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REKTOR 
HAR ORDET

2017 har varit ett händelserikt år i världen 
och vid Luleå tekniska universitet. Vi 
lever i en tid då användningen av 

 digital teknik är den enskilt största drivkraften bakom 
trender som globalisering, hållbara samhällen och nya 
finansiella och ekonomiska modeller. Trender som på ett 
eller annat sätt syftar till att möta vår tids samhällsutma-
ningar genom att koppla samman system, personer, aktivi-
teter eller artefakter. Samtidigt lever vi i en värld präglad 
av geografisk, social och kunskapsmässig uppdelning. En 
tid då mäktiga personer och grupperingar målmedvetet 
arbetar för att misskreditera och förminska betydelsen av 
akademiska kärnvärden som demokrati och människors 
lika värde samt betydelsen av vetenskap och allas rätt till 
utbildning. 

Detta måste vi förhålla oss till när vi tar ut vår fram-
tida färdriktning. Det är därför ett privilegium att som 
nytillträdd rektor få möjlighet att leda det visionsarbete 
som under 2017 påbörjats vid Luleå tekniska universitet 
och att tillsammans med anställda, studenter och univer-
sitetsstyrelse ta ut riktningen för de kommande tio åren.

Tittar vi tillbaka på det gångna året har vi mycket att 
känna stolthet över. Vi har genomfört ett antal insatser 
för att erfarenheter och kunskap hos de människor som 
kommit till vårt land ska tas till vara. Vi validerar reell 
kompetens och erbjuder kompletterande utbildning 
som Korta vägen för utländska akademiker och utbild-
ning för personer med utländsk sjuksköterskeexamen. 
Planering pågår för start av en liknande kompletterande 
utbildning för ingenjörer.  

Vi var under året aktiva i March for Science – som för 
första gången genomfördes i fem städer i Sverige – för 
att lyfta forskningens betydelse och varför vetenskapliga 
metoder och resultat har högre trovärdighet jämfört med 
nyhetsf löden på sociala medier.

Det är också glädjande att se att vårt mångåriga jäm-
ställdhetsarbete ger resultat. 2017 installerades 20 nya 
professorer på Luleå tekniska universitet, lika många 
kvinnor som män. Vi har som lärosäte ett särskilt 
regerings uppdrag att integrera ett jämställdhetsperspek-

tiv i all vår verksamhet och det är viktigt att våra strate-
giska och medvetna insatser på området fortsätter.
Vi kan även summera ett stort antal forskningssatsningar som 
på olika sätt bidrar till att lösa angelägna utmaningar.
Rent vatten är en av världens viktigaste resurser och hante-
ringen av dagvatten i stadsmiljöer en av våra stora samhälls-
utmaningar. Under 2017 bildades ett nytt kompetenscentrum 
vid universitet, Drizzle, med syfte att utveckla banbrytande 
kunskap inom dagvattenområdet för att minska föroreningar 
i vatten, minska risken för översvämningar och hitta nya an-
vändningsområden för dagvatten i stadsmiljön. 

Vikten av vatten för mänsklighetens överlevnad är också 
synlig i den rymdforskning som vi bedriver inom områ-
det för atmosfärsvetenskap. Forskning vid Luleå tekniska 
universitet pekar på möjligheten att strimmor på Mars yta 
uppstår på grund av vattenaktivitet, vilket ökar chanserna 
för att hitta livsformer under markytan. 

Vi fortsätter att förstärka vår profil inom attraktivt och 
hållbart samhällsbyggande. Vi är involverade i stadsom-
vandling och byggande i Kiruna och Malmberget och vår 
forskargrupp inom träbyggnad är världsledande inom sitt 
område. 

Vi har under året invigt uppmärksammade labb, däri-
bland Depict med forskning på hjärnans undermedvetna 
reaktioner på tekniska lösningar, och VR-studion för 
forskning i verklighetstrogna virtuella miljöer inom bland 
annat gruvforskning och stadsplanering. Labben öppnar för 
tvärvetenskapliga möten med andra lärosäten och företag.

Vad gäller samverkan så har universitetet och Norrbot-
tens Kommuner tecknat en gemensam avsiktsförklaring 
för att stärka digitalisering och framtidens kompetensför-
sörjning av lärare och sjuksköterskor i länet. Våra vårdut-
bildningar är attraktiva och har ett högt söktryck och vi 
har det gångna året ökat antalet antagna studenter på dessa 
utbildningar. 

Vi har under 2017 också haft utmaningar att ta oss an. 
Luleå tekniska universitet har som helhet en mycket jämn 
könsfördelning bland sina studenter, med 53 procent män 
och 47 procent kvinnor, men vi behöver få en jämnare 
könsfördelning på våra utbildningar överlag. Vi ser fortfa-
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rande en kraftig överrepresentation av ena könet på utbild-
ningar inom vård, lärande och teknik.

En utmaning vi delar med andra svenska lärosäten är att 
söktrycket som helhet sjönk något under 2017, till följd av 
den goda arbetsmarknaden och att barnkullarna i Sverige 
var små i slutet av 1990-talet. Vi måste, tillsammans med 
grundskolor och gymnasier, arbeta målmedvetet för att öka 
övergången till högre studier. Det är stora skillnader över 
landet när det gäller hur många unga som väljer att studera 
vidare efter gymnasiet, och vi finns i en region där f lera 
kommuner ligger betydligt under riksgenomsnittet.

Vi vet vilken stor betydelse Luleå tekniska universitet 
har för Norrbotten och Västerbotten. År 2017 avlade drygt 
1 600 personer en examen på grundnivå eller avancerad 
nivå vid Luleå tekniska universitet. Av våra utexaminerade 
studenter har det visat sig att cirka 35 procent stannar kvar 

i vår region, vilket innebär ett tillskott på nästan 600 hög-
utbildade personer per år. För att behålla utbildningarnas 
attraktivitet och säkerställa att våra utexaminerade studenter 
är redo för dagens och morgondagens utmaningar måste vi 
kontinuerligt förnya utbildningarnas innehåll, pedagogik, 
och undervisningsformer. För oss, som för samhället i stort, 
innebär detta att vi behöver testa och utvärdera hur ny tek-
nik kan integreras i våra utbildningar och i vår verksamhet.

Jag ser fram emot att tillsammans med medarbetare och 
studenter arbeta för en fortsatt god utveckling av Luleå 
 tekniska universitet.

Birgitta Bergvall-Kåreborn
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STUDENTERNA 
HAR ORDET
Det är passande att innan vi sammanfattar året 

som gått, först redogör för bakgrunden till vårt 
arbete. Studentkårernas åligganden gentemot 
universitet är framförallt att verka för att stu-

dentperspektivet är representerat i samtliga av universitetets 
olika beredande och beslutande organ. Det här arbetet möj-
liggörs genom att studentrepresentanter bjuds in och efter-
frågas i allt från institutionernas ledningsgrupper, fakultets-
nämnderna och disciplin- och anställningsnämnder, till 
universitetsstyrelsen. 

Vidare är studentkårernas mål att studenterna ska ha 
goda förutsättningar till utbildning under sin studietid 
och därefter på arbetsmarknaden. För att nå målen arbetar 
studentkårerna kontinuerligt med tre grundpelare: studie-
bevakning, studiemiljöbevakning och arbetsmarknadsbe-
vakning. 

En ytterst högprioriterad fråga i studentkårernas påver-

kansarbete 2017 har varit studentbostadssituationen. Frågan 
har varit aktuell under f lera år eftersom efterfrågan på stu-
dentbostäder inte matchat utbudet. Ett tryggt boende är en 
grundförutsättning för såväl studenten som den presumtiva 
studenten, när hen väljer lärosäte. 

Efter kontinuerliga dialoger med berörda parter har 
tre nya aktörer etablerat sig på bostadsmarknaden vid 
universitetsorten Luleå, något som medfört f ler student-
bostäder men även olika köingångar. Vissa av aktörerna tar 
dessutom ut en köavgift, vilket i synnerhet försvårar situa-
tionen för presumtiva studenter. Studentkårerna och uni-
versitetet har sedan problemet uppdagats fört dialog 
med kommun och övriga parter. Att handskas med den här 
problematiken blir särskilt viktigt för Luleå tekniska uni-
versitet då cirka 80 procent av de nya studenterna varje år 
kommer från platser utanför Norrbotten, där universitetets 
verksamhet i huvudsak bedrivs. 
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Vidare har studenterna i Luleå under en längre tid 
uttryckt missnöje över avsaknaden av studentpriser för resor 
med lokaltrafik. Problemet berör de studenter som är äldre 
än 26 och inte får del av lokaltrafikens ungdomspriser. Efter 
påtryckningar från studentkårerna har vi fått gehör. Med 
start 2018 kommer alla studenter få rabatterat pris på sina 
biljetter.

Studentkårerna har även arbetat med förutsättningarna 
för god utbildning. Som student måste man inför varje läs-
period bekräfta att man tar sin studieplats i anspråk genom 
att kursregistrera sig. Studentkårerna har varit med i arbetet 
för att driva igenom en förändring från fem dagars regist-
reringsperiod till tre. Detta för att reservantagningen ska 
kunna påbörjas tidigare och för att de studenter som börjat 
kursen ska ha så goda möjligheter att slutföra den som möj-
ligt. Under hösten 2017 implementerades den nya kortare 
kursregistreringsperioden i verksamheten. 

Avslutningsvis vill vi tacka för ett spännande år och ser 
fram emot 2018. Då fortsätter vi att arbeta för att skapa de 
bästa förutsättningarna för att alla studenter ska uppleva den 
bästa tiden någonsin – att vara student vid Luleå tekniska 
universitet.

 Joakim Jakobsson Elsa Stark
 kårordförande kårordförande
 luleå studentkår teknologkåren vid
  luleå tekniska universitet
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NYHETSÅRET 2017

Publikrekord på Luleå Big Air
Elitåkare från hela landet bjöd på en fartfylld show när folk-
festen Luleå Big Air gick av stapeln. Arrangemanget slog 
publikrekord med 6 000 åskådare som alla trotsat kylan för 
att se tricken i den 22 meter höga rampen.

Nytt projekt för att minska gruvors miljöpåverkan
Luleå tekniska universitet har en nyckelroll i ett nytt stort 
EU-projekt inom spräng- och gruvteknisk forskning. 
Universitetet är enda svenska deltagare i det nya gruvprojektet 
SLIM, som samlar 13 aktörer från fem länder.

Punktligare tåg på högtrafikerade sträckor
Punktligare tåg och bättre underhåll av våra järnvägar var målet när 
ePilot startade sin testverksamhet för tre år sedan. Resultaten är så 
lyckade att projektet nu införs på högtrafikerade järnvägssträckor i 
södra Sverige. 

Stereotyper styr beslut om bidrag
En stor studie som rönt uppmärksamhet bland finansiärer, företag 
och banker, visar att forskningsbidrag fördelas utifrån stereotypa 
föreställningar om män och kvinnor.

Sjöpungar ny råvara för bioetanol
Sjöpungens cellulosarika ytterhölje tillvaratas för att utveckla en 
process för tillverkning av etanol. Enligt forskarna kan etanol från 
sjöpungar på sikt motsvara femtio procent av den årliga efterfrågan 
på etanol i Sverige.

Professor i musikalisk gestaltning vann Guldbagge
Jan Sandström, kompositör och professor på Musikhögskolan 
vid Luleå tekniska universitet, tog hem Guldbaggen för bästa 
originalmusik. Det gällde filmen Sophelikoptern. Det var första 
gången han komponerade filmmusik – en minst sagt lyckad 
debut.
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Invigning av VR-studio
Virtual Reality Lab blir ett kraftfullt verktyg för visualiseringar 
och presentationer och kommer att användas av både fors-
kare och studenter. I studion går det att skapa virtuella miljöer 
för till exempel stadsplanering och gruvforskning.

110 miljoner till hållbara dagvattenlösningar
Universitetet är ett av Sveriges åtta nya kompetenscentrum 
för forskning i världsklass inom områden som är viktiga 
för landet. Inom ramen för satsningen Drizzle ska forskare 
utveckla banbrytande dagvattenlösningar i samverkan med 
företag och kommuner. 

Drönare gör gruvor säkrare
Autonoma drönare som inspekterar svåråtkomliga gruvschakt ska 
bidra till en säkrare gruvmiljö. Utvecklingen av autonom robotik i 
gruvor leds av forskare vid universitetet och autonoma robotar spås 
bli en del av framtidens gruvdrift. 

Snabelflingan
En spektakulär, aldrig tidi-
gare skådad och numera 
vida berömd snöflinga 
– snabelflingan – upp-
täcktes i universitetets 
snölabb. I snölabbet ska 
forskarna hitta metoder 
för att förstå hur snö 
förändras och påverkas 
i olika miljöer, fakta som 
behövs vid exempelvis 
utveckling av vinterdäck 
och snötillverkning.

Säkrare vägräcken med höghållfast stål
Genom att byta till höghållfasta stål i vägräcken kan säkerheten bli 
ännu bättre, samtidigt som en mindre mängd stål behöver användas 
i de tunnare räckena. Resultaten presenteras i ett EU-projekt där 
universitetet haft en viktig roll när det gäller materialtestning.

Strimmor tecken på mer vatten på Mars
Forskare kan ha kommit ett steg närmare att hitta liv på Mars. 
En artikel publicerad i Scientific Reports pekar på möjligheten att 
strimmor på Mars yta uppstår på grund av vattenaktivitet.

Depict-labbet
I ett nytt mobilt laboratorium kan forskare i realtid få en bild av 
hjärnans undermedvetna reaktioner på nya tekniska lösningar. 
Flera mätmetoder kan användas samtidigt och resultaten 
samanalyseras.

Varningssystem i pappersbruk sparar miljoner
Forskare har i samarbete med SKF och Billerud Korsnäs, 
utvecklat en nydanande sensor som beräknas kunna spara 
miljoner genom minskade driftstopp i pappers- och massa-
fabriker och stålverk. Hemligheten är en sensor som varnar 
för vatten i fettsmorda lager och därigenom förhindrar 
allvarliga skador på maskinerna.



F
O

R
S

K
N

IN
G

12 ÅRSREDOVISNING 2017  LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

FORSKNING
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Luleå tekniska universitet har hög forskningskompetens inom 
ett sjuttiotal forskningsområden kopplade till teknik, huma n i-
ora och samhällsvetenskap. Forskningen är till övervägande del 
tillämpad och bedrivs i nära samarbete med internationella 
och nationella företag, ledande internationella universitet och 
andra samarbetspartners. 

 ■ Forskningsfinansiering

Universitetet ligger i likhet med andra tekniska universitet i 
Sverige på en hög nivå gällande extern finansiering av forsk-
ning. De totala forskningsintäkterna uppgick till 911 miljoner 
kronor, varav 60 procent finansieras av externa parter. Intäkter 
från forskningsråd och statliga myndigheter utgör närmare 
hälften av finansieringen. De enskilt största forskningsfinan-
siärerna är ett flertal stora svenska företag:  Vinnova, EU:s ram-
program, Formas, Statens energimyndighet samt Trafikverket. 

De externa forskningsintäkterna har minskat succes-
sivt under senare år, varav intäkterna från forskningsråd 
och statliga myndigheter minskat med drygt 20 procent 
sedan 2015. Samarbetsprojekt inom EU med finansiering 

Universitetets målsättning är att visa på forskningsresultat med stor genomslagskraft avseende 
kunskapsförnyelse, innovation och nytta, att vara ledande inom våra starka forsknings- och 
innovationsområden, att ha en högteknologisk infrastruktur som stödjer vår experimentella 
profil och att våra doktorer är eftertraktade och tar ledande positioner i samhället.

Extern
forskningsfinansieringsgrad

  60% 
  2017

 2014 2015 2016
 63% 62% 61%

Fältnormerad medelcitering

   0,95
2013-2016

 2010-2013 2011-2014 2012-2015
 0,79 0,84 0,86

Konstnärliga
produktioner

     28
  2017

 2014 2015 2016
 39 28 31

FORSKNING SOM FÖRÄNDRAR

Under året har utvecklingen inom de internationella, europeiska, nationella och regionala 
forskningssatsningarna fortsatt. Universitetets externa forskningsfinansieringsgrad är fortsatt 
hög, forskningsresultat synliggörs i än större utsträckning och en mängd forskningsframsteg 
har presenterats. Infrastrukturen har stärkts med nya labb där VR-teknologi, distribuerad 
automation samt visualisering och analyser av mänskligt beteende ska bidra till ökad 
kunskap och innovationer. Universitetet har blivit värduniversitet för Svenskt vattenkrafts-
centrum, intensifierat forskning och utveckling inom smarta regioner och kallt klimat och i 
hård konkurrens utsetts till ett av Sveriges åtta nya kompetenscentrum för forskning och 
utveckling av hållbara dagvattenlösningar.

Externa finansiärer

KÄLLA: AGRESSO
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1
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från EU:s ramprogram och strukturfonder utgör viktiga 
finansiärer, varav strukturfonderna har ökat markant under 
samma period.

Forskarstöd
Universitetet arbetar för att öka externfinansieringen bland 
annat genom kompetensutvecklingsinsatser i syfte att stötta 
forskare, projektledare och administratörer i ansökningspro-
cessen av externa bidrag.  Totalt har drygt 300 doktorander 
och forskare deltagit i olika utbildningssammanhang.

 ■ EU finansiering
Horizon 2020, EU:s stora ramprogram för forskning och 
innovation, syftar till att skapa samarbeten mellan olika 
 aktörer inom Europa. Under 2017 skickade universitetet in 
103 projektansökningar, varav 22 ansökningar i rollen som 
koordinator. Hittills har tio av projektansökningarna beviljats 
medel. Sedan starten 2014 av forskningsprogrammet H2020 
har universitetet lämnat in 341 projektansökningar, beviljats 
41 projekt (en total beviljandegrad på 12 procent), varav 
universitetet koordinerar fem av dessa. 

Europeiska unionens hittills största råvarusatsning, forsk-
ningsprogrammet EIT Raw Materials, har en av sina sex 
europeiska noder vid universitetet. Konsortiet består av f ler 
än 120 partners inom global industri, världsledande forsk-
ningsinstitut och universitet från 22 olika länder. Univer-
sitetet deltog som part eller koordinator i tio ansökningar 
i utlysningen år 2017. Sju av ansökningarna har beviljats 
finansiering, varav tre innovationsprojekt och fyra utbild-
ningsprojekt. 

EU:s regionala program
Medel från Regionala utvecklingsfonden visar en fortsatt 
positiv utveckling, men intäktsnivån förväntas inte komma 
upp till samma volym som föregående programperiod på 
grund av förändrade regler i programperioden 2014–2020. 
Antalet ansökningar från universitetet har minskat och antalet 
beviljade projekt är lågt. 

De territoriella fonderna omfattar fem olika interregionala 
program med olika geografiska programområden inom EU. 
Intäktsökningen under 2017 uppvisas framför allt inom pro-
grammet Interreg Nord, där sex nya projekt har startats under 
året. Av de 56 aktiva projekten under 2017 är 34 finansierade 
av de territoriella fonderna. 

EU:s forskningsprogram
EU:s forskningsprogram är sjuåriga och projekt som startat 
sent under en programperiod fortsätter tre till fem år in i den 
nya programperioden, vilket innebär en något jämnare finan-
siering jämfört med de regionala programmen. Under 2017 
har utvecklingen av externa medel från EU:s forskningspro-
gram vänt och finansieringen har ökat. Av totala EU-medel 
inom FP7 och H2020 under 2017 utgör 89 procent finansie-
ring av projekt inom den nya programperioden. 

 ■ Forsknings- och innovationsområden 

Universitetets forsknings- och inno vationsområden har upp-
drag att utveckla mångvetenskapliga och institutionsövergri-
pande frågeställningar. Inom flera områden är universitetet 
nationellt och internationellt ledande och har under året 
stärkt sin position. 

Här ges en kort presentation av universitetets forsknings- 
och innovationsområden.

Attraktivt samhällsbyggande
Forskningens fokus ligger på byggandet av väl fungerande 
städer med socialt och miljömässigt hållbara system för 
exempelvis bostäder, trafik och energi- och vattensystem. En 
extra utmaning är att utforma fungerande stadsmiljöer även i 
områden med kallt klimat. 

Effektiv innovation och organisation
Forskningens fokus ligger på att bidra till ett attraktivt och 
hållbart samhälle via effektivt och kreativt nyskapande och 
hållbara organisationer. Viktiga forskningsfält är hur arbets-
platser och arbetsorganisationer ska utformas utifrån enskilda 
individer såväl som inom stora komplexa organisationer. 

Framtidens gruvor
Universitetet är ett internationellt centrum för ledande 
forskning och utbildning inom gruvområdet. Framtidens 
gruvor utvecklar innovativa lösningar längs hela värdekedjan 
och är en attraktiv partner för hållbar utveckling inom gruv- 
och mineralsektorn. Forskningen omfattar hela kedjan från 
prospektering, produktion och metallurgi till miljöfrågor och 
samhällsrelaterade aspekter på gruvdrift.

Förnybar energi
Forskning inom Förnybar energi möjliggör ett samhälle som 
använder naturens ändliga resurser på ett hållbart sätt. Bio-
energi och bioraffinaderiteknik, vatten- och vindkraft och  
energieffektivisering av industri och samhälle är strategiska 
områden där universitetet vill skapa en internationellt ledande 
innovations- och forskningsmiljö. 

Gränsöverskridande konst och teknik
Gränsöverskridande konst och teknik utforskar kombina-
tionen konst och teknik. Att producera nyskapande konst-
upplevelser står i fokus för forskningen, liksom design av 
upplevelser, produkter och konstruktioner. Det bedrivs 
internationellt uppmärksammad forskning om hur konstnärlig 

Figur
2
 EU-finansiering

Mnkr 2013 2014 2015 2016 2017

EU:s Regionala program     
Regionala utvecklingsfonden 
Övre Norrland 35 19 4 15 23
Territoriella fonder 10 6 2  7 12
Kolarctic ENPI CBC 2 2 0 0 0

Total regionala program 47 28 6 22 35
Aktiva projekt (Antal) 72 63 60 40 56     
EU:s Forskningsprogram     
Framework Programme 7 
och Horizon 2020¹ 52 56 53 40 47
Research Fund for Coal 
and Steel (RFCS) 3 6 4 3 4
EIT Raw Materials / EIT Digital¹  6 2 4 4

Totalt forskningsprogram 55 68 59 47 55
Aktiva projekt (Antal) 64 74 79 90 83

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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kvalitet kan bidra till teknik och design som är hållbar, tillgäng-
lig och attraktiv över tid, samt hur konstarterna kan 
utvecklas och förändras med nya teknologier.

Hållbara transporter
Hållbara transporter omfattar forskning och innovation för att-
raktiva, kostnadseffektiva och hållbara fraktlösningar. 
Universitetet bedriver idag ledande forskning inom underhålls-
teknik för järnväg och väg samt fordonsteknik och 
fordonstestning med särskilt fokus på kallt klimat.

Hälsa
Det finns stora möjligheter och utmaningar kring människors 
hälsa ur ett globalt perspektiv, forskningen ställs inför nya frå-
geställningar avseende etiska perspektiv på hälsoområdet, rättvis 
fördelning och tillgänglighet. En stor del av forskningen sker i 
områdesövergripande samarbeten, exempelvis hälsofrämjande 
arbetssätt, digitalisering och bemötande i vård och omsorg.

