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PRODUKTION Verksamhetsstödet, Luleå tekniska universitet
KONTAKTPERSON, RESULTATREDOVISNING Fredrik Pettersson, projektledare
KONTAKTPERSON FINANSIELL REDOVISNING Anette Löfstedt, ekonom
PRODUKTIONSSAMORDNING, TEXTBEARBETNING OCH FORM Yours kommunikationsbyrå, Luleå

FORSKNING 
Universitetet fortsätter att utveckla forsknings- och 
innovationsmiljöer som framgångsrikt hävdar sig i 
konkurrensen.

KVALITETEN I VERKSAMHETEN 
Universitetets kvalitetsarbete bidrar till kvalitets - 
säkring, styrning och uppföljning av verksamheten.

UTBILDNING 
Universitetet bedriver utbildning inom teknik, ekonomi, 
samhällsvetenskap, humaniora, musik, teater och vård.

EKONOMISK UTVECKLING 
Ett stort intresse för universitetets utbildningar och en 
attraktiv industrinära forskning är en god grund för en 
fortsatt hög konkurrenskraft.
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De framgångar som Luleå tekniska universitet haft de senaste 
åren befästes under 2015. Söktrycket till våra utbildningar låg 
fortsatt kvar på en hög nivå och vi stod oss väl i konkurrensen 
om extern forskningsfinansiering. Den kraftiga expansion som 
vi haft sedan 2009 dämpades dock under året, främst beroende 
på bristande ekonomiska förutsättningar för fortsatt utbyggnad 
av utbildning såväl som av forskning. Strategiska satsningar på 
investeringar för framtiden inom både forskning och utbild
ning samt en medvetet något överdimensionerad utbildnings
verksamhet resulterade i att det ekonomiska resultatet för året 
blev negativt, för första gången sedan 2007.

För merparten av våra utbildningsprogram fortsatte den 
ökning av söktrycket som vi sett de senaste åren. För att 
gradvis anpassa oss till vårt utbildningsanslag tog vi under 
året ännu ett steg i minskningen av antalet nyantagna 
programstudenter och fortsatte även vår neddragning av 
utbudet av fristående kurser. Antalet studenter på fristående 
kurs har mer än halverats sedan 2012 och en fortsatt ned
dragning är knappast möjlig. Parallellt med en generell ned
dragning har vi, i enlighet med vårt uppdrag, arbetat för en 
expansion av utbildningarna av lärare och sjuksköterskor. 
 De strategiska satsningar som gjorts för att öka genom
strömningen i våra kurser har varit framgångsrika och 
resulterat i en ökning till 85 procent 2015. Detta är natur
ligtvis mycket positivt men ökar samtidigt pressen att 
ytterligare minska antalet nyantagna studenter för en 
fortsatt anpassning till takbeloppet.

Sammantaget överskrider efterfrågan på såväl våra 
program som våra fristående kurser vida det utbud vi har 
ekonomisk möjlighet att erbjuda samtidigt som universitetet 
har såväl kapacitet som vilja att utbilda f ler studenter inom 
samtliga utbildningsområden. En begränsning är möjligen 
den brist på bostäder för våra studenter som vi fortfarande 
har men som förväntas minska genom den byggnation som 
nu påbörjats.

Som en del av universitetets strategiska satsningar har 
stora insatser gjorts inom det högskolepedagogiska området 
under året, bland annat för att implementera vår pedago
giska idé. Vi har även gjort ett antal insatser för att vidare 
höja kvaliteten i våra utbildningar och för att förbereda oss 
för ett nytt kvalitetsutvärderingssystem. Stora investeringar 
har dessutom gjorts i utveckling av studiemiljöer för våra 
studenter.

Den kraftiga expansionen av forskningen vid universi
tetet mattades av under 2015. En försenad start av struktur
fondsprogrammet och svåra tider för några av våra främsta 
samarbetspartners inom industrin är en del av förklaringen 
till detta. En externfinansieringsgrad på 62 procent och 
stora krav från de f lesta forskningsfinansiärer på medfinan
siering från universitetets sida bidrar också till att försvåra 
fortsatt expansion. 

Forskningen står för 57 procent av vår omslutning och 
vi lever upp till vår roll som ett av landets starka forsknings
universitet. Positivt är att vår konsekventa satsning på att 
öka antalet refereegranskade publikationer fortsätter att bära 
frukt samt att satsningen på att öka antalet doktorander vid 
universitetet har haft påtaglig effekt. Under 2015 antogs 131 
nya doktorander, det högsta antalet sedan 2001.

Våra starka forsknings och innovationsområden utveck
las positivt, blir allt mer synliga och bidrar allt mer till 
utvecklingen av vår verksamhet och vår attraktivitet som 
samarbetspartner.

Genom att EIT Raw Materials nu etablerat verksamhet 
i Luleå har området Framtidens gruvor stärkts ytterligare. 
Detta, tillsammans med det strategiska forskningsområdet 
(CAMM), det strategiska innovationsområdet (STRIM) 
och den samnordiska satsningen (Nordmin) befäster uni
versitetets roll som ett av de starkaste gruvuniversiteten i 
världen.

Ett annat område som förtjänar att lyftas fram är Håll
bara transporter där inte minst forskningen inom järnvägs
tekniskt centrum ( JVTC) har utvecklats mycket positivt 
under de senaste åren. Det samarbetsavtal som slöts med 
Trafikverket i december och som innebär en satsning från 
deras sida på 60 miljoner kronor för de kommande fem åren 
är ett gott exempel.

Ännu en satsning som har utvecklats mycket positivt 
under året är den på rymdteknik i Kiruna. Tre mycket 
välmeriterade professorer har rekryterats och har tagit sig 
an uppbyggnaden av såväl forskning som utbildning inom 
området. Som exempel kan nämnas rymdforskarskolan som 
nu är igång och att ESA beslutat att ge oss förtroendet att 
konstruera och ansvara för ett nyckelinstrument, HABIT, 
på nästa marsexpedition, EXO Mars 2018.

Helt avgörande för dessa och f lertalet andra satsningar 
är de goda relationerna och det goda samarbetsklimatet 
mellan  universitetet och näringsliv, länsstyrelser, landsting 
och kommuner. 

Våra viktigaste resurser är våra studenter och våra med
arbetare. Grunden till fortsatt framgång ligger till stor del 
i vår förmåga att attrahera duktiga och välmotiverade stu
denter och kompetenta medarbetare som kan, vill och vågar 
utveckla våra utbildningar och vår forskning. Framgången 
ligger också i vår förmåga att ta till vara och utveckla såväl 
studenter som anställda vid vårt universitet. För att lyckas 
med detta i en värld där konkurrensen om duktiga män
niskor ökar fortsätter vi med vår satsning på rekrytering av 
såväl studenter som personal och satsar vidare på att ytter
ligare förbättra såväl arbetsmiljö som förutsättningar för 
personlig utveckling vid universitetet. De undersökningar 
som gjordes under året dels för studenter och dels för 
anställda visar på att vi lyckats mycket väl med detta men 
också att det finns områden med potential för förbättring.

Sammantaget har 2015 varit ett år med positiv utveck
ling. Konkurrensen om såväl resurser som kompetens är 
dock hård. När vi påbörjar strategiarbetet inför kommande 
planeringsperiod måste vi fokusera på hur vi ska satsa för 
att vidareutveckla universitetets kvalitet, produktivitet och 
attraktivitet. 

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

REKTOR HAR ORDET

Johan Sterte

ÅRSREDOVISNING 2015  –  LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
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STUDENTERNA 
HAR ORDET
Ytterligare ett år har gått och som studentrepresentanter är 
det glädjande att se hur Luleå tekniska universitet utvecklas i 
en positiv riktning med forskning och utbildning i världsklass. 
Universitetet har fortsatta goda resultat från Universitetskans
lersämbetets utvärderingar och en stor majoritet nöjda stu
denter. Examinerade studenter från universitetet blir allt att
raktivare på arbetsmarknaden. Universitetet har ett gott rykte, 
ett varumärke som kontinuerligt stärks och blir mer uppskat
tat som universitet i studenternas ögon.

Som studentrepresentanter finner vi det både roligt och 
givande att arbeta på ett riksrekryterande universitet med 
studenter från hela Sverige. Mer än hälften av alla som 
börjar på universitetet kommer från platser utanför   
Norrbotten. Det ställer högre krav på studenternas omgiv
ning, exempelvis den sociala miljön och boende, då största 
delen av studentpopulationen har f lyttat långt för att 
påbörja sina studier vid universitetet.

Vi står upp för allas lika rätt till utbildning, där student
bostäder är grundpelaren för möjliggörande till högre 
utbildning. Studenternas fokus ska vara på studier och 
inte på att använda tid och energi för letande efter trygga 
boende former. Under f lera år har studentbostadsbristen 
varit ett faktum och att den i år varit mycket svår är inget 
att sticka under stol med. Problematiken är inte unik för 
just Luleå, utan sträcker sig till en nationell nivå. Inom 
student kårerna arbetar vi ständigt för ett utökat bestånd och 
det har varit den högst prioriterade frågan under 2015. För 
att belysa problematiken och hur kårerna bidrar till lösning
en genomfördes under vårterminen en bostads dialog till
sammans med universitetet och f lera andra aktörer, bland 
annat med bostadsminister Mehmet Kaplan. 

En åtgärd som genomfördes vid höstterminens start var 
upprättandet av ett samarbete mellan universitetet, kommu
nen och hotell Nordkalotten. Där erbjuds de studenter som 
har haft svårigheter att hitta en bostad i tid till studiestarten 
tak över huvudet. Vi inom studentkårerna ser detta som 
en nödvändig lösning för att kunna erbjuda någon form 
av tryggt boende. Om ett par år ser vi förhoppningsvis ett 
större utbud av studentbostäder, samtidigt som vi vädjar 

till alla parter att inte glömma den rådande situationen och 
fortsätta arbeta för långsiktiga lösningar. Ännu är problemet 
inte löst. 

Enligt universitetets prognoser kommer antalet plat
ser till höstens utbildningar stabiliseras till en nivå för att 
dimensionera antalet studenter mot det takbelopp som 
regeringen har anvisat. För att studenterna ska få den bästa 
utbildningen är det viktigt att de får möjligheten att vistas 
i inspirerande miljöer och nyttja goda studieytor och bra 
lärosalar. Vi ser positivt på de projekt universitetet bedriver 
och de ombyggnationer som sker runt om på universi
tetsområdet. Både nya och befintliga studieplatser byggs 
i attraktiva utrymmen, där vi inom studentkårerna har 
nära samarbete med universitetet och kan påverka utifrån 
studenter nas intressen. Ett glädjande resultat är studenter nas 
positiva respons på nyinvigningen av Ahuset, som öppna
des upp efter ombyggnation. 

För att studenterna ska få den bästa upplevelsen under 
sin studietid arbetar vi ständigt för att engagera studen
terna både under och även utanför studierna. Vi tror på ett 
arbete som skapar mervärde för studenterna genom god 
utbildningsbevakning, arbetslivserfarenheter genom ideella 
engagemang och en social samvaro som leder till bättre 
studieresultat och en högre genomströmning. Tillsammans 
skapar vi de bästa förutsättningar för en attraktiv utbild
ning, en minnesvärd studietid och en välgrundad plattform 
för framtida karriärmöjligheter.

 Carl Johan Granqvist Simon Persson
 luleå studentkår teknologkåren
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JANUARI

JULI AUGUSTI SEPTEMBER

FEBRUARI MARS

NYHETSÅRET 2015
Unik forskning med ultraljud
En av Sveriges mest avancerade forsk-
ningsplattformar för avbildning med hjälp 
av ultraljud finns numera på Luleå tekniska 
universitet. Det är projektet BondTest och 
universitetets labbfond som möjliggjort 
införskaffandet av en ultraljudsscanner. 

Guldbagge för bästa scenografi
Fem tidigare studenter som studerat inrikt-
ning scenografi och attributmakeri vid Luleå 
tekniska universitet prisades vid guldbagge-
galan. De lyckliga pristagarna var Ulf   
Jonsson, Niclas Nilsson, Sandra Parment, 
Julia Tegström och Isabel Sjöstrand 
vilka prisades för bästa scenografi i Roy 
 Anderssons film ”En duva satt på en gren 
och funderade på tillvaron”.

LTU Big Air blev stor succé
Snön i Luleå var rekorddjup när LTU Big Air 
gick av stapeln. Åkare tog sats från en tolv 
meter hög ramp för att sedan hoppa över 
Regnbågsallén. Arrangemanget och täv-
lingen kan klassas som succé med omkring 
1 000 åskådare som slöt upp, tillsammans 
med den höga klassen på åkarna. 

Universitetets elkraftsforskning 
firade 10 år
Under professor Math Bollens ledning 
har elkraftsforskningen vid Luleå tekniska 
 universitet i Skellefteå haft en stadig 
utveckling och kan nu se tillbaka på tio 
händelserika år.

Steroider kan höja livskraften hos 
seniorer
Äldre personer som får en liten dos av ana-
bola steroider kan bli piggare, få bättre 
rörelseförmåga och därmed minska risken 
fallolyckor. Det anser Anders Eriksson, lek-
tor i anatomi vid Luleå tekniska universitet, 
som forskat om anabola steroider och 
muskelcellernas uppbyggnad. Nu vill han 
göra en läkemedelsprövning på anabola 
steroider. 

Kvävefynd möjliggör liv på Mars
Javier Martin-Torres, professor i atmosfär-
vetenskap vid Luleå tekniska universitet, 
hittade tillsammans med resterande forskare 
i Mars Science Laboratory Mission Science 
Team kväve i fasta föreningar på planeten 
Mars, en grundläggande förutsättning för liv 
så som vi känner det. Forskningsresultaten 
publicerades i Proceedings of the National 
Academy of Science och fick stort utrymme 
i media. 

Förorenat smältvatten från snön 
Forskare vid Luleå tekniska universitet har 
under 25 års tid tagit prover från snöns 
smältvatten. Resultaten från de senaste 
tre årens prover utvärderas nu. I proverna 
finns höga halter av bland annat de giftiga 
tungmetallerna bly, koppar och zink som via 
smältvattnet transporteras rätt ut i våra 
vattendrag. 

Utbildar för världens 
symfoniorkestrar
En unik satsning i Skandinavien inleddes av 
Musikhögskolan vid Luleå tekniska univer-
sitet tillsammans med Kungliga Filharmoni-
kerna/Stockholms Konserthus. Satsningen 
handlar om en högre akademisk special-
utbildning, RSPO Orchestra Academy, för 
unga mycket begåvade musiker.

Premiär för grönt bränsle till 
industrin
För första gången i världen kom grön för-
nybar dimetyleter (BioDME) till industriell 
användning via inblandning med gasol. 
BioDME produceras vid LTU Green Fuels i 
Piteå som ägs av Luleå tekniska universitet. 
Blandningen med propan är ett första steg 
mot ett klimatneutralt samhälle. Blandningen 
distribueras med hjälp av samarbetspartners 
FLOGAS Sverige AB och testas nu hos stora 
svenska industriföretag.

Plast ersätter stål
Forskare inom Konstruktionsteknik vid Luleå 
tekniska universitet har hittat en ny lösning 
för att bibehålla stabiliteten hos betong-
väggar även efter att öppningar för dörrar, 
fönster och ventilation skurits ut. Genom att 
förstärka strukturen kan man återställa den 
ursprungliga kapaciteten. Gabriel Sas, biträ-
dande universitetslektor vid Luleå tekniska 
universitet är ansvarig för projektet på upp-
drag av Norut.

Forskare i arbete hos NASA
Madhay Mishra, doktorand vid Luleå 
tekniska  universitet fick inbjudan till tre 
månaders forskning hos den amerikanska 
rymdorganisationen NASA, vid NASA Ames 
Research Centre. Vistelsen visade sig även 
öppna för vidare samarbete mellan universi-
tetet och NASA. 

Materialforskare får 15 miljoner 
kronor från SSF
Farid Akhtar, biträdande professor i 
material teknik vid Luleå tekniska universitet 
fick   15 miljoner kronor från Stiftelsen för 
 Strategisk Forskning, SSF, för att bygga 
upp infrastruktur inom termomekanik och 
tribologi. Stödet från SSF möjliggjorde inköp 
av mer labbutrustning, anställning av dokto-
rander samt utveckling av nya metoder för 
materialtester. 

Fjärrstyrda fordon kan släcka 
bränder 
En brand i en gruva är förknippat med flera 
risker för såväl gruvarbetare som insatsper-
sonal. Forskare vid Luleå tekniska universitet 
har därför undersökt möjligheten att använ-
da fjärrstyrda arbetsfordon för att släcka 
bränder i gruvor. 

Ett steg närmare 
molekylär elektronik
Ett samarbete mellan tillämpad fysik vid 
Luleå tekniska universitet och univer-
siteten i Nottingham respektive Bath i 
Storbritannien,  har lett till banbrytande upp-
täckter inom området molekylär elektronik. 
Resultaten är publicerade i den högt ran-
kade tidskriften Nature Communications. 
Från Luleå tekniska universitet medverkar 
Andreas Larsson, professor och ämnes-
företrädare i tillämpad fysik.

Unikt trämaterial för 
världsmarknaden
Ett nytt tåligt, starkt trämaterial med hög 
fuktresistens presenterades i en doktors-
avhandling av Carmen Cristescu. Produkten 
har en miljövänlig tillverkningsprocess, 
passar utmärkt som byggmaterial och 
bed öms ha en god potential på världsmark-
naden. 

Sydafrika intresserat av ePilot119
Projektet ePilot119 som leds av Luleå  
tekniska universitet, och handlar om järn-
vägsforskning, visade sig vara högintres-
sant för Sydafrika. Intresset väcktes då tre 
personer från Sydafrikanska Railway Safety 
Regulator (RSR) besökte universitetet.  
ePilot119 är ett forsknings- och implemen-
teringsprojekt där avancerade tester görs 
på tåg och infrastruktur.
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Peter Parnes 
Årets IT-Norrbottning
Dataföreningen Norrbotten utsåg Peter 
 Parnes, professor i distribuerade dator-
system vid Luleå tekniska universitet, till 
Årets IT-Norrbottning. Han fick utmärkelsen 
för sitt gedigna arbete med att väcka teknik-
intresse bland unga. Peter Parnes har bland 
annat arbetat mycket med digitalisering i 
grundskolan. 

Ny ledamot i Kungliga 
Musikaliska akademien
Petter Sundkvist, professor i Musikalisk 
gestaltning vid Musikhögskolan i Piteå, 
Luleå tekniska universitet, har utsetts till ny 
ledamot i Kungliga Musikaliska akademien. 

Forskare ska optimera 
fjärrvärmesystem
Luleå tekniska universitet är koordinator 
för EU-projektet OPTi vars mål är att skapa 
en mer hållbar arkitektur för fjärrvärme- 
och fjärrkylasystem. Enligt Wolfgang Birk, 
professor i reglerteknik vid Luleå tekniska 
 universitet, finns det inbyggda begränsning-
ar och en tröghet i systemen som man vill 
förändra. Arbetet med att optimera fjärrnät 
för värme och kyla utförs i samarbete med 
Arne Gylling, projektledare CDT.

Vill öka standarden på Sveriges 
järnvägar
I syfte att förbättra arbetet med järnvägs-
underhåll har Luleå tekniska universitet 
i samverkan med aktörer från hela järn-
vägssystemet tagit fram konceptet ePilot. 
Trafikverket är beställare och hittills har 
 konceptet testats på bandelen mellan 
Boden och Luleå. 

Luleåforskare inleder 
EU-satsning på vindkraft
Professor Milan Veljkovic, vid Luleå tekniska 
universitet, fick uppdraget att leda ett stort 
prestigefullt EU-projekt vars mål är att 
utveckla hållbar vindkraft utifrån olika EU-
länders behov. Milan Veljkovic och hans 
forskargrupp är internationellt ledande inom 
vindkraftsområdet. 

Studentsamarbete med Älvsbyhus
Sveriges största småhustillverkare Älvsby-
hus påbörjade nyligen ett samarbete med 
Luleå tekniska universitet och studenterna 
vid programmet Industriell ekonomi. Tanken 
är att studenterna ska identifiera framtida 
utmaningar och eventuella problemområden 
i verksamheten. Färdiga förbättringsförslag 
presenterades för företaget vid projektslutet 
i juni. 

Unikt forskningscenter för Big data 
Luleå tekniska universitet, i samarbete med 
SICS Swedish ICT, påbörjar första fasen av 
en nationell storskalig datacenteranläggning 
för test och experiment av moln och big 
data-teknik. Anläggningen byggs vid uni-
versitetsområdet i Luleå under hösten 2015. 
Luleå kommun, Länsstyrelsen i Norrbottens 
län samt Norrbottens läns landsting stödjer 
satsningen.

Ny rymdsatsning för 
37 miljoner kronor
Rymdindustrin och Luleå tekniska 
 universitet    vill bli bättre på att samarbeta 
och gör en gemensam kraftsamling genom 
Rymd för innovation och tillväxt (RIT). RIT-
projektet, en rymdsatsning på 37 miljoner 
kronor, ska skapa fler nya företag och 
arbetstillfällen. Det regionala innovations-
klimatet för rymdverksamhet är svagt och 
samtidigt finns det en tydlig vilja att ändra 
på detta. RIT-projektet drivs i samverkan 
mellan Luleå tekniska universitet, LTU  
 Business AB och ett flertal regionala och 
nationella rymdaktörer. 

Viktiga framsteg på kolnanorör
Kolnanomaterial har stor potential att använ-
das som elektriska ledare eller halvledare, 
men än så länge har tillverkningen varit 
svår att styra. Forskare vid Luleå tekniska 
 universitet kan tillsammans med forskare vid 
Umeå universitet och Chalmers nu visa på 
nya rön gällande framställning av kolnanorör. 
Resultaten presenteras i Natures välrenom-
merade tidskrift Scientific Reports. Förfat-
tare Daniel Hedman, doktorand i tillämpad 
fysik, och Andreas Larsson, professor och 
ämnesföreträdare i tillämpad fysik, verk-
samma vid Luleå tekniska universitet.

Årets alumner prisades
Aula Aurora på Luleå tekniska universitet var 
välbesökt när årets alumner prisades. 2015 
års pristagare är: Peter Carlsson, inköps- 
och logistikchef på Tesla, Rickard Kjellgren, 
mångbelönt gymnasielärare i Luleå och 
Grete Solvang Stoltz, HR-direktör på LKAB. 

Medlemskap ger nya möjligheter
Luleå tekniska universitet accepterades som 
medlem i Nordic Network of Astrobiology,  
ett nätverk som består av universitet, hög-
skolor och forskningsinstitutioner runt om 
i Norden och Baltikum. Medlemskapet 
stärker bland annat universitetets band med 
andra välkända institutioner inom ramen för 
astrobiologi. 

Kemiteknisk forskning 
får nya labb
Två nya kemitekniska labb med toppmodern 
utrusning invigdes vid Luleå tekniska 
 universitet. Med stöd av Kempe stiftelserna 
och universitetets egen labbfond har de två 
laboratorierna kunnat förverkligas. Det öpp-
nar en ny era för forskning om nästa genera-
tions gröna kemikalier. 

Världsunik studie om 
rådgivning vid egenvård 
Personer som kontaktar Sjukvårdsrådgiv-
ningen 1177 för tillstånd som inte kräver 
läkarvård kommer under november 2015 
att slumpvis erbjudas vidarekoppling till 
Apoteken. Syftet är att undersöka om det 
kan förbättra symtomlindring, göra patien-
terna nöjdare och minska belastningen på 
sjukvården. Studien är ett samarbete mellan 
Luleå tekniska universitet, Sjukvårdsråd-
givningen och Apoteket AB. 

Unik teknik spårar cancer snabbare
En kombination av stimulerad Ramanspektro-
skopi och holografi utgör en ny unik teknik för 
att spåra ändtarmscancer. Den nya tekniken 
kan möjliggöra snabbare besked för cancer 
och har utvecklats av forskarna Eynas Amer 
och Kerstin Ramser vid Luleå tekniska 
universitet. Lansering på marknaden 
beräknas vara möjlig inom en tioårsperiod. 

60 miljoner kronor miljoner till 
järnvägsforskning
Trafikverket och järnvägsbranschen gav 
Luleå tekniska universitet nytt förtroende 
inom forsknings- och innovationsområdet 
Driftsäkerhet och underhåll. Samarbetsavta-
let finansieras av Trafikverket med tolv miljo-
ner kronor per år i fem års tid. Det fortsatta 
samarbetet kommer att bidra till utveckling, 
innovation och demonstration för ökad kom-
petens. 

Svenskt Marsinstrument 
utvalt av ESA
Det första svenska mätinstrumentet ska 
placeras på Mars vid nästa Marsexpedition 
ExoMars 2018. Rymdatmosfärforskarna 
Javier Martín-Torres och Maria-Paz Zorzano 
vid Luleå tekniska universitet leder utveck-
lingsarbetet som resulterat i mätinstrumen-
tet som döpts till HABIT.

Bergbult gav full pott i tävling
En intelligent bergbult som utvecklats av 
forskare vid Luleå tekniska universitet i 
samarbete med företag, tog hem första pris 
i den prestigefulla tävlingen IPSO Challenge. 
IPSO är en tävling inom området Internet of 
Things och vinnarna fick sitt pris vid finalen 
som avgjordes i San Jose, Silicon Valley, 
Kalifornien.

2015 var ett mycket händelserikt och positivt år för universitetet. Toppresultat i antalet förstahandssökande, hög nivå 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 axplock. 
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Universitetet fortsätter att stärka sin position inom forskning. Under 2015 
påbörjades uppbyggnaden EIT Raw Materials, ett konsortium inom råvaror 
med för närvarande 115 partnerorganisationer, där Luleå är ett av sex 
Co-location Centres. Universitetets koppling till näringslivet är stark och 
andelen näringslivsfinansierad forskning är mycket hög. Antalet vetenskapliga 
publiceringar ligger på en fortsatt hög nivå.

FORSKNING
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Det nyttiga universitetet
Universitetet bedriver forskning av hög 
kvalitet, som i huvudsak är behovsmotiverad 
och bedrivs 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 veten
skapsgemenskapen som i nära samverkan 
med företag och organisationer regionalt, 
nationellt och internationellt. 

Universitetets mål är att ha en hög 
andel externt finansierad forskning. 
 Universitetet har lyckats mycket väl med 
att involvera industrin i den forskning 
som bedrivs och är ett av de lärosäten 
i Sverige som har starkast koppling till 
näringslivet. Under 2015 uppgick de 
externa medlen till 584 mnkr, motsva
rande 62 procent av den totala forsk
ningsfinansieringen. 

Universitetet fortsätter att utveckla 
forsknings och innovationsmiljöer som 
framgångsrikt hävdar sig i konkurrensen 
och som är attraktiva partners för indu
strin och det övriga samhället. Under 
året har universitetet arbetat med att 
etablera verksamheten inom Europeiska 
unionens hittills största råvarusatsning, 
EIT RawMaterials. Northern CLC 
 (CoLocation Centre), ett av sex euro
peiska CLC, är knutet till universitetet.  
Universitet kommer att ansvara för och 
leda arbetet med innovation och utbild
ning inom gruvområdet i Europa. 

Universitetets Innovationskontor har 
haft en viktig roll i ett Vinnovaprojekt 
att ta fram en modell för att mäta sam
verkan. Universitetet fick högsta betyg 
för uppvisande av en genomarbetad, 
realistisk och väl förankrad strategi där 
samverkan premi erades i det interna 
resursfördelningssystemet. Detta kan ses 
som ett kvitto på att universitetet är på 
rätt väg vad gäller samverkan på olika 
plan. 

Centrumbildningar
Vid universitetets centrumbildningar 
utvecklas ny kunskap tillsammans med 
företag, myndigheter och organisationer. 
Några exempel på centrumbildningar är; 
Centrum för Innovation och eHälsa (EIC) 

som skapar innovativa produkter, tjänster 
och processer för hälsa, vård och omsorg 
i en unik forskarmiljö som kombinerar 
hälsovetenskap, systemvetenskap och elek
troteknik. Tillsammans med Norrbottens 
läns landsting samarbetar EIC med länets 
kommuner, kommunförbundet i Norr
botten och företag genom att nyttiggöra 
digitaliseringens möjligheter. EIC har även 
en omfattande internationell projektsam
verkan med andra liknande kompetens
centrum.

Bio4Energy är ett centrum med be 
to ning på forskning inom bioraffinering. 
Bio4Energy är ett av regeringen utpekat 
strategiskt område där universitetet är 
en av f lera samarbetspartners. Centre 
of Advanced Mining and Metallurgy 
(CAMM) är även det ett av regeringen 
prioriterat forskningsområde inom gruv 
och metallurgiområdet, med många 
samarbetspartners inom akademi och 
industri. Båda dessa kompetenscentrum 
har utvärderats med goda vitsord och 
fått fortsatt finansiering.

Järnvägstekniskt Centrum ( JVTC), 
med tillgång till en av Europas största 
forskargrupper inom drift och under
hållsteknik, har som övergripande mål 
att bygga spetskompetens för att stärka 
drift och underhåll av Sveriges järnvägs
transportsystem. Ett uppmärksammat 
projekt inom JVTC har som mål att 
förverkliga toppmoderna eunderhålls
system, byggt på sensorer samt informa
tions och kommunikationsteknologi 
och Big data analytics.

Universitetet som 
samarbetspartner
Ett av universitetets strategiska mål är att 
ytterligare förstärka attraktiviteten som 
samarbetspartner. Genom att engagera ad

jungerade professorer, lektorer, adjunkter 
och gästprofessorer skapas nya kontaktytor 
som stärker samarbetet med näringsliv och 
offentlig sektor. Universitetets mål, i enlig
het med Vision LTU 2020, är att univer
sitetet ska ha 90 adjungerade professorer 
och gästprofessorer år 2020. I december 
2015 fanns 72 adjungerade professorer 
och gästprofessorer. 

Vetenskaplig produktion 
Universitetet har under de senaste åren 
fokuserat på en ökad volym av vetenskap
liga artiklar och konstnärliga produktio
ner för att främja målet om ökad synlighet 
i det internationella forskningssamhället. 
En central åtgärd som vidtagits är att upp
muntra publicering genom en prestations
baserad intern resursfördelningsmodell. 
Publiceringsersättning utgår för artiklar 
publicerade i kollegialt granskade interna
tionella tidsskrifter som finns upptagna i 
de danska och norska listorna, eller i Web 
of Science, och även till konstnärliga pro
duktioner som uppnår internt fastställda 
kriterier.

Den strategiska satsning som publice
ringsersättningen utgör har gett önskad 
effekt, och resulterade i att universitetet 
redan 2013 överskred 2015 års mål om 
650 publikationer per år. Trots en jus
tering av definitionen av vetenskapliga 
publikationer, vilket exkluderade konfe
rensartiklar i lägre rankade publikations
serier från samanställningen under 2015, 
publicerades 777 vetenskapliga artiklar 
och 28 konstnärliga alster vilket är i 
samma nivå som för 2014.

En utmaning för universitetet är att 
öka konkurrenskraften och synligheten 
genom att öka kvaliteten i, och citering
arna av, universitetets publikationer. För 
att gagna en sådan utveckling imple
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menterade universitetet från och med 
2015 en differentierad publicerings
ersättning som särskilt premierar 
publicering av tidsskriftsartiklar i hög
rankade tidskrifter/publikationsserier. 
För att en publikation ska bedömas som 
högkvalitativ, och generera den högre 
publiceringsersättningen, krävs att den 
är i tidsskriftsartikelformat och finns i 
Web of Science, alternativt har nivå 2 
på de danska eller norska listorna över 
välrenommerade vetenskapliga journa
ler. Under 2015 var 67 procent av uni
versitetets vetenskapliga publikationer 
högkvalitativa vilket är en ökning med 

sju procentenheter jämfört med 2014. En 
kvalitetsbedömning gjordes även av de 
validerade konstnärliga produktionerna, 
25 procent av dessa bedömdes som hög
kvalitativa i och med att de förekommit 
i ett sammanhang med högt internatio
nellt anseende. 

Sammantaget bibehöll universitetet 
en hög publiceringsvolym under 2015 
med en trend för ökad publicering i 
önskade högkvalitativa fora. En längre 
uppföljningsperiod krävs dock för att 
avgöra om någon reell förändring av 
publicerings mönstret har initierats. 
Ut över antalet vetenskapliga publika
tioner mäts även kostnaden per publika
tion. Produktionskostnaden per artikel 
för 2015 ligger på en liknande nivå som 
föregående två år, sju procent högre än 
2014 men sex procent lägre än 2013. 
Snittkostnaden per refereegranskad 
vetenskaplig publikation vid universite
tet är ca 1 240 tkr. Måttet speglar i viss 
mån produktiviteten men inte det veten
skapliga genomslaget. 

Regional och 
nationell samverkan
Regionalt samarbetade universitetet under 
2015 med stora internationella företag 
som LKAB, Boliden och SSAB samt 
med organisationer som till exempel 
Norrbottens  läns landsting och länsstyrel
serna i Norrbotten och Västerbotten.   

Universitetet samarbetar även med 
 näringslivskontakter via kommunerna i 
Norrbotten och  Västerbotten. Syftet med 
samarbetet är att nå ännu fler av regionens 
små och medelstora företag. Företagssam
arbeten på nationell nivå förekommer i 
hög utsträckning, med bland andra företa
gen Volvo, SKF och Sandvik.

