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Under det gångna året fortsatte Luleå tekniska universitets 
utveckling mot ett starkt och profilerat universitet med 
attraktiva utbildningar och forskning i världsklass. Intres-
set för våra utbildningar låg kvar på en hög nivå och den 
vetenskapliga produktionen var större än någonsin tidigare. 
Omfattningen av såväl utbildnings- som forskningsverk-
samheten har fortsatt anpassats till våra ekonomiska förut-
sättningar. Det ekonomiska resultatet för året blev negativt, 
helt enligt plan, främst på grund av satsningar på investe-
ringar i infrastruktur och genom en medvetet något över-
dimensionerad utbildning.  

Söktrycket till våra utbildningar har ökat under året 
vilket avviker från den nationella trenden. Efterfrågan 
överstiger vida de ekonomiska möjligheter vi har att 
erbjuda utbildningsplatser. Speciellt gäller detta friståen-
de kurser. Glädjande är att intresset för lärarutbildningar 
ökat de senaste åren vilket möjliggjort en expansion 
av dessa utbildningar i enlighet med vårt uppdrag från 
regeringen. Även en utökning av sjuksköterskeutbild-
ningarna, ett annat område där utbildningsbehovet är 
trängande, har skett. Detta har möjliggjorts bland annat 
genom närmare relationer med landstinget som tillhan-
dahåller platser för den verksamhetsförlagda delen av 
utbildningarna. På ingenjörsutbildningarna, framförallt 
de som bedrivs i Skellefteå och i Filipstad, minskade sök-
trycket påtagligt under året. Här krävs en satsning under 
2017. Bristen på studentbostäder i Luleå och i Kiruna är 
fortsatt ett mycket stort problem.

Universitetet har som långsiktig ambition att skapa 
landets bästa studentmiljö. Ett led i arbetet är det nya 
A-huset som invigdes under hösten, med ljusa och trev-
liga studiemiljöer och med högt till tak, så som det ska 
vara på ett universitet. Vi har under året även satsat 
strategiska medel på både pedagogisk utveckling och 
kvalitetsutveckling av våra utbildningar.

Universitetets forskningsverksamhet har under året 
utvecklats positivt. Antalet publikationer i refereegran-
skade tidskrifter ökade 2016 med hela 28 procent. Sam-
tidigt ser vi en kraftig ökning av högciterade artiklar 
under de senaste åren. En mycket positiv utveckling. 
Externfinansieringen minskade något, främst på grund 
av avslutningen av den stora satsning, LTU Green Fuels. 
Minskningen har dock i stort sett kompenserats av en 
positiv utveckling av finansieringen från forskningsrå-
den. En enskild satsning som förtjänar att omnämnas är 
det stora bidrag som Knut och Alice Wallenbergs Stif-
telse beviljade universitetet under hösten och som kom-
mer att användas för att stärka forskningen inom rymd 
och angränsande områden. Satsningen stöddes även 
av Kempe stiftelserna. Deras uthålliga insats under de 
senaste åren, tillsammans med viss användning av myn-
dighetskapital, har även resulterat i att universitetet idag 
har en stark forskningsinfrastruktur. 

Vår position som ett av världens främsta gruv-
universitet befästes under året bland annat genom att 
f lera länder i både Sydamerika och Afrika sökt sig till oss 
för att få stöd i att bygga upp och samarbeta inom både 
forskning och utbildning. I december beviljades även ett 
mycket stort ramprogramsprojekt, kordinerat av Atlas 
Copco, inom gruvområdet. 

Universitetets ambition är att våra forskningsresultat 
ska komma till nytta och bidra till landets utveckling. 
Detta sker främst genom långsiktig och nära samver-
kan med näringslivet. Förutom Atlas Copco har vi väl 
etablerade relationer med företag som LKAB, Boliden, 
Volvo, Scania, Ericsson, Vattenfall, Sandvik, Gestamp 
och Facebook samt även med forskningsinstitut som 
RISE och Swerea. Detta avspeglas bland annat i det fak-
tum att en stor del av vår externa forskningsfinansiering 
kommer direkt från näringslivet. Vi har även under de 
senaste åren stärkt vår kommersialiseringsprocess, ”Den 
plogade vägen”, där LTU Business AB, som verkar i hela 
vår hemmaregion, har en central roll.

Vår ambition att bidra är dock inte begränsad till 
näringslivet. Inte minst inom regionen, finns stora behov 
inom den offentliga sektorn. För att underlätta våra 
insatser såväl för kompetensförsörjning inom vården som 
för regional utveckling i ett bredare perspektiv tecknade 
vi under hösten ett samverkansavtal med Region Norr-
botten. Vi initierade även diskussioner med regionens 
kommunledningar och skolansvariga. Vi hoppas och tror 
att detta sammantaget ska resultera i att vi kan bidra till 
att lösa utmaningen med kompetensförsörjning inom 
vård och skola på både kort och lång sikt. 

Det har blivit allt hetare i Arktis de senaste åren. 
Intresset för utveckling av området är stort från många 
håll och inom många områden. Under året kom vi, till-
sammans med våra närmaste universitetsgrannar i Norge 
och Finland, i Tromsö, Uleåborg och Rovaniemi, över-
ens om att gemensamt försöka tillvarata dessa möjlighe-
ter. Ett arbete pågår nu för att föra denna överenskom-
melse fram till konkreta samarbetsprojekt inom såväl 
forsknings- som utbildningsområdet.

Den viktigaste faktorn för att vi ska kunna utveckla 
vårt universitet och stärka kvaliteten i såväl forskning 
som utbildning är våra studenter och våra medarbetare. 
Vi måste bli ännu bättre på att attrahera duktiga och väl-
motiverade studenter och kompetenta medarbetare som 
kan, vill och vågar utveckla vår verksamhet. Vi måste 
även vässa oss ytterligare för att se till att våra studenter 
och anställda utvecklas till deras fulla potential. Detta 
innebär att rekrytering av såväl studenter som personal 
är och kommer att förbli en central strategisk fråga för 
universitetet, liksom satsningar på att förbättra såväl stu-
diemiljö och arbetsmiljö som möjligheter till personlig 
utveckling vid universitetet. 

Sammantaget har 2016 varit ett år med positiv 
utveckling och trots ökad turbulens i omvärlden tycker 
jag att framtiden ser ljus ut. Grunden är lagd för en fort-
satt utveckling. Vi har gott om duktiga människor, är väl 
utrustade och har en stabil ekonomi. Men konkurrensen 
har hårdnat så det kommer att krävas en stor gemensam 
insats där alla måste bidra. 

Jag ser fram emot ännu ett spännande och händelse-
rikt år för Luleå tekniska universitet.

Johan Sterte
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Det är glädjande att vi studentkårer fått vara delaktiga i 
den positiva utveckling som skett och de satsningar som 
under året gjorts vid universitetet för att skapa goda för-
utsättningar för forskning och utbildning i världsklass. 

Sedan 2010 finns det två studentkårer, Teknologkåren 
och Luleå Studentkår. Under det gångna året beviljades 
kårerna förnyat förtroende som studentkårer vid uni-
versitetet för den kommande treårsperioden. Målet för 
kårerna är att studenterna ska ha goda förutsättningar 
till utbildning, under studentlivet och på arbetsmarkna-
den. Detta möjliggörs genom ett gott samarbete mellan 
kårerna och universitetet. Kårerna påverkar studenter-
nas förutsättningar genom representation i f lertalet 
beredande och beslutande organ på universitetet såsom 
fakultetsnämnderna, anställningsnämnderna, rektorsråd 
och rektors beslutsmöten. Idag har kårerna tillsammans 
3 500 medlemmar.

Under året präglade f lera stora studentrelaterade frå-
gor kårernas agenda såsom högskolepedagogik, studie-
miljö och studenternas psykosociala samvaro. En priori-
terad fråga som varit aktuell under f lera år är behovet av 
studentbostäder. Ett tryggt boende är en grundförutsätt-
ning när en presumtiv student ska välja universitet, och 
särskilt viktigt för Luleå tekniska universitet då 80 pro-
cent av nybörjarna kommer från platser utanför Norr-
botten. Kårerna har under lång tid arbetat i kontinuerlig 
dialog med berörda parter där behovsbilden presenterats 
och alternativa lösningar för att komma till rätta med 
bostadssituationen diskuterats. Glädjande nog kunde 
resultat av arbetet ses under året på universitetsorten 
Luleå, där två nya bostadsaktörer etablerades på markna-
den och en tredje är på ingång. Kötiderna för en lägen-
het sjönk och 300 nya bostäder kommer att färdigställas 
under åren 2016 och 2017. 

Under våren togs ett steg närmare införandet av 
anonyma tentamina, vilket kårerna har arbetat för under 
många år. Anonyma tentamina leder till att bedöm-
ningen av en students resultat inte riskerar att ske uti-
från exempelvis kön eller etnicitet utan endast på den 
enskilde studentens prestation och kunskap. Detta är ett 
positivt exempel på när kårernas och universitetets sam-
arbete gör skillnad.

Studentkårerna jobbar nära universitetet i frågan om 
studiemiljön med målet att skapa kreativa och tilltalande 
miljöer. Campusplanen utgår från en gemensam vision 
om framtidens campus i Luleå och utgör grunden för 
campusutvecklingen fram till 2025. Planen är framtagen 
av f lera aktörer såsom universitetet, studentkårerna och 
näringslivet. I de övergripande strategierna lyfts bland 
annat nya mötesplatser, utbildningslokaler och boende 
nära campus. Ett resultat av planen är renoveringen av 
A-huset som färdigställdes under året, med f ler studie-
platser, attraktiva miljöer och en social plattform för stu-
denterna – en förändring som kårerna ser mycket posi-
tivt på. Kårerna ser fram emot en fortsatt utveckling av 
universitetsområdet i Luleå och vid övriga studieorter, i 
linje med målet att skapa Sveriges bästa studentmiljö. 

Avslutningsvis vill vi tacka för ett spännande år och 
ser fram emot 2017 då vi fortsätter att arbeta för att skapa 
de bästa förutsättningarna för att alla studenter ska upp-
leva den bästa tiden någonsin – att vara student vid Luleå 
tekniska universitet.

 Carl Johan Granqvist Simon Persson
 luleå studentkår teknologkåren

STUDENTERNA 
HAR ORDET
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NYHETSÅRET 2016

JANUARI

Satsning på 
specialistsjuksköterskor
Efterfrågan på specialistutbildade sjukskö-
terskor har bidragit till att universitetet kom-
pletterar utbildningsutbudet till hösten 2016 
med specialistsjuksköterskeutbildningar 
med inriktning mot operation och anestesi. 

Guldbaggar till tidigare studenter
Guldbaggegalan 2016 blev en riktig jackpot 
för universitetet. Inte mindre än sju tidigare 
studenter vid programmet film- och tv 
scenografi/attributmakeri var delaktiga i 
vinnande filmproduktioner. 

FEBRUARI

Nytt labb avslöjar sanningen
Ett labb där forskare kan mäta människors 
medvetna och omedvetna beteenden byggs 
upp på universitetet. Labbet blir en stark 
svensk förebild i att förena många olika mät-
metoder samtidigt som det ökar kvaliteten 
på forskningen och möjliggör nya forsk-
ningssamarbeten.

Först med svensk minisatellit 
i rymden
Det som ska bli den första svenskregistre-
rade miniatyrsatelliten, en så kallad cubesat, 
tillverkas av forskare vid universitetet i sam-
arbete med Open Cosmos Ltd. Satelliten 
skjuts upp inom ramen för det internatio-
nella projektet QB50.

Toppklass – LTU Big Air 2016
Imponeringsfaktorn var stor hos de 3 000 
som besökte LTU Big Air 2016. Stämningen 
var på topp, snön lyste vit mot den mörka 
natthimlen och åkarna bjöd på riktigt snyg-
ga, avancerade tricks.

MARS

Genusforskning ska öka 
konkurrenskraft
En mer inkluderande it-sektor kan öka kon-
kurrenskraften hos it-företagen. Genom 

Verksamhetsåret 2016 var ett händelserikt år för universitetet. Nyheterna 
har bland annat dominerats av forskningsframgångarna inom rymdtekniska 
system och atmosfärsvetenskap. Forskningen om Mosuldammens säkerhet 
rönte stor internationell uppmärksamhet. I slutet av året presenterades en av 
de största satsningarna i universitetets historia för att stärka nyrekrytering av 
unga forskarstuderande och forskare. Här är ett axplock av händelser som fått 
uppmärksamhet och genomslag i både nationell och internationell media. 

projektet Gender Contact Point ska universi-
tetets forskning kring genus, jämställdhet och 
mångfald bli mer tillgänglig för före tag.

Trafikfarliga växelsystem
De traditionella mekaniska automatiska 
växelsystemen i personbilar har fått en 
utmanare genom de nya elektromekaniska 
shift-by-wire systemen. Nya studier vid uni-
versitetet visar dock att det tar längre tid att 
lägga i en växel med de nya systemen vilket 
kan påverka trafiksäkerheten.

High tech-klarinetten
En klarinett som inte bara låter, utan som 
även kan lysa och påverka musiken base-
rad på rörelser. Det är resultatet av Harald 
Anderssons examensarbete i datateknik. 
Till exempel kan klarinettspelaren spela in 
det den spelar. Genom att höja och sänka 
klarinetten slår man på och av inspelningen 
och sedan spelas ljudet upp direkt i en 
högtalare. 

På jakt efter volfram
För att bedöma potentialen att utvinna 
för Europa kritiska metaller och mineraler 
undersöker forskare över hundra år gam-
malt gruvavfall. Professorerna Jan Rosen-
kranz, mineralteknik, och Åke Sandström, 
hydrometallurgi, ska även identifiera och 
utveckla innovativa och platsspecifika 
utvinningsprocesser.

APRIL

Indien första anhalt 
på väg till Mars
En prototyp av instrumentet HABIT som 
ska skickas till Mars 2020, testas under en 
Nasaexpedition till en Marsliknande miljö 
i norra Indien, Ladahk. Förhållandena i 
Ladakh är ändamålsenliga: området ligger 
på hög höjd, det är extrem torrt och kallt 
och har hög UV-exponering. Allt samman-
taget bidrar till att platsen är högintressant 
ur ett astrobiologiskt perspektiv.

Praktikplatser till nyanlända
Den ökade invandringen innebär möjligheter 
för Sverige och kan bidra till en växande 
och dynamisk ekonomi. Regeringen gav i år 
i uppdrag åt myndigheter att erbjuda 1 000 
praktikplatser till nyanlända. Universitetet 
förbereder sig för att ta emot praktikanter. 

Unikt besök av 45 ambassadörer
Universitetet hade besök av 45 ambas-
sadörer. Ett så omfattande besök från så 
många länder på en och samma gång har 
aldrig tidigare inträffat i universitetets his-
toria. Besöket blev en succé och många 
kontakter knöts. 

MAJ

Luleå–Stockholm med 
skogen i tanken
För första gången i världen testkördes en 
E85-anpassad personbil på en blandning 
av bensin och svensktillverkad förnybar 
metanol. Metanolen är tillverkad av skogs-
rester vid universitetets pilotanläggning. 
Sträckan som testkördes var mellan Luleå 
och Stockholm. 

Frozen – möten om snö, is 
och klimat
Snö är en värdefull resurs för skidindustrin 
men klimatförändringarna gör att vintrarna 
förutspås bli kortare och snöfattigare. Den 
nystartade årliga konferensen Frozen 2016 
vid universitetet fokuserar på hur innova-
tion och teknik kan skapa förutsättningar 
för skidåkning även i framtiden. 

Forskare och företag 
förhindrar cyberhot
Allt fler samhällsfunktioner kopplas upp 
mot internet vilket bidrar till att samhället 
blir mer sårbart för cyberattacker. En ny 
centrumbildning vid universitetet ska inten-
sifiera forskningen kring hur cyberhot kan 
motverkas och hur samhällskritiska funk-
tioner kan säkerställas.

Järnvägsuppfinning kan spara 
miljoner
En helt ny bärbar provare, som fästs direkt 
på järnvägsrälsen, kan mäta slitage och 
friktion med stor verklighetsförankring på 
alla typer av järnvägsräls – och därmed 
minska kostnaderna för underhåll. 

JUNI

Unik lasernavigator 
hjälper synskadade
Doktoranden Daniel Innala Ahlmark pre-
senterar en unik lösning på hur synskadade 
kan hitta och uppleva riktning och avstånd 
i sin omgivning. En lasernavigator komplet-
terar den vita käppen och hjälper synska-
dade att orientera sig.
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Rust never sleeps
I ett nytt forskningsprojekt ska forskare vid 
universitetet försöka hitta metoder för att 
minska oxidering av gruvavfall. Det är en 
utmaning av stora mått där en lösning av 
problemet skulle kunna ge stora miljöför-
bättringar.

Ny teknik för att återvinna fosfor
Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, 
Sandviken Energi och det internationella 
företaget Andritz ska i ett gemensamt kon-
sortium arbeta för en teknisk lösning för att 
kunna återvinna fosfor från avloppsslam.

JULI

45 mnkr till 
Hållbart samhällsbyggande
Universitetets forskargrupper inom Bygg-
produktion och VA-teknik fick cirka 45 mnkr 
av totalt 140 mnkr inom det riktade Formas-
programmet Hållbart samhällsbyggande. 
Samtliga projekt ingår i universitetets forsk-
nings- och innovationsområde Attraktivt 
samhällsbyggande.

Analys av konfliktfyllda processer
Marina nationalparker är vårt starkaste 
verktyg för att skydda haven och etablera 
ett hållbart användande av havens resurser. 
Men att etablera en marin nationalpark har 
visat sig vara konfliktfyllt och forskning vid 
universitetet ska ta reda på varför.

AUGUSTI

2 400 nya studenter snart 
på plats
2 465 nya studenter skrev in sig på universi-
tetets utbildningsprogram. Populära utbild-
ningar var skådespelar- sjuksköterske-, 
fastighetsmäklar-, grundskollärar-, civileko-
nom- och systemvetarutbildningen samt 
civilingenjörsutbildningen i rymdteknik.

Superskikt gör solceller mer 
effektiva
Universitetet ligger långt fram med forsk-
ningen på framtidens solceller. Forskaren 
Francesco Enrichi rekryterades via Vinno-
vas samarbetsprogram Mobility for Growth 
för att utveckla spektrala omvandlingsskikt 
som ökar effektiviteten i solceller.

SEPTEMBER

Ny specialpedagogutbildning 
lockar
Den nya distansutbildningen för special-
pedagoger vid universitetet startade och de 
20 platserna hade många sökande per plats. 
En förklaring är den flexibla studie formen.

Ny träsvets för världsledande 
forskning
Träteknik vid universitetet har som ambition 
att bli en av de ledande forskargrupperna 
i världen inom området träsvetsning och 
ytmodifiering av trä. I linje med detta inves-
terar universitetet i en vibrationssvetsma-
skin anpassad för trä, den första i Sverige.

Minskar tågförseningar i Sverige
Järnvägstekniskt Centrum (JVTC) vid uni-
versitetet har utvecklat nya banbrytande 
spårväxlar som kan göra tågen på Sveri-
ges järnvägar punktliga igen. Trafikverket 
planerar att testa konceptet på svenska 
järnvägar under 2017. 

Studenters truckhytt 
når industrin
En hytt till en 60 tons slaggtruck har tagits 
fram inom ett examensarbete i teknisk 
design vid universitetet. Lösningen blev så 
lyckad att uppdragsgivaren vill sätta proto-
typen i produktion under 2017.

OKTOBER

Wallenberg satsar på 
universitetet
Tre stora aktörer, med Knut och Alice Wal-
lenbergs stiftelse i spetsen, satsar tillsam-
mans med universitetet 100 mnkr på att 
stärka nyrekryteringen av unga forskar-
studerande och forskare till universitetet. 
Satsningen är en av de största på universi-
tetet någonsin. 

Elektricitet gör koldioxid 
miljövänligare
Forskare vid universitetet utvecklar en 
nydanande teknik som innebär att koldioxid 
fångas in och avskiljs från rökgaserna för 
att sedan omvandlas till samhällsnyttiga 
kemikalier. Försöken genomförs i samver-
kan med SSAB:s stålverk i Luleå.

Samarbetsavtal om 
gruvforskning i Peru
En månad innan Sveriges ambassad offici-
ellt återinvigdes i Peru undertecknades ett 
avtal mellan universitetet och Universidad 
Nacional San Augustin (UNSA), Arequipa 
i Peru. Nu väntar ett flerårigt samarbete 
kring gruvforskning och utbildning.

NOVEMBER

Förstudie om forskning 
i Kaunisvaara
Universitetet beviljades medel för en förstu-
die om att göra den nedlagda gruvan i Kau-
nisvaara till en forskningsgruva. Förstudien 
presenteras under våren 2017.

Högtidlig prisutdelning av 
Årets alumn
Över 100 personer kom för att hylla mot-
tagarna av utmärkelsen Årets alumn vid 
universitetet. Pristagarna var Maria Ågren, 
generaldirektör vid Transportstyrelsen och 
Olov Renberg, en av grundarna av Beha-
vioSec.

Framtidens mineralutvinning 
i rymden
Asteroider som används till gruvdrift och för 
att bygga infrastruktur åt människor som 
ska allt längre ut i rymden kan vara fram-
tiden. Professor Reza Emamis forskning 
handlar om att utforma och utveckla auto-
noma rymdfarkoster för asteroidprospekte-
ring och omdirigering av asteroider.

DECEMBER

Snötemperatur kan förutse 
jordbävningar
Avvikelser i yttemperatur på snötäcken kan 
vara ett sätt att förutse jordbävningar. Enligt 
forskning vid universitetet kan en högre 
snötemperatur indikera att en jordbävning 
inträffar inom två till tre veckor.

Pokémon Go:s succéfaktorer 
studeras
Under juli laddades Pokémon Go ned 
100 miljoner gånger. En forskargrupp ska 
undersöka vad som gör spelet så populärt 
för att använda kunskapen i vidare studier 
av barns fysiska aktivitet och gamifica-
tion. Även hur faktorer som vinter och kyla 
påverkar ett spel som Pokémon Go ska 
undersökas.

Unikt snölabb i Luleå
Forskare vid universitetet bygger upp ett 
unikt labb för att karaktärisera och studera 
snö. Snöflingor samverkar med andra snö-
flingor och bildar ett täcke som får olika 
egenskaper. Det är dessa egenskaper som 
forskarna vid universitetet är intresserade 
av och ska granska i minsta detalj. Forskar-
na knutna till labbet ska vidareutveckla olika 
metoder för att karaktärisera snöstruktur.

37 miljoner till intelligenta 
gruvsystem
Universitetet deltar, som enda svenska läro-
säte, i ett nytt stort EU-projekt om intelli-
genta gruvsystem. Forskare vid universitetet 
får totalt nära 37 mnkr för forskning, utveck-
ling och innovation om ny intelligent teknik, 
säkerhet, hållbarhet och arbetsförhållanden 
inom gruvnäringen.
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FORSKNING
Universitetet har ett utvecklat samarbete och ledande roller i stora regionala,
nationella, europeiska och internationella satsningar, vilket visar på förmåga
att utifrån högkvalitativ forskning skapa kunskapsförnyelse, innovation och
nytta. Forskningssamarbetet inom den arktiska regionen har stärkts under 
året där universitetets forskning, för det hållbara samhället, med koppling 
till våra gemensamma naturresurser samt snö, is och kyla är en stark 
konkurrensfördel. Universitetet har beviljats 100 mnkr för forskning inom rymd 
och fysik och EU-medel motsvarande 88 mnkr för bland annat projekt som 
löser samhällsutmaningar genom användandet av Internet of Things (IoT) 
samt projekt inom gruvnäringen som baseras på intelligent teknik, säkerhet, 
hållbarhet och arbetsförhållanden.
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Forskning som förändrar 
Universitetet bedriver forskning av hög 
kvalitet som i huvudsak är behovsmoti-
verad och bedrivs i samarbete med 
externa intressenter. Tillsammans med 
samarbetspartners utvecklar universitetet 
ny kunskap och bidrar till lösningar på 
samhällsrelevanta utmaningar. Universi-
tetet verkar såväl inom den internatio-
nella vetenskapsgemenskapen som i nära 
samverkan med företag och organisa-
tioner regionalt, nationellt och interna-
tionellt.

Universitetet har som målsättning 
att uppnå en hög andel externfinans-
i e rad forskning. Detta begränsas dock 
av tilldelat anslag för forskning, då 
externa finansiärer i stor omfattning 
kräver samfinansiering från universi-
tetet. Under 2016 uppgick de externa 
medlen till 574 mnkr, motsvarande 
61 procent av den totala forsknings-
finansieringen.

Universitetet har lyckats mycket 
väl med att involvera industrin i den 
forskning som bedrivs och är fortfa-
rande ett av de lärosäten i Sverige som 
har starkast koppling till näringslivet. 

Universitetet fortsätter att utveckla 
forsknings- och innovationsmiljöer 

Tabell
1
 Andel extern 
 forskningsfinansiering

(%)  2014 2015 2016 

  63 62 61

KÄLLA: AGRESSO

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Adjungerade
professorer

Gäst-
professorer

Totalt

29

0 100

27

16 84

Antal adjungerade professorer och gästprofessorer

41

45

48

Tabell
2

KÄLLA: PRIMULA

38

70

72

86

2 98

14 86

15 85

6 94

7 93

6 94

10 90

Kvinnor, %
Män, %

som framgångsrikt hävdar sig i kon-
kurrensen och som är attraktiva part-
ners för industrin och det övriga sam-
hället. Genom att engagera adjungera-
de professorer, lektorer, adjunkter och 
gästprofessorer skapas nya kontaktytor 
som stärker samarbetet med näringsliv 
och offentlig sektor. Universitetets 
mål, i enlighet med Vision LTU 2020, 
är att universitetet ska ha 90 adjunge-
rade och gästprofessorer år 2020. 
Antalet adjungerade och gästprofesso-
rer uppgår till 86, vilket är en ökning 
med 19 procent sedan samma tid i f jol. 
Balansen mellan kvinnor och män är 
dock ojämn och innebär en fortsatt 
utmaning för universitetet.

Vetenskaplig produktion 
Universitetet har under de senaste åren 
framgångsrikt satsat på att öka volymen 
av vetenskapliga artiklar och konstnär-
liga produktioner för att främja målet 
om ökad synlighet i det internationella 
forskarsamhället. En central åtgärd är 
att uppmuntra publicering genom en 
presta tionsbaserad intern resursfördel-
ningsmodell. En publiceringsersättning 
utgår även till konstnärliga produktioner 
som uppnår internt fastställda kriterier.

Den strategiska satsningen på publi-
ceringsersättning har sedan införandet 
resulterat i en kulturförändring med 
markant ökad publicering av univer-
sitetets forskningsresultat. Den uppåt-
gående trenden fortsatte även under 
2016, och antalet har dubblerats över 
en femårsperiod. Den kraftiga ökning-
en beror på att antalet publicerande 
forskare vid universitetet har ökat.  

Utöver antalet vetenskapliga publi-
kationer mäts även kostnaden per 
publikation. Produktionskostnaden per 
artikel minskade med 30 procent jäm-
fört med föregående år, vilket i viss 
mån speglar att kostnaderna för forsk-
ning inte ökat i samma omfattning 
som antalet publicerade artiklar. 

Antalet konstnärliga alster ökade 
något men ligger på en liknande nivå 
som 2015.

En utmaning för universitetet är att 
öka kvaliteten i, och citeringarna av, 
universitetets publikationer för att där-
igenom öka konkurrenskraften. För att 
gagna en sådan utveckling implemen-
terade universitetet från och med 2015 

Refereegranskade
vetenskapliga publikationer

Tabell
3A

KÄLLA: DIVA OCH AGRESSO

0 300 600 900 1200 1500

788

39
28
31

777
1 079

1 161
1 240

891

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

Vetenskapliga artiklar (antal)

Konstnärliga produktioner (antal)

Kostnad per publikation (tkr)*

* kostnad beräknas endast på vetenskapliga artiklar

500 1000 1500

2012 2013 2014 2015

2015

2016

2014

2015

2016

Antal
förstahands-

sökande

Antal
förstahands-

sökande
95 9388 8691

232

212

205

Förstahandssökande och registrerade nybörjare
på avancerad nivå

1 614

1 341

1 790

Tabell
10

41

49 51

54 46

52 48

64 36

59 41

ANTAL PUBLIKATIONER MED MINST EN ADW

Tabell
?
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KÄLLA: VETENSKAPSRÅDET (WEB OF SCIENCE)

91

56

49

29

 Antal toppciterade 
 publikationer 
 i Web of Science

Tabell
3B

Antal publikationer med minst en författare 
från universitetet bland de tio procent mest 
citerade i Web of Science.
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 Andel toppciterade 
 publikationer per 
 ämnesområde 2012-2015

Tabell
3C

Teknik

Samhällsvetenskap
Medicin
Matematik

Kemi

Humaniora

Geovetenskap

Fysik
Biologi

KÄLLA: VETENSKAPSRÅDET (WEB OF SCIENCE)

en differentierad publiceringsersättning 
som särskilt premierar publicering i 
högrankade tidskrifter/publikations-
serier. För att en publikation ska bedö-
mas som högkvalitativ, och generera 
den högre publiceringsersättningen, 
krävs att den är i tidsskriftsartikel-
format och finns i Web of Science, 
alternativt har nivå 2 på de danska eller 
norska listorna över välrenommerade 
vetenskapliga journaler. Under året var 
68 procent av universitetets vetenskap-
liga publikationer högkvalitativa vilket 
är likvärdigt med nivån för år 2015. Av 
de konstnärliga produktionerna som 
godkändes för ersättning bedömdes 16 
procent som högkvalitativa i och med 
att de har förekommit i ett samman-
hang med högt internationellt anse-
ende, motsvarade siffra för 2015 var 25 
procent. 

Utöver att mäta universitetets publi-
ceringsgrad i högkvalitativa tidskrifter 
och bokserier är det relevant att utvär-
dera det genomslag publikationerna 
får i akademin. Under perioden 2012–
2015 har universitetet publicerat 225 
topp citerade artiklar. Ökningen mellan 
2012 och 2015 uppgår till lite drygt 
200 procent. De toppciterade artik-
larna återfinns främst inom tekniska 
forskningsämnen men universitetet 
producerar också inf lytelse rik forsk-
ning inom kemi, samhällsvetenskap 
och geovetenskap.

Regional och nationell 
samverkan
Regional och nationell samverkan sker 
inom utbildning och forskning och in-
volverar både näringsliv och offentlig 
sektor.

Regional utveckling samt hälso- och sjukvård;  
Under året undertecknade universitetet 
och Norrbottens läns landsting en ge-
mensam avsiktsförklaring om en långsik-

tig och strategisk samverkan inom regi-
onal utveckling, kompetensförsörjning, 
forskning, utbildning samt infrastruktur. 
I avsiktsförklaringen anges målen: 
n att vara i framkant när det gäller 

utvecklingen av framtidens vårdut-
bildningar och kompetensområden 
som stödjer den digitala strukturom-
vandlingen inom hälso- och sjuk-
vården; 

n att främja och stödja gemensamma 
ansökningar om forsknings- och 
utvecklingsmedel med syfte att 
bygga hållbara strukturer för inno-
vation, tillväxt och starka forsk-
ningsmiljöer i regionen.

Regionalt näringsliv; Universitetet sam-
arbetar med kommunernas näringslivs-
chefer och företag i Norrbotten och 
Västerbotten för att nå små och medel-
stora företag (SME).

Rymdforskning; Projektet Rymd för 
inno  vation och tillväxt (RIT), finan-
sieras av EU med målet att skapa en 
hållbar tillväxt i Norrbotten och stärka 
regionens roll som Sveriges ledande 
rymdregion. Innovationer skapas 
genom samarbete mellan akademi och 
näringsliv. I universitetets rymdfors-
karskola arbetar 19 doktorander med 
tekniska och vetenskapliga utmaningar 
kopplade till rymdindustrins behov. 
Arbetet sker genom f lera FoU-projekt 
som till exempel Möjliggörande av 
innovation inom rymdtillverkning, 
Mjukvarudefinierad radio för mark-
baserad kommunikation med satelliter 
och Ny mätmetod för ballong buren 
stratosfärisk vindprofilering. RIT har 
under året arrangerat tre större möten 
mellan projektets medlemmar och 
regionala SME.