Intelligenta industriella processer
En innovativ och konkurrenskraftig industri är viktigt för Sve-
riges och Europas framtid. För att säkra den positionen krävs 
konstant utveckling av industriella processer för att öka pro-
duktiviteten och samtidigt minska påfrestningarna på klimat 
och miljö. Universitetet leder utvecklingen i Sverige inom 
området mer effektiva basindustrier och andra industrier med 
informations- och kommunikationsteknik.

Lärande
Lärande är ett brett begrepp som inkluderar att utveckla kun-
skap för bästa förutsättningar för framtidens skola, lärande i 
livets alla skeenden, modern pedagogik och teknik för livslångt 
lärande och ett lärande samhälle. Vid universitetet finns ett 
brett spektrum av forskning kring lärande, exempelvis pedago-
gik, arbetsplatslärande och teknisk utveckling. 

Möjliggörande IKT
Möjliggörande IKT forskar om tekniken som drivkraft i 
förändringsarbete. Området har en bred bas i universitetets 
forskningsresurser inom informations- och kommunikations-
området, där utvecklingen av ny IKT-baserad kunskap och till-
lämpningar drivs.

Rymden
Tillträde till rymden förenklas allt mer och utforskningen av 
den expanderas. Ny rymdteknik kommer möjliggöra kom-
munikations-, positionerings- och karttjänster som revolutio-
nerar vardagen för majoriteten av jordens befolkning. Genom 
rymdforskning är universitetet en självklar nyckelaktör i den 
här utvecklingen.

Smarta maskiner och material
Smarta maskiner och material inbegriper flera kompetens-
områden såsom modellering, simulering, sensorer och 
applikationer vilket gör universitetet till en naturlig partner för 
universitet och företag över hela världen. Med ny teknik och 
nya material blir framtidens maskiner effektivare, lättare, smar-
tare och säkrare samtidigt som maskinernas inverkan på natur, 
klimat och människor minimeras.

 ■ Nya laboratorium

Forskningsinfrastruktur av hög kvalitet är en nyckelfaktor för 
universitetets konkurrenskraft. Universitetet har sedan flera år 
tillbaka en labbfond som möjliggör strategiska investeringar i 
laborativ infrastruktur. För att nå framgång behöver forsknings-
infrastrukturen vid universitetet utvecklas och tillgängliggöras 
för externa parter. Ett behov av effektivisering av infrastruktu-
rernas hela livscykel från investering, drift och underhåll, till-
gängliggörande och avveckling har identifierats. Utvecklingsar-
bete kommer ske med koppling till detta. 

Under året har universitetets infrastruktur förstärkts med 
VR-studion, DEPICT LAB och AIC3. 

VR-studion
VR-studion ska i ett första skede främst användas av forskare 
och studenter inom bygg, arkitektur, malmgeologi samt gruv- 
och berganläggningsteknik. Virtual reality, virtuell verklighet, 
är en datateknik som simulerar miljöer och användarens 
fysiska närvaro med en hög grad av interaktion. VR-studion 
ska ge forskare och studenter möjlighet att genomföra studier 
av funktion och aktivitet i verklighetstrogna, virtuella miljöer 
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som i dagsläget är svåra att simulera eller på ett säkert sätt 
genomföra i verkligheten. 

DEPICT LAB 
DEPICT är ett mobilt laboratorium där forskare i realtid kan 
få en bild av hjärnans undermedvetna reaktioner på nya 
tekniska lösningar. Syftet är bland annat att minska felaktiga 
eller farliga beteenden när ny teknik utvecklas som exempelvis 
självkörande bilar. Utrustningen har även använts för studier 
i kontrollrumsmiljö, såsom i gruva och i tågledningscentral, 
arbetsmiljöer med komplexa system där belastningen om-
växlande är hög och monoton. Med bättre kännedom om hur 
människan reagerar kan tekniken anpassas så att den hjälper att 
prioritera. 

AIC3
I laboratoriet AIC3 bidrar universitetet till utvecklingen av 
framtidens fabriker och skiftet från storskaliga fabriker till 
mindre och mer flexibla produktionsenheter baserade på 
avancerad teknik och sofistikerad programvara. Det unika 
med AIC3- labbet är att det innehåller tre olika automations-
områden: ett automationssystem för robotar, ett system för 
fastighetsautomation och därutöver infrastruktur för hur fabri-
ken förses med energi. Ett av labbets viktigaste kännetecken är 
användningen av distribuerad automation. Det innebär att allt 
från maskiner och robotar till elnätsutrustning är anslutet till 
internet. Forskarnas uppgift är att skapa mjukvara som 
förbättrar enheternas interaktionsförmåga. 

 ■ Resultat inom forskning 

 ■ Vetenskaplig produktion
Universitetet har under de senaste åren framgångsrikt satsat på 
att öka volymen av vetenskapliga artiklar och konstnärliga 
produktioner för att främja målet om ökad synlighet i det 
internationella forskarsamhället. En central åtgärd är att upp-
muntra publicering genom en prestationsbaserad intern 
resursfördelningsmodell. Den innebär att publiceringsersätt-
ning utgår för vetenskapliga artiklar och konstnärliga produk-
tioner som uppnår internt fastställda kriterier. 

Satsningen på publiceringsersättning har sedan införandet re-
sulterat i en kulturförändring med markant ökad publicering 
av universitetets forskningsresultat. Sett över en femårsperiod 
har antalet publicerade tidskriftsartiklar ökat med cirka 50 
procent. Volymen jämfört med förra året har däremot minskat 
något. Nedgångar i dels externa forskningsanslag och dels an-
talet anställda doktorander är 
troliga orsaker bakom stagnationen i publiceringsgrad.  

Utöver antalet vetenskapliga publikationer mäts även 
kostnaden per publikation. Produktionskostnaden per artikel 
är något högre än föregående år vilket kan vara en följd av 
en kvalitetsökning, då publicering i välrenomerade tidskrif-
ter ökat (se nedan). Antalet konstnärliga alster minskade 
något men ligger på en liknande nivå som 2016. 

En utmaning för universitetet är att öka publicerings-
frekvensen i välrenommerade tidskrifter och därigenom 
öka konkurrenskraften. För att gagna en sådan utveckling 
införde universitetet från och med 2015 en differentierad 
publiceringsersättning som särskilt premierar publicering i 
högrankade tidskrifter. För att en publikation ska tilldelas 
den högre ersättningen krävs att den är i tidsskriftsartikel-
format och publicerad i Web of Science, alternativt i en 
nivå 2-tidskrift i den danska eller norska listan över väl-
renommerade vetenskapliga journaler. Totalt 88 procent av 
universitetets artiklar publicerades i högrankade tidskrifter 
vilket är något högre än nivån 2016. Av de konstnärliga 
produktionerna som godkändes för ersättning bedömdes 
cirka elva procent som högkvalitativa i och med att de har 
förekommit i ett sammanhang med högt internationellt 
anseende, motsvarande siffra för 2016 var 16 procent. 

Förutom att mäta universitetets publiceringsgrad i 
högrankade tidskrifter är det relevant att utvärdera forsk-
ningens akademiska genomslag i termer av citeringar. De 
artiklar som universitetet har publicerat 2009–2012 i Web 
of Science har i genomsnitt erhållit 0,79 fältnormerade 
citeringar. Under 2013–2016 uppgår motsvarande siffra till 
cirka 0,95 – en ökning med cirka 20 procent. En fältnor-
merad medelcitering mindre än ett innebär att den genom-
snittliga citeringsgraden vid lärosätet är lägre än världs-
genomsnittet. 

Vetenskaplig produktion
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I Projektet Aeroworks genomfördes ett unikt fältexperiment där 
drönare inspekterade vindkraftverk i syfte att upptäcka fel och sprickor. 
Inom två till tre år kommer teknik för luftburen inspektion av vindkraftverk 
att vara i bruk. Robotiken innebär snabbare, billigare och säkrare inspek
tioner och underhåll.
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Agenda 2030 och 
FN:s globala mål 
för hållbar utveckling
Agenda 2030 är FN:s nya 
utvecklingsagenda som består 
av 17 globala mål för hållbar 
utveckling. I målen integreras 
de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling: socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt hållbar 
utveckling.

 ■ Framsteg inom forskning 
Universitetet har under en rad år gjort nya framsteg inom flera 
viktiga forskningsområden kopplade till hållbar utveckling. Det-
ta har bland annat resulterat i utnämnadet till värduniversitet för 
ombildade Svenskt vattenkraftcentrum (SVC), ett kompetens-
center för forskning på vattenkraft och dammar och en stomme 
i svensk elproduktion. Budgeten är på 111 miljoner kronor 
över tre år och finansieras gemensamt av Energimyndigheten, 
Energiforsk och de samverkande lärosätena Luleå tekniska 
universitet, Uppsala universitet, KTH och Chalmers. 

Svenskt Förgasningscentrum, där Luleå tekniska 
universitet är huvudman, har förstärkts i och med Energi-
myndighetens beslut om 78 miljoner kronor i stöd till fort-
satt forskning för ett fossilfritt och koldioxidfritt samhälle. 
Forskning bedrivs i samverkan mellan Luleå tekniska 
universitet, KTH och Chalmers.

Ytterligare en bekräftelse på universitetets framsteg inom 
hållbar utveckling är etableringen av ett av Sveriges åtta nya 
kompetenscentrum, Drizzle. Genom satsningen ska univer-
sitetets forskare i samverkan med företag och kommuner 
utveckla banbrytande dagvatten lösningar. Visionen är att 
hitta dagvattenlösningar som minimerar föroreningsbelast-
ningen på sjöar och vattendrag och som fångar de möjligheter 
som dagvattenavrinning kan erbjuda. Total budget är 
110 miljoner kronor under fem år, varav Vinnova finansierar 
36 miljoner. 

Utöver dessa framsteg har en mängd forskningsresul-
tat presenterats under året. Här följer ett litet urval av nya 
forskningsrön. 

Sekundsnabb formmätning 
Systemet Shape Inspection by Vision in Production är resultatet av 
15 års forskning inom området formmätning i industrin. Det 
möjliggör att på någon sekund kontrollera att produktionen av 
komponenten följer en ritning. En 3D-bild skapas och jämförs 
mot CAD-ritningen i en egenutvecklad program vara. Syste-
met ska förfinas och anpassas för industrin i ett 
pågående kommersialiseringsprojekt. 
kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 8, 9

Automation i öppen källkod 
Europas hittills största forskningsprojekt inom automation, 
Arrowhead, som universitetet varit koordinator för, avslutades 
och projektet Productive 4.0 startade. Produkter med tekno-
logi från Arrowheadprojektet finns nu på marknaden, fyra 
avknoppningar från projektet har skett och minst tre pågående 
EU-projekt använder Arrowheads metodik och ramverk. Det 
nya ramverket introducerar ett nytt sätt att använda molntek-
nologi som stödjer centrala krav på automationssystem såsom 
realtid, säkerhet och skalbarhet. Resultaten finns som öppen 
källkod. 
kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 7, 8, 9 

Nya rön om malmförekomster  
Genom att kombinera strukturgeologi och 3D-modellering 
av berggrunden med moderna analysmetoder, kunde forskare 
förbättra den geologiska förståelsen av sulfidmalmen i Falun, 
en av Sveriges genom tiderna mest betydelsefulla gruva. Fors-
karna fann även god potential för att upptäcka nya malmfö-
rekomster i Bergslagen. I en prisad doktorsavhandling visade 
dessutom forskningsresultaten att malmerna i Falu gruva 
bildades för cirka 1,9 miljarder år sedan, genom anrikning av 
metaller i havsbotten under ett uråldrigt hav. 
kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 9

Informationsteknik utvecklar gruvindustrin  
I Horizon 2020-projektet SIMS, Sustainable Intelligent 
Mining Systems, genomfördes forskning i samverkan med in-
dustri och andra universitet. SIMS fokuserar på morgondagens 
gruvteknik där universitetets nya VR/AR-studio utgör ett nav 
gentemot fem verkliga gruvmiljöer. I forskningen utvecklas 
autonoma batteridrivna maskiner för underjordsbrytning och 
drönare för inspektion under jord med stöd i informationstek-
nikens senaste landvinningar. Universitetets roll är att se till att 
arbetsmiljöfrågor beaktas tidigt i utvecklingsprojekten. 
kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 9

KÄLLA: FN-FÖRBUNDET, www.fn.se

Forskning som bedrivs vid universitetet har i hög grad koppling till de stora samhällsutmaningarna 
som identifierats i FN:s globala mål, Agenda 2030. Ett urval av universitetets framsteg inom forskning 
presenteras i resultatredovisningen. I redovisningen anges vilket globalt mål forskningen kopplar till.
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Minskad miljöpåverkan i gruvindustrin
Universitet är enda svenska part i nystartade gruvprojektet 
SLIM som samlar 13 aktörer, såväl lärosäten som framstående 
företag, från fem olika länder. Den totala budgeten är på 70 
miljoner kronor varav tio miljoner är för universitetets forsk-
ning. Forskningen syftar till att minska miljöpåverkan från 
gruvindustrin genom minskad mängd damm, vibrationer och 
utsläpp från gruvor.
kopplar till följande globala mål för hållbar utveckling: 9, 11

Framsteg för fossilfritt samhälle
Svenskt förgasningscentrum, SFC, är ett forskningscenter där 
universitetet tillsammans med flera andra akademiska aktörer 
samverkar med industrin. Den totala budgeten är 540 miljoner 
kronor över tio år. I SFC utvecklades bland annat ny och 
viktig kunskap om alkalimetallers roll i förgasningsprocessen 
och förståelsen ökade för hur alkali påverkar effektivitet och 
kvalitet, vilket i förlängningen kan bidra till att öka materialens 
livslängd. Kunskapsbidragen stärker möjligheterna att bidra till 
den nationella målsättningen om ett fossilfritt samhälle år 2045. 
kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 7, 12, 13

Unikt resultat med drönare 
I projektet Aeroworks, som är ett EU Horizon 2020-projekt, 
är målet att få autonoma drönare att flyga, samarbeta och ut-
föra specifika uppgifter självständigt utan kontroll av männ-
iskor. Forskare genomförde ett lyckat och för Europa unikt 
fältexperiment, där drönarens uppgift var att inspektera ett 
vindkraftverk och rekonstruera en 3D-modell för att med den 
kunna upptäcka eventuella fel och sprickor.
kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 9, 11

Fler tester för punktligare tåg 
Punktligare tåg och bättre underhåll av järnvägar på lågtrafi-
kerade sträckor var målet när ePilot startade sin testverksam-
het för tre år sedan. Till följd av lyckosamma resultat utökades 
testerna till högtrafikerade järnvägssträckor som Ostkustba-
nan, Sundsvall–Storvreta, Västra stambanan, Stockholm–Göte-
borg, samt Södra stambanan, Järna–Höör. ePilot:s syfte är att 
utforma en plattform baserad på informations- och kommu-
nikationsteknologi för järnvägens olika intressenter. Teknolo-
giutvecklingen möjliggör förebyggande underhåll av järnvägar, 
lok och vagnar.  
kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 9

Säkrare vägräcken 
Forskare utförde materialtester där höghållfasta stål för 
vägräcken utvärderades. Resultatet visade att vägräcken med 
höghållfast stål kan fånga upp en last på 44 ton i 70 kilometer 
i timmen, att jämföra med dagens högsta standard på 38 ton. 
kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 9, 11

Stereotyper styr finansiären
En artikel av forskare inom entreprenörskap och innovation 
fick stort genomslag nationellt och internationellt. Artikeln i 
Harvard Business Review var en av årets mest lästa. Forskarna 
studerade vad som sägs i de rum där beslut om offentlig finan-
siering tas. En viktig slutsats är att stereotypa uppfattningar om 
kvinnor och män påverkar beslut och förhindrar finansiärer att 
satsa på företagaren med högst potential att lyckas.
kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 5, 8, 9 
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Ojämställd vård vid hjärtinfarkt
I forskningsprojektet Att drabbas av en andra hjärtinfarkt stude-
rades 1 017 patienter i Norrbotten och Västerbotten. Hälften 
av de män som drabbats en andra hjärtinfarkt fick den inom 
33 månader. Hälften av alla kvinnor som drabbas fick den 
inom 16 månader. En förklaring är att kvinnor generellt är 
äldre när de får sin första hjärtinfarkt. Resultat av tidigare 
forskning visar därtill att det finns olikheter i den vård 
kvinnor och män får efter en hjärtinfarkt. Kvinnor får i 
mindre utsträckning rekommenderad medicinsk behandling. 
kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 3, 5, 10

Rehabilitering vid traumatisk ryggmärgsskada
En forskningsstudie från universitetet visade att personer som 
åldras med traumatisk ryggmärgsskada påverkades av smärta, 
trötthet och andra sekundära hälsokomplikationer. De var 
också mindre aktiva i motion och rekreation och upplevde 
frustration och oro för framtida stöd från samhället såsom 
personlig assistans och rehabilitering. Resultatet visar på 
vikten av regelbundna uppföljningar av ett multiprofessionellt 
rehabiliteringsteam för att främja hälsa och möjligheter till 
delaktighet i vardagliga aktiviteter. 
kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 3, 10, 16

Samtal ger nytt liv vid förvärvad hjärnskada
I Utbildning för delaktighet - Att filosofera tillbaka ett "nytt" liv 
efter förvärvad hjärnskada visar forskningsresultat på en positiv 
effekt av filosofiska samtal som pedagogisk metod för att 
personer med hjärnskada ska återfå förlorade kognitiva och 
sociala färdigheter samt psykiskt välbefinnande. Projektet 
finansieras av Vetenskapsrådet.
kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 3, 4, 10

Ny metodik för ökad digitalisering i skolan
Matching Reading Strategies, är ett Marcus och Amalia 
Wallenberg-finansierat projekt som syftar till att förbättra 
svenska tonåringars läsning av litteratur och onlinematerial. 
Forskarna utvecklade en ny forskningsmetodik inom digital 
läsning som möjliggör identifikation av olika lässtilar online 
hos svenska tonåringar. Metodiken har gjort det möjligt att 
identifiera hur unga läsare arbetar på olika språk, ett ämne 
som aldrig tidigare har undersökts. I nästa fas kommer data att 
användas för att identifiera var lärarintervention behövs och 
undersöka effektiviteten av dessa insatser. 
kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 4

Akustiken påverkar konstnärligt resultat
I det konstnärliga forskningsprojektet Tolkningsrum, finansierat 
av Vetenskapsrådet, undersöktes hur rumsakustiken påverkar 
den musikaliska interpretationen och hur musiker bedömer 
det konstnärliga resultatet vid jämförelse mellan framföranden 
under olika akustiska förhållanden. Ett av de viktigaste re-
sultaten är att musiker tenderar att spontant föredra akustik 
med relativt stor efterklang men att de vid efterhandslyssning 
bedömer det konstnärliga resultatet som bättre i den ”torrare” 
akustiken. 

Innovation och interaktivitet utvecklar konstnärligt uttryck
Projektet Digital music instruments and interactive artifacts ut-
vecklade en serie innovativa digitala musikinstrument och 
interaktiva artefakter som möjliggör nya konstnärliga uttryck 
inom musik, dans och opera. Projektet resulterade i veten-

skapliga artiklar och externt finansierade konstnärliga beställ-
ningsverk för stråkorkestern Musica Vitae, Berwaldhallen, 
Radiokören och National Opera in Rijeka. 

Rymdforskning
Många av resultaten har tillkommit inom Sveriges enda 
forskarskola inom rymdteknik. Forskarskolan lockade 19 
doktorander inom ett brett spektrum av rymdrelaterad 
forskning, från studier av Mars till innovationsprocesser inom 
rymd teknik.  
 
På väg till Mars
I en internationellt uppmärksammad artikel publicerad i 
Scientific Reports pekade forskare vid universitetet på möjlig-
heten att strimmor på Mars yta uppstår på grund av vatten-
aktivitet vilket ökar chanserna för att hitta någon form av liv 
under markytan. 

Två platser på Mars identifierades som möjliga landnings-
platser för ESA:s ExoMars 2020-expedition, vars uppdrag är 
att hitta liv på den röda planeten. Universitetet var en viktig 
aktör i den komplexa urvalsprocessen och deltog i den av 
ESA inbjudna expertgruppen.

Instrumentet HABIT (HAbitability, Brines, Irradiance 
and Temperature), utvecklat i samarbete med Omnisys 
Instruments,  ska övervaka bildandet av saltlösningar på pla-
neten och de förhållanden under vilket det sker. Förutom 
en obemannad rymdfarkost ingår en rysk stationär plattform 
i ExoMars 2020 på vilken HABIT kommer vara monterad. 
Utvecklingen av HABIT sker i universitetets labb INSPIRE. 
Där sker kalibrering och karakterisering av mätningar inför 
den slutliga leveransen av ett f lygklart instrument.  

Cubesat i omloppsbana
Tillsammans med det brittiska rymdföretaget Open 
Cosmos Ltd byggde och utvecklade forskare vid universitetet 
en så kallad cubesat, som nu framgångsrikt ligger i omlopps-
bana i rymden. Med lastraket togs satelliten först till den inter-
nationella rymdstationen ISS, från vilken den senare sköts ut. 
Satellitens uppdrag är att bidra med forskning om den relativt 
okända delen av atmosfären som kallas termosfären. 

Ökad förståelse för atmosfärer
Forskare vid universitetet har kvantifierat atmosfärsförlusten 
från jorden ut i rymden och slagit fast att förlusten beror på 
geomagnetisk aktivitet. Därmed påvisades att jordens magnet-
fält inte skyddar atmosfären lika effektivt som man tidigare 
trott. Rönen kan få framtida betydelse för förståelsen av hur 
en atmosfär utvecklas. 
kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 6, 9

 ■ Företagssamarbeten
Universitetet samarbetar med stora internationella, nationella 
och regionala små och medelstora företag. Här presenteras ett 
urval av årets framgångsrika företagssamarbeten.