Universitetet samverkade i f lera 
utvecklingsprojekt för att stärka tillväxt, 
näringsliv och offentlig verksamhet i 
norra Sverige samt i de nordliga delarna 
av Finland, Norge och Ryssland. Samar
betet skedde framförallt inom ramen för 
EU:s strukturfondsprogram Interreg IVA 
Nord och rör exempelvis områden som 
ökad energieffektivitet i byggnader och 
en ny generation av etjänster för prog
nostisering av laviner. Ett steg för att 
ytterligare stärka samarbetet i regionen 
är att universitetet under året intensifie
rat samverkan med närliggande lärosäten 
i Norge och Finland; Universitetet i 
Tromsö och Uleåborgs Universitet.

I Vetenskapens Hus i centrala Luleå, 
samarbetar universitet, LKAB och 
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien 
(IVA) för att öka universitetets synlighet 
i det omgivande samhället. Vetenskapens 
Hus är en mötesplats för allmänheten, 
universitetet och olika organisationer. 
Här erbjuds aktiviteter för att sprida 
forskningsresultat och öka kännedomen 
om universitetets verksamhet.
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Hela Bolidenkoncernen har definierat fokusområden inom forskning och 
utveckling. Vi kallar det Bolidenpaketet och det handlar bland annat om 
forsknings- och utvecklingssamarbeten med Luleå tekniska universitet. 
Ett projekt är nyligen avslutat. Ett nytt är i uppstartsfasen och två 
pågår.  Vårt samarbete med universitetets studenter är viktigt för att säkra 
behovet av kompetens i framtiden. Vi tar gärna emot studenter som gör 
projekt, praktik och ex-jobb hos oss.

LINN ANDERSSON, MANAGER R&D/ENVIRONMENT, BOLIDEN RÖNNSKÄR

REGIONAL OCH NATIONELL 
EU-FINANSIERING
Externa medel från EU:s nationella 
strukturfonder, territoriella fonder samt 
 Kolarctic ENPI CBC uppgick under 2015 
till 5,9 mnkr. De nationella strukturfon
derna omfattar regionala utvecklingsfon
den samt socialfonden. De territoriella 
fonderna omfattar fem olika interre
gionala program med olika geografiska 
programområden inom EU, inklusive 
Kolarctic ENPI CBC som avser samarbe
te mellan de nordliga delarna av Sverige, 
Norge, Finland och Ryssland.

Den tidigare programperioden för 
fonderna avslutades 2013 och medlen 
från strukturfonder och territoriella fon
der under 2014 och 2015 avser till största 
delen projekt med förlängd projekttid.

Den första försenade utlysningen 
inom strukturfonden Övre Norrland 
avseende den nya programperioden 
20142020 ägde rum först under för
sommaren 2015 och endast fyra av de 
nya strukturfondsprojekten hann starta 
under hösten 2015. Utlysningarna inom 
de territoriella fonderna försenades också 
och nio nya projekt startades under 
2015.

Internationell samverkan
I december 2014 fattade EIT (European 
Institute of Innovation and Technology) 
beslut om att starta en KIC (Knowledge 

and Innovation Community) med inrikt
ning mot råmaterial. EIT RawMaterials är 
ett konsortium, med för närvarande 115 
partnerorganisationer, organiserat med  
huvudkontor i Berlin och sex Colocation 
Centres (CLC) varav Northern CLC är 
lokaliserat till Luleå. Under 2015 har ar
betet koncentrerats kring organisatoriska 
frågor och projekt planering. Projektverk
samheten som genererar EUmedel kom
mer igång först under 2016. 

Universitetet deltar även som associe
rad partner i en KIC inom IKTområdet 
och har deltagit i konsortiets projekt 
under f lera år, men jämfört med 2014 
minskade EUmedlen med drygt     
4,5 mnkr.

INTERNATIONELL FINANSIERING
Det har skett en omfattande ökning av 
externa medel från EU:s forsknings
program de senaste åren. De externa 
medlen från EU:s forskningsprogram 
uppgick under 2015 till 58,6 mnkr och 
omfattade medel från:
n Horizon 2020
n EU:s 7:e ramprogram (FP 7)
n Competitiveness and Innovation 

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

Technology (EIT)
n Research Fund for Coal and Steel 

(RFCS)

Sedan starten av det nya forsknings
programmet Horizon 2020 har uni
versitetet beviljats 17 projekt, vara fyra 
som koordinator. Utvärderings samt 
kontraktsfasen för ett projekt tar tillsam
mans ungefär åtta månader vilket inne
bär att beviljade projekt startar cirka ett 
år efter ansökningsperioden. Det kan till 
hälften förklaras av att alla nya projekt 
ännu inte startats eller att de startats sent 
under 2015 samtidigt som f lera projekt 
avslutades under 2014.

Under 2015 minskade dock de 
externa forskningsmedlen från EU med 
ca nio mnkr. 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 jämnare  finansieringssituation 
jämfört med de nationella strukturfon
derna och de territoriella fonderna. 

Konkurrensen om forskningsmedel 
har ökat kraftigt under det andra året av 
Horizon 2020 och förväntas öka ytter
ligare. EUkommissionen har indikerat 
att ett tvåstegsförfarande kommer att 
införas för alla utlysningar med en ambi
tion att endast 20 procent av ansökning
arna ska gå vidare från steg ett till steg 
två. 
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Tabell 04 |  EU-finansierad forskning

(tkr)    2013 2014 2015

Regional och nationell samverkan  
Regionala fonder   
Externa medel från strukturfonder   47 453 27 610 5 946
Strukturfonden Norra Norrland   35 190 18 989 3 744
Territoriella fonder   10 127 6 466 1 909
Kolarctic ENPI CBC   2 137 2 155 293

Antalet aktiva projekt   72 63 60  
Internationell samverkan   
Externa medel från EU:s forskningsprogram   56 200 67 585 58 612
Antalet aktiva projekt   64 74 79

Starka forsknings- och 
innovationsområden
Universitetet har valt att satsa på nio 
forsknings och innovationsområden. 
Dessa områden bygger på mångdiscipli
närt samarbete där specialistkompetenser 
från olika kompletterande discipliner sam
verkar. Inom flera forsknings och inno
vationsområden är universitetet nationellt 
och internationellt ledande.

ATTRAKTIVT SAMHÄLLSBYGGANDE
Inom Attraktivt samhällsbyggande har 
universitetet en uttalad ambition att vara 
ett erkänt nationellt och internationellt 
forskningscentrum. Att utforma fun
gerande hållbara attraktiva stadsmiljöer 
i områden där det är långa vintrar är en 
särskild utmaning. Globalt bor idag mer 
än en miljard människor i områden med 
kallt klimat.

Flera unika forskningsprojekt inom 
Attraktivt samhällsbyggande handlar 
om samhällsomvandlingarna i Kiruna 
och Malmberget, vilka är belägna 
ovanför polcirkeln i subarktiskt klimat. 
Omvandlingarna beror på att stora delar 
av de två samhällena måste f lyttas på 
grund av sättningar i berggrunden orsa
kade av LKAB:s gruvdrift. Forsknings
projekten är ofta transdisciplinära och 
involverar samhället i stort och männis
korna som bor där. 

Universitetet är medlem i Sveriges 
Bygguniversitet, en samarbetsorganisa
tion med Chalmers, KTH och LTH 
som övriga medlemmar. Sveriges Bygg
universitet verkar för att bygginriktad 
forskning och utbildning ska kunna 
utveckla ett mer hållbart samhälle. 

Forskarna på universitetet samarbetar 
bland annat med företaget Lindbäcks 
bygg i utvecklingen av industriellt 
trä byggande. Världens nordligaste 
passiv hus, det så kallade Sjunde huset 

– ett framtida energieffektivt boende 
som byggts i Kiruna, är ett pågående 
forskningssamarbete med bland andra 
NCC, Abelko och Tekniska Verken i 
Kiruna. Hållbarhetens hus som byggs i 
Gälli vare är ett forskningsprojekt som 
bedrivs tillsammans med Sweco, Tyréns 
och  TKBygg i Gällivare. Forskare 
inom projektet City Things utvecklar 
framtida scenarier kring energi, social 
hållbarhet och bostadsbehov i de båda 
samhällena. Ett annat forskningsprojekt 
behandlar hur stadsmiljön kan utformas 
för att få ett bättre mikroklimat i vin
terstäder. Begreppet attraktivitet samt 
hur kulturmiljöer hanteras i planerings
processen utforskas tillsammans med 
Kiruna kommun och LKAB. Forskarna 
ingår i Nationellt Renoveringscentrum, 
för att utveckla energisparande, bevara 
kulturvärden och värna social hållbarhet 
vid renovering.

FRAMTIDENS GRUVOR
Universitet har kanske den bredaste forsk
ningsbasen i Europa när det gäller forsk
ning inom gruvområdet. Universitetet har 
en tydlig ambition att vara ett internatio
nellt starkt kompetenscentrum för hållbar 
gruvdrift och är djupt involverat i flera 
europeiska initiativ på hög nivå.

EIT RawMaterials, Europas största 
innovationssatsning någonsin inom 
bland annat hållbar gruv och metall
utvinning, är ett samarbete med 115 
parter från industri, forskningsinstitut 
och universitet från 22 olika länder i 
Europa. Fokus för Northern CLC inom 
EIT RawMaterials kommer att vara 
primära råvaror, med allt från prospek
tering via gruvbrytning till anrikning 
och förädling. Northern CLC har part
ners från Sverige, Danmark, Irland och 
samarbetar i aktiviteter med partners 
från totalt 22 länder i Europa spridda 
över fem andra CLC. Luleå tekniska 

universitet var en av initiativtagarna 
till EIT  RawMaterials. Gruvforskare 
vid universitetet har varit engagerade i 
utvecklingen, både under ansöknings
fasen och sedan projektet startade i slutet 
av 2015. Verksamheten kommer att vara 
i full gång under 2016.

Universitetet driver också, tillsam
mans med gruvbranschen, stiftelsen 
Bergforsk som är en mötesarena för 
strategisk samverkan och prioritering av 
insatser mellan företagen och univer
sitetet. CAMM bedriver framstående 
forskning inom det strategiska forsk
ningsområdet Hållbar användning av 
naturresurser: gruv och mineral. Forsk
ningen finansieras av statsanslaget. Uni
versitetet är det enda lärosäte i  Sverige 
som har ett sådant anslag inom gruv och 
metallurgiområdet vilket också bekräf
tar att Luleå tekniska universitet är det 
nationella gruvuniversitetet. Det strate
giska nationella innovationsprogrammet 
STRIM som finansieras av Vinnova, leds 
av universitetet och där bedrivs behovs
motiverad och tillämpad forskning som 
ett komplement till grundforskningen 
inom CAMM. En viktig ambition är att 
öka samverkan med små och medelstora 
företag.

FÖRNYBAR ENERGI
Universitetet är en välkänd aktör när det 
gäller utveckling av hållbara, energieffek
tiva och miljövänliga system och processer. 
Målet är att vara en internationellt ledande  
forsknings och innovationsmiljö inom 
området. Genom politiska beslut kring att  
större andelar förnybar energi ska ersätta  
exempelvis konventionella bränslen blir 
forskningen ett instrument för att nå  
 målen kring ett mer energieffektivt och 
miljövänligt samhälle.

 Forskningsprojekten genomförs 
i samarbete med världsledande före
tag, universitet och forskningsinstitut 
som Haldor Topsoe, Volvo,  Karlsruhe 
 Institute of Technology, Michigan 
State University, Brunel  University och 
Technical Research Centre of Finland 
(VTT). Fokus ligger på de strategiska 
områdena bioenergi/bioraffinaderitek
nik, vatten och vindkraft samt energi
effektivisering av industri och samhälle. 
Forskningen har resulterat i omfattande 
experimentell utrustning, från labb
skala till demoskala samt datormodel
ler. Forskningen sker exempelvis inom 
biokemisk och termokemisk omvandling 
av biomassa till kemikalier, material och 
drivmedel som kan ersätta fossilbaserade 
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alternativ. Universitetets pilotanlägg
ning för framställning av metanol och 
dimetyleter (DME) från svartlut (en 
biprodukt vid framställning av kemisk 
pappersmassa) är ett exempel på en större 
experimentell anläggning som rönt stor 
uppmärksamhet. Forskningen inom För
nybar energi är också framgångsrik inom 
vattenkraft och vindkraft och universi
tetet är huvud aktör inom det nationella 
samverkans forumet Svenskt vattenkraft
centrum.

Den tekniska forskningen komplet
teras med samhällsvetenskaplig forsk
ning kring de politiska, institutionella 
och ekonomiska förutsättningarna för en 
effektiv energiomställning. 

För att utveckla forskningen inom 
området finansierar Förnybar energi 
varje år 34 strategiska ”groddprojekt”. 
Syftet med groddprojekten, som är ett
åriga, är att forskarna ska kunna utveckla 
nya områden och ta fram preliminära 
resultat som gör det möjligt att erhålla 
extern finansiering för ny forskning. 
Syftet har också uppnåtts i f lera fall, 
bland annat finansierar Norrbottens 
Forskningsråd två unga lovande forskare 
under tre år. Groddprojekten har även 
resulterat i nya projekt som finansieras 
av Vetenskapsrådet och Formas.

GRÄNSÖVERSKRIDANDE KONST 
OCH TEKNIK 
Gränsöverskridande konst och teknik ut
forskar kombinationen konst och teknik 
och de möjligheter kombinationen ger. 
Att producera nyskapande konstupple
velser står i fokus för forskningen, liksom 
design av upplevelser, produkter och kon
struktioner. Forskningsmiljön vid univer
sitetet möjliggör samarbeten mellan olika 
områden, exempelvis dans och robotik, 
rörelseteknik och hälsa, musik och akustik, 
musik och datateknik, arkitektur och en
ergi. Gränsöverskridande konst och teknik 
siktar på att skapa samverkan inom några 
utvalda starka områden där ett antal rela
terade projekt bedrivs. 

I ett projekt har forskarna exempelvis 
studerat hur lokalens utformning påver
kar musikernas spelsätt och tolkning av 
musiken. I ett annat projekt samverkar 
fysioterapi, robotik och danskonst för att 
försöka återskapa en legendarisk koreo
grafi från 1912, som endast finns bevarad 
i en serie fotografier. För att efterlikna 
den emotionellt laddade rörelsekvalite
ten hos den ursprungliga dansaren kom
mer robotkroppens rörelser att styras av 
så kallade ”pneumatiska muskler”. 

Ett annat forskningsområde inom 
Gränsöverskridande konst och teknik rör 

bilindustrin, där forskarna i ett samar
bete med Volvo Cars utvecklar ljud som 
stödjer föraren i trafiken. En konstnärlig 
aspekt är här lagd till en rent teknisk 
funktion. Föraren ska till exempel via 
väldesignade ljudsignaler intuitivt kunna 
uppfatta om en fara dyker upp framför 
fordonet, eller att förändra sitt körsätt 
vid exempelvis en olämplig omkörning. 

Inom f lera områden har musik och 
musikalisk gestaltning kombinerats med 
bland annat byggteknik, arbetsmiljö, 
pedagogik samt akustik för att studera 
hur dessa områden kan utvecklas.

HÅLLBARA TRANSPORTER
Forsknings och innovationsområdet 
Hållbara transporter behandlar utmaningar 
beträffande olika transportmedel och deras 
tillgänglighet, säkerhet och hållbarhet samt 
nationell och internationell mobilitet för 
människor och gods. Universitet har en 
ledande roll i Europa när det gäller forsk
ning inom underhållsteknik för järnväg 
och väg samt inom fordonstestning och 
energieffektiv fordonsteknik. Forskning 
och innovationslösningar inom området 
ökar förutsättningarna för en hållbar och 
säker kapacitet i transportsystemen och 
ger ökad driftsäkerhet.
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Forskningen inom Hållbara trans
porter är inriktad på fordonsteknik, 
underhållssystem, fordonstestverksamhet 
i kallt klimat, vägteknik och rymdtek
nik. Den starkaste nischen är inom järn
vägsteknik. Forskarna har färdigställt 
en nationell strategisk innovationsom
rådesagenda kallad Robust and Reliable  
Transport System (RTS) där alla land
baserade transporter är inkluderade. 
Underlaget till agendan har tagits fram 
i nära samarbete med ett 30tal parter 
inom transportbranschen samt tillsam
mans med f lera andra universitet och 
institut. Agendan visar strategier för hur 
robusta och tillförlitliga transportsystem 
kan uppnås.

Ett uppmärksammat projekt inom 
JVTC är ePilot119 som bygger på ett 
branschsamarbete mellan JVTC, olika 
järnvägsföretag samt underhållsentrepre
nörer i Sverige. Projektet genomförs på 
bandel 119 mellan Boden och Luleå och 
har målet att förbättra punktligheten och 
minimera störningar inom järnvägstra
fiken genom att utforma ett beslutsstöd 
för underhållsåtgärder. Målsättningen 
är att resultaten och arbetsmetodiken 
på sikt ska rullas ut i hela det svenska 

järnvägssystemet samt att bandel 119 
ska användas som en svensk forsknings
korridor för järnväg.

Ett annat forskningsområde inom 
Hållbara transporter är vinterväghåll
ning där projekten har fokus på nya 
teknologier för mätning av friktion, 
referensmätningar av friktion och nya 
system för styrning av åtgärder vid 
vinter väglag. Projekten genomförs i 
samarbete med bland annat norska och 
svenska Trafikverken.

INTELLIGENTA INDUSTRIELLA 
PROCESSER
Inom Intelligenta industriella processer  
etablerar sig universitet alltmer som en 
viktig aktör på den europeiska arenan. 
Här har automations, informations och 
kommunikationsteknologier en central 
roll när det gäller att utveckla mångsidig, 
konkurrenskraftig och hållbar produk
tionsindustri, något som är väsentligt för 
både Sverige och Europa.

Universitetet har etablerat ett högt 
anseende i Europa inom området 
 ProcessIT och därtill hörande tek
nologier. EU roadmap har lett till att 
universitetet koordinerar och deltar 

i många samarbetsprojekt inom EU. 
Universitetet har rollen som koordi
nator för Arrowhead, Europas största 
automationsprojekt med 78 samarbets
partner och en budget på 68 miljoner 
euro. Andra närbesläktade   EUprojekt 
är till exempel: OPTi, DISIRE, EMC2 
och euroCPS. Dessa kompletteras med 
samarbetsprojekt på nationell nivå. Här 
samarbetar forskare från universitet 
med företag som ABB, Ericsson, Atlas 
Copco, Boliden, LKAB och många små 
och medelstora företag.

Flera forskningsresultat har fått 
stort industriellt genomslag i och med 
att deltagande företag infört de nya 
teknologierna i nya produkter. Fram
gångarna styrks dessutom av det stora 
antal inbjudningar till nya samarbets
projekt som kommer in till forskare 
inom  Intelligenta industriella processer. 
Akademisk genomslagskraft skapas också 
genom de publikationer av hög kvalitet 
som produceras inom området. Den 
höga kvaliteten på publikationerna har 
lett till ett stort antal citeringar och f lera 
inbjudningar som föreläsare vid ansedda 
internationella konferenser. En betydel
sefull internationell publik framgång, var 
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forskargruppens deltagande i tävlingen 
IPSO Challenge 2015 i San Diego, USA 
där gruppen vann tävlingen med ”Den 
intelligenta bergbulten”.

EFFEKTIV INNOVATION OCH 
ORGANISATION
Genom att kombinera teknik och sam
hällsvetenskap löser forskarna gränsöver
skridande innovations och organisations
problem i en omvärld som blir allt mer 
komplex, globaliserad och kunskapsdriven.

En bärande idé inom Effektiv organi
sation och innovation är att kombinera 
universitetets styrkor inom ledning och 
organisering av innovationsprocesser 
med universitetets tekniska spetsforsk
ning. Därmed integreras teknik med 
organisation. Ett exempel är när företag 
som Ericsson, Volvo och Scania adderar 
tjänster till produkter och skapar inte
grerade produkt/tjänsteerbjudanden. 
Detta kräver djup teknisk kunskap, men 
även nya affärsmodeller och sätt att orga
nisera verksamheten. Andra exempel är 
när forskning inom arbetsorganisation 
förenas med teknisk forskning för att 
utveckla industriella produktionssystem 
eller när samhällsvetenskaplig forskning 
inom naturresurser kombineras med 
energiteknisk forskning.

Ett forskningsområde inom Effektiv 
organisation och innovation är forskning 
om metoder, produkter och processer 
för ledning och organisering av inno
vativt arbete i företag, organisationer 
och inno vationssystem men även mellan 
företag, genom öppen och distribuerad 
innovation. Pågående forskning inom 
området omfattar även utveckling av 
produkter och effektiva processer och 
verktyg som kan användas i innovativt 
arbete och social innovation, liksom 
affärsmodeller för bättre kommersialise
ring av innovation.

Ett annat forskningsområde är hur 
arbetsplatser och arbetsorganisationer ska 
utformas utifrån enskilda individers res
pektive stora komplexa organisationers 
behov. Organisation av framtidens arbe
te och arbetsplatser, genus och föränd
ringsprocesser utgör viktiga delmängder. 
Forskningen inriktas på allt från enskilda 
individer och mindre grupper till orga
nisationer och större komplexa system.

Under 2015 var temat för de fasta 
populärvetenskapliga föreläsningarna vid 
Vetenskapens Hus i Luleå effektiv inno
vation och organisation. 

MÖJLIGGÖRANDE IKT
Universitet har en framskjuten position i 
Sverige och inom EU när det gäller forsk
ning om smarta regioner där samhällets 
funktioner kommunicerar med varandra 
med hjälp av IT. Norra Sveriges kallare  
klimat och blandning av städer och lands
bygd är en styrka för forskning inom om
rådet. Inom Möjliggörande IKT skapar 
och driver forskare utvecklingen av ny 
IKTbaserad kunskap med tillämpningar 
mot smarta regioner, inom framför allt sex 
områden. Ett sådant är ehälsa, där digita
liseringens möjligheter kan öka kvalitet, 
resursanvändande och patientdelaktighet 
inom vård och omsorg. 

Ett annat forskningsområde är 
samhällsinfrastruktur, där samhällets 
funktioner kommunicerar och samver
kar för att ge ekonomiska, sociala och 
miljömässiga vinster. Inom big data, 
fokuseras på hur digitaliseringen levere
rar mängder med data till samhället och 
hur vi ska hantera och bearbeta denna. 
Molntjänster handlar om möjligheten att 
hantera och distribuera program, data
lagring och processorkraft. 

Personlig integritet och cybersäkerhet 
handlar om digitaliseringens möjligheter 
till informationsinsamlande och styrning 
samt den sårbarhet i form av hackers och 
kränkande av den personliga integrite
ten som kan uppstå. Internet of Things, 
IoT innefattar även utvecklingen som 
innebär att maskiner, fordon, kläder och 
andra föremål förses med sensorer och 
processorer så att de kan uppfatta sin 
omgivning och kommunicera med den.

SMARTA MASKINER OCH 
MATERIAL (SM2)
Vid universitetet utvecklas framtidens ma
skiner och material för att bli effektivare, 
lättare, smartare och säkrare. Den tvärve
tenskapliga strategin inom SM2 fokuserar 
på förbättring av maskiners och materials 
prestanda genom minskad energiförbruk
ning, kostnad och förbrukning av naturre
surser samt ökad flexibilitet, autonomi och 
driftsäkerhet. Forskningsmiljöerna inom 
området är unika och av hög kvalitet, och 
omfattar forskningsområden inom bland 
annat fysik, matematik, maskinteknik, ma
terialteknik och mekanik.

SM2 satsar särskilt på vetenskapliga 
projekt som är innovativa, multidisci
plinära och bedrivs av seniora forskare. 
Exempel på detta är laserbaserad till
verkning av metallkompositer, smarta 
sensorer för cancerdetektion, smarta 

nanokompositer och smarta fetter för att 
optimera smörjegenskaper i maskiner.

 Framtidens maskiner kommer att bli 
alltmer integrerade med tjänster koppla
de till maskinens användning till exem
pel genom att leverantören tar ansvar för 
en produkt under hela dess användnings
tid. Det här är forskning som står i fokus 
inom området funktionell produktinno
vation på Fastelaboratoriet vid univer
sitetet. Forskningen som bedrivs inom 
SKFUTC (SKFUniversity  technology 
centre) är en annan tydlig forsknings
nisch inom SM2. 

 Både simulering/modellering och 
experimentell verksamhet kräver avan
cerad infrastruktur. Viktiga laboratorier 
inom SM2 är Complab, John Field
laboratoriet och Tribolab. Här finns 
ny, avancerad utrustning för att mäta 
f löde och deformation, ny utrustning 
för tillverkning av material inklusive 
3Dprinting, ny avancerad utrustning 
för karakterisering av material, insitu 
mätmetoder i nano/mikroskala samt 
ickeförstörande mätmetoder för defor
mation, en ny mikroröntgentomograf 
och avancerad utrustning för mätning 
av friktion och nötning. Det finns även 
många egenutvecklade modeller och stor 
kunskap om avancerad beräkningsme
todik.

Nationella strategiska 
forskningssatsningar 
Samtliga tre nationella strategiska forsk
ningssatsningar vid universitetet erhöll 
mycket gott resultat i den utvärdering som 
gjordes av en internationell expertpanel 
under 2015. För samtliga dessa områden; 
Hållbar användning av mineralråvaror, 
Bio4Energy  samt STandUP for Energy, 
löpte den första femårsperioden ut un
der våren 2015. Regeringen har beviljat 
förlängning för alla tre områdena fram 
till och med 2016, då den nya forsknings
propositionen väntas ge klarhet i fortsatt 
verksamhet. Fram till dess fortsätter arbetet 
med nya forskningsprojekt i oförändrad 
omfattning.

Hållbar användning av mineral
råvaror genomförs i samarbete med 
forskningsinstitutet Swerea Mefos. 
Aktiviteterna har samlats i ett interna
tionellt kompetenscentrum, CAMM. 
Verksamheten i CAMM representerar 
hela processen från prospektering till 
gruva, genom anriknings och smält
verksprocesserna och dessutom vilken 
miljöpåverkan gruvbrytningen har. Från 
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och med 2016 sker en ytterligare fokuse
ring mot grundläggande frågeställningar 
inom gruvforskning och metallurgi.

Bio4Energy utvecklar kunskap 
inom bioenergiområdet med fokus på 
långsiktig hållbar utveckling. Målet 
är att utveckla lösningar för hållbar 
produktion av förnyelsebara bränslen, 
kemikalier och material. I Bio4Energy  
deltar Luleå tekniska universitet, tillsam
mans med Umeå universitet, Sveriges 
lantbruksuniversitet, Innventia och SP 
Energy Technology Center. Bio4Energy  
är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö 
med framstående experter inom natur, 
energi och skogsbruksvetenskap, kemi, 
fysik och nationalekonomi. 

STandUP for Energy är ett samar
bete mellan Uppsala universitet, KTH, 
 Sveriges lantbruksuniversitet samt 
Luleå tekniska universitet och utgör en 
nationell struktur för forskning inom 
storskalig och förnybar produktion av 
elektricitet. STandUP for Energy har 
ett mångdisciplinärt helhetsperspektiv 
och förväntas ge innovativa lösningar 
inom området energiproduktion. Från 
universitetet deltar främst forskare 
inom vatten kraftsområdet i frågor om 
förbättrad  effektivitet, säkerhet och 
miljö. Specifikt studeras hur vatten, 
turbin och generator kan effektiviseras.  
Dessutom fokuseras tekniska lös
ningar för förbättrad fiskvandring/
faunapassage,   vattensmorda lager samt 
studier av samhällsaspekter på vatten
kraft. En avsiktsförklaring om fortsatt 
samverkan mellan parterna är tecknad 
fram till och med år 2019.

Interna strategiska 
satsningar - Rymdforskning
Rymdforskningen vid universitetet är 
under stark expansion. Forskningsämnena 
atmosfärsvetenskap och rymdtekniska sys
tem är inrättade och placerade i Kiruna. 
Under 2015 rekryterades två nya ämnes
företrädare samt forskande personal, tek
niker och doktorander. Forskargruppen i 
atmosfärsvetenskap omfattar två professo
rer, två biträdande professorer, en universi
tetslektor, en biträdande universitetslektor, 
en forskare, två forskningsingenjörer och 
sex doktorander. Forskningen finansieras 
bland annat av European Space Agency 
(ESA) Rymdstyrelsen, OHB Sweden, 
Kempe stiftelsen, regionala strukturfonder

na och universitetets labbfond. Gruppen 
fokuserar på följande områden: utforsk
ning av planeten Mars, studier av Jordens 
infraröda spektrum, exoplanetforskning, 
övre atmos fären, utveckling av radia
tiv överföring och inversionsmetoder för 
atmosfärforskning samt utveckling av 
ballong och rymdinstrument. Gruppen 
ansvarar för det första svenska mätinstru
mentet, HABIT, som ska placeras på Mars 
yta och som ESA valt till sin Marsexpedi
tion ExoMars 2018. 

Forskningen finansieras bland annat 
av Kempestiftelsen, OHB Sweden, 
  Swedish Space Corporation (SSC), 
regionala strukturfonderna och uni
versitetets labbfond. Gruppen fokuserar 
på följande områden: tvärvetenskapliga 
metoder för analys och syntes av nano
satelliter, ombord banplanering och 
synkron kontroll av multipla nanosatel
litkonstellationer, utforskning av små 
kroppar i solsystemet, frif lygande rymd
manipulationer, rymdsystem minia
tyrisering och asteroid omdirigering. 
Ett nytt laboratorium för utveckling och 
test av miniatyriserade satelliter är under 
uppbyggnad.

RITprojektet, Rymd för innovation  
och tillväxt, startade 2015, en rymd
satsning på 37 mnkr som ska skapa 
f lera nya företag och arbetstillfällen. 
RITprojektet  drivs i samverkan mellan 
universitetet, LTU Business AB och ett 
f lertal regionala och nationella rymd
aktörer. Universitetet kommer bland 
annat att anställa åtta innovationsdok
torander för forskning och utveckling i 
samarbete med rymdindustrin. I Kiruna 
etableras också en ny centrumbildning, 
en utvecklingsmiljö för nära samarbete 
mellan forskning och näringsliv. Paral
lellt skapas ett aktivt stöd för nya inno
vationer inom branschen. 

Under 2015 startade den tredje 
omgången av Rymdforskarskolan vid 
universitetet. Totalt planeras för ett    
tjugotal doktorander. 

Nyttiggörande, innovation 
och samverkan
Innovationskontoret fortsätter att verka 
för att implementera de mål och strategier 
som fastställdes i universitetets innova
tionsstrategi år 2013. Under 2015 har sär
skilt fokus legat på processer för hante
ring av immateriella tillgångar, skapa och 
underhålla en mötesplats för samverkan, 

fortsatt utveckling av näringslivskontakter 
samt rådgivning inom kommersialisering 
för studenter och forskare. 

Innovationsstödssystemet vid uni
versitetet är brett och inkluderar många 
olika grupperingar, avdelningar och 
insatser. Universitetets holdingbolag 
LTU Holding AB består av ett antal 
 dotter och intressebolag, däribland 
LTU Business och LTU Licens. Uni
versitetet anser att det finns vissa utma
ningar men ser det som en hanterbar risk 
med att LTU Holding är underkapitali
serat, vilket beror på att staten förutom 
ett årligt kapitaltillskott inom ramen för 
satsningen inom idébanker inte regel
bundet tillför ytterligare medel.

Under året har två utvärderingar 
genomförts av Vinnova; prestation och 
samverkan. Prestationsbedömningen låg 
till grund för fördelning av medel för 
år 2016 och fyra år framåt, universitetet 
fick i bedömningen betyg 4 av 5 vilket 
är mycket positivt. Motiveringen till det 
höga betyget var bland annat att univer
sitetet hade gjort ett gott arbete utifrån 
sina begränsade medel och sin nya posi
tion som innovationskontor. Att inno
vationskontorets mål var väl kopplade 
till universitetets ledning sågs också som 
mycket positivt.

Vinnova utvärderade även samverkan 
i form av en pilot där deltagande univer
sitet och högskolor redogjorde för sina 
samverkansstrategier och implemente
ringen av dessa. Även i denna utvärde
ring blev utfallet för universitetet bra då 
betyg 3 av 3 delades ut. Motiveringen 
till detta var att universitetet ansågs ha 
en väl framskriden strategi för sin imple
mentering av samverkan och att univer
sitetet hade en genomarbetad, realistiskt 
och tydlig strategi med god koppling till 
hela organisationen.

Näringslivskontakt arbetar med att 
till universitetet förmedla de utveck
lingsbehov med samarbetspotential som 
finns i kommunerna. Två träffar har 
också genomförts under året med repre
sentanter från regionens kommuner i ett 
led för att underlätta samverkan mellan 
näringsliv, kommuner och universitetet. 
Under 2015 har totalt 49 samarbeten ini
tierats mellan företag/organisationer från 
både Norrbotten och Västerbotten, där 
bland annat Sveriges största småhustill
verkare Älvsbyhus påbörjade ett samar
bete med universitetet. Studenterna vid 
programmet Industriell ekonomi fick i 
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uppdrag att identifiera framtida utma
ningar och eventuella problemområden 
i verksamheten samt presentera färdiga 
förbättringsförslag för Älvsbyhus. 