Datacenter; Den första delen av värl-
dens första öppna datacenter för ex-
perimentell forskning och innovation, 
Infrastructure and Cloud datacenter 
research Environment (SICS ICE), in-
vigdes 2016. Bakom initiativet står SICS 
North Swedish ICT AB och universi-
tetet. Det nya centret ska fungera som 
ett stöd för forskning om bland annat 
datacenterteknik, cloud och big data. 
Eftersom digitalisering medför ökande 
energianvändning kommer även forsk-
ning inom energi- och byggnadsteknik 
att bedrivas. I dagsläget är tre större pro-
jekt inom centret beviljade finansiering:   
n Sendate Extend, finansierat av Vin-

nova, som handlar om Automation 
och driftoptimering med en total 

projektbudget på 4,2 mnkr för uni-
versitetet; 

n Draft, finansierat av Energimyndig-
heten, som handlar om Luftf löden 
med en total projektbudget på

 1,1 mnkr för universitetet; 
n Datacenter Microgrid Interaction, finan-

sierat av Energimyndigheten, som 
handlar om integration av datacenter 
i smarta elnät, med en total projekt-
budget på 2,8 mnkr för universitetet. 

En utbyggnad av SICS ICE har påbör-
jats, vilket är ett resultat av universitetets 
satsning.

Nyttodriven forskning
Universitetet samarbetar med stora inter - 
nationella företag, bland andra LKAB, 
Boliden, SSAB, Ericsson, Vattenfall, Volvo, 
SKF, Sandvik, GKN Aerospace Sweden, 
BillerudKorsnäs, Gestamp Hardtech och 
Skellefteå Kraft.

Resultat av samarbetet
AB Volvo och Scania; Under året genom-
förde universitet ett projekt som handlar 
om att minska friktionen mellan kolv-
ringar och cylinderfoder i lastbilsmo-
torer tillsammans med AB Volvo och 
Scania. En unik testutrustning togs fram 
och testerna visar att det finns potential 
att halvera friktionen. Detta möjliggör 
en minskning av bränsleförbrukningen 
på flera procent, vilket är av stort värde 
för miljön och åkeriföretagen. Projektet 
finansieras av Energimyndigheten. Uni-
versitetet startade tillsammans med Volvo 
Cars ett projekt vars syfte är att minska 
bränsleförbrukning.

GKN Aerospace Sweden; Universitetet 
samarbetade med GKN Aerospace Swe-
den inom konstruktionsprocesser för 
3D-printade komponenter till raket-
motorer. I samarbetet utvecklas kompo-
nenter med kapacitet att klara extrema 
belastningar under höga temperaturer 
vid raketuppskjutning. Två doktorer i 
materialteknik disputerade under året i 
samarbete med GKN Aerospace Sweden. 
Samarbetet omfattade även studentpro-
jekt och examensarbete. 

SKF och BillerudKorsnäs Karlsborg; Till-
sammans med SKF och BillerudKorsnäs 
Karlsborg testade universitetet en pro-
totypsensor för lagerövervakning i pap-
persmaskinen på BillerudKorsnäs an - 
 läggning i Karlsborg. Sensorn är utveck-
lad av universitetets forskare på SKF 
University Technology Center och kan 
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mäta vattenföroreningar i smörjfett. Bil-
lerudKorsnäs kunde tack vare sensorn 
byta lager i pappersmaskinen innan ett 
lagerhaveri skedde och förhindrade där-
igenom ett oplanerat driftstopp.

Ericsson Research; Ericsson Research 
i Luleå hade forskare vid universite-
tet som arbetade med hur lösningar 
inom ny smart teknik kan användas och 
unikt anpassas för att filtrera, rekom-
mendera och presentera information 
unikt anpassad för varje individ eller 
grupper av individer. Lösningarna har 
gått vidare till patentansökningar.  Vin-
nova beviljade projektet Concedo, ett 
samarbete inom digitala kontrakt såsom 
blochchain. 

Skellefteå Kraft; Universitetet samarbe-
tade med Skellefteå Kraft i ett fler-
tal projekt. FP7-projektet OrPHEuS 
fokuserar på att optimera synnergief-
fekter av olika energislag, till exempel 
fjärrvärme och el, för smarta städer. I 
projektet Sense  Smart Region ska IoT 
bidra till regional ”smarthet”, under-
lätta informationsåtkomst och förståelse 

av information i vardagliga miljöer. I det 
Vinnova- finansierade projektet iVOS 
(IoT inom vård och omsorg i Skellefteå 
kommun) är målsättningen att Skellefteå 
Krafts infrastruktur i form av elmätare 
och fjärrvärmemätare ska kunna använ-
das för andra syften än det huvudsakliga 
användningsområdet, i detta fall e-Hälsa. 
Universitetet ansvarar för IoT-kompe-
tens och det tekniska arkitekturarbetet i 
projektet.

SKF och Skellefteå kraft; Universitetet 
påbörjade ett samarbete med SKF och 
Skellefteå kraft som går ut på att för-
bättra tillståndsövervakning av vindkraft-
verk i kallt klimat. Problemställningen 
är att kyla och påbyggnad av is påverkar 
livslängden på komponenter i vindkraft-
verken, något som leder till höga ser-
vicekostnader och stillestånd. Skellefteå 
Kraft är även engagerade i styrelsen för 
centrumbildningen Säkerhet i samhälle 
och kritiska infrastrukturer, som bildades 
under året.
AB Sandvik Coromant; Inom Fastelabo-
ratoriet, ett Vinnova Excellence Center, 
har forskare vid universitetet i samarbete 

med AB Sandvik Coromant utvecklat 
och tagit i drift ett simulerings program. 
Programmet är resultatet av tidigare ge-
nomförd forskning inom centrumbild-
ningen vilken har gjort det möjligt att 
direkt ta tillvara nödvändig information 
för en fullständig produktdefinition i ett 
CAD-system. 
Vattenfall Vattenkraft; Vattenfall Vatten-
kraft och universitetet samarbetar på 
flera nivåer, via studentprojekt, exa-
mensarbeten, doktorandprojekt och 
seniorforskning inklusive flera ad-
jungeringar av professorer, varav en 
med start 2016. Under året användes 
universitetets experimentella utrust-
ning för mätningar i en stor och unik 
vattenkanal vid Vatten fall Vattenkrafts 
forsknings anläggning i Älvkarleby, vilket 
resulterat i gemensamma vetenskapliga 
publikationer mellan universitetet, Vat-
tenfall Vatten kraft och Svenskt Vatten-
kraftcentrum. Liknande mätningar i en 
turbinrigg lade under året grund för en 
doktorsavhandling. 
Gestamp Hardtech; Universitetet och 
Gestamp Hardtech har under lång tid 
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samarbetat inom området hållfasthet. 
Forsknings samarbetet har under 2016 
resulterat i en doktorsexamen och sex 
artiklar i internationella tidskrifter.

Centrumbildningar
Vid universitets centrumbildningar ut-
vecklas ny kunskap tillsammans med 
företag, myndigheter och offentliga 
aktörer. Exempel på centrumbildningar 
vid universitetet är;

Centrum för Innovation och e-Hälsa (EIC) 
är verksamt inom området e-Hälsa med 
fokus på verksamhetsutveckling och 
innovationer inom hälsa, vård och om-
sorg. Verksamheten grundas på samver-
kan mellan akademi, landsting, kommu-
ner och näringsliv. EIC utgör en nod i 
ett innovationssystem där digitalisering, 
teknik, tjänster och arbetssätt utvecklas. 
Målet är att öka effektivitet, nytta, kvali-
tetet och patientsäkerhet med syfte att 
uppnå en jämlik och personcentrerad 
hälso- och sjukvård. Under året har EIC 
i huvudsak rekryterat fler deltagande 
parter till centrumbildningen och foku-
serat på att bygga upp olika test- och 

utvecklingsmiljöer. Ett exempel är det 
verklighetslabb, med finansiering via 
Vinnova, som etableras på ett vård- och 
omsorgsboende inom Luleå kommun 
med syfte att utveckla framtidens bo-
ende.
Dag&Nät är utsett av branschorgani-
sationen Svenskt Vatten till nationellt 
kompetenscentrum inom dagvattens- 
och ledningsnätsområdet. Partners i 
Dag&Nät är, utöver VA-teknik vid 
universitetet, även Luleå kommun och 
Skellefteå kommun, Vatten och Avfalls-
kompetens i Norr (Vakin) i Umeå, 
Mitt-Sverige Vatten i Sundsvall, Vatten 
Östersund samt Svenskt Vatten. Projekt 
genomförs med finansiärer som Formas, 
Vinnova, EU och Länsförsäkringar. Un-
der 2016 omsatte verksamheten inom 
Dag&Nät cirka 25 mnkr. Forskningen 
fokuserar på att åstadkomma mer håll-
bar dagvattenhantering, för att säker-
ställa kommande generationers tillgång 
till rent vatten och för att minska risken 
för framtida översvämningar. Dag&Nät 
är även djupt involverat i de pågående 
samhällsomvandlingarna till följd av 
gruvbrytningen i Malmfälten. Bland an-

nat utförs en hållbarhetsanalys för olika 
typer av ledningsförläggning i kallt kli-
mat i Gällivare och en Formasfinansie-
rad utvärdering av tekniken gröna tak 
(GT), dess prestanda och utformning i 
kallt klimat i Kiruna.

SKF-LTU University Technology Center for 
advanced condition monitoring arbetar med 
att utveckla morgondagens teknologi för 
övervakning av maskiner med så kallade 
smarta kullager. Huvudpartner i cen-
trumet är SKF. För närvarande är nio 
doktorander anställda i projektet utöver 
sex seniora forskare. Under året har en 
doktorsavhandling presenterats och flera  
vetenskapliga artiklar och rapporter har 
publicerats. Resultaten har även spridits 
via internationella konferenser och pu-
blika event arrangerade av centrumet 
och dess partners.

Järnvägstekniskt Centrum (JVTC) bedriver 
forskning och utveckling inom drift, 
driftsäkerhet och underhåll för högre 
tillgänglighet, säkerhet samt kapacitet 
inom järnvägstransportsystemet. JVTC 
har på ett framgångsrikt sätt drivit det 
högteknologiska järnvägsprojektet 
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ePilot med mål att utveckla och imple-
mentera eUnderhåll i det svenska järn-
vägssystemet. Ett antal delprojekt har 
testat och levererat lösningar som till 
exempel: 

n Användning av trendanalys för hjul-
profilförslitning.

n Mätutrustning som kan leverera 
kontinuerlig tillståndsinformation 
över infrastruktur.

n Kamerabaserad övervakning och 
tillståndskontroll av spårväxlar som 
reducerar underhållskostnader och 
tågförseningar.

n Industriell plattform och infrastruk-
tur för data- och informationsut-
byte.

n Satellitövervakning för att bevaka 
sättningar på banan.

n ReRail, metod för rälsbyte, för 
provdrift i operativ miljö.

n Detekteringsutrustning för saknade 
järnvägsbefästningar.  

n Utveckling av en GIS-baserad lös-
ning för att undersöka om det finns 
människor eller djur i spårets när-
område. 

Ett tjugotal partners har deltagit i pro-
jekten. JVTC har under året beslutat 
att etablera Testbädd Järnväg tillsam-
mans med sina medlemsföretag i syfte 
att förbättra möjlighet att testa och im-
plementera forskningsresultat i järnvägs-
systemet.

Centrum för högpresterande stål (CHS) har 
en unik styrkeposition vilket bidragit 
till att industriell utveckling, i samver-
kan med akademisk forskning, har satt 
Sverige och Luleå-regionen på världs-
kartan inom området högpresterande 
stål. CHS syfte är att ytterligare förstärka 
regionens position inom området, bland 
annat genom vidareutveckling av kom-
petens och industriella tillämpningar, 
stärkt regional och nationell samver-
kan mellan företag samt utveckling av 
ett innovationssystem för högpresteran-
de stål. Under året har bland annat en 
doktorsavhandling presenterat modeller 
användbara vid simulering av lokalise-
ringsproblem, bland annat vid krock- 
och brottanalyser. 

Under året har även planerings-
arbete avseende den sjätte interna-
tionella konferensen om Hot Sheet 
Metal Forming of High-Performance 
Steel, CHS² 2017, pågått. CHS² är den 

ledande plattformen för vetenskapligt 
utbyte inom området presshärdnings-
teknologi och utgör den viktigaste 
mötesplatsen för det internationella 
forskarsamhället inom området.

Arktiskt samarbete
Ett unikt samarbete inleddes för att 
samla universitetsresurser i norra 
Sverige, Norge och Finland kring  
Arktis. I september undertecknades av-
talet om en ”Joint Arctic Agenda” mel-
lan universitetet, norska Universitetet i 
Tromsö, finska Lapplands universitet i 
Rovaniemi samt Uleåborgs universitet. 
De fyra universiteten har tillsammans 
avsatt 6 mnkr för detta samarbete. 
Universiteten ligger nära varandra 
geografiskt och har kompletterande 
utbildningar. 

Samarbetet inom Joint Arctic 
Agenda sker initialt inom framför allt 
områdena gruva, energi, informations- 
och kommunikationsteknologi (ICT) 
samt hälsa och omfattar utbildning, 
forskning och innovationer. Flera pro-
jekt har initierats under året som till 
exempel:

Winter school about energy transition in the 
Nordic North inom energiområdet, där 
studenter från de fyra lärosätena läser en 
gemensam kurs med studiebesök i de 
tre länderna.

Nordic Mining school inom gruvområdet, 
är ytterligare en gemensam utbildnings- 
och forskningssatsning. 

eBUP, handlar om e-hälsotjänster 
inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Samhällen på hal is är ett forsknings- 
och utvecklingsprojekt som fokuserar 
på kulturarv och klimatkänslig sam-
hällsplanering för att säkerställa håll-
bara byggda miljöer och livskvalitet i 
nordliga och arktiska områden.

Arctic Apps, som ska utveckla en håll-
bar digital plattform för hälsofrämjan-
de arbete i nordliga/arktiska områden.

Under 2016 valde värdnationen 
för Arktiska rådet, USA, att förlägga 
konferensen Best Practices for Mining and 
Sustainable Development in the Arctic, till 
Luleå. Under två dagar diskuterades 
hållbar gruvdrift i Arktis, dess möjlig-
heter och utmaningar. Tidigare work-
shops har under denna period hållits i 
Reykjavik på Island, Nuuk på Grön-
land och Helsingfors i Finland.

Universitetet deltog 2016 på ett 
möte vid norska ambassaden där syftet 
var att främja mötesplatser för poli-
tiker, akademi och näringsliv inom 
Arktis. Universitetets forskning pre-
senterades även vid konferensen Euro-
pean Works of Regions and Cities 
(EWRC) i Bryssel.

Internationell samverkan 
och EU-finansiering
Nya samarbeten initierades och ett sam-
arbetsavtal har tecknats mellan univer-
sitetet och Universidad Nacional San 
Augustin (UNSA) i Peru. Samarbetet 
innefattar teknisk forskning och utbild-
ning inom gruvområdet. I uppdraget 
ligger också hjälp med att bygga upp 
laboratorium och införskaffa analysut-
rustning samt forskning och utbildning 
om sociala, miljö-, och samhällsrelatera-
de frågor inom gruvdrift. Även världens 
ledande diamantproducent, Botswana, 
vill ta del av svensk gruvforskning och 
universitetet planerar för att inleda ett 
samarbete med aktörer i landet.

Universitet skickade in 80 projekt-
ansökningar under 2016 till EU:s ram-
program för forskning och innovation 
Horizon 2020 (H2020). Hittills har 
tolv av dessa projekt beviljats medel, 
vilket motsvarar 88 mnkr att fördelas 
under kommande tre år. Av de bevil-
jade projekten framstår Sustainable 
Intelligent Mining Systems (SIMS) och 
Productive4.0 som särskilt betydande 
för universitetet både avseende sam-
verkan, inriktning och omfattning. 

Samverkansprojektet SIMS har 
beviljats finansiering under hösten 
2016. Projektet startar 2017 och kom-
mer att pågå under tre år med en 
total budget på 168 mnkr. EU står 
för huvuddelen av finansieringen via 
H2020. Av totalbudgeten går nära 
37 mnkr till universitetet för forsk-
ning, utveckling och innovation av 
intelligenta gruvsystem. SIMS är ett 
av de största EU-projekten någonsin 
inom gruvteknik. Målet med SIMS 
är att utveckla gruvindustrin i EU, 
med fokus på ökad jobbtillväxt och en 
förbättrad gruvbrytning bland annat 
beträffande hållbarhet och säkerhet. 
Projektet koordineras av Atlas Copco 
med ABB, Boliden, Ericsson, LKAB 
och Mobilaris som partners samt med 
universitetet som svensk akademisk 
partner.
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Productive4.0 startar 2017 och 
kommer att pågå under tre år. I 
projektet deltar 112 organisationer 
och den totala budgeten uppgår till 
ca 1 mdkr. Budgeten för universitetet 
uppgår till 37 mnkr. 

EU:s regionala program 
Externa medel från EU:s nationella 
strukturfonder, territoriella fonder samt 
Kolarctic ENPI CBC uppgick under 
året till 22 mnkr.

De territoriella fonderna omfattar 
fem olika interregionala program med 
olika geografiska programområden 
inom EU. Kolarctic ENPI CBC avser 
samarbete mellan de nordliga delarna 
av Sverige, Norge, Finland och Ryss-
land.

Den första utlysningen inom Regi-
onala utvecklingsfonden i den nya 
programperioden 2014-2020 ägde rum 
först under försommaren 2015. Medel 
från regionala utvecklingsfonden och 
territoriella fonder under 2014 och 
2015 avsåg till största delen projekt 
som fått förlängd projekttid. 

Den minskade finansieringen under 
senare år har sin förklaring i att starten 
av den nya programperioden försena-
des och att regler har förändrats. De 
förändrade reglerna innebär att den 
faktiska ersättningsnivån har minskat 
samt att programmet nu i högre grad 
riktar sig mot innovation och SME-

företag. Antalet ansökningar från 
universitetet har minskat och antalet 
beviljade projekt är lågt.

Det nya programmet inom Kolarc-
tic ENPI CBC har ännu inte startat.

Av de aktiva projekten under 2016 
är hälften finansierade av den Regio-
nala utvecklingsfonden Övre Norrland 
och hälften av de territoriella fonderna. 

EU:s forskningsprogram
EU:s forskningsprogram är sjuåriga och 
projekt som startat sent under en pro-
gramperiod fortsätter tre till fem år in i 
den nya programperioden vilket innebär 
en något jämnare finansiering jämfört 
med de regionala programmen. De ex-
terna medlen från EU:s forskningspro-
gram uppgick under året till 47 mnkr.

Under åren 2013 och 2014 skedde 
en omfattande ökning av externa 
medel från EU:s forskningsprogram. 
Utvecklingen vände under 2015 och 
finansieringen har minskat. Inom det 
7:e ramprogrammet (FP7) och H2020 
är minskningen 13 mnkr jämfört med 
2015.

Utlysningarna inom H2020 har 
blivit mindre specifika jämfört med 
FP7 och antalet ansökningar har ökat 
dramatiskt från länderna inom EU 
och även från universitetet. Detta har 
inneburit att den genomsnittliga bevil-
jandegraden i Europa har sjunkit från 
20 procent till elva procent. 

Sedan starten 2014 av forsknings-
programmet H2020 har universitetet 
lämnat in 248 projektansökningar, 
beviljats 30 projekt (en total bevil-
jandegrad på 12 procent), varav uni-
versitetet är koordinatorer i fem av 
dessa. Beviljandegraden har varierat de 
senaste tre åren; 21 procent 2014, fyra 
procent 2015 och 15 procent 2016.

Utvärderings- samt kontraktsfasen 
för projekt inom H2020 tar tillsam-
mans åtta månader vilket innebär att 
projektstart för beviljade projekt kan 
ske ett år efter ansökningsperiodens 
slut. Av totala EU-medel inom FP7 
och H2020 under 2016 utgör 72 pro-
cent finansiering av projekt inom den 
nya programperioden.

Under året har projektverksamhe-
ten inom EIT Raw Materials startat 
och de medel som redovisas inom EIT 
under 2016 avser i huvudsak Raw 
Materials.

Starka områden inom 
forskning och innovation
Universitetets starka områden inom 
forskning och innovation bygger på 
mångdisciplinärt samarbete där specia-
listkompetenser från olika komplette-
rande vetenskapsgrenar samverkar. Inom 
flera områden har universitetet stärkt 
sin position under året och är nationellt 
och internationellt ledande.

Attraktivt samhällsbyggande
Attraktivt samhällsbyggande stärker håll-
bara och attraktivt byggda livsmiljöer 
i kallt klimat genom utmaningsdriven 
forskning och utveckling av innovativa 
och helhetsmässiga system, byggnader, 
anläggningar och infrastruktur.

Området är tillsammans med 
Möjliggörande IKT viktiga partners i 
Kiruna Sustainability Centre (KSC). 
Centret, som leds av Kiruna kommun 
och finansieras av Tillväxtverket och 
Vinnova, är utsett till Sveriges 6:e 
Innovationsplattform. Syftet med KSC 
är att tillvarata den unika erfarenhet, 
kunskap och de lösningar som stads-
omvandlingen i Kiruna ger, för att 
nyttjas i framtida utveckling av håll-
bara städer både nationellt och inter-
nationellt.

Inom projektet Attract, som finan-
sierats av Vinnova, integreras sociala, 
ekonomiska, ekologiska och tekniska 
aspekter för att uppnå ett hållbart 

Tabell
04
 EU-finansiering

Mnkr  2012 2013 2014 2015 2016

EU:s Regionala program     
Regionala utvecklingsfonden 
Övre Norrland 40 35 19 4 15
Territoriella fonder 11 10 6 2 7
Kolarctic ENPI CBC 2 2 2 0 0

Total regionala program 53 47 28 6 22
Aktiva projekt (Antal) 81 72 63 60 40
     
EU:s Forskningsprogram     
Framework Programme 7 och Horizon 2020¹ 38 52 56 53 40
Research Fund for Coal and Steel (RFCS) 1 3 6 4 3
EIT Raw Materials / EIT Digital¹   6 2 4

Totalt forskningsprogram 39 55 68 59 47
Aktiva projekt (Antal) 64 64 74 79 90

¹ Externa medel för EIT Digital åren 2012 och 2013 ingår i summan för de externa medlen inom 
  Framework Programme 7.

Källa: Agresso
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samhällsbyggande. Projektet kommer 
att avslutas i slutet av 2017. Inom Att-
ract har samförlagda ledningssystem 
mellan fjärrvärme och VA i Kiruna 
utvecklats och utvärderats, med målet 
att uppnå miljö- och kostnadseffektiv 
distribution av fjärrvärme, simule-
ringsmetodik för sol- och vindstudier 
i städer, samt effektiv snöhantering för 
att skapa en attraktiv och säker vinter-
stadsmiljö. 

Inom Formasprojekten  Attractive 
living in a cold climate (ALICE) och 
Sustainable Integrated Renovation (SIRen) 
har ett kraftfullt verktyg för geografis-
ka analyser av bostäders energianvänd-
ning utvecklats. Verktyget används nu 
av Boverket och Energimyndigheten 
för att uppskatta renoveringskostnader 
och energieffektiviseringspotentialer i 
det svenska f lerbostadsbeståndet som 
underlag till den svenska renoverings-
strategin.

Effektiv innovation och 
organisation 
Effektiv innovation och organisation 
är ett mångvetenskapligt forum för 
kunskapsutveckling som bidrar till ett 
attraktivt och hållbart samhälle via ef-
fektivt och kreativt nyskapande och 
hållbara organisationer.

Under 2016 lanserades en ny kort-
baserad webb, där universitetets fors-
kare, pågående projekt och kompeten-
ser synliggörs för forskningsfinansiärer 
samt partners inom akademi, industri 
och samhälle.

Området har utvecklats mycket 
starkt med ett f lertal publiceringar 
i internationella prestigetidskrifter 
såsom Strategic Management Journal, 
Research Policy och Gender, Work & 
Organization. Forskare inom området 
har erhållit f lertalet nya projektan-
slag från bland andra Forte, Vinnova, 
Interreg Nord och Handelsbankens 
forskningsstiftelser, samt uppmärksam-
mats för framstående insatser genom 
priser och utmärkelser, däribland 
Entreprenörskapsforums Unga Fors-
karpris på 150 tkr. 

Under året har området finansierat 
ett f lertal nya institutionsövergripande 
och mångvetenskapliga forskningspro-
jekt i gränslandet mellan teknik och 
samhällsvetenskap, exempelvis Hållbara 
produkt-tjänstesystem, The role of digitali-
zation for functional product sales, Human 
sensor systems, Bio-economy based business 

models for forest industries och New Fron-
tiers in Hyperspace. Resultat som uppnås 
i projekten kan nyttjas vid utveckling 
av avancerad tjänsteförsäljning i stora 
tillverkande företag, för utformning 
av framtidens bilar och för övergången 
till en biobaserad ekonomi, baserad på 
biologiska material, och därmed ett 
mer hållbart samhälle. 

Framtidens gruvor 
Framtidens gruvor utvecklar innovativa 
lösningar längs hela värdekedjan och är 
en attraktiv partner för hållbar utveck-
ling inom gruv-och mineralsektorn. 

Under året utvecklade området 
universitetets gruvsamarbete inom 
f lertalet viktiga forum, bland annat 
inom:
n Det nationella innovationsprogram-

met Strategic Innovation Programme 
for the Swedish Mining and Metal 
Producing Industry (SIP STRIM). 
SIP STRIM leds i sin helhet av 
universitetet. Under året startade 
tio nya projekt med universitet som 
deltagare, varav åtta projekt leds från 
universitetet. 

n European Institute of Innovation 
and Technology (EIT) RawMa-
terials är inne på sitt första år, och 
berör forskningssamverkan för kom-
mersialisering av forskningsresultat, 
utbildning och affärsutveckling. 
Universitetets vetenskapliga ledare 
har medverkat som styrelseordföran-
de för EIT RawMaterials Northern 
Co-location Centre och i den natio-
nella referensgruppen i samhälls-
utmaning nummer fem (Klimatåt-
gärder, miljö, resurseffektivitet och 
råvaror) inom H2020.

n Europeiska innovationspartnerskapet 
för råvaror (EIP RM) 

n Teknikplattformen för hållbara 
mineralresurser (ETP SMR). 

Ett fokusområde under året var att driva 
förbättringen av digital forsknings- och 
utbildningsinfrastruktur inom forsk-
ningsområdet. Som ett led i detta be-
reddes flera stora ansökningar för att 
finansiera uppbyggnaden av en virtual 
reality-miljö på universitetet. Framti-
dens Gruvor har även fört dialog om 
forsknings- och utbildningssamarbeten 
med universitet i Peru, Botswana och 
Mozambique.

Förnybar energi
Förnybar energi utvecklar möjliggö-
randet av ett samhälle som använder 
naturens ändliga energiresurser på ett 
hållbart sätt. 

En av de viktigaste aktiviteterna 
inom Förnybar Energi under året är 
engagemang i så kallade groddprojekt 
som syftar till att ytterligare stärka 
området. Varje år genomförs tre till 
fyra nya projekt och under året gjordes 
satsningar på att öka deltagandet från 
samhällsvetenskapliga forskningsområ-
den. Ett resultat av detta är genomför-
da studier av integrationen av förnybar 
energi i historiska och nutida samhäl-
len i ett humanistiskt perspektiv, vars 
publikationer publicerades i de två 
tidskrifterna Environmental Huma-
nities and Environment Space Place. 
Publikationerna visar på nya insikter 
om hur energiinfrastruktur och land-
skapsestetik korsar varandra. 

Satsningen inom Förnybar Energi 
har möjliggjort en studie över f lera 
decennier för att undersöka påverkan 
av olika förvaltningsmetoder, samar-
betsformer och styrmedel på den totala 
energieffektiviteten hos LKAB. Resul-
taten kommer att användas för att 
utarbeta rekommendationer för dagens 
utmaningar på energiområdet. 

Under året genomfördes även en 
översyn av forskningen inom svensk 
vattenkraft. Resultaten kommer att 
användas för att utveckla en plan för 
det fortsatta arbetet med juridiska, 
politiska och ekonomiska aspekter för 
svenska vatten kraftsfrågor och dess 
konsekvenser för produktion av vat-
tenkraft.

Förnybar Energi har även stöttat 
teknikprojekt, avseende effektivisering 
av solceller med hjälp av termoelek-
triska nanotrådar som resulterade i 
f lera spin off-projekt som beviljades 
extern finansiering på cirka 30 mnkr.

Gränsöverskridande konst 
och teknik
Gränsöverskridande konst och teknik 
utforskar kombinationen konst och tek-
nik och de möjligheter denna kombi-
nation ger. Att producera nyskapande 
konstupplevelser står i fokus för forsk-
ningen, liksom design av upplevelser, 
produkter och konstruktioner.

Inom forskningsområdet drivs pro-
jekt för utveckling av nya interaktiva 
musik- och scenkonstteknologier. 
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Externt och internt projektstöd resul-
terade i fyra konstnärliga produktioner 
för Stråkorkestern Musica Vitae, Ber-
waldhallen, Radiokören samt Opera 
company of Croatian National Thea-
tre. Under året presenterade projektets 
forskningsresultat även i vetenskapliga 
tidskrifter och på konferenser.

Exempel på övriga aktiviteter som 
pågick under det gångna året inom 
området:
n Forskare inom distribuerade dator-

system utvecklade tillsammans med 
en professionell musiker och desig-
ner en klarinett som försetts med 
sensorer och elektronik för att möj-
liggöra nya uttryckssätt. 

n Pedagogikforskare och medietek-
nikforskare studerade den streamade 
musikens inverkan på allmänhetens 
musikaliska bildning. 

n Fysioterapeuter utforskade i samar-
bete med musiker och ljudtekniker 
sambandet mellan arbetsställning 
och musikaliskt framförande. 

n Arkitekt, i samarbete med tekniker 
och kommunalt utvecklingsföretag, 
skapade modeller för mer konstnär-
ligt utformade energitekniska instal-
lationer. 

n Akustiker studerade hur is kan 
användas som byggnadsmaterial i 
utomhuslokaler för musik. 

n Ljudteknikforskare samarbetade 
med akustiker och musiker om hur 
musikers medhörning ska optimeras 
för att minska risken för hörselska-
dor utan att påverka det konstnärliga 
utförandet.
 

Hållbara transporter 
Hållbara transporter omfattar forskning 
och innovation för attraktiva, kostnads-
effektiva och hållbara fraktlösningar an-
passade efter samhällets behov.

Under året initierade forsknings-
området med framgång f lertalet 
ansökningar både till nationella och 
regionala program samt H2020. 

Samarbetet fortsatte med både 
svenska och norska trafikverken där 
fokus ligger på nästa generations vin-
terväghållningssystem. 

Förutom vinterväghållning arbe-
tar området med att kunna utöka 
utförandet av repeterbara däck- och 
fordonstestningar i regionen genom 
ett samarbetsprojekt med resurser från 
både Hållbara Transporter och Smarta 
Maskiner och Material. Genom detta 

initiativ och tidigare etablerat sam-
arbete med Norges teknisk-natur-
vetenskapliga universitet, NTNU, har 
ett f lertal tidskriftsartiklar publicerats. 
Universitetets forskare har bjudits in 
till Riksdagen för debatt kring själv-
körande bilar, vilket visar nyttan av 
ett starkt forsknings- och innovations-
område.

Universitetet började under året 
även att bygga upp ett unikt snölabb. 
Forskningen vid snölabbet ska komma 
till nytta inom bland annat bilindu-
strin, snöindustrins tillverkning av 
snö och för att på avstånd till exempel 
kunna mäta densitet av frost och is på 
vindkraftverk. 

Under 2016 avslutades projektet 
ePilot119, ett branschsamarbete mel-
lan järnvägsföretag, entreprenörer, 
verkstäder, leverantörer, organisa-
tioner samt Järnvägtekniskt centrum 
( JVTC) vid universitet. Projektet 
leds av universitet, involverar en bred 
sammanslutning av parter inom bran-
schen, och har framgångsrikt genom-
fört ett stort antal delprojekt med det 
gemensamma målet att utveckla och 
implementera eUnderhåll i det svenska 
järnvägssystemet. Trafikverket har 
beviljat fortsatt finansiering till ePilot 
2.0 med start 2017.