GKN Aerospace Sweden var universitetets samarbetspart inom 
konstruktionsprocesser för 3D-printade komponenter till ra-
ketmotorer. I samarbetet utvecklas komponenter med kapa-
citet att klara extrema belastningar under höga temperaturer 
vid raketuppskjutning. Samarbetet omfattade även student-
projekt och examensarbete. 
kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 9 
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Universitetet och Gestamp Hardtech har under lång tid sam-
arbetat inom området hållfasthetslära. Forskningssamarbetet 
resulterade i en doktorsexamen och fem artiklar i internatio-
nella tidskrifter samt åtta artiklar i proceedings från internatio-
nella konferenser.
kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 11

SKF och tre forskargrupper vid universitetet fortsatte arbetet 
inom SKF University Technology Centre. Flera doktorer 
disputerade i år. Alla jobbade med konceptet ”smarta lager”, 
kullager med sensorer som kan bedöma om lagren är på väg 
att haverera eller om det finns andra problem i maskinen där 
lagret finns. Universitetet jobbar med att utveckla sensorerna, 
att kommunicera signalen till omvärlden, att tolka signalen 
samt utifrån detta avgöra vilken åtgärd som behöver utföras.
kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 9

Tillsammans med Volvo Cars och SKF undersökte forskare 
helt nya motorkonstruktioner för att sänka bränsleförbruk-
ningen i framtidens bilmotorer. 
kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 7

I ett projekt finansierat av Mistra undersöktes om det går att 
utveckla helt nya smörjmedel fria från petroleumprodukter. 
Utveckling sker i samarbete med Sustainalube AB som är ett 
avknoppningsföretag från universitetet. Målet är att få fram ett 
smörjmedel som är baserat på glycerol, helt giftfritt och vat-
tenlösligt med mindre natur- och klimatpåverkan än vanliga 
smörjoljor. Dessutom till relativt låg kostnad eftersom glycerol 
är en restprodukt som normalt slängs bort eller eldas upp. 
kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 11

I samarbete med Shell i Nederländerna utvecklades modeller 
inom tribologi för att bedöma läckaget i skarvar mellan rör 
som används i oljeindustrin. Universitetet har utvecklat 
beräkningsmodeller av så kallade multiskaletyp, där läckaget 
studeras på mikrometernivå men också millimeternivå för 
att förstå de mekanismer som avgör hur ytorna ska tillverkas 

för att läckage risken och därmed miljöpåverkan och risk för 
olyckor ska minimeras. 
kopplar till följande globala mål för hållbar utveckling: 9

Universitetet utvecklade i samarbete med Scania, Bosch- 
Rexroth samt Bosch i Tyskland, friktionsmodeller som kan an-
vändas i simuleringar av förbränningsmotorer och hydraulmo-
torer.  kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 7

I samarbete med Scania studerade forskare framtidens material 
för motorlager. Tidigare har alltid bly använts i dessa material 
på grund av dess goda effekter på friktion och nötning. Tung-
metallen bly kommer att förbjudas och ersättningsmaterial 
behövs, material som forskare vid universitetet studerat och 
bedömt användbarhet och prestanda på. 
kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 11

Universitetet samarbetar med Boliden och LKAB i ett stort 
antal projekt, både teknikrelaterade och projekt som utvecklar 
pedagogik, organisation och social acceptans för gruvdrift. 
Exempelvis projektet SIMS – Sustainable Intelligent Mining 
systems – det största gruvprojektet i EU:s historia där forskare 
från sex olika forskningsämnen på universitetet arbetar till-
sammans med bland annat Boliden, LKAB, ABB, Atlas Copco/ 
Epiroc och Mobilaris för att utveckla, testa och demonstrera 
framtidens intelligenta gruvsystem. I samarbete med Boliden 
utvecklas integrerad processtyrning och automation samt 
semi-autonoma drönare för inspektion under jord. 
kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 8, 9, 12, 13

Forskare och Boliden Mine Automation genomförde workshop-
serier med många ledande svenska företag, såsom Volvo 
Construction Equipment, Ericsson, ABB och Telia, för att under-
söka innovativa affärsmodeller för autonom gruvdrift. Tekniska 
innovationer såsom 5G, automatiserade hjullastare och smarta 
ventilationslösningar undersöktes och förslag till samarbets-
modeller togs fram. 
kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 8, 9
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I forskningsprogrammet HYBRIT, Hydrogen Breakthrough 
Reduction Ironmaking Technlogy samverkar universitetet med 
SSAB, LKAB och Vattenfall och målet är att utveckla fossilfri 
stålproduktion.
kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 9, 11 ,12,13

Forskare inom nationalekonomi utvecklade med stöd från 
energiföretagens forskningsorgan Energiforsk en modell för 
samhällsekonomisk utvärdering av miljöförbättrande åtgärder i 
och kring vattenkraftverk. Projektet fick även stöd av 
Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten. 
kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 9

Vattenfall vattenkraft och universitetet samarbetade på flera 
nivåer, vilket bland annat resulterade i modeller för krafter på 
ytor med stor råhet. Sådana ytor finns exempelvis på botten 
av älvar och i sprängda tunnlar som leder till och från vatten-
turbiner. Syftet är att undvika strömningsinducerad erosion 
och negativ påverkan på bottenfauna. Ett annat resultat är en 
ökad förståelse hur snabbt vattennivåer och vattenhastigheter 
ändras när flödet från vattenkraftsstationerna ändras. Finansie-
ring beviljades från Energimyndigheten, EU, Formas och Vinnova. 
kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 7, 9, 13

Forskare inom entreprenörskap och innovation utvecklade i 
samarbete med Trafikverket, den modell och det ramverk som 
idag utgör kärnan i Trafikverkets nya upphandlingsriktlinjer 
för att ta fram innovativa och kostnadseffektiva lösningar.
kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 8, 9, 17

Under året genomfördes projektet Informationsflöden i värdeked-
jorna med industriella trähusbyggare i Sverige. Lindbäcks bygg, 
Derome plusshus och Eksjöhus är tre av åtta företag som samar-
betar i projektet. För de tre husbyggarna är objektstrukturen 
central, de måste anpassa informationsflödet till olika produk-
tionsenheter inom företagen. Universitetet har två doktoran-
der och två seniorforskare kopplade till projektet.
kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 11, 12, 13

Cirka 40 miljoner kronor beviljades till Mistra Sustainable 
Consumption, där forskare vid universitetet medverkar för att 
utveckla strategier för hållbara konsumtionsmönster, exem-
pelvis hur olika styrmedel interagerar och bäst kan kombine-
ras för att åstadkomma mer hållbar konsumtion av livsmedel, 
möbler, hemtextilier och semesterresor. Genomförs i samarbete 
med Ica, Oatly, Food for Progress, Max, Ikea, Hemtex, Svenssons i 
Lammhult, Retuna, Erikshjälpen second hand, Stena line, Vingresor, 
Turistrådet Västsverige, Visita och Centralens resebutik. 
kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 12

 ■ Nationella strategiska forskningsområden 
Universitetet är verksam i tre nationella strategiska forsknings-
områden inom forskningsmiljöerna: Bio4Energy, CAMM och 
StandUp for Energy. 

Bio4Energy
Bio4Energy fokuserar på forskning som använder skogen som 
råmaterial för hållbar produktion av energi, nya material och 
biobränslen. Centret är ett gemensamt nationellt forsknings-
program mellan Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, 
Sveriges lantbruksuniversitet, Innventia, Energitekniskt 
centrum och Processum. Flera nya samarbetsprojekt har ut-

vecklats och beviljats finansiering från Formas och Bioinnovation. 
Forskningsområdet är finansierat fram till 2020 med totalt 
53 miljoner kronor varav 20 miljoner kronor till universitet. 

En mängd forskningsaktiviteter har pågått under året varav 
några exempel redovisas nedan: 
• Forskningsmedel har beviljats till ForceUpValue vars mål-

sättning är att utveckla produktion av prebiotika, fibrer 
som gynnar tillväxten av hälsofrämjande tarmbakterier från 
skogs- och marina råvaror.

• Forskare har medverkat i en förstudie finansierad av 
Vinnovas program Utmaningsdriven innovation, med syfte 
att identifiera de mest lovande teknikerna för hållbar 
produktion av förnybara flygbränslen från skogsråvara. 

• Medverkan i ett antal nationella forum. Exempelvis 
Bio innovation, en nationell satsning för att främja 
förädlingsvärde samt konkurrenskraft för den svenska 
bioekonomin, och F3, ett svenskt kunskapscentrum för 
förnybara drivmedel. Tillsammans med F3 har universitetet 
även ordnat ett öppet seminarium om råvara för hållbar 
produktion av biodrivmedel. 

• Bidragit i framtagandet av Skogsnäringens nationella 
forskningsagenda som identifierar forskningsområden 
viktiga för en framtida bioekonomi och industrins fortsatta 
konkurrenskraft.

• Forskare från universitetet har belönats med en prestige-
fylld utmärkelse av American Chemical Society för excel-
lent vetenskaplig publikation om asktransformationer vid 
termisk omvandling av biomassa.

• Bio4Energy:s forskarskola genomfördes för 
andra året. 

kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 7, 12, 13

CAMM
CAMM är ett centrum för avancerad gruvteknik och metal-
lurgi som fokuserar på hållbart användande av naturresurser, 
gruvor och mineral med finansiering till och med 2020. 
Internationella samarbeten har initierats med bland annat 
Japan, Kina, Mocambique och Peru. 

En mängd forskningsresultat har presenterats under året. 
Några exempel redovisas nedan:
• Geologiska och geofysiska undersökningar av mineralise-

ringar i Kirunaområdet visar på att mineralförekomster kan 
nyttjas effektivare och att framtida prospekteringar bör rik-
tas mot Norrbotten. 

• Mjukvara för seismiska händelser i Kiirunavaaragruvan har 
justerats och är färdig att användas.

• Texturklassificering av borrkärnor via bildanalys visar stor 
potential som malmkaraktäriseringsmetod.

• Innovativ lakning under malning förbättrar utbyte av 
volfram från scheelitkoncentrat.

• Introduktion av biokol i masugnsprocessen kan minska 
koldioxidutsläppen med 25–30 procent och reducera 
investeringskostnader.

• Grönlutslam, en restprodukt från massaindustrin, kan 
förbättra moränkvaliteten i tätskikt på gruvavfallsdeponier.

• Utvecklad inhiberingsteknik har potential att minska 
urlakning av metaller från gråbergsdeponier.

• Extraktion av värdefulla eller oönskade metaller från 
högriskklassat historiskt gruvavfall kan minska miljö-
påverkan och möta upp behovet av metaller i EU. 
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• Plastfraktioner från elektronikåtervinning kan ersätta 
kol som reduktionsmedel, samtidigt som koppar och 
ädelmetaller återvinns.

• Genom en behandling med hjälp av hydrocykloner eller 
lakning av hyttslam kan kretsloppet slutas för den sista 
återstående stora restprodukten från masugnar.

• Ett nytt index för gruvproduktionsutvärdering (MPi) har 
utvecklats och introducerats. 

kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 9, 15

StandUp for Energy
StandUp for Energy är ett samarbete mellan Luleå tekniska 
universitet, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet 
och KTH. De övergripande målen är att minska kostnaderna 
för storskalig produktion av förnybar och hållbar el till konsu-
menterna samt att utveckla kostnadseffektiva och energisnåla 
hybrid- och elfordon. Programmets forsknings- och utveck-
lingsinsatser ska fokusera på samhällsnyttiga och hållbara 
lösningar som enkelt kan överföras till industrin. 

Några exempel på forskningsaktiviteter och resultat:
• Den experimentella anläggningen för vattenkraftsforskning 

i Porjus föreslås bli nationell resurs gällande effektivitet, 
säkerhet och miljöeffekter. 

• Under året har framsteg gjorts gällande analysmetoder för 
att mäta flöden i vattenkraftstationer, vilket är viktigt för att 
bestämma verkningsgrad och effekt av förändringar. Dels 

numeriska undersökningar som visar att Winter-Kennedy-
metoden är känslig för flera parametrar såsom mätposition 
av tryck, flödet till stationen samt råheten på vattenvägarna, 
dels att mätningar av väggskjuvspänningar visar på möjlig-
heten till noggrannare flödesmätningar i vattenkraftstatio-
ner med låga fallhöjder med hjälp av Gibsons metod.

• Modellering visar att det finns stora dämpningseffekter i 
reglerade älvar. Detta bekräftar att vattenkraft har stor po-
tential att användas som reglerande resurs för annan förny-
bar energi såsom sol och vind.

• En ny metod har utvecklats för att bestämma adderade 
egenskaper i vattenturbiner. 

• Metoder att mäta snö- och istillväxt på vindkraftverk har 
utvecklats. 

kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 7, 12, 13

 ■Kvalitet inom forskning 

Arbetet mellan forsknings- och innovationsområdena har un-
der året intensifierats med gemensamma satsningar kopplat till 
stadsomvandlingen i Kiruna, med forskning och utveckling 
kring koncepten smarta regioner och kallt klimat. Lärande, 
hälsa och rymd identifierades som prioriteringsområden för 
det fortsatta arbetet med strategisk positionering och synlig-
görande och en långsiktig strategi för forskning med koppling 
till arktiskt klimat beslutades.
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 ■ Utvärdering av forskning
Vartannat år genomförs en utvärdering av universitetets
forskningsämnen för att belysa framgång, synliggöra svårig-
heter och driva strategiskt utvecklingsarbete. Universitetets
70 forskningsämnen utvärderades avseende ekonomisk ut-
veckling, personalgruppens storlek och sammansättning, 
publikationer samt antal doktorander och doktorsexamina.

Resultat från 2016 låg till grund för utvärderingen. 

Resultatet visade på en fortsatt positiv utveckling av per-
sonalgruppens meriteringsnivå och en väsentlig ökning av 
totala antalet publikationer. 

Uppföljning av könsfördelning på forskningsämnesnivå 
visade på ett behov att i högre grad eftersträva jämnare 
könsfördelning i linje med universitetets pågående arbete 
med jämställdhetsintegrering.

Utvärderingen belyste återigen behov av att öka dokto-
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randgruppens storlek för att nå universitetets strategiska mål 
om 105 doktorsexamina per år från 2020. Handledarkapaci-
teten är högre än tidigare år, antalet doktorsexamina ökade, 
men en nedgång i externfinansieringen begränsar möjlighe-
ter till nyantagning. 

Sammanfattningsvis identifierades några forskningsmil-
jöer som kritiskt små och utveckling eller omstrukturering 
initierades, vilket är i linje med  målsättningen att skapa 

stora och stabila miljöer. Universitetets verksamhetsplan 
2017–2018 inkluderar specifika satsningar på kvalitetsut-
veckling i utbildning på forskarnivå och särskilda medel 
för doktorandtjänster inom strategiska ämnesområden med 
små doktorandmiljöer. Universitetets forsknings- och inno-
vationsområden har fått i uppdrag att särskilt fokusera på 
extern marknads föring och utveckling av externa 
partnerskap. 
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SAMVERKAN
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Universitetets målsättning är att stärka vår framgångsrika position som attraktiv samarbetspartner
och att synliggöra resultat som ger nytta och innovationer.

ATTRAKTIV SAMARBETSPARTNER

Under 2017 har samverkan intensifierats och breddats. The Arctic Five har stärkt arenorna för 
samverkan mellan de fem universiteten i Arktis, universitetet har påbörjat samverkan med kinesisk 
tåg- och varvsindustri och startat etableringen av en bred samverkansarena inom rymdteknik. 
Universitetet har en lång tradition av att samverka med stora bolag och offentlig verksamhet och den 
forskning som bedrivits är i hög grad tillämpad. Även universitetets utbildningar ges i nära samverkan 
med andra aktörer. En mängd examensarbeten har processats i samarbete, fler adjungerade lärare 
och professorer är anställda och universitetets roll som möjliggörare av innovationer har fortsatt. 
Arbetet fortsätter för att vidareutveckla universitetet som ett nav i regionen vad gäller samverkan och 
nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap.

I högskolelagen anges universitetets uppgift för samverkans-
området: att samverka med det omgivande samhället och 
informera om sin verksamhet samt verka för att forsknings-
resultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta.

 ■ Samverkan för ökad kvalitet och 
 konkurrenskraft i forskning och utbildning

Både forskning och utbildning sker i hög grad i samverkan 
med andra parter. Exempel på nyttiggörande och resultat 
inom forskning presenteras i kapitel forskning. Övergripande 
strategisk samverkan presenteras i detta kapitel.  

 ■ Arktiskt samarbete – The Arctic Five
För att verka för ett ansvarsfullt och hållbart nyttjande av 
arktiska tillgångar, utvecklingen av ett blomstrande näringsliv, 
ansvarsfull turism och goda levnadsvillkor i en region med 
glest boende befolkning tecknade universitetet under före-
gående år ett unikt samverkansavtal inom Arktis. Samarbetet 
går nu under benämningen The Arctic Five och involverar 
University of  Tromsø, University of Lapland i Rovaniemi, 
University of Oulu, Uleåborg samt Umeå universitet som an-
slöts till grupperingen under 2017. Utöver att stimulera forsk-
nings- och utbildningssamarbeten är ambitionen att samordna 
forskningsinfrastruktur och att samla kompetens inom regio-
nal innovationsutveckling. Samarbetet sker initialt framför allt 

inom områdena gruva, förnybar energi och miljöutmaningar, 
hälsa, regional utveckling, lärarande och frågor kopplade till 
Sápmi och dess befolkning. Globalt utgör The Arctic Five den 
i särklass största kunskapsnoden rörande arktisk forskning och 
utveckling där aktörerna tillsammans har mer än 90 000 stu-
denter och 4 000-5 000 forskarstuderande. Utvecklingsarbetet 
inom The Arctic Five förs i nära dialog med Region Norr-
botten, länsstyrelsen i Norrbotten, kommunledningar samt 
motsvarande aktörer i grannländerna.

I samband med Arctic Spirit Conference utarbetades dels 
riktlinjer tillsammans med stads- och regionala ledare för 
en gemensam strategi, och dels bildades en arbetsgrupp för 
att stimulera gränsöverskridande innovationssamarbete för 
regionens utveckling. Universitetet var under året värd för 
en workshop då ett 80-tal representanter från de fem uni-
versiteten träffades för att identifiera och diskutera hur sam-
arbetet ska utvecklas och vilka prioriteringar som ska göras.
Flera projekt har pågått under året däribland:

Winter School on Energy Transition in the Nordic North. Dokto-
randkurs inom energiområdet. Vid gemensamma föreläsningar 
tar doktorander del av den senaste utvecklingen inom ett brett 
spektrum av discipliner, kombinerat med studiebesök i 
Sverige, Norge och Finland.

Nordic Mining School. Gemensam utbildnings- och forsknings-
satsning inom gruvområdet. 

Adjungerade professorer 
och gästprofessorer

    87
  2017

 2014 2015 2016
 70 74 86

Samverkans- 
doktorander

      98
  2017

 2014 2015 2016
 96 89 99

Idéer från forskare
och studenter

   149
  2017

 2014 2015 2016
 64* 157 151

*endast idéer från forskare inkluderat

Utveckling

Utveckling Utveckling
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Virtual Village for Older People (VIVADE). Forsknings- och 
innovationssatsning inom hälsoområdet. Syftet är att utveckla 
en plattform för att främja hälsa, fysisk och social aktivitet 
samt kvarboende i hemmiljö för äldre personer med nedsatt 
funktion och beroende. 

eBUP.  E-hälsotjänster inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Arctic Risk in Urban Spaces (ARUS). Projekt som främjar rö-
relse och förutsättningarna för fysisk aktivet i stadsmiljö under 
klimatförändringspåverkade vinterförhållanden.

 ■ Rymd för innovation och tillväxt
Rymd för innovation och tillväxt (RIT) är ett EU-finansierat 
projekt för att skapa hållbar tillväxt och stärka regionens posi-
tion som ledande inom rymdområdet. Under året har arbete 
med etablering av en centrumbildning för rymdteknik pågått. 
Centrumbildningen ska vara en arena för samverkan mellan 
forskargrupper från ett tiotal rymdrelaterade ämnen på uni-
versitetet och internationellt etablerade parter i rymdbran-
schen. 

Inom RIT beslutas om stöd till nya affärsidéer och 
innovationer genom den svenska rymdinkubatorn ESA 
BIC Sweden, som drivs av Arctic Business Incubator (ABI). 
Hittills har fyra nya start-ups antagits och två nationella 
mötesplatser etablerats: Space Innovation Forum där rymdin-
tressenter från akademi och industri möts och Lift-Off, en 
rekryteringsmässa där rymdindustrin och rymdstudenter 
träffas. Tillsammans med övriga rymdaktörer i regionen 
arrangerades även ett välbesökt seminarium om rymd 
under politikerveckan i Almedalen.

 ■ Centrumbildningar
Inom universitets centrumbildningar utvecklas ny kunskap i 
samverkan med företag, myndigheter, offentliga aktörer och 
medborgare. Syftet är att nyttiggöra kompetens och genom 
centrumbildningar förstärka universitetets roll som resurs för 
omvärlden. Ett urval av universitetets centrumbildningar 
presenteras nedan. 

Centrum för säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer (CiSS) 
är det senaste tillskottet i universitetets portfölj med centrum-
bildningar. CiSS svarar upp mot det ökande behovet av skydd 
mot och kunskap om hot kopplat till informationssäkerhet 
– både vad gäller teknisk utveckling och organisationsfrågor. 
Nyckelpartners är Skellefteå kommun, Bodens kommun och 
Skellefteå kraft AB.

Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT) var universitetets 
första centrumbildning. CDT arbetar i nära samverkan med 
Ericsson AB. Här ut vecklas och testas nya distansöverbryggan-
de tekniker och dess tillämpningar inom tre fokusområden: 
sakernas internet och komplexa kognitiva system, datacenter, 
moln och big data, samt it-baserade kommunikationslösning-
ar. I en EU-satsning har drygt 100 miljoner euro investeras i 
fem storskaliga pilotprojekt under rubriken The IoT Euro-
pean Large-Scale Pilots Programme. 

Centrum för högpresterande stål (CHS) syftar till att samla 
universitetets breda spetskompetens inom materialområdet 
för forskning och utveckling i samverkan med både stål-
tillverkande och stålanvändande industri. Ett område där 
universitetet ligger i framkant är presshärdning av höghållfast 
stål, vilket är den dominerande tekniken för att ta fram lätta, 

säkra och miljövänliga fordon. Tillsammans med den ameri-
kanska branschorganisationen AIST, Association for Iron & Steel 
Technology, och universitetet i Kassel, Tyskland, anordnades för 
sjätte gången konferensen CHS2. CHS2 är den mest kända 
konferensserien inom presshärdning och varmformning av stål 
för tillverkning av fordonskomponenter och ett viktigt om-
råde för svensk och internationell industri.

ProcessIT Innovations (ProcessIT) driver innovationssystem med 
mål att skapa tillväxt och ökad konkurrensförmåga inom 
process- och verkstadsindustrin genom it/automation i 
samverkan med universitetet och it-företag i framförallt Norr-
botten och Västerbotten. Verksamheten bedrivs i sam verkan 
med länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten och Re-
gion Västerbotten, kommuner och företag. 

Centrum för innovation och eHälsa (EIC) är verksamt inom om-
rådet e-hälsa med fokus på verksamhetsutveckling och inno-
vationer inom hälsa, vård och omsorg. EIC utgör en nod i 
ett innovationssystem där digitalisering, teknik, tjänster och 
arbetssätt utvecklas. Norrbottens kommuner har gått in som 
part i EIC och verksamheten har även förstärkts resursmässigt. 
Syftet med samverkansmiljön är att etablera fler utvecklings-
projekt inom områdena e-hälsa och välfärdsteknologi. 

Järnvägstekniskt centrum (JVTC) bedriver forskning och utveck-
ling inom drift, driftsäkerhet och underhåll för högre tillgäng-
lighet, säkerhet samt kapacitet inom järnvägstransportsystemet. 
JVTC har samverkan med mer än 20 universitet, 50 företag 
och många forskningscenter. Genom forskning och engage-
mang i innovationsprocessen, bidrar JVTC till att järnvägs-
branschen får bättre koncept, verktyg och metoder. Med nära 
koppling till JVTC drivs Center for Maintenance and 
Industrial Services (CMIS), forskning och utveckling inom 
underhåll i partnerskap med stora industriaktörer. 

TräCentrum Norr (TCN) har som vision att genom nya och 
utvecklande processer, produkter och tjänster, göra det möjligt 
för den regionala och nationella träindustrin att öka föräd-
lingsvärde och effektivitet. Målet är stärkt konkurrenskraft och 
ökad tillväxt inom sektorn – till gagn för såväl företag och 
bransch som hela samhället. Partners i centret är bygg företag, 
kommuner, skogsbolag och sågverk. TCN har en viktig roll att 
tillsammans med industri, akademi, offentliga organisationer 
och intresseorganisationer stärka träbranschens konkurrens-
kraft. 

 ■ Övrig strukturerad samverkan
Universitetet har ett brett samarbete med en mängd regionala, 
nationella och internationella parter. Ett urval av våra samver-
kansprojekt presenteras nedan. 