Under 2015 avslutades arbetet med 
framtagandet av en mötesplats för sam
verkan, kallad Korsningen. Korsningen 
är en fysisk mötesplats där universite
tets anställda i olika sammanhang kan 
genomföra arrangemang som syftar 
till att bjuda in det omgivande samhäl
let. Mötesplatsen har under 2015 varit 
mycket uppskattad och i miljön har 
workshops arrangerats som en del av 
utbildningar där externa parter också har 
deltagit. Andra typer av arrangemang, 
så kallade innovationsfabriker, har varit 
events som syftar till att hjälpa företag 
att hitta nya lösningar på sina problem. 

Under året startade ett projekt som 
finansieras av Vinnova och som syftar 
till att kartlägga forskarnas eller fors
kargruppernas immateriella rättighe
ter. Projektet går under benämningen 
Knowledge Utilisation Tool (KUT) och 
bygger på metoder och verktyg som har 
utvecklats vid Göteborgs universitet. 
Framtagning av verktyget KUT kommer 
att innebära att universitetet tydligare 
kan stötta forskarna i att identifiera och 
kartlägga sina immateriella rättigheter.

Statistiken för rådgivningsverksam
heten under året visar en uppgång av 
inf lödet av idéer vilket är tydligt kopplat 
till att antalet idéer från studenterna har 
ökat. Ökningen på studentsidan kan 
bero på lyckade aktiviteter där sommar
programmet Idéacceleratorn spelat en 
stor roll och där goda relationer med 
lärare och stor medverkan i lärosalar 

också gett effekt. 
Från forskarnas sida fortsatte trenden 

med vikande inf löde från 2014 även för 
2015. Detta kan bero på en minskad när
varo och synlighet av Innovationskon
toret i forskarmiljön. Detta åtgärdades 
dock i slutet av året, effekten av detta 
syns under 2016. Under året har uni
versitetet fortsatt att fokusera resurs erna 
mer mot verifiering av projekt med hög 
potential vilket kan ha resulterat i han
tering av färre idéer. Universitetet har 

upprepat sin framgång från 2014 genom 
att säkra finansiering inom Vinnovas 
Verifiering För Tillväxt (VINNVeri
fiering) vilket innebär att verksamheten 
enligt Vinnova är väl fungerande. 

Sett till utf löde har 2015 varit ett 
mycket bra år med 13 projekt som gått 
vidare i processen med fortsatt inrikt
ning mot kommersialisering. 
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118

22

21

25

26

31
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2
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3
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*varav 1 via den universitetsanknutna inkubatorn.

Tabell 05 |  Universitetets rådgivningsverksamhet (antal)
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Universitetet bedriver utbildning inom teknik, ekonomi, samhällsvetenskap, 
humaniora, musik, teater och vård. Majoriteten av utbildningarna bedrivs inom 
program som leder till yrkesexamina och generella examina på såväl grundnivå 
som avancerad nivå. Universitetets utbildningar finns på fyra orter – i Luleå, 
Piteå, Skellefteå samt Kiruna. Dessutom bedrivs utbildning i Filipstad genom 
samarbete med Bergsskolan.
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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. 

Implementering av pedagogisk idé 
fortsatte under året och förstärktes med 
inrättandet av Högskolepedagogiskt 
centrum. Den strategiska satsningen med 
en pedagogisk utvecklingsfond pågick 
även detta år. Universitetet blev medlem 
i CDIOinitiativet och en strategisk sats
ning för CDIOanpassning av ett antal 
civilingenjörsutbildningar startade.

2015 var åter ett bra rekryteringsår 
och visade på en fortsatt hög attraktions
kraft för universitetets utbildningar, 
genom att antal registrerade per plats 
var lika högt som föregående år. Antalet 
förstahandssökande till program med 
nationell rekrytering ökade. Totalt    
2 545 programstudenter påbörjade en 
utbildning på universitetet under året, 
vilket är en fortsatt minskning, även om 
lärarutbildningen ökar. Minskningen 
berodde på anpassning till universitetets 
takbelopp. För fristående kurs minskade 
antalet sökande i första hand med nio 
procentenheter. Det totala antalet helårs
studenter fortsätter minska något som 
resultat av universitetets styrning mot 
programutbildningar, där minskningen 
av helårsstudenter skedde inom fristå
ende kurs.

Universitetets 
utbildningsutbud
Universitetets utbildningsutbud 2015 
planerades utifrån det takbelopp som re
geringen fastställt. För att säkerställa att 
utbudet inte överskrider fastställt tak
belopp, infördes bland annat begränsningar 
i överintag. Även antalet nybörjarplatser på 
program och fristående kurser reducera
des. Söktrycket till universitetets program 
och kurser låg på en fortsatt hög nivå men 
som ett resultat av de vidtagna åtgärderna 
minskade antalet nyregistrerade. 

I arbetet med att anpassa utbudet är 
det framför allt fristående kurser som 
har minskat i omfattning. Under år 
2015 uppnådde universitetet den lägsta 
nivån hittills i utbudet av fristående 
kurser. Samtidigt har universitetet sedan 
ett antal år prioriterat en utbyggnad 
av yrkesutbildningar inom lärar och 
vårdområdet, vilket redan delvis svarar  

mot den ökade tilldelningen av utbild
ningsplatser inom   dessa områden. 
Fortsättningsvis kommer  universitetet 
prioritera i utbildningsutbudet för att 
skapa en balans mellan program, fristå
ende kurser och takbelopp där universi
tetets utbildningsportfölj är en strategisk 
utgångspunkt för arbetet.

Antalet nyregistrerade minskade 
2015, med undantag för lärarutbild
ningarna. Universitetet hade ett starkt 
söktryck till civilingenjörsprogrammen  

och prioriterade även dessa när det 
gällde fördelningen av antalet utbild
ningsplatser. 

Det finns sedan länge ett starkt 
söktryck inom vårdområdet. Natio
nellt och regionalt finns behov av f ler 
utbildade sjuksköterskor. Efterfrågan på 
specialistsjuksköterskor ökar och det är 
prioriterat att rekrytera till specialistut
bildningarna för att långsiktigt bidra till 
försörjningen av specialistsjuksköterskor 
i närregionen såväl som i landet i övrigt. 

Civilingenjörs- 
utbildning

Sjuksköterske- 
utbildning

Högskoleingenjörs- 
utbildning

Specialistsjuksköterske- 
utbildning

0 500 1000 1500 2000 2500

2013
2014
2015

2013
2014
2015

2013
2014
2015

Program
nybörjare

Antal
examina

Antal
helårsstudenter

Civilingenjörsutb

0 100 200 300 400 500

Program
nybörjare

Antal
examina

Antal
helårsstudenter

Högskoleingenjörsutb

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Program
nybörjare

Antal
examina

Antal
helårsstudenter

Sjuksköterskeutb

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Program
nybörjare

Antal
examina

Antal
helårsstudenter

Specialistsjuksköterskeutb

2013
2014
2015

672

579
577

2 027

2 180

2 108

235

310

181

209

223
221

297

365
406

25

32
60

154

166
151

349

374
379

97

93
98

71

57
55

54

58
53

45

36

44

0 500 1000 1500 2000 2500

2013
2014
2015

2013
2014
2015

2013
2014
2015

Program
nybörjare

Antal
examina

Antal
helårsstudenter

Civilingenjörsutb

0 100 200 300 400 500

Program
nybörjare

Antal
examina

Antal
helårsstudenter

Högskoleingenjörsutb

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Program
nybörjare

Antal
examina

Antal
helårsstudenter

Sjuksköterskeutb

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Program
nybörjare

Antal
examina

Antal
helårsstudenter

Specialistsjuksköterskeutb

2013
2014
2015

672

579
577

2 027

2 180

2 108

235

310

181

209

223
221

297

365
406

25

32
60

154

166
151

349

374
379

97

93
98

71

57
55

54

58
53

45

36

44

0 500 1000 1500 2000 2500

2013
2014
2015

2013
2014
2015

2013
2014
2015

Program
nybörjare

Antal
examina

Antal
helårsstudenter

Civilingenjörsutb

0 100 200 300 400 500

Program
nybörjare

Antal
examina

Antal
helårsstudenter

Högskoleingenjörsutb

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Program
nybörjare

Antal
examina

Antal
helårsstudenter

Sjuksköterskeutb

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Program
nybörjare

Antal
examina

Antal
helårsstudenter

Specialistsjuksköterskeutb

2013
2014
2015

672

579
577

2 027

2 180

2 108

235

310

181

209

223
221

297

365
406

25

32
60

154

166
151

349

374
379

97

93
98

71

57
55

54

58
53

45

36

44

0 500 1000 1500 2000 2500

2013
2014
2015

2013
2014
2015

2013
2014
2015

Program
nybörjare

Antal
examina

Antal
helårsstudenter

Civilingenjörsutb

0 100 200 300 400 500

Program
nybörjare

Antal
examina

Antal
helårsstudenter

Högskoleingenjörsutb

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Program
nybörjare

Antal
examina

Antal
helårsstudenter

Sjuksköterskeutb

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Program
nybörjare

Antal
examina

Antal
helårsstudenter

Specialistsjuksköterskeutb

2013
2014
2015

672

579
577

2 027

2 180

2 108

235

310

181

209

223
221

297

365
406

25

32
60

154

166
151

349

374
379

97

93
98

71

57
55

54

58
53

45

36

44

Tabell 06 |  Återrapportering för programområden – Antal programnybörjare
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Tabell 07 |  Förstahandssökande och registrerade nybörjare, grundnivå (antal)
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Universitetet tilldelades 2015 särskilda 
platser för sjuksköterskeutbildning och 
specialistsjuksköterskeutbildningar och 
utbyggnad av dessa utbildningar har 
påbörjats under året. Förutsättningarna 
för målgruppen som är yrkesverksamma 
att kunna genomföra specialistutbild
ningen behöver dock utvecklas. En 
utmaning kopplat till en utbyggnad av 
sjuksköterskeutbildningarna är bristen 
på VFUplatser (verksamhetsförlagd 
utbildning). Omarbetning av sjukskö
terskeutbildningen har därför påbörjats 
med målsättning att effektivisera och 
säkra tillgången på VFUperioder 
under utbildningen.

Särskilda platser tilldelades även för 
vissa av lärarutbildningarna. Univer
sitetets tidigareläggning av utbyggnad 
av lärarutbildningarna möter redan till 
stor del upp dessa genom ett ökat antal 
nybörjare och viss utbyggnad kommer 
också genomföras kommande år. Uni
versitetet har under året sökt tillstånd 
för specialpedagogikexamen som under 
förutsättning av examenstillstånd utgör 
en del av den fortsatta utbyggnaden av 
lärarutbildningen. Universitetets ser en 
utmaning i att tvingas omfördela plat
ser inom lärarutbildningarna i enlig
het med styrningen för tilldelade nya 
platser. Den genomförda satsningen på 

distans anpassning av Grundlärare 46 
med gott rekryteringsresultat är exempel 
på utbildning som inte prioriteras av 
regeringen och det gäller även den läng
re ämneslärarutbildningen med inrikt
ning mot gymnasieskolan. Söktrycket 
var stort till samtliga lärarutbildningar. 
Störst ökning av antalet registrerade 
studenter uppvisade programmen för 
Grundlärare förskoleklass, åk 13 och 
åk 46. Detta var ett bra utfall både för 
universitetet och ur ett regionalt och 
nationellt perspektiv och berodde till 
stor del på att grundlärarprogrammet 
distansanpassades. Rekrytering till lärar
utbildningsprogrammen har prioriterats, 
och kommer även framöver att priori
teras, för att långsiktigt kunna försörja 
både närregionen och övriga landet med 
välutbildade lärare. 

Universitetet har förmågan och vil
jan att utbilda f ler studenter inom alla 
utbildningsområden. 

Studentrekrytering
En förutsättning för att attrahera presum
tiva studenter till att söka, antas och full 
följa en utbildning är att erbjuda utbild
ningar med god kvalitet i en attraktiv 
studiemiljö. I detta ingår att det vid behov  
finns tillgång till anpassat stöd under stu

dietiden samt en god tillgång till student
boenden. Sveriges bästa studentmiljö är 
en pågående satsning, vilken syftar till 
att skapa stimulerande och enhetliga 
studentmiljöer. För att lösa den akuta 
studentbostadsbristen ordnade universi
tetet tillsammans med kommunen 125 
hotellrum som kunde hyras av studenter 
till reducerat pris. År 2016 ska 145 nya 
bostäder stå klara och ytterligare 145 hös
ten 2017. På längre sikt planeras ytterli
gare 250 bostäder på universitetsområdet 
i  Luleå, med Akademiska hus som ägare.

En handlingsplan upprättades, med 
målsättningen att uppnå 1,8 första
handssökande per registrerad program
student hösten 2015, vilket uppnåddes.

Under året har en bred målgrupp 
informerats och inspirerats, med mål att 
söka och antas till kurser och program. 
Förutom olika marknadsföringsinsatser 
genomfördes en rad aktiviteter för att 
väcka intresse för studier och för att 
utveckla goda kontakter med presum
tiva studenter och vidareinformatörer 
i hela landet. Flertalet av åtgärderna 
bygger på att skapa personliga möten 
mellan studenter och presumtiva stu
denter, då många studenter anger att det 
är viktigt inför val av utbildning och 
utbildningsort.

I den nybörjarenkät som genom
fördes hösten 2015 angav en stor del 
av respondenterna att möjligheten att 
besöka universitetet, i någon form, är 
viktigt inför val av högskoleutbild
ning. På frågan gällande de viktigaste 
aktiviteterna som universitetet erbjuder 
svarade 24 procent enskilda studiebesök 
(Student för en dag), 26 procent svarade 
gruppbesök och 31 procent att övriga 
fasta besöksdagar som Öppet hus, Mini
kurs och VIP är viktiga. 32 procent 
angav att möjligheten att möta studenter 
på en utbildningsmässa var viktigast och 
26 procent angav att få besök i skola/
klassen av en universitetsstuderande.

Under 2015 deltog universitetet 
vid 23 utbildningsmässor, från Kiruna 
i norr till Malmö i söder och besökte 
även ett antal gymnasieskolor och lär
center i regionen. 36 enskilda studen
ter besökte sin gamla gymnasieskola 
(Hemresande student) och informerade 
om sina studier och om universitetets 
utbud. 

Under året har universitetet fortsatt 
att utvecklat presentation av utbild
ningsinformation på webben. Katalo
gen skickades till samtliga ungdomar, 
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födda 1995 och 1996, i hela landet. 47 
procent av respondenterna i nybörjar
enkäten angav att webben är en viktig 
informationskälla, 20 procent angav 
utbildningskatalogen som den viktigaste 
informationskällan vid val av högskole
studier.

Information kring rekrytering till 
magister och masterutbildningar 
skedde via universitetets hemsidor och 
utbildningskatalogen.

Sökande, antagna och 
registrerade på grundnivå 
och avancerad nivå
Under året var det 72 199 sökande till 
universitetets program och kurser varav 
16 158 förstahandssökande. Detta var en 
minskning från 2014 med 5 procent för 
förstahandssökande och 9 procent totalt. 
Den största minskningen stod fristående 
kurser för. Gällande programmen var an
talet förstahandssökande oförändrat från 
förra året, medan antalet platser minskade, 
vilket bidrog till att det blev svårare för de 
sökande att komma in på sitt förstahands
alternativ. 

Nationellt har söktrycket för för
sta gången på f lera år minskat något. 
Våromgångens söktryck har ökat sedan 
våren 2008 och höstomgångens sedan 

2006. Den trenden har nu brutits och 
antalet sökande till högskoleutbildningar 
i Sverige minskade med två respektive 
tre procent. Nationellt minskade också 
antalet antagna något både till vår och 
höstomgången.

GRUNDNIVÅ
Förstahandssökande till universitetets 
 program på grundnivå ökade med 6,6 
procent, medan antalet registreringar 
minskade med 4,5 procent. Universitetet 
har de senaste åren minskat antalet studie
platser för att anpassa sig till takbeloppet, 
vilket har inneburit mindre neddragningar 
på programmen och större neddragning 
för fristående kurser. 

Antalet förstahandssökande till civil
ingenjörsutbildningarna ökade med 9,4 
procent jämfört med förra året, medan 
antalet registrerade låg kvar på samma 
nivå som året innan. Till Datateknik, 
Maskinteknik, Väg och vatten samt 
Brandteknik ökade antalet förstahands
sökande med 35 procent eller mer. Flest 
förstahandssökande fick civilingenjörs
utbildningarna i Arkitektur, Industriell 
ekonomi, Rymdteknik samt Öppen 
ingång.

För högskoleingejörsprogram och 
övriga tekniska utbildningar är utfal
let mer varierande. Totalt gick antalet 

sökande upp med nästan tre procent för 
universitetets högskoleingenjörsutbild
ningar senaste året medan det nationellt 
minskat något. De högskoleingenjörs
utbildningar som ökade mest, både vad 
gäller totalt antal sökande samt antal 
förstahandssökande, är Elkraftteknik, 
Maskinteknik och Bilsystemteknik. 

Till förutbildningen Tekniskt basår 
ökade antalet förstahandssökande kraf
tigt, med 34 procent. Antalet registrera
de på Tekniskt basår ökade också, men i 
förhållande till föregående år var antalet 
nybörjare färre på förutbildningen efter
som universitetet tidigare år även erbju
dit ytterligare en förutbildning i form av 
särskilt basår för högskoleingenjör. 

Allt f ler söker lärarutbildningar 
nationellt, fyra procent f ler totalt och 
även antalet förstahandssökande har 
ökat, sex procent f ler gentemot föregå
ende år. Grundlärarutbildningen var den 
som ökade mest i absoluta tal. Nationellt 
var det lärarprogrammet som ökade 
mest då det gäller antalet antagna, med 
1 000 f ler antagna våren 2015 jämfört 
med våren 2008. Gällande universitetets 
lärarutbildning var det två utbildningar 
som utmärkte sig. Det var Grundlärare, 
med inriktning mot förskoleklass och 
grundskola årskurs 13, som i år ökade 
med 175 procent när det gäller första
handssökande samt Grundlärare, med 
inriktning mot grundskolans årskurs 
46, som ökade med 148 procent. Även 
antalet registrerade nybörjare ökade. 
En förklaring till den stora ökningen av 
förstahandssökande är att universitetet 
2015 för första året även genomför dessa 
utbildningar på distans. Antalet sökande 
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för hela året inom området gick ner både 
för förstahandssökande och totala anta
let, vilket kan förklaras av att universite
tet i f jol hade både vårintag och höstin
tag på tre utbildningar som i år bara har 
höstintag. De program som procentuellt 
ökade mest är Digital tjänsteutveckling 
och Politik och samhällsutveckling. Flest 
antal förstahandssökande var det till 
Systemvetenskap kandidat med 187 för
stahandssökande, och svårast var det att 
komma in på Fastighetsmäklare med 5,3 
sökande per plats. Nationellt har antalet 
sökande till Civilekonomutbildningen 
minskat de senaste åren och till hösten 
2015 var antalet förstahandssökande det 
näst lägsta sedan examen infördes 2007. 
Även vid universitetet minskade antalet 
sökande till Civilekonomutbildningen, 
medan det blev en ökning till Ekonomie 
kandidat. 

Inom utbildningsområdena Musik, 
media och teater var det svårast att 
komma in på Ljudteknik, kandidat där 
det gick 6,2 förstahandssökande per 
utbildningsplats samt till Skådespelare 

där det var 556 sökande till 8 platser. 
Även konstnärlig kandidat inom Musik 
hade f lertalet sökande per plats, även 
om antalet sökande minskat något 
sedan i f jol. Störst totalt antal sökande 
hade den nya utbildningen Journalistik 
och medier, kandidat med 725. Anta
let registrerade nybörjare inom detta 
område har dock totalt sett minskat med 
12 procent sedan 2014.

Inom Hälsovetenskap var det totala 
antalet sökande, samt förstahandssö
kande, nästintill oförändrat från förra 
året. Svårast var det att komma in på 
Röntgensjuksköterska som hade 6,1 
förstahandssökande per utbildningsplats. 
Det var också fortsatt högt söktryck på 
Sjuksköterska och Fysioterapeut. Till 
sjuksköterskeutbildningen var det f ler 
än 1 100 sökande till både vårens och 
höstens intag. Nationellt har det blivit 
lättare att komma in på Sjuksköterske
utbildningen. Antalet behöriga sökande 
hösten 2015 ökade med 1,2 procent 
medan antalet antagna ökade med 8,1 
procent. 

AVANCERAD NIVÅ
På avancerad nivå minskade det totala an
talet registrerade studenter vid universi
tetet med nästan nio procent. Teknikom
rådet, som i huvudsak har internationell 
rekrytering, visade ingen återhämtning 
efter införandet av avgifter för tredjelands
studenter. Det var endast ett fåtal regist
rerade på de internationella programmen, 
med undantag för samarbetsprogrammen 
inom ramen för Erasmus Mundus. Utbild
ningen med starkast efterfrågan inom det 
samhällsvetenskapliga området var master 
i Informationssäkerhet med 132 första
handssökande och 49 registrerade. 

Inom det hälsovetenskapliga området 
minskade både antalet sökande samt 
registrerade nybörjare. Merparten av 
utbildningarna utgörs av specialistut
bildningar till sjuksköterskor. En del 
av minskningen detta år förklaras med 
att universitetet inte hade något intag 
till Fysioterapi master och Ortopedisk 
manuell terapi master som båda hade 
många sökande och registrerade 2014.
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Tabell 12 |  Totalt antal helårsprestationer

    2013 2014 2015

Arenor*    32 16 6
Civilingenjör    1 685 1 751 1 855
Högskoleingenjör   213 269 300
Övrig teknisk utbildning   395 412 354
Lärare    572 509 552
Samhällsvetenskap   1 038 1 048 1 033
Musik, media och teater   464 474 440
Hälsovetenskap   746 774 818
Avancerad nivå   235 278 316
Fristående kurser   1 406 948 804

Summa    6 786 6 479 6 478

 - varav avräkning mot anslag   6 600 6 266 6 296
 - varav särskilt åtagande   181 206 173
 - varav studieavgiftsskyldiga   5 7 9

Uppdragsutbildningar   37 45 29

Kostnad utbildning (tkr)   682 665 698 202 708 701

Kostnad per helårsprestation (tkr)   101 108 109
*Under avveckling   

Tabell 11 |  Totalt antal helårsstudenter

    20132 2014 2015

Arenor1    27 12 4
Civilingenjör    2 027 2 108 2 180
Högskoleingenjör   297 365 406
Övrig teknisk utbildning   484 488 426
Lärare    5693 567 626
Samhällsvetenskap   1 254 1 260 1 200
Musik, media och teater   507 504 484
Hälsovetenskap   795 827 823
Avancerad nivå   3003 342 358
Fristående kurser   2 055 1 417 1 152

Summa    8 315 7 890 7 659

- varav avräkning mot anslag   8 086 7 634 7 425
- varav särskilt åtagande   224 247 223
- varav studieavgiftsskyldiga   5 8 11

Uppdragsutbildningar   33 41 37

Kostnad utbildning (tkr)   682 665 698 202 708 701

Kostnad per helårstudent (tkr)   82 88 93

Antal helårsstudenter 
Antalet helårsstudenter uppgick under 
2015 till 7 659, vilket är en minskning 
med 232 helårsstudenter jämfört med fö
regående år. Minskningen förklaras av en 
planerad neddragning av antalet studen
ter på fristående kurs, vilken dock blev 
något större än prognos. Minskningen 
har genomförts under de senaste åren till 
förmån för programutbildningar. Detta för 
att dämpa en växande överproduktion, till 
följd av stora studentvolymer och en tidi
gare växande volym av fristående kurser.  

Antalet helårsstudenter inom 
program  utbildningar har ökat med drygt 
30 jämfört med 2014. Sett till fördel
ningen mellan de olika programområ
dena har antalet helårsstudenter inom 
utbildningar till lärare och civilingenjö
rer ökat, medan antalet helårsstudenter 
minskat inom de samhällsvetenskapliga 
utbildningarna. Övriga programgrupper 
ligger kvar på ungefär samma nivå som 
2014.

Antalet helårsstudenter vid fristående 
kurs uppgick 2015 till 1 154, en minsk
ning med 263 helårsstudenter. Från en 

rekordstor volym på fristående kurser 
2012, 2 454 helårsstudenter, har voly
men reducerats med 1 300 helårsstuden
ter, vilket motsvarar en dryg halvering 
av antalet. Neddragningen innebär att 
andelen fristående studenter av den tota
la volymen har minskat från 30 procent 
2012 till 15 procent 2015. 

Några ytterligare begränsningar pla
neras inte de kommande åren. 

ANTAL HELÅRSPRESTATIONER 
Antalet helårsprestationer under 2015 
uppgick till 6 478, vilket är samma an
tal som föregående år. Detta innebär att 
genomströmningen ökat från 82 procent 
2014 till 85 procent 2015. Prestations
nivån har ökat både på program och på 
fristående kurser. 

KOSTNAD PER HELÅRSSTUDENT/
HELÅRSPRESTATION   
Under 2015 ökade kostnaderna för ut
bildning marginellt med 1,5 procent jäm
fört med 2014, samtidigt som studentvo
lymen drogs ner med 3 procent. En lägre 
studentvolym samtidigt som kostnaderna 
ökat något, medför att kostnaden per 
helårsstudent ökat med 4,5 procent, till 
93 tkr. Kostnadsökningen, tillsammans 
med en minskad volym studenter, inne
bär att universitetet fortsatt att tillföra 
stora resurser till utbildning. Kostna
den per helårsprestation låg på 109 tkr, i 
stort sett samma nivå mellan åren 2014 
och 2015. 

PRODUKTIVITET 
I universitetets vision och målbild ingår 
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 strategiska 
mått för genomströmning på kurs samt 
andel kvarvarande studenter på utbild
ningar efter ett år.

Måttet genomströmning på kurs, det 
vill säga prestationsgraden för samtliga 
kurser inom universitetet, visade en 
märkbar ökning i förhållande till före
gående år. Anledningarna till den ökade 
genomströmningen var f lera; ökad pre
stationsnivå, effekt av inbromsning av 

Tabell 13 |  Produktivitet

(%) 2013 2014 2015

Kvarvarande efter 1 år 75 74 74
Genomströmning  82 82 85

1 Under avveckling   
2 Uppgifter för 2013 är korrigerade jämfört med  årsredovisning 2014.
3 Kompletterande pedagogisk utbildning har flyttats mellan kategorierna i jämförelse med
  årsredovisning 2014.
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antal nybörjare och ökad andel program
studenter med högre genomströmning 
än fristående kurs. Mindre del av de 
ökade prestationerna bestod av slutförda 
kurser i utbildningar som startade före 
2007 med 2015 som sista möjliga år för 
examensutfärdande enligt 1993 års exa
mensordning (tidigare förordning). 

Genomströmningen på programkur
ser för campusutbildningar ökade med 
drygt två procentenheter och minskade 
marginellt på distansutbildningarna. 
Sammantaget var genomströmningen 
för programkurser två procentenheter 
högre än i f jol. Andelen helårsstudenter 
för programutbildningar har fortsatt öka 
och utgjorde 85 procent av det totala 
antalet. För fristående kurs, resterande 
15 procent, ökade genomströmningen 
med tre procentenheter. Fristående kurs 
på distans hade lägre genomströmning 
än kurser som ges på campus men båda 
undervisningsformerna visade en positiv 
utveckling av genomströmningen.

Måttet kvarvarande studenter anger 
andelen studenter som finns kvar och 
studerar på den utbildning om minst 180 
högskolepoäng som de registrerades på 
som nybörjare. I måttet exkluderas stu
denter som gjort avbrott och studenter 
som fortfarande är programstudenter 
men har studieuppehåll eller bytt utbild
ning. Den totala andelen kvarvarande 
studenter var densamma som föregående 
år. För utbildningar inom hälsoveten
skap, lärarutbildningar samt musik 
och media ökade andelen kvarvarande 
medan viss minskning skedde för ingen
jörsutbildningarna. De tvååriga utbild
ningarna på grundnivå hade en något 
ökad andel kvarvarande studenter efter 
ett år. 

Merparten av masterutbildningarna 
på avancerad nivå genomförs i samar

bete med andra universitet eller ges på 
halvfart vilket försvårar att redovisa ett 
korrekt underlag för andel kvarvarande 
studenter för denna kategori.

Examen på grundnivå och 
avancerad nivå
Antalet utfärdade examina under 2015 
var avsevärt högre än 2014, såväl på 
grundnivå som på avancerad nivå. 

 Andelen examina enligt tidigare förord
ning ökade med 5 procentenheter till 15 
procent, vilket förklaras med att 2015 var 
sista året då examina enligt denna förord
ning fick utfärdas. Inom examina på såväl 
grundnivå som avancerad nivå var det i 
huvudsak generella examina, högskole
examen, kandidat och magister med äm
nesdjup, enligt tidigare förordning som 
utfärdades. Andelen studenter som erhöll 
mer än en examen ökade något under året 
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till närmare 14 procent eller 240 individer. 
Även denna ökning kan kopplas till exa
mina enligt tidigare förordning. 

För examina på grundnivå var antalet 
högskoleingenjörsexamina fortsatt lågt 
i förhållande till antal nybörjare, vilket 
berodde på en stor andel avhopp under 
utbildningen. Inom de hälsovetenskap
liga utbildningarna ökade antalet exa
mina tack vare den ökade rekryteringen 
av studenter som skett samt genom god 
genomströmning och en hög andel kvar
varande studenter. Merparten av dessa 
utbildningar är legitimationsyrken och 
majoriteten av studenterna erhöll både 
yrkes och kandidatexamen. För lärar
utbildningarna skedde en minskning av 
examina på grundnivå med anledning av 
de relativt stora avhoppen av studenter 
som skedde för de längre utbildningarna. 

Bland examina på avancerad nivå 
ökade antalet civilingenjörsexamina 
enligt förväntningarna och harmonise
rade delvis med den ökade rekrytering 
som skett. Dock ingår 18 procent exa
mina enligt tidigare förordning. Majori
teten av examina på lärarutbildningarna 
var examina för gymnasieskolan. Inom 
det samhällsvetenskapliga området var 
det en markant ökning av examina 
under 2015 och drygt 30 procent bestod 
av examina enligt tidigare förordning. 
Inom det hälsovetenskapliga området 
bestod examina i huvudsak av specia
listsjuksköterskeexamina samt magister
examina som f lertalet studenter sökt i 
samband med yrkesexamen. 

Andelen examina, utfärdade för fri
stående kurs var 3 procent, majoriteten 
var kandidatexamina inom det samhälls
vetenskapliga området. 

I bilaga 2 återfinns utfärdade examina 
sorterade på programregistrering.

Utbildning på forskarnivå
Med forskningsämne avses forskarutbild
ningsämnen som institutionen tillde
las volymanslag för och inom vilket en 
professor är anställd samt har ett uppdrag 
som ämnesföreträdare.

Tre forsknings och forskarutbild
ningsämnen inom det tekniska området 
omprövades under 2015; Arkitektur, 
Tillämpad geologi, Träteknik, samt två 
ämnen inom det humanistisksamhälls
vetenskapliga området, Omvårdnad samt 
Matematik och lärande. Forskning och 
utbildning på forskarnivå kommer där
med fortsatt att bedrivas inom ämnena. 
De tidigare forskningsämnena Träfysik 
och Träproduktutveckling integrerades 
med ämnet Träteknik och avvecklades 
därmed som egna forsknings och fors
karutbildningsämnen. Trafikteknik inte
grerades med Arkitektur och avvecklades 
som forskarutbildningsämne. I samband 
med omprövningen av Tillämpad geo
logi bytte ämnet namn till Tillämpad 
geokemi. Forskarutbildningsämnet 
Landskapsekologi avvecklades.

Under hösten antogs doktorander till 
en tredje omgång av forskarskola i rymd
teknik. Forskarskolan förväntas pågå 

till och med våren 2019 och genomförs 
huvudsakligen i Kiruna.

 

Antagna på forskarnivå 
Ett av universitetets strategiska mål är att 
examinera 105 doktorer år 2020. För
utsättningen för att målet ska nås är att 
de två senaste årens ökade antagning av 
doktorander fortsätter även kommande år 
samt att examensfrekvensen är hög. 

2015 ökade antalet antagna doktoran
der med målet doktorsexamen med 23 
till 131, vilket är det högsta antalet nya 
doktorander sedan 2001. Andelen fors
karutbildningsämnen som antog dokto
rander ökade med sju procentenheter till 
62 procent. I genomsnitt antogs inom 
det tekniska området oförändrat 1,5 
doktorander per ämne. Inom det huma
nistisksamhällsvetenskapliga området 
2,2 doktorander per ämne, vilket är en 
ökning med 1,7 doktorander per ämne. 
Antalet antagna till senare del doktor var 
nio och var på samma nivå som tidigare. 
Antagning till senare del doktor gäller  
doktorander som efter antagning till 
licentiat och examen ansöker om att få 
avlägga doktorsexamen. Antalet antagna 
med målet licentiatexamen har i snitt 
varit fem per år under de senaste fem 
åren. Under 2015 antogs inga doktoran
der med målet licentiatexamen, vilket 
var första gången sedan högskoleförord
ningen möjliggjorde licentiatantagning 
år 2002. 