 

Intelligenta industriella processer
Intelligenta industriella processer verkar 
för att utveckla industriella processer 
genom ökad produktivitet och minskad 
klimat- och miljöpåverkan. 

Universitetet har ett högt anseende 
i Europa inom området ProcessIT och 
därtill hörande teknologier vilket har 
resulterat i att universitetet koordi-
nerar och deltar i f lertalet samarbets-
projekt inom EU. Ett av de främsta 
uppdragen är universitetets roll som 
koordinator för Europas största auto-
mationsprojekt, Arrowhead, med 78 
samarbetsparter och en budget på 68 
miljoner euro. Arrowhead har skapat 
mer än 10 nya produkter som redan 
tagits till marknaden, samt tre start-up 
bolag. Ett av dessa är det svenska start-
up bolaget Thingwave som kommer-
sialiserar den intelligenta bergbulten 
som tidigare vunnit IPSO challenge i 
konkurrens med mer än 80, i huvud-
sak, amerikanska konkurrenter. 

Ett av huvudresultaten från 
Arrowhead-projektet, Arrowhead 
Framework, ett ramverk för IoT auto-

mationssystem utgör i dag det tekniska 
ramverket för uppföljningsprojektet 
Productive4.0. Productive4.0 startar 
under 2017, har en finansiering på 
totalt 1 mdkr, med 112 partners varav 
sju svenska företag samt universitetet. 
Universitetets budget ligger på  37 
mnkr. Forskningsområdet är vidare 
involverat i f lertalet stora EU-projekt 
såsom OPTi, DISIRE, EMC2 och 
euroCPS, vilka kompletteras med 
samarbetsprojekt på nationell nivå med 
samarbetsparter såsom ABB, Ericsson, 
Atlas Copco, Boliden, LKAB samt 
f lertalet SME. Forskningsområdets 
industriella samarbeten och höga kva-
litet på publikationer har resulterat i 
ett stort antal citeringar samt keynote-
anföranden vid ansedda internationella 
konferenser under 2016.

Att universitetet får ledande roller 
i stora europeiska satsningar som 
Arrowhead, Productive4.0, DISIRE 
etc. visar på universitetets förmåga att 
utifrån högkvalitativ forskning kunna 
skapa nytta för svensk och europeisk 
industri. 

Möjliggörande IKT
Möjliggörande IKT (MIKT) har en 
bred bas i universitetets forskningsresur-
ser inom informations- och kommu-
nikationsområdet. Området skapar och 
driver utvecklingen av ny IKT-baserad 
kunskap och tillämpningar inom områ-
dena e-hälsa, smarta regioner, datacenter 
och molntjänster. 

Under året etablerades en Centrum - 
bildning för säkerhet i samhälle och 
kritiska infrastrukturer. Syftet med 
centrumbildningen är att arbeta med 
säkerhets- och systemlösningar för att 
motverka samhällshot och säkerställa 
samhällskritiska funktioner.

MIKT arbetade i samverkan med 
gamification, serious gaming och 
spelteknologi för samhällsutvecklande 
funktioner. Samverkan omfattar f lera 
forskningsämnen, institutioner samt 
regionala aktörer. Totalt har 14 interna 
projekt med tvärvetenskapligt fokus 
genomförts, vilka har lett till att nya 
samarbeten skapats, både internt och 
externt, samt resulterat i nya externfi-
nansierade projekt. 

Exempel på projekt som pågick 
under året, finansierade av H2020, är 
SMARTBUY samt U4IoT. SMART-
BUY engagerar konsumenter samt 
små- och medelstora handelsföretag i 
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regionen med målet att nå en bredare 
målgrupp genom effektiva kommu-
nikationskanaler. U4IoT, som koordi-
neras av universitetet, har som mål att 
koordinera och stötta fem europeiska 
projekt med fokus på att införa stor-
skaliga pilotprojekt baserade på IoT 
runt om i Europa. 

iVOS (IoT inom vård och omsorg i 
Skellefteå kommun) är ett projekt som 
finansieras sedan november 2016 via 
Vinnovas strategiska innovationspro-
gram (IoT Sverige). 

 

Rymdforskning 
Rymdforskningen vid universitetet är 
under stark expansion och finansieras 
bland annat av European Space Agency 
(ESA), Rymdstyrelsen, Kempestiftel-
serna, regionala strukturfonder och 
universitetets labbfond. Under hösten 
offentliggjordes att universitetet i sam-
verkan med Knut och Alice Wallenbergs 
Stiftelse, Länsstyrelsen i Norrbotten och  
Kempestiftelserna satsar 100 mnkr över 
en femårsperiod, för att stärka forsk-
ningen genom nyrekrytering av forska-
re. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 
bidrar med 50 mnkr, främst till kompe-

tensuppbyggnad inom rymdvetenskap 
men även till angränsande forsknings-
områden inom fysik. 

Under året har forskargruppen 
inom atmosfärsvetenskap publicerat 
artiklar i ansedda tidskrifter, däribland 
Nature Scientific Reports. Gruppens 
forskning är bland annat inriktad på 
utforskning av planeten Mars och man 
ansvarar för det första svenska mätin-
strument, HABIT, som ska placeras på 
Mars yta i samband med ESA:s Mars-
expedition ExoMars 2020. Under året 
fortsatte testerna av HABIT. I oktober 
nådde den europeisk-ryska rymdson-
den ExoMars 2016 planeten Mars. På 
den satellit som nu kretsar kring Mars 
finns instrumentet ACS, vars data 
rymdforskare från universitetet är med 
och analyserar.

Forskare inom rymdtekniska system 
vid universitetet byggde under 2016 
den första svenskregistrerade minia-
tyrsatelliten, en så kallad cubesat, som 
ska skjutas upp inom ramen för det 
internationella projektet QB50. Pro-
jektets uppdrag involverar närmare 
50 satelliter, byggda av internationella 
team inom akademin i samarbete med 

industrin, som kommer utföra mät-
ningar i den till stora delar outforskade 
lägre termosfären. 

I Kiruna färdigställdes NanoSat 
LAB och MarsLab, vilket ger förut-
sättningar för att vidareutveckla forsk-
ningen. 

Rymdforskarskolans tredje omgång 
genomförs under 2015 till 2019 i 
samverkan med Rymdstyrelsen, SSC, 
GKN, IRF och RUAG och har idag 
19 doktorander anslutna.

Smarta maskiner och material
Smarta maskiner och material (SM2) 
inbegriper flera kompetensområden så-
som modellering, simulering, sensorer 
och applikationer inom SM2. 

Under året har sex tvärvetenskap-
liga projekt lett till åtta populärveten-
skapliga presentationer, 21 vetenskap-
ligt granskade tidskriftspublikationer, 
fyra konferenspresentationer och två 
inbjudna föredrag. 

Andra exempel på resultat från 
forskningsområdet är: 
n en modell som visar att smarta lös-

ningar för att upptäcka hinder och 
göra justeringar på en skogsmaskin 
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kan förbättra förutsättningarna för 
tillväxt på hyggen avsevärt.

n nya multifunktionella och miljö-
vänliga kompositer för vattensmörj-
ning.

n en smart beräkningsmodell för till-
verkning av smarta kompositer.

n nya och validerade modeller gäl-
lande smarta fetter för smörjning.

n en utvecklad metod för cancerde-
tektering, vars resultat medförde 

beviljad finansiering från Veten-
skapsrådet. 

Under 2016–2017 pågår fyra institu-
tionsövergripande vetenskapliga projekt. 
De är baserade på en megatrendanalys 
genomförd av unga forskare, med mål 
såsom energieffektiv kylning av servrar 
i datacenter samt klassificering av snö 
med hjälp av holografi till nytta för 
bland annat biltestverksamhet och smar-
ta skidanläggningar. Dessutom pågår ett 
forskningssamarbete om riktad medi-

cinering för bättre effekt och mindre 
användande av läkemedel. 

Universitetet vann under året värd-
skapet för en internationell konferens 
som handlar om tillverkning av kom-
positer, ett material med stor betydelse 
för SM2. Konferensen kommer att äga 
rum 2018.

Under året producerades 252 gran-
skade tidskriftspublikationer på rele-
vanta forskningsämnen inom SM2 på 
universitetet. Flera stora ansökningar 
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om centrumbildningar har genom-
förts, nio stycken till VINNOVA med 
stöd från SM2. Under året satsade SM2 
på att utveckla två framtida tvärdisci-
plinära områden, additiv tillverkning 
och smart vindkraft. 

Nationella strategiska 
forskningsområden
Universitetet är delaktigt i tre nationella 
strategiska forskningsområden: CAMM, 
Bio4Energy och StandUp for Energy. 
Samtliga dessa tre forskningsområden 
har av regeringen beviljats förlängning.

CAMM har under året genomfört en 
omfattande omorganisation baserad på 
en extern utvärdering av verksamhe-
tens första fem år. Verksamheten bedrivs 
nu inom fem områden: prospektering, 
gruvdrift, mineralteknik, metallurgi och 
miljö där årliga utlysningar av medel för 
högriskprojekt görs. Under året starta-
des 22 projekt inom verksamhetens om-
råden och två högriskprojekt beviljades 
medel. Till CAMM har även ett externt 
expertråd knutits. 

Exempel på vad CAMM arbetat 
med under året är:
n Undersökningar av strukturgeo-

logiska och geofysiska vektorer i 
mineraliseringar i Norrbotten. 

n Ventilation och luftkonditionering i 
djupa gruvor.

n Energifördelning vid sprängning. 
n Bergförstärkning. 
n Krossnings- och malningsmodelle-

ring.
n Sönderfallsmekanismer.
n Lakning under malning. 
n Blandning av primära och sekundära 

materialf löden.
n Alternativa reduktionsmedel i mas-

ugnar.
n Slagg för att minimera surt avfall. 
n Gruvdammskonstruktioner. 
n Minimering av kväveutsläpp från 

gruvor.

I Bio4Energy:s uppgifter ingår att främja 
samverkan mellan de i forskningsmiljön 
ingående universiteten, instituten och 
industrinätverket. Flera nya samarbets-
projekt, till exempel om återvinning av 
fosfor ur kommunalt och skogsindustri-
ellt avfallsslam, har kunnat utvecklas och 
beviljats finansiering både från Formas 
och BioInnovation.  

Under året sjösattes en ny forsk-
ningsplattform, Bio4Energy System-

analys- och bioekonomi, som invol-
verar f lera forskare vid universitetet. 
Ytterligare ett exempel på samarbets-
projekt som tillkommit tack vare sam-
arbetet inom Bio4Energy är projektet 
INFORMAT (Integrated Conversion 
of Forest Residues into Methane and 
Carbonised Bio-based Materials). Pro-
jektet finansieras av Formas. Under 
året gjordes en spektakulär resa genom 
Sverige i en bil driven av skogsmetanol 
framställd vid pilotanläggningen LTU 
Green Fuels i Piteå. Det var första 
gången som en E85-anpassad person-
bil testkördes på detta sätt. Syftet var 
bland annat att testa körning med en 
E85-bil med en hög andel metanol i 
bensinen. 

StandUp for Energy är ett samarbete mel-
lan Luleå tekniska universitet, Uppsala 
universitet, Sveriges lantbruksuniversi-
tet och KTH. De övergripande målen 
är att minska kostnaderna för storska-
lig produktion av förnybar och hållbar 
el till konsumenterna samt att utveck-
la kostnadseffektiva och energisnåla 
hybrid- och elfordon. Programmets 
forsknings- och utvecklingsinsatser ska 
fokusera på samhällsnyttiga och hållbara 
lösningar som enkelt kan överföras till 
industrin. 

Exempel på vad StandUp for Energy 
arbetat med under året är:
n Efter ett långsiktigt samarbete gäl-

lande vattenkraftens miljöeffekter 
hittade universitetet, tillsammans 
med bland annat biologer från Sve-
riges lantbruksuniversitet, lyckade 
lösningar för fiskpassager uppströms 
och nedströms vattenkraftstationer.

n Samarbetet med Porjusstiftelsen 
stärktes och avancerade strömnings-
tekniska och rotordynamiska model-
ler, som kan göra att vatten turbiner 
blir mer effektiva och håller längre, 
togs fram. 

n Förståelsen för strömning över råa 
ytor, som över älvbottnar eller i 
sprängda tunnlar till vattenkraft-
verk, ökade. Det är viktig kunskap 
för att hitta metoder för att både 
utnyttja mer av vattnets energi och 
förbättra förhållandena för fauna i 
reglerade älvar.

Under året har universitetet blivit med-
lem av StandUp for Wind där målet är att 
driva forskning gällande vindkraft med 
koppling till kallt klimat. Uppmärksam-

made resultat under året är en ny metod 
att på avstånd kunna mäta densitet av 
frost och is på vindkraftverk samt utfor-
mandet av en beräkningsteknik för att 
räkna ut de laster och strömningsbete-
enden som uppstår på bladen vid isbild-
ning. En beräkningsteknik för bladens 
dynamik är också utvecklad, liksom en 
simuleringsteknik för hur is växer till.

Nyttiggörande, innovation 
och samverkan 
Universitetets organisation för att stötta 
innovationer är bred och inkluderar 
många olika grupperingar, avdelning-
ar och insatser. Innovationskontoret är 
strategiskt ansvarigt för området. LTU 
Business AB har under året, på univer-
sitets uppdrag, operativt ansvarat för 
rådgivning och verifiering gentemot 
studenter och forskare samt närings-
livskontakter som möjliggör samverkan 
med företag i regionen. 

Under året har särskilt fokus legat 
på utveckling av processer för att mäta 
samverkan, fortsatt utveckling av 
näringslivskontakter och kartläggning 
av interna processer för nyttiggörande.

Universitets samverkansarbete 
utvärderades av Vinnova i en pilotom-
gång där deltagande universitet och 
högskolor redovisade ett antal exempel 
på samverkan. I denna utvärdering fick 
universitetet ett bra betyg, två av tre. 

Universitetets funktion Närings-
livskontakt är navet i regionen vad 
gäller kopplingen mellan universite-
tet och företag. Näringslivskontakt 
arbetar med stora bolag och med 
SME. Utvecklingsarbetet med SME 
beviljades under året finansiering från 
de regionala strukturfonderna och 
genomförs via projektet Näringsliv 
och Akademi i regionen (NAIR). 

Näringslivskontakt har under året 
genomfört möten med företag från alla 
kommuner i Norrbottens län, vilket 
resulterat i att 41 samarbeten initierats 
mellan företag och universitetet i syfte 
att öka innovationshöjden i regionen. 
Av dessa är tio samarbeten med stora 
organisationer och resterande 31 med 
SME. Även företagens branschtillhö-
righet varierar. 

Under året fortsatte etableringen av 
Knowledge Utilisation Tool (KUT) 
vid universitetet, ett verktyg som ska 
underlätta identifieringen och kart-
läggningen av forskarens eller forskar-

21LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET  –  ÅRSREDOVISNING 2016 | FORSKNING



22

Tabell
05
 Universitetets rådgivningsverksamhet

(Antal)    2014 2015 2016
  
Rådgivningsprojekt   64 157 151
 varav rådgivningsprojekt forskare*   64 39 46
 varav rådgivningsprojekt studenter*         * Ej rapporterat 118 105
Startade verifieringsprojekt*   21 25 271

Pågående verifieringsprojekt vid rapporteringstillfället  26 31 36
Projekt som lämnat vår miljö och gått vidare 
mot fortsatt kommersialisering*   62 13 223

Projekt som gått vidare mot eventuell IP investering 
(LTU Licens)           Rapporteras ej 2 0
Projekt som gått till fortsatt forskning   2 2 3

*Rapportering i enlighet med krav i förordning 2015:139 
1  varav 13 för forskare samt 14 för studenter 
2  varav 1 via den universitetsanknutna inkubatorn 
3  varav 4 till tjänsteinkubatorn GoBusiness, 2 till tillväxtinkubatorn ABI, 16 i egen regi 

Källa:  LTU Business CRM system (Microsoft Dynamics)

gruppens immateriella rättigheter. 
Projektet finansieras av Vinnova.
Innovationskontoret ansvarar för råd-
givning till forskare och studenter. An-
talet inkomna idéer från studenter mins-
kade något under året men ligger på en 
fortsatt hög nivå. Viktiga framgångsfak-
torer för att nå studenter är goda rela-
tioner med lärare och aktivt deltagande 
i kurser samt sommarprogrammet Idé-
acceleratorn. Verifieringsinsatserna för 
studentprojekt har ökat och ett exempel 
på detta är bland annat två studentpro-
jekt som gått över till universitetets till-
växtinkubator Arctic Business Incubator 
(ABI) under året.

Antalet inkomna idéer från forskare 
har under senare år minskat. Trenden 
vände dock under 2016 då 46 idéer 
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inkom, en ökning med 18 procent. 
Väsentligt för ett bra idéinf löde på 
forskarsidan är goda relationer med 
nyckelpersoner i kombination med ett 
brett och aktivt marknadsföringsar-
bete. 

Antalet projekt som lämnade uni-
versitetet för fortsatt kommersialise-
ring ökade under året. Utvecklingen 
beror i första hand på förbättrade 
arbetssätt som fångar upp projekt där 
idéägarna tidigare gått vidare på egen 
hand och målmedvetet kvalitetsarbete 
för att avsluta långt f ler projekt än 
tidigare år.

Uppdragsutbildning
Under året genomfördes seminarier 
och workshops med fyra av universite-

tets institutioner angående uppdragsut-
bildningar inom bland annat gruvteknik, 
IT och hälsovetenskap. Ett flertal uppslag 
och förfrågningar om uppdragsutbild-
ningar har diskuterats med universite-
tets avdelningar. Arbetet fortsätter under 
2017.

LTU Holding
Universitetets holdingbolag, LTU Hol-
ding, är hel- eller delägare i ett antal 
dotter- och intressebolag däribland LTU 
Business, LTU Green Fuels (avvecklades 
under 2016), Arctic Business Incubator 
(ABI) och LTU Licens. 

Universitetets idébank drivs under 
LTU Licens. Idébankens syfte är att 
stödja idéer som idébäraren själv inte 
vill driva vidare. LTU Licens har ett 

licensieringsråd kopplat till sig som 
bedömer möjligheten till lyckade 
licensieringar samt tar beslut om över-
tagande och licensiering av rättigheter. 
Under 2016 skedde inget övertagande 
eller köp av rättigheter. Rådgivningen 
om kommersialisering till studenter 
och forskare ger dock ett bra underlag 
för den fortsatta utvecklingen.

Universitetet har under året påbör-
jat arbetet med en processkartläggning 
där universitetets roll som bolagsför-
valtare tydliggörs. 

Det finns vissa risker med univer-
sitetets holdingbolag som främst har 
att göra med underkapitalisering och 
utmaningar med att agera på mark-
nadsmässiga villkor.
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Universitetets utbildningar fortsätter att attrahera sökande från hela 
världen. Under året ökade det totala söktrycket medan rekryteringen 
av studenter blev något lägre. Programmet Grafisk design, två 
specialistsjuksköterskeutbildningar och en specialpedagogutbildning 
introducerades och forskarutbildningsämnet Historia inrättades.

UTBILDNING
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Utbildning som utmanar
Universitetets övergripande mål är ut-
bildningar som utmanar och stimule-
rar till kreativitet, nyfikenhet, kritiskt 
tänkande och initiativförmåga.

Universitetet bedriver utbildning 
inom teknik, ekonomi, samhällsveten-
skap, språk, humaniora, musik, teater 
och vård. Majoriteten av utbildning-
arna bedrivs inom program som leder 
till yrkesexamina samt generella och 
konstnärliga examina på såväl grund-
nivå som avancerad nivå. Flertalet 
av programutbildningarna börjar på 
grundnivå och är yrkesutbildningar. 
Universitetets utbildningar återfinns 
på de fyra universitetsorterna Luleå, 
Piteå, Skellefteå och Kiruna. Dess-
utom bedrivs utbildning i Filipstad 
genom samarbete med Bergsskolan.

Studentrekrytering
Arbetet med att rekrytera studenter till 
universitetets utbildningar sker genom 
olika marknadsföringskanaler, personli-
ga möten och anpassad information. En 
förutsättning för arbetet är att univer-
sitetet har utbildningar av god kvalité 
och kan erbjuda en attraktiv studie-
miljö.

Tillsammans med generell och rik-
tad marknadsföring erbjuds presum-
tiva studenter att under hela studieåret 
delta i olika aktiviteter som syftar 
till att skapa personliga möten med 
studenter, personal samt vidareinfor-
matörer. Aktiviteterna riktar sig till 
olika målgrupper, i olika åldrar, från 
hela Sverige. Aktiviteter som öppet 
hus, minikurs, student för en dag och 
liknande har skett på universitetsor-
terna. Universitetet har också deltagit 
i utbildningsmässor runt om i hela 
landet samt uppmuntrat studenter att 
besöka sin gamla gymnasieskola för 
att informera om universitet. Målet 
med aktiviteterna handlar alltid om att 
inspirera och attrahera deltagarna att, 
på lång eller kort sikt, välja studier vid 
universitetet. 

Utbildningsinformationen på web-
ben vidareutvecklades under året för 
att på ett bättre sätt visa upp enskilda 
programs innehåll. Utbildningskata-
logen skickades till gymnasieelever i 
hela landet oavsett gymnasieprogram. 
Information kring rekrytering till 

magister- och masterutbildningar 
skedde via webben.

Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå
Rekryteringen ligger på en fortsatt 
jämn och hög nivå. Antalet studenter 
som började på ett program, på grund-
nivå eller avancerad nivå var 2 465 
vilket var något lägre jämfört med före-
gående år. 

Universitetets utbildningsutbud
Universitetet har i sin planering av ut-
bildningsutbud att förhålla sig till det 
av regeringen fastställda takbeloppet. 
Under de senaste åren har utbudet av 
studieplatser på program och friståen-
de kurser minskat, för att i högre grad 
harmonisera med takbeloppet. Vid fast-
ställandet av planeringstalen prioriteras 
program framför fristående kurs. Pla-
neringstal för fristående kurs låg under 
året kvar på samma nivå som tidigare år. 

Söktrycket till universitetets pro-
gram och kurser låg på en fortsatt 
hög nivå jämfört med tidigare år. På 
vissa program, bland annat inom hög-
skoleingenjörsutbildningar, var dock 
minskningen av förstahandssökande 
märkbar. Med stöd av ansökningssiff-
rorna genomfördes en viss omfördel-
ning av planeringstalen mellan olika 
program. 

Universitetet tilldelades 2015 sär-
skilda platser för sjuksköterske- och 
röntgensjuksköterskeutbildningarna, 

vilka ska implementeras till och med 
2017. Universitetet bedömer att målet 
kommer att uppnås. Särskilda platser 
har också tilldelats specialistsjukskö-
terskeutbildningar och en utbyggnad 
av dessa säkerställdes inför 2016. 
Utbildningarna hade bra söktryck 
men antalet nyregistrerade blev lägre 
än planerat. Förutsättningarna för 
målgruppen som är yrkesverksamma 
är en fortsatt utmaning som universi-
tetet inte rår över.

Lärarutbildningarna fortsatte att 
öka vad gäller söktryck vilket var 
positivt med hänsyn till de ökade 
planeringstalen. Under antagnings-
processen konstaterades att ett antal av 
utbildningarna inte fyllde tilldelade 
platser. Tilldelningen av nya utbild-
ningsplatser har till viss del kunnat 
fyllas upp genom att universitetet 
påbörjade en utbyggnad av lärarut-
bildningarna tidigare än tilldelningen 
av nya platser. 

Under året beviljades universitetet 
examenstillstånd för specialpedagog-
examen och utbildningen startade 
med stöd av tilldelade platser. Den 
genomförda satsningen på distansan-
passning av grundlärarutbildningarna 
gav också ett bättre rekryteringsresul-
tat tillsammans med den långa ämnes-
lärarutbildningen med inriktning mot 
gymnasieskolan.

Störst ökning av antalet registre-
rade studenter visade i år program-
met för grundlärare, inriktning mot 
förskoleklass och grundskola årskurs 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Antal
förstahands-

sökande

Antal
registrerade

nybörjare

2 44246 54

2 33346 54

48 52

Förstahandssökande och registrerade nybörjare på program, grundnivå

5 096Anges ej

5 431

5 293

Tabell
6

KÄLLA: UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLERÅDET RESP. LADOK

2 260

Anges ej

Anges ej

Kvinnor, %      Män, %
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1-3, vilket är ett bra utfall både för 
universitetet och ur ett regionalt och 
nationellt perspektiv.

Förskollärarutbildningen rekry-
terade märkbart färre nybörjare än 
planerat. Inför vårantagningen 2017 
beslutades om kraftigt ökad antagning 
med målsättning att säkerställa ökat 
antal nybörjare till utbildningen.

Universitetet har förmågan och 
viljan att utbilda f ler studenter inom 
bland annat teknik- och lärarområdet. 

Återrapportering i enlighet med regleringsbrev för utvalda områden 

Tabell
7

KÄLLA: LADOK

Kvinnor, %      Män, %

Program
nybörjare

Examina

Helårs-
studenter

Civilingenjörsutbildning

Program
nybörjare

Examina

Helårs-
studenter

Högskoleingenjörsutbildning

Program
nybörjare

Examina

Helårs-
studenter

Sjuksköterskeutbildning

Program
nybörjare

Examina

Helårs-
studenter

Specialistsjuksköterskeutbildning

579

577

545

2 108

2 180

2 228

181

269*

247

223

221

147

365

406

386

32

55*

54

166

151

182

374

379

389

93

98

101

57

55

71

58

53

59

36

44

57

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

30 70

26 74

26 74

15 85

36 64

11 89

16 84

89 11

86 14

85 15

74 21

78 22

75 25

78 22

74 26

28 72

16

30

84

70

89 11

88 12

Program
nybörjare

Examina

Helårs-
studenter

Förskollärarutbildning

Program
nybörjare

Examina

Helårs-
studenter

Grundlärare mot förskola och åk.1-3

Program
nybörjare

Examina

Helårs-
studenter

Ämneslärare inom progr. Kompletterande pedagogisk utbildning

Program
nybörjare

Examina

Helårs-
studenter

Specialpedagog (Ny ht-2016)

113

117

107

242

265

269

0

47

72

30

37

59

54

72

95

0

4

8

59

55

50

64

78

69

4

28

41

0

0

19

0

0

4

0

0

0

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015

2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

89 11

93 7

93 7

90 10

96 4

97 3

95 5

63 37

51 49

54 46

89 11

100

95 5

95

87

5

13

51 49

59 41

* Felaktig siffra i årsredovisning 2015, justerad

Anges ej

Anges ej

Anges ej

Anges ej

Anges ej

Anges ej

Anges ej

Anges ej

Anges ej

Anges ej

Anges ej

Anges ej

Anges ej

Anges ej

Anges ej

Anges ej

Anges ej

Anges ej

Anges ej

Anges ej

Anges ej

Anges ej

Anges ej

Anges ej

0

Anges ej

Anges ej

Anges ej

Sökande, antagna och 
registrerade på grundnivå 
och avancerad nivå

Under året var det 76 990 sökande till 
universitetets program och kurser varav 
16 864 förstahandssökande. Detta var en 
ökning från 2015 med fyra procent för 
förstahandssökande och fem procent för 
totalt antal sökande. Den största procen-
tuella ökningen stod antalet ansökningar 
till avancerad nivå för. 

Nationellt ökade antalet sökande 
mellan åren 2008 och fram till 2015, 
då trenden vände. Minskningen fort-
satte 2016. 

 
Grundnivå
Både förstahandssökande samt antal 
registrerade studenter minskade med 
ungefär tre procent till universitetets 
program. Till de fristående kurserna 
ökade de förstahandssökande med fyra 
procent. 
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2013
2014

2015
2016

2013
2014

2015

2016

2013
2014
2015

2016

2013

2014

2015
2016

2013

2014

2015

2016

2013
2014

2015

2016

Förskollärare

Kompletterande
pedagogisk

utbildning

Grundlärar-
utbildning,

förskola-åk.3

Utbyggnad av vissa utbildningar, antal registrerade nybörjare

Tabell
8

KÄLLA: LADOK

Lärarutbildning totalt* 

Sjuksköterskeutbild-
ning (inkl. röntgen-)**

Specialist-
sjuksköterska (totalt)

UTBILDNINGSOMRÅDE HÄLSOVETENSKAP

UTBILDNINGSOMRÅDE LÄRARUTBILDNING
53

113

117

107

35

51

59

55

50

20

20

30

37

59

34

178

275

289

319

188

45

24

196

179

220

82 71

57

55

71

79

78

75

18

21

22

25

94 6

89 11

93 7

93 7

63 37

63 37

51 49

54 46

85 15

Kvinnor, % Män, %

90 10

97 3

95 5

72 28

77 23

78 22

80 20

89 11

86 14

84 16

86 14

Utbyggnad av antalet programnybörjare fr.o.m. 2015

Utbyggnad av antalet programnybörjare fr.o.m. 2015

Utbyggnad av antalet programnybörjare fr.o.m. 2015

Utbyggnad av antalet programnybörjare fr.o.m. 2015

Utbyggnad av antalet programnybörjare fr.o.m. 2015

0

25

50

75

100

*Förskollärare, Grundlärare F–3, Grundlärare 4–6, Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare gymnasiet.
  År 2016 inkluderas även Specialpedagog.

** I ÅRV 2015 var röntgensjuksköterskorna ej inräknade. Antalet för 2014–2015 är därför justerade. 

har fortsatt även i år. Universitetet 
beviljades examensrätt och startade 
första omgången av en utbildning till 
Specialpedagog hösten 2016. Totalt 
ökade antalet regi strerade inom lärar-
programmen med tio procent, vilket 
var avsevärt mindre än förväntat och 
planerat. Det program med f lest antal 
sökande inom området var förskol-
lärarutbildningen på distans, vilken 
också var det enda av lärarprogrammen 
som hade intag på våren. Nationellt var 
söktrycket samt antal registrerade i stort 
sett oförändrat till lärarutbildningarna i 
höstens antagning.

Hälsovetenskap; Det var fortsatt högt sök-  
tryck till universitetets utbildningar 
inom hälso vetenskap och antalet regist-
rerade ökade med nästan elva procent, i 
enlighet med utökat antal platser. Antal 
förstahandssökande till sjuksköterska 
ökade.

Samhällsvetenskap; Inom det samhälls-
vetenskapliga området minskade antalet 
förstahandssökande samt totalt antal 
sökande jämfört med 2015, medan 
antalet registrerade är oförändrat. Flest 
antal sökande inom området har Eko-
nomie kandidat, Civilekonom samt 
Fastighetsmäklare. Systemvetenskap 
hade f lest förstahandssökande. 

Musik, media och teater; Inom området 
musik, media och teater ökade antalet 
sökande något medan antal registrerade 
minskade något. Programmet Grafisk 
design gavs för första gången hösten 
2016. Flest antal sökande hade Musik, 
Skådespelare samt Journalistik och 
medier.

Avancerad nivå
Ansökningarna till avancerad nivå ökade 
kraftigt under året. Det totala antalet sö-
kande ökade med 49 procent och antalet 
förstahandssökande ökade med 33 pro-
cent. Trots den kraftiga ökningen av an-
talet ansökningar minskade antalet regist-
rerade med tre procent. Det var fortsatt 
ett fåtal registrerade på de internationella 
programmen. En förklaring till detta är 
effekten av avgiftsförändringar för sö-
kande från tredje land som nu måste 
betala studieavgiften för att bli antagen. I 
år antogs ett antal som inte fick uppe-
hållstillstånd i tid, vilket innebar att de 
inte kunde resa till Sverige för att påbörja 
sina studier. 

Även nationellt ökade antalet 
sökande till de internationella utbild-
ningarna kraftigt, främst för avgifts-
skyldiga. Till de internationella master-

Civilingenjör; Antalet förstahands-
sökande samt registrerade till civil-
ingenjörsutbildningarna minskade  
något. Rymdteknik och Öppen 
in gång ökade dock antalet första-
handssökande med 21 respektive 51 
procent. Likt tidigare år fick civilin-
genjörsutbildningarna i Arkitektur, 
Industriell ekonomi, Rymdteknik 
och Öppen ingång f lest förstahands-
sökande. 

Högskoleingenjör; För högskoleingen-
jörsprogrammen har antalet sökande 
minskat märkbart. Detta innebär att 
antalet registrerade högskoleingenjö-

rer har minskat med 33 procent sedan 
2015, vilket resulterade i att universi-
tetets planerade platser inte fylldes. 
Även nationellt minskade antalet 
sökande.