Innovationsplattform norr
Universitetet har inom ramen för Innovationsplattform Norr 
initierat samverkan med Mittuniversitetet och Umeå univer-
sitet. Samverkan omfattar universitetens styrkeområden, unika 
egenskaper och förutsättningar för utbildning och forskning: 
utveckling av framtidens lärande, förädling av de arktiska 
styrkorna inom område gruva, energi och rymd samt att 
utveckla modeller för attraktiva samhällen.
Innovationsplattformens målsättningar är:
• Bredda rekrytering till utbildning från glesbygdskommuner 

och säkra kompetensförsörjningsbehov.
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• Utveckla förnybara energikällor, grönare gruvlösningar och 
hållbarare råvaruhantering. 

• Förstärka rymdverksamhet. 
• Förstärka teknikutvecklingen i is och kallt klimat.
• Professionalisera turismen i Arktis. 
• Utveckla stabil digital infrastruktur och hög kompetens 

inom informations- och kommunikationsteknologi och 
utveckling av digitala tjänster och produkter som möjliggör 
attraktiv glesbygd. 

Regional förnyelse
Regional förnyelse är en samverkan som initierades för att 
stärka den regionala analyskompetensen för länsstyrelsen, men 
övergick snart i att utgöra ett samverkansprojekt där regionala 
analyser och forskning har legat till grund för regionala ut-
vecklingsinsatser. Universitetet har deltagit i samverkansgrup-
pen bestående av representanter från universitetet, länsstyrelsen 
i Norrbotten och Region Norrbotten som under året påbör-
jat revidering av den regionala utvecklingsstrategin.

Cloudberry datacenters
Norra Sverige erbjuder billig, grön och driftsäker el, kallt 
klimat, en välutbyggd fiberinfrastruktur samt stabila geologiska 
och politiska förhållanden. Det har bidragit till att datacenter 
väljer regionen för etablering av allt från megadatacenter till 
mindre datahallar. Cloudberry Datacenters arbete syftar till att 
långsiktigt försörja datacenteraktörer med spetskompetens i en 
integrerad och attraktiv forsknings- och innovationsmiljö. 

Samverkande parter är universitetet, Tullverket, Facebook, 
RISE SICS North, Ericsson, Vattenfall, Skellefteå kraft, Luleå 
energi, Bodens energi, kommunerna i Luleå, Boden, Piteå, 
Älvsbyn och Skellefteå med flera.

Gender Contact Point
Universitetet fortsatte arbetet inom samverkansarenan Gender 
Contact Point tillsammans med it-företag i regionen. Arenan 
syftar till att bidra till smart, hållbar och inkluderande tillväxt 
och sysselsättning i regionen genom att öka kunskapen och 
medvetenheten inom praktisk jämställdhetsintegrering. 
Seminarier med relevanta föreläsningar inom fältet genom-
fördes liksom andra erfarenhetsutbyten som möjliggjorts 
genom skapandet av en samverkansplattform där löpande 
innehåll bestående av forskar- och företagsresurser, verktyg, 
projekt, goda exempel och nyheter presenterats. 

Sensorarmband för personer med demens
Universitetet och Luleå kommun har gemensamma 
utvecklings- och forskningsaktiviteter inom demensområdet. 
Samarbetet har hittills bestått av olika utvecklingsprojekt där 
kommunen successivt har infört nya arbetsmetoder vid äldre-
boenden och universitetet bedrivit forskning kring förståelsen 
av personer med demens, till exempel användandet av sensor-
teknologi för att höja kvalitén i omvårdnadsbedömningar. 

3D-printing av metallprodukter i Arktis
Inom ramen för det arktiska samarbetet deltar tillverkande 
företag i norra Sverige, Finland och Norge samt universiteten 
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i Uleåborg och Tromsö i forskning inom en ny samarbets-
plattform, delvis webbaserad, som ska utveckla 3D-printing av 
metallprodukter.  Samarbetet koordineras av universitetet.

Kinesiska snabbtåg
Världens ledande snabbtågstillverkare China Railway Con-
struction Corporation Ltd, CRRC, besökte universitetet 
för att planera samarbete inom ramen för ett gemensamt 
forskningscenter gällande drift- och underhåll av 
höghastighetståg.

Kinas varvsindustri
Världens största varvsföretag China State Shipbuilding 
Cooperation, CSSC, besökte eMaintenance Lab vid universi-
tetet. Laboratoriet är världens första internationella e-under-
hållslaboratorium.

Musikalisk gestaltning i Kroatien
Innovativa digitala musikinstrument och interaktiva artefakter 
utvecklade av forskare vid universitetet användes inom konst-
närliga beställningsverket, En flygande körsvärm, till National 
Opera in Rijeka i Kroatien. 

 ■ Regionala samverkansorgan
Företrädare för universitetet finns representerade i flera 
regionala samverkansorgan där kompetens- och tillväxtfrågor 
diskuteras. Universitetet har representanter i Luleå näringsliv 
AB, Region Norrbottens regionala kompetensförsörjningsråd 
samt i kommunal- och kommunförbund i Norrbotten och 
Västerbotten och är en aktiv part i det Regionala partner-
skapet. Universitetet samverkade med Region Norrbotten 
inom ramen för Avsiktsförklaring om strategisk samverkan mellan 

Luleå tekniska universitet och Norrbottens läns landsting med syfte 
att gynna regional utveckling, kompetensförsörjning, kompe-
tensutveckling samt forskning och innovation.

Under året undertecknade universitetet och Luleå 
kommun en gemensam avsiktsförklaring för att bland annat 
stärka digitalisering och den framtida kompetensförsörjning 
av lärare och sjuksköterskor i länets kommuner.

 ■ Utbildning i samverkan 
Utbildningen sker i samverkan  med omgivande samhället 
inom en mängd områden. Studenternas examensarbeten for-
mas i samverkan, där idén utvecklas antingen vid universi-
tetet, hos extern part eller genom samarbeten. Handledning 
sker inom universitetet eller i samverkan med handledare hos 
extern aktör

Några exempel på examensarbeten som bidragit till goda 
erfarenheter hos studenterna och en positiv utveckling hos 
samverkande part är:

Två studenter från teknisk design gjorde ett examensarbete 
på uppdrag av SCA där de utformade ett system för åter-
plantering. Studenterna mottog pris för bästa examensarbete 
2017 från Bo Rydins stiftelse. 
kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 3,13,15

Ett examensarbete genomfördes i samarbete med Nybergs 
mekaniska och DEPICT LAB där studenterna bland annat 
mätte upp ögonrörelser och interaktion från förarna av en 
60-tons slaggtruck. Med utgångspunkt från detta gjordes 
ett förslag på ett nytt användargränssnitt.   
kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 3, 9
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Två masterstudenter som gjorde examensjobb på PR- och 
kommunikationsbyrån Prime, designade en helt ny ide- och 
konceptutvecklingsprocess. Den är nu implementerad och 
används. Masterstudenterna skrev en artikel som publicerades 
och blev nominerad som bästa artikel i CIM, Creativity and 
Innovation Management. 
kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 8, 9

Övriga externa aktörer som varit involverade i examens-
arbeten och/eller medverkat som gästföreläsare under året är 
SKF, Volvo, Scania, Sandvik, Setra, LKAB, Boliden, Vattenfall, 
GKN Aerospace, Swedavia, Region Norrbotten, Norrbot-
tens kommuner, Ericsson, Neava, Skolverket, LKAB, Boliden, 
Trafikverket, NASA, Smurfit Kappa Piteå, Billerud Korsnäs, 
Lindbäcks bygg, Thyréns, Sweco, och ÅF. 

Inom den verksamhetsförlagda utbildningen inom 
hälso- och sjukvård samverkade universitetet med bland 
andra Region Norrbotten och kommunerna i länet. En väl 
fungerande handledarmodell har utvecklats som innebär att 
klinisk personal anställs deltid av universitetet för att utgöra 
handledarresurser. 

Universitetet avslutade projektet Kompetenskontrakt. 
Projektet innebar att en utbildning kopplades till ett antal 
företag inom IT-sektorn som bidrog med att utveckla 
utbildningen. Det gav bland annat företagen möjlighet att 
påverka och säkerställa sin kompetensförsörjning. 

Inom det konstnärliga området samverkar universitetet 
och Kungliga Filharmonikerna kring Orkesterakademin, 
en specialutbildning för unga begåvade musiker. Akademin 
har lockat både svenska och internationella studenter. Efter 
utbildningen har studenterna visat på goda resultat i prov-
spelningar för både svenska och internationella orkestrar.

Masterutbildning i internationell samverkan
Sedan många år tillbaka är universitetet part i fem konsortier 
för gemensamma masterutbildningar inom Erasmus Mundus, 
varav en som konsortieansvarig. Utbildningarna som har högt 
anseende stödjs av EU. Programmen är internationella 
och ges i samarbete med andra lärosäten. Studenterna får 
examens bevis från minst två av de lärosäten som ingår i 
respektive utbildning. För masterutbildningen Tribos utfärdas, 
som första utbildning vid universitet, gemensam examen. 
Under året antogs studenter till samtliga fem master-
utbildningar.  

Rymdvetenskap och rymdteknik, SpaceMaster, med universitetet 
som konsortieansvarig. Bedrivs tillsammans med Julius-Maxi-
milians Universität Würzburg i Tyskland, Cranfield University 
i Storbritannien, Aalto University i Finland, Czech Technical 
Universityi in Prague i Tjeckien, samt Université Paul 
Sabatier- Toulouse III i Frankrike. 

Distribuerade datorsystem för hållbar utveckling, PERCCOM, 
genomförs i samarbete med Université de Lorraine i 
Frankrike och Leeds Beckett University i England.

Geovetenskapliga resurser, Emerald, genomförs i samarbete med 
Teknische Universität Bergakademie Freiberg i Tyskland, 
Université de Liège i Belgien och Université de Lorraine i 
Frankrike. 

Materialteknik, Amase, genomförs i samarbete med Universität 
Saarlanders i Tyskland, Université de Lorraine i Frankrike och 
Universitat Politècnica de Catalunya i Spanien. 

Tribologi, Tribos, bedrivs tillsammans med University of Leeds i 
Storbritannien, University of Ljubljana i Slovenien, samt Uni-
versity of Coimbra i Portugal.

Forskarutbildning i internationell samverkan
Universitetet har avtal som möjliggör för forskarutbildning 
som leder till dubbel examen, alternativt gemensam examen 
med  sju utländska lärosäten: 
• Monash University, Australien (leder till dubbel examen)
• University of Oulu, Finland
• Harbin Institute of  Technology, Kina
• Nanjing Tech University, Kina
• University Politehnica of Bucharest, Rumänien
• Penza State University, Ryssland
• University of Ljubljana, Slovenien

Utbildning på forskarnivå som leder till dubbel alternativt 
gemensam examen ökar internationaliseringen och främjar 
förutsättningar för arbete på en internationell arbetsmarknad 
samt möjliggör breddad kompetens och andra samarbets-
vinster för universitetet. En grundförutsättning är att långsik-
tiga och väletablerade samarbeten med partneruniversiteten 
redan finns. Konkretiserade avtal som reglerar hur antagning, 
studier och examinering sker av doktorander inom enskilda 
forskarutbildningsämnen vid mål dubbel/gemensam examen 
finns utarbetade för: Monash University (generellt) samt inom 
energiteknik med Nanjing Tech University, inom trä- och 
bionanokompositer samt gränsytors kemi  med University of 
Oulu, inom kommunikations- och beräkningsteknik  med 
Penza State University, samt inom strömningslära  med 
University Politehnica of Bucharest. Tre av dessa avtal upprät-
tades under 2017.

Uppdragsutbildning
Universitetets intäkter från uppdragsutbildningar uppgick 
till drygt sju miljoner kronor. Några exempel på uppdrags-
utbildningar som universitetet genomförde är vinterkurs för 
Försvarsmakten, utbildning till el- och automationsingenjör, 
 utbildning i programmering och matematik för skolan och 
Korta vägen, en kompletterande utbildning för utländska 
akademiker. Utöver detta utför LTU Business på uppdrag av 
universitetet aktiviteter kopplade till uppdragsutbildning inom 
ramen för LTU Professional education.

Ett f lertal uppslag och förfrågningar om uppdragsutbild-
ningar har diskuterats och arbetet fortsätter med målet att 
uppdragsutbildning blir en verklig del av det livslånga 
lärandet, både regionalt och nationellt. 

Samverkansdoktorander
Doktorander vid universitetet som bedriver sin utbildning i 
anställning utanför universitetet, samverkansdoktorander, stär-
ker både universitetet och de samverkande parterna. Bland ak-
tiva doktorander var 98 doktorander, motsvarande 16 procent 

Figur
5 Samverkansdoktorander

(Antal) 2015 2016 2017 

Samverkans- 
doktorander 89 99 98
    Varav kvinnor/ män% 34/66 25/75 27/73

KÄLLA: LADOK
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av totala antalet doktorander, hel- eller delfinansierade via fö-
retag, kommun, landsting eller annan verksamhet. Detta var 
i nivå med föregående år. Totalt 72 procent av samverkans-
doktoranderna tillhörde det tekniska området. 

Bland doktoranderna som antogs under året var 19 procent 
samverkansdoktorander, vilket var något högre än antagna 
2016 (17 procent). De under året antagna samverkans-
doktoranderna var jämt fördelade mellan teknisk och 
humanistiskt-samhällsvetenskapligt område.

Adjungerade lärare
Adjungerade lärare har sin huvudsakliga verksamhet förlagd 
utanför universitetet och visar på lärosätets samverkan med 
strategiskt utvalda partners i det omgivande samhället. 

De adjungerade professorerna återfinns främst inom 
tekniska utbildningsområden. En betydande andel av de 
adjungerade adjunkterna finns inom hälso- och sjukvårds-
utbildning samt lärarutbildning som handledare inom den 
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Inom VFU vävs 
teori och praktik samman och ger studenterna praktisk 
erfarenhet och övning genom placering inom för ut  bild-
ningen specifika verksamhetsområden.

Totala antalet adjungerade lärare har ökat med 20 personer 
under senaste tvåårsperioden. Ökningen beror främst på ett 
ökande antal universitetsadjunkter och till viss del även 
professorer. Andelen kvinnor bland de adjungerade professo-
rerna är fortsatt låg, motsatt förhållande ses inom grupperna 
universitetsadjunkter och lektorer. 

Adjungerade professorer och gästprofessorer
En gästprofessor är under en viss tid, maximalt fem år, anställd 
som professor vid universitetet och i regel verksam vid annat 
universitet. Denna samverkan skapar utrymme för utveckling 
avseende pedagogisk och/eller vetenskaplig eller konstnärlig 
verksamhet. Gruppen adjungerade professorer och gästprofes-
sorer har ökat med drygt 20 procent under två senaste åren. 
Universitetets målsättning för år 2020 är att uppnå totalt 90 
adjungerade professorer och gästprofessorer. Prognosen att nå 
målsättningen är god. Andelen kvinnor är fortsatt låg men en 
försiktigt positiv utveckling har skett. 

 ■ Samverkan för att informera om 
 vår verksamhet

Under året har universitetet genomfört en rad öppna arrange-
mang riktad mot allmänheten med syfte att informera om och 
involvera allmänheten i universitetets utbildning och forskning. 
Universitetet presenterar, Vetenskapens hus och Teknikens hus 
är exempel på viktiga mötesplatser.  

Universitet presenterar
En ny samverkansarena, Universitetet presenterar, har startats 
på två universitetsorter, Piteå och Skellefteå. Universitetet pre-
senterar i Piteå har fokus på konstnärligt forsknings- och 
utvecklingsarbete. De musikaliska inslagen har hittills domine-
rat men andra områden kommer att visas framgent. Universi-
tetet presenterar i Skellefteå har genomfört en rad uppskattade 
före läsningar med it-tema. Arrangemangen har skett i sam-
arbete med kommunens lokala näringslivsbolag. 

Vetenskapens hus
Vid Vetenskapens hus har universitetet genomfört en mängd 
populärvetenskapliga föreläsningar från olika forskningsområ-
den, däribland Intelligenta industriella processer och Förnybar 
energi, lärande ur olika perspektiv och ämnesområden koppla-
de till hälsovetenskap såsom stress, egenvård och välbefinnande. 
I samband med universitetets Akademiska högtid har stipendi-
er, pris till Årets alumn och Årets handledare delats ut i 
Vetenskapens hus samt de nya professorernas installations-
föreläsningar har hållits här. Universitetets samarbeten med 
såväl svenska som internationella företag och organisationer, 
kommuner och regionen syns allt mer i de öppna evenemang, 
föreläsningar och debatter som sker i Vetenskapens hus. En 
stor del av fokus ligger på forskning för ett attraktivt hållbart 
samhälle.  Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, Luleå 
näringsliv AB och Region Norrbotten är viktiga nationella 
och regionala samarbetspartners i arbetet.

Teknikens hus
Teknikens hus, Sveriges nordligaste science center, har sedan 
starten haft ett nära samarbete med det regionala näringslivet 
och universitetet. En viktig del av verksamheten är att skapa 
lärande och kommunikation inom teknik och naturvetenskap 
genom exponering av teknik och verksamhet hos regionens 
industri och näringar. Tillsammans med universitetet pågår ett 
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Figur
6 Adjungerade lärare

 (Antal) 2015 2016 2017 

Professor adjungerad 45 48 51
 varav kvinnor/män, % 2/ 98 6/ 94 8/ 92

Biträdande professor adjungerad 2 1 2
 varav kvinnor/män, % 100/0 100/0 50/50

Universitetslektor adjungerad 10 12 11
 varav kvinnor/män, % 50/50 58/42 73/27

Universitetsadjunkt adjungerad 32 44 45
 varav kvinnor/män, % 75/25 73/27 76/24

Total 89 105 109
 varav kvinnor/män, % 36/64 41/59 43/57

KÄLLA: PRIMULA
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Figur

8

KÄLLA:  LTU BUSINESS CRM SYSTEM (MICROSOFT DYNAMICS)
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arbete att öka förståelsen om forskning, med målet att ytter-
ligare stimulera till högre utbildning, företagande och arbete 
inom dessa fält. Universitetets samverkan med Teknikens hus 
är viktigt och parterna har under året arbetat för att vidare-
utveckla arbetsformer för samverkan.

 ■ Samverkan för ökad innovation och nyttig-
görande av forskningsresultat

  Innovationsverksamheten vid universitetet styrs av förordning 
(2015:139) om fördelning av statliga medel för innovationskontor. Medlen 
ska användas för att bedriva verksamhet vid innovationskontoren, riktat till 
forskare, studenter och andra anställda. Nyttiggörande av forskningsbaserad 
kunskap inkluderar bl.a. kommersialisering, sociala innovationer 
och socialt entreprenörskap, hantering av immateriella rättigheter och 
samverkan av olika slag. Universiteten ska i sin årsredovisning redovisa 
hur de medel som har tilldelats har använts för att bedriva verksamheten 
vid innovationskontoret. Redovisningen ska beskriva inriktningen på 
innovationsverksamheten och målen för denna samt om, och i så fall vilken, 
expert- eller specialistkompetens som har byggts upp.

Universitetets organisation för att stötta innovationer är bred 
och inkluderar många olika grupperingar, avdelningar och 
insatser. Innovationskontoret är strategiskt ansvarigt för om-
rådet och under året har LTU Business AB, på universitetets 
uppdrag, operativt ansvarat för rådgivning och verifiering för 
kommersialisering gentemot studenter och forskare. 

 ■ Kommersialisering av forskningsresultat

  I årsredovisningen ska följande flödestal rapporteras: 1. antal idéer 
som har influtit för prövning eller rådgivning från forskare resp. studenter 
samt hur en idé definieras och avgränsas, 2. antal idéer som går vidare 
till s.k. verifiering från forskare respektive student, samt hur verifiering 
definieras och avgränsas och 3. antal idéer som har gått vidare till 
inkubatorer.

Universitetets idéer, det vill säga ett första genomfört idémöte, 
är i nivå med föregående år. Antalet idéer som gick vidare till 
verifiering, det vill säga en idé som har erhållit verifieringsme-
del från Vinnova, ökade medan antalet idéer som gick vidare 
till ytterligare kommersialisering är i nivå med tidigare år.

Av samtliga idégivande forskare var 79 procent män och 
21 procent kvinnor. Universitetet har identifierat möjliga 
anledningar till denna obalans och planerar riktade insatser 
för att öka antalet idéer från kvinnor. En aktivitet inom 
ramen för detta är justering av erbjudandet så att det tilltalar 
en bredare grupp av idébärare.

Universitetet genomförde fortsatt sommarprogrammet 
Idéacceleratorn, som erbjöd studenter en möjlighet att 
vidareutveckla sina idéer tillsammans med affärsrådgivare. 
Antalet forskaridéer från studenter är fortsatt högre än för 
forskare och det är små variationer i inf lödet över tid.

Universitetet har för första gången delat ut priset Årets 
innovatör till en forskare eller student som visat på inno-
vativa färdigheter. Priset tilldelades en student som under 
sin studietid tagit fram ett positionerings- och lednings-
system för räddningsinsatser.

 ■ LTU Holding - rapport från bolagsförvaltare 
Universitetet har tydliggjort sin förvaltning av LTU Holding. 
Bolagsförvaltare har utsetts som med kontinuitet rapporterar 
om LTU Holding till styrelsen för universitetet och för ägar-

dialoger med vd och styrelseordförande. Styrelsen för LTU 
Holding bestod vid utgången för 2017 av tre män och tre 
kvinnor. Styrelseordföranden var man. 

LTU Holdings dotterbolag består av LTU Business, LTU 
Licens och LTU Green Fuels. Dessa parter har tillsammans 
ett trettiotal medarbetare anställda. Intressebolag, där ägan-
det understiger 50 procent, utgörs av ABI AB, Lunova AB 
och Etanolpiloten. Lunova har under året fått kapitaltillskott 
från Sparbanken Nord och Arctic Business Incubator (ABI) 
har startat upp en venture fond, Arctic Venture. Venture fon-
den innebär att alla bolag som kommer in i inkubatorn får 
ett kapitaltillskott i form av ett lån. Kapitaltillskottet och 
inkubatorn kommer stärka det riskvilliga kapitalet i 
regionen. 

Figur
9

 Universitetets rådgivningsverksamhet

(Antal) 2015 2016 2017
  
Antal genomförda idémöten 157 151 149
 varav med forskare1 39 46 53
 varav med studenter1 118 105 96

Startade verifieringsprojekt1 25 27 38
 varav med forskare - 13 11
 varav med studenter - 14 27

Projekt som gått vidare mot fortsatt 
kommersialisering (inkubator)1, 2 13 6 7
 varav med forskare - 4 1
 varav med studenter - 2 6

Projekt som gått vidare mot 
eventuell IP investering (LTU Licens) 2 0 0

1 Rapportering i enlighet med krav i förordning 2015:139 
2 Universitetet har förändrat definitionen från och med 2017. I data inkluderas
  endast signerade avtal med inkubatorn. Värdet för 2016 är justerat. 
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Universitetets målsättning är att utbildningen ska stimulera till kreativitet, nyfikenhet, kritiskt tänkande
och initiativförmåga. Universitetet ska vara känt för sin pedagogiska profil, studenternas nära kontakt
med arbetslivet och studenternas attraktivitet efter studierna.

UTMANANDE UTBILDNING

Efter många år av ett stabilt och ökande söktryck till utbildningar på grundnivå visade året 
på en något avvikande bild med minskat söktryck, troligtvis påverkat av en god konjunktur 
och ökad konkurrens. Söktrycket till utbildning på avancerad nivå pekar på ökad attraktivitet. 
Antalet registrerade studenter ökade på alla nivåer samtidigt som examen på grundnivå, 
avancerad nivå samt till forskarutbildningen minskade något. Satsningar på pedagogisk idé 
och förstärkning av laborations- och experimentella miljöer fortsatte parallellt med strategiska 
diskussioner kring universitetets utbildningsportfölj och utveckling av utbud.