Tabell 15 |  Doktorander (antal)

  2013 2014 2015

  Antal Kvinnor Män Antal Kvinnor Män Antal Kvinnor Män

Humanistiskt-samhällsvetenskapligt 
vetenskapsområde
Nyantagna  17 88% 12% 12 50% 50% 42 36% 64%
 - varav mot lic examen 4 50% 50% 2 50% 50% 0 0% 0%
Antagna till senare del 2 50% 50% 1 100% 0% 2 50% 50%
Totalt antal doktorander 98 65% 35% 98 63% 37% 128 53% 47%

Tekniskt vetenskapsområde         
Nyantagna  76 32% 68% 96 34% 66% 89 35% 65%
 - varav mot lic examen 3 67% 33% 2 0% 100% 0 0% 0%
Antagna till senare del 13 23% 77% 7 29% 71% 7 57% 43%
Totalt antal doktorander 498 27% 73% 551 28% 72% 531 29% 71%

Totalt universitetet         
Nyantagna  93 42% 58% 108 36% 64% 131 35% 65%
 - varav mot lic examen 7 57% 43% 4 50% 50% 0 0% 0%
Antagna senare del 15 27% 73% 8 38% 63% 9 56% 44%
Totalt antal doktorander 596 33% 67% 649 33% 67% 659 34% 66%
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Det humanistisksamhällsvetenskap
liga området ökade antagningen med 
30 doktorander till totalt 42. Framför 
allt var det tre forskarutbildningsämnen 
inom tre olika institutioner som bidrog 
till ökningen. Industriell marknadsfö
ring antog 16 doktorander och en form 
av forskarskola startade. Även det nya 
ämnet Informationssystem satsade på 
att rekrytera doktorander under året. 
Strategiska medel gav förutsättningar 
för ökad antagning av doktorander i 
Musikalisk gestaltning, vilket avser att 
förbättra möjligheten att få examensrätt 
för konstnärlig forskarexamen. Andelen 
nyantagna kvinnor inom humanistisk
samhällsvetenskapliga området mins
kade från 50 till 36 procent framförallt 
beroende på att manlig dominans bland 
antagna i ovan nämnda ämnen.

Inom det tekniska området minskade 
antagningen jämfört med föregående 
år från 96 till 89 doktorander. Framför 
allt var det Samhällsbyggnad och natur
resurser, som har den mest omfattande 
utbildning på forskarnivå, som mins
kade antagningen av nya doktorander. 
En tredje omgång av forskarskolan för 
Rymdteknik startade under hösten 2015 
vilket innebar att antalet nyantagna dok
torander fördubblades jämfört med året 

innan inom System och rymdteknik. 
Andelen kvinnor inom området ökade 
med en procentenhet till 35 procent.

Doktorandernas ålder skiljde sig åt 
mellan utbildningsområdena. Inom 
det humanistisksamhällsvetenskapliga 
området är det vanligare att yrkesverk
samma, och därmed äldre personer som 
en del i sin kompetensutveckling, antas 
till utbildning på forskarnivå. Inom det 
tekniska området rekryteras doktorander 
bland nyexaminerade studenter. En viss 
åldersmässig utjämning skedde dock 
mellan utbildningsområdena jämfört 
med föregående år. 43 procent inom 
det humanistisksamhällsvetenskapliga 
området var 40 år eller äldre medan 
endast elva procent inom det tekniska 
området tillhörde den åldersgruppen. 53 
procent inom det tekniska området var 
29 år eller yngre jämfört med 24 procent 
inom det humanistisksamhällsveten
skapliga området.

Inom det humanistisksamhällsveten
skapliga området var det en relativt jämn 
fördelning beträffande de nyantagnas 
bakgrund vad gäller behörighet från 
universitetet, annat lärosäte respektive 
utländskt lärosäte med en liten övervikt 
av det senare. Motsvarande fördelning 
inom det tekniska området kan inte 

bedömas eftersom institutionerna inom 
tekniskt område inte registrerat bak
grund på en fjärdedel av doktoranderna. 

Bland de nyantagna finansierades 70 
procent inom tekniskt område och 54 
procent inom humanistisksamhälls
vetenskapligt området via doktor and
anställning. Ökningen med 21 procent
enheter inom det senare området kan 
framförallt förklaras av att det från 
och med 2015 inte längre finns någon 
begränsning av antalet doktorander som 
institutioner får ersättning för via det 
interna resursfördelningssystemet. Vill
koret för ersättning är numera detsamma 
inom det humanistisksamhällsveten
skapliga området som sedan tidigare 
gällt för det tekniska området.

Produktivitet i utbildning 
på forskarnivå 
Universitetet arbetar medvetet för att öka 
genomströmningen på forskarnivå med 
bibehållen hög kvalitet. Nettostudietid 
och examensfrekvens är mått som indi
kerar genomströmning.

Nettostudietid är studietid omräknad 
i heltid med hjälp av rapporterad aktivi
tetsprocent. Endast aktiviteter som över
stiger noll procent ingår i beräkningen. 
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Den nominella tiden är fyra år för dok
torsexamen respektive två år för licen
tiatexamen. Genomsnittliga studietiden 
under 2015 var längre än den nominella 
tiden inom båda examens typerna och 
utbildningsområdena. Licentiatexamen 
inom det tekniska området nåddes på 
något kortare tid men i övrigt förläng
des studietiden inom båda utbildnings
områdena jämfört med föregående år. 
Kvinnors nettostudietid var fyra år och 
männens 4,3 år när det gäller att nå 
doktorsexamen inom det tekniska områ
det och 4,5 år respektive 3,7 år inom 
det humanistisksamhällsvetenskapliga 
området. 

Examensfrekvensen är andel antagna 
till doktorsexamen som examineras fem 
år senare. Årets examensfrekvens ökade 
med 28 procentenheter till 84 procent 
jämfört med 2014 då examensfrekvensen 
var förhållandevis låg. De senaste fem 
årens examensfrekvens har i genomsnitt 
varit 81 procent. Den förändrade resurs
tilldelningen kan vara en förklaring till 
ökningen. Universitetets examensbonus 
till institutioner som examinerar dokto
rer med en utbildningstid på fem år eller 
kortare har upphört från och med 2015. 
Tidigare uppföljning över hur stor andel 
av examinerade som nått examensmålet 
inom fem år redovisas därför inte längre 
i årsredovisningen.

Det totala antalet doktorander antagna  
vid universitetet var 659, tio f ler än före
gående år. Könsfördelningen, en tredje
del kvinnor, var i paritet med de senaste 
fem åren. 81 procent av doktoranderna 
var antagna inom det tekniska områ
det vilket var en minskning med fyra 

procentenheter och förklaras av ökad 
antagning av nya doktorander inom 
det humanistisksamhällsvetenskapliga 
området. 95 procent, tre procentenheter 
högre än föregående år, av det totala 
antalet doktorander hade en aktivitet på 
en procent eller mer. 

Antalet helårsdoktorander var 385 
vilket motsvarar antalet under 2014. 
Majoriteten, 275 doktorander, försörjdes 
via doktorandanställning vilket är en 
ökning med tio helårsdoktorander jäm
fört med föregående år och kan bero på 
att institutioner med doktorander inom 
det humanistisksamhällsvetenskapliga 
området fått en ökad volymtilldelning 
från och med detta år. Antalet helårs
doktorander minskade inom samtliga 
övriga försörjningsformer förutom inom 
kategorin övrigt. Ökningen inom övrigt 
kan bero på att den maximala tiden för 
doktorandanställningen är uppnådd och 
doktorandens försörjning kategoriseras 
därför i studiedokumentationssystemet 
som övrigt fram till dess att doktors
examen avläggs.

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. 

Beräkning av kostnad per doktorand 
är framtagen utifrån en schablonberäk
ning med underlag från ekonomi och 
personalsystem där kostnad för drift och 
lokaler baseras på doktorandens andel 
av den totala kostnadsomslutningen. 
Handledningskostnaden beräknas med 
samma metod. Årskostnaden för en dok
torand beräknas till 1 209 tkr, vilket är 
en knapp ökning jämfört med 2014. Den 
totala kostnadsökningen blev lägre än 
förväntat och förklaras av att driftskost
naderna minskade mellan åren.

Examen i utbildning 
på forskarnivå
Ett av universitetets strategiska mål är 
att de doktorer som examineras ska vara 
eftertraktade och väl förberedda för na
tionella och internationella karriärer. 
Måluppfyllelsen mäts bland annat via 
antalet doktorsexamina. Det långsiktiga 
måltalet för år 2020 är 105 examina vilket 
motsvarar i snitt 1,5 doktorsexamina per 
forskningsämne och år. Under 2015 exa
minerades 82 doktorer, i snitt 1,2 doktors
examina per forskningsämne, vilket var en 
ökning med 15 examina och 0,3 examina 
per ämne. Doktorsexamina avlades inom 
drygt hälften av universitetets forsknings 
och forskarutbildningsämnen. 

En kombination av universitetets 
kvalitetsarbete och reviderat internt 
resursfördelningssystem kan förklara 
ökningen av antalet doktorsexamina. 
Fördelning av bonus för avlagda licen
tiatexamina upphörde under 2015 
vilket medförde att institutioner med 
doktorander inom det tekniska området 

   
Tabell 17 |  Kostnad per doktorand

(tkr) 2013 2014 2015

HANDLEDARKOSTNAD   
Lön 164 170 174
Drift 40 40 39
Lokaler 20 19 20
Avskrivningar 4 4 4
Delsumma  228 233 237

DOKTORANDKOSTNAD   
Lön/utbildningsbidrag* 528 543 546
Drift 270 269 261
Lokaler 130 128 136
Avskrivningar 25 26 29
Delsumma  953 966 972
Totalkostnad 1 181 1 199 1 209

Tabell 16 |  Nettostudietid för utbildning på forskarnivå
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*Ny beräkningsmetod för doktoranders snittlön 
Uppgift för 2013 och 2014 är korrigerad jämfört 
med  årsredovisning 2014.
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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

prioriterade licentiatexamina före dok
torsexamina under 2014. Under 2015 
minskade antalet licentiatexamina med 
64 procent från 97 till 35. Antalet dok
torsexamina var det högsta och antalet 
licentiatexamina det lägsta jämfört med 
tidigare år. Inom det humanistisksam
hällsvetenskapliga området utmärkte sig 
Hälsovetenskap där tio doktorsexamina 
avlades under året vilket var en effekt av 
institutionens femåriga strategiska sats
ning att kompetensutveckla adjunkter.

79 procent av avlagda doktorsexa
mina inom det tekniska området och 
13 procent inom det humanistisksam

hällsvetenskapliga området föregicks 
av en licentiatexamen vilket inom båda 
områdena utgjorde en lägre andel än 
föregående år. Andelen kommer där
med att öka inom det tekniska området 
under de närmaste åren med anledning 
den omfattande examinationen av licen
tiater 2014.

Åldersfördelningen bland de exa
minerade följer fördelningen bland 
de nyantagna. 66 procent av de som 
avlade doktorsexamen inom det tek
niska området var 3039 år och inom 
det humanistisksamhällsvetenskapliga 
området var 80 procent 40 år eller äldre. 

Den strategiska satsningen att kompe
tensutveckla adjunkter inom Hälsove
tenskap medförde att de disputerade 
hade en högre ålder. 

Andelen kvinnor som avlade dok
torsexamen fortsatte att minska. Minsk
ningen var fem procentenheter inom 
respektive utbildningsområde till 73 
procent respektive 19 procent. Totalt vid 
universitetet var det 29 procent kvinnor 
som avlade doktorsexamen.

Utbildning i samverkan
REGIONAL OCH NATIONELL 
SAMVERKAN
Vid universitetet är samverkan med det 
omgivande samhället integrerat i utbild
ningsverksamheten. Ambitionen är att 
universitetet ska bidra med samt tillgodose 
behov av kompetens regionalt, nationellt 
och internationellt. Det regionala kom
petensbehovet inom både offentlig och 
privat sektor sammanlänkas via samarbe
ten och utbildningar i regionen. Exempel
vis har en centrumbildning inom eHälsa, 
som är ett samarbete mellan  Norrbottens 
läns landsting och universitetet, bedrivits 
under året. 

Universitetets strategiska mål är att 
vara ledande aktör för livslångt lärande. 
Som ett bidrag till detta erbjöd univer
sitetet f lertalet professionsutbildningar 
på distans via f lexibla undervisningsfor

0

20

40

60

80

100

2013 2014 2015

"Civilingenjörsutbildning

0

3

6

9

12

15

2013 2014 2015

Licentiatexamen

Antal Antal

Doktorsexamen Licentiatexamen Doktorsexamen

Tekniskt vetenskapsområde Humanistiskt-samhällsvetenskapligt
vetenskapsområde

53

64

94

58

31

67

3 3

4

9 9

15

Tabell 18 |  Examina i utbildning på forskarnivå (antal)
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mer. Exempel på sådana utbildningar är 
lärarutbildningar samt Högskoleingenjör 
i underhållsteknik som startade under 
året, med syfte att tillgodose gruvindist
rins behov av kvalificerad kompetens. 
Utbildningen utvecklades i nära samar
bete med industrin och genomförs både i 
Luleå och på ett f lertal andra studieorter.

Universitet har sedan fem år tillbaka 
avtal om samarbete med Försvarsmak
ten. Samarbetet omfattar till största 
delen studenternas självständiga arbeten 
och doktorandarbeten, men även upp
dragsutbildningar. Under året deltog 
även representanter för universitet i 
workshops och diskussioner med För
svarsmaktsrådet angående försvarets 
framtida kompetensförsörjning.

Företrädare för universitetet finns 
representerade i ett f lertal regionala och 
lokala samarbetsorgan där kompetens 
och tillväxtfrågor diskuteras. Universite
tet har representanter i Luleå näringsliv 
AB, Länsstyrelsens kompetensförsörj
ningsutskott samt i kommunal   och 
kommunförbund i Norrbotten samt 
Västerbotten. Tillsammans med Länssty
relsen i Norrbottens län deltar universi
tetet i projektet Regional förnyelse med 
syfte att bidra till regionala tillväxt och 
utvecklingsfrågor. Universitetet är även 
en aktiv partner i det Regionala partner
skapet och deltar i arbetet för framtagan
de av den regionala utvecklingsstrategin 
(RUS) för Norrbotten.

INTERNATIONELL SAMVERKAN
Universitetets samarbete med utländ
ska lärosäten sker inom dels en rad olika 
nätverk, dels organiserade utbytesprogram 
som Erasmus+, Nordplus, LinnaeusPalme 
och ISEP, men även via bilaterala utbytes
avtal. Genom att erbjuda studenter möj
ligheter till utlandsstudier och samtidigt 
erbjuda utländska studenter en möjlighet 
att studera vid universitetet skapas goda 
möjligheter till internationella erfarenhe
ter i studiemiljön hemmavid. 

Under 2015 bedrev 161 studenter 
utlandsstudier via ett utbytesprogram 
eller utbytesavtal. Ökningen från 2014 
beror främst på ett ökat antal platser i 
Singapore samt ökat intresse för befint
liga avtalsuniversitet i Tyskland och 
Skottland. De f lesta utresande studenter 
valde att nyttja universitetets bilaterala 
utbytesavtal (64 procent). Vad gäller 
utresande  studenter är efterfrågan på 
studie platser i engelsktalande länder 
större än utbudet. Av de utresande 

 studenterna är 41 procent kvinnor och 
59 procent män. Statistik saknas för 
de studenter som väljer att åka utanför 
gällande avtal samt vid utlandsvistelser 
såsom projekt och examensarbeten och 
studieresor. 

Under 2015 tog universitetet emot 
344 utbytesstudenter. Den största 
gruppen reste liksom tidigare år inom 
det europeiska utbytesprogrammet  
 Erasmus+ (76 procent) och dessa stu
denter kom främst från Frankrike, 
Tyskland och Spanien. Det är fortfaran
de en stor utmaning för universitet att 
uppmuntra f ler studenter till utlands
studier och utlandspraktik. 

Internationaliseringsarbetet är en del 
av universitetets kvalitets och utveck
lingsarbete. För att studenter, som valt 
att inte tillbringa en period av sin stu
dietid utomlands, ska få förståelse för 
andra länder och internationella förhål
landen, skapas inslag i utbildningen via 
utländska gästlärare, litteratur på eng
elska samt gemensamma projekt med 
studenter från utländska lärosäten.

Flertalet av universitetets internatio
nella kontakter sker i bilateral form via 
forskargrupper och utbildningsprogram. 
Under 2015 tillbringade åtta utländska 
studerande på forskarnivå minst en 
månad vid universitetet. Tio av univer
sitetets doktorander tillbringade minst 
en månad utomlands och detta är en 
minskning jämfört med året innan. Tre 
institutioner har varken skickat ut eller 
tagit emot någon utländsk doktorand 
under året. Trots att mobiliteten bland 
doktorander är låg, är internationella 
inslag i universitetets utbildningar på 
forskarnivå stort. Inom de f lesta forsk
ningsområden förekommer internatio
nella kontakter och samarbeten. 

SAMVERKANSDOKTORANDER
Universitetet har som strategiskt mål att 
förstärka sin position som en attraktiv 
samarbetspartner. Ett sätt att verka för att 
målet ska nås är att doktorander antagna 
vid universitetet bedriver sin utbildning i 
anställning utanför universitetet. Universi
tetet har valt att benämna doktoranderna 
som samverkansdoktorander. Från och 
med 2015 utgår examensbonus till institu
tioner för doktorander som under hela ut
bildningstiden finansierats via företag  eller 
annan arbetsgivare. Under 2015 utgick 
examensbonus för fem av totalt 82 exami
nerade doktorander.

Bland doktorander med aktivitet 
under hösten var 89 doktorander, varav 
34 procent kvinnor, helfinansierade via 
företag, kommun, landsting eller annan 
verksamhet. Det var sju doktorander 
färre än föregående år. Samverkansdok
torander försörjda via ett företag ökade 
till 73 procent. Knappt tre fjärdedelar 
av doktoranderna tillhörde det tekniska 
området. 

23 procent av de nyantagna dokto
randerna tillhörde gruppen samverkans
doktorander vilket är på samma nivå som 
2014. Majoriteten av dessa samverkans
doktorander var anställda av ett företag, 
tillhörde det humanistisksamhällsveten
skapliga området och ämnet industriell 
marknadsföring.

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 att erbjuda stimulerande utbildningar 
med nära koppling till arbetslivet. För att 
fortsatt arbeta för dessa genomfördes in
terna satsningar inom utbildning under 
året. 

Genomförda aktiviteter under året 
fokuserade främst på att öka kvaliteten i 
utbildningarna och ge studenterna ökat 
incitament samt förutsättningar att full
följa utbildningen. Inom området utbild
ning avsattes medel för pedagogiska sats
ningar, bland annat implementering av 

  Antal samverkans- 
Tabell 20 |  doktorander

 2013 2014 2015

Samverkansdoktorander 76 96 89

  Antal personer i 
Tabell 19 |  internationellt utbyte

Antal personer i internationellt utbyte

Studenter

Inresande

Doktorander

2013 20152014

442

103

10
17

13
21 10

8

342

123

344

161

2013 20152014

Utresande
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universitetets pedagogiska idé, kopplad 
till Vision LTU 2020. Pedagogisk idé är 
en strategisk satsning som syftar till att 
lyfta fram pedagogiska utvecklingsfrågor 
och bistå i utvecklandet av den pedago
giska kompetensen vid universitetet. 
Under året fortsatte implementeringen 
genom informationsinsatser, workshops 
samt utvecklande av interna högskole
pedagogiska kurser, däribland en ny 
utbildning i pedagogiskt ledarskap. 

Under året fortsatte satsningen 
på pedagogisk utveckling genom två 
utlysningar av utvecklingsmedel från 
Pedagogisk  utvecklingsfond. Den peda
gogiska utvecklingsfonden ger lärare 
och lärarlag möjlighet att söka medel 
för pedagogisk utveckling och totalt 
beviljades ett drygt tiotal projekt medel 
under året. Som ett led i att stärka den 
interna diskussionen om pedagogisk 
utveckling anordnades även, för andra 
gången, en intern högskolepedagogisk 
konferens med ett knappt hundratal 
deltagare.

Resurser omfördelades så att själv
ständiga arbeten inom humanistiskt, 

samhällsvetenskapligt och juridiskt 
område (HSJ) fick samma ekonomiska 
förutsättningar som de inom tekniskt 
område. Därtill omfördelades även 
medel så att kurser inom språk (HSJ) fick 
en förstärkning, för att studenterna i små 
grupper ska kunna utöva språkträning i 
svenska eller främmande språk. 

Effekter av utbildning 
i regionen
Norrbottens län präglas av en positiv 
ekonomisk utveckling, sett till både kon
junktur och arbetsmarknad. Universitetet 
bidrog till den positiva utvecklingen i re
gionen genom kompetensförsörjning och 
forskning. Några av universitetets mest 
betydande bidrag i regionen var att höja 
utbildningsnivån och öka anställningsbar
heten hos medborgarna.

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 forskar
utbildade personer ökat drygt tre gång
er. Universitetet har bidragit till denna 
utveckling då antalet examina som 
årligen utfärdas har trefaldigats under 
samma period, vilket är klart över riks
genomsnittet. Universitetets betydelse 
för länets framtida utveckling visas även 
i det faktum att Norrbottens län under 
den kommande tioårsperioden står inför 
en stor utmaning för att klara av kom
petensförsörjningen.

Regeringens uppdrag och 
särskilda åtaganden
DECENTRALISERAD UTBILDNING
Universitetet har ett särskilt åtagande 
att anordna decentraliserad utbildning 
motsvarande minst 270 helårsstudenter. 
Med decentraliserad utbildning avses hela 

  Antal helårsstudenter i 
Tabell 21 |  decentraliserad utbildning

 2013 2014 2015

 224 247 223
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utbildningar som är förlagda och som 
genomförs vid annan ort än någon av 
universitetsorterna. Totalt pågick tio olika 
decentraliserade utbildningar under året 
varav ett högskoleingenjörsprogram getts 
på flera orter.

Under 2015 genomförde universi
tetet decentraliserade programutbild
ningar med totalt 223 helårsstudenter 
och 173 helårsprestationer. Den totala 
kostnaden för decentraliserade program
utbildningar var 20,4 mnkr.

Tidigare års positiva utveckling av 
antalet helårsstudenter på decentralise
rade utbildningar fortsatte inte under 
året. Orsaken till detta var främst att 
utbildningen Gehörsbaserat musikska
pande inte startade samt att f lertalet av 
utbildningarna som startade uppvisade 
färre nyregistrerade än planerat. 

Under året startade högskoleingen
jörsutbildningarna Berg och anlägg
ningsteknik, Materialteknik och Under
hållsteknik samt två bergsskoletekniska 
utbildningar, Ädelstensteknik och Tek
niskt basår.

Utöver de decentraliserade pro
gramutbildningarna gavs utbildningar i 
olika distansformer. Totalt registrerades 
1 577 helårsstudenter under året med 
undervisningsformen distans. Distans
utbildningarna inkluderar programut
bildningar och fristående kurser som ges 
utan, eller med ett fåtal, obligatoriska 
sammankomster. Undervisningsformen 
distans stod för 24 procent av det totala 
antalet helårsstudenter 2015 vilket var 

en minskning med en procentenhet i 
förhållande till föregående år. Av den 
totala andelen helårsstudenter inom pro
gramutbildning utgjorde program med 
distansundervisning 19 procent, exklu
derat decentraliserade program, vilket 
var en ökning med en procentenhet. 
Distansutbudet för fristående kurs fort
satte att minska.

RYMDVETENSKAP I KIRUNA
Universitetet har ett särskilt uppdrag att 
erbjuda utbildningar i rymdvetenskap i 
Kiruna. Fyra utbildningsprogram startade 
och bedrevs i Kiruna under 2015; senare 
delen i civilingenjörsutbildningen Rymd
teknik samt de tre masterutbildningarna 
Rymdvetenskap och rymdteknik (Erasmus 
Mundus Space Master), Rymdfarkost
design samt Jordatmosfär och solsystem. 
Antalet helårsstudenter för 2015 uppgick 
till 106,8 och antalet helårsprestationer 
till 83,7 vilket gav en genomströmning på 
78,3 procent. Totala kostnaden för utbild
ningsverksamheten var 13,1 mnkr. Master
utbildningarna svarade för 60 procent av 
helårsstudenterna, den absoluta merparten 
stod utbildningen Rymdvetenskap och 
rymdteknik för. 

Studenter på civilingenjörsutbild
ningen Rymdteknik påbörjar studierna 
i Luleå och f lyttar inför termin sex till 
Kiruna för specialisering mot antingen 
Rymdfarkoster och instrumentering 
eller Rymdens och atmosfärens fysik. 
Master utbildningarna i Rymdfarkost

design samt Jordatmosfär och solsystem 
genomförs i sin helhet i Kiruna. När
heten till Institutet för rymdfysik, EIS
CAT och SSCESRANGE är av stor 
betydelse för verksamheten. Studen
terna får god kontakt med industrin via 
gästföreläsningar och studiebesök. De 
ges även möjlighet att genomföra expe
riment i projektkurser i samband med 
industrins ballong och raketf lygningar. 

Masterutbildningen i Rymdveten
skap och rymdteknik genomförs i 
samarbete med sju andra universitet; 
i Frankrike, Finland, Tjeckien, Stor
britannien, Tyskland, Japan och USA. 
Universitetet är koordinator för kon
sortiet som driver utbildningen sedan 
2005. Studenterna läser första terminen 
vid universitetet i Würzburg i Tyskland 
och den andra terminen i Kiruna. Inför 
andra årets studier väljer studenterna 
bland åtta inriktningar varav två finns i 
Kiruna. Utbildningen har finansiering 
via Education, Audiovisual and Culture 
Executive Agency för ytterligare två 
antagningsomgångar. 

Forskningsämnena Atmosfärsveten
skap och Rymdtekniska system finns 
inrättade, och är placerade, i Kiruna. 
Dessa utgör en viktig forskningsöver
byggnad för utbildningarna. 

Studieavgifter
Under 2015 finansierade fyra studenter 
vid universitetet sina studieavgifter via 
Svenska Institutet, sju studenters studieav
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gifter  finansierades med medel från Uni
versitets och högskolerådet och sju stu
denter var egenfinansierade. En förklaring 
till det ringa antalet avgiftsskyldiga är att 
universitetet inte har genomfört riktade 
insatser avseende internationell rekryte
ring och inte heller någon separat antag
ningsomgång för dessa studenter.

Tredjelandsstudenter, som deltar i 
utbildning inom ramen för ett utbytes
avtal, är enligt regelverket inte avgifts
skyldiga. Under året har 86 tredjelands
studenter, som deltagit i utbildning 
inom utbytesavtal, varit registrerade vid 
universitetet. Merparten av dessa studen
ter kom från universitetets partneruni
versitet i USA, Singapore och Sydkorea. 
Denna verksamhet gentemot tredje land 
är balanserad avseende in och utresande  
studenter och har inte påverkats av in 
förandet av studieavgifter.

Universitetets erfarenheter från 
avgiftsreformen visar att det är lägre 
konkurrens om platserna på de interna
tionella masterprogrammen. Trots att 
antalet antagna tredjelandsstudenter till 
masterutbildningar är ringa, är antag
ningsprocessen för den studiefinansie
rade verksamheten komplicerad, med 
f lertalet moment. Ett angeläget och 
gott samarbete har präglat universitetets 
 kontakter med Migrationsverket, 
Universitets och Högskolerådet, 
Svenska  Institutet, Universitetskanslers
ämbetet liksom övriga statliga myndig
heter som berörs av studieavgiftsrefor
men.

Dimensionering av 
lärarutbildningen 
– vägledning av studenter
Lärarutbildningarna vid universitetet har 
genom åren rekryterat studenter från 
främst Norrbotten och norra Västerbot
ten. Detta mönster har dock blivit svagare 
under de senaste åren eftersom flera ut
bildningar har distansanpassats. Univer
sitetet har likväl fortsatt att ta hänsyn till 
det regionala behovet i dimensioneringen 
av lärarutbildningarna. Behovsinventering 
har skett bland annat genom kontakter 
med kommunalförbunden i regionen där 
det finns ett stort behov av förskollärare, 
grundlärare och ämneslärare samt lärare 
inom bland annat matematik/naturveten
skap och språk.

För att möta behovet av behöriga för
skollärare både nationellt och regionalt 
genomförs förskollärarutbildningen både 
som campusutbildning och via distans. 
Från och med 2014 sker antagning till 
programmet både vår och hösttermin. 
Söktrycket var tämligen oförändrat jäm
fört med föregående år.

Det totala söktrycket till grundlärar
utbildningarna ökade avsevärt, vilket 
kan förklaras av att utbildningarna 
erbjöds som distansutbildningar för 
första gången. Förändringen skedde för 
att svara mot kommunernas behov. En 
konsekvens av detta är att universitetet 
inte kunnat erbjuda utbildningsplatser 
inom Grundlärare, årskurs 46 i rimlig 
utsträckning eftersom det, trots ökning

en, inte varit möjligt att öka antalet 
platser i önskvärd utsträckning eftersom 
utbildningen inte erhållit extra anslag på 
samma sätt som skett med andra förskol
lärar och lärarutbildningar.

Ämneslärarutbildningen, inriktning 
grundskola årskurs 79, erbjöds inte hel
ler detta år på grund av förväntat lågt 
söktryck. Det totala antalet sökande till 
ämneslärare, inriktning gymnasieskolan, 
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 var 
tämligen oförändrat jämfört med före
gående år. Enligt universitetets riktlinjer 
prioriterades i första hand sökande med 
matematik och/eller naturvetenskapliga 
ämnen i urvalet.

Universitetet fortsatte arbetet med att 
implementera profileringen av förskol
lärarutbildningen mot naturvetenskap 
och teknik, vilket på sikt förväntas öka 
intresset för dessa områden. Då det är få 
män som söker sig till förskolläraryrket 
initierades under året ett arbete med 
syfte att öka antalet manliga sökande till 
förskollärarutbildningen.
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KVALITETEN I
VERKSAMHETEN
Universitetet bedriver ett aktivt och systematiskt kvalitetsarbete kopplat 
till kärnverksamheten och Vision LTU 2020. Universitetets kvalitetsarbete 
bidrar till säkring, styrning och uppföljning av verksamheten.
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Studenternas nöjdhet med kvaliteten
i utbildningarna

Studenternas nöjdhet med campus
och lärandemiljön

2013 2014 2015

2013 2014 2015

64% 65% 65%

73% 72% 72%

Tabell 22 |  Nöjd studentindex (%)

Kvalitetsarbete vid 
universitetet
En lärosätesövergripande omvärldsanalys 
genomfördes vid universitetet under året. 
I denna identifierades trender som sedan 
analyserades för att synliggöra lärosätets 
styrkor och svagheter. Tydliga trender är 
ökad vikt av samverkan, livslångt lärande, 
digitalisering i undervisning och interna
tionalisering. Omvärldsspaning med fokus 
på kvalitetsarbete visade även den på en 
internationell trend där profilering och 
flexibilitet är tydliga framgångsfaktorer 
för lärosäten framöver. 

Universitetet medverkade i den 
internationella rankingen UMultirank 
2015 på lärosätesnivå, samt för området 
Computer Science. Vad gäller indika
torn ”publiceringar med externa part
ners” ligger universitetet på första plats 
av samtliga svenska lärosäten och inter
nationellt sett på fjärde plats av totalt 
930 lärosäten. 

Standarder och riktlinjer för kvali
tetssäkring inom det europeiska områ
det för högre utbildning (ESG) bidrar 
till gemensam förståelse av kvalitets
säkring i lärande och undervisning. 
Kvalitetsfunktionen genomförde en 
mappning av riktlinjernas kriterier, 
gentemot universitetets aktiviteter, med 
gott resultat. Resultatet ligger till grund 
för universitetets fortsatta arbete med 
utvecklingen av lärosätesövergripande 
kvalitetssystem.

För att kunna utveckla verksamheten 
är studenternas åsikter viktiga. Nöjd 
studentindexmätning (NSI) genomförs 
årligen med frågeställningar som speglar 
de strategiska styrmåtten: ”Studenter

nas nöjdhet med kvaliteten i utbild
ningen” och ”Studenternas nöjdhet med 
 Campus och lärandemiljön”. 2015 är 
det tredje året som dessa styrmått analy
serades och resultaten låg på samma nivå 
som föregående år.

Under året har universitetets olika 
lärandemiljöer utvecklats som en del 
av programmet Sveriges bästa student
miljö. Detta har bland annat skett genom 
utvecklandet av den informella lärande
miljön som består av de studieytor där 
studenter vistas utan ledning av lärare 
och som är anpassade för studenter för 
att studera och umgås. Studieplatserna 
har renoverats och möblerats för att 
skapa moderna och hållbara miljöer med 
fokus på bra arbetsmiljö. I Luleå har det 
under året skapats över 500 studieplat
ser och i Skellefteå 180 studieplatser. 
Det planerats för nya studieytor i både 
Kiruna och Piteå. Inom den formella 
lärandemiljön, som består av det sche
malagda och lärarledda arbetet, har det 
skapats sex nyrenoverade lärosalar i det 
om och tillbyggda Ahuset i Luleå. 
Underlaget till arbetet med lärandemil
jöerna kommer från forskningsprojektet 
Studentmiljö.

De två lärosätesövergripande förbätt
ringsprojekt som slutfördes under året är 
upprustning av ITstöd i lärosalar samt 
implementering av ett nytt ITstöd som 
ett led i att digitalisera verksamhetsin
formation. ITstödet skapar bland annat 
förutsättningar för högre kvalitet, effek
tivitet och tillförlitlighet från skapande 
till bevarande av verksamhetsinforma
tion.