Övriga tekniska utbildningar; Inom 
övriga tekniska utbildningar är utfallet 
i stort sett oförändrat i antal sökande 
och registrerade jämfört med 2015. 

Lärare; Antal sökande ökar stadigt 
för universitetets lärarutbildningar.  
Ökningen av antal sökande till grund-
lärarprogrammen som påbörjades 
i f jol, då distansprogram infördes, 
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2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Antal förstahandssökande Registrerade nybörjare 

Civilingenjör

Högskole-
ingenjör

Övrig teknisk
utbildning

Lärare

Samhälls-
vetenskap

Musik, media
och teater

Hälso-
vetenskap

Förstahandssökande och registrerade nybörjare på grundnivå
per utbildningsområde1, 2)

Tabell
9

1) exklusive 517 ansökningar till skådespelarutbildning
2) exklusive 556 ansökningar till skådespelarutbildning

KÄLLA: UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLERÅDET (FÖRSTAHANDSSÖKANDEN) RESP. LADOK (REGISTRERADE)

27 73

27 73

29 71

26 74

26 74

30 70

11 89

14 86

16 84

16 84

11 89

15 85

22 78

29 71

20 80

28 72

28 72

26 74

82 18

80 20

77 23

80 20

78 22

77 23

49 51

52 48

53 47

50 50

53 47

51 49

39 61

40 60

38 62

47 53

45 55

52 48

80 20

78 22

79 21

81 19

79 21

83 17

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

694

709

648

192

294

294

281

307

300

744

687

588

914

927

1 068

4351) 

4042)

587

1 264

1 234 

1 241

545

577

579

147

221

223

142

160

167

319

289

275

488

485

515

148

156

178

365

330 

346

0

25

50

75

100

Kvinnor, %
Män, %

som efterfrågades mest var den inter-
nationellt rekryterande masterutbild-
ningen i Informationssäkerhet, främst 
distans alternativet. 

Inom det hälsovetenskapliga områ-
det ökade antalet registrerade med 14 
procent. Universitetet hade även intag 
på två specialistsjuksköterskeutbild-
ningar som inte erbjöds under förra 
året, Operation samt Anestesi, med 
anledning av särskilt tilldelade platser.

 

Prestationer inom utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå

Antal helårsstudenter 
Antalet helårsstudenter minskade margi-
nellt i jämförelse med föregående år. Se-
dan ett antal år tillbaka har universitetet 
genomfört en planerad neddragning av 
antalet studenter på fristående kurs till 
förmån för programstudenter. Detta för 
att dämpa en alltför stor förväntad över-
produktion till följd av stora studentvo-
lymer och en tidigare växande volym av 
fristående kurser.  

Antalet studenter inom program-
utbildningar minskade med drygt 60 
helårsstudenter under året, jämfört 
med 2015. Sett till fördelningen mel-
lan olika programområden minskade 
antalet helårsstudenter inom utbild-
ningar till civilingenjör och övriga 
tekniska utbildningar medan de ökade 
inom lärarutbildningarna och inom 
området hälsovetenskap. Övriga 
programgrupper låg kvar på ungefär 
samma nivå som 2015.

Antalet helårsstudenter på fristående 
kurs ökade med 30 jämfört med före-
gående år.   

Antal helårsprestationer 
Antalet helårsprestationer under året 
minskade med drygt 200 jämfört med 
föregående år, vilket motsvarar en mins-
kad genomströmning med tre procent-
enheter. Prestationsnivån på program låg 
i princip på samma nivå som föregående 
år medan den sjönk markant på fristå-
ende kurser.  

Kostnad per helårsstudent och 
helårsprestation
Under året ökade kostnaderna för ut-
bildning marginellt med 1,9 procent 
jämfört med 2015, samtidigt som stu-
dentvolymen låg kvar på ungefär samma 
nivå. Oförändrad studentvolym sam-
tidigt som kostnaderna ökade något, 
medför att kostnaden per helårsstudent 
ökade marginellt. 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Förstahands-
sökande

Registrerade
nybörjare 232

212

205

Förstahandssökande och registrerade nybörjare
på avancerad nivå

1 614

1 341

1 790

Tabell
10

KÄLLA: UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLERÅDET (FÖRSTAHANDSSÖKANDE) RESP. LADOK (REGISTRERADE)

59 41

49 51

54 46

52 48

64 36

59 41

Kvinnor, %
Män, %

utbildningarna ökade antalet betalande 
sökande med 59 procent till hösten 
2016.

Inom området tekniska masters 
var det fortsatt Erasmus Mundus-pro-
grammet Rymdvetenskap och rymd-
teknik som attraherade f lest sökande. 

Det tillkom under året två nya pro-
gram, Datateknik med inriktning mot 
distribuerade molnsystem samt Under-
hållsteknik. 

Utbudet inom det samhällsveten-
skapliga området är i huvudsak natio-
nellt rekryterande. Den utbildning 
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Kostnaden per helårsprestation 
ökade med 5 procent vilket förklaras 
av den lägre genomströmningen.  

Produktivitet
I universitetets Vision LTU 2020 och 
målbild ingår ett antal strategiska mål 
kopplat till utbildningsområdet. Vid 
uppföljning av målen används måtten 
genomströmning på kurs samt andel 
kvarvarande studenter på utbildnings-
program efter ett år.

Genomströmningen på kurs, det 
vill säga prestationsgraden för samtliga 
kurser inom universitetet, minskade. 
Anledningen till detta är i huvudsak 
viss ökning av fristående kurs med 
distansundervisning, som har lägre 
genomströmningsgrad, samt att exa-
mination för stora kurser under hösten 
inte genomfördes innan årets slut.

Genomströmningen på program-
kurserna var fortsatt hög, 87 procent,  
och minskade marginellt med knappt 
en halv procent. Programkurserna på 
campus hade i likhet med 2015 ett par 
procent högre genomströmning än 
programkurserna på distans. Andelen 
helårstudenter för programutbild-
ningar minskade marginellt och är 
knappt 85 procent av det totala antalet. 
För fristående kurs, drygt 15 procent 
av det totala antalet helårsstudenter, 
minskade genomströmningen märk-
bart med hela 10 procentenheter. 

Måttet kvarvarande studenter efter 
ett år anger andelen studenter som 
finns kvar i termin tre och studerar 
på den utbildning, om minst 180 
högskolepoäng, som de registrerades 

Tabell
11
 Helårsstudenter 
 

(Antal) 2014 2015 2016
  
Arenor* 12 4 1
 varav kvinnor/män   0% / 100%

Civilingenjör 2 108 2 180 2 228
 varav kvinnor/män   28% / 72%

Högskoleingenjör 365 406 386
 varav kvinnor/män   15% / 85%

Övrig teknisk utbildning 488 426 378
 varav kvinnor/män   31% / 69%

Lärare 567 626 678
 varav kvinnor/män   81% / 19%

Samhällsvetenskap 1 260 1 212** 1 163
 varav kvinnor/män   54% / 46%

Musik, media och teater 504 484 432
 varav kvinnor/män   44% / 56%

Hälsovetenskap 827 823 822
 varav kvinnor/män   82% / 18%

Avancerad nivå 354** 358 358
 varav kvinnor/män   43% / 57%

Fristående kurser 1 417 1 152 1 182
 varav kvinnor/män   52% / 48%

Summa Grund och avancerad nivå 7 902** 7 671** 7 628
 varav kvinnor/män   47% / 53%
   
  - varav avräkning mot anslag 7 634 7 425 7 345
  - varav särskilt åtagande 247 223 210
  - varav studieavgiftsskyldiga 8 11 73

 
Kostnad utbildning (tkr) 698 202 708 701 722 230
Kostnad per helårstudent (tkr) 88 93 95

 

Uppdragsutbildningar 28 37 26
    varav kvinnor/män   77%/ 23%

(uppgifter om fördelning kvinnor män anges fr.o.m. 2016) 

KÄLLA:  LADOK RESP. AGRESSO

*Under avveckling
** Värdet justerat 2016
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Tabell
12
 Helårsprestationer 
 

(Antal) 2014 2015 2016
  
Arenor* 16 6 3
 varav kvinnor/män   67% / 33%
Civilingenjör 1 751 1 855 1 889
 varav kvinnor/män   30% / 70%
Högskoleingenjör 269 300 308
 varav kvinnor/män   17% / 83%
Övrig teknisk utbildning 412 354 314
 varav kvinnor/män   33% / 67%
Lärare 509 552 621
 varav kvinnor/män   83% / 17%
Samhällsvetenskap 1 048 1 040** 968
 varav kvinnor/män   56% / 44%
Musik, media och teater 474 438** 383
 varav kvinnor/män   44% / 56%
Hälsovetenskap 774 818 784
 varav kvinnor/män   83% / 17%
Avancerad nivå 296** 316 310
     varav kvinnor/män   43% / 57%
Fristående kurser 948 804 693
 varav kvinnor/män   51% / 49%

Summa Grund och avancerad nivå 6 497** 6 483** 6 273
 varav kvinnor/män   49% / 51%
   
   - varav avräkning mot anslag 6 266 6 296 6 042
   - varav särskilt åtagande 206 173 170
   - varav studieavgiftsskyldiga 7 9 61
 
Kostnad utbildning (tkr) 698 202 708 701 722 230
Kostnad per helårsprestation (tkr) 108 109 115

 
Uppdragsutbildningar 27 29 27
 varav kvinnor/män   81% / 19%

(uppgifter om fördelning kvinnor män anges fr.o.m. 2016) 

*Under avveckling
** Värdet justerat 2016

KÄLLA:  LADOK RESP. AGRESSO

Tabell
13
 Produktivitet

(%)  2014 2015 2016 

Kvarvarande 
efter 1 år  74 74 76

Genomströmning 82 85 82

 Varav kvinnor/män       Mättes ej  86/79

KÄLLA: LADOK

på som nybörjare. Den totala andelen 
kvarvarande studenter var högre än 
föregående år. För civilingenjörs- och 
högskoleingenjörsutbildningarna, 
lärarutbildningarna samt utbildning-
arna inom det samhällsvetenskapliga 
området ökade andelen kvarvarande av 
de som antogs 2015. För utbildning-
arna inom det hälsovetenskapliga 
området samt inom musik och media 
minskade andelen kvarvarande efter 
ett år. För de tvååriga utbildningarna 
på grundnivå ökade andelen kvarva-
rande även 2016. 

Examen i utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå
Antalet utfärdade examina under året 
var något lägre än föregående år, med 
en minskning på både grundnivå och 
avancerad nivå. De sista årens höga antal 
examina harmoniserar med den goda 
rekryteringen till programutbildning-
arna som universitetet haft. Antalet exa-
mina förväntas vara i samma nivå eller 
något högre ett antal år framåt. 
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Andelen studenter som erhöll mer 
än en examen förväntades minska men 
var närmare 14 procent i likhet med 
föregående år. Majoriteten av dessa var 
liksom tidigare inom det hälsoveten-
skapliga området. För drygt 80 procent 

Antalet examina utfärdade på fristå-
ende kurs var drygt en procent av de 
totalt utfärdade examina vilket var en 
halvering i förhållande till 2015. Majo-
riteten av dessa var inom det samhälls-
vetenskapliga området.

Utbildning på forskarnivå
Per 31 december 2016 var antalet fors-
karutbildningsämnen inom Teknisk 
fakultet 56 (varav 54 med forsknings-
ämnesstatus) och antalet forskarutbild-
ningsämnen inom Filosofisk fakultet 20 
(varav 16 med forskningsämnesstatus). 
Med forskningsämne avses forskarut-
bildningsämne som institutionen tillde-
las volymanslag för och inom vilket en 
professor är anställd med uppdrag som 
ämnesföreträdare.

Två forsknings- och forskarutbild-
ningsämnen inom det humanistiskt-
samhällsvetenskapliga området omprö-
vades under året, Statsvetenskap och 
Musikalisk gestaltning, samt ett ämne 
inom det tekniska området, Teknisk 
akustik. Resultatet av bedömningen 
var att forskning och utbildning på 
forskarnivå även fortsatt ska bedrivas 
inom dessa ämnen. 

Inom det humanistiskt-samhällsve-
tenskapliga området inrättades under 
året forskarutbildningsämnet Historia. 
Samtidigt avvecklades ämnet Teknik-
historia. Inga nya ämnen inrättades 
inom det tekniska området, däremot 
integrerades Teknisk-vetenskapliga 
beräkningar med forsknings- och 
forskarutbildningsämnet Matematik 
och avvecklades därmed som enskilt 
forskarutbildningsämne. Även Miljö-

Tabell
14
 Antal examina i utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
 

(Antal)  2014 2015 2016
  
Grundnivå
Högskoleingenjör  32 55 54
 varav kvinnor / män    30% / 70%
Övrig teknisk utbildning  61 94 80
 varav kvinnor / män    35% / 65%
Lärarutbildning  172 115 138
 varav kvinnor / män    85% / 15%
Samhällsvetenskap  159 287 254
 varav kvinnor / män    63% / 37%
Musik media och teater  82 101 125
 varav kvinnor / män    48% / 52%
Hälsovetenskap  356 438 417
 varav kvinnor / män    87% / 13%
    
Avancerad nivå    
Civilingenjör  181 269 247
 varav kvinnor / män    36% / 64%
Teknik  62 111 137
 varav kvinnor / män    23% / 77%
Lärarutbildning  23 50 32
 varav kvinnor / män    56% / 44%
Samhällsvetenskap  93 160 103
 varav kvinnor / män    50% / 50%
Musik media och teater  5 6 4
 varav kvinnor / män    25% / 75%
Hälsovetenskap  58 84 121
 varav kvinnor / män    74% / 26%

Totalt antal examina  1 284 1 770 1 712
 varav kvinnor / män    60% / 40%

KÄLLA:  LADOK

av antalet utfärdade yrkesexamina 
utfärdades även kandidatexamen. 
På avancerad nivå var inte andelen 
magisterexamina i förhållande till 
specialistsjuksköterska lika omfat-
tande.
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ledning avvecklades som forskarutbild-
ningsämne. Forskningsverksamheten 
inom Miljöledning integrerades i 
andra närliggande forskningsämnen.

Antagna på forskarnivå
Det totala antalet doktorander vid uni-
versitetet uppgick under året till 627, 
vilket är 32 färre än föregående år. Av 
det totala antalet doktorander var en 
dryg tredjedel kvinnor vilket innebär att 
könsfördelningen var i paritet med de 
senaste fem åren. Av det totala antalet 
doktorander återfanns 82 procent inom 
det tekniska området, en ökning med 
en procentenhet jämfört med 2015. 
Ökningen kan till viss del förklaras av 
minskad antagning av nya doktorander 
inom det humanistisk-samhällsveten-
skapliga området. Av det totala antalet 
antagna doktorander hade 90 procent 
en aktivitet på en procent eller mer, 
vilket var fem procentenheter lägre än 
föregående år.

Antalet nyantagna doktorander med 
målet doktorsexamen minskade från 
131 till 83 antagna. Antalet nyantagna 
doktorander minskade inom båda 
fakulteterna. Skillnaden i antagning 
jämfört med föregående år var större 
inom det humanistisk-samhällsveten-
skapliga området, där åtta doktorander 
antogs under året jämfört med 42 dok-
torander året innan. 

Tre institutioner uppvisade en 
minskad antagning jämfört med före-
gående år, Institutionen för ekonomi, 
teknik och samhälle, Institutionen för 
system och rymdteknik och Institu-
tionen för konst, kommunikation och 
lärande. Doktorander antogs i 44 olika 
forskarutbildningsämnen. I genomsnitt 
antogs inom det tekniska området 1,5 
doktorander per ämne och inom det 
humanistisk-samhällsvetenskapliga 
området 0,45 doktorander per ämne.

En doktorand antogs med målet 
licentiatexamen medan antalet antagna 
till senare del doktor var elva, vilket 
var en marginell ökning från före-
gående år. Antagning till senare del 
doktor gäller doktorander som efter 
antagning till licentiat och licentiat-
examen ansöker om att antas till 
forskarutbildningsstudier med målet 
doktorsexamen. 

Av de antagna doktoranderna vid 
universitetet finansierades 52 procent 
via full doktorandanställning under 
höstterminen 2016. Bland de nyan-
tagna doktoranderna var dock andelen 
med full doktorandanställning hela 
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73 procent, inom tekniskt område var 
andelen 76 procent och inom humani-
stisk-samhällsvetenskapligt område 
50 procent.

Prestationer inom utbildning 
på forskarnivå

Produktivitet i utbildning på 
forskarnivå
Universitetet arbetar medvetet för att 
öka genomströmningen på forskar-
nivå, med bibehållen hög kvalitet. 
Nettostudie tid och examensfrekvens är 
mått som indikerar genomströmning.

Nettostudietid är studietid omräk-
nad i heltid med hjälp av rapporterad 
aktivitetsprocent. Den nominella 
tiden är fyra år för doktorsexamen 
respektive  två år för licentiatexamen. 
Under 2016 var nettostudietiden för 
doktorsexamen inom det tekniska 
området 4,2 år, det vill säga något 
längre än den nominella tiden och på 
samma nivå som föregående år. Net-
tostudietiden för doktorsexamen inom 
det humanistisk-samhällsvetenskapliga 
området var 3,7 år, vilket var i paritet 
med de senaste fem åren. 

Inom det humanistisk-samhälls-
vetenskapliga området nåddes licen-
tiatexamen på något kortare tid än 

tidigare år, medan nettostudietiden för 
det tekniska området var lika lång som 
föregående år.

Examensfrekvensen är andel dokto-
rander antagna till doktorsexamen som 
examineras fem år senare. Årets exa-
mensfrekvens minskade fyra procenten-
heter till 80 procent, vilket var i paritet 
med snittet för de senaste fem åren.

Närmare tre fjärdedelar av dok-
toranderna försörjdes via doktoran-
danställning. Under tidsperioden har 
andelen helårsdoktorander försörjda 
via samtliga andra försörjningsformer 
minskat. Mest markant var minsk-
ningen inom försörjningsformen 
högskoletjänst. Ökningen av ande-
len helårsdoktorander försörjda via 
doktorandanställning kan bero på att 
institutioner med doktorander inom 
det humanistisk-samhällsvetenskapliga 
området fått en ökad volymtilldelning 
från och med 2015. 

Kostnad per doktorand
De totala kostnaderna för utbildning på 
forskarnivå kan inte särskiljas i redovis-
ningen. Förekomsten av olika finan-
sieringsformer och studietakt försvårar 
möjligheten att beräkna den faktiska 
kostnaden med hjälp av uppgifter från 
de administrativa systemen.

Beräkning av kostnad per dokto-
rand är framtagen utifrån en scha-
blonberäkning med underlag från 
ekonomi- och personalsystem där 
kostnad för drift och lokaler baseras på 
doktorandens andel av den totala kost-
nadsomslutningen. Handledningskost-
naden beräknas med samma metod. 

Årskostnaden för en doktorand 
beräknades till 1 230 tkr, vilket var 
en marginell ökning jämfört med år 
2015. Den totala kostnadsökningen 

Tabell
15
            Doktorander 
 

(Antal)  2014 2015 2016
  
 Totalt Kvinnor/män Totalt Kvinnor/män Totalt Kvinnor/män
Humanistiskt-samhällsvetenskapligt 
vetenskapsområde
Nyantagna 12 50% / 50% 42 36% / 64% 8 63% / 38%
 - varav mot lic examen 2 50% / 50% 0  1 100% / 0%
Antagna till senare del 1 100% / 0% 2 50% / 50% 1 0% / 100%
Totalt antal doktorander 98 63% / 37% 128 53% / 47% 111 50% / 50%
  
Tekniskt vetenskapsområde       
Nyantagna 96 34% / 66% 89 35% / 65% 75 32% / 68%
 - varav mot lic examen 2 0% / 100% 0  0
Antagna till senare del 7 29% / 71% 7 57% / 43% 10 20% / 80%
Totalt antal doktorander 551 28% / 72% 531 29% / 71% 516 32% / 68%
  
Totalt universitetet       
Nyantagna 108 36% / 64% 131 35% / 65% 83 35% / 65%
 - varav mot lic examen 4 50% / 50% 0  1 100% / 0%
Antagna senare del 8 38% / 63% 9 56% / 44% 11 18% / 82%
Totalt antal doktorander 649 33% / 67% 659 34% / 66% 627 35% / 65%

KÄLLA:  LADOK

Tabell
16
 Nettostudietid för 
 utbildning på forskarnivå 

(År)  2014 2015 2016 

Licentiatexamen   

Hum-sam 
vetenskapsområde 1,9 2,5 1,8

Tekniskt 
vetenskapsområde 2,5 2,3 2,5
   

Doktorsexamen   

Hum-sam 
vetenskapsområde 3,7 4,3 3,7

Tekniskt 
vetenskapsområde 4,1 4,2 4,2

KÄLLA: LADOK
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Tabell
17

 Kostnad per doktorand

 (Tkr)  2014 2015 2016 

Handledarkostnad   

Lön  170 174 178
Drift  40 39 37
Lokaler  19 20 23
Avskrivningar 4 4 5
Delsumma
Handledarkostnad 233 237 243

Doktorandkostnad   

Lön/utbildningsbidrag 543 546 551
Drift  269 261 248
Lokaler  128 136 155
Avskrivningar 26 29 33
Delsumma 
doktorandkostnad 966 972 987

Totalkostnad 1 199 1 209 1 230

KÄLLA: AGRESSO RESPEKTIVE PRIMULA
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Examina i utbildning
på forskarnivå

Tabell
18

KÄLLA: LADOK
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2014
2015

2016
2015

2016

Tekniskt
vetenskapsområde

Humanistiskt-
samhällsvetenskapligt

vetenskapsområde

57

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Antal
förstahands-

sökande

Antal
registrerade

nybörjare

2 442 1132 1310

2 333 1069 1264

1092 1168

FÖRSTAHANDSSÖKANDE OCH REGISTRERADE NYBÖRJARE
PÅ PROGRAM, GRUNDNIVÅ

5 096 Anges ej

5 431

5 293

Tabell
7

KÄLLA: UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLERÅDET RESP. LADOK

2 260

Kvinnor, %
Män, %

Anges ej

Anges ej
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2014

Licentiatexamen
Doktorsexamen

Kvinnor, %
Män, %

blev lägre än förväntat och förklaras av 
att driftskostnaderna minskade mellan 
åren.

Examen i utbildning på forskarnivå
Universitetets långsiktiga mål för dok-
torsexamen är 105 examina årligen, 
vilket ska vara uppnått 2020. Det mot-
svarar i snitt 1,4 doktorsexamina per 
forskningsämne och år.

Under år 2016 examinerades 81 
doktorer på universitetet. Doktorsexa-
mina avlades inom drygt hälften av 
universitetets forsknings- och forskar-
utbildningsämnen. Antalet licentiat-
examina vid universitetet ökade från 
35 till 43. Ökningen svarade främst det 
tekniska området för.

Kvinnor avlade 30 procent av alla 
doktorsexamina vid universitetet, vil-
ket var en ökning med en procenten-
het jämfört med föregående år. Ande-
len kvinnor som tog doktorsexamen 
inom det tekniska utbildningsområdet 
ökade med fem procentenheter till 
24 procent. Även inom det humanis-
tisk-samhällsvetenskapliga området 
ökade andelen examen från under-
representerat kön, andelen män som 
avlade examen ökade från 27 till  
36 procent.

Utbildning i samverkan
Regional och nationell samverkan
Vid universitetet är samverkan med 
det omgivande samhället integrerat i 

utbildningsverksamheten. Ambitionen 
är att universitetet ska bidra med samt 
tillgodose behov av kompetens regio-
nalt, nationellt och internationellt. Det 
regionala kompetensbehovet inom både 
offentlig och privat sektor sammanlän-
kas via samarbeten och utbildningar i 
regionen. Exempelvis bedrevs under 
året en centrumbildning inom e-Hälsa, 
som ett samarbete mellan Norrbottens 
läns landsting och universitetet. 

Universitetets strategiska mål är 
att vara ledande aktör för livslångt 
lärande. Som ett bidrag till detta er -
bjöd universitetet f lertalet professions-
utbildningar på distans via f lexibla 
undervisningsformer. Ett exempel 
på sådan utbildning är den distans-
anpassade Högskoleingenjör i under-
hållsteknik som bedrivs med syfte att 
tillgodose gruvindistrins behov av 
kvalificerad kompetens. Utbildningen 
utvecklades i nära samarbete med 
industrin och genomförs både i Luleå 
och på ett f lertal andra studieorter, via 
distans.

Universitet har sedan sex år tillbaka 
avtal om samarbete med Försvarsmak-
ten. Samarbetet omfattades till största 
delen av studenternas självständiga 
arbeten och doktorandarbeten.

Företrädare för universitetet finns 
representerade i ett f lertal regionala 
och lokala samarbetsorgan där kom-
petens- och tillväxtfrågor diskuteras. 
Universitetet har representanter i 

Luleå näringsliv AB, Länsstyrelsens 
kompetensförsörjningsutskott samt 
i kommunal- och kommunförbund 
i Norrbotten samt Västerbotten. 
Tillsammans med Länsstyrelsen i 
Norrbottens län deltog universitetet 
i projektet Regional förnyelse med 
syfte att bidra till regionala tillväxt- 
och utvecklingsfrågor. Universitetet är 
även en aktiv partner i det Regionala 
partnerskapet samt Strukturfonds-
partnerskapet. 

Internationell samverkan
Universitetets samarbete med utländ-
ska lärosäten sker dels genom organi-
serade utbytesprogram som Erasmus+, 
Nordplus och ISEP, dels bilaterala 
utbytes avtal. Genom att erbjuda studen-
ter möjligheter till utlandsstudier och 
samtidigt erbjuda utländska studenter 
en möjlighet att studera vid universite-
tet skapas goda möjligheter till inter-
nationella erfarenheter i studiemiljön 
hemmavid. 

Varje år deltar 120 till 150 studen-
ter i den avtalsbaserade utbytesverk-
samheten, vanligtvis en eller två 
terminers studier vid något av univer-
sitetets avtalsuniversitet. Studenterna 
har ett stort intresse av att söka sig 
utanför Europa för utbytesstudier 
och gruppen är större än den som 
deltar i utbytesprogram inom Europa. 
Singapore är den enskilt största utby-
tesdestinationen och 32 studenter 
valde att förlägga en utbytestermin 
vid Nanyang  Technological Univer-
sity. Även utbytesverksamheten med 
Sydkorea har utvecklats snabbt under 
senare år. Inom Europa är Storbri-
tannien dominerande vad beträffar 
utresande studenter. Av de utresande 
studenterna är 46 procent kvinnor och 
54 procent män. 

Det finns f lera tecken som tyder på 
att en växande grupp söker sig utom-
lands på egen hand, så kallade free 
movers. Det finns inte någon statistik 
över antalet men det är förmodligen 
en betydligt mindre grupp än andelen 
utbytesstudenter. Statistik saknas även 
för de studenter som gör projekt- och 
examensarbeten samt studieresor 
utomlands.

I syfte att öka intresset för studier 
utomlands genomförde universitetet 
ett f lertal evenemang under året. Fem 
utbytesambassadörer har rekryterats 
som informerar om möjligheter till 
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Länder där universitetet har 
avtal avseende utbildning.

Internationellt utbyte inom utbildning
282 universitet i 53 länder

AFRIKA
Botswana
Marocko
Sydafrika

ASIEN
Kina
Indonesien
Japan
Korea
Singapore
Taiwan
Thailand
Förenade 
Arabemiraten
Filippinerna

CENTRAL- 
AMERIKA
Mexico
Nicaragua

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

Kanada
USA

NORD- 
AMERIKA

OCEANIEN
Australien
Nya Zeeland

SYD- 
AMERIKA
Argentina
Brasilien
Chile
Colombia
Uruguay

Nederländerna
Norge
Polen
Portugal
Ryssland
Slovakien
Slovenien
Spanien
Schweiz
Turkiet
Ukraina
Storbritannien
Rumänien
Vitryssland
Färöarna

studier och praktik utomlands. Utby-
tesambassadörerna har rekryterats från 
gruppen ambassadörer vid universite-
tet och ett krav är att de studerat eller 
praktiserat utomlands. De anordnade 
bland annat årets utbytesmässa där 
även utbytesstudenter deltog och 
representerade sina hemuniversitet, 
bjöd på fika från sitt hemland och 
berättade om egna erfarenheter av 
utbytesstudier.

Det finns en efterfrågan från 
studenterna om f ler utbytesplatser i 
engelskspråkiga länder. Detta är emel-
lertid inte helt lätt att tillmötesgå då 
universiteten i dessa länder har pro-
blem med att få till stånd balanserade 
utbyten. 

Den största gruppen inkommande 
utbytesstudenter reste liksom tidigare 
år inom det europeiska utbytespro-
grammet Erasmus+ (71 procent), stu-
denterna kom främst från Tyskland, 
Frankrike och Spanien. Antalet inre-
sande studenter har minskat sedan 
toppnoteringen 2012. Hela minsk-
ningen hänför sig till Erasmus+ 
programmet. Universitetet har under 
senare år medvetet arbetat med att 
skapa nya avtal med lärosäten som 
attraherar studenterna och att inte för-
nya avtal som inte utnyttjas av några 

utresande. Ändå kvarstår en obalans i 
utbytet.

Internationaliseringsarbetet är en 
del av universitetets kvalitets- och 
utvecklingsarbete genom interna-
tionella inslag i utbildningen såsom  
utländska gästlärare, litteratur på eng-
elska samt gemensamma projekt med 
studenter från utländska lärosäten.

Flertalet av universitetets interna-
tionella kontakter sker i bilateral form 
via forskargrupper och utbildnings-
program. Under 2016 tillbringade 
elva utländska doktorander minst en 
månad vid universitetet och nio av 
universitetets doktorander tillbringade 
minst en månad utomlands. Tre insti-
tutioner 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 
forskningsområden förekommer 
internationella kontakter och samar-
beten. För att öka rörligheten bland 
doktorander har forskningsutbild-
ningssamarbete med dubbel examen 
inletts. Under året har avtal avseende 
dubbel examen  mellan universitetet 
och Nanjing Tech University, Kina 
undertecknats. Arbetet med att skapa 

likande avtal har inletts med Uleå-
borgs Universitet, Finland samt Har-
bin University, Kina.

Kontakterna med University of 
Texas i Austin har utvecklats med 
f lera besök i båda riktningarna. 
Studen terna på programmet för hälso-
vägledning genomförde under våren 
ett projekt tillsammans med studenter 
i Austin via distansteknik. 

Universitetet har under hösten 
teck nat avtal med Universidad Nacio-
nal San Augustin, Arequipa i Peru, 
om f lerårigt samarbete som innefat-
tar teknisk forskning och utbildning 
inom gruvområdet, hjälp att bygga 
upp laboratorium samt forskning och 

Tabell
19
 Inresande/utresande 

  2014 2015 2016 

Utresande studenter 118 161 138

Inresande studenter 342 344 359

Utresande doktorander 13 10 9

Inresande doktorander 21 8 11

KÄLLA: LADOK SAMT VERKSAMHETS- 
INFORMATION FRÅN INSTITUTIONERNA
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utbildning om sociala-, miljö- och 
samhällsrelaterade frågor kring gruv-
drift.

Studieavgifter för utbytesstudenter
Under 2016 finansierade tolv studenter 
vid universitetet sina studieavgifter via 
Svenska Institutet, sex studenters studie-
avgifter finansierades med medel från 
Universitets- och högskolerådet och 
elva 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 an-
tagningsomgång för dessa studenter.

Tredjelandsstudenter, som deltar 
i utbildning inom ramen för ett 
ut bytesavtal, är enligt regelverket 
inte avgiftsskyldiga. Under året har 
87 tredjelandsstudenter, som deltagit 
i utbildning inom utbytesavtal, varit 
registrerade vid universitetet. Merpar-
ten av dessa studenter kom från våra 
partneruniversitet i USA, Singapore 
och Sydkorea. Denna verksamhet 
gentemot tredjeland är balanserad 
avseende in- och utresande studenter 
och har inte påverkats av införandet av 
studieavgifter.