Universitetet bedriver utbildning inom teknik, ekonomi, 
samhällsvetenskap, språk, humaniora, musik, teater och hälsa. 
Majoriteten av utbildningarna, cirka 85 procent av antalet 
helårsstudenter, bedrivs inom program som leder till yrkes-
examina samt generella och konstnärliga examina på såväl 
grundnivå som avancerad nivå. Utbildningarna ges i huvud-
sak på de fyra universitetsorterna Luleå, Piteå, Skellefteå och 
Kiruna. Delar av programutbildningarna genomförs i olika 
distansformer där ett antal utbildningar återfinns i Filipstad. De 
flesta utbildningsalternativen erbjuder valbarhet som möjliggör 
profilering för studenterna. Utbildningarna präglas av teoretisk 
kunskap varvat med tillämpad kunskap och studenterna har 
stort ansvar för eget lärande. Närheten mellan studenter och 
lärare,  samverkan med avnämare och omgivande samhället, 
goda student- och lärandemiljöer samt  utvecklad pedagogik 
utmärker universitetets utbildningar.

Universitetets studenter har en könsfördelning som speg-
lar den könsuppdelade arbetsmarknaden i dagens samhälle. 
Aktivt arbete för ökad jämställdhet och mångfald pågår.

 ■ Studentrekrytering

Arbetet med att rekrytera studenter till universitetets utbild-
ningar sker genom olika marknadsföringskanaler, personliga 
möten och anpassad information. Tillsammans med generell 
och riktad marknadsföring erbjuds presumtiva studenter att 
delta i olika aktiviteter som syftar till att skapa personliga 
möten med studenter, personal samt övriga strategiskt viktiga 
samarbetspartners såsom alumner och gymnasieskolans studie-

vägledare. Aktiviteterna som bedrivits på olika studieorter, 
riktar sig till målgrupper i olika åldrar från hela Sverige och 
består exempelvis i öppet hus, minikurser och Student för en 
dag. Universitetet har också deltagit i utbildningsmässor runt 
om i landet samt uppmuntrat nuvarande studenter att besöka 
sina tidigare gymnasieskolor och informera om universitetet. 
Utbildningskatalogen skickades till gymnasieelever i hela 
landet. Information till målgruppen för utbildning på avance-
rad nivå skedde i huvudsak via webben. Under året förstärktes 
organisationen inom studentrekrytering.

 ■ Breddad rekrytering av studenter på 
 grund och avancerad nivå
Högskolelagen anger målet om att aktivt främja och bredda 
rekryteringen till högskolan.

Under året har universitetets handlingsplan för breddad 
rekrytering och breddat deltagande reviderats. Målet att nå 
jämnare könsfördelning har prioriterats och särskilda insat-
ser pågått främst inom området teknik och förskollärare.

En av de aktiviteter som genomfördes i samarbete mellan 
studenter och universitetet var 5-TEK, där 107 tjejer från 
hela Sverige som gick andra året på gymnasiet deltog. Del-
tagarna nätverkade med studenter och alumner samt deltog 
i workshops. Utvärderingen visade att de medverkandes 
intresse för teknik ökat och aktiviteten fick stor uppmärk-
samhet i både lokal- och riksmedia.  
Universitetet kommer att utveckla kontakten med deltagarna 
i syfte att stimulera teknikintresset och ge en bredare grund 
för fortsatta studieval.  

Förstahandssökande/
registrerad student

   2,0
  2017

 2014 2015 2016
 2,1 2,1 2,1

Examen på grundnivå 
och avancerad nivå

  1629
   2017

 2014 2015 2016
 1 284 1 770 1 700

Doktorsexamen

     68
   2017

 2014 2015 2016
 67 82 81

Utveckling Utveckling Utveckling
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Teknikinstitutioner stöttar och uppmuntrar kvinnliga nät  verk 
inom utbildningarna, nätverk som dels bidrar med stöd till 
 befintliga studenter och dels arrangerar aktiviteter för att öka 
intresse från fler kvinnor att söka teknikutbildningar.

För att öka intresset för f ler män till förskolan bjöds 
beslutsfattare, studievägledare, yrkesverksamma förskol-
lärare och studenter till en workshop på universitetet. Drygt 
30 personer deltog och varje målgrupp fick med sig upp-
draget att skapa goda förutsättningar för att samverka och 
genomföra nya åtgärder. Med universitetet som samordnare 
planeras en fortsättning och målet är att varje grupp, i sam-
råd inom nätverket, ska bidra till konkreta insatser. Även 
inom hälsovetenskap fortsatte arbetet för att rekrytera f ler 
män till vårdutbildningarna. Förslag på vidare åtgärder har 
genererats bland annat genom att involvera studenter på 
sjuksköterske- och arbetsterapeututbildningarna. 

Med syfte att öka mångfalden i studentpopulationen har 
text- och bildval i universitetets egna kommunikations-
kanaler särskilt bearbetats. 

Representanter och elever vid vuxenutbildningen i länet 
har bjudits in till informationsmöten och besök anpassade 
till målgruppen nyanlända. 

 ■ Universitetets utbildningsutbud

 Utbildningsutbudet vid universitetet ska svara mot studenternas 
efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Universitet ska i årsredovisningen 
redovisa:  1. vilka bedömningar, prioriteringar och behovsanalyser som ligger 
till grund för beslut om utbildningsutbudet.  2. Lärosätets avvägningar 
när det gäller t.ex. fördelningen mellan program och kurser på olika 
nivåer och med olika förkunskapskrav samt fördelningen mellan campus 
och distansutbildning ska redovisas.  3. Prioriteringar och förändringar 
som rör utbildningar inom hälso- och sjukvårdsområdet samt lärar- och 
förskollärarutbildningar ska särskilt kommenteras. 4.  därutöver ska en 
redovisning lämnas över hur lärosätet möter det omgivande samhällets 
behov av utbildning.

För att kunna svara upp mot efterfrågan och behov samt 
erbjuda utbildning till en så stor del presumtiva studenter 
som möjligt, har universitetet kurser och program över hela 
spektret av nivåer – från fristående kurser på grundläggande 
nivå till sammanhållna program på avancerad nivå. Univer-
sitetets totala antal utbildningsplatser styrs av regeringens 
takbelopp. I planeringen av utbildningsplatser prioriteras ut-
bildningsprogram på grundnivå. En mindre andel utbildnings-
platser fördelas på fristående kurser och program på avancerad 

nivå. Fördelningen mellan program och kurs, samt mellan ut-
bildningsnivå och undervisningsform, följer riktlinjer 
fastställda av rektor. 

En stor andel av det fristående kursutbud som universi-
tetet erbjuder är tydligt inriktat mot det livslånga lärandet 
och kompetensutveckling.

Utbud och planeringstal fastställs i första hand utifrån en 
bedömning av tidigare års söktryck. Dialog med samver-
kande företag, prognoser om framtidens arbetsmarknad och 
behovsanalyser från olika branscher ingår i prioriterings-
underlagen tillsammans med en bedömning av genomför-
barhet och samstämmighet med universitetets forsknings-
profil.

Universitetet bedriver undervisning i varierade former 
såsom grupparbeten, traditionell salsundervisning och pro-
jektarbeten både på campus och på distans. Även särskilda 
insatser i form av till exempel mentorsprogram för blivande 
och nya studenter genomförs för att främja ökad jämställdhet.

Söktrycket till program och kurser visade på en fortsatt 
minskning av antalet förstahandssökande. Mot bakgrund av 
söktryck genomfördes en omfördelning av planeringstalen 
mellan olika program. Vidtagna åtgärder som omfördel-
ning av platser och överintag till utbildningar till lärare, 
sjuksköterska och specialistsjuksköterska gav önskad effekt. 
Universitetet ser en fortsatt hög efterfrågan på lärare och 
har också ökat antalet platser på lärarutbildningarna. 

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Förstahands-
sökande

Registrerade
nybörjare

4 292

2 333

Förstahandssökande och registrerade
nybörjare på program, grundnivå

K/m % anges ej

5 431

5 233*

2 260

K/m % anges ej

K/m % anges ej

KÄLLA: UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLERÅDET RESP. LADOK

Figur
10

* Uppgiften i årsredovisning 2016 korrigerad.

Antal
förstahands-

sökande

Antal
registrerade

nybörjare

KÄLLA: UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLERÅDET RESP. LADOK

Figur
6

* Uppgiften i årsredovisning 2016 korrigerad här.

(K 46% M 54%)

(K 48% M 52%)

2 325(K 47% M 53%)

Kvinnor, %      Män, %       Ej angivet kön

Antal
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Universitetets decentraliserade utbildningar bedrivs i 
huvudsak i Filipstad. Utbildningarna, som bedrivs i sam-
arbete med stiftelsen Bergsskolan i Filipstad, hade lågt 
söktryck och antalet registrerade studenter blev lägre än 
tidigare år. Stiftelsen försattes i konkurs under hösten och 
universitetet löste snabbt situationen med lokaler och lärare 
för att garanterade genomförandet av utbildningarna i uni-
versitetets regi. 

 ■ Samband mellan forskning och utbildning

I högskolelagen anges att verksamheten ska bedrivas så att det 
finns ett nära samband mellan forskning och utbildning.

En grundläggande utgångspunkt för all utbildning inom 
universitetet är att de senaste forskningsresultaten integreras 
i utbildningarna och att vetenskapliga metoder och arbets-
sätt tillämpas. För att skapa förutsättningar för detta strävar 
universitetet mot en hög andel lärare med vetenskaplig och/
eller konstnärlig kompetens, det vill säga disputerad eller 
meriterad på konstnärlig grund. Det är även ett av universi-
tetets strategiska styrmått. Under 2017 uppgick dessa till 
81 procent. Målet för 2020 är 85 procent.

Universitetet har särskilda kriterier för relevant 
forsknings överbyggnad vid etablering av nya utbildningar 
för att ytterligare säkerställa kopplingen mellan utbildning 
och forskning. Ämnesföreträdaren, som har det övergripande 
kvalitetsansvaret, säkerställer att kursinnehållet har god 
forskningsanknytning. Studenterna involveras i forskning 
bland annat genom projektkurser som baseras på forsknings-
projekt.

 ■ Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Totalt antal sökande till universitetets program och kurser var 
71 053, varav 15 551 förstahandssökande. Totala antalet sökan-
de minskade med åtta procent jämfört med 2016. Den största 
minskningen kan ses inom sökande till grundnivå. Även till de 
fristående kurserna minskade antalet sökande. Söktrycket till 
utbildning på avancerad nivå ökade. 

Nedgången i sökande till universitet och högskolor kan 
även ses nationellt. Antalet sökande som är högst 24 år 
gamla är sex procent färre ht 2017 än ht 2016. Minskning-
arna i dessa åldrar beror till stor del på den rådande goda 
arbetsmarknaden. Ju bättre arbetsmarknadsläget är för unga, 
desto lägre är vanligtvis benägenheten att söka till studier, 
och vice versa.

Antalet studenter som påbörjade ett program, på grund-
nivå eller avancerad nivå, var 2 583 vilket var något f ler än 
föregående år. Könsfördelningen bland de nya studenterna 
var fortsatt jämn, 47 procent kvinnor och 53 procent män 
men variationer finns inom olika utbildningsområden. 

 ■ Grundnivå   
Totala antalet förstahandssökande till grundnivå minskade 
med tio procent jämfört med 2016 (skådespelare exkluderat). 
Söktrycket minskade inom samtliga utbildningsområden men 
mest markant inom civilingenjörsutbildningar och program 
inom området musik och media. Även program inom hälsove-
tenskap har ett minskat söktryck. Antalet registrerade studen-
ter ökade i enlighet med plan. 

Totalt Totalt

Totalt Totalt

Totalt Totalt

Totalt Totalt

Totalt Totalt

Totalt Totalt

Totalt Totalt

Civilingenjör

Högskoleingenjör

Övrig teknisk utbildning

Lärare

Samhällsvetenskap

Hälsovetenskap

Förstahandssökande och registrerade
nybörjare på grundnivå per utbildningsområde1, 2)

2016

2015

2017

2016

2015

2017

2016

2015

2017

2016

2015

2017

2016

2015

2017

2016

2015

2017

2016

2015

2017

524

545

577

158

147

221

138

142

160

339

319

289

471

488

485

132

148

156

389

365

330

561

6341

709

198

192

294

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

Figur
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253

281

307

716

744

687

880

914

927

362

4352

4043

1 114

1 264

1 234

1) I ÅRV 2016 uppgavs fel värde  
2) Exklusive 517 ansökningar till skådespelarutbildning  
3) Exklusive 556 ansökningar till skådespelarutbildning  

Antal
förstahandssökande

Civilingenjör

Högskoleingenjör

Samhällsvetenskap

Musik, media och teater

Hälsovetenskap

Förstahandssökande och registrerade
nybörjare på grundnivå per utbildningsområde1, 2)

2179

2773

2773

17

1189

1486

2971

2278

2971

19 81

18 82

20 80

5248

4951

5248

3763

3961

4060

79

80

78

21

20

22

561

6341

709

198

192

294

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

Tabell
9

253

281
307

716

744

687

880

914

927

362

4352

4043

1 114

1 264

1 234

1) I ÅRV 2016 uppgavs fel värde  
2) exklusive 517 ansökningar till skådespelarutbildning  
3) exklusive 556 ansökningar till skådespelarutbildning  

83

(K 20% M 80%)

(K 26% M 74%)

(K 26% M 74%)

(K 13%  M 87%)

(K 16% M 84%)

(K 11% M 89%)

(K 26% M 74%)

(K 28% M 72%)

(K 28% M 72%)

(K 74% M 26%)

(K 80% M 20%)

(K 78% M 22%)

(K 51% M 49%)

(K 50% M 50%)

(K 53% M 47%)

(K 36% M 64%)

(K 47% M 53%)

(K 45% M 55%)

(K 86% M 14%)

(K 81% M 19%)

(K 79% M 21%)

(K 21% M 79%)

(K 27%  M 73%)

(K 27% M 73%)

(K 17% M 84%)

(K 11% M 89%)

(K 14% M 86%)

(K 29% M 71%)

(K 22% M 78%)

(K 29% M 71%)

(K 81% M 19%)

(K 82% M 18%)

(K 80% M 20%)

(K 52% M 48%)

(K 49% M 51%)

(K 52% M 48%)

(K 37%  M 63%)

(K 39% M 61%)

(K 40% M 60%)

(K 79%  M 21%)

(K 80% M 20%)

(K 78% M 22%)

Förstahandssökande Registrerade nybörjare 

Musik, media och teater

(Kvinnor, Män, %)
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Återrapportering i enlighet med regleringsbrev för utvalda områden 

KÄLLA: LADOK

Program
nybörjare

Examina

Helårs-
studenter

Program
nybörjare

Examina

Helårs-
studenter

Program
nybörjare

Examina

Helårs-
studenter

Program
nybörjare

Examina

Helårs-
studenter

Program
nybörjare

Examina

Helårs-
studenter

Program
nybörjare

Examina

Helårs-
studenter

Program
nybörjare

Examina

Helårs-
studenter

* Felaktig siffra i årsredovisning 2015, justerad

Kvinnor, %      Män, %       Ej uppgifter om kvinnor/män

Figur
12

577(K 26% M 74%)

545(K 26% M 74%)

524(K 20% M 80%)

117(K 93% M 7%)
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116(K 96% M 4%)

265
269(K 95% M 5%)

286(K 96% M 4%)
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72(K 96% M 4%)

52(K 98% M 2%)

37(K 97% M 3%)

59(K 95% M 5%)

49(K 88% M 12%)
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117(K 95% M 5%)
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8(K 87% M 13%)

10(K 100% M 0%)

47(K 51% M 49%)

51(K 57% M 43%)

50(K 48% M 52%)

146
167(K 62% M 38%)

167(K 60% M 40%)

0
10
22(K 68% M 32%)

55(K 51% M 49%)

50(K 54% M 46%)

58(K 36% M 64%)

78
69(K 51% M 49%)

70(K 46% M 54%)

28
41(K 59% M 41%)

32(K 50% M 50%)

Ej inrättad
19(K 89% M 11%)

26(K 85% M 15%)

Ej inrättad
4(K 100% M 0%)

14(K 89% M 11%)

Ej inrättad
0
0

2 180
2 228(K28% M72%)

2 209(K 27% M 73%)

269*

287
247(K 36% M 64%)

(K 33% M 67%)

221(K 11% M 89%)

147(K 16% M 84%)

158(K 13% M 87%)

406
386(K 16%M 84%)

353(K 13%M 87%)

55*
54(K 30% M 70%)

55(K 20% M 80%)
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408(K 89% M 11%)
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101(K 88% M 12%)
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71(K 75% M 25%)
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2017
2016
2015
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2016
2015

2017
2016
2015

2017
2016
2015

2017
2016
2015

2017
2016
2015

2017
2016
2015

2017
2016
2015

2017
2016
2015

2017
2016
2015

2017
2016
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2017
2016
2015

2017
2016
2015

2017
2016
2015

2017
2016
2015

2017
2016
2015

2017
2016
2015

2017
2016
2015

2017
2016
2015

2017
2016
2015

            Universitet ska i årsredovisningen redovisa uppgifter för de senaste
            tre åren avseende 1. antalet programnybörjare, 2. antalet helårs-
studenter samt 3. antalet examinerade, för program med examina inom: 
civilingenjörsexamen, högskoleingenjörsexamen, sjuksköterskeexamen, 
specialistsjuksköterskeexamen, förskollärare, grundlärarexamen (med 
inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3), ämneslärarexamen 
som avläggs efter kompletterande pedagogisk utbildning, speciallärarexamen 
och specialpedagogexamen.

* Felaktig siffra i årsredovisning 2015 justerad

Civilingenjörsutbildning Grundlärare mot förskola och åk.1-3

Förskollärarutbildning

Högskoleingenjörsutbildning Ämneslärare inriktning mot gymnasieskolan

Sjuksköterskeutbildning Ämneslärare inom programmet kompletterande pedagogisk utbildning

Specialistsjuksköterskeutbildning Specialpedagog (Ny ht-2016)
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Både totalt söktryck och antalet förstahandssökande till civil-
ingenjörsprogram minskade. Det minskade söktrycket samt det 
faktum att ett program inte erbjöds 2017 fick till följd att 
antalet registrerade studenter minskade, med drygt tre procent. 
Likt tidigare år fick civilingenjörsutbildningarna i arkitektur, 
industriell ekonomi, rymdteknik och öppen ingång flest 
första handssökande. Andelen kvinnor som sökte och registre-
rades på utbildningarna minskade ytterligare från en tidigare 
låg nivå.

Det minskade söktrycket inom området musik, media och 
teater kan dels förklaras av att skådespelarprogrammet har 
intag vartannat år, ej 2017. Utvecklingen avspeglar även ett 
lägre söktryck inom två konstnärliga utbildningar och en 
medieutbildning.   

Antalet sökande till lärarutbildningarna  minskade, i lik-
het med utvecklingen på nationell nivå. Antal registrerade 
ökade dock med drygt sex procent vilket innebar att antalet 
nybörjare blev i stort sett i nivå med planen för utbildnings-
området. Inom ämneslärarutbildning och kompletterande 
pedagogisk utbildning råder en jämn fördelning mellan 
registrerade kvinnor och män. I övriga utbildningar är 
majoriteten studenter kvinnor. En försiktigt positiv utveck-
ling kan ses från 2015 inom grundskollärare och special-
pedagog medan utvecklingen inom förskollärare, trots 
riktade aktiviteter, är den motsatta.  

    Universitetet ska öka antalet programnybörjare på 
grundlärarutbildningen med 15 platser jämfört med 2014. Utbyggnaden 
ska genomföras under 2017.

En ökning av registrerade studenter har skett för grundskol-
lärare och dess två olika inriktningar mot förskoleklass och 
grundskola 1–3 samt inriktning grundskola 4–6 (se figur 13). 
Den redovisade ökningen inkluderar de tidigare tilldelade 
platserna för inriktning förskoleklass och grundskola 1–3, då 
utbyggnaden av lärarutbildningarna vid universitetet påbörja-

des redan 2013. Ökningen av grundlärare från den tidpunkten 
överstiger universitetets särskilt tilldelade platser som i realite-
ten gavs i uppdrag från och med 2015. Utbildningarna som 
är distansanpassade visade fortsatt gott söktryck även om en 
minskning kunde ses. Den ökade tilldelningen av platser be-
döms kunna fyllas på sikt.

Söktrycket till utbildningar inom hälsovetenskap är fortsatt 
högt om än något minskande. Antalet registrerade ökade 
med närmare sju procent. Könsfördelningen inom utbild-
ningarna är fortsatt ojämn trots riktade rekryteringsinsatser.

 

  Universitetet ska öka antalet programnybörjare på 
sjuksköterskeutbildningen med 45 platser jämfört med 2014. Utbyggnaden 
ska genomföras under 2017.

Utbyggnaden av sjuksköterskeutbildningen, inkluderande 
röntgensjuksköterska, genomfördes enligt plan och tidigare 
redovisad prognos (se figur 13). Antalet nybörjare överskred 
de tilldelade platserna något. Utbildningarna visade ett fortsatt 
bra söktryck, trots att en minskning kunde ses. Den ökade till-
delningen av platser bedöms kunna fyllas på sikt.

 ■ Avancerad nivå  
Ansökningarna till avancerad nivå, som till stor del bestod av 
internationell rekrytering, fortsatte att öka. Det totala anta-
let sökande ökade med åtta procent och förstahandssökande 
ökade med nio procent. Även på nationell nivå ökade antalet 
sökande till de internationella utbildningarna och den grupp 
som ökade mest var de sökande som ska betala avgift.

Totala antalet registrerade studenter ökade med 26 pro-
cent. Liksom i fjol antogs ett antal personer som inte fick 
uppehållstillstånd i tid för att resa till Sverige och påbörja 
sina studier, vilket fick till följd att studieplatser inte fylldes. 

Inom området tekniska masters där samtliga utbildningar 
har internationell rekrytering var söktrycket fortsatt högt 
men med ett lågt antal registrerade. Detta berodde på att 
ett f lertal av de sökande inte var behöriga samt att avgifts-
studenter innan studiestart tackade nej. Erasmus Mundus-
programmet rymdvetenskap och rymdteknik attraherade 
f lest sökande. 

Utbudet inom det samhällsvetenskapliga området är i huvud-
sak nationellt rekryterande. Den utbildning som efterfråga-
des mest var den internationellt rekryterande masterutbild-
ningen i informationssäkerhet, främst distansalternativet. 
Magisterutbildningen i utbildningsvetenskap ökade mest i 
antal sökande och registrerade.

Grundlärar-
utbildning,

förskola åk.3
+ åk. 4–6

Utbyggnad av vissa utbildningar, 
antal registrerade nybörjare

Sjuksköterske-
utbildning

(inkl. röntgen-)*

X

X

X

X

X

X

Kvinnor, % Män, %

Utbyggnad av antalet programnybörjare fr.o.m. 2015

* I ÅRV 2015 var röntgensjuksköterskorna ej inräknade.
Antalet för 2015 är korrigerat
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Både söktryck och antal registrerade ökade för universi-
tetets konstnärliga master musikalisk gestaltning. 