En årlig internkontrollplan för 
kvalitetsarbete innefattar bland annat 
stickprov av kursplaner, samt statistik 
kring kursvärdering och programråds
protokoll. Resultatet från stickprov samt 
studier visade på fortsatt stabila processer 
och förbättringsområden.

Kvalitet i utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå
Universitetets nya modell för utveckling 
och utvärdering av utbildning utfördes 
som en pilotomgång i en tvåårig cykel 
under 20132015. Modellen består av tre 
komponenter: kvantitativa data, självvär
dering och peerreview/fördjupad studie. 
Pilotomgången avslutades under året och 
modellen med dess underlag reviderades 
utifrån resultat från utvärderingar samt 
dialoger.

 Universitetets högskolepedagogiska  
centrum (HPC) har som uppgift att 
främja och utveckla den pedagogiska 
kompetensen bland universitetets lärare 
samt stödja implementeringen av Peda
gogisk idé. Kvalitetsfunktionen och HPC 
genomförde tillsammans en inledande 
studie gällande kursvärdering där ett 
antal förbättringsområden identifierades.   

Fram till våren 2015 avsatte univer
sitet medel till projekt kring Kunskaps
mentorer, som drevs av projektledare 
vid studentkårerna. En utvärdering av 
projekten genomfördes där resultatet 
visade att Kunskapsmentorer ses som en 
viktig satsning. Under våren beslutades 
att satsningen på Kunskapsmentorer ska 
övergå från projekt till särskilt uppdrag 
inom bibliotekets verksamhet. 

Tekniska fakultetsnämnden genom
förde en utredning av beräkningstunga 
inriktningar på civilingenjörsprogram. 
Resultatet visar att de faktorer som styr 
studenternas val är utbildningens gång
barhet på arbetsmarknaden och inrikt
ningens exponering, inte hur beräk
ningstung inriktningen var.

Utbildningsutvärdering och 
uppföljning
Åren 2011 till 2014 genomförde Univer
sitetskanslersämbetet utbildningsutvär
deringar av 50 examina/inriktningar vid 
Luleå tekniska universitet. I en nationell 
jämförelse står sig universitetet bra. En 
intern uppföljning av samtliga utbild
ningsutvärderingar genomfördes, som till
sammans med utfallen från nationella ut
värderingar utgör inspel till universitetets 
ledning och institutionernas arbete. Ut
talade effekter från utvärderingsomgången 
är större fokus på utbildningarnas lärande
mål och en utveckling av processen kring 
studenternas självständiga arbeten. Vidare 
har självvärdering bidragit till dialog och 
reflektion som i sig varit kvalitetsdrivande.

Kvalitet i utbildning 
på forskarnivå
Universitetets kvalitetsarbete inom ut
bildning på forskarnivå följer en fastställd 
modell som består av prefekternas årliga 
redogörelse över vilka kvalitetsförbättran
de åtgärder som vidtas gällande rekryte
ring av doktorander, utbildningsprocess 
och forskarutbildningsmiljö. Inom ramen 
för modellen verifieras effekterna via 
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enkätundersökningar där doktorander, 
alumner och handledare tillfrågas med en 
viss frekvens. Modellen utvärderades och 
rekommendationen, från nuvarande till 
kommande fakultetsnämnder, var att be
hålla modellen oförändrad.

De senaste genomförda enkätunder
sökningarna analyserades under året 
och resulterade i ett antal förslag till 
åtgärder. Prefekterna föreslogs utöka 
seminarieverksamheten inom forskarut
bildningsämnen, utveckla institutions
gemensamma fora för doktorander med 
olika teman samt förbättra uppföljning 
av handledarinsatser. Doktorandernas 
tillgång till kurser, kompetensutveckling 
av handledare samt belysning av indivi
duella studieplaners funktion var åtgär
der som den nämndgemensamma grup
pen för utbildning på forskarnivå fick i 
uppdrag att verka för. Ett arbete påbör
jades för att digitalisera universitetets 
individuella studieplaner. I samband med 
nämndernas tillsyn uppmärksammades 
prefekterna på att rekryteringsgruppens 

syfte är att främja en objektiv bedöm
ning vid antagning av doktorander.

Under större delen av året utfördes, 
inom respektive forskarutbildningsämne, 
ett utvecklingsarbete som syftade till 
att skapa en samsyn beträffande ämnets 
lärandemål. Förväntat resultat beträf
fande vad lärandemål är och vad de ska 
innehålla för att möjliggöra examinering 
av målen uppnåddes inte, arbetet med 
detta fortsätter. Bilagan till allmänna 
studieplaner omfattar även i fortsätt
ningen därmed endast högskoleförord
ningens examensmål.

Universitetet deltog under året i 
Universitetskanslersämbetets pilotom
gång för utvärdering av en utbildning 
på forskarnivå. Det berörda forskarut
bildningsämnet Hälsovetenskap kän
netecknas av en liten, kreativ miljö med 
starka forskningssamarbeten och sex 
aktiva doktorander. Arbetet ledde till att 
berörda inom ämnet visade ökad samsyn 
beträffande förväntningar, progression 
och handledning.

Kvalitet inom forskning
Universitetets forskning syftar till att ge 
förutsättningar och verktyg för byggandet 
av det attraktiva hållbara samhället. Vartan
nat år genomförs en utvärdering av uni
versitetets samtliga forskningsämnen för 
att belysa framgång, synliggöra svårighe
ter och driva strategiskt utvecklingsarbete. 
2015 var ett mellanår då enbart indika
torutfall sammanställdes. Av universitetets 
70 forskningsämnen uppfylldes uppsatt 
mål för externfinansiering (27 av 70), per
sonalgruppens sammansättning (inklude
rande andelen disputerad personal (53/70) 
och handledarkapacitet, 37/70) samt 
publikationer (40/70). Sju av 70 ämnen 
uppfyllde målnivåerna för samtliga utvär
deringskriterier. Det är en ökning jämfört 
med utfallet föregående år, vilket också 
återspeglar en generellt uppåtgående trend. 
För de ämnen som bedömdes brista i mål
uppfyllelsen vid utvärderingen 2014 har 
handlingsplaner tagits fram som adresse
rar identifierade utvecklingsbehov. Antalet 
doktorander och antalet doktorsexamina 
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ligger dock fortsatt under den fastställda 
målnivån, 105 doktorsexamina per år från 
2020. Specifika strategiska satsningar pågår 
för att utveckla rekryteringen till utbild
ning på forskarnivå, stimulera antagning av 
doktorander och öka kvaliteten och effek
tiviteten i utbildning på forskarnivå.

Under året påbörjades en översyn av 
universitetets forskningsämnesportfölj. 
Målsättningen är att utarbeta underlag 
för att utveckla universitetets långsiktiga 
forskningsstrategi. Forskningsöverbygg
naden till universitetets utbildnings
program kartlades och analyserades, 
och dialog kring organisatoriska frågor 
fördes mellan fakultetsnämnderna och 
ämnesföreträdare, ledare för universitetets 
starka forsknings och innovationsområ
den samt prefekter. Forskningsöverbygg
naden till de utbildningsprogram som 
universitetet driver bedöms vara god.

I Vision LTU 2020 fastställdes nio 
starka forsknings och innovationsområ
den. Under året initierades arbetet kring 
utvecklingen av en uppföljningsmodell 

för utvärdering, som är tänkt att stödja 
och synliggöra områdenas verksamhet.  

Samband mellan forskning 
och utbildning
Ett nära samband mellan forskning och 
utbildning är en grundläggande utgångs
punkt för all utbildning inom universite
tet. Det betyder bland annat att de senaste 
forskningsresultaten integreras i utbild
ningarna och att vetenskapliga metoder 
samt arbetssätt tillämpas i utbildningarna. 
En del i att skapa förutsättning för detta 
är att universitetet har en hög andel lä
rare med vetenskaplig kompetens. Detta 
är vidare ett av universitetets strategiska 
styrmått och under 2015 ökade anta
let lärare med vetenskaplig/konstnärlig 
kompetens med ytterligare fyra procent
enheter jämfört med 2014. Ett långsiktigt 
och målmedvetet arbete med rekrytering, 
kompetenshöjande åtgärder och prövning 
för högre behörighet ligger till grund för 
utfallet. 

För att säkerställa kopplingen mellan 
utbildning och forskning har universite
tet särskilda kriterier för relevant forsk
ningsöverbyggnad som styr etablering 
av nya utbildningar. Sambandet stärks 
även genom att ämnesföreträdaren, med 
övergripande kvalitetsansvar, säkerställer 
att kursinnehållet har god forsknings
anknytning. Genom att aktiva forskare 
deltar i utbildningen och förmedlar 
forskningsresultat till studenter synlig
görs sambandet mellan forskning och 
utbildning. Studenter kommer också i 
kontakt med forskningen genom att vara 
delaktiga i projektkurser baserade på 
forskningsprojekt. Vidare involveras stu
denter i forskningsprojekt där de bidrar 
till att lösa delproblem inom det aktuella 
forskningsområdet. För självständiga 
arbeten på avancerad utbildningsnivå 
tillgodoses att studenten får en hand
ledare med forskningserfarenhet inom 
valt ämnesområde.
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Studentstöd 
Under 2015 låg verksamhetens fokus på 
att utveckla hjälp till självhjälp, genom 
digitalisering, för att därigenom öka ser
vicenivån och nå ut till fler studenter 
oberoende av tid och rum. Fortsatt arbete 
har skett för att säkra gemensamma arbets
sätt, riktlinjer och utveckling av system
stöd mellan de olika serviceenheterna 
samt vid universitetets olika verksamhets
orter. Arbetet för ökad genomströmning, 
studentuppföljning och tillgänglighet har 
även det fortsatt. Samverkan har skett 
mellan institutionerna, verksamhetsstödet 
och student kårerna för att skapa en god 
introduktion till akademiska studier och 
till student livet. Flera aktiviteter och pro
jekt har genomförts, bland annat aktivite
ter för att öka intresset för utlandsstudier, 
projektet  Kunskapsmentorer, där äldre 
studenter stödjer studenter i årskurs ett i 
studieteknik, ”Ettningsaktiviteterna” där 
förebilder i arbetslivet i form av tidigare 
studenter lyfts fram. Inspirerande föreläs
ningar och aktiviteter som främjar till att 
stärka studenternas akademiska hemvist är 
fortsatt väldigt uppskattat av studenterna, 
med höga deltagarantal. Studenthälsan har 
 under året fortsatt utveckla verksamheten  
för att på både generell nivå och vid indi
viduellt möte tillgodose studenternas be
hov av stöd. Studenterna är generellt fort
satt nöjda med servicen och stödet under 
studietiden. Årets studentenkät visade att 
sammantaget 88 procent av 1 052 svaran
den är nöjda eller mycket nöjda med det 
stöd universitetet erbjuder. 

Styrning och kontroll 
I enlighet med kraven i förordningen 
(2007:603) om intern styrning och kon
troll har universitetet bedrivit ett syste
matiskt arbete med intern styrning och 
kontroll. För att skapa en struktur har 
universitetet arbetat med två delprocesser; 
intern styrning och intern kontroll. Med 
intern styrning avses det strukturerade ar
betet med verksamhetsplanering och upp
följning där riskarbetet utgått från univer
sitetets Vision LTU 2020, omvärldsanalys 
och de övergripande målen för verksam
heten. Med intern kontroll avses kontroll 
av att den löpande verksamheten bedrivs 
enligt gällande lagar, regler och policys där 
riskanalysen utgår från universitetets verk
samhetskarta. Kontroller och resultat har 
sammanställts i en internkontrollplan. 

Vid varje sammanträde i universitets
styrelsen finns det en stående punkt där 
information lämnats om universitetets 
arbete med intern styrning och kon
troll. En gång om året lämnas en mer 

detaljerad redogörelse som underlag för 
bedömningen av den interna styrningen 
och kontrollen.

Inför planeringsperioden 20152016 
genomfördes en gemensam strategidag 
då risker identifierades och prioriterades. 
Arbetet ledde till ett antal prioriterade 
utmaningar/risker inom områdena 
forskning, utbildning samt kultur och 
miljö. Dessa utgjorde sedan utgångs
punkt för de strategiska satsningar som 
fastställdes inför planeringsperioden. 

Universitetets internkontrollplan 
består av ett 40tal internkontroller 
varav sju moment har lyfts upp på en 
övergripande nivå. Momenten utgår 
från universitetets verksamhetskarta och 
processerna Säkra intern miljö och Säkra 
service har särskilt prioriterats. Uppfölj
ningarna har genomförts löpande varpå 
de sammanställts och dokumenterats i 
bedömningsunderlaget till universitets
styrelsen. Utgående från de genomförda 
internkontrollerna har olika typer av 
åtgärder att vidtagits för att minska ris
kerna. Resultatet av kontrollerna har 
inte visat på sådana allvarliga brister som 
föranlett några särskilda insatser. 

Under 2015 har universitetets intern
revision granskat, rapporterat iaktta
gelser och lämnat rekommendationer 
till universitetsstyrelsen kopplat till två 
områden; rättssäkra examinationer och 
beredning av utbildnings och forsk
ningsärenden. Ytterligare två gransk
ningar, miljöledningssystemet vid uni
versitetet och förebyggande säkerhets
arbete, ska avrapporteras till styrelsen i 
februari 2016.

Universitetet arbetar aktivt med att 
utveckla den tvååriga verksamhetsplane
rings och uppföljningsprocessen. Inför 
planeringsperioden 20152016 genom
fördes ett antal förbättringsåtgärder, med 
syfte att planeringsprocessen ska ge mer 
verksamhetsnytta och involvera samt
liga strategiska ledare vid universitetet, 
bland annat genom den gemensamma 
strategidagen. Planeringsförutsättningar 
och verksamhetsplaner förenklades och 
förtydligades samtidigt som de omfattar 
f ler av de perspektiv som institutionerna 
har att beakta vid sin årliga planering av 
verksamheten. 

Hållbar utveckling 2015
Universitetet ska vara med och utveckla 
det attraktiva samhället, vilket sker både 
direkt genom forskning och indirekt ge
nom utexaminerade studenter. För detta 
krävs det att hållbar utveckling och mil
jöfrågor är en del av både utbildning

arna och forskningen vid universitetet. I 
universitetets miljöpolicy blir detta tydligt, 
där vikten av integration av miljöfrågor i 
utbildningar och kurser samt att studen
ter, efter avslutade studier, ska uppmuntras 
att verka för en hållbar utveckling i deras 
framtida yrkesroller. 

Under året fortsatte arbetet med att 
minska miljöpåverkan till följd av uni
versitetets verksamhet, främst genom 
energieffektivisering av lokaler och ökad 
grad av avfallsåtervinning. Det genom
fördes ett antal åtgärder i våra lokaler 
på samtliga verksamhetsorter för att 
förbättra inomhusklimatet samt sänka 
energianvändningen. I Luleå har univer
sitetet tillsammans med fastighetsägaren 
Akademiska Hus beslutat att samtliga 
fönster i kontor och personalrum i Alfa
huset ska kompletteras med energiglas, 
för att minska värmeförlusten. I Kiruna 
har fastighetsägaren K2A bland annat 
isolerat runt fönster i vissa kontor och 
grupprum samt installerat närvarostyr
ning i rum där man vistats kort tid, för 
att minska värmeförluster och energiför
brukningen. I Skellefteå har fastighetsä
garen Polaris i samband med ombyggna
tionen av delar av universitetets lokaler 
bytt ut f lera ventilationsaggregat för att 
skapa ett bättre inomhusklimat. De har 
även bytt ut all utomhusbelysning till 
energibesparande LEDlampor. Även i 
Piteå har fastighetsägaren Piteå Närings
fastigheter vidtagit åtgärder för att sänka 
energiförbrukningen.

Universitetets 
säkerhetsarbete
Enligt universitetets riktlinjer för säker
hetsarbete ska arbetet inriktas på att ef
fektivt 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 universitetsövergripan
de planeringen av säkerhetsarbetet. 

Universitetets arbete med att för
bättra informationssäkerhet baserat på 
befintlig informationssäkerhetspolicy 
har fortlöpt, under 2015 har bland annat 
ett nytt system för diarieföring och 
dokumenthantering införts som utgör 
grunden för fortsatt effektiv informa
tionsklassif icering och hantering. En ny 
kontinuitetsplan för ITdrift har också 
tagits fram.
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Tabell 23 |   Könsfördelning bland registrerade studenter i årskurs 1 på grundnivå (%)

Universitetskultur
Universitetskulturen bygger på respekt, 
öppenhet, samarbete, tillit och ansvar. Den 
bygger på att medarbetarna är tydliga, till
litsfulla och ansvarstagande samt vågar ut
mana och ifrågasätta för att släppa fram nya 
tankar och idéer. Medarbetare och studen
ter ska vara stolta över varandra och över 
att tillhöra universitetet. Forskning och ut
bildning präglas av kreativitet, nytänkande, 
initiativförmåga och ansvar. Universitetet 
bygger det attraktiva långsiktigt hållbara 
samhället i samverkan med omvärlden och 
med forskningsresultat som förändrar samt 
utbildningar som utmanar.

Universitetet omfattas som statlig 
myndighet av en värdegrund som vilar 
på demokratiska värderingar och på med
borgarnas uppdrag. Verksamheten utövas 
utifrån lag och förordning och utgår 
bland annat från objektivitet, saklighet 
och allas likhet inför lagen. Universitetet 
styrs också av de lagar som bidrar till 
öppenhet och insyn i verksamheten.

Under året arbetade universitetet med 
utveckling av arbetsgivarpolitiken för att 
ytterligare synliggöra universitetskul
turen. Samverkan och arbetsplatsträffar 
vidareutvecklades genom fortlöpande 
dialoger med fackliga företrädare, med
arbetare och chefer. Tillsammans med 
Vision LTU 2020 utgör policydokumen
ten en bas för universitetskulturen, som 
komplement finns riktlinjer och hand
lingsplaner. 

Universitetskulturen synliggjordes  
regionalt genom att forskning och 
utbildning bedrevs på universitets
orterna. Vid universitetet verkade 
forskare, lärare och studenter från hela 
världen. Mångfalden berikade eftersom 
studenter och medarbetare med olika 
erfarenheter tillförde andra perspektiv 
och kunskaper. Universitetet erbjöd 
mötesplatser för såväl studenter som 
medarbetare, vilket skapade närhet och 
öppenhet för god kommunikation och 
ömsesidig utveckling. Det innebar större 
möjligheter för nyskapande idéer och 
verksamhetsutveckling. 

I mars besvarade universitetets 
anställda en medarbetarenkät. Hittills 
har tre enkäter genomförts, 2011, 2013 
och 2015. Svarsfrekvensen minskade 
från 83 procent 2013 till 81 procent 
2015. Universitetet hade 2015 ett 
medarbetar index på 73 procent, vilket 
är en förbättring jämfört med 2013 då 
resultatet var 70 procent. Det strategiska 
målet att utveckla ledarskap följs upp 
av det interna styrmåttet ledarskapsin
dex som höjdes från 70 till 76 procent. 
Värdegrundsindex är ett styrmått som 
speglar universitetets värdegrund, höj
des med fem procentenheter till 67. 
Ökningen visar att de åtgärder som 
genomförts sedan den föregående mät
ningen gett resultat. Det var åtgärder 
som bland annat vidareutveckling av 
samverkanssystemet och dialog med 
arbetstagarorganisationerna samt utbild

ningar för chefer, ledare och medarbe
tare. Information och samarbete är de 
områden med störst förbättringspotential 
och nya åtgärder och handlingsplaner 
har tagits fram med anledning av 2015 
års resultat.

Vidareutveckling av planeringspro
cessen vilken reviderades inför verk
samhetsplaneringen 20152016 fortsatte 
under året och dialoger genomfördes 
inför de kompletterande planeringsför
utsättningarna för 2016. 

Jämställdhet i utbildningar 
på grundnivå och 
avancerad nivå
I högskolans verksamhet ska jämställdhet 
mellan kvinnor och män alltid iakttas och 
främjas. Jämställdhetsaspekter i utbildning
ar på grundnivå och avancerad nivå har 
beaktats på flera sätt. Gemensamt för alla 
utbildningar är målsättningen att studenter 
och presumtiva studenter ska möta kvin
nor och män i aktiviteter och information 
som rekryterings och marknadsförings
sammanhang samt alumn och företag
sträffar. Exempel på satsningar är arbetet 
med ett antal ingenjörsutbildningar med 
mycket få kvinnliga studenter. Aktivi
teter som mentorsprogram förväntas ge 
resultatet fler kvinnliga studenter samt 
att även att behålla dessa. Universitetet är 
delaktig i nätverket Nationell samverkan 
för fler män i förskolan samt mentorspro
gram med manliga studenter från förskol
lärarutbildningen och yrkesverksamma 
män i förskolan. Ett särskilt projekt med 
genomlysning av ett antal utbildningar 
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Avancerad nivå
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"Civilingenjörsutbildning
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Tabell 24|  registrerade studenter 
  i termin 1 (%)

STYRANDE VÄRDEGRUNDER | ÅRSREDOVISNING 2015  –  LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET



med underrepresenterat kön är genomförd 
under året. 

Inom utbildningarna beaktades jäm
ställdhetsperspektiv vid kursrevidering
ar, urval av kurslitteratur och moment 
innehållande normer och genus. Inom 
vårdutbildningarna lyftes särskilt skill
nad och likheter i symtom och hälsa 
genom livet för män och kvinnor.   

Fördelningen mellan kvinnor och 
män som påbörjade programutbildning 
på grundnivå eller avancerad nivå under 
året var 46 procent kvinnor och 54 pro
cent män, vilket var samma fördelning 
som föregående år. För utbildningar på 
avancerad nivå ökade andelen kvinnor 
med 5 procentenheter till 54 procent 
bland nybörjarna. För utbildningarna 
på grundnivå ökade andelen manliga 
nybörjare med två procentenheter till        
54 procent.

Trots aktiviteter för att utjämna 
obalansen fanns fortsatt stora skillna
der i andel kvinnor och män för vissa 
utbildningsområden bland nybörjarna på 
grundnivå. Ingenjörsutbildningarna och 
övriga tekniska utbildningar har fortsatt 
mestadels en låg andel kvinnor. Lärarut
bildningarna fortsatte locka f ler kvinnor, 
framför allt för utbildningarna riktade 
mot förskolan och lägre årskurser. 

Utbildningarna inom det hälsoveten
skapliga området har fortsatt låg andel 
män, undantaget fysioterapeut. Inom 
samhällsvetenskaplig utbildning samt 
musik, media och teater var könsför
delningen sammantaget jämn även om 
avvikelser finns på programnivå.

 

Jämställdhet i utbildning 
på forskarnivå
Institutionernas åtgärder för att iaktta och 
främja jämställdhet under 2015 bestod i 
att verka för en könsmässigt jämnare för
delning bland kursexaminatorer och se
minarieledare. Vid rekryteringsaktiviteter 
bjöds studenter av underrepresenterat kön 
in och vid utannonsering av doktorand
platser beaktades hur annonsunderlaget 
utformades. Både vid introduktion av nya 
doktorander och vid möten mellan hand
ledare, fördes diskussioner om hur jäm
ställdheten ytterligare ska främjas.

Universitetets policy och riktlinjer 
beaktas vid rekrytering av handledare 
och doktorander samt vid val av betygs
nämndsledamöter, där kravet är att båda 
könen ska vara representerade.

Bland universitetets totala antal 
doktorander var 34 procent kvinnor 
vilket var ökning med en procentenhet.  
Ökningen var densamma inom det 
tekniska området där andelen kvinnor 
var 29 procent. Inom det humanistisk
samhällsvetenskapliga området ökade 
an delen män men det var ändå en över
vikt av kvinnor med sex procentenheter. 
Vid institutioner inom det tekniska 
området varierade andelen kvinnor 
mellan 21 och 41 procent och inom 
det humanistisksamhällsvetenskapliga 
området mellan 15 och 87 procent. 

Jämställdhet inom forskning
Universitetets arbete för att främja jäm
ställdhet inom forskning utgick från 
Handlingsplan och utgångspunkt för ak
tiviteter gällande Lika villkor/jämställd
het vid Luleå tekniska universitet 2015. 
Innehållet i handlingsplanen är viktig för 
att rekrytera och behålla framgångsrika 
medarbetare. En god arbetsgivarpolitik 
förutsätter att lika villkor/jämställdhet är 
tydliga utgångspunkter i arbetssätt och 

strukturer, under året genomfördes därför 
en ny organisation. Planen innehöll även 
en tydlig och konkret aktivitetsplanering 
för 2015. Den resulterade bland annat i att 
arbetsgivarpolitiska dokument inom HR
området reviderades med lika villkor/
jämställdhet och samverkansavtal som ut
gångspunkt. Universitetet var aktivt i nät
verk på både regional och nationell nivå. 
För andra året i rad var universitetet med
arrangör och medfinansiär av Norrbottens 
jämställdhetspris. Lika villkor/jämställdhet 
var även ett tydligt tema vid ledar och 
medarbetarutbildningar.

Könsbalansen bland professorer har 
förbättrats sedan 2014 men är fortsatt 
ojämn. Av 138 professorer var 31 
(22 procent) kvinnor, vilket är en för
bättring med tre procentenheter. Av de 
18 professorer som rekryterades eller 
prövades för högre behörighet var sju 
kvinnor och elva män. Rekryterings
målet för professorer att minst 26 pro
cent av de professorer som anställs ska 
vara kvinnor, uppnåddes genom 36 pro
cent rekryterade eller befordrade kvin
nor. För perioden 20122015 uppnåddes 
sammanlagt 31 procent. I målet inklu
derades även rekryterade gästprofessorer. 
En strategisk satsning för att öka andelen 
underrepresenterat kön bland adjung
erade professorer och gästprofessorer 
påbörjades eftersom det rådde stor köns
mässig obalans i kategorierna. Av de 45 
adjungerade professorerna var en kvinna 
och bland de 27 gästprofessorerna var 
fyra kvinnor. Bland 87 biträdande pro
fessorer var könsfördelningen 44 procent 
kvinnor och 56 procent män, vilket 
innebar en förbättring sedan 2014. 21 
personer rekryterades eller prövades 
för högre behörighet till biträdande 
professor. Av dem var elva kvinnor och 
tio män. 26 nya universitetslektorer 
rekryterades eller prövades för högre 
behörighet och könsfördelningen bland 
dessa var 15 kvinnor och elva män. Av 

  Könsfördelning bland 
Tabell 25 | nyantagna doktorander (%)

Humanistiskt-samhällsvetenskapligt
vetenskapsområde

Tekniskt vetenskapsområde

2013 20152014

"Civilingenjörsutbildning

36%

64%
88%

12%

50% 50%

2013 20152014

68%

32%

66%

34%

65%

35%

Män Kvinnor

Tabell 26 |  Andel kvinnor i respektive personalkategori (%)

Personalkategori 2013 2014 2015

Professor, tillsvidareanställda 17 19 22
Biträdande professor*/docent 42 38 44
Universitetslektor 39 36 38
Biträdande universitetslektor/forskarassistent 32 36 36
Universitetsadjunkt 54 54 53

* ny befattning fr o m 2011   
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universitetets 199 universitetslektorer 
var 38 procent kvinnor, vilket innebar 
en förbättring med två procent sedan 
förra året. Bland doktoranderna var 132 
kvinnor och 234 män, vilket sammanta
get innebar 47 f ler doktorander jämfört 
med föregående år. Ökningen var posi
tiv eftersom doktorandrekrytering var 
en högt prioriterad fråga.

Universitetet har en ledning med 
jämn könsbalans. Av de två prorektorer
na är en kvinna och en man. Dekaner 
och prodekaner utgörs av tre kvinnor 
och en man. Av sex prefekter är hälften 
kvinnor och hälften män.  

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, i 
institutionernas ledningsgrupper, verksam
hetsstödets chefsgrupp, utbildnings och 
forskningsenhetens chefsbeslutsmöten 

samt i studentservice ledningsgrupp. Rek
tor och universitetsdirektör hade också 
regelbundna möten med kårordförandena. 
Studenter deltog också i programråd och 
arbetsmiljögrupper.

Studenterna var även representerade 
i anställningsnämnderna samt i rekry
teringsgrupper vid rekrytering av nya 
medarbetare.

Studenter hade en aktiv del i univer
sitetets studentenkät, Nöjd studentindex, 
som genomfördes under året. Studenter
nas aktiva medverkan var värdefull, inte 
minst för att öka svarsfrekvensen. Luleå 
Studentkår och Teknologkåren arbe
tade också aktivt med att förbättra och 
utveckla studenternas möjligheter till 
boende och utveckla universitetsorterna 
till goda studentstäder.

Breddad rekrytering
BREDDAD REKRYTERING 
STUDENTER
Syftet med breddad studentrekrytering är 
att skapa förutsättningar för en bred mål
grupp att söka, antas och genomföra en 
högskoleutbildning samt att skapa mång
fald på utbildningarna. 

Det finns en fastställd handlingsplan 
för detta arbete från 2013 som gäller till 
och med 2016. Det övergripande målet 

är att öka rekryteringen från de icketra
ditionella målgrupperna och skapa jäm
nare könsfördelning på utbildningarna, 
samt verka för en ökad genomströmning. 

För att nå målen använde universi
tetet bland annat studenter med olika 
bakgrund som förebilder i intervjuer på 
webb och i informationsmaterial. Sats
ningar på f ler möjligheter till personliga 
möten mellan studenter och presumtiva 
studenter gjordes. Personliga möten 
skedde inom ramen för olika projekt 
som till exempel Student för en dag, 
Minikurs, VIPbesök, Öppet hus och på 
utbildningsmässor. För att underlätta för 
alla, oavsett det geografiska läget eller 
ekonomiska förutsättningar gav universi
tetet resebidrag till enskilda personer och 
grupper för att göra det möjligt för alla 
att delta i de projekt som ägde rum på 
universitetet. 

Studenter och medarbetare med olika 
bakgrund och olika erfarenheter kopplat 
till studier och yrkesval, inom ramen för 
olika projekt, besökte gymnasieskolor, 
folkhögskolor och arbetsförmedlingar i 
hela Sverige. Vid besöken fick elever och 
arbetssökande ta del av information om 
utbildningsutbud och personliga berät
telser kring studier och studieval.
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För att stimulera intresset för tek
nikstudier till en bred målgrupp bjöd 
universitetet in högstadieklasser från 
regionen att delta i Teknikjakten som 
var en lekfull teknikinriktad tävling. 
Skolor från hela regionen deltog och alla 
elever i respektive klass var engagerade 
under tävlingen. 

System och rymdteknik startade 
under 2015 ett projekt för att öka kvin
nors intresse för Datateknik. Inom 
projektets ramar bildades bland annat 
kvinnliga nätverk och alumnträffar 
arrangerades. Det kvinnliga nätverket 
erbjöd presumtiva studenter prövapå
kurser inom Datateknik och gav syn
punkter på institutionens hemsidor och 
studentrekryteringsmaterial. 

Filosofiska fakulteten initierade under 
våren 2015 en förstudie om könsfördel
ning på lärarutbildningen och inom häl
sovetenskapliga utbildningar. Resultatet 
av förstudien visade att f lera av utbild
ningarna inte nådde de satta målen om 
25 procent antagna av underrepresen
terat kön. Resultatet presenterades för 
berörda institutioner och fakultet. 

Universitetet erbjöd utbildningar 
på distans och under året skapades f ler 
möjligheter till distansstudier. 2015 
antogs för första gången Grundlärare 13 
till distansutbildning och intresset var 
stort. Distansutbildning är en f lexibel 
utbildningsform och gör det möjligt för 
en bredare målgrupp att delta i studier, 
särskilt för de som är bundna till en viss 
ort. 

En rad åtgärder görs varje år för att 
öka genomströmningen och ge stöd till 
olika målgrupper under hela studietiden, 
från studiestart till examen. Studiestar
ten som pågår under hela första termi
nen inleddes med en studieintroduktion 
på tio dagar som syftar till att nyantagna 
studenter ska få god kännedom om uni
versitetskulturen, studiearbetet och att 
de ska känna trygghet. Under hela stu
dietiden erbjöds studenter stöd med till 
exempel vetenskapliga texter i bib  lio   

 tekets språkverkstad och matematiska 
problem i mattestugan. Career Center 
erbjöd kurser och föreläsningar om och 
för arbetslivet för alla studenter och 
dessa aktiviteter marknadsfördes brett 
för alla studenter under hela studietiden.

För att mäta breddad studentrekryte
ring och mångfald på utbildningarna har 
universitetet valt att registrera andelen 
män och kvinnor på respektive utbild
ning samt bevaka nationell statistik gäl
lande sökande och antagnas bakgrund 
och ålder.

I framtiden kommer universitetet 
möta nya utmaningar och möjligheter 
för att bredda rekryteringen av studen
ter eftersom ett stort antal asylsökande 
kommit till länet under 2015. Målet är 
att beakta detta i arbetet med den nya 
handlingsplanen för breddad student
rekrytering och skapa förutsättning för 
samverkan med olika aktörer i länet 
kopplat till den regionala handlingspla
nen för integration och tillväxt (HIT).

BREDDAD REKRYTERING 
FORSKARUTBILDNING
Det långsiktiga arbetet för breddad rekry
tering till forskarutbildningarna samt av 
personal vid universitetet, bedrevs i enlig
het med en konsevent strategi att integre
ra arbetet i den ordinarie verksamheten. 
Syftet var att skapa ett hållbart arbetssätt 
för att öka rekryteringen av socialt och 
 etniskt underrepresenterade grupper.