Universitetets erfarenheter från 
avgiftsreformen visar att det är lägre 
konkurrens om platserna på de inter-
nationella masterprogrammen. Trots 
att antalet antagna tredjelandsstudenter 
till masterutbildningar är ringa, är 
antagningsprocessen för den studiefi-
nansierade verksamheten komplicerad, 
med f lertalet moment. Ett angeläget 
och gott samarbete har präglat univer-
sitetets kontakter med Migrationsver-
ket, Universitets- och Högskolerådet, 
Svenska Institutet, Universitetskans-
lersämbetet (UKÄ) liksom övriga 
statliga myndigheter som berörs av 
studieavgiftsreformen.

Samverkansdoktorander
Universitetet har som strategiskt mål att 
förstärka sin position som en attraktiv 
samarbetspartner. Ett sätt att verka för 
detta mål är att doktorander antagna 
vid universitetet bedriver sin utbild-
ning i anställning utanför universite-
tet. Universitetet har valt att benämna 
dessa doktorander samverkansdok-
torander. Från och med 2015 utgår 
examensbonus till institutioner för 
doktorander som under hela utbild-

ningstiden finansierats via företag eller 
annan arbetsgivare. Under 2016 utgick 
examensbonus för fem av totalt 78 
examinerade doktorander.

Bland aktiva doktorander under 
hösten var 99 doktorander helfinansie-
rade via företag, kommun, landsting 
eller annan verksamhet. Detta var en 
ökning med tio doktorander jämfört 
med föregående år. Lite mer än tre 
fjärdedelar av doktoranderna tillhörde 
det tekniska området. Andelen sam-
verkansdoktorander försörjda via ett 
företag ökade från 73 till 75 procent.

Bland de nyantagna doktoran-
derna tillhörde 17 procent gruppen 
samverkansdoktorander, vilket var en 
minskning med sex procent jämfört 
med 2015. Majoriteten av dessa sam-
verkansdoktorander var anställda av 
ett företag och tillhörde det tekniska 
området.

Interna satsningar 
inom utbildning
Universitetets vision och strategiska mål 
är att erbjuda attraktiva utbildningar 
som utmanar studenterna. Universitetets 
målbild är att vara känd för sin pedago-
giska profil och att erbjuda stimulerande 
utbildningar med nära koppling till 
arbets livet. För att fortsatt arbeta för 
dessa mål genomfördes interna satsning-
ar inom utbildning under året. 

Genomförda aktiviteter under året 
fokuserade främst på att öka kvaliteten 
i utbildningarna och ge studenterna 
ökat incitament samt förutsättningar 
att fullfölja utbildningen. Inom områ-
det avsattes medel för pedagogiska 
satsningar, bland annat implemente-
ring av universitetets pedagogiska idé 
och den pedagogiska utvecklingsfon-
den. Pedagogisk idé syftar till att lyfta 
fram pedagogiska utvecklingsfrågor 
och bistå i utvecklingen av den peda-
gogiska kompetensen vid universitetet, 
genom informationsinsatser, work-
shops samt utvecklande av interna 
högskolepedagogiska kurser, däribland 
en utbildning i pedagogiskt ledarskap. 

Pedagogiska utvecklingsfonden gav 
lärare och lärarlag möjlighet att söka 
medel för pedagogisk utveckling och 
under året beviljades fyra utvecklings-
projekt medel. Som ett led i att stärka 
den interna diskussionen om pedago-
gisk utveckling anordnades även, för 
tredje gången, en intern högskolepe-

dagogisk konferens med ett hundratal 
deltagare.

Inom området utbildning omför-
delades resurser så att självständiga 
arbeten inom humanistiskt, samhälls-
vetenskapligt och juridiskt område 
(HSJ) fick samma ekonomiska förut-
sättningar som de inom tekniskt områ-
de. Därtill omfördelades även medel 
så att kurser inom språk (HSJ) fick en 
förstärkning, för att de i små grupper 
ska kunna utöva språkträning i svenska 
eller främmande språk. 

Effekter av utbildning 
i regionen
Utbildning på eftergymnasial nivå leder 
i högre grad till förvärvsarbete då det 
finns ett samband mellan utbildnings-
nivå och förvärvsintensitet. Under de 
senaste trettio åren har antalet personer i 
regionen med eftergymnasial utbildning 
mer än fördubblats och under samma 
period har antalet forskarutbildade per-
soner ökat drygt tre gånger.

Universitetet  bidrar till denna 
utveckling då antalet examina som 
årligen utfärdas har trefaldigats under 
samma period, vilket är klart över 
riksgenomsnittet. 

Norrbottens län har under det 
senaste decenniet präglats av en positiv 
ekonomisk utveckling, sett till både 
konjunktur och arbetsmarknad.  
Universitetet bidrog till den positiva 
utvecklingen i regionen genom kom-
petensförsörjning och forskning. 
Några av universitetets mest betydande 
bidrag i regionen var att höja utbild-
ningsnivån och öka anställningsbarhe-
ten hos medborgarna. Detta har delvis 
skett genom att universitetet erbjudit 
relevanta utbildningar utifrån länets 
behov av arbetskraft, där i många fall 
examensarbeten och verksamhets-
förlagd utbildning genomförts i nära 
samarbete med länets arbetsgivare.

Tabell
20
 Samverkansdoktorander

(Antal)  2014 2015 2016 

Samverkans- 
doktorander 96 89 99

Varav kvinnor/ män 31/69 34/66 25/75

KÄLLA: AGRESSO
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Universitetets betydelse för länets 
framtida utveckling visas även i det 
faktum att Norrbottens län under den 
kommande tioårsperioden står inför 
en stor utmaning att klara av kompe-
tensförsörjningen.

Övrig redovisning i enlighet 
med regleringsbrev
Decentraliserad utbildning
Universitetet har ett särskilt åtagande att 
anordna decentraliserad utbildning mot-
svarande minst 270 helårsstudenter. Med 
decentraliserad utbildning avses hela 
utbildningar som är förlagda och som 
genomförs vid annan ort. Totalt pågick 
sju olika decentraliserade utbildningar; 
högskoleingenjörsutbildningarna Berg- 
och anläggningsteknik, Materialteknik 
och Underhållsteknik samt två Bergs-
skoletekniska utbildningar, Tekniskt 
basår och Ekonomutbildning. 
Sedan 2012 ges de två första åren på 
kandidatutbildning Ekonom i Skellefteå. 
Studenterna byter studieort och läser 

det tredje året i Luleå där ämnesinstitu-
tionen finns. 

Under 2016 genomförde universi-
tetet decentraliserade programutbild-
ningar med totalt 210 helårsstudenter 
och 170 helårsprestationer inklu-
derande del av ekonomutbildning i 
Skellefteå. Den totala kostnaden för 
decentraliserade programutbildningar 
var 20,5 mnkr, varav 1,6 mnkr för 
ekonomutbildningen i Skellefteå.

Antalet helårsstudenter på f lertalet 
decentraliserade utbildningar fortsatte 
att minska under året. Majoriteten 
av utbildningarna hade ett minskat 
söktryck och färre nyregistrerade än 
planerat. 

Utöver de decentraliserade pro gram - 
  utbildningarna gavs program och fri-
stående kurser i olika distansformer. 
Utbildningarna ges med eller utan ett 
fåtal obligatoriska sammankomster. 
Undervisningsformen distans stod för 
drygt 25 procent av det totala antalet 
helårsstudenter under året vilket var en 
ökning med drygt en procentenhet i 

förhållande till föregående år. Av hel-
årsstudenterna på distans läste drygt 
60 procent programutbildningar. 
Bland programutbildningarna var 
andelen med distansundervisning 19 
procent, i likhet med 2015. För fristå-
ende kurs utgjordes drygt 60 procent 
av helårsstudenterna av kurser med 
distansundervisning, vilket var en 
ökning från 2015.

Tabell
21
 Helårsstudenter i distans- 
  och  decentraliserad   
 utbildning

(Antal)  2014 2015 2016 

Helårsstudenter 
- decentraliserad 247 223        210*

Helårsstudenter 
- distans  1 942 1 867 1 954

* Inklusive del av Ekonomutbildning i Skellefteå 
(34 helårsstudenter) 

KÄLLA: LADOK
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Rymdvetenskap i Kiruna
Universitetet har ett särskilt uppdrag att 
erbjuda utbildningar i rymdvetenskap 
i Kiruna. Fyra utbildningsprogram be-
drevs under året; senare delen i civilin-
genjörsutbildningen Rymdteknik samt 
de tre masterutbildningarna Rymd-
vetenskap och rymdteknik (Erasmus 
Mundus Space Master), Rymdfarkost-
design samt Jordatmosfär och solsystem. 

Antalet helårsstudenter uppgick till 
123 och antalet helårsprestationer till 
111 vilket gav en genomströmning på 
90 procent. Såväl helårsstudenter, hel-
årsprestationer och genomströmning 
ökade under året. Masterutbildningar-
na svarade för drygt 55 procent av hel-
årsstudenterna, den absoluta merparten 
stod utbildningen Rymdvetenskap och 
rymdteknik för. Den pågående stads-
omf lyttningen i Kiruna har inneburit 
utmaningar vad gäller tillgången till 
bostäder för studenterna. Totala kost-
naden för utbildningsverksamheten 
var 15,4 mnkr.

Studenter på civilingenjörsutbild-
ningen Rymdteknik påbörjar studi-
erna i Luleå och f lyttar inför termin 
sex till Kiruna för specialisering 
mot utbildningens två av tre möjliga 
inriktningar, Rymdfarkoster och 
instrumentering eller Rymdens och 
atmosfärens fysik. För antagna från 
och med 2016 erbjuds endast dessa två 
avslutande inriktningarna i Kiruna. 
Antalet nybörjare på civilingenjörsut-
bildningen har ökat de senaste tre åren 
och studentantalet i Kiruna förväntas 
därför öka ytterligare kommande år. 
Masterutbildningarna i Rymdfarkost-
design samt Jordatmosfär och solsys-
tem genomförs i sin helhet i Kiruna. 
Närheten till Institutet för rymdfysik, 
EISCAT och Esrange Space Center 
är av stor betydelse för verksamhe-
ten. Studenterna får god kontakt med 
industrin via gästföreläsningar och 
studiebesök. De ges även möjlighet att 
genomföra experiment i projektkurser 
i samband med industrins ballong- och 
raketf lygningar. 

Masterutbildningen i 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 ter-

minen 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, Audio-
visual and Culture Executive Agency 
för ytterligare en antagningsomgång. 

Forskningsämnena Atmosfärsve-
tenskap och Rymdtekniska system 
finns inrättade och placerade i Kiruna. 
Dessa utgör en viktig forskningsöver-
byggnad för utbildningarna.

Dimensionering av lärarutbildning 
och vägledning av studenter
Lärarutbildningarna vid universitetet 
har genom åren rekryterat studenter 
från främst Norrbotten och norra  
Västerbotten. Detta mönster har dock 
blivit svagare under de senaste åren ef-
tersom flera utbildningar har distansan-
passats. Universitetet har likväl fortsatt 
att ta hänsyn till det regionala behovet 
i dimensioneringen av lärarutbildning-
arna. Behovsinventering har skett bland 
annat genom kontakter med kommu-
nalförbunden i regionen där det finns 
ett stort behov av förskollärare, grund-
lärare och ämneslärare samt lärare inom 
bland annat matematik/naturvetenskap 
och språk. Ett regionalt behov var också 
en bidragande orsak till att universitetet 
ansökte om examenstillstånd för special-
pedagogexamen och första antagnings-
omgången skedde under året. 

För att möta behovet av behöriga 
förskollärare både nationellt och regio-
nalt genomförs förskollärarutbild-
ningen som campusutbildning och via 
distans. Från och med 2014 sker antag-
ning till programmet både vår- och 
hösttermin. Söktrycket var tämligen 
oförändrat jämfört med föregående år.

Det totala söktrycket till grund-
lärarutbildningarna har ökat jämfört 
med föregående år. Detta kan delvis 
förklaras av att utbildningarna ges 
som distansutbildningar från och med 
antagning hösten 2015, vilket bland 
annat var ett önskemål från kommuner 
lokaliserade längre bort från universi-
tetsorterna. 

Ämneslärarutbildningen, inrikt-
ning grundskola årskurs 7–9, erbjöds 
inte heller detta år på grund av för-
väntat lågt söktryck. Det totala antalet 
sökande till ämneslärare, inriktning 

gymnasieskolan, minskade något jäm-
fört med föregående år. De ämnes-
kombinationer där ämnena fysik eller 
matematik ingår uppvisade dock inga 
större förändringar. 

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.

Då det är få män som söker sig till 
förskolläraryrket har det pågått ett 
ar bete med syfte att öka antalet manliga 
sökande till förskollärarutbildningen. 
Därutöver har det inletts initiala dis-
kussioner om att hitta sätt att stödja 
manliga förskollärarstudenter och 
yrkesverksam ma, i syfte att de i högre 
grad ska färdig ställa sina studier och 
stanna i yrket.

Kvalitetsförstärkning inom 
utbildning
De höjda ersättningsbeloppen under 2016 
inom utbildningsområdena huma niora, 
juridik och samhällsvetenskap har haft 
betydelse för kvalitén. En ökad tilldelning 
av undervisningstid och tid för handled-
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nig vid examensarbeten har möjliggjorts. 
Tilldelningen har bidragit till kursut-
veckling samt att ett antal stora kurser 
omarbetats till mindre kurser för utök-
ning av undervisnings- och lärartid. 

Höjningen har även möjliggjort 
mer lärartid för kurser med särskilda 
behov där insatser och f ler lärare gett 
positiv effekt då undervisning kunnat 
genomföras i mindre grupper.

För de verksamhetsförlagda 
kurser na har höjningen inneburit 
en förstärkning av kvalitetsarbetet, 
utveckling och utökning av dialoger 
med huvudmännen och handledare 
gällande bedömning och betygssätt-
ning av studenternas insatser i kurserna 
samt utveckling av trepartssamtal. Del 
av ökningen har använts för höjning av 
ersättning till huvudmännen för den 
verksamhetsförlagda utbildningen. 

Bedömning av reell kompetens
Universitetet har tillsatt en projektledare 
för att utveckla arbetet med bedöm-
ning av reell kompetens, vars målgrupp 
är nyanlända och asylsökande. Utveck-
lingsarbetet sker tillsammans med re-
presentanter från Antagnings enheten, 
studievägledning och institutionerna. 

Målsättningen är att utveckla validering 
och antagningsprocessen vid universi-
tet för att underlätta för sökande att få 
reell kompetens bedömd och att öka 
kompetensen om reell kompetens inom 
universitetet. Projektgruppen inven-
terade och sammanställde de problem 
som utgör hinder för bedömningen. 
Ett förslag som lyfts fram är behovet av 
att utveckla åtgärder som gör processen 
mer flexibel och rättsäker samt att bidra 
till att undanröja hinder för den som 
vill få sin reella kompetens bedömd för 
behörighet eller som söker tillgodoräk-
nande till senare del.

Antagningsenheten mottar ansökan 
om bedömning av reell kompetens. 
Enheten har tillgång till kompetens 
för bedömning av tidigare studier 
genom samarbetet inom den Virtu-
ella organisationen, som på uppdrag 
av Universitets- och högskolerådet 
bedömer gymnasiala och akademiska 
meriter från annat land. Vid behov tar 
antagningsenheten hjälp av institu-
tionernas specialistkompetens i hand-
läggningen. 

Under året deltog universitetet 
i f lertalet nätverk, däribland det 
nationella nätverket som Linköpings 

universitet och Borås högskola initie-
rade som diskuterade frågan om reell 
kompetens. 

Representanter från universitetet 
har också varit aktiva på de konfe-
renser och workshops som Univer-
sitets- och högskolerådet bjudit in 
till. Representanter från universitetet 
bevakar den pågående tillträdesutred-
ningen och har deltagit i konferenser 
inom området.

Kompletterande utbildning för 
personer med utländsk utbildning
I slutet av året fick universitetet ett nytt 
regeringsuppdrag att planera för, och 
bygga upp, kompletterande utbildning. 
Uppdraget gäller för personer med av-
slutad utländsk ingenjörsutbildning och 
sjuksköterskeutbildning. Uppdraget har 
inletts och universitetet har utsett repre-
sentanter som samordnar utvecklingen 
av de nya utbildningarna. Institutionen 
för hälsovetenskap deltog på ett inle-
dande nationellt upptaktsmöte för sjuk-
sköterskeutbildningen i december.
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KVALITET I
VERKSAMHETEN
Universitetet bedriver ett aktivt och systematiskt kvalitetsarbete starkt kopplat till kärnverk-
samheten och Vision LTU 2020. Under året har system inrättats för att effektivisera det 
administrativa stödet till studenter och arbeten har genomförts för att öka servicenivån. 
Verksamheten har förstärkt och utformat ett nytt kvalitetssystem. Kvalitetssystemet är 
uppdelat i fem aktivitetsområden och hålls samman via en förbättrings cykel. Universitetets 
system för kvalitetsarbete tar avstamp i ett tydligt ledarskap och ett engagerat 
medarbetarskap.
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KÄLLA: STUDENTENKÄT I EVASYS

Studenternas nöjdhet med 
kvaliteten  i utbildningarna 

Nöjd studentindex, NSI

Studenternas nöjdhet med 
campus och lärandemiljön

Studenternas nöjdhet med kvaliteten
i utbildningarna

Studenternas nöjdhet med campus
och lärandemiljön

2014 2015 2016

2014 2015 2016

65% 65% 63%

72% 72% 70%

Studenternas nöjdhet med kvaliteten
i utbildningarna

Studenternas nöjdhet med campus
och lärandemiljön

2014 2015 2016

2014 2015 2016

65% 65% 63%

72% 72% 70%

Kvalitetsarbete vid 
universitetet
Universitetet bedriver ett aktivt och 
systematiskt kvalitetsarbete starkt kopp-
lat till kärnverksamheten och Vision 
LTU 2020. Kvalitetsarbetet innefattar 
bland annat ett systematiskt förbätt-
ringsarbete som består av delmo-
menten planera, genomföra, stu-
dera och lära av verksamheter.

För att lära av andra verk-
samheter genomfördes under 
året benchmarking av kvali-
tetssystem, tillsammans med 
Blekinge tekniska högskola och 
Mittuniversitetet. Universitetet 
deltog även i Danmarks Akkre-
diteringsinstitutions genomlys-
ning av Århus universitet. Detta 
arbete gav en fördjupad förståelse för 
och möjlighet till jämförelse med ett 
danskt lärosätes kvalitetsarbete.

Universitetet har utformat ett kvali-
tetssystem för utbildning på grundnivå, 
avancerad nivå och forskarnivå. Sys-
temet är uppdelat i fem aktivitetsom-
råden, vilka möts och hålls samman i 
ett nav som representerar universitetets 
förbättringscykel. Universitetets system 
för kvalitetsstärkande utvecklingsar-
bete tar avstamp i ett tydligt ledarskap 
och ett engagerat medarbetarskap. De 
fem aktivitetsområdena omfattar olika 
delmoment och metoder för kvalitets-
arbete och kvalitetssäkring utifrån de 
krav som ställs på universitetet. 

I syfte att effektivisera och förenkla 
universitetets interna arbete har ett 

antal system implementerats. Bland 
andra:
n ett digitalt nationellt administra-

tions- och informationssystem för 
att effektivisera samordningen för 
studenter med funktionsnedsättning

n ett sökverktyg på biblioteket, för 
informationssökning och informa-
tionsåtervinning.

n ett nytt informationshanterings-
system med funktioner som stödjer 
ärenderegistrering, handläggning 
samt mötesadministration.

n en bilddatabas för att lagra, förvalta 
och distribuera bilder.

n ett gemensamt systemstöd för pla-
nering och bemanning av personal-
resurser på kurser och i forsknings-
projekt.

Universitetet har under året ersatt 
tidigare bibliotekssystem, publika-
tionsdatabas och  lärplattform med nya 
system.

Nöjd studentindex
En delaktivitet för att utveckla verksam-
heten bygger på studenternas åsikter. 
För fjärde året i rad har studenterna fått 
uttrycka åsikter via Nöjd studentindex-

mätning (NSI). Två av frågeställning-
arna i enkäten speglade de strategiska 
styrmåtten ”Studenternas nöjdhet med 
kvaliteten i utbildningen” och ”Stu-

denternas nöjdhet med campus- och 
lärandemiljön”. Enkätsvaren låg i 
paritet med tidigare år och uni-

versitetet arbetar fortsatt med att 
förbättra fysiska campus- och 

lärandemiljöer samt kvaliteten 
i utbildningarna. Svarsfrek-
vensen för NSI var relativt låg 
(21 procent) men utförd bort-
fallsanalys visar att resultatet 
bedöms som tillförlitligt.

Kvalitet i utbildning 
på grundnivå och 

avancerad nivå
Ett examensarbete och en intern rap-

port genomfördes som beskriver och 
diskuterar orsaker kring studenters ge-
nomströmning och avhopp. I en sam-
manfattande rapport av dessa två studier 
framhålls att universitetet har en utma-
ning i att fånga upp orsaken till varför 
ett avhopp sker och att aktiviteter i 
universitetets modell för ökad genom-
strömning behöver följas upp. Även de 
mått som används bör ses över för att ge 
en gemensam bild av läget.

En rad  satsningar på pedagogisk 
utveckling fortsatte under året; 
Implementeringen av pedagogisk idé, 
pedagogiska utvecklingsfonden och 
programdriven kursutveckling inom 
ramen för CDIO i ett antal civilingen-
jörsutbildningar. 

Utvärdering av utbildning
Under året genomfördes utvärdering 
av samtliga utbildningar i enlighet med 
universitetets modell för utveckling 
och utvärdering av utbildningar. Detta 
var första utvärderingsomgången efter 
genomförd pilotomgång 2014. Själv-
värderingar för utbildningar med tyngd 
på redovisning av genomförda åtgär-
der, nuläge och planerade förändringar 
kopplade till universitetets pedagogiska 
idé samt kvantitativt utfall lämnades. 

Fakultetsnämndernas beslut och 
bedömningar av inkomna redovis-
ningar visade på ett antal mer över-
gripande förbättringsförslag och 
utmaningar såsom behov av stöd 
och underlag för utbildningarna till 
utbildningsledarna samt studentre-
kryteringsstöd. Utbildningsledarna 
gav positiv respons på universitetets 

UTBILDNINGSOMRÅDE HÄLSOVETENSKAP

M

edarbetarskap

Ledarskap

Utformning

Genom-
förande

Förut-
sättning

Resultat Styrning

Kvalitetssystem för utbildning på grundnivå, 
avancerad nivå och forskarnivå vid 

universitetet.
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utvärderingsmodell och anser att den 
gett stöd för kvalitetsarbetet i utbild-
ningarna. De sista redovisningarna av 
genomförda åtgärder från peer review 
efter utvärderingsomgången 2014 
lämnades under året. 

Kvalitet i utbildning på 
forskarnivå
Universitetet deltog i en pilotomgång 
för utvärdering av forskarutbildnings-
ämnet Hälsovetenskap under våren 
2016. Resultat från utvärderingen 
bidrog till en fortsatt och fördjupad 
dialog om institutionens forskarutbild-
ningsämnen utifrån forskningsinrikt-
ning och framtidens behov. Ett arbete 
med att utveckla starka och samver-
kande forskningsgrupperingar inom 
och mellan institutionens ämnen, en 
utökning av seminarieverksamheten 

och ett ökat utbud av gemensamma 
forskarutbildningskurser inleddes. Erfa-
renheterna från pilotutvärderingen har 
kommunicerats till fakultetsnämnderna 
och de forskarutbildningsämnen som 
framgent kommer att utvärderas.

Kvalitet inom forskning 
Universitetets forskning syftar till att ge 
förutsättningar och verktyg för byggan-
det av det attraktiva hållbara samhället. 
Vartannat år genomförs en utvärdering 
av universitetets forskningsämnen för 
att belysa framgång, synliggöra svårig-
heter och driva strategiskt utvecklings-
arbete. Under året utvärderades samtliga 
70 forskningsämnen enligt universite-
tets fastställda modell.

Utvärdering av forskning
Resultatet visade på en positiv utveck-
ling av personalgruppens sammansätt-

ning (inkluderande ökad handledar-
kapacitet) och en väsentlig ökning av 
både totala antalet publikationer och 
publikationer i högkvalitativa publice-
ringskanaler (stimulerat genom publi-
ceringsersättning). För första gången 
uppnådde en majoritet (51–71 procent) 
av forskningsämnena uppsatta målnivåer 
för dessa mått. Externfinansiering 
minskade däremot något jämfört med 
föregående år, vid utvärderingen fram-
kom att 26 av 70 forskningsämnen 
uppnådde målnivån för externfinansie-
ring vilket är nio färre än 2015 men tre 
fler än 2014. 

Tre ämnen uppfyllde målnivåerna 
för samtliga utvärderingskriterier. 
Inget ämne bedömdes brista i mål-
uppfyllelsen till en sådan grad att en 
handlingsplan för ämnets utveckling 
behövde upprättas. Däremot resulte-
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rade årets utvärdering i en avveckling 
av två forskarutbildningsämnen och 
en integrering av dessa i närliggande 
ämnen. Detta i linje med målsättning-
en att skapa större och stabilare miljöer.

Utvärderingen belyste återigen 
behov av att öka doktorandgruppens 
storlek och genomströmningen i 
utbildning på forskarnivå för att nå 
universitetets strategiska mål om 105 
doktorsexamina per år från 2020. 
Handledarkapaciteten är högre än 
tidigare år men externfinansieringen 
begränsar möjligheter till nyantag-
ning. Universitetets verksamhetsplan 
2017–2018 inkluderar specifika sats-
ningar på kvalitetsutveckling i utbild-
ning på forskarnivå och särskilda medel 
för doktorandtjänster inom strategiska 
ämnesområden med små doktorand-
miljöer. 

I Vision LTU 2020 fastställdes nio 
starka forsknings- och innovationsom-
råden (SFIO) med uppdrag att utveck-
la frågeställningar som är mångveten-
skapliga och instutitionsövergripande, 
i syfte att stärka universitetets profil-
områden samt ge förutsättningar för 
byggandet av det attraktiva hållbara 
samhället. Under 2016 har denna 
strategiska satsning om 72 mnkr utvär-
derats. SFIO bedömdes vara fram-
gångsrikt på många sätt, inte minst 
genom att nya samarbeten (internt och 
externt) skapats och genom att sats-
ningen gett universitetet en tydligare 
forskningsprofil. Utmaningarna inklu-
derar att utveckla konceptet till nästa 
nivå och utvidga initiativet och enga-
gemanget till att genomsyra och stärka 
hela universitetets verksamhet. 

Samband mellan forskning 
och utbildning
En grundläggande utgångspunkt för all 
utbildning inom universitetet är bland 
annat att de senaste forskningsresul-
taten integreras i utbildningarna och 
att vetenskapliga metoder och arbets-
sätt tillämpas i utbildningarna. För att 
skapa förutsättning för detta strävar 
universitetet mot en hög andel lärare 
med vetenskaplig och eller konstnärlig 
kompetens, det vill säga disputerad eller 
meriterad på konstnärlig grund. Detta 
är även ett av universitetets strategiska 
styrmått. Under 2016 uppgick dessa till 
80 procent, vilket är en ökning med tre 
procentenheter under senaste treårspe-
rioden. Målet för 2020 är 85 procent.

Universitetet har särskilda kriterier 
för relevant forskningsöverbyggnad 
vid etablering av nya utbildningar för 
att ytterligare säkerställa kopplingen 
mellan utbildning och forskning. 
Ämnesföreträdaren, som har det över-
gripande kvalitetsansvaret, säkerställer 

att kursinnehållet har god forsknings-
anknytning.

För att synliggöra forskningsresultat 
till studenter deltar aktiva forskare i 
utbildningen och förmedlar samban-
det mellan forskning och utbildning. 
Studenterna involveras i forskningen 
genom delaktighet i projektkurser som 
baseras på forskningsprojekt.

Studentstöd 
Under året har arbetet fortsatt med att 
öka servicenivån genom ökad digita-
lisering. Detta har resulterat i att webb-
platserna för studievägledning, infor-
mation till utresande studenter samt 
studenthälsan har omarbetats med fokus 
på hjälp till självhjälp. Arbetet med en 
ny navigering av Studentwebben har re-
sulterat i en mer överskådlig och lättill-
gänglig webbplats med bra översyn över 
innehållet för studenterna. Fler och fler 
grupper inom servicefunktionerna, ex-
empelvis studievägledningen, har börjat 
använda ett gemensamnt ärendehante-
ringssystem. Detta säkerställer att frågor 
inte riskerar att bli liggande hos perso-
nal som inte finns på plats. Fler frågor 
har också kanaliserats till första linjen, 
det vill säga Studenttorget, för att skapa 
en mer tydlig väg in för alla frågor från 
studenterna. 

Studenthälsan har under året ökat 
antal generella insatser för att nå f ler 
studenter. Detta i form av föreläs-
ningar som sänds digitalt för att nå f ler 
studenter och livsstilstester som inne-
bär att alla studenter får möjlighet till 
en intervention vad gäller stress och 
alkohol. 

Institutionerna, verksamhetsstödet 
och studentkårerna har en fortsatt 
samverkan kring målet att skapa en 
god introduktion till akademiska stu-
dier och studentliv. Detta har resul-
terat i att de ideellt arbetande studen-
terna får gott betyg av bland annat 
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väktargruppen på universitetsområdet 
då insatserna minskat risken för tillbud 
under studiestarten. Inspirerande före-
läsningar, förebilder och aktiviteter 
som främjar den akademiska hemvis-
ten är fortsatt väldigt uppskattat av stu-
denterna, med höga deltagarantal. 

Studenterna är generellt fortsatt 
nöjda med servicen och stödet under 
studietiden. I årets studentenkät syns 
en något uppåtgående trend kring 
nöjdheten med studievägledning och 
International Office, som med sina 
mer komplicerade tjänster har legat 
något lägre än övriga servicefunktio-
ner i tidigare undersökningar.

Hållbar utveckling 
Genom forskningsresultat som föränd-
rar, utbildningar som utmanar och indi-
vider som samverkar ska  Vision 
LTU 2020 uppnås – att tillsammans 
med omvärlden bygga det attraktiva 
hållbara samhället. 

Under året har ett pedagogiskt 
projekt som syftar till att stärka lärares 
kompetens då det gäller att synlig-
göra och införliva frågor om hållbar 
utveckling i utbildningar genomförts. 
Många forskningsämnen berör också 
olika aspekter på hållbar utveckling, 
vilket även kopplas till en rad utbild-
ningar. Exempel på detta är frågor om 
hållbar stadsutveckling, förvaltning 
av naturresurser samt avfallshantering 
och materialåtervinning.

Under 2016 har arbetet i samar-
betsprojektet Cirkeln ska slutas (CSS), 
fortsatt. I projektet, som pågår under 
5 år, deltar universitetet tillsammans 
med Luleå Renhållning AB och de 
stora fastighetsägarna i den omgivande 
stadsdelen Porsön; Akademiska Hus, 
Lindbäcks Porsön AB och Lulebo. 
Målet är att boende och verksamma 
i stadsdelen ska bli dubbelt så bra på 
källsortering. Projektet anordnade två 

lunchföreläsningar i samband med stu-
diestarten i slutet av augusti. Inför 800 
nya studenter presenterades projektet 
och de deltagande organisationerna 
och studenterna informerades om vik-
ten av att källsortera både i hemmet 
och på universitetet. I direkt anslut-
ning till föreläsningarna delades det ut 
750 sorteringsväskor, som kan använ-
das för att förenkla källsorteringen i 
hemmet. 

Under hösten anordnade Teknolog-
kåren en hållbarhetsvecka där studen-
terna bjöds på föreläsningar från olika 
företag som berättade om sitt arbete 
med hållbarhet samt en workshop 
inom CSS-projektet. Under worksho-
pen fick studenter brainstorma kring 
hur målet med projektet ska uppnås. 

Från universitetets sida har fokus 
legat på att ta fram nya källsorterings-
stationer för att i förlängningen ta bort 
de vanliga papperskorgarna. Under 
året har därför det första steget tagits 
genom att 19 källsorteringsstationer 
placerats ut runt om på universitets-
området i Luleå. Enbart i universi-
tetsbiblioteket har 104 papperskorgar 
tagits bort och ersatts av 4 källsorte-
ringsstationer. 

Under 2016 arbetade universitetet 
tillsammans med en konsult med att ta 
fram en ny miljöutredning som en del 
i universitetets miljöledningssystem.

