjukvård 25 136 13 46% 54% 26 50% 50% 12,15 11,74 97% 7   4 
Specialistsjuksköterska, distriktsvård 56 133 22 91% 9% 46 91% 9% 25,53 23,56 92% 12   2
Specialistsjuksköterska, intensivvård 30 97 14 79% 21% 27 78% 22% 12,00 11,43 95% 8   5
Specialistsjuksköterska, operation 0-intag     8 88% 12% 4,18 4,97 119% 6   1
Specialistsjuksköterska, psykiatri 0-intag     0
Specialistsjuksköterska, vård av äldre 10 52 8 100% 0% 17 100% 0% 3,98 2,95 74% 3   1
Summa avancerad hälsovetenskap 262 669 98 70% 30% 248 75% 25% 97,40 79,93 82% 36 0 0 16 1
                
Summa grundnivå  5096 29724 2442 46% 54% 9613 46% 54% 6131,38 5252,32 86%  661 68 352 15 0
Summa avancerad nivå 1614 2733 232 29% 71% 839 43% 57% 342,76 279,16 81% 36 0 0 22 78
Summa grund- och avancerad nivå 6710 32457 2674 47% 53% 10452 46% 54% 6474,14 5531,48 85% 697 68 352 37 78
                
Fristående kurser 10327 47095 Mäts ej   5208 56% 44% 1416,56 948,38 67% 6 8 16 5 4
                
Uppdragsutbildning                
Företagsekonomi, master      2 0% 100% 0,00 1,13      1
Företagsekonomi, magister      18 39% 61% 4,95 6,87
Hospitality management, magister      16 57% 43% 4,80 9,12     12
Fristående kurser      177 72% 28% 29,81 27,61 93%
Summa uppdragsutbildning      213 67% 33% 39,56 44,73 113% 0 0 0 12 1
                
Summa totalt  17037 79552 2674 47% 53% 15873 49% 51% 7930,26 6524,59 82%  703 76 368 54 83
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BILAGA 3
Verksamhetsresultat för utbildning på forskarnivå

Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde  
 Nytagna doktorander Antagna till senare del Totalt antal Varav anställda Licentiatexamen Doktorsexamen
 Antal Enbart doktorander doktorander
 forskningsämnen forskar-
 tillika forskarutb. utbildnings  Andel Andel  Andel Andel  Andel Andel  Andel Andel  Andel Andel  Andel Andel
 forskarutb. ämne ämne Totalt kvinnor män Totalt kvinnor män Totalt kvinnor män Totalt kvinnor män Totalt kvinnor män Totalt kvinnor män

Ekonomi, teknik och samhälle 5 1 1 0% 100% 0 0% 0% 26 35% 65% 16 31% 69% 1 100% 0% 0 
Hälsovetenskap 3 1 6 83% 17% 1 100% 0% 34 88% 12% 21 86% 14% 1 0% 100% 4 100% 0%
Konst, kommunikation och lärande 7 1 4 25% 75% 0 0% 0% 32 69% 31% 15 60% 40% 0 0% 0% 5 60% 40%
System- och rymdteknik  1 0 1 0% 100% 0 0% 0% 6 17% 83% 4 25% 75% 1 0% 100% 0 

Totalt hum-sam vetenskapsområde 16 3 12 50% 50% 1 100% 0% 98 63% 37% 56 59% 41% 3 33% 67% 9 78% 22%

Tekniskt vetenskapsområde  
 Nytagna doktorander Antagna till senare del Totalt antal Varav anställda Licentiatexamen Doktorsexamen
 Antal Enbart doktorander doktorander
 forskningsämnen forskar-
 tillika forskarutb. utbildnings  Andel Andel  Andel Andel  Andel Andel  Andel Andel  Andel Andel  Andel Andel
 forskarutb. ämne ämne Totalt kvinnor män Totalt kvinnor män Totalt kvinnor män Totalt kvinnor män Totalt kvinnor män Totalt kvinnor män