Vid rekrytering till utbildning på 
forskarnivå bedrevs ett arbete för att nå 
ut med information om lediga jobb i 
olika forum och sammanhang. För att 
eftersträva en minskad social snedrekry
tering till forskarutbildningen spreds 
information i många olika kanaler som 
Euraxess, Platsbanken, sociala medier, 
nätverk samt genom personliga kontak
ter. Universitetet fortsatte att verka för 
implementering av Europeiska stadgan 
för forskare och Riktlinjer för rekryte
ring av forskare i vilka lika villkor och 
jämställdhet är framträdande områden.

BREDDAD REKRYTERING 
PERSONAL
Vid urval i samband med rekrytering 
eftersträvades att i möjligaste mån till
lämpa kvalitetssäkrade urvalsmetoder för 
att säkerställa att rekryteringen sker efter 
förtjänst och skicklighet. Av vikt i rekryte
ringssammanhang är också god introduk
tion och möjlighet till snabb integration 
varför introduktionsutbildningar hölls på 
svenska och engelska. Under året fortsatte 
översättning av styrdokument och stöd
material till engelska och kurser i svenska 
erbjöds på flera kunskapsnivåer. För att 
underlätta för medföljande med utländsk 
bakgrund att komma in på den svenska 
arbetsmarknaden samverkade universite
tet med LTU Business AB i programmet 
Korta vägen för akademiker samt med 
Eures representanter från Arbetsförmed
lingen.

Trovärdighet och god 
forskningssed
Universitetet värnar vetenskaplig trovär
dighet och god forskningssed. Inom ut
bildning på grundnivå och avancerad nivå 
erbjöd universitetet kurser i vetenskap
lig metod och kurser som introducerade 
vetenskapsteoretiska och etiska frågeställ
ningar. I många kurser gavs studenterna 
möjlighet att kritiskt granska och oppo
nera på studentarbeten eller vetenskapliga 
artiklar. Inom vissa ämnen genomfördes 
etiska prövningar av examensarbeten. 

Inom universitetets utbildning på 
forskarnivå erbjöds generella kurser i 
forskningsetik, vetenskapsteori och håll
bar utveckling. Stöd till forskarstude
rande i frågor som rör god forskningssed 
erbjöds genom universitetets doktorand
ombudsman. Universitetets forskare gavs 
möjlighet att diskutera forskningsetik 
inom ramen för universitetets handle
darutbildning. Forskningsprojekt med 
möjlig fysisk eller psykisk påverkan på 
människor ska prövas i den regionala 
etikprövningsnämnden.
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Tabell 27 |  Antal årsarbetskrafter

  2013 2014 2015

Lärare 

Professorer   114 123 136
Biträdande professor 50 67 75
Universitetslektorer 185 174 172
Biträdande universitetslektor/forskarassistenter 52 59 52
Universitetsadjunkter 120 118 106
Forskare  34 39 52
Gästlärare  0 0 0

Delsumma lärare 555 580 593
Anställda doktorander1 293 296 327
Teknisk/administrativ personal1 527 533 500
Timanställd personal*   33

Totalt universitetet 1375 1409 1453
1 Omklassificering, 31 årsarbetskrafter har flyttats mellan kategorierna
2 Ny kategori från och med 2015

  Andel lärare med 
Tabell 28|  vetenskaplig/konstnärlig 
   kompetens (%)

 2013 2014 2015

 79 76 81

  
Tabell 29 |  Antal adjungerade lärare

 2013 2014 2015

Professor adjungerad 39 41 45

Biträdande professor 
adjungerad   2

Universitetslektor adjungerad 7 10 9

Universitetsadjunkt 
adjungerad 27 34 29

Intern samverkan 
och utveckling av 
organisationen 
God samverkan är av betydelse för att 
verksamheten ska kunna utföras med hög 
kvalitet och vara värdeskapande. Intern 
samverkan bedrevs mellan flera organi
satoriska enheter och grupper. Fakultets
nämnderna hade bland annat nämndsöver
gripande grupper för kvalitetsutveckling 
av utbildningarna. Verksamhetsstödets 
grupp för forskningsfrågor samverkade för 
att samordna stöd, nyttja kompetens och 
erfarenhet på ett effektivt sätt. Förutsätt
ningar skapades för synergier och ett fler
tal möten mellan enheter inom verksam
hetsstödet ägde rum för att undersöka var 
samlade resurser kunde skapa nytta. Bland 
annat påverkades rekryteringsprocessen 
positivt, avseende ett effektivare flöde av 
inkomna ansökningar, att nyanställda tidi
gare kommer i kontakt med Grants Of
fice och utvidgad synlighet på strategiska 
marknader för platsannonsering. 

Utveckling av organisationen sker 
kontinuerligt för att förbättra förut
sättningarna för att verksamhetens 
mål ska uppnås. Högskolepedagogiskt 
centrum etablerades och fungerar som 
kompetenscentrum och mötesplats på 
universitetet. Vid en institution delades 
en avdelning för att få en mer ända
målsenlig organisation och en översyn 
av befattningar inom verksamhetsstödet 
påbörjades.

Utifrån internrevisionens rapport 
kring efterlevnaden av Samverkansavta
let utarbetades olika utvecklingsaktivite
ter. Utbildning i medarbetarsamtal och 
lönesamtal/lönesättande samtal genom
fördes för chefer under året. Riktlinjerna 
för lönesättning och medarbetarsamtal 
reviderades. En modell för information 

till ledningsgrupper vad gäller samver
kansavtalets syfte, formalia och förut
sättningar togs fram och implementering 
planeras under 2016.

Befintlig personal
Universitetet hade den 31 december 2015 
1 777 medarbetare, vilket motsvarade  
1 453 årsarbetskrafter jämfört med 2014. 
Jämfört med 2014 var det en ökning med 
44 årsarbetskrafter. Största delen av ök
ningen bestod av timanställda medarbetare 
som från och med 2015 ingår i beräk
ningsmodellen. Professorer och biträdande 
professorer ökade med 21 årsarbetskrafter. 
Ökningen stärkte forskningsmiljöerna och 
medförde en högre handledarkapacitet. 
Universitetsadjunkter minskade med tolv 
årsarbetskrafter, vilket överensstämde med 
universitetets mål att öka andelen lärare 
med vetenskapligt/konstnärlig kompetens. 
Teknisk/administrativ personal minskade 
med 33 årsarbetskrafter. Minskningen be
ror på att kategorin tidigare bland annat 
inkluderat doktorander som inte slutfört 
sin avhandling innan doktorandtiden tagit 
slut. Från och med 2015 inkluderas dessa 
istället i kategorin anställda doktorander, 
vilket gav en ökning med 31 årsarbets
krafter. Om tidigare teknisk/administrativ 
personal exkluderas från kategorin an
ställda doktorander motsvarar ökningen av 
doktorander istället åtta årsarbetskrafter. 

Medelåldern för universitetets med
arbetare var knappt 45, densamma som 
föregående år.

Kompetensförsörjning 
En strategisk och hållbar kompetensför
sörjning syftar till att säkerställa att kom
petens finns för att nå universitetets mål 
och tillgodose verksamhetens behov på 

både kort och lång sikt. Inför arbetet med 
universitetets kompetensförsörjningspla
nering för åren 2015 och 2016 kartlades 
befintlig kompetens för att underlätta pla
neringen för framtida behov.  Varje institu
tion/enhet tillhandahölls ett material för 
att lättare kunna identifiera åtgärder som 
behövde vidtas och för att synliggöra hur 
kompetensförsörjningen relaterade till 
verksamhetens mål. Analysen bidrog till
sammans med universitetets utmaningar 
inom kompetensförsörjningsområdet till 
ett antal åtgärder för att attrahera, rekry
tera, introducera, utveckla och behålla 
samt avveckla kompetens. Åtgärder för att 
säkra kompetensförsörjningen integrera
des i verksamhetsplanerna och uppföljning 
gjordes i samband med tertialrapporte
ringen. Kompetensförsörjningsplanen för 
universitetet omfattade även strategiska 
samarbetspartners som till exempel arbete 
i nätverk och aktiviteter tillsammans med 
regionala, nationella och internationella  
aktörer. En uppföljning av aktiviteter 
för att utveckla kompetensförsörjningen 
20132014 genomfördes för att säkerställa 
att de åtgärder som hade vidtagits upp
nådde målen.  

Universitet eftersträvar en öppen, 
transparent, meritbaserad och rättssäker 
rekryteringsprocess. Urval sker efter 
förtjänst och skicklighet och under året 
genomfördes seminarier om urval, speci
ellt med inriktning mot doktorandrekry
tering. Kvaliteten i rekryteringsprocessen 
stärktes genom ökad kompetensutveck
ling i form av utbildningar för chefer, 
anställningsnämnder och medarbetare 
samt genom vidareutveckling av rekry
teringssystemet ReachMee. Universite
tet samverkade bland annat med Luleå 
Näringsliv AB, Luleå kommun och 
statliga myndigheter i regionen, Eures 
samt Euraxess. Förutsättningarna för ett 
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Tabell 30 |  Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron anges i procent av möjlig arbetstid, enligt Ekonomistyrningsverkets anvisningar.

2015  –29 år 30–49 år 50 år– Alla anställda
 Kvinnnor 1,54 3,63 3,74 3,48
 Män 1,37 1,23 2,14 1,54 
 Totalt 1,44 2,28 2,91 2,41
    
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

Tabell 31 |  Långtidssjukfrånvaro

Långtidssjukfrånvaron anges i procent av total sjukfrånvaro, enligt Ekonomistyrningsverkets anvisningar.

2015  –29 år 30–49 år 50 år– Alla anställda
 Kvinnnor 20 63 64 62
 Män 80 45 56 54 
 Totalt 56 58 61 59
    
2014  –29 år 30–49 år 50 år– Alla anställda
 Kvinnnor 0 62 63 61
 Män 54 45 44 45 
 Totalt 34 57 57 56
    
2013  –30 år 30–49 år 50 år– Alla anställda
 Kvinnnor 73 40 36 43
 Män 0 6 28 16 
 Totalt 61 30 33 34

tydligt och ansvarstagande ledarskap/
medarbetarskap stärktes genom ledar 
och chefsutbildningar. Den strategiska 
kompetensförsörjningen utvecklades 
genom fortsatt tillämpning av proaktiva 
rekryteringsmetoder. Ett drygt femtiotal 
kurser för kompetensutveckling för uni
versitetets medarbetare erbjöds genom 
det interna utbildningssystemet. Arbetet 
i processer ledde till större samverkan 
mellan olika delar av universitetet och 
till ett gemensamt och effektivare arbets
sätt. 

För att uppnå hög kvalitet vid rekry
tering är det av värde att den samman
lagda tiden för ett rekryteringsärende 
förkortas. Ledtiderna vid rekrytering av 
professorer med uppdrag som ämnes
företrädare följdes upp och visade att 
tiden från omprövning/inrättade till 
dess att en ny professor med uppdrag 
som ämnesföreträdare är på plats för
kortats. Styrmåttet andelen lärare med 
vetenskaplig eller konstnärlig kompetens 
(disputerad/konstnärlig grund) ger en 
indikation om utvecklingen i riktning 
mot universitetets strategiska mål; Vi 
har ett tydligt och ansvarstagande ledar
skap/medarbetarskap och Vi rekryterar 
och behåller de bästa medarbetarna. 
Andelen ökade under 2015 från 76 till 
81 procent. Vid tre institutioner ligger 
andelen mellan 94 och 98 procent men 
eftersom Hälsovetenskap behöver lärare 
för handledning och Konst, kommuni
kation och lärande har svårt att rekrytera 
disputerade lärare blir det samman
lagda utfallet lägre. Antalet adjungerade 
lärare minskade under 2015 från 85 till 
81. Det är framförallt de adjungerade 
adjunkterna som blivit färre. Styrmåttet 
handledarkapacitet inom ett forsknings
ämne indikerar om det finns en kritisk 
massa av professorer och biträdande 
professorer (docenter) tillgängliga för 
handledning och med möjlighet att driva 
utvecklingen av starka forskningsämnen. 
Uppföljningen av styrmåttet, som ökade 
från 49 till 51 procent, är betydelsefull 
vid planering av framtida karriärutveck
lings och rekryteringsinsatser så att de 
anpassas efter de behov som finns och 
bidrar till måluppfyllelse.  

Rekrytering av doktorander fortsatte 
att vara ett högt prioriterat område. Ett 
f lertal aktiviteter genomfördes under 
året, till exempel medverkan i arbets
marknadsdagar, breddad annonsering 
samt en strategisk satsning för en kvali
tetssäkrad rekryterings och urvalspro

cess för doktorander vilken genomfördes 
i samverkan mellan fakultetsnämnderna 
och HRenheten. 

Ett aktivt arbete för jämställdhet och 
lika villkor utgör en grund för den stra
tegiska kompetensförsörjningen. Samver
kan mellan forskare och verksamhetsstöd 
samt Centrum för distans överbryggande 
teknik fortsatte och i juni deltog uni
versitetet med ett bidrag om Genus
medveten kompetensförsörjning vid en 
internationell konferens. Universitetets 
arbete med genusmedveten och hållbar 
kompetensförsörjning presenterades även 
vid dialogseminarier med olika aktörer i 
regionen.

Lönebildningen har även betydelse 
för universitetets kompetensförsörjning. 
Lönestrukturer, lönenivåer och löne
sättning säkerställdes i samverkan med 
universitetets ledning och de fackliga 
organisationerna. Arbete pågick för att 
ytterligare utveckla lönerevisionsarbetet 
genom lönesättande samtal 

Hälsa, friskvård och arbetsmiljö är 
viktiga faktorer för att såväl rekrytera 

som för att behålla medarbetare. Under 
2015 utgjordes 89 procent av köpta 
hälso och friskvårdstjänster av förebyg
gande och främjande insatser och elva 
procent av rehabiliterande. Möjligheten 
till friskvård som bedrevs i samverkan 
med StiL och lokala aktörer på univer
sitetsorterna uppskattades. Nyttjande
graden hos StiL ökade till 1 059 besök, 
jämfört med 709 besök 2014. Under året 
bedrevs arbetet i linje med verksamhets
planeringen i syfte att skapa en trygg och 
säker arbetsmiljö samt attraktiv arbets
plats.

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 pro
gram samt främja en ökad förståelse för 
andra kulturer.

Lärare vid universitetet deltog i inter
nationella samarbeten med universitet 
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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 undervisade 
och forskade elva lärare och forskare 
utomlands under en sammanhängande 
period av minst en månad. 19 lärare och 
forskare tillbringade en tid av minst en 
månad vid universitetet för att under
visa och/eller bedriva forskning.

Inom Erasmus+ programmet för 
lärare och personalutbyte deltog elva 
lärare och 13 personer ur övrig personal 

i olika utbytesaktiviteter. Tio lärare och 
övrig personal från Europa besökte uni
versitetet inom samma program.

Universitetet hade tio utresande och 
åtta inresande lärare samt medarbetare 
som deltog i två planeringsresor, inom 
det av Sidafinansierade Linnaeus
Palme programmet.

Sjukfrånvaro
Universitetets sjukfrånvaro ökade något 
under 2015, till 2,41 procent, en ökning 
med 0,52 procentenheter jämfört med 

före gående år. Det var framförallt den 
längre sjukfrånvaron som ökade. Den ut
gjorde 59 procent av den totala sjukfrån
varon.

Kontinuerliga insatser avseende före
byggande aktiviteter som personalfrisk
vård och satsningar på förebyggande och 
främjande tjänster hos företagshälsovår
den, liksom tidig rehabilitering, var vik
tiga insatser för att även fortsättningsvis 
hålla sjuktalen på en låg nivå. 
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EKONOMISK
UTVECKLING

Universitetet har expanderat kraftigt under sju år inom både utbildning och 
forskning, vilket resulterat i stora ekonomiska överskott. Under 2015 har 
dock tillväxten mattats av med ett underskott som följd. Ett stort intresse för 
universitetets utbildningar och en attraktiv industrinära forskning är dock en god 
grund för en fortsatt hög konkurrenskraft.
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EKONOMISK
UTVECKLING

Ekonomisk utveckling
Luleå tekniska universitet har expanderat kraftigt de senaste sju 
åren. Detta gäller utbildning men också forskningen, som nu 
närmar sig 60 procent av verksamheten. Under expansionen 
har verksamheten redovisat stora ekonomiska överskott. Dock 
började tillväxten plana ut under 2015, vilket resulterade i en 
intäktsomslutning på samma nivå som 2014, drygt 1,6 miljarder 
kronor och ett underskott i verksamheten på 48 mnkr. Avgö
rande orsaker till utplaningen är att takbeloppet för utbildningen 
har nåtts och att den externfinansierade forskningen bland an
nat bromsas av att forskningsanslagets storlek inte räcker till den 
medfinansiering som de flesta finansiärer kräver. 

Det negativa resultatet beror till stor del på planerade inves
teringar i verksamheten, men även på ofinansierad verksam
het inom ett antal forskningsmiljöer och ett negativt resultat 
för delar av humaniora och teknik inom utbildningen. Den 

balanserade kapitalförändringen uppgick vid årets slut till 342 
mnkr, vilket motsvarar 20 procent av kostnadsomslutningen. 
Universitetets mål är att ha en finansiell styrka på 15 procent 
eller 250 mnkr år 2020. Delar av myndighetskapitalet kommer 
att användas för att finansiera den planerade överproduktionen 
inom utbildningen och till att förbättra möjligheterna att utöka 
antalet doktorander. Beslut har också fattats om att medel ska 
återinvesteras i verksamheten i infrastruktur för forsknings 
och studentmiljöer. Universitetet har en stor intern obalans i 
myndighetskapitalet. En utmaning är att komma tillrätta med 
verksamheter som har negativ resultatutveckling. 

Inför 2015 förväntades en fortsatt kraftig expansion inom 
forskning, men under året har de externa forskningsmedlen 
stannat på samma nivå som föregående år, nära 600 mnkr, 
 med en externfinansieringsgrad på 62 procent. Beräkningarna 
 baserades på att intäkter från bland annat råvaruområdet och 
strukturfonderna skulle bli högre. Forskningsanslaget har i 
stort sett varit oförändrat under en längre tid och förväntas inte 
öka, då statsförvaltningen signalerar om besparingar. Bedöm
ningen är därför att tillväxten bromsas de närmaste åren. Även 
framtida kompetensförsörjning är en utmaning för tillväxten 
av externa medel. 

Den positiva studentrekryteringen som universitetet haft 
under f lera år väntas fortsätta, med en antagning på mer än   
2 600 nya programstudenter varje år. Under 2013 fick univer
sitetet påbörja en inbromsning av antalet nya studenter för att 
anpassa produktionen till takbeloppet och till universitetets 
utbildningsportfölj. Med 7 659 helårsstudenter 2015 överskreds 
takbeloppet med 14 mnkr och långtidsprognosen pekar mot 
en ytterligare överproduktion på 2030 mnkr årligen. Med det 
höga söktrycket och en utvecklad studiemiljö är bedömningen 
att universitetet har kapacitet för en studentvolym på mer än  
10 000 helårsstudenter. Takbeloppet begränsar dock möjlig
heten att tillgodose efterfrågan. 
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Tabell 33 |  Finansiell styrka, (tkr) 

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

 378 923 386 970 342 252

  
Tabell 32 |  Resultaträkning 2015, (tkr) 

VERKSAMHETENS INTÄKTER    Förändr. % 
  2013 2014 2015 2014-2015

Anslag  1 023 472 1 009 498 1 014 427 0
Avgift  129 095 136 420 131 840 -3
Bidrag  418 793 478 643 482 441 1

Räntor  6 762 3 418 730 -79

Summa  1 578 122 1 627 979 1 629 438 0

VERKSAMHETENS KOSTNADER   

Personal  973 871 1 014 494 1 069 324 5
Lokaler  180 685 182 447 194 060 6
Övrig drift  373 535 383 463 370 495 -3
Räntor  1 423 1 822 2 290 26
Avskrivningar  34 792 36 859 40 565 10

Summa  1 564 306 1 619 085 1 676 734 4

Verksamhetsutfall 13 816 8 894 -47 296

Resultat från andelar   
i dotterbolag och  -2 207 -3 053 -373
intresseföretag   

Årets kapitalförändring 11 609 5 841 -47 669 

Lokaler 12% (11)

Drift 24% (26)

Personal 64% (63)

Anslag 62% (62)Externa 38% (38)

Lokaler 12% (11)

Drift 24% (26)

Personal 64% (63)

Anslag 62% (62)Externa 38% (38)

UTGIFTER

INTÄKTER

Tabell 34 |  Intäkter och kostnader 2015 (2014)  
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Tabell 37 |  Lokalkostnader enligt SUHF-modell

(tkr) 2013 2014 2015

Lokalhyra 160 287 165 126 165 547

Mediakostnad (el, värme etc) 1 146 1 588 3 038

Kostnader för reparation och 
underhåll av lokaler 3 441 893 6 520

Avskrivningskostnader förbättrings- 
utgift på annans fastighet 461 599 650

Kostnader för lokalvård 2 773 3 037 2 936

Kostnader för bevakning, 
larm och skalskydd 2 459 3 232 2 909
Kostnader för lokaltillbehör och 
övriga lokalkostnader 3 364 3 324 3 847

Kostnader för egna fastigheter    

Summa  173 933 177 799 185 446
   
Area, kvm LOA vid årets utgång 128 145 128 535 129 037

Genomsnittlig lokalkostnad 
(kr/kvm LOA) 1 357 1 383 1 437

Lokalkostnader enligt 
Resultaträkning** 180 685 182 447 194 060

** Kostnader inkl. student- och gästforskarbostäder, exkl. avskrivning 
förbättringsutgift på annans fastighet

Anslag 38% (37)Externa 62% (63)

Anslag 95% (95) Externa 5% (5)

Anslag 38% (37)Externa 62% (63)

Anslag 95% (95) Externa 5% (5)

Tabell 36 |  Andel anslag/Externa medel 2015 (2014)

UTBILDNING

FORSKNING

Tabell 35 |  Intäkter, kostnader och verksamhetsutfall per verksamhet för 2015 (tkr)

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

Intäkter 689 053 4 746 844 804 90 835 1 629 438
Kostnader  708 701 4 534 871 076 92 423 1 676 734

Verksamhetsutfall -19 648 212 -26 272 -1 588 -47 296

Resultat dotterföretag   -373  -373

Kapitalförändring -19 648 212 -26 645 -1 588 -47 669

Under det gångna året har antalet årsarbetskrafter ökat med 
11, för att vid årets slut uppgå till 1 453. Ökningen återfinns 
främst bland professorer, biträdande professorer och forskare 
samtidigt som universitetets adjunkter har minskat i antal. 
Ökningen är ett resultat av universitetets strategiska satsning på 
kompetensutveckling. Under året har personalkostnaderna ökat 
med 55 mnkr, med löneökningar som största post, 39 mnkr. 

Som en följd av den tidigare expansionen och en genomförd 
omorganisation investerar universitetet kraftigt i attraktiva och 
ändamålsenliga lokaler. Merparten av kostnadsökningen mel
lan 2014 och 2015, 12 mnkr, bestod av ombyggda lokaler på 
universitetsområdet. Lokalkostnadsandelen har ökat med 0,4 
procentenheter till 11,6 procent under 2015. De pågående stora 
lokalinvesteringarna kommer att leda till ytterligare ökning av 
lokalkostnader framöver. 

Under 2015 minskade driftskostnaderna med 9 mnkr jäm
fört med föregående år och uppgick vid årets slut till 414 mnkr. 
Den största förändringen avsåg konsultkostnader som har mins
kat med 37 mnkr, då nyanställningar har ersatt tidigare behov 

av konsulter. Dessutom har färre konsultberoende projekt 
pågått.

I budgetunderlaget för 20162018 väntades verksamheten 
under 2015 ge ett negativt resultat på totalt 20 mnkr, allt inom 
utbildning. Budgeten förutsatte en fortsatt kraftig expan
sion inom forskning med ökad externfinansiering, 50 mnkr. 
Ökningen uteblev medan driftskostnaderna minskade. Det 
samlade underskottet blev mer än dubbelt så stort, 48 mnkr. 
Utbildningens resultat följer budget medan forskningen gjorde 
ett underskott på 28 mnkr.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Med den goda studentrekryteringen allt sedan 2009 och dessut
om långa programutbildningar och stor växande fristående kurs
volym, har den totala studentvolymen ökat stadigt några år. Från 
2013 visade långtidsprognoserna att med den stora efterfrågan 
skulle produktionen vida komma att överstiga takbeloppet för an
slaget. Universitetet beslutade då att ge företräde åt program och 
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  Ersättning utbildning på grundnivå 
Tabell 38 |  och avancerad nivå

Tkr 2013 2014 2015

Takbelopp enl regleringsbrev 613 826 624 897 629 555
Produktion1 659 425 640 366 655 323

Över tak1 45 599 15 469 25 768
Nyttjat anslagssparande2 45 599 3 915 0
Sparade prestationer 0 11 554 25 768
Ersättning  659 425 628 812 629 555
1) Inkl. december prestationer
2) Utgående anslagssparande 2014 är noll

  Resultaträkning för utbildning på 
Tabell 39 |  grundnivå och på avancerad nivå

(tkr) 2013 2014 2015

INTÄKTER
Anslag 687 180 658 898 662 813
Avgifter 16 405 14 858 17 181
Bidrag 5 456 9 066 8 727
Finansiella intäkter 3 035 1 519 332

Summa intäkter 712 076 684 341 689 053

KOSTNADER
Personal 408 252 418 779 424 699
Lokaler 100 020 101 603 107 261
Övrigt  161 983 164 791 164 095
Finansiella kostnader 12 410 13 029 12 646

Summa kostnader 682 665 698 202 708 701

Verksamhetsutfall 29 411 -13 861 -19 648
Transfereringar   
Erhållna medel 600 1 168 1 107
Lämnade bidrag -600 -1 168 -1 107

Kapitalförändring 29 411 -13 861 -19 648

  Resultaträkning för uppdragsverksamhet på 
Tabell 40 |  grundnivå och på avancerad nivå

(tkr) 2013 2014 2015

UPDRAGSUTBILDNING
INTÄKTER
Anslag   
Avgifter 8 628 6 067 4 743
Bidrag   
Finansiella intäkter 50 28 3

Summa intäkter 8 678 6 095 4 746

Personal 4 712 3 618 2 835
Lokaler 273 336 260
Övrigt 2 728 1 942 1 422
Finansiella kostnader 9 7 17

Summa kostnader 7 722 5 903 4 534

Kapitalförändring 956 192 212

att begränsa utbudet av fristående kurser. Beslutet gav god effekt 
redan 2014. Under 2015 ökade antalet programstudenter med 33 
medan studenter i fristående kurser minskade med 265. Den sam
manlagda volymen blev 7 659 helårsstudenter. De närmaste åren 
planeras inga ytterligare neddragningar av fristående kurser.

I takt med den ökande studentvolymen tidigare år, sjönk 
genomströmningen och var som lägst 75 procent under 2012. 
Från 2013 har prestationsgraden stabiliserats och för 2015 upp
gick den till 85 procent.

Universitetets produktion överskred takbeloppet för fjärde 
året i rad under 2015, då överproduktionen blev 14 mnkr. 
Under åren 2012 till 2014 nyttjade universitetet det tidigare 
anslagssparandet, ca 60 mnkr, för att möta produktionen över 
takbeloppet. Tillsammans med 2014 års överstigande belopp är 
den sparade överproduktionen 26 mnkr vid 2015 års slut.

Anslagen till utbildning, 663 mnkr, låg på samma nivå som 
2014 då takbeloppen de båda åren var i stort sett desamma. 
Efter f lera år med stora ekonomiska överskott visade utbild
ningen negativa resultat både 2014 och 2015. Underskottet på 

20 mnkr för 2015, som förutsågs i budgetunderlaget, berodde 
på underfinansierad verksamhet inom delar av humaniora, 
satsningar på kompetensutveckling samt överproduktion.

Externa medel som finansierar utbildning, blev 30 mnkr 
både 2014 och 2015. Uppdragsverksamhetens andel, som har 
halverats sedan 2012, var 5 mnkr under 2015. De externa 
beställarna av utbildning är främst statliga myndigheter.

Forskning och utbildning på forskarnivå
Intäkterna till forskning uppgick 2015 till 936 mnkr, vilket är 
samma nivå som 2014. De externa bidragen från forskningsråd 
ökade dock, Vinnova (+11 mnkr), Vetenskapsrådet (+6 mnkr) 
och Formas (+6 mnkr). Universitetets forskning är i hög grad 
inriktad mot tillämpad och industrinära forskning. Det åter
speglas i att nära hälften av de externa forskningsintäkterna kan 
kopplas till den mer industrinära forskningen (Vinnova, Energi
myndigheten samt svensk industri).

Intäkter från svensk industri, främst LKAB, minskade med 
13 mnkr. Anledningen var konjunkturläget med bland annat 
sjunkande malmpriser. Ett antal av universitetets tidigare 
framgångsrika forskningsmiljöer inom råvaruområdet upplev
de under 2015 svårigheter att hitta externfinansiering, vilket 
bidrog till att forskningen gjorde ett ekonomiskt underskott 
2015, 28 mnkr. Dessutom satsades delar av det samlade myn
dighetskapitalet strategiskt för att bygga för framtiden, där 
kompetensförsörjning är ett prioriterat område. Från 2015 gör 
universitetet en stor satsning på rymdforskning. Målet är att 
etablera en central plats inom internationell rymdforskning. 
Ledande kompetens har knutits till verksamheten. 

EU:s strukturfonder är en stor finansiär för universitetet. 
Den nya programperioden pågår 20142020 medan de första 
projekten beviljades först under försommaren 2015, vilket 
gav ett blygsamt utfall på 6 mnkr. Intäkterna från struktur
fonderna förväntas dock öka kraftigt under några år framöver. 
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Tabell 42 |  Externa medel (avgifter och bidrag) per finansiär inom forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)
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  Resultaträkning för 
Tabell 41 |  forskning och utbildning på forskarnivå

(tkr) 2013 2014 2015

INTÄKTER   
Anslag 336 292 350 600 351 614
Avgifter 14 469 19 556 19 136
Bidrag 413 336 469 577 473 714
Finansiella intäkter 3 208 1 628 340

Summa intäkter 767 305 841 361 844 804

KOSTNADER   
Personal 500 364 528 371 577 551
Lokaler 72 910 72 654 78 113
Övrig drift 186 388 194 451 186 514

Finansiella kostnader 23 317 24 853 28 898

Summa kostnader 782 979 820 329 871 076

Verksamhetsutfall -15 674 21 032 -26 272

Resultar från andelar   
i dotterbolag -2 207 -3 053 -373
   
TRANSFERERINGAR   
Erhållna medel 55 560 57 484 56 580
Lämnade bidrag -55 560 -57 484 -56 580

Kapitalförändring -17 881 17 979 -26 645

  Resultaträkning för uppdragsverksamhet 
Tabell 43 |  inom forskning och utbildning på forskarnivå

(tkr) 2013 2014 2015

INTÄKTER   
Avgifter 89 594 95 939 90 780
Finansiella intäkter 469 245 55

Summa intäkter 90 063 96 184 90 835

KOSTNADER
Personal 60 543 63 726 64 239
Lokaler 7 482 7 855 8 426
Övrigt 22 436 22 278 18 463

Finansiella kostnader 479 793 1 295

Summa kostnader 90 940 94 652 92 423

Kapitalförändring -877 1 532 -1 588

Dessa fonder ställer höga krav på medfinansiering, vilket är 
ett problem då forskningsanslagen alltmer utgör en begräns
ning av den fortsatta positiva utvecklingen av forskningen. 
Andelen externfinansierad forskning är hög i jämförelse med 
andra lärosäten, 62 procent 2015, vilket kan ses som ett mått på 
forskningens attraktionskraft samt vilken utväxling regeringens 
satsade forskningsanslag genererar. 

EU:s ramprogram har samma programperiod som struktur
fonderna, men beviljar medel under hela perioden, vilket ger 
en jämnare fördelning mellan åren. Under 2015 intäktsfördes 
59 mnkr, vilket är en minskning med 9 mnkr jämfört med 
föregående år. Anledningen är att ett antal projekt avslutades 
2014 samtidigt som många projekt just startat eller ligger i 
 kontraktsfasen.  

Uppdragsforskningen uppgick till cirka 90 mnkr, vilket är 
en minskning med 5 mnkr. Intäkter till uppdragsverksamheten 
kommer till största delen från svenska företag.