Inom universitetets program Sve-
riges bästa studentmiljö var den peda-
gogiska aspekten ett centralt inslag i 
arbetet med utvecklingen av läran-
demiljöer. De nya studentytorna har 
anpassats med funktionella och håll-
bara möbler för att skapa bättre infor-
mella lärandemiljöer. I de formella 
lärandemiljöerna skapades en differen-
tiering av lärosalarna, där lärosalarna 
är olika i fråga om möblering. Målet 
är att lärare ska kunna välja den läran-
demiljö som bäst passar för ändamålet 
med undervisningen. 

Universitetets 
säkerhetsarbete
Enligt universitetets riktlinjer för sä-
kerhetsarbete ska arbetet inriktas på att 
effektivt begränsa risker och förebygga 
skador inom områdena fysisk säkerhet, 
person  och informationssäkerhet samt 
kris  och katastrofhantering. En säker-
hetsgrupp finns inrättad för övergri-
pande samordning, gemensam plane-
ring och uppföljning av säkerhetsfrågor. 
Gruppen är förslagsställare till univer-
sitetsledningen i frågor som rör den 
universitetsövergripande planeringen av 
säkerhetsarbetet.

Universitetets arbete med att för-
bättra informationssäkerhet baserat på 
befintlig informationssäkerhetspolicy 
fortsatte under 2016. Bland annat 
infördes ett nytt system för diarie-
föring och dokumenthantering som 
utgör grunden för fortsatt effektiv 
informationsklassificering och infor-
mationshantering. Även en ny kon-
tinuitetsplan för IT -drift togs fram. 
Anpassning mot nya krav på återrap-
portering av större incidenter inom 
informations- och IT-säkerhetsom-
rådet har genomförts. Universitetets 
arbete med det fysiska säkerhetsarbetet 
har under 2016 till stor del fokuserats 
på att förbättra skalskyddet. Ett nytt 
passersystem ”ARX” håller succesivt 
på att ersätta fem gamla passersystem 
som finns på universitetsorterna. Det 
nya och mer moderna passersystemet 
innebär en effektivare administration 
och en bättre integration mot universi-
tetets databaser. I det fysiska säkerhets-
arbetet har ett projekt påbörjats avse-
ende att byta ut mekaniska låssystem 
mot elektroniskt låssystem. Den största 
nyttan med elektroniska låssystem är 
driftsekonomi och säkerhet under lås-
systemets hela livslängd.
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Universitetets styrande värdegrund definieras i Vision LTU 2020 och utgörs 
av respekt, öppenhet, tillit, samarbete och ansvar. Universitetet präglas även 
av den statliga värdegrunden som vilar på demokratiska värderingar och 
medborgarnas uppdrag. Det aktiva arbetet med jämställdhet intensifierades i 
och med regeringsuppdraget Jämställdhet i akademin.

STYRANDE
VÄRDEGRUND
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Könsfördelning bland
registrerade studenter i termin 1
på grund- och avancerad nivå
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KÄLLA: LADOK
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Universitetskultur
Universitetet verkar på en internatio-
nell arena vilket genomsyrar verksam-
heten vad gäller forskning, utbildning 
samt kultur och miljö. Universitets vi-
sion grundar sig på respekt, öppenhet, 
samarbete, tillit och ansvar.  Verksam-
heten ska bidra till samhällets hållbara 
utveckling genom att bedriva forskning 
och utbildning i världsklass. Under året 
fortsatte arbetet med att samverka med 
det omgivande samhället och forskar-
världen samt internt mellan olika äm-
nesområden.

Universitetet har under f lera år 
aktivt arbetat med att bredda rekryte-
ringen av nya forskare internationellt, 
vilket har lett till att universitetet ver-
kar i en miljö präglad av stor mång-
fald. Det är av vikt att medarbetare 
snabbt ska känna sig integrerade i det 
lokala samhället och skapa en egen 
plats där de kan trivas och verka. En 
utmaning är att behålla rekryterade 
medarbetare och utveckla ett gott 
samverkansklimat, samt att arbeta 
för att nya samverkansytor uppstår. 
I projektet ”Meet ń Greet” skapades 
kontaktytor mellan nya och etable-
rade medarbetare. Vid dessa möten 
presenterade universitetet vad som 
kan erbjudas och visade på regionens 
utbud av rekreation och mötesplatser. 

Universitetet fortsatte satsningen 
på ledarutveckling, framförallt genom 
program som Att leda utan att vara 
chef och för ledare som framförallt är 

rekryterade från annat land Leadership 
in Academia.

Jämställdhet
Universitetet påbörjade under året 
ett arbete med att ta fram en plan för 
jämställdhetsintegrering 2016-2019 i 
enlighet med regeringsuppdraget Jäm-
ställdhet i akademin. Universitetet var 
under året aktivt i nätverk på både re-
gional och nationell nivå. För tredje 
året i rad var universitetet medarrangör 
och medfinansiär av Norrbottens jäm-
ställdhetspris som fick ett ökat genom-
slag med ökat antal ansökningar. Lika 
villkor och jämställdhet ingick som ett 
återkomman de tema vid ledar- och 
medarbetarutbildningar.

Jämställdhet i utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå
Universitetets målsättning är att studen-
ter och presumtiva studenter ska möta 
såväl kvinnor som män i olika samman-
hang och utbildningsmoment före, un-
der och efter utbildningen. 

Universitetet var delaktigt i ett 
nationellt nätverk för f ler män i för-
skolan och förstärkte samverkan med 
Luleå kommuns nätverk, Fler män 
i förskolan med mentorsprogram för 
manliga studenter från förskollärar-
utbildningen och yrkesverksamma 
män i förskolan. Inom ingenjörs-
utbildningarna fortsatte projekten 
#include och Fler tjejer till grundutbild-
ningen, med aktiviteter för att öka och 
behålla andelen kvinnor. In spiration 

och kunskap inhämtades från Teknolo-
gicampen i Trondheim. 

Jämställhetsperspektiv integrerades 
i kursrevideringar, urval av kurslitte-
ratur och kursmoment innehållande 
normer och genus. Inom vårdutbild-
ningarna lyftes särskilt skillnader och 
likheter i symtom och hälsa, för såväl 
män som kvinnor. Patientfall och 
undervisningsexempel reviderades ur 
ett genusperspektiv och styrda grupp-
indelningar nyttjades för att säkerställa 
mer heterogena grupper i projektar-
beten. 

Arbetet med regeringsuppdraget 
om jämställdhetsintegrering startade 
och beslut om strategiska medel fatta-
des för kommande satsningar under 
2017–2018. 

Fördelningen mellan kvinnor och 
män som påbörjade programutbildning 
på grundnivå eller avancerad nivå var 
förhållandevis jämnt fördelat på total 
nivå. Bland nybörjarna på grundnivå 
fanns, trots aktiviteter för att utjämna 
obalansen, fortsatt stora skillnader 
inom vissa utbildningsområden. 

Ingenjörsutbildningarna och övriga 
tekniska utbildningar hade fortsatt låg 
andel kvinnor även om andelen kvin-
nor ökade något för högskoleingen-
jörsutbildningarna.

För lärarutbildningarna ökade ande-
len kvinnliga nybörjare ytterligare. 
Utbildningarna riktade mot förskolan, 
grundlärare samt den nya specialpeda-
gogutbildningen hade samtliga en låg 
andel män.
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Även inom det hälsovetenskapliga 
området minskade andelen män ytter-
ligare. Samtliga utbildningar, undan-
taget fysioterapeut, hade mycket låg 
andel män bland nybörjarna.

Inom samhällsvetenskapliga utbild-
ningar samt musik, media och teater 
var könsfördelningen sammantaget 
jämn även om avvikelser fanns på pro-
gramnivå där ett antal utbildningar 
hade lägre än 30 procent av underre-
presenterat kön. 

På avancerad nivå antogs i likhet 
med tidigare år f lest män till tekniska 
utbildningar och f lest kvinnor till 
det hälsovetenskapliga området. De 
samhällsvetenskapliga utbildningarna 
hade en jämnare könsfördelning bland 
nybörjarna.

Jämställdhet i utbildning på 
forskarnivå
Universitetets policy och riktlinjer be-
aktas vid rekrytering av handledare och 
doktorander samt vid val av betygs-
nämndsledamöter, där kravet är att båda 
könen ska vara representerade. 

Institutionernas åtgärder för att 
iaktta och främja jämställdhet bestod 
i att uppmärksamma jämställdhets-
perspektivet vid val av föreläsare och 
kurslitteratur till forskarutbildnings-
kurser. På handledarutbildningar och 
handledningsseminarier diskuterades 
jämställdhetsaspekter vid rekrytering 
och handledning av doktorander. Vid 
rekryteringsaktiviteter riktades inbju-
dan särskilt till studenter av underre-
presenterat kön. Även annonsunderlag 

vid utannonsering av doktorandtjänster 
och rekryteringsgruppens utformning 
beaktades. 

Eftersom könsfördelningen skiljer 
sig åt för olika forskarutbildnings-
ämnen fortsatte arbetet med en över-
gripande introduktionsskola för nya 
doktorander i syfte att skapa naturliga 
mötesplatser mellan doktorander av 
olika kön.

Andelen kvinnliga doktorander 
vid universitetet ökade något jämfört 
med föregående år. Det humanistisk-
samhällsvetenskapliga området hade en 
jämn könsfördelning vad gäller totala 
antalet doktorander, dock var antalet 
nyantagna kvinnor högre än män. Det 
ska dock tas i beaktning att antalet 
antagna doktorander 2016 var betyd-
ligt lägre än 2015. Andelen nyantagna 
kvinnor inom det tekniska området 
minskade, men var i paritet med de 
senaste fem åren. 

Arbetet fortsätter med att skapa en 
jämnare könsfördelning i rekrytering-
en av doktorander, till både humanis-
tisk-samhällsvetenskapliga området och 
tekniska området.

Jämställdhet inom forskning
För att öka antalet professorer av 
underrepresenterat kön fortsatte den 
strategiska satsningen som påbörjades 
2015. Könsfördelningen bland profes-
sorer förbättrades i förhållande till 
föregående år men är fortsatt ojämn. 
Inom kategorierna biträdande profes-
sor, universitetslektor och universitets-

adjunkt är könsfördelningen relativt 
jämn (inom relationen 60/40). Inom 
övriga kategorier är könsfördelningen 
fortsatt ojämn. 

Gruppen tillsvidareanställda profes-
sorer har utvecklats i positiv riktning 
jämfört med tidigare år. Av de 28 
professorer som rekryterades eller prö-
vades för högre behörighet under året 
var 25 procent kvinnor och 75 procent 
män. Av 48 adjungerade professorer 
var tre kvinnor och 45 män. Bland de 
38 gästprofessorerna var sex kvinnor 
och 32 män. Bland de 87 biträdande 
professorerna var 35 kvinnor och 52 
män. Av 17 biträdande professorer 
rekryterade eller prövade för högre 
behörighet under 29 procent kvinnor 
och 71 procent män.

Av universitetets 214 universitets-
lektorer var 41 procent kvinnor och 
59 procent män. 34 nya universitets-
lektorer rekryterades eller prövades för 
högre behörighet och könsfördelning-
en bland dessa var 35 procent kvinnor 
och 65 procent män. Universitetsad-
junkterna är en jämställd grupp.

Bland de vid universitetet anställda 
361 doktoranderna var 37 procent 
kvinnor och 63 procent män. 

Av universitetets sex prefekter var 
fyra kvinnor och två män. 

Studentmedverkan
Vid universitetet är studentmedverkan 
en självklarhet, berikar verksamheten 
och uppmuntrar till utveckling. Studen-
ternas medverkan ger dem en möjlighet 
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att påverka sin utbildningssituation och 
ger universitetet ett breddat perspektiv, 
förståelse för studentens situation och 
sätter fokus på studentfrågor. 

Studentrepresentanter finns med 
i samtliga beredande och beslutande 
organ där frågor om utbildning och 
forskning behandlas. Rektor och 
universitetsdirektör har regelbundna 
möten med kårordförandena. Stu-
denter deltar också i programråd och 
arbetsmiljögrupper. Studenterna är 
även representerade i anställnings-
nämnderna. 

Studenterna hade en aktiv del i 
universitetets studentenkät, NSI, som 
genomfördes under året. Studenternas 
aktiva medverkan var värdefull och 
kan vidareutvecklas, inte minst för att 
öka enkätens svarsfrekvens. Luleå Stu-
dentkår och Teknologkåren arbetade 
aktivt med att förbättra och utveckla 
studenternas möjligheter till boende 
och att utveckla universitetsorterna 
till goda studentstäder. Detta resul-
terade i bland annat utökade linjer i 
lokaltrafiken samt nattbussar från uni-
versitetsområdet. 

Breddad rekrytering 
Det långsiktiga arbetet för breddad re-
krytering bedrevs i enlighet med strate-
gin att integrera arbetet i den ordinarie 
verksamheten. Syftet är att skapa ett 
hållbart arbetssätt för att öka rekryte-
ringen av underrepresenterade grupper. 

Breddad rekrytering av studenter
UKÄ:s statistik om ungdomars över-
gång till högre studier i Norrbotten 
visade på stora skillnader mellan inland 
och kust, samt stora skillnader mellan 
män och kvinnors studietradition. I 
Norrbotten var övergången lägre än 

för genomsnittet i Sverige. I universitets 
handlingsplan för breddad rekrytering 
2013–2016 var de övergripande målen 
att öka rekryteringen från de icke-tra-
ditionella målgrupperna, skapa jämnare 
könsfördelning på utbildningarna och 
verka för en ökad genomströmning. 

En projektledare arbetade med upp-
draget breddad rekrytering i samverkan 
med institutionerna och berörda funk-
tioner inom verksamhetsstödet.  

Målen i handlingsplanen aktuali-
serades, nya åtgärder diskuterades och 
prövades. För att visa på mångfald i 
studentpopulationen valdes bilder och 
texter för tryckt material, webb och 
personliga möten med särskild omsorg. 
För att skapa jämnare könsfördel-
ning inom f lera utbildningsområden 
genomfördes riktade insatser såsom 
mentorskap, inspirationsaktiviteter, 
nätverksträffar, besök och personliga 
möten.

Breddad rekrytering inom 
forskarutbildning
Vid rekrytering till utbildning på fors-
karnivå fortsatte arbetet med att nå ut 
med information om lediga jobb i olika 
forum och sammanhang. Universite-
tet överlämnade en ansökan till EU om 
godkännande av universitetets imple-
mentering av Europeiska stadgan för 
forskare och Riktlinjer för rekrytering 
av forskare, i vilka lika villkor och jäm-
ställdhet är framträdande områden. 

Breddad rekrytering av 
medarbetare 
Vid urval i samband med rekrytering 
eftersträvas att i möjligaste mån tillämpa 
kvalitetssäkrade urvalsmetoder för att 
säkerställa att rekrytering sker efter för-
tjänst och skicklighet. Universitetet vid-
tog även särskilda åtgärder för att  

säkerställa förbättrad transparens och 
konkurrensutsättning av lediga tjänster. 

Av vikt i rekryteringssammanhang 
är också god introduktion och möjlig-
het till snabb integration varför intro-
duktionsutbildningar hölls på svenska 
och engelska. Under året fortsatte 
översättning av styrdokument och 
stödmaterial till engelska och kurser i 
svenska erbjöds på f lera kunskapsnivå-
er. För att underlätta för medföljande 
med utländsk bakgrund att komma in 
på den svenska arbetsmarknaden fort-
satte universitetet samarbetet med LTU 
Business i programmet Korta vägen för 
akademiker samt med Eures represen-
tanter från Arbetsförmedlingen. 

Trovärdighet och god 
forskningssed
Universitetet ska värna om vetenska-
pens trovärdighet och god forskningssed. 
Inom utbildning på grundnivå och av-
ancerad nivå erbjöd universitetet kurser 
i vetenskaplig metod och kurser som 
introducerar vetenskapsteoretiska och 
etiska frågeställningar. Under studietiden 
ges studenterna möjlighet att träna sig i 
att kritiskt granska och opponera på stu-
dentarbeten eller vetenskapliga artiklar. 
Inom vissa ämnen genomfördes etiska 
prövningar av examensarbetena. 

Inom universitetets utbildning på 
forskarnivå gavs generella forskarut-
bildningskurser inom områdena forsk-
ningsetik, vetenskapsteori och hållbar 
utveckling. Universitetet tillhandahöll 
stöd till forskarstuderande i frågor som 
rör god forskningssed. Forsknings-
projekt med möjlig fysisk eller psykisk 
påverkan på människor prövades i den 
regionala etikprövningsnämnden.
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Universitetet rekryterade under året flera välmeriterade lärare och forskare med såväl 
nationell som internationell bakgrund. Jämfört med de senaste årens starka expansion 
minskade antalet rekryteringar under året. Det finns dock ett fortsatt stort intresse för 
tjänster vid universitetet vilket borgar för ett attraktivt och starkt varumärke. 

ORGANISATION 
OCH PERSONAL
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Intern samverkan 
och utveckling av 
organisationen
Universitetets formella organisation 
med få beslutsnivåer utvecklades under 
året. En av avdelningarna vid Institutio-
nen för samhällsbyggnad delades i två 
för att bättre motsvara verksamhetens 
behov. Verksamhetsstödets inre organisa-

tion förändrades med fortsatt utveckling 
av understrukturer vilket bland annat 
innebar chefer på gruppnivå inom stör-
re enheter. Verksamhetsstödets juridiska 
kompetens samlades i den nyinrättade 
juristenheten. Universitetet arbetade 
aktivt med fortsatt utveckling av model-
len för lönerevision där en majoritet av 
resultatenheterna under året tillämpade 
lönesättande samtal.

Medarbetare
Den 31 december 2016 var 1 744 med-
arbetare anställda vid universitetet, vilket 
motsvarar 1 422 årsarbetskrafter. Det 
är en minskning med 31 årsarbetskraf-
ter sedan 2015. Antalet professorer och 
biträdande professorer ökade med totalt 
åtta årsarbetskrafter medan samtliga öv-
riga kategorier lärare minskade. Antalet 
anställda doktorander var i stort sett i 
nivå med 2015. Teknisk/administra-
tiv personal, adjunkter och timanställda 
minskade med totalt 18 årsarbetskrafter. 
Medelåldern vid universitetet är 45 år, 
vilket är samma nivå som de två senaste 
åren. 
Antal anställa professorer den 31 decem-
ber 2016 var 255, varav 19 procent 
kvinnor och 81 procent män. Motsva-
rande värde för 2015 var 236, varav 17 
procent kvinnor och 83 procent män.

Kompetensförsörjning
Förmågan att attrahera, rekrytera ut-
veckla och behålla kompetens är en av 
universitetets viktigaste framgångsfak-
torer. Arbetet med vidareutveckla den 
strategiska kompetensförsörjningen 
fortsatte. Anställningsordning och rikt-
linjer för lärarrekrytering reviderades. 
Riktlinjer för migrationsfrågor utarbe-
tades och rutiner för introduktion av 
nya medarbetare uppdaterades. Intern-
utbildningssystemet vidareutvecklades 
och samman taget genomfördes 57 olika 
kurser vid 110 tillfällen.

Universitetet eftersträvar en öppen, 
transparent, meritbaserad och rätts-
säker rekryteringsprocess. En översyn 
av rekryteringsrutiner genomfördes. 
Under året utbildades anställnings-
nämnder och chefer i intervjuteknik 
och nya mallar för referenstagning togs 
fram.

För att höja kvaliteten i urvalspro-
cessen erbjöd certifierade medarbetare 
möjlighet till personlighets-, begåv-
nings- och färdighetstester vid exem-
pelvis doktorandrekryteringar. Vid 

Tabell
28
 Andel lärare med 
 vetenskaplig/konstnärlig   
 kompetens

(%)  2014 2015 2016 

Total  76 81 80

varav kvinnor/män 61/84  69/87 66/87

KÄLLA: PRIMULA

Antal adjungerade lärare

  2014 2015 2016 

Lärare  

Professor adjungerad  41 45 48
 varav kvinnor/män 0%/ 100% 2%/ 98% 6%/ 94%

Biträdande professor adjungerad 0 2 1
 varav kvinnor/män 0%/ 0% 100%/ 0% 100%/ 0%

Universitetslektor adjungerad 10 10 12
 varav kvinnor/män 40%/ 60% 50%/ 50% 58%/ 42%

Universitetsadjunkt adjungerad 34 32 44
 varav kvinnor/män 76%/ 24% 75%/ 25% 73%/ 27%

Totalt   85 89 105
 varav kvinnor/män 34%/ 66% 36%/ 64% 41%/ 59%

KÄLLA: PRIMULA

Tabell
29

Årsarbetskrafter

  2014 2015 2016 

Lärare  
Professorer   123 136 140
 varav kvinnor/män 15%/ 85% 18%/ 82% 22%/ 78%

Biträdande professor  67 75 79
 varav kvinnor/män 46%/ 54% 47%/ 53% 43%/ 57%

Universitetslektorer  174 172 171
 varav kvinnor/män 34%/ 66%  37%/ 63% 40%/ 60%

Biträdande universitetslektor 59 52 47
 varav kvinnor/män 34%/ 66% 33%/ 67% 29%/ 71%

Universitetsadjunkter  118 106 96
 varav kvinnor/män 52%/ 48% 50%/ 50% 51%/49%

Forskare  39 52 45
 varav kvinnor/män 25%/ 75% 29%/ 71% 25%/ 75%

Delsumma lärare  580 593 578
 varav kvinnor/män 35%/ 65% 35%/ 65% 36%/ 64%

Anställda doktorander  296 327 329
 varav kvinnor/män 32%/ 68% 34%/ 66% 35%/ 65%

Teknisk/administrativ personal 533 500 486
 varav kvinnor/män 59%/ 41% 61%/ 39% 62%/ 38%

Timanställd personal *   33 29
 varav kvinnor/män  50%/ 50% 53%/ 47%

Total  1 409 1 453 1 422
        varav kvinnor/män 43%/ 57% 44%/ 56% 45%/ 55%

 
KÄLLA: PRIMULA

Tabell
27

*) Ny kategori från och med 2015
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intervjuer av professorer med uppdrag 
som ämnesföreträdare genomfördes 
extra intervjuer med fokus på ledar-
skap för att bättre kunna bedöma 
ledarskapsförmågan.

I universitetets strategiska styrmått 
andelen lärare med vetenskaplig kom-
petens (disputerade lärare), finns det 
långsiktiga målet 85 procent år 2020. 
Resultatet minskade från 81 procent 
2015 till 80 procent 2016. Skillnaderna 
var stora mellan vetenskapsområdena. 
De tekniska och samhällsvetenskap-

liga områdena har ett resultat över 
målnivå (mellan 84 och 95 procent).   
Hälsovetenskap samt Konst, kommu-
nikation och lärande har en lägre 
andel disputerade lärare (mellan 43 
och 57 procent) vilket beror på beho-
vet av professionsanknutna lärare för 
handledning av studenter inom sjuk-
vården och svårigheter att rekrytera 
meriterade medarbetare inom det 
konstnärliga området. 

Styrmåttet andel forskningsämnen 
med hög handledarkapacitet indike-

rar om det finns en kritisk massa av 
professorer och biträdande professorer 
(docenter) tillgängliga inom ett forsk-
ningsämne för handledning och med 
möjlighet att driva utvecklingen av 
starka forskningsämnen. Styrmåttet är 
betydelsefullt vid planering av framtida 
karriärutvecklings- och rekryterings-
insatser. Under året ökade utfallet på 
styrmåttet ytterligare i riktning mot 
målet 75 procent år 2020, från 51 till 
54 procent. 

Internationell samverkan
Universitetet internationaliseringsarbete 
syftar till att främja utbildningarnas och 
forskningens kvalitet, öka den interna-
tionella mobiliteten bland lärare och stu-
denter samt främja en ökad förståelse för 
andra kulturer. 

Lärare vid universitetet deltog i 
internationella samarbeten med uni-
versitet över hela världen. I vissa fall 
skedde samarbetet inom program som 
finansierades av bland andra Sida, 
Svenska Institutet, STINT, Nordiska 
ministerrådet eller EU. Under året 
undervisade och forskade tio lärare och 
forskare utomlands under en samman-
hängande period av minst en månad. 
13 lärare och forskare tillbringade en 
tid av minst en månad vid universite-
tet för att undervisa och/eller bedriva 
forskning. 

Inom Erasmus+ programmet för 
lärare- och personalutbyte deltog 18 
medarbetare, varav 12 var lärare. Uni-
versitetet hade sex utresande och tre 
inresande lärare som deltog i det av 
Sida-finansierade Linnaeus-Palmepro-
grammet.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron fortsatte att öka något 
under året och låg på 2,8 procent. Den 
högsta sjukfrånvaron var bland kvinnor 
och skillnaden mellan kvinnor och män 
fortsätter att öka. Långtidssjukfrånvaron 
 utgjorde liksom föregående år 59 pro-
cent av den totala sjukfrånvaron. Skill-
naden mellan kvinnor och män är liten 
men har ökat markant för männen 
senaste tvåårsperioden.

Kontinuerliga insatser avseende 
förebyggande aktiviteter som friskvård 
och satsningar på förebyggande tjänster 
hos företagshälsovården, liksom tidig 
rehabilitering, var viktiga insatser för 
att även fortsättningsvis hålla sjukfrån-
varon på en låg nivå.

Tabell
30
 Sjukfrånvaro 

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

2016  –29 år 30–49 år 50 år– Alla anställda
 Kvinnor 3,14 4,59 3,94 4,21
 Män 1,67 1,13 2,60 1,70
 
 Totalt 2,21 2,69 3,25 2,84
    
2015  –29 år 30–49 år 50 år– Alla anställda
 Kvinnor 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
 Kvinnor 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

KÄLLA:  PRIMULA

Tabell
31
 Långtidssjukfrånvaro 

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

2016  –29 år 30–49 år 50 år– Alla anställda 
 Kvinnor 55 65 52 60
 Män 67 54 55 56
 
 Totalt 61 63 53 59

2015  –29 år 30–49 år 50 år– Alla anställda
 Kvinnor 20 63 64 62
 Män 80 45 56 54
 
 Totalt 56 58 61 59

2014  –29 år 30–49 år 50 år– Alla anställda
 Kvinnor 0 62 63 61
 Män 54 45 44 45
  
 Totalt 34 57 57 56

KÄLLA:  PRIMULA
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Efter flera år av kraftig expansion har tillväxten nu börjat plana ut. Den 
positiva utvecklingstakten för extern forskningsfinansiering har bromsats 
upp. Likaså är studentvolymen sedan flera år större än vad anslaget 
medger. Universitetet har kapacitet att utbilda upp till 10 000 helårsstudenter 
per år vilket kräver en höjning av anslaget. Utmaningarna för kommande år 
är ökad exterfinansiering och fortsatta effektiviseringar.

FINANSIELL
REDOVISNING
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Tabell
32
 Resultaträkning 2016, mnkr

(År) 2014 2015  2016 

VERKSAMHETENS INTÄKTER    

Anslag 1 009 1 014 1 024 1
Avgift 136 132 133 1
Bidrag 479 482 481 0
Räntor 3 1 1 0

Summa 1 628 1 629 1 639 1

    

VERKSAMHETENS KOSTNADER    
Personal 1 014 1 069 1 078 1
Lokaler 182 194 216 11
Övrig drift 383 370 346 -7
Räntor 2 2 3 0

Avskrivningar 37 41 45 13

Summa 1 619 1 677 1 688 1

    

Verksamhetsutfall 9 -47 -49 

Resultat från andelar    
i dotterbolag och    
intresseföretag -3 0 0 

Årets kapital- 
förändring 6 -48 -49

KÄLLA: AGRESSO

Förändr. %
2015-2016

Ekonomiskt resultat och utveckling
Luleå tekniska universitet har sedan 2010 expanderat kraftigt 
främst inom forskningen, vars andel nu närmar sig 60 pro-
cent av verksamheten. Under expansionen har verksamheten 
redo visat stora ekonomiska överskott. Dock började tillväxten 
plana ut under 2015 och har så fortsatt under 2016. Orsaken 
är att den tidigare positiva utvecklingstakten för extern forsk-
ningsfinansiering har bromsats upp och att grundutbildning-
en sedan flera år tillbaka har uppnått takbeloppet för anslaget. 
Den avstannade tillväxten resulterade i att intäktsomslut-
ningen låg på samma nivå under 2016 som de två föregående 
åren, drygt 1,6 miljarder kronor. Den ekonomiska utveck-
lingen har också vänt och verksamheten visade ett under-
skott med knappt 50 mnkr både 2015 och 2016. Resultatet 
de senaste åren beror på beslutade investeringar, en planerad 
överproduktion av studenter inom utbildning men också ofi-
nansierad verksamhet inom ett antal forskningsmiljöer och 
underskott i utbildningen inom vård, lärande och teknik.

Efter tecknen på avmattning av expansionen inom 
utbildning och forskning under 2015, byggde budgetberäk-
ningarna för 2016-2019 på personalreduceringar med ett 
100-tal personer. Under det gångna året har därför åtgärder 
vidtagits för att anpassa verksamheten till ett minskat eko-
nomiskt utrymme, bland annat begränsningar i den interna 
resursfördelningen och senareläggning av planerade lokal-
investeringar. 

Positivt är att anpassningarna har gett önskad effekt 
redan under 2016 med en minskning av antalet medarbe-
tare med 31 årsarbetskrafter samt minskade driftskostna-
der. I budgetunderlaget för 2018-2020 förväntas en viss 
uppgång av externa medel, men också ett fortsatt behov av 
ytterligare effektiviseringar, främst inom utbildning och 

administration. För att uppnå ekonomisk balans de kom-
mande åren krävs varaktiga rationaliseringar. Universitetets 
personalresurser ligger i storleksordningen 1 miljard kronor, 
motsvarande 1 400 årsarbetskrafter. De årliga löne kostnads-
ökningarna uppgår till ca 40 mnkr varav ca 10 mnkr täcks 
av regeringens anslagsuppräkning. Resterande 30 mnkr 
måste finansieras av externa medel och effektiviseringar. 
En täckning som görs med enbart personalminskning mot-
svarar en neddragning med 20-25 årsarbetskrafter årligen, 
förutsatt att externa finansiärer betalar för sin andel av 
lönekostnadsökningarna.

Tabell
34
 Intäkter och kostnader  2016 (2015)

Lokaler 13% (12)

Drift 23% (25)

Personal 64% (64)

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

Lokaler 13% (12)

Drift 23% (25)

Personal 64% (64)

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

KOSTNADER

INTÄKTER

KÄLLA: AGRESSO
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Tabell
33
 Finansiell styrka (tkr)

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

KÄLLA: AGRESSO
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 Grund- Uppdrags- Forskning/ Uppdrags- 
 utbildning utbildning forskarutbildning forskning Totalt

Intäkter 698 946 5 907 850 690  83 766 1 639 309
Kostnader 722 230 5 105 874 161 86 693 1 688 189

Verksamhetsutfall -23 284 802  -23 471 -2 927 -48 880

Resultat dotterföretag   -511  -511

Kapitalförändring -23 284 802 -23 982 -2 927 -49 391

KÄLLA: AGRESSO

Tabell
35
 Intäkter, kostnader och verksamhetsutfall per verksamhet för 2016, tkr

Tabell
37

 Lokalkostnader enligt SUHF-modell

(tkr) 2014 2015 2016 

Lokalhyra* 165 126 165 547 181 953
Mediakostnad (el, värme etc) 1 588 3 038 3 885
Kostnader för reparation och 
underhåll av lokaler 893 6 520 -154
Avskrivningskostnader 
förbättringsutgift 
på annans fastighet 599 650 1 262
Kostnader för lokalvård 3 037 2 936 4 575
Kostnader för bevakning, larm 
och skalskydd 3 232 2 909 2 802
Kostnader för lokaltillbehör och 
övriga lokalkostnader 3 324 3 847 4 204
Kostnader för egna fastigheter   

Summa 177 799 185 446 198 526
   
Area, kvm LOA vid årets utgång 128 535 129 037 127 417

Genomsnittlig lokalkostnad 
(kr/kvm LOA) 1 383 1 437 1 546

Lokalkostnader per kvadratmeter
Andel av justerade totala
kostnader, % 10,9 11,2 11,8 
 
Externa intäkter 9 156 10 318 16 377

*Lokalhyra inkl. student- och 
gästforskarbostäder 170 373 174 811 200 680

Student- och gästforskarbostäder 5 247 9 264 18 727
Lokalhyra exkl . student- och 
gästforskarbostäder 165 126 165 547 181 953
   
Lokalkostnader enligt
Resultaträkningen** 182 447 194 060 215 992

** Kostnader inkl. student- och gästforskarbostäder, exkl. avskr för-
bättringsutgift på annans fastighet   

KÄLLA: AGRESSO

Tabell
36 Andel anslag/Externa medel 2016 (2015)

Anslag 39% (38)Externa 61% (62)

Externa 6% (5)Anslag 94% (95)

Anslag 39% (38)Externa 61% (62)

Externa 6% (5)Anslag 94% (95)

FORSKNING

UTBILDNING

Den balanserade kapitalförändringen uppgick vid årets slut till 
293 mnkr, eller 17 procent av kostnadsomslutning en. 
Universitetets strategiska mål är att ha en finansiell styrka på 
15 procent eller 250 mnkr år 2020. Efter flera år med ett högt 
balanserat överskott, ca 24 procent, har delar av myndighets-
kapitalet använts till investeringar för framtiden. Under 2015 
och 2016 har dock ofinansierad verksamhet och driftsunder-
skott också bidragit till ett minskat myndighetskapital. 