Inom hälsovetenskap ökade antalet sökande och registre-
rade studenter. Detta kan ses som en följd av utbyggnaden 
av specialistsjuksköterskeutbildningarna som fyllde angivna 
platser samt att masterutbildningen fysioterapi, inriktning 
ortopedisk manuell terapi, som inte startar varje år, hade 
mycket högt söktryck. 

 ■ Prestationer 

Antal helårsstudenter    
Antalet helårsstudenter minskade marginellt jämfört med 
före gående år. För programutbildningarna minskade antalet 
helårsstudenter med knappt 40. Sett till fördelningen mel-
lan olika programområden ökade antalet helårsstudenter 
till lärarutbildningarna medan de samhällsvetenskapliga 
och konstnärliga utbildningsområdena minskade. Övriga 
programgrupper hade mindre förändringar. Antalet hel-
årsstudenter på fristående kurs ökade marginellt men lig-
ger fortfarande under det interna taket på 1 250 helårsstu-
denter. Taket infördes för ett antal år sedan som en planerad 
neddragning av studenter på fristående kurs till förmån 
för programstudenter. Detta för att dämpa en alltför stor 
förväntad överproduktion till följd av stora studentvoly-
mer och en tidigare växande volym av fristående kurser. 
Könsfördelningen på total nivå inom universitetet är jämn. 
En utmaning för universitetet är att påverka intresset för 
kvinnor att i större utsträckning söka sig till tekniska ut-
bildningar och män till utbildningar inom hälsovetenskap 
och lärare. Aktiviteter för att påverka detta har genomförts 
under året.

Antal helårsprestationer   
Antalet helårsprestationer under året ökade något jämfört 
med föregående år. Prestationsgraden på program låg i prin-
cip på samma nivå medan den ökade markant på fristående 
kurser. Utvecklingen på fristående kurser kan förklaras i att 
resultatet till del innefattar föregående års prestationer, där 
examination skedde under början av detta år. I berörda kurser 
justerades examinationstidpunkten under året och examina-
tion skedde väsentligen innan årets slut. 

Kostnad per helårsstudent och helårsprestation 
Universitetet använder den av universitet och högskolor 
gemensamt framtagna definitionen av prestationer i form av 
kostnad per helårsstudent och helårsprestation.  Kostnader-
na för utbildning minskade med 2,8 procent samtidigt som 
student volymen minskade marginellt. Detta medför att kost-
naden per helårsstudent minskade med 3,2 procent.  Kostna-
den per helårsprestation minskade ytterligare något, framför 
allt på grund av minskade kostnader för utbildning, men även 
på grund av ett ökat antal helårsprestationer.   

Figur
16 Helårsstudenter 
 

(Antal)  2015 2016 2017
  
Arenor*  4 1 0
    varav kvinnor/män, %  0/100 -
Civilingenjör  2 180 2 228 2 209
    varav kvinnor/män, %  28/72 27/73
Högskoleingenjör 406 386 353
    varav kvinnor/män, %  15/85 13/87
Övrig teknisk utbildning 426 378 385
    varav kvinnor/män, %  31/69 29/71
Lärare  626 678 749
    varav kvinnor/män, %  81/19 81/19
Samhällsvetenskap 1 212** 1 163 1 111
    varav kvinnor/män, %  54/46 53/47
Musik, media och teater 484 432 392
    varav kvinnor/män, %  44/56 41/59
Hälsovetenskap 823 822 841
    varav kvinnor/män, %  82/18 83/17
Avancerad nivå 358 358 369
    varav kvinnor/män, %  43/57 44/56
Fristående kurser 1 152 1 182 1 190
    Varav kvinnor/män, %  52/48 54/46

Summa grundnivå och 
avancerad nivå 7 671 7 628 7 599
   varav kvinnor/män, %  47/53 47/53
   varav avräkning mot anslag 7 425 7 345 7 333
   varav särskilt åtagande 223 210 173
   varav övriga åtaganden   12
   varav studieavgiftsskyldiga*** 11 73 81

Uppdragsutbildningar 37 26 50
    varav kvinnor/män, %  77/23 46/54

Kostnad, grund- och
avancerad nivå (tkr) 708 702 722 230 699 108
Kostnad per 
helårstudent (tkr) 92 95 92
* Under avveckling
** Värdet justerat 2016
*** Inklusive Erasmus mundus, 3:e landsstudenter (ej full avgift)
KÄLLA:  LADOK RESP. AGRESSO

Registrerade nybörjare och förstahandssökande
på avancerad nivå per utbildningsområde
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Figur
17 Helårsprestationer 
 

(Antal) 2015 2016 2017
  
Arenor*  6 3 2
    varav kvinnor/män, %  67/33 16/84
Civilingenjör  1 855 1 889 1 907
    varav kvinnor/män, %  30/ 70 28/72
Högskoleingenjör 300 308 279
    varav kvinnor/män, %  17/ 83 14/86
Övrig teknisk utbildning 354 314 302
    varav kvinnor/män, %  33/ 67 30/70
Lärare  552 621 628
    varav kvinnor/män, %  83/ 17 84/16
Samhällsvetenskap 1 040** 968 959
    varav kvinnor/män, %  56/ 44 56/44
Musik, media och teater 438** 383 345
    varav kvinnor/män, %  44/ 56 44/56
Hälsovetenskap 818 784 793
    varav kvinnor/män, %  83/ 17 83/17
Avancerad nivå 316 310 318
    varav kvinnor/män, %  43/ 57 45/55
Fristående kurser 804 693 809
    varav kvinnor/män, %  51/ 49 56/44

Summa grundnivå och 
avancerad nivå 6 483** 6 273 6 342
   varav kvinnor/män, %  49/ 51 49/51
   varav avräkning mot anslag 6 296 6 042 6 124
   varav särskilt åtagande 173 170 140
   varav övriga åtaganden   5
   varav studieavgiftsskyldiga 9 61 73
 
Uppdragsutbildningar 29 27 44
    varav kvinnor/män  81% / 19 60/40

Kostnad utbildning (tkr) 708 701 722 230 703 962

Kostnad per 
helårsprestation (tkr) 109 115 111

*Under avveckling
**värdet justerat 2016

KÄLLA:  LADOK RESP. AGRESSO

Genomströmning och kvarvarande studenter
I universitetets Vision LTU 2020 och målbild ingår ett antal 
strategiska mål kopplat till utbildningsområdet. Vid uppföljning 
av målen används prestationsmåtten genomströmning samt an-
del kvarvarande studenter på utbildningsprogram efter ett år.

Genomströmningen, det vill säga antalet helårsprestatio-
ner i förhållande till antalet helårsstudenter, ökade något. 
Kvinnorna har fortsatt högre genomströmning än männen. 
Majoriteten helårsstudenter återfinns inom programutbild-
ningar och utgör 84 procent av det totala antalet studenter 
inom program och fristående kurs. 

För programutbildningarna minskade genomströmningen 
marginellt medan genomströmningen för fristående kurs 
ökade närmare tio procentenheter och då främst inom kur-
ser på distans men även för kurserna som ges på campus. 

Måttet kvarvarande studenter anger andelen studenter 
som finns kvar termin tre och studerar på den utbildning 
om minst 180 högskolepoäng som de registrerades på som 
nybörjare. Den totala andelen kvarvarande studenter är 
stabilt och är i nivå med föregående år. För civilingenjörs-

utbildningarna samt de hälsovetenskapliga utbildningarna 
ökade andelen kvarvarande studenter. Övriga områden, 
liksom de tvååriga utbildningarna, minskade något. 

Måttet kvarvarande studenter tar inte hänsyn till studen-
ter som gör studieuppehåll eller studenter som gör studie-
avbrott från en utbildning eller påbörjar en annan utbild-
ning vid universitetet. Genomströmningen påverkas således 
i negativ riktning vid studieuppehåll och i positiv riktning 
när studenten återkommer efter studieuppehåll. På total 
nivå torde detta inte påverka resultatet mellan åren.

Examen i utbildning på grundnivå och avancerad nivå   
Totala antalet utfärdade examina var fem procent lägre än 
föregående år. Minskningen återfinns inom examina på 
grundnivå där endast högskoleingenjörer och det hälso-

Figur
19 Examina i utbildning på 
 grundnivå och avancerad nivå 
 

(Antal) 2015 2016 2017
  
Grundnivå
Högskoleingenjör 55 54 56
varav kvinnor / män, %  30/70 20/80
Övrig teknisk utbildning 94 80 77
varav kvinnor / män, %  35/65 34/66
Lärarutbildning 115 138 103
varav kvinnor / män, %  85/15 84/16
Samhällsvetenskap 287 254 228
varav kvinnor / män, %  63/37 65/35
Musik media och teater 101 125 101
varav kvinnor / män, %  48/52 52/48
Hälsovetenskap 438 417 422
varav kvinnor / män, %  87/13 86/14
Totalt grundnivå 1 090 1 068 987
varav kvinnor / män, %   70/30

Avancerad nivå    
Civilingenjör 269 247 287
varav kvinnor / män, %  36/64 34/66
Teknik 111 137 110
varav kvinnor / män, %  23/77 26/73
Lärarutbildning 50 32 35
varav kvinnor / män, %  56/44 63/37
Samhällsvetenskap 160 103 103
varav kvinnor / män, %  50/50 51/49
Musik media och teater 6 4 5
varav kvinnor / män, %  25/75 60/40
Hälsovetenskap 84 121 102
varav kvinnor / män, %  74/26 76/24
Totalt avancerad nivå 680 644 642
varav kvinnor / män, %   44/56

Totalt antal examina 2 860 1 712 1 629
varav kvinnor / män  60/40 60/40

KÄLLA:  LADOK

Figur
18 Prestationsmått

(Procent)   2015 2016 2017 

Kvarvarande efter 1 år  74 76 75
Genomströmning  85 82 83
     Varav kvinnor/män    Mättes ej 86/79 87/81

KÄLLA: LADOK
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vetenskapliga området ökade något. Den förväntade 
ökningen av lärarexamina på grundnivå, som resultat av ökad 
rekrytering, uppfylldes inte. Det förhållandevis låga resultatet 
förklaras främst med stora avhopp på förskollärarutbildningen. 
På avancerad nivå ökade civilingenjörsexamina märkbart. An-
delen kvinnor, 34 procent, var även här högre än andelen ny-
börjare till civilingenjörsutbildningar aktuella terminer.  

Andelen studenter som erhöll mer än en examen minska-
de något och var närmare 13 procent. I likhet med tidigare 
år återfinns dessa inom de hälsovetenskapliga utbildningar-
na där studenterna utöver yrkesexamina även söker generell 
examen. Andelen examina baserad på fristående kurs fort-
satte minska och utgjorde en halv procent av totala antalet. 

 ■ Utbildning på forskarnivå 

Det finns totalt 74 forskarutbildningsämnen vid universitetet, 
varav 52 inom teknisk fakultet (samtliga med forsknings-
ämnesstatus) och 22 inom filosofisk fakultet (varav 18 med 
forskningsämnesstatus). Med forskningsämne avses forskar-
utbildningsämne som institutionen tilldelas volymanslag för 
och inom vilket en professor är anställd med uppdrag som 
ämnesföreträdare.

Två forsknings- och forskarutbildningsämnen inom det 
humanistiskt-samhällsvetenskapliga området omprövades 
under året, rättsvetenskap och arbetsterapi. Fyra ämnen 
omprövades inom det tekniska området, avfallsteknik, 
polymera konstruktionsmaterial, medicinsk teknik samt 
teknisk psykologi. Omprövningen resulterade i att forsk-
ning och utbildning på forskarnivå även fortsatt ska bedrivas 
inom dessa ämnesområden, dock med reviderad inrikt-
ning för två ämnen. Medicinsk teknik utvidgades till att 
inkludera utveckling av teknik för främjande av hälsa och 
bekämpning av ohälsa. Polymera konstruktionsmaterial 

ombenämndes till polymera kompositmaterial med fokus på 
kompositmaterial.

I linje med målsättningen att skapa större, mer solida, 
forskningsmiljöer avvecklades vattenteknik, arbetsvetenskap 
och industriell produktionsmiljö som enskilda forskarut-
bildningsämnen. Forskningsverksamheten inom vatten-
teknik integrerades i andra närliggande forskningsämnen. 
Verksamheterna inom industriell produktionsmiljö och 
arbetsvetenskap integrerades i ett nytt ämne med benäm-
ning arbetsvetenskap. Under året beslutades om integration 
av forskningsämnena byggproduktion och träbyggnad till 
ett sammanhållet ämne med benämning byggproduktion 
och teknik.

 ■ Antagna på forskarnivå   
Antagningen av nya doktorander under året var fler än före-
gående år. Ökningen var främst inom humanistiskt-samhälls-
vetenskapligt område som dubblerat antalet antagna. Trots en 
ökad antagning har det totala antalet doktorander vid uni-
versitetet minskat inom båda vetenskapsområdena. Utveck-

Figur
21 Nettostudietid för 
 utbildning på forskarnivå 

(Antal år) 2015 2016 2017 

Licentiatexamen   
Hum-sam vetenskapsområde 2,5 1,8 1,8
Tekniskt vetenskapsområde 2,3 2,5 2,6   
Doktorsexamen   
Hum-sam vetenskapsområde 4,3 3,7 3,6
Tekniskt vetenskapsområde 4,2 4,2 4,6
KÄLLA: LADOK

Figur
20            Doktorander 
 

(Antal)  2015 2016 2017
  
 Totalt Kvinnor/män Totalt Kvinnor/män Totalt Kvinnor/män
Humanistiskt-samhällsvetenskapligt 
vetenskapsområde
Nyantagna 42 36% / 64% 8 63% / 38% 17 47% / 53%
 - varav mot lic examen 0  1 100% / 0% 0 
Antagna till senare del 2 50% / 50% 1 0% / 100% 2 50% / 50%
Totalt antal doktorander 128 53% / 47% 111 51% / 49% 117 47% / 53%
  
Tekniskt vetenskapsområde       
Nyantagna 89 35% / 65% 75 32% / 68% 75 37% / 63%
 - varav mot lic examen 0  0  5 40% / 60%
Antagna till senare del 7 57% / 43% 10 20% / 80% 1 100% / 0%
Totalt antal doktorander 531 29% / 71% 516 32% / 68% 491 32% / 68%
  
Totalt universitetet       
Nyantagna 131 35% / 65% 83 35% / 65% 92 39% / 61%
 - varav mot lic examen 0  1 100% / 0% 5 40% / 60%
Antagna senare del 9 56% / 44% 11 18% / 82% 3 67% / 33%
Totalt antal doktorander 659 34% / 66% 627 35% / 65% 608 35% / 65%

KÄLLA:  LADOK
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lingen följer samma mönster som universitetets inflöde av 
externa forskningsmedel, som stagnerat under samma tid. Av 
det totala antalet doktorander återfanns 81 procent inom det 
tekniska området, varav drygt två tredjedelar är män. Inom det 
humanistiskt-samhällsvetenskapliga området var könsfördel-
ningen jämn.

 ■ Prestationer inom utbildning på forskarnivå

Genomströmning i utbildning på forskarnivå    
Universitetet arbetar medvetet för att öka genomströmningen 
på forskarnivå. Under året har rekryteringsprocessen utvecklats 
med målet att stärka kvalitet genom hela forskarutbildningen. 

Nettostudietid, det vill säga studietid omräknad i heltid 
utifrån rapporterad aktivitetsgrad, är ett mått som indikerar 
doktorandernas genomströmning. Den nominella tiden är 
fyra år för doktorsexamen respektive två år för licentiat-
examen. Nettostudietiden för både licentiat- och doktors-
examen är högre inom tekniskt vetenskapsområde. Den 
har ökat något senaste treårsperioden och är fortsatt högre 
än den nominella tiden. Inom humanistisk-samhällsveten-
skapliga området är nettostudietiden i nivå med fjolåret och 
fortsatt lägre än nominell tid.

Figur
23 Kostnad per doktorand

(Tkr)  2015 2016 2017

HANDLEDARKOSTNAD   
Lön 174 178 181
Drift 39 37 36
Lokaler 20 23 25
Avskrivningar 4 5 6
Handledarkostnad 237 243 248

DOKTORANDKOSTNAD   
Lön/utbildningsbidrag 546 551 559
Drift 261 248 241
Lokaler 136 155 165
Avskrivningar 29 33 37
Doktorandkostnad 972 987 1 002
Totalkostnad 1 209 1 230 1 250

KÄLLA: AGRESSO RESPEKTIVE PRIMULA
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 ■ Internationellt utbyte

Högskolelagen lyfter internationalisering och anger att uni-
versitetet i sin verksamhet bör främja förståelsen för andra län-
der och för internationella förhållanden.

Universitetets samarbete med utländska lärosäten sker 
genom organiserade utbytesprogram som Erasmus+, 
Nordplus och Isep, samt bilaterala utbytesavtal. Genom att 
erbjuda studenter möjlighet till utlandsstudier och utländska 
studenter möjlighet att studera vid universitetet, skapas goda 
möjligheter till internationella erfarenheter.

Varje år deltar 120–150 studenter i den avtalsbaserade 
utbytesverksamheten, vanligtvis en eller två terminers stu-
dier vid ett avtalsuniversitet. Gruppen studenter som söker 
sig utanför Europa för utbytesstudier, är större än den grupp 
som deltar i utbytesprogram inom Europa. Singapore är den 

Examen i utbildning på forskarnivå   
Universitetets långsiktiga mål för doktorsexamen är 105 exa-
mina årligen, vilket ska vara uppnått år 2020. Det motsvarar i 
snitt 1,4 doktorsexamina per forskningsämne och år. 

Under 2017 examinerades 68 doktorer på universitetet, 
vilket är färre än de senaste två åren. Doktorsexamina avla-
des inom hälften av universitetets forsknings- och forskarut-
bildningsämnen. Även antalet licentiatexamina vid univer-
sitetet minskade något. Totalt avlades 32 licentiatexamen. 

Könsfördelningen bland samtliga examinerade på fors-
karnivå inom det humanistisk- samhällsvetenskapliga områ-
det var i likhet med föregående år jämn (inom relationen 
60/40). Inom tekniskt vetenskapsområde utgjorde män 
cirka tre fjärdedelar av samtliga examinerade.

Kostnad per doktorand  
Förekomsten av olika finansieringsformer och studietakt för-
svårar möjligheten att beräkna den faktiska kostnaden per 
doktorand. Beräkningen bygger på en schablonberäkning med 
underlag från ekonomi- och personalsystem där kostnad för 
handledning, drift och lokaler baseras på en uppskattning av 
doktorandens andel av total kostnadsomslutning. Årskostnaden 
för en doktorand beräknades i enlighet med schablon till 
1 250 tkr, vilket var en marginell ökning jämfört med 2016. 
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Internationellt utbyte inom utbildning 
Universitetet har avtal avseende utbildning med 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

enskilt största utbytesdestinationen och 26 studenter valde 
att förlägga en utbytestermin vid Nanyang Technological 
University. Även utbytesverksamheten med Sydkorea har 
utvecklats snabbt och 12 studenter valde Sydkorea som 
studiedestination. Inom Europa är Storbritannien domi-
nerande vad beträffar utresande studenter. Av de utresande 
studenterna är 41 procent kvinnor och 59 procent män.

Det finns tecken som tyder på att en växande grupp 
studenter tar studieuppehåll och söker sig utomlands på 
egen hand, så kallade free movers, inom det valfria utrym-
met som majoriteten av utbildningarna erbjuder. Statistik 
saknas men det är förmodligen en mindre grupp än antalet 
utbytesstudenter. Data saknas även för de studenter som 
genomför projekt- och examensarbeten samt studieresor 
utomlands.

I syfte att öka intresset för studier utomlands genom-
förde universitetet ett f lertal evenemang under året. Både 
studenter som studerat eller praktiserat utomlands och utby-
tesstudenter, deltog i dessa och berättade om sina erfaren-
heter av utbytesstudier.

Den största gruppen inkommande utbytesstudenter 
(80 procent) reste liksom tidigare år inom det europeiska 
utbytesprogrammet Erasmus+ och dessa studenter kom 

Figur
24 Studenter och doktorander i internationellt utbyte

(Antal) 2015 2016 2017 

Utresande studenter 161 138 124
Varav kvinnor/män, %  uppgift saknas 46/54 41/59

Inresande studenter 344 359 335
Varav kvinnor/män, %  uppgift saknas  32/68

Utresande doktorander 10 9 21
Varav kvinnor/män, %  uppgift saknas  38/62

Inresande doktorander 8 11 26
Varav kvinnor/män, %  uppgift saknas   38/62

KÄLLA: LADOK (STUDENTER) SAMT VERKSAMHETSINFORMATION 
FRÅN INSTITUTIONERNA (DOKTORANDER)

främst från Frankrike och Tyskland. Antalet inresande 
studenter har minskat men fortfarande råder obalans i utby-
tet. Av de inresande studenterna är 32 procent kvinnor och 
68 procent män.

Internationaliseringsarbetet är ett prioriterat område 
och är en del av universitetets strategiska utvecklingsarbete. 
Genom utländska gästlärare, litteratur på engelska samt 
gemensamma projekt med studenter från utländska lärosä-
ten, får studenterna internationella och interkulturella per-
spektiv under sin utbildning.

Flertalet av universitetets internationella kontakter sker i 
bilateral form via forskargrupper och utbildningsprogram. 
Totalt 26 utländska doktorander tillbringade minst en 
månad vid universitetet vilket är en markant ökning. Av 
dessa var tio kvinnor och 16 män. Både inresande och utre-
sande doktorander som tillbringade minst en månad utom-
lands fördubblades. Av de utresande var åtta kvinnor och 13 
män. Trots att mobiliteten bland doktorander är fortsatt låg, 
är internationella inslag i universitetets utbildningar på fors-
karnivå stort. Inom de f lesta forskningsområden förekom-
mer internationella kontakter och samarbeten.

 ■ Studieavgiftsfinansierad verksamhet

  I årsredovisningen ska den studieavgiftsfinansierade verksamhetens
omfattning redovisas. Redovisningen ska även innehålla en redogörelse
för den studieavgiftsfinansierade verksamhetens eventuella påverkan på
lärosätets övriga verksamhet, antalet tredjelandsstudenter som har deltagit i
utbildning inom utbytesavtal och de eventuella förändringar som har skett
i denna verksamhet, hur samarbetet med Migrationsverket har fungerat,
antalet avgiftsskyldiga studenter som har antagits genom separat antagning
samt hur den studieavgiftsfinansierade verksamheten har påverkats av detta.

Antalet studenter vid universitetet som betalar studieavgift har 
ökat men är fortfarande en mycket liten grupp. Under året 
finansierade tio studenter sina studieavgifter via Svenska 
institutet, två studenter finansierades av UHR-stipendier 
och 13 var egenfinansierade. En förklaring till det ringa 
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antalet avgiftsskyldiga studenter är att universitetet varken 
har genomfört riktade insatser avseende internationell 
rekrytering, exempelvis via agenter, eller använt sig av möj-
ligheten för separat antagning för avgiftsskyldiga studenter.

Tredjelandsstudenter som deltar i utbildning inom 
ramen för ett utbytesavtal, är enligt regelverket inte avgifts-
skyldiga. 68 tredjelandsstudenter som deltagit i utbildning 
inom utbytesavtal har varit registrerade vid universitetet. 
Merparten av studenterna kom från våra partneruniversitet 
i Singapore, USA och Sydkorea. Verksamheten gentemot 
tredjeland är något obalanserad avseende in- och utresande 
studenter, då f ler studenter åker ut än kommer hit. Detta 
utbyte påverkas inte av studieavgifter.