Ekonomi, teknik och samhälle 8 3 9 44% 56% 1 0% 100% 59 46% 54% 25 64% 36% 0 0% 0% 10 60% 40%
Hälsovetenskap 1 0 0 0% 0% 0 0% 0% 5 20% 80% 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
Samhällsbyggnad och naturresurser 19 3 40 35% 65% 2 50% 50% 237 29% 71% 116 29% 71% 43 19% 81% 20 25% 75%
System- och rymdteknik 9 0 9 22% 78% 0 0% 0% 58 9% 91% 30 17% 83% 7 0% 100% 13 0% 100%
Teknikvetenskap och matematik 19 1 38 34% 66% 4 25% 75% 192 27% 73% 92 28% 72% 44 20% 80% 15 20% 80%
Totalt tekniskt vetenskapsområde 56 7 96 34% 66% 7 29% 71% 551 28% 72% 263 31% 69% 94 18% 82% 58 24% 76%
                    
Totalt Luleå tekniska universitet 72 10 108 36% 64% 8 38% 63% 649 33% 67% 319 36% 64% 97 19% 81% 67 31% 69%

1) Uppgifterna hämtade ur PA-systemet Primula, övriga uppgifter ur Ladok.
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BILAGA 4
ANTAL ANSTÄLLDA 20141231 SAMT ANTAL ÅRSARBETSKRAFTER 2014
*Post doc och forskare ingår i gruppen forskare      
 

  Antal     Årsarbetskrafter 

Lärare Kvinnor Män Totalt  Kvinnor Män Totalt

Professorer 32 184 216  20 111 131
Biträdande professor 35 43 78  31 36 67
Universitetslektorer 75 137 212  63 113 176
Biträdande universitetslektor/- 
forskarassistenter 24 43 67  20 39 59
Universitetsadjunkter 107 81 188  64 59 123
Forskare* 12 38 50  10 30 40
Delsumma 285 526 811  208 388 596

Stödbefattningar       
Administratörer 263 68 331  227 58 285
Bibliotek 30 9 39  25 7 32
Servicepersonal 30 13 43  28 12 40
Tekniker, IT 45 157 202  32 144 176
Delsumma 368 247 615  312 221 533

Anställda doktorander       
Hum-Sam vetenskapsområde 33 23 56  32 22 54
Tekniskt vetenskapsområde 81 182 263  63 179 242
Delsumma 114 205 319  95 201 296

TOTALT UNIVERSITETET 767 978 1745  615 810 1425

LÄRARE* MED DOKTORSEXAMEN
(andel i %) Årsarbetskrafter

Institution Andel (%)

ETS 82
HLV 38
KKL 50
SBN 95
SRT 94
TVM 96
Totalt LTU 76
       
* Befattningar som ingår i underlaget är universitetsadjunkt, 
forskarassistent, forskare, universitetslektor och professor
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BILAGA 5
Återrapporteringskrav i årsredovisning 2014

Återrapporteringskrav av högskolelagens övergripande mål 
för universitet och högskolors verksamhet

Sid
Internationalisering ......................................................... 30-31, 46
Jämställdhet ......................................................................... 40-42
Breddad rekrytering ........................................................ 42, 45-46
Samverkan ..................................................................... 30-31, 46
Samband mellan forskning och utbildning .................................37
Kvalitet .................................................................................. 35-37
Studenternas inflytande över utbildningen .................................42
Hållbar utveckling .......................................................................38
Trovärdighet och god forskningssed ..........................................42

Återrapportering enligt regleringsbrev för  
universitet och högskolor
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
 Utbildningsutbud ..............................................................21
 Studieavgifter för tredjelandsstudenter ............................33
 Dimensionering av inriktningar och 
 ämneskombinationer vid lärarutbildningen 
 samt information och vägledning till studenterna ............33
 Studenter som inte tar poäng ..........................................26
 Uppgifter för program enligt regleringsbrev .....................21
Rutiner för utbetalning av forskningsbidrag ...............................11
Uppföljning av strategiska forskningsområden ..........................18
Innovationskontor ................................................................. 18-19