Då budgetunderlaget 2018-2020 visar underskott de 
närmaste åren kommer den finansiella styrkan att sjunka till 
13 procent. En utmaning för universitet är att upprätthålla 
myndighetskapitalet på 15-procentnivån, vilket förutsätter 
att externfinansieringen ökar och att effektiviseringarna 
fortlöper samt att ofinansierad verksamhet åtgärdas. 

Universitetet har haft en stark tillväxt inom forskningen 
under senare år. Samtidigt som verksamheten ökat har 
också reserver för framtida strategiska satsningar byggts upp 
kring infrastruktur och kompetensförsörjning. Inför 2016 
kom dock signaler om att tillväxten började plana ut genom 
en vikande externfinansiering inom ett antal forsknings-

miljöer. Externa medel inom forskning minskade med 10 
mnkr till totalt 574 mnkr, under det gångna året. Forsk-
ningsanslagen ökade med 9 mnkr. Andelen externfinansie-
rad forskning uppgick till 61 procent, en minskning med en 
procentenhet. 

Den stabila studentrekryteringen under ett antal år, 
väntas fortsätta. Med 7 628 helårsstudenter under 2016 
överskreds takbeloppet för anslaget med 15 mnkr. Tillsam-

KÄLLA: AGRESSO
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Tabell
38
 Ersättning utbildning på grundnivå   
 och avancerad nivå, mnkr

(År) 2014 2015 2016 

Takbelopp enl regleringsbrev 624 897 629 555 634 937
Produktion1 640 366 655 323 675 727

Över tak1 15 469 25 768 40 790
Nyttjat anslagssparande2 3 915 0 0
Sparade prestationer 11 554 25 768 40 790
Ersättning  628 812 629 555 634 937
1) Inkl. december prestationer
2) Utgående anslagssparande 2016 är noll

KÄLLA: LADOK RESP AGRESSO

mans med tidigare års överskjutande takbelopp uppgår den 
upparbetade överproduktionen till 41 mnkr vid årets slut.  
Långtidsprognosen pekar mot en ytterligare överproduk-
tion på ca 10 mnkr årligen. Med en utvecklad studiemiljö 
och ett högt söktryck är bedömningen att universitetet har 
kapacitet för en studentvolym upp till 10 000 helårsstuden-
ter. Takbeloppet begränsar dock möjligheten att tillgodose 
efterfrågan.

Tabell
39
 Resultaträkning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt för forskning och utbildning 
 på forskarnivå, fördelad per verksamhetsgren

 Utbildning på grundnivå Uppdrags- Forskning och Uppdrags- 
 och avancerad nivå utbildning forskarutbildning forskning 

(tkr) 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

INTÄKTER   
Anslag 658 898 662 813 663 296    350 600 351 614 360 594   
Avgifter 14 858 17 181 22 455 6 067 4 743 5 901 19 556 19 136 20 918 95 939 90 780 83 681
Bidrag 9 066 8 727 12 675    469 577 473 714 468 644   
Finansiella intäkter 1 519 332 520 28 3 6 1 628 340 534  245 55 85

Summa intäkter 684 341 689 053 698 946 6 095 4 746 5 907 841 361 844 804 850 690 96 184 90 835 83 766

KOSTNADER
Personal 418 779 424 699 430 555 3 618 2 835 3 015 528 371 577 551 583 411 63 726 64 239 60 820
Lokaler 101 603 107 261 118 336 336 260 427 72 654 78 113 89 828 7 855 8 426 7 401
Övrigt 164 791 164 095 160 299 1 942 1 422 1 637 194 451 186 514 166 735 22 278 18 463 17 426
Finansiella kostnader 13 029 12 646 13 040 7 17 26 24 853 28 898 34 187 793 1 295 1 046

Summa kostnader 698 202 708 701 722 230 5 903 4 534 5 105 820 329 871 076 874 161 94 652 92 423 86 693

Verksamhetsutfall -13 861 -19 648 -23 284 192 212 802 21 032 -26 272 -23 471 1 532 -1 588 -2 927

Resultat från andelar 
i dotterbolag       -3 053 -373 -511

Transfereringar

Erhållna medel 1 168 1 107 495    57 484 56 580 56 710
Lämnade bidrag -1 168 -1 107 - 495    -57 484 -56 580 -56 710

Kapitalförändring -13 861 -19 648 -23 284 192 212 802 17 979 -26 645 -23 982 1 532 -1 588 -2 927

KÄLLA: AGRESSO

Som ett resultat av anpassningar och omstrukturering 
av verksamheten har antalet årsarbetskrafter minskat med 
31 och uppgår vid årets slut till 1 422. Minskningen har 
främst skett bland adjunkter och administrativ personal. En 
ökning syns däremot i antalet professorer och biträdande 
professorer. Personalkostnaderna har ökat med 9 mnkr, där 
nettoökningen för löner och sociala avgifter står för 
32 mnkr, medan personalförändringar medförde minskade 
kostnader med ca 23 mnkr.

Efter den tidigare expansionen och därtill en stor 
omorganisation 2011 har omfattande ombyggnationer 
pågått de senaste fem åren. Under 2016 har merparten av 
lokalinvesteringarna slutförts och tidigare beräkningar har 
visat att kostnadsökningarna skulle få genomslag detta år. 
Kostnaderna för lokaler blev 216 mnkr, vilket är en ökning 
med 22 mnkr jämfört med föregående år. Hälften av hyre-
sökningen kommer från färdigställandet av byggnationerna 
och resterande från en korttidsförhyrning av lokaler för 
utländska studenter. Lokalkostnadens andel (exklusive 
hyror från student- och gästforskarbostäder) av justerade 
totala kostnader ökade med 0,6 procentenheter till 
11,8 procent. Mot bakgrund av det ekonomiska läget har 
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 Externa medel (avgifter och bidrag) per finansiär inom forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)
Tabell
40

den framtida lokalplaneringen reviderats och långsikts-
prognosen fram till och med 2020 omfattar därför endast 
löpande ombyggnationer.  

Under 2016 minskade driftskostnaderna med 25 mnkr 
jämfört med föregående år och uppgick vid årets slut till 
346 mnkr. Besparingarna har fått genomslag på samtliga 
kostnadsslag. 

I årets budget väntades verksamheten ge ett negativt 
resultat med totalt 70 mnkr, med ungefär hälften vardera på 
utbildning och forskning. Det negativa resultatet för 2016 
blev mindre än befarat, 49 mnkr, ungefär jämnt fördelat 
mellan utbildning och forskning.  Resultatförbättringen, 
ca 21 mnkr, beror på att besparings åtgärderna fick ett stort 
genomslag redan 2016, varvid kostnaderna blev ca 37 mnkr 
lägre. Samtidigt summerades externa medel till ca 16 mnkr 
lägre än budgeterat. 

Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå
Universitetets utbildningar har en fortsatt hög attraktions-
kraft med god studentrekrytering under ett flertal år. Antalet 
helårsstudenter 2016, totalt 7 628, låg kvar på ungefär samma 
nivå som året innan med endast en marginell minskning. Det 
interna tak som universitetet införde 2013 för fristående kur-
ser till förmån för program, har inneburit en successiv halv-
ering av volymen. Antalet helårsstudenter på fristående kurser 
ökade med 30 under året och närmade sig det interna taket, 
1 250 helårsstudenter, medan antalet programstudenter mins-
kade med 61 till 6 446.  

Genomströmningen minskade under året och uppgick 
till 82 procent, att jämföras med 85 procent 2015. Årets 
utfall är en återgång till prestationsnivån 2013-2014. För-
klaringen är att andelen fristående kurser ökat något, fram-
för allt kurserna på distans. Detta samtidigt som den redan 
lägre genomströmningen på fristående kurser minskat 
markant för distanskurserna. Bedömningen i långtidsprog-
nosen är att genomströmningen kommer att ligga på nivån 
84 procent.    

Universitetets produktion överskred anslagets takbe-
lopp för femte året i rad. Under åren 2012-2014 nyttjade 
universitetet ett tidigare anslagssparande, ca 60 mnkr, för 
att finansiera produktionen över takbeloppet. Den sparade 
överproduktionen sedan dess uppgår till 41 mnkr vid 2016 
års slut. 

Anslaget till utbildning uppgick till 663 mnkr, vilket är 
ungefär i samma nivå som de två föregående åren. Efter f lera 
år med stora ekonomiska överskott, visade utbildningen 
 negativa resultat för tredje året i rad. Underskottet på  
22 mnkr har uppkommit inom utbildningsområdena vård, 
lärande och teknik.

Externa medel, 41 mnkr som finansierar utbildning 
blev 10 mnkr högre än föregående år. Ökningen beror i 
huvudsak på uthyrning av bostäder till utländska studenter. 
Uppdragsverksamheten uppgick till 6 mnkr och de externa 
beställarna av utbildning är främst statliga myndigheter.

Forskning och utbildning på forskarnivå  
Universitetets forskning är i allt högre grad inriktad på till-
lämpad och industrinära forskning. Detta återspeglas i att nära 
hälften av de externa forskningsintäkterna kan kopplas till den 
mer industrinära forskningen (Vinnova, Energimyndighe-
ten samt svensk industri). Intäkterna till forskning (anslag och 
externa medel) under 2016 uppgick till 934 mnkr, vilket är i 
samma nivå som 2015. Direkta forskningsanslag ökade med 
9 mnkr, medan externa intäkter minskade med motsvarande 
belopp. Andelen externfinansierad forskning minskade med en 
procentenhet till 61 procent. Under året har en testanläggning 
för biogas avvecklats vilken medförde minskade intäkter med 
18 mnkr. Bortsett från detta intäktsbortfall har externa forsk-
ningsintäkter ökat med 8 mnkr. 

Universitetet har varit framgångsrikt i konkurrensen om 
externa bidrag. Dock har anslagsmedlen inte ökat i samma 
omfattning. Den höga andelen externfinansiering begränsar 
alltmer universitetets möjligheter att göra egna strategiska 
satsningar, då en alltför stor andel av anslagsmedlen är bund-
na till att samfinansiera externa projekt. 

KÄLLA: AGRESSO
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Tabell
42
 Oförbrukade bidrag inom forskning och 
 utbildning på forskarnivå per  finansiärsgrupp

(tkr) 2014 2015 2016 

Forskningsråd 117 237 121 257 120 808
Statliga myndigheter 86 219 61 377 49 168
Kommuner/Landsting 3 844 2 699 6 367
Svenska företag 25 846 15 335 8 805
Svenska stiftelser 58 843 60 279 55 625
EU strukturfonder 1 021 614 414 
EU:s forskningsprogram 17 881 16 604 24 929 
Utländska företag m fl 3 731 7 552 4 274

Summa oförbrukade bidrag 314 622 285 717 270 390

varav oförbrukade bidrag för 
anläggningstillgångar 52 449 52 612 60 478

Oförbrukade bidrag anl.tillgångar i % 17% 18% 22%

KÄLLA: AGRESSO

Tabell
43
 Inbetalda bidrag inom forskning och utbildning 
 per forskarnivå per finansärsgrupp 

(tkr) 2014 2015 2016 

Forskningsråd 156 967 172 982 176 965
Statliga myndigheter 163 369 149 385 144 895
Kommuner/Landsting 14 034 8 918 14 361
Svenska företag 55 229 30 430 27 467
Svenska stiftelser 35 470 42 520 49 138
EU:s strukturfonder 43 643 24 609 6 782 
EU:s forskningsprogram 51 105 53 296 45 874 
Utländska företag m fl 16 308 19 485 14 181

Inbetalda bidrag 536 125 501 625 479 663

Bidragsintäkter 469 578 473 714 468 644

Omsättning av inbetalda bidrag 88% 94% 98%

KÄLLA: AGRESSO

Ett antal av universitetets tidigare framgångsrika forsk-
ningsmiljöer hade under 2016 svårigheter att hitta extern-
finansiering, vilket bidrog till att forskningen gjorde ett 
ekonomiskt underskott med 27 mnkr. Dessutom satsades 
delar av myndighetskapitalet på strategiskt viktiga områden 
inom kompetensförsörjning och infrastruktur. 

Intäkterna från forskningsråden har haft en mycket posi-
tiv utveckling sedan 2013 med en ökning på 85 procent. 
Under året ökade externa medel från Vinnova med 
10 mnkr, medan bidragen från VR, Formas och Forte till-
sammans minskade med 5 mnkr. 

EU:s strukturfonder har länge varit en stor och viktig 
finansiär för universitetet, men under den senaste treårs-
perioden har andra finansiärer fått en allt större betydelse. 
Detta då EU:s föregående programperiod fasats ut. Nuva-
rande programperiod löper från 2014, men f lertalet projekt 
beviljades först hösten 2015. Under 2016 intäktsfördes  
23 mnkr från EU:s strukturfonder, en ökning med 16 mnkr 
gentemot 2015. Intäktsnivån förväntas öka kommande år, 
dock inte till samma volym som under den föregående pro-
gramperioden. 

Intäkter från EU:s forskningsprogram minskade med  
12 mnkr. Konkurrensen är hårdare inom H2020 än i tidi-
gare program, med f ler ansökningar och därmed lägre 
beviljandegrad. Universitetet har dock erhållit ett f lertal 
projekt, som befinner sig i en uppstartfas. Detta återspeglas 
i posten oförbrukade bidrag, då större delen av projektmed-
len utbetalas i samband med projektstart.

Intäkter från statliga myndigheter minskade markant 
med 23 mnkr, varav 19 mnkr avser Energimyndighetens 
tidigare finansiering av testanläggning. Även medel från 
Länsstyrelsen har minskat med 8 mnkr, vilket beror på att 
ett antal större projekt avslutats under året.  

Finansiering från svensk industri ligger på en fortsatt 
hög nivå, drygt 100 mnkr årligen. Under de senaste åren 
har en förskjutning skett till en högre andel uppdragsforsk-
ning gentemot bidragsfinansierad forskning. Vad gäller 
uppdragsforskningen kommer intäkterna till största delen 
från svenska företag. Under 2016 minskade uppdragsfi-
nansierad forskning med 7 mnkr till drygt 80 mnkr, vilket 
främst beror på att ett antal större satsningar med betydan-
de del företagsinsatser avslutats under året.

Oförbrukade bidrag
Posten oförbrukade bidrag inom forskning, bestående av inbe-
talda medel som inte upparbetats, minskade med 16 mnkr till 
270 mnkr under året. Minskningen kan i till stor del hänföras 
till den nedlagda testanläggningen.  Anslagsposten är beroende 
av finansiärernas val av utbetalningsrutiner men även av de 
långa ledtiderna vid personalrekrytering i samband med pro-
jektstart. Noterbart är att 63 procent av medlen kommer från 
forskningsråd och statliga myndigheter, där universitetet inte 
har någon möjlighet att påverka finansiärens utbetalningsperi-
oder. Balansposten har dock minskat de senaste åren samtidigt 
som förbrukningstakten ökat. Under 2016 förbrukades med-
len i nära nog samma takt som inbetalningar gjordes. Däremot 
ökade balansposten upplupna bidragsintäkter med 18 mnkr. 
Även denna balanspost är beroende av finansiärernas utbetal-
ningsrutiner

Tabell
41

 Finansiärer 
Externa medel (avgifter och bidrag) inom forskning och utbildning på 
forskarnivå från främsta finansiärerna

(tkr) 2014 2015 2016 2016 

Vinnova 84 416 95 748 106 229 19
Svenska företag 117 863 105 030 105 889 18
Statens energimyndighet 68 311 70 061 57 779 10
EU:s forskningsprogram 67 585 58 612 47 028 8
Formas 25 906 31 525 33 233 6
Trafikverket 25 220 28 009 27 930 5
Övriga 197 651 195 040 195 775 34

Totalt 586 952 584 025 573 863

KÄLLA: AGRESSO 

% av 
total
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RESULTATRÄKNING, TKR

 Not 16-01-01 15-01-01 
  16-12-31 15-12-31

VERKSAMHETENS INTÄKTER   
Intäkter av anslag 1 1 023 890 1 014 427
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 132 955 131 840
Intäkter av bidrag 3 481 319 482 441
Finansiella intäkter 4 1 145 730

      Summa  1 639 309 1 629 438
   

VERKSAMHETENS KOSTNADER   
Kostnader för personal 5 -1 077 801 -1 069 324
Kostnader för lokaler 6 -215 992 -194 060
Övriga driftkostnader 7 -346 097 -370 495
Finansiella kostnader 4 -2 933 -2 290
Avskrivningar och nedskrivningar 11,12 -45 366 -40 565

      Summa  -1 688 189 -1 676 734
   

VERKSAMHETSUTFALL  -48 880 -47 296
   
Resultat från andelar i hel- och delägda företag 8 -511 -373
   

Transfereringar 9  
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag  3 079 2 212
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag  47 449 46 429
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag  6 677 9 046
Lämnade bidrag  -57 205 -57 687

      Saldo  0 0

Årets kapitalförändring 10 -49 391 -47 669
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 Not 16-01-01 15-01-01 
  16-12-31 15-12-31

TILLGÅNGAR   
Immateriella anläggningstillgångar 11 1 248 2 253

Balanserade utgifter för utveckling  1 168 2 110
Rättigheter och andra Immateriella anläggningstillgångar  80 143

Materiella anläggningstillgångar 12 199 773 177 917
Förbättringsutgifter på annans fastighet  8 276 6 929
Maskiner och inventarier  175 694 161 384
Pågående nyanläggningar  15 803 9 604

Finansiella anläggningstillgångar 13 7 943 7 560
Andelar i hel- och delägda företag  7 943 7 560

Varulager mm  415 603
Varulager och förråd  415 603

Kortfristiga fordringar  58 977 68 683
Kundfordringar  37 452 30 702
Fordringar hos andra myndigheter  21 410 37 739
Övriga kortfristiga fordringar  115 242

Periodavgränsningsposter 14 199 472 189 533
Förutbetalda kostnader  63 610 62 732
Upplupna bidragsintäkter  125 055 107 496
Övriga upplupna intäkter  10 807 19 305

Avräkning med statsverket 15 0 0
Kassa och bank 16 477 112 606 836

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  453 320 580 598
Kassa och bank  23 792 26 238

Summa tillgångar  944 940 1 053 385
   

KAPITAL OCH SKULDER   
Myndighetskapital 17 302 305 350 803

Statskapital  12 237 11 237
Donationskapital  106 106
Resultatandelar i hel- och delägda företag  -3 271 -2 792
Balanserad kapitalförändring  342 624 389 921
Kapitalförändring enligt resultaträkningen  -49 391 -47 669

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 18 12 399 10 214
Avsättningar för pensioner  3 455 6 072
Övriga avsättningar  8 944 4 142

Skulder mm  265 239 303 337
Lån i Riksgäldskontoret 19 132 803 114 514
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 20 35 618 38 303
Leverantörsskulder 21 55 255 106 675
Övriga kortfristiga skulder 22 41 563 43 845

Periodavgränsningsposter 23 364 997 389 031
Upplupna kostnader  71 709 72 576
Oförbrukade bidrag  280 425 294 654
Övriga förutbetalda intäkter  12 863 21 801

Summa kapital och skulder  944 940 1 053 385
   

Ansvarsförbindelser   
Övriga ansvarsförbindelser 24 5 000 10 000

BALANSRÄKNING, TKR
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REDOVISNING MOT ANSLAG

Anslag  Ing Årets  Omdisp utnyttjad In- Totalt Utgifter Utg.överf
  överf tilldelning anslags- del medg dragning disp  belopp
  belopp enligt belopp överskrid-  belopp  16-12-31
UH 16   regl brev  ande    

2:19 Utbildning på grundnivå         
 och avancerad nivå  634 937    634 937 634 937 
2:19 ap. 1 Takbelopp, ram  634 937    634 937 634 937 
         
2:20 Forskning och         
 forskarutbildning  363 673    363 673 363 673 
         
2:20 ap 4 Basresurs, ram  363 673    363 673 363 673 
         
2:65 Särskilda medel till universitet   28 359    28 359 28 359 
 och högskolor (ramanslag)        
         
2:65 ap 19 Utbildning i rymdvetenskap  7 015    7 015 7 015 
 förlagd till kiruna        
         
2:65 ap 20 Decentraliserad utbildning  21 344    21 344 21 344 
         
Summa  0 1 026 969    1 026 969 1 026 969 0

ANSLAGSREDOVISNING, TKR

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (ramanslag) 
Enligt regeringsbeslut III:11 2016-12-01, bilaga 1 får universitet och högskolor som redovisar fler helårsstudenter och helårsprestationer än 
vad som ger rätt till ersättning inom takbeloppet s k överproduktion sparas till följande budgetår för att då berättiga till erättning. Överpro-
duktionen uppgår till 40 790 tkr inkl tidigare års överproduktion på 25 768 tkr. 

Forskning och utbildning på forskarnivå (ramanslag) 
Regeringsbeslut III:11, 2016-12-01, Regleringsbrev 2016 för Luleå tekniska universitet, anslag för forskning/forskarutbildning, teknisk ram 
inkluderar 22 386 tkr medel för strategiska forskningsområdet ”Hållbart nyttjande av naturresurser”. Till forskningsstiftelsen MEFOS har över-
förts 2 239 tkr. Luleå tekniska universitet har bemyndigats att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor under  
2015-2022 i en kunskaps- och innovationsplattform inom råvaror (KIC Raw Materials). Medlemsavgift på 840 tkr har utbetalats under 2016.

Bedömning av reell kompetens 
Enligt regeringsbeslut III:15, 2016-12-01, ap 7 tilldelas Luleå tekniska universitet 617 tkr år 2016 för att bidra till en varaktig struktur för stöd 
till lärosäternas arbete med bedömning av reell kompetens som för samarbete mellan lärosäten ifrågan kan etableras. 

Stöd för studentinflytande 
Enligt regeringsbeslut III:15, 2016-12-01, ap 8  tilldelas Luleå tekniska universitet 884 tkr år 2016 för att stödja studentinflytande. 
Anslaget disponeras av kammarkollegiet och är utbetalt. 

Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor 
Enligt regeringsbeslut III:15, 2016-12-01, ap 20 tilldelas Luleå tekniska universitet 6 451 tkr för att bedriva verksamhet vid innovationskontor. 
Anslaget disponeras av kammarkollegiet och är utbetalt. 

Utveckling av VFU i lärarutbildningen 
Enligt regeringsbeslut III:15, 2016-12-01, ap 22 tilldelas Luleå tekniska universitet 11 895 tkr för deltagande i försöksverksamhet med 
övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildningen under 2016. 
Anslaget disponeras av kammarkollegiet och är utbetalt. 

Stipendier för studenter som avses i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter 
Enligt regeringsbeslut 111:7, 2016-11-17, Universitets- och högskolerådet ska universitet och högskolor tilldelas stipendier för studieavgifts-
skyldiga studenter. Luleå tekniska universitet har för 2015 fått utbetalt 479 600 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 2016-01-01 – 2016-12-31    

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

Summan Utfall total ersättning ska avse den totala ersättningen som lärosätet genomför produktion för, 
 dvs. oberoende av om den ryms inom tilldelade medel eller inte.   
 

   HST HPR Utfall
 Utfall Utfall Ersättn.  Ersättn. total
Utb.omr. HST HPR (tkr) (tkr) ersättning

Humaniora 455 251 14 043 5 040 19 084

Teologi 0 0 0 0 0

Juridik 232 169 7 165 3 396 10 561

Samhällsv 1 291 1 103 39 824 22 172 61 996

Naturvet 729 573 38 335 25 409 63 744

Teknik 2 972 2 412 156 288 106 979 263 267

Farmaci 0 0 0 0 0

Vård 696 664 38 912 32 163 71 076

Odontologi 0 0 0 0 0

Medicin 207 178 12 943 13 549 26 492

Undervisning 210 188 7 866 7 396 15 263

Verksamhetsförlagd utb 112 107 5 943 5 509 11 452

Övrigt 61 55 2 573 1 873 4 446

Design 20 20 2 981 1 816 4 797

Konst 14 12 2 962 1 113 4 075

Musik 257 225 33 005 18 304 51 310

Opera 0 0 0 0 0

Teater 16 15 4 741 2 236 6 976

Media 50 44 15 118 10 743 25 861

Dans 15 15 3 126 1 727 4 853

Idrott 8 10 875 515 1 390

Summa 7 345 6 042 386 702 259 940 646 642

Takbelopp (tkr)     634 937
Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr)  11 705

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

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden .       

Totalt antal utbildade helårsstudenter ____22______inom design. Högst får _____20______avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.  
Övriga helårsstudenter inom design har avräknats mot utbildningsområdet_______Teknik_________.     
      
Totalt antal utbildade helårsstudenter ____14_______inom konst. Högst får ____14_______avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.  
Övriga helårsstudenter inom konst har avräknats mot utbildningsområdet______Teknik__________.     
      
Totalt antal utbildade helårsstudenter ______257_____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 _____52______inom media. Högst får _____50______avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.  
Övriga helårsstudenter inom media har avräknats mot utbildningsområdet_____Teknik___________.     
      
Totalt antal utbildade helårsstudenter ____19_______inom dans. Högst får _____15______avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.  
Övriga helårsstudenter inom dans har avräknats mot utbildningsområdet_____Samhällsvetenskap___________.    
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TABELL 2 |  BERÄKNING AV ANSLAGSSPARANDE OCH ÖVERPRODUKTION (TKR)

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)  
Årets takbelopp 634 937

  + Ev. ingående anslagssparande 0

Summa (A) 634 937
   

 
B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

 Ersättning för HPR från december föregående budgetår 3 316
 Utfall total ersättning enligt tabell 1 646 642
  + Ev. ingående överproduktion 25 768

Summa (B) 675 727
  

 
Summa (A-B) 1 -40 790
  
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  40 790
  - Ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet2 0
  

Utgående överproduktion 40 790
   

 
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 2017.

UNDANTAG FRÅN BESTÄMMELSER   
Anslag grundutbildning, ramanslag 
Enligt regeringsbeslut 111:4, 2016-12-18, 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 med-
givande. 

Väsentliga uppgifter    
Enligt regeringsbeslut 111:4, 2016-12-18, 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 111:4, 2016-12-18, bilaga 5, punkt 3 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   
-  Maskiner och inventarier: 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  
 
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 de avser. I allt väsentligt har periodiseringar skett för till exempel 
leverantörsfakturor, semesterlöneskuld, avgifter samt intäkter som 
värderats utifrån nedlagda kostnader efter prövning av fordrans 
giltighet mot finansiär. Beloppsgräns för periodiseringar uppgår 
till 20 000 kr.       
  
Fullkostnadsmodell    
Universitetet tillämpar sedan 1999 lönebaserad fördelning av indi-
rekta kostnader i projekt, dvs den modell som Sveriges universitet 
och högskolor (SUHF) har rekommenderat lärosätena att använda. 
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  Intäkter av anslag 	

 160101 150101 
 161231 151231

Grundutbildning 663 296 662 813
Forskning och forskarutbildning 363 673 353 826
Anslag från statsbudgeten för transferering
(lämnade bidrag) -3 079 -2 212

SUMMA  1 023 890 1 014 427

Not
01

  Intäkter av avgifter och 
  andra ersättningar 	

 160101 150101 
 161231 151231

Grundutbildning 22 455 17 181
Uppdragsutbildning 5 901 4 743
Forskning och forskarutbildning 20 918 19 136
Uppdragsforskning 83 681 90 780

SUMMA  132 955 131 840

Intäkter av avgifter och andra ersättningar* 92 099 79 250
Intäkter från myndigheter* 20 381 29 005
Avgifter enligt 4§ i avgiftsförordningen 20 062 20 721
Avgifter enligt 4§ i avgiftsförordningen, tjänsteexport  413 2 864

SUMMA  132 955 131 840

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

Not
02    Finansiella intäkter och kostnader 	

 160101 150101 
 161231 151231

Ränteintäkter från Riksgäldskontoret 606 269
Övriga finansiella intäkter 539 461

SUMMA  1 145 730

Räntekostnader lån hos riksgäldskontoret -2 306 -1 403
Övriga finansiella kostnader -627 -887

SUMMA  -2 933 -2 290

Not
04

Avgiftsbelagd verksamhet, tkr

 Över-/ Över-/ Intäkter Kostnader Över-/ Ack. Över-/
Verksamhet underskott underskott år år underskott underskott
 t.o.m år 2014 år 2015 2016 2016 år 2016 utgående år 2016 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå      
Uppdragsutbildning 2 160 225 5 901 5 081 820 3 205
Utbildning av studieavgifts-       
skyldiga studenter -179 433 1 474 1 533 -58 196
Övrigt 0 0 0 0 0 0

Summering 1 981 658 7 375 6 614 762 3 401
      
Forskning eller utbildning på forskarnivå      
Uppdragsforskning 9 639 -1 422 83 266 86 010 -2 744 5 473

Summering 9 639 -1 422 83 266 86 010 -2 744 5 473
      
Verksamhet där krav på full kostnadstäckning inte gäller     
Högskoleprovet -882 98 547 495 52 -732
Upplåtande av bostadslägenhet      
 - utbytesprogram och gästforskare -549 -191 8 864 14 373 -5 509 -6 249
Övrigt 0 0 12 428 11 850 578 578

Summering -1 431 -93 21 839 26 718 -4 879 -6 403

1) Från och med 2012 ingår inga finansiella intäkter eller kostnader i avgiftstabellen.    
 
2) I tabell ingår inte §4 avgifter 20 475 tkr som redovisas i not 2 intäkter av avgifter och andra ersättningar.   
Beställd utbildning och Yrkeshögskolan har ej bedrivits under flera år på universitetet vilket gör att det samlade överskottet som redovisats ej kan 
förbrukas. Det gör även att posterna blir ointressanta att redovisa och därför är utelämnade i 2016 års tabell.  
Årets omsättning av avgifter i tabellen uppgår till 112 480 tkr varav 90 641 tkr omfattar avgifter med krav på full kostnadstäckning. 
På denna del uppgår det ackumulerade överskottet till 8 873 tkr vilket motsvarar mindre än 10% av årets omsättning.    
  

   Intäkter av bidrag 	

 160101 150101 
 161231 151231

Bidrag från myndigheter 299 696 297 589
Bidrag från övriga 181 623 184 852

SUMMA  481 319 482 441

Not
03
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  Kostnader för lokaler 	

 160101 150101 
 161231 151231

Total årshyra enligt hyresavtal -200 680 -174 810
Övriga lokalkostnader -15 312 -19 250

SUMMA  -215 992 -194 060

Ökningen på 22 mnkr mellan åren beror till hälften på en färdigställande av 
lokalinvestering (hus A) och resterande hänförs till ökade hyreskostnader för 
korttidsuthyrning till utländska studenter.   

Not
06

  Resultat från andelar i 
  hel- och delägda företag 	

 160101 150101 
 161231 151231

LTU Holding AB -511 -373

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

Not
08

  Årets kapitalförändring	

 160101 150101 
 161231 151231

Verksamhetsutfall -48 880 -47 296
Resultat från andelar i dotterföretag -511 -373

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING -49 391 -47 669  
Av not 17 framgår hur kapitalförändringen fördelar sig på verksamhetsgrenar. 
 