Totalt har 74 Erasmus Mundus tredjelandsstudenter till-
bringat en till två terminer vid universitetet. Dessa studen-
ter har betalat reducerad studieavgift direkt till respektive 
utbildningskonsortie för vidareförmedling till lärosätet.

Universitetets erfarenheter från avgiftsreformen visar att 
det är lägre konkurrens om platserna på de internationella 
masterprogrammen. Trots att antalet antagna tredjelands-
studenter till masterutbildningar är ringa, är antagningspro-
cessen för den studiefinansierade verksamheten komplicerad 
med sina f lera moment. Ett problem är de återbetalningar 
universitetet tvingas göra då studenterna inte kommer till 
terminsstart. Till de 29 studenter som betalade sin avgift 
återbetalades avgiften till 16 av dem. Den främsta orsaken 
var problem med att erhålla uppehållstillstånd.

Ett angeläget och gott samarbete har präglat universi-
tetets kontakter med Migrationsverket, Universitets- och 
högskolerådet, Svenska institutet, Universitetskanslersämbe-
tet liksom övriga statliga myndigheter som berörs av studie-
avgiftsreformen.

 ■ Studentinflytande

I högskolelagen anges målet att studenterna skall ha rätt att 
utöva inf lytande över utbildningen vid högskolan och att 
studenterna ska få möjlighet att ta en aktiv del i arbetet med 
att vidareutveckla utbildningen.

Vid universitetet är studenternas inf lytande en självklarhet 
som berikar verksamheten och uppmuntrar till utveckling. 
Studentinf lytandet innebär en möjlighet att påverka utbild-
ningssituationen, ger universitetet ett breddat perspektiv, 
förståelse för studentens situation och sätter fokus på 
studentfrågor.

Rektor och universitetsdirektör har regelbundna möten 
med kårordförandena. Studenter deltar i programråd och 
arbetsmiljögrupper, är representerade i anställningsnämn-
derna samt i rekryteringsgrupper vid rekrytering av nya 
medarbetare. Studentrepresentanter finns med i samtliga 
beredande och beslutande organ där frågor om utbildning 
och forskning behandlas. Efter ett aktivt arbete av student-
kårerna har exempelvis kortare registreringstid på kurs 
implementerats för att snabbare få in reserver. Efter önske-
mål från studentkårerna har de under året fått utökat lokal-
utrymme för att bedriva sin verksamhet.

I enlighet med UKÄ:s förslag på kunskapslyft i kartlägg-
ningen Studentinf lytandet har universitetet i sin introduk-
tionsutbildning för nya studentkårsrepresentanter, inkluderat 
kunskap om studentinf lytande och hur det finansieras.

Luleå Studentkår och Teknologkåren har i sina kanaler 
hjälpt till att nå ut med universitetets studentenkät och stu-

dentkårerna arbetade aktivt med att förbättra och utveckla 
studenternas möjligheter till boende och att utveckla uni-
versitetsorterna till goda studentstäder, ett arbete som bland 
annat resulterade i ytterligare planer för f ler studentbostäder.

 ■ Studentstöd

För att tydliggöra studenttjänsterna har ett fokus under året 
varit att sammanföra olika servicefunktioner i en gemen-
sam serviceingång. Studentservice, bibliotekets kundtjänst 
och it-servicedesk ryms nu under en och samma ingång. 
Fortsatt har arbete skett för att säkra likvärdig service på de 
olika universitetsorterna samt att nå studenter, oberoende av 
tid och rum, via digitalisering och hjälp till självhjälp.

Biblioteket har fortsatt arbetet med att stödja studenternas 
utveckling av informationskompetens; att skriva, publicera 
och presentera. Studenterna har deltagit i kompetensutveck-
lande aktiviteter via öppna seminarier, konsultationer och 
handledning.

Universitetet arbetar för att öka studentens attraktivitet 
på arbetsmarknaden. Under året har en mängd karriärväg-
ledningsaktiviteter genomförts: mentorskaps program, match-
makingaktiviteter mellan studenter och arbetsgivare, inspira-
tionsdagar på tema karriär samt karriärplaneringsprogram för 
forskarstuderande.

För universitetets studenthälsovård var förebyggande 
insatser i fokus. Många studenter söker hjälp för stressrela-
terade problem. Kurser för att studenterna ska få strategier 
att förebygga och hantera stress har genomförts med lyckat 
resultat och bra uppslutning. Alla programstudenter erbjuds 
stressintervention via webbaserat verktyg.

Studiestarten, där universitetet och studentkårerna sam-
verkar för att skapa en god introduktion till akademiska 
studier och studentliv, har fokuserat på att digitalisera 
information. Vidare har samordningen av mottagandet av 
studenter som påbörjar program på avancerad nivå resulterat 
i att informationsspridningen har säkerställts vilket i sin tur 
medfört större tydlighet för studenterna. Vid utvärderingen 
fick studiestarten höga betyg av de nya studenterna. Totalt 
99 procent ansåg att helheten var övervägande positiv och 
98 procent att studiestarten bidragit till att skapa klassge-
menskap. Totalt 94 procent deltog på studieförberedande 
föreläsningar och 75 procent har använt webben för att få 
svar på sina frågor. Utvärderingen hade 453 svarande.

Studenterna är generellt fortsatt nöjda med servicen och 
stödet under studietiden, vilket delresultat från årets Nöjd 
student indexenkät visar.

 ■ Övrig redovisning i enlighet 
 med regleringsbrev

 ■ Rymdvetenskap i Kiruna

  Universitetet ska erbjuda utbildning i rymdvetenskap i Kiruna. 
Årsredovisningen ska visa en kort redovisning av verksamheten, antalet 
helårsstudenter samt totala kostnader för verksamheten.

Fyra utbildningsprogram startade och bedrevs i Kiruna under 
2017: senare delen i civilingenjörsutbildningen i rymdteknik 
samt de tre masterutbildningarna rymdvetenskap och rymd-
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teknik (Erasmus Mundus Space Master), rymdfarkostdesign 
samt jordatmosfär och solsystem. Antalet helårsstudenter upp-
gick till 107 och antalet helårsprestationer till 84 vilket gav en 
genomströmning på 78 procent. Minskning skedde för antal 
helårsstudenter, helårsprestationer och genomströmning i för-
hållande till föregående år. Minskning av helårsstudenter har 
skett för samtliga utbildningar med undantag av masterutbild-
ningen rymdvetenskap och rymdteknik. För samtliga utbild-
ningar ökade andelen kvinnliga nybörjare något. 

Totala kostnaden för utbildningsverksamheten var 
13,4 miljoner kronor. Masterutbildningarna svarade för 
60 procent av helårsstudenterna med den absoluta mer-
parten av studenter på utbildningen rymdvetenskap och 
rymdteknik. 

Studenter på civilingenjörsutbildningen i rymdteknik 
påbörjar studierna 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 de två avslutande inriktningarna i 
Kiruna. Antalet nybörjare på civilingenjörsutbildningen har 
ökat de senaste åren och studentantalet i Kiruna förväntas 
därför öka kommande år. Masterutbildningarna i rymd-
farkostdesign samt jordatmosfär och solsystem genomförs i 
sin helhet i Kiruna. Närheten till Institutet för rymdfysik, 
EISCAT och SSC-ESRANGE är av stor betydelse för verk-
samheten. Studenterna får god kontakt med industrin via 
gästföreläsningar och studiebesök. De ges även möjlighet 
att genomföra experiment i projektkurser i samband med 

industrins ballong- och raketf lygningar. Den pågående 
stadsomvandlingen i Kiruna var fortsatt en utmaning för 
studenternas tillgång till bostäder.

Masterutbildningen i rymdvetenskap och rymdteknik 
genomförs i samarbete med sju andra universitet i Frankri-
ke, Finland, Tjeckien, Storbritannien, Tyskland, Japan och 
USA. Universitetet är koordinator för konsortiet som driver 
utbildningen sedan 2005. Studenterna läser första terminen 
vid universitetet i Würzburg i Tyskland och den andra ter-
minen i Kiruna. Inför andra årets studier väljer studenterna 
bland åtta inriktningar varav två finns i Kiruna. Utbild-
ningen hade finansiering via Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency med sista antagningsomgången 
2017. Fortsatt samarbete och förnyad ansökan är planerad.

Forskningsämnena atmosfärsvetenskap och rymdtekniska 
system finns i Kiruna och utgör en viktig forskningsöver-
byggnad för utbildningarna.

 ■ Decentraliserad utbildning

  Universitetet ska anordna decentraliserad utbildning motsvarande
minst 270 helårsstudenter. Årsredovisningen ska visa på omfattning,
inriktning och total kostnad.

Med decentraliserad utbildning avses här programutbildningar 
som är förlagda och genomförs vid annan ort. Utbildningar
som ges på distans med få sammankomster som möjliggör
programstudier på annan ort än campusorter ingår inte 
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Figur
25 Helårsstudenter i distans-   och  
 decentraliserad utbildning

(Antal) 2015 2016 2017 

Helårsstudenter 
- decentraliserad 223        210* 173*
Helårsstudenter 
- distans 1 867 1 954 2 070

* Inklusive del av Ekonomutbildning i Skellefteå

KÄLLA: LADOK

men redovisas här då de är relevant i sammanhanget. Totalt 
pågick åtta olika decentraliserade utbildningar: högskolein-
genjörsutbildningarna berg- och anläggningsteknik, 
materialteknik och underhållsteknik, två bergsskoletekniska 
utbildningar, ädelstensteknik, tekniskt basår samt ekonom-
utbildning. Sedan 2012 ges de två första åren på kandidat-
utbildning ekonom i Skellefteå. Studenterna byter studie-
ort och läser det tredje året i Luleå där ämnesinstitutionen 
finns.

Universitetet genomförde decentraliserade program-
utbildningar med totalt 173 helårsstudenter och 140 helårs-
prestationer inkluderande del av ekonomutbildning i 
Skellefteå. Den totala kostnaden för decentraliserade 
programutbildningar var 18 miljoner kronor.

Antalet helårsstudenter på decentraliserade utbildningar 
fortsatte att minska under året och någon stor ökning för-
väntas inte kommande år. Utbildningarna hade ett fortsatt 
minskat söktryck och färre nyregistrerade än planerat. 
Majoriteten av utbildningarna, inkluderande en mindre 
mängd fristående kurser, bedrivs i Filipstad. Med anledning 
av Stiftelsen Bergsskolans konkurs påbörjades ett intensivt 
arbetet för fortsatt verksamhet under året. 

Av totala omfattningen helårsstudenter för program 
utgjorde distansutbildningarna, exklusive decentraliserade 
utbildningar, närmare 21 procent vilket var en ökning med 
närmare två procentenheter. Ett tjugotal programutbild-
ningar bedrevs på distans under året med majoriteten inom 
utbildning på grundnivå, däribland sjuksköterska, förskol-
lärare, grundlärare, arbetsterapeut och högskoleingenjör. På 
avancerad nivå bedrevs magister- och masterutbildningar 
samt specialistsjuksköterskeutbildningar. Av de fristående 
helårsstudenterna var drygt 65 procent på distans vilket även 
det var en fortsatt ökning.

 ■ Kompletterande utbildning för personer med 
 avslutad utländsk utbildning

  Universitet ska planera och bygga upp kompletterande
utbildning för personer med avslutad utländsk ingenjörsutbildning och
sjuksköterskeutbildning. Årsredovisningen ska redogöra för hur arbetet
fortlöper.

Till den kompletterande utbildningen för sjuksköterskor 
rekry terades studenter och ett tiotal antogs inför studiestar-
ten i januari 2018. Arbetet med utbildningen för ingenjörer 
fortsatte med intern planering och deltagande i den natio-
nella arbetsgruppen. Målet är att starta utbildningen hösten 
2018.

 ■ Dimensionering av lärarutbildning och vägledning 
 av studenter

 ■

  Universitetet ska planera för olika examina, inriktningar och
ämneskombinationer så att det svarar upp mot efterfrågan och behov. De
överväganden och åtgärder som har gjorts för att informera och vägleda
studenterna ska redovisas i årsredovisningen.

Lärarutbildningarna har genom åren rekryterat studenter från 
främst Norrbotten och norra Västerbotten. Detta mönster 
har dock blivit svagare eftersom f lertalet utbildningar inom 
området har distansanpassats. Som en konsekvens av det bi-
drar universitetet idag i högre grad till att möta det natio-
nella behovet av förskollärare och olika lärarkategorier.

Dimensionering av utbildningsplatser styrs av tilldel-
ning av särskilda platser, söktryck samt bedömningar av det 
nationella och regionala behovet. Detta sker genom analyser 
av tillgängliga prognoser av framtida behov samt kontakter 
med främst kommunalförbunden i regionen. Bedömningen 
är att efterfrågan är fortsatt hög på förskollärare och lärare. 
Universitetet arbetade därför, vid både höst- och vårantag-
ningen, aktivt med att planera utbudet så att tillgängliga 
platser skulle användas så effektivt som möjligt utifrån 
behov och efterfrågan.

Eftersom få män söker sig till förskolläraryrket arbetar 
universitetet med att öka antalet män som söker till förskol-
lärarutbildningen och dessutom få dem att fullfölja utbild-
ningen i högre grad. Universitetet deltog i ett mentors-
program som genom nätverk stödjer studerande och aktiva 
manliga förskollärare på såväl regional som nationell nivå.

 ■ Särskild kompletterande pedagogisk utbildning

  Universitet har möjlighet att anordna kompletterande pedagogisk
utbildning i samarbete med organisationen Teach for Sweden för att få fler
kvalificerade lärare med inriktning främst mot matematik, naturorienterande
ämnen och teknik. Årsredovisningen ska beskriva arbetet och viktigare
erfarenheter.

Universitetet startade under året en särskild kompletterande 
pedagogisk utbildning i samverkan med stiftelsen Teach 
for Sweden, TFS. Stiftelsens syfte är att vara en aktiv aktör 
för att kunna bidra till att f ler lärare utbildas. Stiftelsen har 
täta kontakter med utbildningsdepartementet och samarbe-
tar sedan tidigare med Karlstad universitet och Högskolan i 
Kalmar. För att kandidaterna ska kunna bli behöriga lärare 
antas de förutom till ett ledarskapsprogram även till det tre 
terminer långa programmet Särskild kompletterande peda-
gogisk utbildning, SKPU. Totalt 27 studenter, med någor-
lunda jämn könsfördelning och från olika delar av landet, 
påbörjade SKPU vid universitetet. Denna bedrivs med dist-
ansteknik och studenterna genomför i huvudsak sina studier 
vid sin bostads- eller studieort.

Erfarenheterna av samarbetet är hittills positiva, det kol-
legiala lärandet bland undervisande lärare vid universite-
tet utvecklas genom ledarskapsprogrammets upplägg och 
genomförande. Både studenter, undervisande lärare och 
handledare på den skola där verksamhetsförlagd utbildning 
genomförs, bidrar med sina erfarenheter och olika perspektiv.

ÅRSREDOVISNING 2017 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET



U
T

B
IL

D
N

IN
G

48

 ■ Kvalitetsförstärkning inom utbildning

  Universitetet har erhållit särskild höjning av ersättningsbeloppen för 
utvalda utbildningsområden och verksamhetsförlagd utbildning. Medel ska 
användas för kvalitetsförstärkande åtgärder. Årsredovisningen ska redovisa 
och analysera hur de höjda ersättningsbeloppen har bidragit till högre 
kvalitet inom berörda utbildningar.

De höjda ersättningsbeloppen inom utbildningsområdena 
humaniora, juridik och samhällsvetenskap har haft fortsatt 
betydelse för kvalitetsförstärkning i utbildningarna. Ersätt-
ningen har möjliggjort viss ökning av den lärarledda under-
visningen inkluderande små studentgrupper och utrymme 
för utveckling av studiematerial och anvisningar. Ersätt-
ningen har och förväntas fortsätta frigöra undervisningstid. 
Trots höjningen är det fortfarande mest resurseffektivt med 
storsalsföreläsningar och efterföljande salstentamina inom 
det samhällsvetenskapliga området. Universitetet omförde-
lar internt sedan många år medel för att öka ersättningen för 
examensarbeten samt språkkurser inom humaniora, juridik 
och samhällsvetenskap. 
Höjningen för undervisning och verksamhetsförlagd utbild-
ning har bidragit till förstärkning av lärarledd undervisning 
och fortsatt utveckling och kvalitetssäkring av den verk-
samhetsförlagda utbildningen. Utvecklingen bedrivs såväl 
internt som i dialog tillsammans med huvudmännen och 
handledarna för verksamhetsförlagd utbildning.

 ■ Bedömning av reell kompetens

  Universitet ska utveckla sitt arbete med bedömning av reell kompetens
och ska verka för att etablera en varaktig struktur för bedömning.
Årsredovisningen ska redogöra för hur arbetet utvecklas och hur lärosätet
bidragit till nationellt samarbete.

I samarbete med andra universitet och högskolor beviljades 
universitetet medel för att under 2017 och 2018, skapa en 
varaktig struktur för bedömning av reell kompetens.

Utvecklingsarbete har pågått i projektform med målet att 
skapa tydliga riktlinjer, mallar och anvisningar för bedöm-
ning av reell kompetens, både för tillträde och för tillgodo-
räknande.

Universitetet har deltagit i Universitets- och högskolerå-
dets seminarium och konferenser, både nationella och inter-
nationella. Tillsammans med andra lärosäten i Norrland 
har universitetet bildat ett nätverk för erfarenhetsutbyte. 
Nuvarande process har kartlagts och åtgärder har priorite-
rats under året. För att göra processen mer transparent och 
rättssäker kommer utvecklingsarbetet att verka för bättre 
dokumentation och uppföljning samt att involvera f ler per-
soner med bedömarkompetens för beslut. 

En utmaning för universitetet är att öka kompetensen på 
området och att säkra resurser i arbetet.

 ■ Kvalitet inom utbildning
I enlighet med högskolelagen ska verksamheten avpassas så att 
en hög kvalitet nås i utbildningen och forskningen. De till-
gängliga resurserna ska utnyttjas effektivt för att hålla en hög 
kvalitet i verksamheten.

Ett ständigt kvalitetsarbete pågår av enskilda lärare, stu-
denter, utbildningsansvariga, kollegiala organ på olika nivå-

er och studentkårerna. Utvecklingen sker i linje med forsk-
ning inom aktuellt område, erfarenhet, utvärderingsresultat, 
universitetspedagogisk forskning och genom ett lärande 
mellan olika lärosäten nationellt och internationellt.

Universitetet har särskilt fokuserat på aktiviteter för att 
öka kvaliteten i utbildningarna och ge studenterna ökat 
incitament samt förutsättningar att fullfölja utbildningen. 
Aktiviteterna utgår från universitetets pedagogiska idé som 
syftar till att lyfta fram pedagogiska utvecklingsfrågor och 
bistå i utvecklandet av den pedagogiska kompetensen vid 
universitetet. Informationsinsatser, seminarier samt interna 
högskolepedagogiska kurser har genomförts. Kompetensut-
veckling inom pedagogiskt ledarskap har identifierats som 
centralt för att uppnå en systematisk utveckling av utbild-
ningskvaliteten.

Utlysning av utvecklingsmedel från Pedagogiska utveck-
lingsfonden fortsatte. Från fonden kan lärare och lärarlag 
söka bidrag för pedagogisk utveckling och ett tiotal projekt 
beviljades medel. Som ett led i att stärka den interna diskus-
sionen om pedagogisk utveckling anordnades den återkom-
mande interna högskolepedagogiska konferensen. Årets 
tema var blended learning.

Arbetet med att utveckla lärandemiljöerna fortsatte 
genom bland annat en ny fond med syfte att stödja särskilda 
behov av laborations- och experimentella miljöer, från vil-
ken de första ansökningarna beviljades medel.

Inom utbildningsområdet omfördelades resurser så att 
självständiga arbeten inom humanistiskt, samhällsveten-
skapligt och juridiskt område fick samma ekonomiska för-
utsättningar som de inom tekniskt område. Därtill satsades 
medel så att kurser inom språk fick en förstärkning så att 
studenter kan språkträna i mindre grupper.

 ■ Utvärdering av utbildning på grund och 
 avancerad nivå
Universitetet genomförde utvärdering av samtliga program. 
Resultatet visade på behov av fortsatta insatser för att mins-
ka andelen avhopp, på vikten av aktivt rekryteringsarbete 
och utveckling för att höja utbildningarnas attraktivitet. 
Konkurrensen om studenterna har ökat och på vissa utbild-
ningar är de antagna studenternas meritvärden lägre. Mot 
bakgrund av utvecklingen har kontroll av förkunskapskrav 
för antagning till, kurser inom program initierats.

Universitetets modell för utveckling och utvärdering 
av utbildningar har visat sig vara stabil. Utvärderingen har 
kompletterats med resultet avseende jämställdhet, alumnen-
kät och Nöjd studentindexenkät.

Enligt Universitetskanslersämbetets utvärderingsmodell 
ska lärarutbildningarna utvärderas 2018. Under året genom-
fördes därför ett projekt med syfte att samarbeta och internt 
lära mellan discipliner inför den externt initierade utvärde-
ringen. Projektet kallas Lärarutbildningarnas utvärdering, 
LUT och har initierat kollegiala diskussioner om studenter-
nas uppfyllelse och progression gällande lärandemål. Erfa-
renheterna tas med i vidare utvecklingsarbete.

Nöjd studentindex
En aktivitet för att utveckla universitetets verksamhet byg-
ger på studenternas åsikter som kommer till uttryck i Nöjd 
studentindexenkät, NSI. Ett antal frågeställningarna i enkä-
ten utgör underlag för de strategiska styrmåtten Studenter-
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nas nöjdhet med kvaliteten i utbildningen och Studenternas 
nöjdhet med campus- och lärandemiljön. Utfallet var för båda 
måtten tämligen oförändrat. Det är dock viktigt att notera att 
svarsfrekvensen var 19 procent, vilket var en minskning med 
fyra procentenheter jämfört med föregående år trots utökade 
marknadsföringsinsatser.

Detta har föranlett beslut om att se över undersökningen 
och dess genomförande till kommande år.

En bortfallsanalys har visat att manliga studenters benä-
genhet att besvara enkäten har minskat ytterligare. Studeras 
utfallen per utbildning framgår också att de f lesta utbild-
ningar, med några undantag, hade något lägre svarsfrekvens. 
Särskilt tydligt är detta inom f lertalet ingenjörsutbildningar. 
I efterhand blev det känt att f lera olika enkätundersökning-
ar pågick under samma tidsperiod, med samma målgrupp. 
Tolkningen av resultatet bör därför ske med försiktighet.

Alumnenkät
De resultat som framkommer i alumnenkäten speglar studen-
ternas attraktivitet efter utbildningen. Resultaten visar att 
92 procent hade jobb inom första året efter examen, 
97 procent anser att deras utbildning är relevant för nu-
varande jobb, 96 procent anser att deras utbildning är gång-
bar på den svenska arbetsmarknaden.

Alumnenkäten genomförs vartannat år och skickades ut 
till 2 200 alumner som tog examen 2012 och 2013, varav 
36 procent av respondenterna besvarade enkäten. Av dessa 

var 58 procent kvinnor och 38 procent män. Bortfallsanalys 
är ej gjord.