Specifika uppdrag för Luleå tekniska universitet
Decentraliserad utbildning..........................................................32
Rymdvetenskap i Kiruna ...................................................... 32-33
Rekryteringsmål för professorer .................................................42

Sid
Ekonomisk redovisning
Intäkter och kostnader fördelade på verksamhetsgrenar .... 48-51
Omfattning och förändring av oförbrukade bidrag,  
inbetalade forskningsbidrag .......................................................51
Anslagsbelastning ................................................................ 54-56
Redovisning av myndighetskapital .............................................61
Redovisning av avgiftsbelagd verksamhet .................................59

Förordning om årsredovisning och budgetunderlag
Kostnad per prestation ...................................................10, 25, 29
(Helårsstudent, helårsprestation, vetenskaplig publicering, årskostnad 
doktorand)

Kompetensförsörjning .......................................................... 45-46
Sjukfrånvaro ...............................................................................46

Övriga prestationsmått
Samverkansdoktorander, Andel lärare med  
vetenskaplig/konstnärlig kompetens ....................................31, 45
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1971/1972
Högskolan i Luleå inrättas den 
1 juli och maskinlinjen startar 
med 50 studenter i nybyggda 
D-huset.

1979/1980
Torbjörn Hedberg väljs till rektor.

1995/1996
Teaterhögskolan invigs.

1972/1973
Geoteknologilinjen startar och 
Högskolans första professor 
utnämns, Carl-Göran Nilsson, 
maskinkonstruktion.

1973/1974
Ursprunget till tekniskt basår 
 startar.

1974/1975
Den första kullen civilingenjörer 
utexamineras och första profes-
sorsinstallationen äger rum i 
Gammelstads kyrka.

1980/1981
Programmeringsteknisk linje 
inrättas

1981/1982
Första doktorspromotionen där 
tolv doktorer och tio professorer 
installeras. Högskolan får sina 
fyra första hedersdoktorer: Lars 
Granar, Gösta Hägglund, Ragnar 
Lassinantti och Lars Nordström.

1982/1983
Institutionen för Träteknik bildas 
och de första träteknologerna 
kommer till Skellefteå.
Datatekniklinjen inrättas.

1987/1988
Lärarutbildningarna flyttar från 
gamla seminariet till högskole-
området på Porsön.
Teknikens Hus invigs.

1988/1989
Ett nytt kårhus invigs på uni-
versitetsområdet.

1989/1990
Högskolan får sina första pro-
fessorer i konstnärligt utveck-
lingsarbete: Hans-Ola Ericsson, 
professor i orgel och Jan Sand-
ström, professor i komposition.

1990/1991
Tre nya ingenjörsutbildningar 
startar: elektro/maskiningenjör 
i Kiruna, maskiningenjör i Luleå 
samt byggnadsingenjör i Skel-
lefteå.

1997
Högskolan i Luleå byter namn till 
Luleå tekniska universitet, Sveri-
ges första tekniska universitet.

1998
Ulla Westermark, professor i trä-
materialteknik, blir universitetets 
första kvinnliga professor.

1999
Vårdhögskolan i Boden blir en 
del av universitetet. Det nya 
namnet är Institutionen för  
hälsovetenskap.

2004
Forskningscentrum för gruv- 
och bergteknik, HLRC, och 
Centrum för bergmaterial-
forskning bildas.

2005
Institutionen för hälsoveten-
skap flyttar från Boden till 
Luleå.
Pia Sandvik Wiklund utses till 
rektor.

2006
Bologna-anpassningen resul-
terar i en ny utbildnings- och 
examensstruktur.

2007
LTU Innovation inrättas för att 
stödja kommersialiseringen av 
idéer från universitetet.

2012
Luleå tekniska universitet blir ny 
huvudman för den anrika Bergs-
skolan i Filipstad, Värmland.
Världens modernaste orgel, 
Orgel Acusticuminvigs av pople-
genden Benny Andersson. 
Universitetet får i uppdrag  att 
samordna gruvforskningen i alla 
de nordiska länderna i projektet 
NordMin.