Not
10

   Immateriella anläggningstillgångar	

 160101 150101 
 161231 151231

BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLING  
Ing anskaffningsvärde 11 277 11 277
Ackumulerad avskrivning -9 167 -7 677
Årets avskrivning -942 -1 490

RESTVÄRDE 1 168 2 110
  
RÄTTIGHETER OCH ANDRA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Ing anskaffningsvärde 3 233 3 113
Årets investering 0 120
Årets utrangeringar/försäljning som hänförs till 2015 -80 0
Ackumulerad avskrivning -3 091 -2 965
Återförd avskrivning på sålt/utrangerat som 
hänförs till 2015 80 0
Årets avskrivning -63 -126

RESTVÄRDE 80 143

SUMMA  1 248 2 253

Not
11

   Kostnader för personal 	

 160101 150101 
 161231 151231

Lönekostnader*) -701 345 -699 002
varav arvoden till styrelse och ej anställd personal -20 658 -22 393
Arbetsgivaravg, Pensionspremier o andra avg 
enl lag o avtal -348 583 -342 189
Övriga personalkostnader (t ex företagshälsovård, 
taktamenten, kurs- och konferensavgifter) -27 873 -28 133
  

SUMMA  -1 077 801 -1 069 324
  
*) Lönekostnader avser s-koderna 4111-4119  
Personalkostnader uppgår till 1 078 mnkr och det är en ökning med 9 mnkr 
jämfört med 2015.  
För lönekostnaderna har antalet årsarbetare minskat med 31 och uppgår till 
1 422 (1 453 år 2015).   
Lönerevisionen beräknas till 28 mnkr, arbetsgivaravgiften har ökat  netto med 
4 mnkr pga bortagen reduktion för unga, pensionpremier förmånsbestämd 
ökat netto med 9 mnkr. Minskning av 31 årsarbetskrafter beräknas ge en 
besparing på 23 mnkr. Delpensionskostnader har minskat med 6 mnkr och 
förändringen av semesterlöneskulden har varit 3 mnkr lägre än fg år. 

Not
05

   Transfereringar per motpart	

 160101 150101 
 161231 151231

Medel som erhållits från statens budget för   
finansiering av bidrag, intäkter av anslag 3 079 2 212
Vetenskapsrådet 647 275
Vinnova  12 977 10 423
Formas  3 837 1 608
Statens energimyndighet 17 680 20 387
Tillväxtverket 871 881
Länsstyrelser 2 385 3 226
Statliga myndigheter övr 6 807 7 230
Univ. och högskolor 2 245 2 398
Kommuner  20 906
Landsting  364 100
Svenska företag 1 891 1 339
Övriga sv stiftelser 1 079 502
EU:s ramprogram 2 310 2 723
SSF  390 0
Jernkontoret 0 2 034
Utländska företag, org 623 1 220
Diverse bidrag 0 220

SUMMA  57 205 57 687
  
Statliga myndigheter -19 068 -19 786
Svenska stiftelser -10 358 -8 306
Svenska företag -26 027 -24 689 
Övriga  -1 752 -4 906

LÄMNADE BIDRAG -57 205 -57 687

Not
09

   Övriga driftkostnader 	

 160101 150101 
 161231 151231

Korttidsinventarier och leasing -16 306 -24 225
Datorer och datatillbehör -46 002 -47 993
Material  -40 423 -46 220
Resor  -54 351 -59 369
Konsulter  -113 916 -120 123
Övriga driftskostnader  -75 099 -72 565

SUMMA  -346 097 -370 495

Minskningen på 24 mnkr förklaras till viss del av nedläggning av verksamhet i 
Green Fuel Piteå men även av en allmän besparing av verksamheten.

Not
07

67LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET  –  ÅRSREDOVISNING 2016 | FINANSIELL REDOVISNING



68

NOTER BALANSRÄKNING, TKR

   Avräkning med statsverket

 160101 150101 
 161231 151231

ANSLAG I RÄNTEBÄRANDE FLÖDE  
Ingående balans 0 0
 - Redovisat mot anslag 1 026 969 1 016 639
 - Anslagsmedel som tillförts räntekonto -1 026 969 -1 016 639

UTGÅENDE BALANS AVSEENDE ANSLAG 
I RÄNTEBÄRANDE FLÖDE 0 0 

 

Not
15

   Kassa och bank

 160101 150101 
 161231 151231

Behållning räntekonto i RGK 453 320 580 598
SEB valutakonto 23 637 26 194
ICA Banken 155 44

SUMMA  477 112 606 836
  
Beviljad räntekontokredit enligt regleringsbrev 0 0 
 

Not
16

   Finansiella anläggningstillgångar

 160101 150101 
 161231 151231

Andelar i LTU Holding AB 100% 100%
Innehavets omfattning  
Nominellt värde 1 000 st aktier á 100 kr  
Ingående anskaffningsvärde 7 560 5 416
Årets anskaffningar - aktieägartillskott 1 000 1 000
Årets justering av fg års resultat -106 1 517
Årets resultatandel -511 -373

SUMMA  7 943 7 560

Värdet på Luleå tekniska universitets innehav av aktier har ökat med 383 tkr 
under året. Ökningen består av årets kapitaltillskott 2016 (1 mnkr) som har 
tilldelats LTU Holding AB har redovisat som ett aktieägartillskott. Därav har 
LTU Holdings resultat justerats för 2015 med: Prel resultat -373 tkr - Årets 
resultat -479 tkr = -106 tkr. 2016 års preliminära resultat uppgår till -511 tkr. 
 

Not
13

   Periodavgränsningsposter

 160101 150101 
 161231 151231

Förutbetalda hyreskostnader 46 626 45 585
Förutbetalda driftskostnader i testanläggning 0 3 297
Övriga förutbetalda kostnader 16 984 13 850

SUMMA  63 610 62 732
  
UPPLUPNA BIDRAGSINTÄKTER PER FINANSIÄR  
Vetenskapsrådet 3 117 966
Vinnova  9 574 9 712
Forte  237 902
Formas  533 440
Statens energimyndighet 8 543 4 639
Tillväxtverket 112 0
Länsstyrelser 16 462 24 307
Statliga myndigheter övr 3 768 2 230
Univ. och högskolor 3 720 4
Kommuner  772 2 205
Landsting  3 531 2 590
Svenska företag 19 776 11 686
Övriga sv stiftelser 7 643 10 815
Kempestiftelsen 1 519 1 584
Wallenbergsstiftelsen 610 2 922
Mistra  760 1 424
SSF  868 1 350
STINT  69 152
EU:s ramprogram 22 181 23 327
EU:s strukturfonder 11 249 2 587
EU, interreg 7 497 2 055
Utländska företag, org 2 514 1 599

SUMMA  125 055 107 496

Posten avser fordringar för upparbetade kostnader i bidragsfinansierade 
projekt där medel utbetalas i efterhand. 
En ny programperiod har påbörjats under 2016 för EU:s strukturfonder vilket 
förklarar dess ökning. Svenska företag har ökat vilket förklaras av förlängda 
utbetalningsintervall i HLRC-projektet.  
  
Upplupna intäkter hyror 0 2 241
Övriga upplupna intäkter-inomstatliga 2 038 4 889
Övriga upplupna intäkter-utomstatliga 8 769 12 175

SUMMA  10 807 19 305

TOTALT  199 472 189 533 

 

Not
14

  Materiella anläggningstillgångar

 160101 150101 
 161231 151231

FÖRBÄTTRINGSUTGIFTER PÅ 
ANNANS FASTIGHET  
Ing anskaffningsvärde 8 950 2 906
Årets investering 2 609 6 044
Ackumulerad avskrivning -2 021 -1 371
Årets avskrivning -1 262 -650

RESTVÄRDE 8 276 6 929
  
MASKINER OCH INVENTARIER  
Ing anskaffningsvärde* 455 012 425 097
Årets investering 57 682 63 285
Årets utrangeringar/försäljning -9 781 -33 370
Ackumulerad avskrivning* -293 628 -288 364
Återförd avskrivning på sålt/utrangerat 9 508 33 036
Årets avskrivning -43 099 -38 300

RESTVÄRDE* 175 694 161 384 
  
PÅGÅENDE NYANLÄGGNING  
Ingående anskaffningsvärde 9 604 10 506
Korrigering ingående anskaffningsvärde 2016, 
pga fel i 2015 utgående värde -226 0
Årets investering 14 934 8 157
Aktiverat som anläggningstillgång -8 509 -9 059

RESTVÄRDE 15 803 9 604

SUMMA  199 773 177 917
  
*Ingående anskaffningsvärde 2015 och 2016 är justerade med 512 tkr som 
avser avser kulturtillgångar och som tidigare funnits på egen rad.

Ökningen av anläggningstillgångar, 22 mnkr avseer till stor del av stor del 
investeringar i labbutrustning och studentmiljöer.

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 
mm. Gården är ej upptagen som anläggningstillgång och motsvarande 
myndighetskapital.  

Not
12
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                    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 2015 512 10 725 -2 792 106 370 037 19 884 -47 669 350 803
Ingående balans 2016 512 10 725 -2 792 106 370 037 19 884 -47 669 350 803
Föregående års kapitalförändring   -373  -45 919 -1 377 47 669 0
Årets justering av fg års resultat LTU Holding AB  -106     -106
Årets kapitaltillskott LTU Holding AB  1 000      1 000
Årets kapitalförändring       -49 391 -49 391
Summa årets förändringar 0 1 000 -479 0 -45 919 -1 377 -1 722 -48 497

Utgående balans 2016 512 11 725 -3 271 106 324 117 18 507 -49 391 302 305

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, kap.tillskott 2016 +1 000 kr = 11 725 tkr.        
Statskapital Konst= Från statens konstråd har konst till ett bokfört värde av 259 tkr överförts till universitetet. Övrig konst är finansierad av anslagsfinansierad 
verksamhet.        
Luleå tekniska universitet 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 Luleå tekniska 
universitet 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     137 234  -23 285 113 949
Uppdragsverksamhet     6 403  802 7 205
Summa     143 637 0 -22 483 121 154
Forskning/utbildning på forskarnivå        
Utbildning på forskarnivå och forskning     195 062 893 -23 981 171 974
Uppdragsverksamhet     12 104  -2 927 9 177
Summa     207 166 893 -26 908 181 151

Totalt     350 803 893 -49 391 302 305

   MyndighetskapitaletNot
17

   Lån i Riksgäldskontoret 

 160101 150101 
 161231 151231

INGÅENDE BALANS 114 514 100 171
Årets upptagna lån 50 156 48 914
Årets/ackumulerad amortering -31 867 -34 571

UTGÅENDE SALDO 132 803 114 514 

Ökningen av lånen är en följd av ökningen av investeringar.
  
Beviljad låneram 145 000 135 000 
 

Not
19

   Avsättningar för pensioner och 
   liknande förpliktelser

 160101 150101 
 161231 151231

FIngående avsättningar för pensioner* 6 072 1 968
 + årets pensionskostnad 782 7 118
 - årets pensionsutbetalningar -3 399 -3 014
Utgående avsättningar 3 455 6 072
Övriga avsättningar  8 944 4 142

UTGÅENDE SALDO 12 399 10 214

Årets pensionsförpliktelser för delpensioner utgör 1 560 tkr och avser 
10 personer. Av detta bedöms beloppet till sin helhet betalas ut under 2017.
Årets pensionsförpliktelser för särskild pensionsersättning utgör 1 895 tkr och 
avser 2 personer.  
Av detta bedöms ca 800 tkr utbetalas under 2017.  
Övriga avsättning avser till 4 944 tkr kompetensutvecklingsmedel. Resterande 
4 mnkr avser återställnings- och rivningskostnader för testanläggning i Piteå 
vid eventuell nedläggning.  

Not
18

    Kortfristiga skulder till 
     andra myndigheter

 160101 150101 
 161231 151231

Arbetsgivaravgift 17 723 18 064
Mervärdesskatt* 6 392 9 793
Övriga skulder till andra myndigheter 11 503 10 446

SUMMA  35 618 38 303

Not
20
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  Ansvarsförbindelser

 160101 150101 
 161231 151231

TM Global Service AB 5 000 10 000
  
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 utbytesstudenter och gästforskare under 10 månader respektive år. Upp-
står ett underskott ska universitetet och Luleå kommun delvis dela ansvar och 
ekonomiska risk enligt separat avtal.  
Total hyra för perioden uppgår till 20 mnkr. Ansvarsförbindelsen för universite-
tet, året 2017 uppgår till 5 mnkr om inga studenter och gästforskare hyr rum 
på hotell Nordkalotten. Under 2016 täckte universitetet ett underskott på 
5,8 mnkr på grund av låg beläggning.  

Not
24

  

  Periodavgränsningsposter, forts

 160101 150101 
 161231 151231

ÖVRIGA FÖRUTBETALDA INTÄKTER  
Förutbetalda hyresintäkter - utomstatliga 0 201
Förutbetalda intäkter- inomstatliga 1 147 4 525
Förutbetalda intäkter- utomstatliga 11 716 17 075

SUMMA  12 863 21 801
  

SUMMA  364 997 389 031
  
OFÖRBRUKADE BIDRAG - INOMSTATLIGA  
Förbrukas inom 3 månader 26 393 39 654
Förbrukas inom 4-12 månader 79 180 118 963
Förbrukas inom 1-3 år 41 908 30 055
Förbrukas inom 4- år 0 0

SUMMA  147 481 188 672
  
Oförbrukade bidrag med inomstatlig motpart uppgår till 147 781 tkr. 
Noten har tagits fram i enlighet med HfR redovisningsråds rekommendation. 
Metoden innebär en schablonberäkning av den genomsnittliga omsättnings-
hastigheten/ förbrukningstakten. Förbrukningstakten för bidragsverksamhet 
med statlig finansiering bedöms sammantaget vara linjär.   
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  Leverantörsskulder

 160101 150101 
 161231 151231

Leverantörsskulder - utomstatliga* 51 344 103 507
Leverantörsskulder - utländska leverantörer 3 911 3 168

SUMMA  55 255 106 675

* De utomstatliga levskuldsposten 2015 beror på att hyresfakturan från 
Akademiska Hus ej reglerats på bokslutsdagen. Det berodde i sin tur på att 
Luleå tekniska universitet ville undersöka om en post i fakturan var korrekt 
mot gällande avtal innan betalning.  
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  Övriga kortfristiga skulder

 160101 150101 
 161231 151231

Avräkning EU-medel 23 637 26 193
Personalens skatter 17 719 17 499
Övriga skulder 207 153

SUMMA  41 563 43 845

Avräkning EU-medel avser medel på valutakontot i koordinatorsprojekt. 
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  Periodavgränsningsposter

 160101 150101 
 161231 151231

UPPLUPNA KOSTNADER  
Upplupna semesterlöneskulder 45 445 45 655
Upplupna löneskulder* 10 515 12 660
Övriga upplupna kostnader 15 749 14 261

SUMMA  71 709 72 576
  
OFÖRBRUKADE BIDRAG PER FINANSIÄR  
Vetenskapsrådet 17 873 13 005
Vinnova  46 264 62 061
Forte  530 2 244
Formas  56 143 43 948
Statens energimyndighet 24 096 37 116
Tillväxtverket 724 3
Länsstyrelser 2 822 4 344
Statliga myndigheter övr 28 419 25 468
Univ. och högskolor 783 90
Landsting  290 0
Kommuner  6 078 2 831
Svenska företag 8 854 15 509
Övriga privata 947 149
Övriga sv stiftelser 7 151 11 727
Kempestiftelsen 42 050 43 025
Riksb jub fond 518 0
Wallenbergsstiftelsen 2 401 3 889
SSF  2 444 0
STINT  583 1 300
Mistra  35 535
EU:s ramprogram 27 587 19 191
EU:s strukturfonder 414 614
Utländska företag, org 3 419 7 606

SUMMA  280 425 294 654
  
Posten innehåller förskott från externa bidragsgsgivare i nystartade och 
pågående forskningsprogram och större forskningsprojekt som ännu inte 
använts i verksamheten samt medel avsedda att täcka återstående avskriv-
ningar till investeringar som beviljats bidrag.   
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VÄSENTLIGA UPPGIFTER
  2016 2015 2014 2013 2012

UTBILDNING OCH FORSKNING      
Totalt antal helårsstudenter1 7 628 7 6714) 7 9024) 8 315 8158
 - andel kvinnor, % 50    
 - andel män, % 50    
Kostnad per helårsstudent (tkr) 95 93 88 82 79
Totalt antal helårsprestationer1 6 273 6 4834) 6 497 6 787 6 138
 - andel kvinnor, % 50    
 - andel män, % 50    
Kostnad per helårsprestation (tkr) 115 109 108 101 105
Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) 29 11 8 5 10
Totalt antal nyantagna doktorander 83 131 108 93 107
 - andel kvinnor, % 35 35 36 42 33
 - andel män, % 65 65 64 58 67
Totalt antal doktorander med någon aktivitet (hela året) 566 625 594 596 586
 - andel kvinnor, % 36 34 33 33 33
 - andel män, % 64 66 67 67 67
Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 329 327 296 294 288
 - andel kvinnor, % 36 34 32 30 31
 - andel män, % 64 66 68 70 69
Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) 0 0 0 0 0
Genomsnittlig studietid för licentiatexamen 2,4 2,3 2,5 2,5 2,4
Genomsnittlig studietid för doktorsexamen 4,1 4,2 4 4,4 4,3
Totalt antal doktorsexamina 81 82 67 73 57
 - andel kvinnor, % 30    
 - andel män, % 70    
Totalt antal licentiatexamina 43 35 97 56 72
 - andel kvinnor, % 23    
 - andel män, % 77    
Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer3 1 079 777 788 665 620
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation 891 1 240 1 161 1 314 1 288

PERSONAL     
Totalt antal årsarbetskrafter 1 422 1 453 1 409 1 375 1 320
 - andel kvinnor, % 45 44 43 43 43
 - andel män, % 55 56 57 57 57
Medelantal anställda 1 765 1 736 1 705 1 677 1 600
Totalt antal lärare (årsarb.) 578 593 580 555 544
 - andel kvinnor, % 36 35 35 35 35
 - andel män, % 64 65 65 65 65
Antal disputerade lärare (årsarb.) 482 487 462 435 418
 - andel kvinnor, % 33 32 30 30 30
 - andel män, % 67 68 70 70 70
Antal professorer (årsarb.) 140 136 123 114 114
 - andel kvinnor, % 22 18 15 14 15
 - andel män, % 78 82 85 86 85

EKONOMI     
Intäkter totalt (mnkr), varav 1 639 1 629 1 628 1 578 1 511
utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 705 694 690 721 679
 – andel anslag (%) 94 96 95 95 95
 – andel externa intäkter (%) 6 4 5 5 5
forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 934 936 938 857 832
 – andel anslag (%) 39 38 37 39 40
 – andel externa intäkter (%)  61 62 63 61 60
Kostnader totalt (mnkr) 1 688 1 677 1 619 1 564 1 452
 – andel personal, % 64 64 63 62 60
 – andel lokaler, % 13 12 11 12 12
Lokalkostnader2 per kvm (kr) 1 546 1 437 1 383 1 357 1 344
 – andel av justerade totala kostnader (%) 5) 11,8 11,2 10,9  
Balansomslutning (mnkr) 945 1 053 1 041 1 101 882
 – varav oförbrukade bidrag 280 295 321 305 226
 – varav årets kapitalförändring -49 -48 6 12 58
 – varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 293 342 387 379 371

1 Exklusive uppdragsutbildning och beställd utbildning.     
2 Enligt SUHF:s modell åren 2013-2015     
3 Exklusive konstnärliga produktioner
4 Uppgifterna från ÅRV 2015 är justerade.
5 Uppgifterna för 2013 och 2014 kan ej beräknas.
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UPPGIFTER OM 
UNIVERSITETSSTYRELSEN 2016

Namn Period Ersättning Andra uppdrag som styrelse- eller rådsledamot

Eva Nordmark, Ordförande 1601-1612 66 000:- EFS (Europafacket), styrelse
    NFS (Nordens fackliga samorganisation), styrelse
    Brysselkontoret, styrelse
    IFS, ersättare i styrelsen
    Stiftelsen för mediestudier, ordförande
    Forum för välfärd, Styrelse
    Folksam sak, vice ordförande
    Folksam Risk- och kapitalutskott, ordförande

Per-Erik Lindvall, Vice ordförande 1601-1612 28 000:- Botnia Exploration  AB, ordförande
    SP Energiteknik AB, ordförande
    Brexia Business AB
    Dalvi AB

Simon Persson, Studentrepresentant 1601-1612 31 000:- 

Karl Petersen  1601-1612 28 000:- Kronan Exploatering AB, ordf.
    Norrbottens Föreningsarkiv, ordf.

Anita Johansson 1601-1612 28 000:- Styrelsen Inlandsinnovation AB
    Försäkringskassans styrelse, ledamot

Gunnar Liljedahl 1601-1612 28 000:- LTU Holding AB 
    Fastighetsbolaget Lilium AB
    Famliy holding AB
    LTU Business AB, styrelseledamot

Elisabeth Häggquist, Studentrepresentant 1601-1612 411 927:- 

Jan-Ove Östensen 1601-1612 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 1601-1612 28 000:- IVL, ledamot
    Transportstyrelsen, ledamot
    Arbetsgivarverket, ledamot
    Havs och vattenmyndigheten, ledamot i insynsråd

Staffan Lundström 1601-1612 945 562:- 

Maria Ask 1601-1612 685 663:- Luleå tekniska universitets representant i styrelsen 
    för Sveriges Bygguniversitet

Jan Berg  1601-1612 684 961:- 

Birgitta Vallgårda 1601-1612 28 000:- 

Carl Johan Granqvist, Studentrepresentant 1601-1612 28 000:- Vinkällaren Grappe AB
    Vinum Veritas Wine Agency AB

Johan Sterte 1601-1612 1 311 624:- Luleå Näringsliv AB, styrelseledamot
    Luleå Näringsliv Holding AB, styrelseledamot
    Swerera MEFOS AB, styrelseledamot
    LTU Business AB, ordförande
    LTU Holding AB, ordförande
    Lunova AB, styrelseledamot
    SICS North Swedish ICT AB, styrelseledamot
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I enlighet med kraven i förordning 2007:603 har universitetet 
under året bedrivit ett systematiskt arbete med intern styrning 
och kontroll. Med intern styrning avses det strukturerade ar-
betet med verksamhetsplanering och uppföljning där riskar-
betet utgår från universitetets Vision LTU 2020, övergripande 
mål för verksamheten och omvärldsanalys. Med intern kon-
troll avses kontroll av att den löpande verksamheten bedrivs 
enligt gällande lagar, regler och policys där riskanalysen utgår 
från universitetets verksamhetskarta. Kontroller och resultat 
sammanställs i en internkontrollplan. 

Vid varje sammanträde i universitetsstyrelsen lämnades 
information om universitetets arbete med intern styrning 
och kontroll. En gång per år lämnas en mer detaljerad redo-
görelse för bedömningen av den interna styrningen och 
kontrollen.

Inför planeringsperioden 2015–2016 genomfördes en 
gemensam strategidag då risker identifierades och priorite-
rades. Arbetet ledde till ett antal prioriterade utmaningar/
risker inom områdena forskning, utbildning samt kultur 
och miljö. Dessa blev utgångspunkter för de strategiska 
satsningar som fastställdes för perioden. De satsningar som 
gjordes under året bedöms ha bidragit till en positiv effekt 
på riskerna, men riskerna kvarstår då de är av karaktären 
”inbyggda verksamhetsrisker”. En risk som ökat är att insti-
tutionerna inte har en ekonomi i balans, huvudsakligen 
på grund av svag tillväxt av externa forskningsmedel. En 
analys av universitetets forskningsintäkter genomfördes 
och en plan för åtgärder togs fram. Bland annat senarelades 
investeringar och byggnationer samtidigt som åtgärder för 
att minska personal- och driftskostnader påbörjades, vilket 

minskade det prognostiserade underskottet. Minskande 
ungdomskullar och ökad konkurrens om studenter har 
gjort att risken ökat för att universitetets tappar i attrak-
tionskraft och inte fyller alla utbildningsplatser. En analys 
av studenttillströmningen genomfördes och ytterligare 
åtgärder för studentrekrytering initierats. 

Universitetet genomförde ett 40-tal olika internkontrol-
ler, varav sju ingått i universitetets övergripande intern-
kontrollplan. De processer som prioriterats särskilt är Säkra 
intern miljö och Säkra service. Uppföljningar genomfördes 
löpande under året och har vid årets slut sammanställts och 
presenterats för universitetsstyrelsen. Resultatet av kontrol-
lerna visade inte på några allvarliga brister som föranlett 
särskilda åtgärder.

Under året granskade internrevisionen fyra områden; 
följsamhet mot personuppgiftslagen, processen för imple-
mentering och uppföljning av styrdokument, rekryterings-
processen för lärarbefattningar samt universitetets kommer-
sialiseringsprocess. Granskningen av rekryteringsprocessen 
och internrevisionens iakttagelser ledde till att anställnings-
ordningen reviderades under året. Iakttagelser om förbätt-
ringsmöjligheter i kommersialiseringsprocessen kommer att 
åtgärdas under 2017.

Under året fortsatte förbättringsarbetet med att utveckla 
universitetets planerings- och uppföljningsprocess, bland 
annat med fortsatt utveckling av den gemensamma strate-
gidagen, tydliggörande av de uppdrag som ska ingå i verk-
samhetsplanerna samt effektivisering av arbetet med den 
interna verksamhetsberättelsen.

STYRNING
OCH KONTROLL
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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 att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande.

Luleå 20 februari 2017

 Maria Ask Jan Berg Carl Johan Granqvist

 Elisabeth Häggquist Anita Johansson Gunnar Liljedahl

 Per-Erik Lindvall Staffan Lundström Simon Persson

 Karl Petersen Johan Sterte Birgitta Vallgårda

 Maria Ågren  Jan-Ove Östensen

 

Eva Nordmark 
Ordförande
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BILAGA 1 
Luleå tekniska universitets styrmått och utmanande mål för 2020
I universitetets interna styrning används 14 strategiska styrmått som indikatorer för hur väl universitetet uppfyllt strategin. 
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 det långsiktiga målet. I dessa fall pågår åtgärder. 
Måtten är indelade i områdena utbildning, forskning samt kultur och miljö. 

Styrmått Utfall Utfall Utfall Mål
  2016 2015 2014 2020

Utbildning
Antal doktorsexamina
Beskrivning: antal avlagda doktorsexamina 81 82 67 105

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

Antal förstahandssökande per registrerad student
Beskrivning: Antal förstahandssökande studenter / Antal registrerade studenter. 2,1 2,1 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. 76% 74% 74% 80%

Studenternas nöjdhet med kvalitén i utbildningarna
Beskrivning: Resultatet hämtas ur studentenkäten 63% 65% 65% 70%

Studenternas nöjdhet med campus och lärandemiljön
Beskrivning: Resultatet hämtas ur studentenkäten 70% 72% 72% 72%

Forskning
Andel högkvalitativa artiklar och konstnärliga produktioner 
Beskrivning: Antal högkvalitativa/ Totalt antal
Antal högkvalitativa: Antal tidskriftsartiklar i kollegialt granskade internationella tidskrifter och bokserier 
som finns i de danska och norska auktoritetslistorna 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 tidskrifter 
och bokserier inkluderas, men ej i nivå1. 67% 66% 58% 80%

Antal adjungerade professorer och gästprofessorer
Beskrivning: Sammanlagda antalet anställda med befattningen adjungerade professorer och gästprofessorer 86 72 70 90

Andel extern forskningsfinansiering
Beskrivning: Externa forskningsmedel + internt fördelade externa 
forskningsmedel/totala forskningsintäkter 61% 62% 63% 63%

Andel forskningsämnen med hög handledarkapacitet
Beskrivning: Andelen forskningsämnen som har minst tre medarbetare med befattning professor 
eller kompetensen docent och har presterat minst 0,5 årsarbetskrafter vardera. Dessa medarbetare skall 
dessutom tillsammans ha presterat 2,5 årsarbetskrafter. 54% 51% 49% 75% 

Kultur och miljö
Ledarskapsindex
Beskrivning: Resultatet hämtas ur medarbetarenkäten Mäts ej 76% Mäts ej 
  2016  2014 *)

Medarbetarindex
Beskrivning: Resultatet hämtas ur medarbetarenkäten Mäts ej 73% Mäts ej
  2016  2014 *)

Andel lärare med vetenskaplig/konstnärlig kompetens
Beskrivning: Antal disputerade lärare/antal lärare 80% 81% 76% 85%

Finansiell styrka
Beskrivning: Kapitalförändringen enligt resultaträkningen+ 
balanserad kapitalförändring/Kostnadsomslutning 17% 20% 24% 15%

Värdegrundsindex
Beskrivning: Resultatet hämtas ur medarbetarenkäten Mäts ej  67% Mäts ej 
  2016  2014 *)

*) Måttet är under omarbetning varför inga mål anges.
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BILAGA 2

Återrapporteringskrav 2016

Sid

Återrapportering av högskolelagens övergripande mål för 
universitet och högskolors verksamhet 
Internationalisering ......................................................... 34–36, 52
Jämställdhet ......................................................................... 47–48
Breddad rekrytering ....................................................................49
Samverkan ......................................................... 10–23, 34–36, 52
Samband mellan forskning och utbildning .................................43
Kvalitet .................................................................................. 41–43
Studenternas inflytande över utbildningen ........................... 48–49
Hållbar utveckling .......................................................................44
Trovärdighet och god forskningssed ..........................................49

Återrapportering enligt regleringsbrev för universitet och 
högskolor
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
 Utbildningsutbud ........................................................ 25–26
 Studieavgifter för tredjelandsstudenter ............................36
 Dimensionering av och information om 
 lärar- och förskollärarutbildning .......................................38
 Uppgifter för program specificerat 
 i enligt regleringsbrev .......................................................26
 Utbyggnad av vissa utbildningar......................................27
 Kvalitetsförstärkning 2016 ......................................... 38–39
 Bedömning av reell kompetens .......................................39
Medverkan i nationella strategiska forskningsområden .............21
Innovationskontor ................................................................. 21–23
LTU Holding ................................................................................23

Återrapportering enligt regleringsbrev för Luleå tekniska 
universitet
Decentraliserad utbildning..........................................................37
Rymdvetenskap i Kiruna ............................................................38
Kompletterande utbildning för personer med avslutad 
utländsk utbildning .....................................................................39

Ekonomisk redovisning
Intäkter och kostnader fördelade på verksamhetsgrenar .... 55–59
Omfattning och förändring av oförbrukade bidrag, inbetalade 
forskningsbidrag .........................................................................59
Anslagsbelastning ................................................................ 62–64
Redovisning av myndighetskapital .............................................69
Redovisning av avgiftsbelagd verksamhet .................................66

Förordning om årsredovisning och budgetunderlag
Kostnad per prestation .............................................11, 29, 30, 34
(Helårsstudent, helårsprestation, vetenskaplig publicering, 
årskostnad doktorand)
Kompetensförsörjning .......................................................... 51–52
Sjukfrånvaro ...............................................................................52

Övriga prestationsmått
Samverkansdoktorander, andel lärare med vetenskaplig /  
konstnärlig kompetens .........................................................36, 52

Sid
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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 Acusticum invigs av pop-
legenden 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 mnkr.

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 ”Raw Materials”.

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.

UNIVERSITETETS HISTORIA
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2016
Rymdforskningen vid universite-
tet placerar Sverige i framkant. 
Tre forskningsämnen, varav två 
inom rymdområdet, fick under 
året ta del av en stor forsknings-
satsning på 100 mnkr. Forskar-
grupper inom Byggproduktion 
och VA-teknik beviljades 45 
mnkr för forskning inom Håll-
bart samhällsbyggande. För att 
främja forskning om snö, is och 
klimatpåverkan arrangerades 
den första internationella konfe-
rensen Frozen i maj. I slutet av 
året presenterades forsknings-

1975/1976
De första bergsingenjörerna 
utexamineras.

UNIVERSITETETS HISTORIA

1976/1977
Lars Nordström väljs till rektor.

1977/1978
Lärarhögskolan och förskolese-
minariet integreras  i Högskolan 
och Samhällsbyggnadsteknik-
linjen 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 biblio-
tek 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 
Luleå tekniska universitet och 
Umeå universitet. 

resultat som visar att högre 
snötemperatur kan indikera 
att en jordbävning ska ske. 
Inför höstterminen utöka-
des lärarutbildningen med 
en specialpedagogutbild-
ning och det nya program-
met Grafisk design star-
tade. Båda utbildningarna 
hade ett högt söktryck. 
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