LTU Green Fuels är en av världens mest avancerade pilotan
läggningar för förgasning av olika slags bioprodukter till gröna 
drivmedel och skulle kunna utvecklas och ta en central plats i 
utvecklingen av morgondagens fossiloberoende fordonsf lotta. 
Universitetet övertog denna testanläggning 2013. Den har finan
sierats av Energimyndigheten med totalt 80 mnkr. Från juni 2016 
saknas dock finansiering och en avveckling av verksamheten har 
initierats. Avsatta medel från Energimyndigheten bedöms täcka 
avvecklingskostnaderna.
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  Oförbrukade bidrag inom forskning och utbildning 
Tabell 44 |  på forskarnivå per finansiärsgrupp

(tkr) 2013 2014 2015

Forskningsråd 98 948 117 237 121 257
Statliga myndigheter 81 194 86 219 61 377
Kommuner/Landsting 2 406 3 844 2 699
Svenska företag 25 121 25 846 15 335
Svenska stiftelser 57 017 58 843 60 279
EU:s strukturfonder 7 097 1 021 614
EU:s ramprogram 21 350 17 881 16 604
Utländska företag m fl 4 818 3 731 7 552

Summa oförbrukade bidrag 297 951 314 622 285 717
   
varav oförbrukade bidrag för 
anläggningstillgångar 47 553 52 449 52 612

Oförbrukade bidrag anl.tillgångar  16% 17% 18%

  Inbetalda bidrag inom forskning och utbildning 
Tabell 45 |  på forskarnivå per finansiärsgrupp

(tkr) 2013 2014 2015

Forskningsråd 133 464 156 967 172 982
Statliga myndigheter 171 673 163 369 149 385
Kommuner/Landsting 15 156 14 034 8 918
Svenska företag 41 801 55 229 30 430
Svenska stiftelser 59 729 35 470 42 520
EU:s strukturfonder 75 814 43 643 24 609
EU:s ramprogram 35 144 51 105 53 296
Utländska företag m fl 20 984 16 308 19 485

Inbetalda bidrag 553 765 536 125 501 625
Förbrukade bidrag 413 336 469 578 473 714
Omsättning av inbetalda bidrag 75% 88% 94%

  Bidragsintäkter inom forskning och utbildning 
Tabell 46 |  på forskarnivå per finansiärsgrupp

(tkr) 2013 2014 2015

Forskningsråd 87 046 131 152 159 657
Statliga myndigheter 111 576 138 629 145 752
Kommuner/Landsting 11 111 9 888 10 351
Svenska företag 48 001 49 264 43 515
Svenska stiftelser 42 391 40 799 41 848
EU:s strukturfonder 47 454 27 600 4 384
EU:s ramprogram 53 885 62 245 55 338
Utländska företag m fl 11 872 10 001 12 869

Summa 413 336 469 578 473 714

Oförbrukade medel
Posten oförbrukade bidrag inom forskning, bestående av inbe
talda medel som inte upparbetats, minskade från 315 mnkr 2014 
till 286 mnkr 2015. En minskning med 29 mnkr, varav 12 mnkr 
härrör sig till en utfasning av en större ekonomisk satsning på 
testanläggning i Piteå. Ytterligare 10 mnkr kan kopplas till ändrade 
utbetalningsrutiner. Av balansposten utgör 53 mnkr medel som är 
avsatta för avskrivningskostnader i gjorda investeringar. Oförbru
kade bidrag från forskningsråd utgör 40 procent av balansposten, 
varav medel från Vinnova utgör drygt hälften. Posten är avhängig 
finansiärernas val av utbetalningsrutiner, men även av de långa 
ledtiderna vid personalrekrytering i samband med projektstart. 
Förbrukningstakten av inbetalda bidrag ökade från 88 till 94 pro
cent, vilket innebär att medlen förbrukades i nästan samma takt 
som inbetalningar gjordes. 
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RESULTATRÄKNING, TKR

 Not 15-01-01 14-01-01 
  15-12-31 14-12-31

VERKSAMHETENS INTÄKTER   
Intäkter av anslag 1 1 014 427 1 009 498
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 131 840 136 420
Intäkter av bidrag 3 482 441 478 643
Finansiella intäkter 4 730 3 418

      Summa  1 629 438 1 627 979

VERKSAMHETENS KOSTNADER   
Kostnader för personal 5 -1 069 324 -1 014 494
Kostnader för lokaler 6 -194 060 -182 447
Övriga driftkostnader 7 -370 495 -383 463
Finansiella kostnader 4 -2 290 -1 822
Avskrivningar och nedskrivningar 11,12 -40 565 -36 859

Summa  -1 676 734 -1 619 085
   

VERKSAMHETSUTFALL  -47 296 8 894
   
Resultat från andelar i hel- och delägda företag 8 -373 -3 053
   

Transfereringar 9  
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag  2 212 2 195
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag  46 429 51 536
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag  9 046 4 921
Lämnade bidrag  -57 687 -58 652

      Saldo  0 0

Årets kapitalförändring 10 -47 669 5 841
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 Not 15-01-01 14-01-01 
  15-12-31 14-12-31

TILLGÅNGAR   
Immateriella anläggningstillgångar 11 2 253 3 749

Balanserade utgifter för utveckling  2 110 3 600
Rättigheter och andra Immateriella anläggningstillgångar  143 149

Materiella anläggningstillgångar 12 177 917 148 773
Förbättringsutgifter på annans fastighet  6 929 1 535
Maskiner och inventarier  160 872 136 220
Pågående nyanläggningar  9 604 10 506
Kulturtillgångar  512 512

Finansiella anläggningstillgångar 13 7 560 5 416
Andelar i hel- och delägda företag  7 560 5 416

Varulager mm  603 254
Varulager och förråd  603 254

Kortfristiga fordringar  68 683 52 641
Kundfordringar  30 702 27 747
Fordringar hos andra myndigheter  37 739 24 821
Övriga kortfristiga fordringar  242 73

Periodavgränsningsposter 14 189 533 181 854
Förutbetalda kostnader  62 732 56 425
Upplupna bidragsintäkter  107 496 112 879
Övriga upplupna intäkter  19 305 12 550

Avräkning med statsverket 15 0 0
Kassa och bank 16 606 836 648 282

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  580 598 622 635
Kassa och bank  26 238 25 647

Summa tillgångar  1 053 385 1 040 969
   

KAPITAL OCH SKULDER   
Myndighetskapital 17 350 803 395 955

Statskapital  11 237 10 134
Donationskapital  106 106
Resultatandelar i hel- och delägda företag  -2 792 -1 256
Balanserad kapitalförändring  389 921 381 130
Kapitalförändring enligt resultaträkningen  -47 669 5 841

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 18 10 214 5 869
Avsättningar för pensioner  6 072 1 968
Övriga avsättningar  4 142 3 901

Skulder mm  303 337 237 995
Lån i Riksgäldskontoret 19 114 514 100 171
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 20 38 303 35 346
Leverantörsskulder 21 106 675 59 061
Övriga kortfristiga skulder 22 43 845 43 417

Periodavgränsningsposter 23 389 032 401 150
Upplupna kostnader  72 576 61 342
Oförbrukade bidrag  294 654 320 904
Övriga förutbetalda intäkter  21 802 18 904

Summa kapital och skulder  1 053 385 1 040 969
   

Ansvarsförbindelser   
Övriga ansvarsförbindelser 24 * 3 143

BALANSRÄKNING, TKR
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REDOVISNING MOT ANSLAG

Anslag  Ingående Årets  Omdisponerat Totalt Utgifter Utgående
  överförings tilldelning anslags- disponibelt  överförings-
  belopp enligt belopp belopp  belopp
Utgiftsområde 16  regleringsbrev    15-12-31
        
 
2:19 LTU utbildning på grundnivå
 och avancerad nivå (ramanslag)  629 555  629 555 629 555 
2:19 ap. 1 Takbelopp, ram  629 555  629 555 629 555 
       
2:20 LTU Forskning och utbildning
 på forskarnivå (ramanslag)  353 826  353 826 353 826 
       
2:20 ap 4 Basresurs, ram  353 826  353 826 353 826 
        
2:65 Särskilda medel till 
 universitet och  31 202 2 056 33 258 33 258 
 högskolor (ramanslag)       
        
2:65 ap 19 Utbildning i rymdvetenskap  6 921  6 921 6 921 
 förlagd till Kiruna (ram)       
        
2:65 ap 20 Decentraliserad utbildning (ram)  21 059  21 059 21 059 
        
2:65 ap 47 Kvalitetsbaserad
 resursfördelning (ram)  3 222 -94 3 128 3 128 
        
2:65 ap 84 Kvalitetsförstärkning (ram)   2 150 2 150 2 150 
        

Summa  0 1 014 583 2 056 1 016 639 1 016 639 0

ANSLAGSREDOVISNING, TKR

LTU utbildning på grundnivå  och avancerad nivå (ramanslag)
Enligt regeringsbeslut III:9 2015-06-25, bilaga 1 får universitet och högskolor som redovisar fler helårsstudenter och helårsprestationer än 
vad som ger rätt till ersättning inom takbeloppets s k överproduktion sparas till följande budgetår för att då berättiga till ersättning. 
Överproduktionen uppgår till 25 768 tkr inkl tidigare års överproduktion på 11 554 tkr.     
 Enligt bilaga 7, kvalitetsbaserad resursfördelning 2015, omdisponeras delar av anslaget och uppgår 2015 till 3 128 tkr.   
LTU Forskning och utbildning  på forskarnivå (ramanslag)
Enligt  Regeringsbeslut III:18, 2015-06-25, Regleringsbrev 2015 för Luleå tekniska universitet, anslag för LTU Forskning och utbildning  på 
forskarnivå (ramanslag) inkluderar 22 121 tkr  medel för strategiska forskningsområdet ”Hållbart nyttjande av naturresurser”. Till forsknings-
stiftelsen MEFOS har överförts 2 212 tkr. För 2015 har Luleå tekniska universitet bemynigats att besluta om medlemskap i KIC Raw materi-
als, medlemavgift på 900 tkr åren 2015 – 2022. Ingen utbetalning har skett under 2015.  
Stöd för studentinflytande         
Enligt regeringsbeslut III:4, 2015-12-03 ap 8 tilldelas Luleå tekniska universitet 915 tkr år 2015 för att stödja studentinflytande.
Anslaget disponeras av kammarkollegiet och är utbetalt. 
 Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor      
Enligt regeringsbeslut III:4, 2015-12-03 ap 20 tilldelas Luleå tekniska universitet 5 104 tkr för att bedriva verksamhet vid innovationskontor. 
 Anslaget disponeras av kammarkollegiet och är utbetalt.       
Utveckling av VFU i lärarutbildningen        
Enligt regeringsbeslut III:4, 2015-12-03 ap 22 tilldelas Luleå tekniska universitet 1 872,5 tkr för deltagande i försöksverksamhet med 
övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildningen under 2015.  Anslaget disponeras av kammarkollegiet och är 
utbetalt.  
Stipendier för studenter som avses i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter   
 Enligt regeringsbeslut 111:6, 2015-11-19, Universitets- och högskolerådet ska universitet och högskolor tilldelas stipendier för studieavgifts-
skyldiga studenter.  Luleå tekniska universitet har för 2015 fått utbetalt 597 100 kr av Universitets- och högskolerådet.    
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REDOVISNING AV TAKBELOPP
TABELL 1 |  REDOVISNING AV ANTAL HELÅRSSTUDENTER (HST) OCH HELÅRSPRESTATIONER (HPR)

Utfall avseende perioden 2015-01-01 – 2015-12-31    

Enligt bilaga 2 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.
Summan Utfall total ersättning ska avse den totala ersättningen som lärosätet genomför produktion för,
det vill säga oberoende av om den ryms inom tilldelade medel eller inte.

   HST HPR Utfall 

 Utfall Utfall Ersättn.  Ersättn. total 

Utbildningsområde HST HPR (tkr) (tkr) ersättning

Humaniora 376 284 10 942 5 626 16 569

Teologi 0 0 0 0 0

Juridik 260 201 7 566 3 984 11 550

Samhällsv 1 394 1 225 40 608 24 232 64 841

Naturvet 768 584 39 722 25 501 65 223

Teknik 2 994 2 483 154 968 108 384 263 352

Farmaci 0 0 0 0 0

Vård 719 703 39 555 33 508 73 063

Odontologi 0 0 0 0 0

Medicin 192 191 11 799 14 273 26 071

Undervisning 207 177 6 797 6 863 13 660

Verksamhetsförlagd utb 101 91 4 338 4 601 8 939

Övrigt 49 34 2 050 1 135 3 185

Design 20 20 2 933 1 787 4 720

Konst 14 13 2 915 1 182 4 097

Musik 241 196 30 478 15 667 46 145

Opera 0 0 0 0 0

Teater 16 16 4 548 2 320 6 868

Media 50 50 14 877 11 917 26 794

Dans 15 15 3 076 1 700 4 775

Idrott 11 11 1 182 525 1 707

Summa 7 425 6 295 378 354 263 204 641 559

Takbelopp (tkr)    629 555 

Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr) 12 004 
 Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr) 0 

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden. 
Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden. 

Totalt antal utbildade helårsstudenter ____31______inom design. Högst får _____20______avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 

Övriga helårsstudenter inom design har avräknats mot utbildningsområdet_______Teknik_________.

Totalt antal utbildade helårsstudenter ____15_______inom konst. Högst får ____14_______avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 

Övriga helårsstudenter inom konst har avräknats mot utbildningsområdet______Teknik__________.

Totalt antal utbildade helårsstudenter ______241_____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 _____63______inom media. Högst får _____50______avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 

Övriga helårsstudenter inom media har avräknats mot utbildningsområdet_____Teknik___________.

Totalt antal utbildade helårsstudenter ____26_______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
TABELL 2 |  BERÄKNING AV ANSLAGSSPARANDE OCH ÖVERPRODUKTION (TKR)

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)
 Årets takbelopp 629 555
  + Ev. ingående anslagssparande 0

 Summa (A) 629 555
   

 
B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå  

 
 Ersättning för HPR från december föregående budgetår 2 210
 Utfall total ersättning enligt tabell 1 641 559
  + Ev. ingående överproduktion 11 554

Summa (B) 655 323
  
Summa (A-B)1 -25 768
   

 
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 takbeloppet2 

 

Utgående anslagssparande 0
   

 
Tabell. Överproduktion  

  
Total utgående överproduktion 25 768

 - Ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet2 0
  

 
Utgående överproduktion 25 768
 
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 2016.

UNDANTAG FRÅN BESTÄMMELSER   
Anslag grundutbildning, ramanslag 
Enligt regeringsbeslut 111:9 2015-06-25  bilaga 5, punkt 1 och 2 
medges 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 111:9 2015-06-25 bilaga 5, punkt 3 medges 
universitet och högskolor undantag från bestämmelsen 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 årsredovis-
ningen särskilt beakta att specifikation ges av låneram i Riksgälds-
kontoret uppdelad på beviljad låneram och utnyttjad låneram vid 
räkenskapsårets slut samt beviljad och under året maximalt utnyttjad 
kontokredit hos Riksgäldskontoret.

Finansieringsanalys    
Enligt regeringsbeslut III:9 2015-06-25 bilaga 5, punkt 6 medges 
följande undantag: Universitet och högskolor medges undantag 
från bestämmelsen enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) andra 
stycket om årsredovisning och budgetunderlag om att i årsredovis-
ningen upprätta och lämna en finansieringsanalys till regeringen. 

VÄRDERINGSPRINCIPER   
Immateriella 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 eventu-
ellt upp-/nedskrivningsbehov.     
  

Tillämpade avskrivningstider   
-  Möbler och inredning: 10 år   
-  Datorer: Avskrivningstiden är individuellt bedömd vilket innebär att 

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

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

-  Förbättringsutgifter på annans fastighet: 6 eller 10 år tillämpas. 
Universitetet bekostar själv vissa investeringar i hyrda lokaler. 
Investeringarna kan vara ny- och tillbyggnad samt reparationer och 
underhåll av väsentlig värden. Utgiften har ett bestående värde för 
verksamheten. Den ekonomiska livslängden på byggnationen samt 
den förväntade nyttjandeperioden uppgår till lägst tre år. Utgiften 
(exklusive moms) ska överstiga 100 000 kr.   

-  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. 

61LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET  –  ÅRSREDOVISNING 2015 | EKONOMISK UTVECKLING



62

NOTER RESULTATRÄKNING, TKR
Not 01 | INTÄKTER AV ANSLAG

 150101 140101 
 151231 141231

Grundutbildning 662 813 658 899
Forskning och forskarutbildning 353 826 352 795
Anslag från statsbudgeten för transferering 
(lämnade bidrag) -2 212 -2 195

SUMMA  1 014 427 1 009 498

Avgiftsbelagd verksamhet, tkr

 Över-/ Över-/ Intäkter Kostnader Över-/ Ack. Över-/
Verksamhet underskott underskott år år underskott underskott
 t.o.m år 2013 år 2014 2015 2015 år 2015 utgående år 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå      
Beställd utbildning 2 546 0 0 0 0 2 546
Yrkeshögskolan, KY m.m. -57 0 0 0 0 -57
Uppdragsutbildning 2 237 -77 4 743 4 518 225 2 385
Utbildning av studieavgifts- 
skyldiga studenter -781 603 1 429 996 433 254
Övrigt 0 0 0 0 0 0

Summering 3 944 526 6 172 5 513 658 5 128

Forskning eller utbildning på forskarnivå
Uppdragsforskning 10 441 -802 87 915 89 337 -1 422 8 217

Summering 10 441 -802 87 915 89 337 -1 422 8 217

Verksamhet där krav på full kostnadstäckning inte gäller
Högskoleprovet -800 -81 730 632 98 -784
Upplåtande av bostadslägenhet
- utbytesprogram och gästforskare -213 -336 1 516 1 707 -191 -740
Upplåtande av bostadslägenhet
 - regeringsbeslut (U2010/4277/UH)
Övrigt 0 0 11 922 11 922 0 0

Summering -1 013 -417 14 168 14 261 -93 -1 524

1) From 2012 ingår inga finansiella intäkter eller kostnader i avgiftstabellen.
2) I tabell ingår inte §4 avgifter 23 585 tkr som redovisas i not 2 intäkter av avgifter och andra ersättningar.

Årets omsättning av avgifter i tabell uppgår till 108 255 tkr varav 94 087 tkr omfattar avgifter med krav på full kostnadstäckning.  
På denna del uppgår det ackumulerade överskottet till 13 345 tkr vilket motsvarar 14% av årets omsättning.    
Överkottet inom forskning har börjat återinventeras i de uppdragsprojekt som pågår inom universitetet. Inom    
utbildning på grundnivå och avancerad nivå kommer överskottet bland annat att användas för utveckling av nya kurser

  
INTÄKTER AV AVGIFTER 

Not 02 |   OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR

 150101 140101 
 151231 141231

Grundutbildning 17 181 14 858
Uppdragsutbildning 4 743 6 067
Forskning och forskarutbildning 19 136 19 556
Uppdragsforskning 90 780 95 939

SUMMA  131 840 136 420  
Intäkter av avgifter och andra ersättningar* 79 250 86 039
Intäkter från myndigheter* 29 005 28 042
Avgifter enligt 4§ i avgiftsförordningen 20 721 19 873
Avgifter enligt 4§ i avgiftsförordningen, tjänsteexport  2 864 2 466

SUMMA  131 840 136 420 
* Redovisning av icke statliga medel enligt Kapitalförsörjningsfördningen 
6 kap, 1§
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Not 08 |   DELÄGDA FÖRETAG

 150101 140101 
 151231 141231

LTU Holding AB -373 -3 053

Resultatandelar från dotterföretag redovisas på verksamhetsgrenen
forskning/forskarutbildning i myndighetskapitalet. Se not 13.

Not 09 | TRANSFERERINGAR PER FINANSIÄR

 150101 140101 
 151231 141231

Medel som erhållits från statens budget för   
finansiering av bidrag, intäkter av anslag 2 212 2 195
Vetenskapsrådet 275 378
Vinnova  10 423 10 752
Formas  1 608 912
Statens energimyndighet 20 387 25 677
Tillväxtverket 881 1 322
Länsstyrelser 3 226 6 458
Statliga myndigheter övr 7 230 1 151
Univ. och högskolor 2 398 1 124
Kommuner  906 1 235
Landsting  100 166
Svenska företag 1 339 1 093
Övriga sv stiftelser 502 236
EU:s ramprogram 2 723 104
EU:s strukturfonder 0 2 214
EU, interreg 0 1 114
Jernkontoret 2 034 311
Utländska företag, org 1 220 353
Diverse bidrag 223 1 855

SUMMA  57 687 58 652

Not 03 | INTÄKTER AV BIDRAG

 150101 140101 
 151231 141231

Bidrag från myndigheter 297 589 195 285
Bidrag från övriga 184 852 283 358

SUMMA  482 441 478 643

Not 04 | FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

 150101 140101 
 151231 141231

Ränteintäkter lån Riksgäldskontoret 269 2 775
Övriga finansiella intäkter 461 643

SUMMA  730 3 418
  
Räntekostnader behållning Riksgäldskontoret -1 403 -424
Övriga finansiella kostnader -887 -1 398

SUMMA  -2 290 -1 822

Not 05 | KOSTNADER FÖR PERSONAL  

  150101 140101 
  151231 141231

Lönekostnader*) -699 002 -645 902
-varav arvode till styrelse och ej anställd personal -22 393 -24 122
Arbetsgivaravg, Pensionspremier o andra avg 
enl lag o avtal -342 189 -318 929
Övriga personalkostnader ( t ex företagshälsovård, 
traktamenten, kurs- och konferensavgifter) -28 133 -25 541

SUMMA  -1 069 324 -1 014 494

*) Lönekostnader avser s-koderna 4111-4119

Personalkostnader uppgår till 1 069 mnkr och det är en ökning med 55 mnkr 
jämfört med 2014.
För lönekostnaderna har antalet årsarbetare ökat med 44 och uppgår till 
1 453 (1 409 år 2014). Ökningen av årsarbetskrafter består till största del (33 
st) av ett tillägg avseende timanställda.
Den reella ökningen är 11 årsarbetskrafter och beräknas utgöra 8 mnkr av 
ökningen, löneökningarna 39 mnkr, pensionskostnader 5 mnkr samt övriga 
personalkostnader 3 mnkr.

Not 06 | KOSTNADER FÖR LOKALER

 150101 140101 
 151231 141231

Total årshyra enligt hyresavtal -174 810 -170 373
Övriga lokalkostnader -19 250 -12 074

  -194 060 -182 447

Not 07 | ÖVRIGA DRIFTKOSTNADER

 150101 140101 
 151231 141231

Korttidsinventarier och leasing -24 225 -24 944
Datorer och datatillbehör -47 993 -42 183
Material  -46 220 -43 975
Resor  -59 369 -56 330
Konsulter  -120 123 -157 121
Övriga driftskostnader  -72 565 -58 909

SUMMA  -370 495 -383 462

  
Statliga myndigheter -19 786 -22 758
Svenska stiftelser -8 245 -16 116
Svenska företag -24 689 -17 545
Övriga  -4 967 -2 233

LÄMNADE BIDRAG -57 687 -58 652

Not 10 | ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

 150101 140101 
 151231 141231

Verksamhetsutfall -47 296 8 894
Resultat från andelar i dotterföretag -373 -3 053

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING -47 669 5 841

Av not 17 framgår hur kapitalförändringen fördelar sig på verksamhetsgrenar.
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NOTER BALANSRÄKNING, TKR

Not 12 | MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 150101 140101 
 151231 141231

FÖRBÄTTRINGSUTGIFTER PÅ ANNANS FASTIGHET  
Ing anskaffningsvärde 2 906 28 219
Årets investering 6 044 315
Årets utrangeringar/försäljning 0 -25 628
Ackumulerad avskrivning -1 371 -25 933
Återförd avskrivning på sålt/utrangerat 0 25 161
Årets avskrivning -650 -599
RESTVÄRDE 6 929 1 535  
MASKINER OCH INVENTARIER  
Ing anskaffningsvärde* 424 585 476 269
Årets investering 63 285 44 104
Årets utrangeringar/försäljning -33 370 -95 790
Ackumulerad avskrivning* -288 364 -348 126
Återförd avskrivning på sålt/utrangerat 33 036 93 848
Årets avskrivning -38 300 -34 085
RESTVÄRDE 160 872 136 221  
PÅGÅENDE NYANLÄGGNING  
Ingående anskaffningsvärde 10 506 2 395
Årets investering 8 157 10 217
Aktiverat som anläggningstillgång -9 059 -2 106
RESTVÄRDE 9 604 10 506  
KULTURTILLGÅNGAR  
Ingående anskaffningsvärde 512 662
Årets utrangeringar/försäljning 0 -150
RESTVÄRDE 512 512

SUMMA  177 917 148 774

* Ingående anskaffningsvärde samt ack avskrivning 2015 är justerat 
med 2 tkr jmf 2014. 
Från Statens kulturråd har konst till ett bokfört värde på 259 tkr överförts till 
universitetet.
Universitetet äger sedan år 1994 Wibergsgården. Gården erhölls som gåva 
och används enligt villkoren i gåvobrevet för mindre konferensverksamhet 
med mera. Gården är ej upptagen som anläggningstillgång och motsvarande 
myndighetskapital.

Not 13 | FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 150101 140101 
 151231 141231

Andelar i LTU Holding AB 100% 100%

Innehavets omfattning  
Nominellt värde 1 000 st aktier á 100 kr  
Ingående anskaffningsvärde 5 416 4 332
Årets anskaffningar - aktieägartillskott 1 000 1 000
Årets justering av fg års resultat 1 517 3 137
Årets resultatandel -373 -3 053

SUMMA  7 560 5 416

Årets kapitaltillskott 2015 (1 mnkr) som har tilldelats LTU Holding AB har 
redovisat som ett aktieägartillskott i LTU:s redovisning liksom 2014. I LTU 
Holding AB:s Årsredovisning 2014 har kapitaltillskottet redovisats som en 
verksamhetsintäkt. Därav har LTU Holdings resultat justerats för 2014 med: 
Prel resultat 3 053 tkr - Kapitaltillskott 1 000 tkr - 
Årets resultat 535 tkr = 1 517 tkr. 
Årets preliminära resultat uppgår till -373 tkr.

Not 14 | PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER

 150101 140101 
 151231 141231

Förutbetalda hyreskostnader 45 585 40 891
Förutbetalda driftskostnader i testanläggning 3 297 5 922
Övriga förutbetalda kostnader 13 850 9 612

SUMMA  62 732 56 425
  
UPPLUPNA BIDRAGSINTÄKTER PER FINANSIÄR  
Vetenskapsrådet 966 989
Vinnova  9 712 10 171
Forte  902 0
Formas  440 212
Statens energimyndighet 4 639 4 861
Tillväxtverket 0 164
Länsstyrelser 24 307 16 728
Statliga myndigheter övr 2 230 971
Univ. och högskolor 4 224
Kommuner  2 205 1 606
Landsting  2 590 1 379
Svenska företag 11 686 13 237
Övriga sv stiftelser 10 815 3 034
Kempestiftelsen 1 584 2 497
Wallenbergsstiftelsen 2 922 3 334
Mistra  1 424 1 395
SSF  1 350 2 796
STINT  152 0
EU:s ramprogram 23 327 22 689
EU:s strukturfonder 2 587 12 247
EU, interreg 2 055 13 705
Utländska företag, org 1 599 643

SUMMA  107 496 112 879
Posten avser fordringar för upparbetade kostnader i bidragsfinansierade 
projekt där medel utbetalas i efterhand. 
  
Upplupna intäkter hyror 2 241 0
Övriga upplupna intäkter - inomstatliga 4 889 2 127
Övriga upplupna intäkter - utomstatliga 12 175 10 423

SUMMA  19 305 12 550

TOTALT  189 533 181 854

Not 11 | IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 150101 140101 
 151231 141231

BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLING  
Ing anskaffningsvärde 11 277 11 277
Årets investering 0 0
Ackumulerad avskrivning -7 677 -5 638
Årets avskrivning -1 490 -2 039

RESTVÄRDE 2 110 3 600
  
RÄTTIGHETER OCH ANDRA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Ing anskaffningsvärde 3 113 3 113
Årets investering 120 0
Ackumulerad avskrivning -2 965 -2 829
Årets avskrivning -126 -136

RESTVÄRDE 143 149

SUMMA  2 253 3 749

EKONOMISK UTVECKLING | ÅRSREDOVISNING 2015  –  LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET



NOTER BALANSRÄKNING, TKR

  
AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER  

Not 18 |   OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER

 150101 140101 
 151231 141231

Ingående avsättningar för pensioner 1 968 1 835
 + årets pensionskostnad 7 118 2 258
 - årets pensionsutbetalningar -3 014 -2 125
Utgående avsättningar 6 072 1 968
Övriga avsättningar  4 142 3 901

UTGÅENDE SALDO 10 214 5 869

Av avsättningar för pensionsförpliktelser utgör delpensioner 2 827 tkr och 
avser 17 personer.
Årets pensionsförpliktelser för särskild pensionsersättning utgör 3 245 tkr och 
avser 4 personer.
Övrig avsättning avser kompetensutvecklingsmedel och utgör 4 142 tkr. 

Not 17 | MYNDIGHETSKAPITALET

                    Statskapital      

 Kultur- LTU Resultatandelar Donations- Balanserad  Balanserad  Kapital- Summa
 tillgångar Holding  hel- och delägda kapital kapitalförändring,  kapitalförändring förändr enl 
  AB företag  anslagsfin.vht avgiftsbelagd vht resultaträkning 

Utgående balans 2014 409 9 725 -1 256 106 362 969 18 161 5 841 395 955
Ingående balans 2015 409 9 725 -1 256 106 362 969 18 161 5 841 395 955
Justering av statskapital konst 103    -103   0
Föregående års kapitalförändring   -3 053  7 171 1 723 -5 841 0

Årets justering av fg års 
resultat LTU Holding AB   1 517     1 517

Årets kapitaltillskott LTU Holding AB  1 000      1 000
Årets kapitalförändring       -47 669 -47 669
Summa årets förändringar 103 1 000 -1 536  7 068 1 723 -53 510 -45 152

Utgående balans 2015 512 10 725 -2 792 106 370 037 19 884 -47 669 350 803

Statskapital LTU Holdning AB = start +4 000 tkr, kap.tillskott 2012 +2 925 tkr, kap.tillskott 2013 +1 800 tkr, kap.tillskott 2014 +1 000 tkr, 
kap.tillskott 2015 +1 000 kr = 10 725 tkr.        
Statskapital konst= Från statens konstråd har konst till ett bokfört värde av 259 tkr överförts till universitetet. Övrig konst är finansierad av anslagsfinansierad verk-
samhet.
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.
        
Indelning av verksamheten     Balanserad  Direktbokförd Årets Summa
     kapitalförändring  kapitalförändring kapitalförändring (A+C)
     (A) (B)  (C) 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå        
Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev     156 882  -19 648 137 234
Uppdragsverksamhet     6 190  213 6 403
Summa     163 072 0 -19 435 143 637
Forskning/utbildning på forskarnivå        
Utbildning på forskarnivå och forskning     219 189 2 517 -26 644 195 062
Uppdragsverksamhet     13 694  -1 590 12 104
Summa     232 883 2 517 -28 234 207 166

Totalt     395 955 2 517 -47 669 350 803

Not 19 | LÅN I RIKSGÄLDSKONTORET

 150101 140101 
 151231 141231

INGÅENDE BALANS 100 171 88 660
Årets upptagna lån 48 914 48 895
Årets/ackumulerad amortering -34 571 -37 384

UTGÅENDE SALDO 114 514 100 171

Beviljad låneram 135 000 135 000

Not 15 | AVRÄKNING MED STATSVERKET

  150101 140101 
  151231 141231

ANSLAG I RÄNTEBÄRANDE FLÖDE  
Ingående balans 0 -3 915
 - Redovisat mot anslag 1 016 639 1 011 694
 - Anslagsmedel som tillförts räntekonto -1 016 639 -1 007 779

UTGÅENDE BALANS AVSEENDE ANSLAG I 
RÄNTEBÄRANDE FLÖDE 0 0

Not 16 | KASSA OCH BANK

 150101 140101 
 151231 141231

Behållning räntekonto i RGK 580 598 622 635
SEB valutakonto 26 194 25 635
ICA Banken 44 12

SUMMA  606 836 648 282

Beviljad räntekontokredit enligt regleringsbrev 0 91 000 
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Not 22 | ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

 150101 140101 
 151231 141231

Avräkning EU-medel 26 193 24 685
Personalens skatter 17 499 18 554
Övriga skulder 153 178

SUMMA  43 845 43 417
Avräkning av EU-medel på valutakontot i koordinatorsprojekt. 

Not 24 | ANSVARSFÖRBINDELSER

 150101 140101 
 151231 141231

Akademiska Hus 0 3 143
TM Global Service AB * 

Universitetet har avtal med TM Global Service AB om förhyrning av 125 rum 
med tillhörande allmänna utrymmen på hotell Nordkalotten. Avtalet sträcker 
sig över perioden 2015-09-01-- 2017-06-30, med hyra av rum för utbytes-
studenter och gästforskare under 10 månader respektive år. Uppstår ett 
underskott ska universitetet och Luleå kommun dela ansvar och ekonomisk 
risk enligt separat avtal.
Total hyra för perioden uppgår till 20 mnkr. Ansvarsförbindelsen för uni-
versitetet, för åren 2016-2017, uppgår till 10 mnkr om inga studenter och 
gästforskare hyr rum på hotell Nordkalotten. Under 2015 täcker universitetet 
ett underskott om 2,2 mnkr på grund av låg beläggning. För närvarande är 
beläggningen av utbytesstudenter och gästforskare god.

Not 23 | PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER

 150101 140101 
 151231 141231

Upplupna kostnader  
Upplupna semesterlöneskulder 45 655 42 805
Upplupna löneskulder* 12 660 6 494
Övriga upplupna kostnader 14 261 12 043

SUMMA  72 576 61 342

*Lönerevisionen utbetalades i januari 2016 varför en upplupen löneskuld 
bokades upp för 2015.   
  