2013
LTU Green Fuels innebär 
startskottet för universitetets 
forskning om gröna bränslen. 
Energimyndigheten beslutar att 
finansiera forskningscentrumet 
LTU Biogas Center och universi-
tetets egen förgasningsanlägg-
ning LTU Green Fuels med 158 
miljoner kronor.

2014
Vetenskapens hus invigs. Veten-
skapens hus drivs av de tre 
parterna Kungliga Ingenjörsveten-
skapsakademien (IVA), LKAB och 
Luleå tekniska universitet. Huset 
som ligger i centrala Luleå är en 
mötesplats för allmänheten och 
universitetet med målet att sprida 
kunskap om universitetets forsk-
ning. Luleå tekniska universitet var 
en av sex orter i Europa som får 
ansvar för en viktig del av Europe-
iska unionens hittills största råvaru-
satsning ”RawMatTERS”.

LULEÅ TEKNISKA  
UNIVERSITETS HISTORIA
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1975/1976
De första bergsingenjörerna 
utexamineras.

LULEÅ TEKNISKA  
UNIVERSITETS HISTORIA

1976/1977
Lars Nordström väljs till rektor.

1977/1978
Lärarhögskolan och förskolese-
minariet integreras  i Högskolan 
samt att Samhällsbyggnadstek-
niklinjen inrättas.

1978/1979
Norrland får sin första och hit-
tills enda Musikhögskola då 
musiklärarlinjen integreras  i 
Högskolan.
Avdelningen för Bearbetnings-
teknik börjar använda Skandina-
viens största högeffektlaser.

1983/1984
Högskolan beviljas medel för att 
driva projektet FLIT (fler flickor i 
tekniken).

1984/1985
Industriell arbetsmiljölinjen och 
Systemvetenskaplig linje inrättas.

1985/1986
Stiftelsen Aurorum  med syftet 
att åstadkomma en utveck-
lingsby av företag i anslutning till 
Högskolan  bildas.

1986/1987
Skeria (Skellefteå Education and 
Research for Industrial Applica-
tions) invigs. 

1991/1992
Högskolestyrelsen antar Hög-
skolans första verksamhetsidé.  

1992/1993
Wibergsgården, en gåva från 
Caesar Wiberg till Högskolan, 
invigs.

1993/1994
Utbildningslinjerna ersätts av 
program som innebär en större 
frihet för studenten att själv välja 
kurser.
Ingegerd Palmér väljs till ny 
rektor.
Högskolans nya bibliotek invigs.

1994/1995
CDT (Centrum för distansöver-
bryggande teknik) startar.
Sveriges största studentdatanät 
invigs vid Högskolan.

2000
Start av MRC (Mäkitalo 
Research Center), ett nytt inter-
nationellt forskningscentra med 
uppgift att utveckla distansöver-
bryggande mobila tjänster.

2001
Sju nobelpristagare besöker 
universitetet och håller öppna 
föreläsningar.

2002
Fyra nya medieutbildningar 
inrättas.

2003
Ett stort förändringsarbete för 
att forma en ny institutionsorga-
nisation och administrativ orga-
nisation vid universitetet startar.

2008
Efter hårt internt jobb lyckas 
universitetet vända trenden och 
redovisar positivt ekonomiskt 
resultat för grundutbildningen. 
En modell för att få studenter att 
stanna kvar på sina utbildningar 
implementeras under året och 
ger snabbt positivt resultat.
LTU Karriär invigs med syfte att 
hjälpa studenterna öka sin att-
raktivitet på arbetsmarknaden.

2009
Johan Sterte blir LTUs nya rektor.

2010
Excellencecentrumet CAMM 
etableras på universitetet  som 
en del av regeringens strate-
giska satsning och ska arbeta 
med hållbart nyttjande av natur-
resurser inom gruv- och mine-
ralområdet med målet att bygga 
forskning världsklass inom 
området.

2011
Ett nytt nationellt excellencenter, 
CiiR, för forskning runt entrepre-
nöriellt innovationssystem invigs 
vid Luleå tekniska universitet. 
Centrat är ett samarbete mellan 
LTU och Umeå universitet. 
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