Oförbrukade bidrag  
Vetenskapsrådet 13 005 13 540
Vinnova  62 061 61 895
Forte  2 244 2 341
Formas  43 948 39 461
Statens energimyndighet 37 116 56 555
Tillväxtverket 3 3
Länsstyrelser 4 344 5 004
Statliga myndigheter övr 25 468 27 315
Univ. och högskolor 90 120
Kommuner  2 831 3 884
Svenska företag 15 509 25 888
Övriga privat 149 0
Övriga sv stiftelser 11 727 10 332
Kempestiftelsen 43 025 42 850
Wallenbergsstiftelsen 3 889 4 554
SSF  0 279
STINT  1 300 1 064
Mistra  535 0
EU:s ramprogram 19 191 21 017
EU:s strukturfonder 614 50
EU, interreg 0 1 021
Utländska företag, org 7 606 3 731

SUMMA  294 654 320 904
  
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.   
  

  
KORTFRISTIGA SKULDER TILL 

Not 20 |   ANDRA MYNDIGHETER

 150101 140101 
 151231 141231

Arbetsgivaravgift 18 064 18 540
Skulder till andra myndigheter 10 446 10 396
Mervärdesskatt* 9 793 6 410

SUMMA  38 303 35 346

* Mervärdesskatten är ovanlig hög 2015 då novembers utgående moms ej 
reglerats på bokslutsdagen.

Not 21 | LEVERANTÖRSSKULDER

 150101 140101 
 151231 141231

Leverantörsskulder - utomstatliga* 103 507 56 403
Leverantörsskulder - utländska leverantörer 3 168 2 657

SUMMA  106 675 59 060

* Den stora ökningen av posten jämfört med föregående år beror på att 
hyresfakturan från Akademiska Hus ej reglerats på bokslutsdagen.
Luleå tekniska universitet undersöker om en post i fakturan är korrekt mot 
nytt gällande hyresavtal.

Not 23 | PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER, forts

ÖVRIGA FÖRUTBETALDA INTÄKTER  
Förutbetalda hyresintäkter - utomstatliga 202 0
Förutbetalda intäkter - inomstatliga 4 525 3 912
Förutbetalda intäkter - utomstatliga 17 075 14 992

SUMMA  21 802 18 904
  
OFÖRBRUKADE BIDRAG - INOMSTATLIGA  
Förbrukas inom 3 månader 39 654 32 767
Förbrukas inom 4-12 månader 118 963 98 301
Förbrukas inom 1-3 år 30 055 74 970
Förbrukas inom 4- år 0 0

SUMMA  188 672 206 038
  
Oförbrukade bidrag med inomstatlig motpart uppgår till 188 672 tkr.
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.
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VÄSENTLIGA UPPGIFTER

1 Exklusive uppdragsutbildning och beställd utbildning
2 Omklassificering, 31 årsarbetskrafter har flyttats från kategori teknisk/administrativ personal till doktorander 
3 Enligt SUHF:s modell åren 2013-2015
4 Exklusive konstnärliga produktioner

  2015 2014 2013 2012 2011

UTBILDNING OCH FORSKNING      

Totalt antal helårsstudenter1 7 659 7 890 8 315 8 158 7 454
Kostnad per helårsstudent (tkr) 93 88 82 79 82
Totalt antal helårsprestationer1  6478 6 497 6 787 6 138 5 951
Kostnad per helårsprestation (tkr) 109 108 101 105 103

Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) 11 8 5 10 2
Totalt antal nyantagna doktorander 131 108 93 107 103
-   andel kvinnor 35% 36% 42% 33% 28%
-   andel män 65% 64% 58% 67% 72%

Totalt antal doktorander med någon aktivitet 2015 (hela året) 625 594 596 586 583
-   andel kvinnor 34% 33% 33% 33% 33%
-   andel män 66% 67% 67% 67% 67%

Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.)2 327 296 294 288 279
-   andel kvinnor 34% 32% 30% 31% 34%
-   andel män 66% 68% 70% 69% 66%

Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) 0 0 0 0 0
Genomsnittlig studietid för licentiatexamen 2,3 2,5 2,5 2,4 2,4
Genomsnittlig studietid för doktorsexamen 4,2 4 4,4 4,3 4,1
Totalt antal doktorsexamina 82 67 73 57 69
Totalt antal licentiatexamina 35 97 56 72 66
Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer3 777 788 665 620 576
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation 1 240 1 161 1 314 1 288 1 358

PERSONAL     
Totalt antal årsarbetskrafter 1 453 1 409 1 375 1 320 1 282
-   andel kvinnor 44% 43% 43% 43% 43%
-   andel män 56% 57% 57% 57% 57%
Medelantal anställda 1736 1705 1677 1600 1522
Totalt antal lärare (årsarb.) 593 580 555 544 530
-   andel kvinnor 35% 35% 35% 35% 35%
-   andel män 65% 65% 65% 65% 65%
Antal disputerade lärare (årsarb.) 487 462 435 418 404
-   andel kvinnor 32% 30% 30% 30% 30%
-   andel män 68% 70% 70% 70% 70%
Antal professorer (årsarb.) 136 123 114 114 110
-   andel kvinnor 18% 15% 14% 15% 15%
-   andel män 82% 85% 86% 85% 85%

EKONOMI     

Intäkter totalt (mnkr), varav 1629 1628 1578 1511 1452  

Utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 694 690 721 679 636
– andel anslag (%) 96 95 95 95 95
– andel externa intäkter (%) 4 5 5 5 5

Forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 936 938 857 832 816
– andel anslag (%) 38 37 39 40 39
– andel externa intäkter (%)  62 63 61 60 61

Kostnader totalt (mnkr) 1 677 1 619 1 564 1 452 1 406
– andel personal 64 63 62 60 60
– andel lokaler 12 11 12 12 12

Lokalkostnader4 per kvm (kr) 1 437 1 383 1 357 1 344 1 309

Balansomslutning (mnkr) 1 053 1 041 1 011 882 797 
– varav oförbrukade bidrag 295 321 305 226 205 
– varav årets kapitalförändring -48 6 12 58 45 
– varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 342 387 379 371 312 
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UPPGIFTER OM 
UNIVERSITETSSTYRELSEN 2015

Namn Period Ersättning Andra uppdrag som styrelse- eller rådsledamot

Eva Nordmark, Ordförande 1501-1512 66 000:- Folksam sak, vice ordförande

Per-Erik Lindvall, Vice ordförande 1501-1512 28 000:- Botnia Exploration AB, ordförande
    LKAB Berg och Betong, ordförande
    Norrskenet AB, ordförande
    LKAB Minerals, ordförande
    SP ETC, ordförande
Simon Persson, studentrepresentant 1507-1512 14 000:- 

Karl Petersen, ledamot  1501-1512 28 000:- Kronan Exploatering AB, ordförande
    Norrbottens Föreningsarkiv, ordförande

Anita Johansson, ledamot  1501-1512 28 000:- Styrelsen Inlandsinnovation AB

Gunnar Liljedahl, ledamot   1501-1512 28 000:- LTU Holding AB 
    Fastighetsbolaget Lilium AB
    Famliy holding AB
    LTU Business AB, styrelseledamot

David Newell, studentrepresentant 1501-1512 395 780:- 

Jan-Ove Östensen, ledamot  1501-1512 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, LCC.

Maria Ågren, ledamot  1501-1512 28 000:- Vice ordförande Arbetsgivarverkets styrelse
    Ledamot i Transportstyrelsens styrelse
    Ledamot i Havs- och vattenmyndighetens insynsråd
    Ledamot i IVL styrelse

Staffan Lundström, lärarrepresentant  1501-1512 916 551:- 

Maria Ask, lärarrepresentant  1501-1512 489 955:- 

Jan Berg, lärarrepresentant 1501-1512 665 224:- 

Birgitta Vallgårda, ledamot  1501-1512 28 000:- 

Carl Johan Granqvist, studentrepresentant 1507-1512 14 000:- Vinkällaren Grappe AB
    Vinum Veritas Wine Agency AB

Johan Sterte, ledamot  1501-1512 1 282 858:- 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
    SICS North Swedish ICT 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 2016

Per-Erik Lindvall

Anita Johansson

Simon Persson
Ny ledamot 2015-07-01

Maria Ågren

Jan Berg
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BILAGA 1 
Bilaga 1 LTU:s styrmått och utmanande mål 2020
I universitetets interna styrning används 14 strategiska styrmått som indikatorer för hur väl universitetet uppfyllt strategin. Nedan är 
styrmåtten sammanställda med utfallet för 2015 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 2015 mål 2020

UTBILDNING

Antal doktorsexamina
Beskrivning: antal avlagda doktorsexamina 82 105

Genomströmning på kurs för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Beskrivning: Antal helårsprestationer/antal helårsstudenter 84,6 % 85 %

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

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 campus och lärandemiljön
Beskrivning: Resultatet hämtas ur studentenkäten 72 % 72 %

FORSKNING

Andel högkvalitativa artiklar och konstnärliga produktioner  
Beskrivning:
Antal högkvalitativa: Antal tidskriftsartiklar i kollegialt granskade internationella tidskrifter och bokserier som finns i de danska och norska auktoritetslis-
torna över högrankade tidskrifter (nivå 2 journaler), eller i tidskrifter inkluderade i Web of Science. Även konstnärliga produktioner som förekommit i ett 
sammanhang som har ett högt internationellt anseende, enligt FFNs kriterier. Konferensartiklar inkluderas ej.
Totalt antal: Antal tidsskriftartiklar i kollegialt granskade internationella tidskrifter och bokserier som finns i de danska och norska auktoritetslistorna över 
godkända tidskrifter (nivå 2 och 1), eller i Web of Science, samt konstnärliga produktioner godkända enligt FFNs kriterier. Konferensartiklar i nivå 2 tid-
skrifter och bokserier inkluderas, men ej i nivå1. 66 % 80 %

Antal adjungerade professorer och gästprofessorer
Beskrivning: Sammanlagda antalet anställda med befattningen adjungerade professorer och gästprofessorer 72 90

Andel extern forskningsfinansiering
Beskrivning: Externa forskningsmedel + internt fördelade externa forskningsmedel/totala forsknings-intäkter 62 % 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. 51 % 75 %

KULTUR OCH MILJÖ

Ledarskapsindex
Beskrivning: Resultatet hämtas ur medarbetarenkäten 76 % 72 %

Medarbetarindex
Beskrivning: Resultatet hämtas ur medarbetarenkäten 73 % 72 %

Andel lärare med vetenskaplig/konstnärlig kompetens
Beskrivning: Antal disputerade lärare/antal lärare 81 % 85 %

Finansiell styrka
Beskrivning: Kapitalförändringen enligt resultaträkningen+ balanserad kapitalförändring/Kostnadsomslutning 20 % 15 %

Värdegrundsindex
Beskrivning: Resultatet hämtas ur medarbetarenkäten 67 % 70 %
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GRUNDNIVÅ                
                
TEKNIK                
Civilingenjör                
Arkitektur 73 751 42 52% 48% 349 52% 48% 224,00 211,58 94% 31  3  
Brandteknik (påbyggnad) 18 34 12 58% 42% 15 53% 47% 10,68 6,68 63% 3    
Datateknik 61 541 54 7% 93% 261 6% 94% 165,85 120,86 73% 6 4 5  2
Internationell materialteknik (EEIGM) 14 115 20 35% 65% 127 31% 69% 73,53 58,40 79% 11    
Hållbar energiteknik 27 325 32 34% 66% 166 26% 74% 118,48 97,27 82% 15    
Industriell ekonomi 78 699 57 28% 72% 499 31% 69% 382,25 329,66 86% 48  1  1
Maskinteknik 58 643 54 9% 91% 327 11% 89% 228,78 205,45 90% 36  2  3
Industriell miljö- och processteknik 14 163 16 31% 69% 113 48% 52% 85,83 74,15 86% 9    
Naturresursteknik 25 210 30 40% 60% 117 44% 56% 82,65 65,29 79% 8    
Rymdteknik 110 568 66 26% 74% 269 22% 78% 175,88 129,42 74% 15  1  
Teknisk design 45 458 45 33% 67% 307 43% 57% 208,70 172,07 82% 29  2  2
Teknisk fysik och elektroteknik 31 348 28 14% 86% 175 9% 91% 121,73 97,32 80% 6    
Väg och vatten 73 486 47 21% 79% 347 21% 79% 225,10 212,48 94% 27  2  2
Öppen ingång 82 854 74 18% 82% 211 24% 76% 72,03 65,74 91%     
Program under utfasning              Ingen antagning    37 38% 62% 4,65 8,35 180% 19 5 3  9
Summa civilingenjör 709 6195 577 26% 74% 3320 28% 72% 2180 1855 85% 263 9 19 0 19
                
Högskoleingenjör                
Berg- och anläggningsteknik (Filipstad) 35 113 17 12% 88% 103 17% 83% 70,85 57,31 81% 7    
Bilsystemteknik 32 168 23 0% 100% 64 0% 100% 36,28 26,04 72% 3    
Berganläggningsteknik   Ingen antagning   11 27% 73% 5,93 8,09 137% 4 1   
Datateknik 29 288 30 7% 93% 81 7% 93% 43,90 27,83 63% 4  1  
Datorspelsutveckling (Skellefteå) 64 250 36 6% 94% 116 4% 96% 65,60 45,48 69% 6    1
Elkraftteknik 28 159 27 7% 93% 68 24% 76% 16,15 11,63 72% 7    
Energiteknik 13 103 8 38% 62% 42 29% 71% 25,98 20,79 80% 4    
Materialteknik, inr. metallurgi 16 53 15 13% 87% 29 21% 79% 19,30 11,36 59%     
Maskinteknik 27 213 24 8% 92% 74 11% 89% 40,63 29,41 72% 5    
Teknisk design 26 204 24 38% 62% 100 39% 61% 54,28 44,32 82% 10    1
Underhållsteknik 24 155 17 6% 94% 48 19% 81% 26,65 17,65 66%     
Program under utfasning   Ingen antagning   1 0% 100% 0,00 0,10  1  2  3
Summa högskoleingenjör 294 1706 221 11% 89% 737 17% 83% 406 300 74% 51 1 3 0 5
             
Förutbildning, basår                
Tekniskt basår 313 523 115 34% 66% 206 30% 70% 95,81 67,87 71%     
Basår (Filipstad)   Ingen antagning   61 15% 85% 27,43 32,92 120%     
Summa basår 313 523 115 34% 66% 267 27% 73% 123 101 82%     
                
Övrig teknisk utbildning                
Bygg och anläggning 59 165 19 47% 53% 56 38% 62% 31,75 27,47 87%  11   
Bergskoletekniker, berg- o anläggn.industri 41 128 26 4% 96% 78 10% 90% 41,45 29,26 71%  2   
Datornätverk, Skellefteå 43 198 35 9% 91% 87 6% 94% 45,63 30,03 66% 1 4   
Mobil applikationsutveckling   Ingen antagning   2 0% 100% 0,60 1,38 229%     
Bergskoletekniker, metall- och verkst.industri 15 61 10 10% 90% 35 14% 86% 20,45 16,36 80%  1   
Samhällsbyggnad 69 253 30 47% 53% 98 54% 46% 52,43 52,17 100%  18   
Ädelstensteknik 32 83 11 82% 18% 37 76% 24% 13,50 11,07 82%  3 1  
Brandingenjör, yrkes  48 303 29 28% 72% 149 37% 63% 97,38 85,23 88% 19    
Program under utfasning      5 80% 20% 0,00 0,53    1  
Summa övrig teknisk utbildning 307 1191 160 28% 72% 547 33% 67% 303 254 84% 20 39 2 0 0
                
LÄRARE                
Förskollärare, distans 195 607 58 91% 9% 355 94% 6% 265,00 237,36 90% 47    
Förskollärare 94 422 59 95% 5%           
Grundlärare, inriktn. försk.klass och grundsk.åk. 1-3 132 454 37 97% 3% 100 95% 5% 71,65 62,72 88% 4    
Grundlärare, inriktn. grundsk. åk. 4-6 72 318 33 85% 15% 80 83% 17% 56,30 46,72 83% 4    
Kompletterande pedagogisk utbildning 117 407 55 51% 49% 123 58% 42% 77,85 62,40 80% 28    
Ämneslärare, inriktn. gymnasiesk. 77 468 47 51% 49% 178 61% 39% 146,45 119,55 82%  1   
Program under utfasning   Ingen antagning   76 82% 18% 9,15 23,52 257% 81 6 4  
Summa lärare 687 2676 289 78% 22% 912 81% 19% 626 552 88% 164 7 4 0 0

BILAGA 2

Verksamhetsresultat för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

                  NYBÖRJARE 2015                                    RESULTAT  2015           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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SAMHÄLLSVETENSKAP                
Fastighetsmäklare, höx 160 1208 28 54% 46% 99 61% 39% 60,73 58,40 96%  19   
Digital tjänsteutveckling, kandidat 43 210 31 26% 74% 68 22% 78% 44,90 27,50 61%     
Ekonomie kandidat 97 1201 66 52% 48% 287 50% 50% 164,08 142,03 87% 2  32  
Internationell ekonomi, kandidat 27 449 25 40% 60% 131 47% 53% 84,15 69,63 83%   10  
Psykologi, kandidat 114 677 54 81% 19% 222 73% 27% 123,29 109,22 89%   22  
Rättsvetenskap, kandidat 72 531 54 78% 22% 247 71% 29% 137,50 114,12 83%   32 1 
Sociologi, kandidat 72 429 42 79% 21% 163 79% 21% 103,25 98,24 95%   26 1 
Politik och samhällsutveckling, kandidat 30 400 28 36% 64% 77 44% 56% 41,20 25,94 63%   3  
Systemvetenskap, kandidat 187 850 82 33% 67% 287 23% 77% 153,26 112,09 73%  1 30  
Civilekonom 125 1176 75 44% 56% 388 50% 50% 254,58 236,69 93% 67  3  
Program under utfasning   Ingen antagning   88 74% 26% 32,89 41,47 126%  18 45  15
Summa samhällsvetenskap 927 7131 485 53% 47% 2057 54% 56% 1200 1035 86% 69 38 203 2 15
                
MUSIK, MEDIA OCH TEATER                
Journalistik och medier, kandidat 55 725 49 63% 37% 50 64% 36% 21,88 8,16 37%     
Ljudteknik, kandidat 99 214 16 13% 87% 71 18% 82% 46,98 41,82 89%   5  
Gehörsbaserat musikskapande, Boom Town, höx   Ingen antagning   29 17% 83% 21,30 22,25 104%  3   
Film- och TV scenografi/attributmakeri 38 108 17 71% 29% 53 79% 21% 31,28 28,28 90%  12   
Datorgrafik, konstnärlig kandidat 56 129 24 46% 54% 91 43% 57% 62,70 58,00 93%   1  
Mediedesign, konstnärlig kandidat   Ingen antagning   46 67% 33% 36,63 38,47 105%   5  
Musik, konstnärlig kandidat 156 344 42 24% 76% 138 30% 70% 108,03 84,85 79%   23  1
Skådespelare 556 556 8 50% 50% 24 54% 46% 15,60 15,98 51%   8  
Program under utfasning   Ingen antagning   205 48% 52% 139,13 139,92 101% 2 6 32  
Summa musik, media och teater 960 2076 156 52% 48% 707 44% 56% 484 438 91% 2 21 74 0 1
                
HÄLSOVETENSKAP                
Hälsovägledning, kandidat Hälsopromotion 124 520 31 74% 26% 100 86% 14% 65,15 60,80 93%   8  
Arbetsterapeut 180 818 50 92% 8% 197 94% 6% 120,75 120,40 100% 46  40  
Röntgensjuksköterska 182 745 28 75% 25% 107 80% 20% 70,50 70,61 100% 24  2  
Fysioterapeut (f.d. Sjukgymnast) antagn. VT 94 771 35 60% 40% 140 61% 39% 109,60 96,61 88%     
Fysioterapeut (f.d. Sjukgymnast) antagn. HT 105 1074 35 57% 43%           
Sjuksköterska, antagn. VT 328 1193 73 86% 14% 543 87% 13% 379,28 374,12 99% 98 1 81  1
Sjuksköterska, antagn. HT 221 1112 78 86% 14%           
Program under utfasning   Ingen antagning   101 65% 35% 77,58 95,03 122% 70  66  
Summa hälsovetenskap 1234 6233 330 79% 21% 1188 82% 18% 823 818 99% 238 1 197 0 1
                
ARENOR                
Program under utfasning      22 36% 64% 3,90 5,64 145% 9 2 4  1
Summa arenor 0 0 0   22 36% 64% 4 6 144% 9 2 4 0 1
                
AVANCERAD NIVÅ                
TEKNISKA MASTERS                
Avfallsteknik, master   Ingen antagning   1 100% 0% 0,98 0,70 72%     
Distribuerade datorsystem för hållbar utveckling, 
master   Ingen antagning   18 22% 78% 9,07 8,95 99%     17
Geovetenskapliga resurser, master   Ingen antagning   18 44% 56% 8,98 7,76 86%     1
Hållbara konstruktioner under exceptionella laster, 
master   Ingen antagning   3 0% 100% 1,10 8,27 752%     1
Jordatmosfär och solsystem, master 13 32  Ingen antagning   2 0% 100% 1,10 0,93 84%   
Kemiteknik, inr mineraltekn o processmetallurgi, master 32 60 3 67% 33% 5 60% 40% 2,85 2,06 72%     1
Kompositmaterial, master 14 34 4 25% 75% 8 50% 50% 4,43 4,13 93%     3
Mobila system, master   Ingen antagning   10 10% 90% 4,00 3,63 91%     
Materialteknik, master 186 186 4 75% 25% 26 42% 58% 13,18 15,11 115%     10
Geovetenskap, inr. malmgeologi och miljögeokemi, master 48 101 5 20% 80% 20 20% 80% 11,20 10,03 90%     5
Planering och byggande i krävande klimat, master, antagn. VT 50 85  Ingen antagning   8 50% 50% 4,40 2,80 64%
Planering och byggande i krävande klimat, master, antagn. HT 10 42 5 60% 40%           
Rymdfarkostdesign, master 37 73 6 0% 100% 7 0% 100% 2,55 1,58 62%     1
Rymdvetenskap och rymdteknik, master 434 434  Ingen antagning   160 16% 84% 60,88 50,37 83%     41
Tribologi, master    Ingen antagning   12 25% 75% 6,20 5,13 83%     1
Träteknik, master, antagn. VT 23 35 4 25% 75% 11 18% 82% 7,23 5,60 78,00     3
Träteknik, master, antagn. HT 14 34 2 50% 50%           
Väg och vattenbyggn, inr. jord och bergbyggnad, master 75 146 11 18% 82% 24 21% 79% 11,93 8,87 74%     1
Program under utfasning   Ingen antagning   1 0% 100% 0,00 0,13      2
Summa tekniska masters 936 1262 44 27% 73% 334 22% 78% 150 136 91% 0 0 0 0 87
                
SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA MASTERS                
Human Resource management, master 17 127 10 60% 40% 25 72% 28% 12,10 9,46 78%     6
Internationell affärsverksamhet, master 9 36 4 75% 25% 14 71% 29% 7,10 6,43 90%     5
Informationssäkerhet, master 132 222 49 22% 78% 141 18% 82% 50,68 39,10 77%     18
Utbildningsvetenskap, magister 21 42 9 78% 22% 18 72% 28% 8,35 5,82 70%    1 
Nationalekonomi, magister 4 15  Ingen antagning           1  3
Rättsvetenskap, magister, miljörätt 10 21 5 100% 0% 9 89% 11% 3,50 2,22 64%    2 
Utredning, magister 9 34 4 100% 0% 12 75% 25% 4,40 3,92 89%    2 
Program under utfasning   Ingen antagning   13 92% 8% 3,30 2,75 83%    2 2
Summa samhällsvetenskapliga masters 202 497 81 44% 56% 232 41% 59% 89 70 78% 0 0 1 7 34 
               

 

                  NYBÖRJARE 2015                                    RESULTAT  2015           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

BILAGA 2 FORTS.

Verksamhetsresultat för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
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                  NYBÖRJARE 2015                                    RESULTAT  2015           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  35 41 11 36% 64% 29 34% 66% 18,54 14,73 79%     4
Summa konstnärliga masters 35 41 11 36% 64% 29 34% 66% 19 15 79%     4
                
AVANCERAD HÄLSOVETENSKAP                
Arbetsterapi, master  18 35 10 100% 0% 19 95% 5% 4,60 2,83 62%    7 
Fysioterapi, ortopedisk manuell terapi, master                  Ingen antagning      40 57% 43% 20,02 20,36 102%     
Omvårdnad, master                  Ingen antagning   5 100% 0% 1,30 0,75 58%     
Fysioterapi, master  42 127 11 64% 36% 11 64% 36% 1,63 0,56 34%     
Specialistsjuksköterska, ambulanssjukvård  28 158 21 62% 38% 35 51% 49% 15,20 13,93 92%  11   10 
Specialistsjuksköterska, distriktsvård  39 129 16 88% 12% 47 89% 11% 23,13 24,13 104%  22   10 
Specialistsjuksköterska, intensivvård  31 98 11 91% 9% 26 85% 15% 10,03 9,95 99%  9   7 
Specialistsjuksköterska, operation    Ingen antagning   1 100% 0% 0,00 0,13      
Specialistsjuksköterska, vård av äldre  10 51 7 86% 14% 19 95% 5% 4,43 3,88 88%  2    
Program under utfasning    Ingen antagning   48 69% 31% 19,98 19,64 98%  1  1 4 
Summa avancerad hälsovetenskap 168 598 76 79% 21% 251 75% 25% 100 96 96% 45 0 1 38 0
                
Summa grundnivå 5431 27731 2333 46% 54% 9757 46% 54% 6149 5358 87% 816 118 506 2 42
Summa avancerad nivå 1341 2398 212 54% 46% 846 43% 57% 358 317 88% 45 0 2 45 125
Summa grund- och avancerad nivå 6772 30129 2545 46% 54% 10603 45% 55% 6507 5674 87% 861 118 508 47 167
                
Fristående kurser  9386 42070  Mäts ej  4232 55% 45% 1152 804 70%  3 6 30  6
                
Uppdragsutbildning                
Företagsekonomi, master                2
Företagsekonomi, magister      8 50% 50% 0,00 2,00     6 
Hospitality management, magister      17 65% 35% 0,00 3,88     10 
Business Administration, master                6
Fristående kurser      262 85% 15% 36,51 22,74 62%     
Summa uppdragsutbildning      287 83% 17% 37 29 78% 0 0 0 16 8
                
Summa totalt  16158 72199 2545 47% 53% 15122 49% 51% 7696 6507 84,6%  864 124 538 63 181
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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 1
 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 23 35% 65% 2 0% 0% 51 33% 67% 23 43% 57% 2 50% 50% 2 50% 50%
Hälsovetenskap 3 1 3 67% 33% 0 0% 0% 31 87% 13% 15 87% 13% 0 0% 0% 10 90% 10%
Konst, kommunikation och lärande 7 1 9 44% 56% 0 0% 0% 33 67% 33% 19 63% 37% 2 0% 0% 3 33% 67%
System- och rymdteknik  1 0 7 14% 86% 0 0% 0% 13 15% 85% 9 33% 67% 0 0% 0% 0 0% 0%

Totalt hum-sam vetenskapsområde 16 3 42 36% 64% 2 50% 50% 128 53% 47% 66 58% 42% 4 75% 25% 15 73% 27%

Tekniskt vetenskapsområde  
 Nytagna doktorander Antagna till senare del Totalt antal Varav anställda Licentiatexamen         Doktorsexamen
 Antal Enbart doktorander doktorander 1
 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 10 50% 50% 1 0% 100% 58 41% 59% 28 64% 36% 2 0% 0% 8 38% 63%
Hälsovetenskap 1 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
Samhällsbyggnad och naturresurser 19 1 28 29% 71% 0 0% 0% 213 28% 72% 125 29% 71% 16 31% 69% 27 19% 81%
System- och rymdteknik 9 0 19 37% 63% 3 0% 0% 61 21% 79% 42 26% 74% 5 0% 100% 5 0% 100%
Teknikvetenskap och matematik 17 1 32 34% 66% 3 67% 33% 199 29% 71% 105 28% 72% 8 38% 63% 27 19% 81%

Totalt tekniskt vetenskapsområde 54 5 89 35% 65% 7 57% 43% 531 29% 71% 300 31% 69% 31 29% 71% 67 19% 81%
                    
Totalt Luleå tekniska universitet 70 8 131 35% 65% 9 56% 44% 659 34% 66% 366 36% 64% 35 34% 66% 82 29% 71%

1 Uppgifterna hämtade ur PA-systemet Primula, övriga uppgifter ur Ladok.
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BILAGA 4

ANTAL ANSTÄLLDA 20151231 SAMT ANTAL ÅRSARBETSKRAFTER 2015
I årsarbetskrafter ingår anställda som uppbär lön samt timanställda. I antal anställda ingår samtliga anställda, dock ej timanställda.

I anställda doktorander ingår forskningsassistenter.

  Antal anställda     Årsarbetskrafter 

Lärare Kvinnor Män Totalt  Kvinnor Män Totalt

Professorer 39 197 236  25 111 136
Biträdande professor 40 49 89  35 40 75
Universitetslektorer 80 131 211  64 108 172
Biträdande universitetslektor/ 
forskarassistenter 21 38 59  17 35 52
Universitetsadjunkter 86 67 153  53 53 106
Forskare1 19 52 71  15 37 52
Delsumma 285 534 819  209 384 593
       
Stödbefattningar       
Administratörer 269 62 331  223 54 277
Bibliotek 32 9 41  21 6 27
Servicepersonal 36 16 52  32 14 46
Tekniker, IT 29 139 168  28 122 150
Delsumma 366 226 592  304 196 500
       
Anställda doktorander       
Hum-Sam vetenskapsområde 35 22 66  30 22 52
Tekniskt vetenskapsområde 97 212 300  81 194 275
Delsumma 132 234 366  111 216 327
       
Timanställd personal 2     17 16 33

Totalt Luleå tekniska universitet 783 994 1777  641 812 1453

1 Post doc och forskare ingår i gruppen forskare

2 Ny kategori från och med 2015

LÄRARE* MED DOKTORSEXAMEN
(andel i %) Årsarbetskrafter

Institution Andel (%)

ETS 84
HLV 46
KKL 55
SBN 95
SRT 94
TVM 97
Totalt Luleå tekniska universitet 81
       
* Befattningar som ingår i underlaget är universitetsadjunkt, 
forskarassistent, forskare, universitetslektor och professor
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BILAGA 5

Återrapporteringskrav i årsredovisning 2015

Återrapporteringskrav av högskolelagens övergripande mål 
för universitet och högskolors verksamhet

Sid
Internationalisering ......................................................... 31-32, 48
Jämställdhet ......................................................................... 42-44
Breddad rekrytering .............................................................. 44-45
Samverkan ..................................................................... 31-32, 48
Samband mellan forskning och utbildning ........................... 39-40
Kvalitet .................................................................................. 37-39
Studenternas inflytande över utbildningen .................................44
Hållbar utveckling .......................................................................40
Trovärdighet och god forskningssed ..........................................45

Återrapportering enligt regleringsbrev för  
universitet och högskolor
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
 Utbildningsutbud ........................................................ 21-22
 Studieavgifter för tredjelandsstudenter ...................... 34-35
 Dimensionering av inriktningar och 
 ämneskombinationer vid lärarutbildningen 
 samt information och vägledning till studenterna ............35
 Utbyggnad vissa utbildningar ..........................................22
 Uppgifter för program enligt regleringsbrev .....................21
Rutiner för utbetalning av forskningsbidrag ...............................13
Uppföljning av strategiska forskningsområden ..........................18
Innovationskontor ................................................................. 18-19

Specifika uppdrag för Luleå tekniska universitet
Decentraliserad utbildning.................................................... 33-34
Rymdvetenskap i Kiruna ............................................................34
Rekryteringsmål för professorer ........................................... 43-44

Sid
Ekonomisk redovisning
Intäkter och kostnader fördelade på verksamhetsgrenar .... 51-55
Omfattning och förändring av oförbrukade bidrag,  
inbetalade forskningsbidrag .......................................................55
Anslagsbelastning ................................................................ 58-60
Redovisning av myndighetskapital .............................................65
Redovisning av avgiftsbelagd verksamhet .................................62

Förordning om årsredovisning och budgetunderlag
Kostnad per prestation ...................................................12, 26, 30
(Helårsstudent, helårsprestation, vetenskaplig publicering, årskostnad dok-
torand)

Kompetensförsörjning .......................................................... 47-48
Sjukfrånvaro ...............................................................................49

Övriga prestationsmått
Samverkansdoktorander, andel lärare med  
vetenskaplig/konstnärlig kompetens ....................................32, 47
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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”.

2015
Universitetet inviger en stor satsning 
på rymdforskning. Satsningen leds av 
en av universitetets nya rymdforskare 
som dessutom leder forskning om 
HABIT, Sveriges första forskningsin-
strument som ska placeras på Mars. 
Forskare från universitet vann en pre-
stigefull tävling i USA inom Internet of 
Things (IoT) för att man utvecklat en 
intelligent bergbult. Tribologiforskning 
har resulterat i ett glycerolbaserat, 
hållbart, smörjmedel som i sin tur 
avknoppats till ett nytt företag. Arbete 
har inletts, i samarbete med SICS 
Swedish ICT, att etablera ett forsk-
ningscenter för Big Data.
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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 universitetets 
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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