 ■ Utvärdering av utbildning på forskarnivå
Universitetet deltog under året med fem forskarutbildnings-
ämnen för nationell utvärdering: historia, kommunikations-
och beräkningssystem, musikpedagogik, nationalekonomi 
och pedagogik. Utvärderingen föranleder viktigt internt 
arbete, både inom och mellan discipliner, kring exempelvis:
• Avgränsningar, bredd och djup i forskarutbildningsämnet.
• Forskningsinriktning och framtidens behov.
• Vidareutveckling av starka och samverkande forsknings-

grupperingar inom och mellan ämnen.
•  Doktorandernas situation utifrån bland annat personlig 

utveckling och forskarutbildningsprocess, progression och 
aktiviteter i individuella studieplaner.

•  Systematisk jämställdhetsarbete vid lärosätet.

Erfarenheter från utvärderingarna används i vidare kvalitets-
utveckling av forskarutbildningen. Resultat från de externa 
bedömarna presenteras 2018.

 ■ Effekter av utbildning i regionen

Utbildning på eftergymnasial nivå leder i högre grad till för-
värvsarbete då det finns ett samband mellan utbildnings-
nivå och förvärvsintensitet. Under de senaste trettio åren 
har antalet personer i Norrbottens län med eftergymnasial 
utbildning mer än fördubblats och under samma period 
har antalet forskarutbildade personer ökat drygt tre gånger. 
Universitetet bidrar till utvecklingen då antalet årligen ut-
färdade examina har trefaldigats under samma period – vil-
ket är klart över riksgenomsnittet. 

Norrbottens län har under det senaste decenniet präglats 
av en positiv ekonomisk utveckling, sett till både konjunk-
tur och arbetsmarknad. Universitetet bidrog till den positiva 
utvecklingen i regionen genom kompetensförsörjning och 
forskning. Några av universitetets mest betydande bidrag i 
regionen var att höja utbildningsnivån och öka anställnings-
barheten hos medborgarna. 

Detta har delvis skett genom att universitetet erbjudit 
relevanta utbildningar utifrån länets behov av arbetskraft, 
där i många fall examensarbeten och verksamhetsförlagd 
utbildning genomförts i nära samarbete med länets arbetsgi-
vare. På så sätt bidrar lärosätet tydligt till arbetskraftsförsörj-
ningen, inte minst inom hälso- och undervisningsområdet 
där en stor andel av examinerade stannar i regionen efter 
avslutad utbildning. Dessa områden kännetecknas även av 
ett stort rekryteringsbehov av behörig arbetskraft i framti-
den.

Universitetets betydelse för länets framtida utveckling 
visas även i det faktum att Norrbottens län under den kom-
mande tioårsperioden står inför en stor utmaning att klara 
av kompetensförsörjningen.

Figur
26

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

2015 2016 2017

2015 2016 2017

65% 63% 62%

72% 70% 70%

Studenternas nöjdhet med kvaliteten
i utbildningarna

Studenternas nöjdhet med campus
och lärandemiljön

2015 2016 2017

2015 2016 2017

65% 63% 62%

72% 70% 70%

KÄLLA: STUDENTENKÄT, NSI
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INSPIRERANDE KULTUR OCH MILJÖ

Som en följd av universitetets utmaningar att finansiera forskningen minskade antalet 
årsarbetskrafter. Förutsättningarna för en bra forsknings- och utbildningskvalitet börbättrades 
då lärarnas  vetenskapliga/konstnärliga kompetens ökade och utmärkelsen HR Excellence 
in Research tilldelades universitetet. I linje med nationella krav ökade andelen kvinnor bland 
våra professorer, hållbar utveckling var en röd tråd genom både utbildning och forskning och 
universitetet manifesterade för stark trovärdighet och god forskningssed i March for Science.

 ■ Hållbar utveckling  

I högskolelagen anges att högskolorna ska främja en hållbar 
utveckling som innebär att nuvarande och kommande genera-
tioner tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och 
social välfärd och rättvisa.

Universitet slår i LTU Vision 2020 fast att universitetet 
aktivt ska bidra till ett attraktivt hållbart samhälle genom 
forskning, utbildning, kultur och samverkan. Detta förtyd-
ligas i miljöpolicyn där vikten av integration av miljöfrågor 
i utbildningar och kurser lyfts samt att studenter, efter avslu-
tade studier, ska uppmuntras att verka för en hållbar utveck-
ling i sina framtida yrkesroller. 

Ett stort antal forskare vid universitetet är aktiva i forsk-
ning med inriktning på hållbar utveckling inom både natio-
nella och internationella projekt på en mängd olika områden, 
exempelvis utbildning, energi, jämställdhet, industri, inno-
vationer och infrastruktur, arbetsvillkor, samhällsbyggande, 
konsumtion och produktion, klimat. Se vidare under kapitel 
forskning. 

Universitetskanslersämbetet genomförde på uppdrag av 
regeringen utvärdering av universitetens och högskolornas 
arbete med hållbar utveckling i utbildningarna. Utvärde-

ringen visade på behov av utveckling gällande universitetets 
samlade process för styrning och uppföljning på området. 
Inom aspektområdena Miljö, resurser och resultat samt 
Utformning, genomförande och resultat bedöms universite-
tet ha väl utvecklade processer. 

Universitetets arbete med miljöledning har omorganise-
rats och nya miljömål för perioden 2018–2020 har antagits, 
bland annat för områdena tjänsteresor och resfria möten, 
energi- och vattenanvändning, upphandling och inköp, 
kemikalieanvändning och laboratoriesäkerhet, återbruk och 
avfall och hållbar utveckling inom utbildning, forskning 
och samverkan. 

 ■ Trovärdighet och god forskningssed  

I enlighet med högskolelagen ska universitetet värna om ve-
tenskapens trovärdighet och god forskningssed.

Inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
erbjöds kurser i vetenskaplig metod och kurser som intro-
ducerar vetenskapsteoretiska och etiska frågeställningar. 
Under studietiden ges studenterna möjlighet att träna sig 
i att kritiskt granska och opponera på studentarbeten eller 
vetenskapliga artiklar. Hälsovetenskap har en etikgrupp som 

Universitetets målsättning är att forma en kultur och ett arbetsklimat som bygger på respekt,
öppenhet, samarbete, tillit och ansvar. Med en stark värdegrund och ett tydligt, tillitsfullt och
ansvarstagande ledarskap och medarbetarskap skapar vi förutsättningar för att rekrytera och
behålla de bästa medarbetarna.

Lärare med 
vetenskaplig/konstnärlig kompetens

   81%
    2017

 2014 2015 2016
 76% 81% 80%

Årsarbetare

  1 347
Kvinnor 46% / Män 54%

  2017

 2014 2015 2016
 1 409 1 453 1 422
 43%/57% 44%/56% 45%/55%

Professorer
årsarbetskrafter

   143
            Kvinnor 27% / Män 73%

  2017

 2014 2015 2016
 123 136 140
 15%/85% 18%/82% 22%/78%

Utveckling

UtvecklingUtveckling
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genomför etisk granskning av studenternas examensarbeten. 
Övrig forskning som omfattas av lagen om etikprövning av 
forskning som avser fysisk eller psykisk påverkan på männ-
iskor granskas av Regionala etikprövningsnämnden.

Inom universitetets utbildning på forskarnivå ingår kur-
ser som behandlar god forskningssed och etiska frågor, till 
exempel kurserna vetenskaplig publicering, forskningsetik 
och hållbar utveckling. Universitetet tillhandahöll stöd till 
forskarstuderande i frågor som rör god forskningssed. Under 
året anordnades ett seminarium på temat Att hantera ored-
lighet i forskningen.

 ■ Säkerhetsarbete

Universitetet ska bedriva ett aktivt och systematiskt säkerhets-
arbete och riskhantering i linje med beslutad säkerhetspolicy. 
Därigenom ska en säker och trygg miljö för medarbetare, stu-
denter och besökare säkerställas och trygga materiella och im-
materiella värden. Vidare ska universitetet vara en samarbets-
partner med etablerade rutiner för en ur säkerhetssynpunkt 
välfungerande verksamhet. En säkerhetsgrupp finns inrättad 
för övergripande samordning, gemensam planering och upp-
följning inom området. Denna grupp arbetar inom tre säker-
hetsområden: fysisk säkerhet, personsäkerhet och arbetsmiljö 
samt informationssäkerhet.

Universitetets arbete med fysisk säkerhet har fokuserat på 
förbättrat skalskydd där passersystemet successivt ersatts av 
ett nytt system på campusorterna. 

Inom personsäkerhet och arbetsmiljö sker ett ständigt 
arbete för att skapa en bra arbetsmiljö inom hela universite-
tet. Inomhusmiljön har varit i fokus och resultatet är fram-
tagandet av en rutin som beskriver hur universitetet på ett 
systematiskt sätt ska hantera frågor rörande inomhusmiljön. 

Arbetet med informationssäkerhet har till stor del handlat 
om förberedelser inför införandet av EU:s nya dataskydds-
regler, General Data Protection Regulation (GDPR). Som stöd 
i detta arbete har ett inventerings- och analysverktyg upp-
handlats och inventering av universitetets it-system genom-
förts. Verktyget möjliggör identifikation av brister kopplade 
till den nya lagstiftningen.  

 ■ Digitalisering 

Till följd av regeringens digitaliseringsstrategi har universitetet 
under året initierat ett digitaliseringsprogram och påbörjat 
arbetet med att ta fram en handlingsplan inom området. 
Parallellt med detta har en mängd aktiviteter pågått.

Via det nya dokument- och ärendehanteringssystemet 
påbörjades införandet av digitala möten i syfte att effektivi-
sera mötesadministration och införa papperslösa besluts-
möten. Digitaliseringen möjliggör en automatisk spårbarhet 
i processen, säkrar service, effektiviserar handläggning och 
minskar personberoende. 

Nyttjandet av och kapaciteten i den digitala lärplattfor-
men har förstärkts och möjligheterna till distansmöten och 
undervisning med kompletterande videotjänster har utökats.

 Tidigare system för plagieringskontroll har ersatts, 
förberedelser för versionsbyte av det nationella studieadmi-
nistrativa systemet Ladok har pågått och ett arbete för att 
uppfylla nya lagkrav med koppling till den europeiska data-
skyddsförordningen (GDPR) har varit intensivt.  

 ■ Kompetensförsörjning  

  Myndigheten ska redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att 
säkerställa att kompetens finns för att fullgöra de uppdrag myndigheten 
har enligt instruktion, regleringsbrev eller annat beslut av regeringen.  I 
redovisningen ska ingå en analys och en bedömning av hur de vidtagna 
åtgärderna sammantaget har bidraget till fullgörandet av dessa uppgifter.

Förmåga att attrahera, rekrytera och behålla kompetens är 
en av universitetets viktigaste framgångsfaktorer.  Under de 
senaste åren har konkurrensen om forskningsmedel skärpts 
vilket bland annat medfört att antalet årsarbetskrafter mins-
kat successivt. Sedan 2015 är minskningen cirka 100 årsarbe-
tare. Av universitetets professorer var 27 procent kvinnor, en 
ökning med fem procentenheter sedan 2016. Universitetet 
arbetade målmedvetet med att anpassa forskning och verk-
samhetsstöd till nuvarande ekonomiska förutsättningar genom 
kompetensomställningsprocesser och avvecklingsinsatser inom 
flera områden, till exempel tydligare arbete med konkurrens-
utsättning av lediga tjänster och ökad intern rörlighet inom 
verksamhetsstödet. 

Anställningsordning och riktlinjer för lärarrekrytering 
har reviderats och interna kontroller har utförts för att 
säkerställa att genomförda regeländringar fått genomslag i 
rekryteringsprocessen.

Universitetet strävar efter att bidra till utvecklingen av 
en attraktiv, öppen och hållbar europeisk arbetsmarknad för 
forskare. Luleå tekniska universitet har som första och enda 
lärosätet i Sverige av EU erhållit utmärkelsen HR Excellence

Figur
27 Årsarbetskrafter

  2015 2016 2017 

Lärare  
Professorer  136 140 143
 varav kvinnor/män, % 18/82 22/78 27/73

Biträdande professor 75 79 84
 varav kvinnor/män 47/53 43/57 33/67

Universitetslektorer 172 171 161
 varav kvinnor/män, %  37/63 40/60 42/58

Biträdande universitetslektor 52 47 46
 varav kvinnor/män, % 33/67 29/71 33/67 

Universitetsadjunkter 106 96 83
 varav kvinnor/män, % 50/50 51/49 54/46

Forskare 52 45 30
 varav kvinnor/män, % 29/71 25/75 20/80

Delsumma lärare 593 578 547
 varav kvinnor/män, % 35/ 65 36/ 64 36/ 64

Anställda doktorander 327 329 317
 varav kvinnor/män, % 34/66 35/65 36/64

Teknisk/administrativ personal 500 486 459
 varav kvinnor/män, % 61/39 62/38 64/36

Timanställd personal * 33 29 24
 varav kvinnor/män, % 50/50 53/47 54/46

Total 1 453 1 422 1 347
        varav kvinnor/män, % 44/56 45/55 46/54

 KÄLLA: PRIMULA
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in Research (HRS4R). HRS4R vill utveckla ramvillkor som 
gör det möjligt att rekrytera och behålla framstående forskare 
i miljöer som främjar resultat och produktivitet. 

Allt f ler av universitetets doktorander och forskare 
rekryteras internationellt. För att underlätta rekryteringen 
har universitetet ansökt och blivit certifierat hos Migra-
tionsverket för att påskynda långa ledtider vid handläggning 
av arbetstillstånd.

En indikation på universitetets förmåga att attrahera 
kompetens ges av styrmåttet andel forskningsämnen med 
hög handledarkapacitet. Måttet indikerar universitetets 
förmåga att attrahera professorer och biträdande professorer 
som huvudhandledare för doktorander. Målsättningen är 75 
procent. Under såväl 2016 som 2017 uppvisade 54 procent 
av forskningsämnena hög handledarkapacitet. 

En indikation på lärarnas kompetensnivå ger styrmåt-
tet andel lärare med vetenskaplig/konstnärlig kompetens. 
Målsättningen är 85 procent. Under 2017 hade 81 procent 
av lärarna vetenskaplig/konstnärlig kompetens vilket skapar 
goda förutsättningar för hög  kvalitet.

Universitetet har arbetat för att underlätta introduktion 
av nyanställda. Dels genom en webbplats och dels genom ett 
stödmaterial som underlättar för chefer vid introduktion av 
ny personal. Universitetet har även fortsatt arbetet med att 
digitalisera ansökningsprocessen.

Regeringen har gett ett f lertal myndigheter i uppdrag 
att under 2016–2018 ställa praktikplatser till förfogande åt 
personer med funktionsnedsättning och nyanlända arbetssö-
kande. Universitetet tog emot fem personer med funktions-
nedsättning, två kvinnor och tre män samt fyra nyanlända 
arbetssökande, tre män och en kvinna.

Kompetensutveckling är en viktig del i kompetens-
försörjningen. Under året har 65 kurser och utbildningar 
erbjudits via universitetets internutbildningssystem. Därutö-
ver har f lera institutioner satsat på en introducerande dokto-
randkurs för att förbättra doktorandernas genomströmning.  
Flera ledarutvecklingsprogram har påbörjats eller slutförts, 
exempelvis Juniora lovande forskare, Leadership in Acade-
mia, Chefsutbildning och Leda utan att vara chef. Ansvariga 
ledarutvecklingskonsulter har fått ett tydligt uppdrag att 
integrera lika villkor och jämställdhetsperspektiv i samtliga 
ledar- och medarbetarutbildningar.

Figur
28 Kompetensförsörjning

(%)  2015 2016 2017 

Andel lärare med 
vetenskaplig/konstnärlig
kompetens  81 80 81 
 varav kvinnor/män, % 69/31 66/34 67/88

Andel forskningsämnen 
med hög handledarkapacitet 51 54 54 
 
KÄLLA: PRIMULA
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Figur
30 Sjukfrånvaro

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

2017  –29 år 30–49 år 50 år– Totalt
Kvinnor 6,26 3,77 4,09 4,09
Män  1,37 1,3 3,17 1,96

Totalt 3,14 2,45 3,62 2,95
    
2016  –29 år 30–49 år 50 år– Totalt
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– Totalt
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

KÄLLA:  PRIMULA

Figur
31 Långtidssjukfrånvaro

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

2017  –29 år 30–49 år 50 år– Totalt 
Kvinnor 82 64 55 63
Män  83 54 67 64

Totalt 82 61 60 63

2016  –29 år 30–49 år 50 år– Totalt 
Kvinnor 55 65 52 60
Män  67 54 55 56

Totalt 61 63 53 59

2015  –29 år 30–49 år 50 år– Totalt
Kvinnor 20 63 64 62
Män  80 45 56 54

Totalt 56 58 61 59

KÄLLA:  PRIMULA

 ■ Särskilt uppdrag vid professorsrekrytering

Under 2017-2019 har lärosätet ett uppdrag att uppnå mål för köns fördel-
ningen bland nyrekryterade professorer, om 33 procent kvinnor. I målet 
inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade 
professorer.

Universitetet fortsatte att implementera en genusmedveten 
och hållbar kompetensförsörjning. Totalt rekryterades eller 
befordrades 17 professorer under året. Av dessa utgjorde 65 % 
kvinnor och 35 % män. Det är ett högt utfall i förhållande 
till uppdrag i regleringsbrev, vilket till viss del kan förklaras 
av att universitetet fram till 2016 gjorde interna satsningar 
för att stimulera rekrytering och befordran av underrepre-
senterat kön, framförallt avseende professorer. En övervä-
gande del av rekryterade professorer är män medan majori-
teten av befordrade professorer är kvinnor.

 ■ Jämställdhetsintegrering

 Universitet ska ta fram en plan för hur lärosätet avser att utveckla 
arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra 
till att nå de jämställdhetspolitiska målen, till exempel i fråga om lika 
möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval, och genomströmning. 
I årsredovisning ska åtgärder och resultat utifrån planen redovisas. 

Universitetets handlingsplan för jämställdhetsintegrering 
2017–2019 beslutades under våren. Flertalet aktiviteter som 
identifierats som utvecklingsinsatser påbörjades. Ett veten-
skapligt processtöd utformades för verksamheternas fortsatta 
arbete med jämställdhetsintegrering och universitetet fortsatte 
att arbeta för att jämställdhetsperspektivet ska vara integre-
rat i planering, genomförande och uppföljning av kurser och 
program. Åtgärder har vidtagits för att motverka könsbundna 
studieval, samt fortsatt implementera genusmedvetet förhåll-
ningssätt vid rekrytering av medarbetare. Vidare har arbete för 
att utveckla forskningsfinansieringsprocessen avseende genus 
påbörjats och nyckeltal för uppföljning implementerats i ordi-
narie uppföljningsprocesser. 

 ■ Sjukfrånvaro   

  Uppgift skall lämnas om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom 
under räkenskapsåret, den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under 
en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer, sjukfrånvaron för kvinnor 
respektive män samt sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller 
yngre, 30-49 år och 50 år eller äldre.

Sjukfrånvaron ökade marginellt. I samtliga personalgrupper 
hade kvinnorna ett genomgående högre sjuktal än männen. 
Universitetet fortsatte att utveckla det proaktiva arbetet för 
att motverka sjukfrånvaron och genomförde tillsammans med 
Doktorandsektionen en utbildningsinsats på tema hälsa för 
målgruppen doktorander. Samarbetet med och uppdraget för 
företagshälsovården förtydligades. 

Figur
29 Rekryterade och befordrade professorer 2017

Rekryterade och befordrare
professorer 2017

35%

Män

65%

Kvinnor

KÄLLA: PRIMULA
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Figur
32 Resultaträkning 2017

(mnkr) 2015 2016  2017

VERKSAMHETENS INTÄKTER    

Anslag 1 014 1 024 1 038 1
Avgift 132 133 103 -23
Bidrag 482 481 483 0
Räntor 1 1 1 0

Summa 1 629 1 639 1 625 1

    

VERKSAMHETENS KOSTNADER   
Personal 1 069 1 078 1 048 -3
Lokaler 194 216 218 1
Övrig drift 370 346 318 -8
Räntor 2 3 3 0

Avskrivningar 41 45 49 9

Summa 1 677 1 688 1 636 -3

    

Verksamhetsutfall -47 -49 -11 

Resultat från andelar    
i dotterbolag och     
intresseföretag 0 0 -1 

Årets kapital- 
förändring -48 -49 -12 

KÄLLA: AGRESSO

Förändr. %
2016-2017

Efter några år av kraftig expansion har universitetets tillväxt börjat plana ut. Den positiva 
utvecklingstakten för extern forskningsfinansiering har dämpats och studentvolymen är sedan 
flera år tillbaka större än anslaget medger. Med ett höjt anslag har universitetet kapacitet att 
utbilda 10 000 helårsstudenter per år. Framtidens utmaningar är ökad extern finansiering, ökat 
anslag inom grundutbildning och fortsatta effektiviseringar.

Universitetets målsättning är att skapa goda förutsättningar med en ekonomi i balans.

EKONOMI I BALANS

EKONOMISK
UTVECKLING

Finansiell
styrka

   17%
  2017

 2014 2015 2016
 24% 20% 17%

Omsättning fördelat
mellan grundutbildning

och forskning

   43% |  57%
  2017

 2014 2015 2016
 43% |   57% 43% |   57% 43% |   57%

Externa
forskningsintäkter

   545
   2017

 2014 2015 2016
 587 584 574

Utveckling

Utveckling Utveckling

GU FO Mnkr

 ■ Ekonomiskt resultat och utveckling

Luleå tekniska universitet har sedan 2010 expanderat kraftigt 
främst inom forskningen, vars andel nu närmar sig 60 procent 
av verksamheten. Under expansionen har verksamheten re-
dovisat stora ekonomiska överskott och ansamlat ett myndig-
hetskapital. Dock började tillväxten plana ut under 2015 och 
har så fortsatt under de två följande åren. Orsaken är att den 

tidigare positiva utvecklingstakten för extern forskningsfinan-
siering har bromsats upp och att grundutbildningen sedan 
flera år har uppnått takbeloppet för anslaget. Den avstan-
nade tillväxten resulterade i att intäktsomslutningen under 
2017 låg på samma nivå som de tre föregående åren, drygt 
1,6 miljarder kronor. Det har inneburit en negativ kapital-
förändring då kostnaderna inte följt intäktsutvecklingen. De 
negativa resultaten har övergått från att vara jämnt fördelat 
mellan utbildning och forskning, till att för 2017 återfinnas 
inom forskning. Orsaken är tidigare avsatta medel till inves-
teringar men även underfinansierad verksamhet vid ett antal 
forskningsmiljöer.

Figur
33 Andel anslag och externa medel 2017 (2016)

Anslag 40% (39)Externa 60% (61)

Externa 6% (6)Anslag 94% (94)

Anslag 40% (39)Externa 60% (61)

Externa 6% (6)Anslag 94% (94)

FORSKNING

UTBILDNING

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

Intäkter 707 7 847  64 1 625
Kostnader 702 6 864 64 1 636

Verksamhetsutfall 5 1  -17 0 -11

Resultat dotterföretag   -1  -1

Kapitalförändring 5 1 -18 0 -12

KÄLLA: AGRESSO

Figur
36 Intäkter, kostnader och verksamhetsutfall per verksamhet för 2017

Figur
34 Intäkter och kostnader 2017 (2016)

Lokaler 13% (13)

Drift 23% (23)

Personal 64% (64)

Anslag 64% (62)Externa 36% (38)

Lokaler 13% (13)

Drift 23% (23)

Personal 64% (64)

Anslag 64% (62)Externa 36% (38)

KOSTNADER

INTÄKTER

KÄLLA: AGRESSO

Efter tecken på avmattning av expansionen inom utbild-
ning och forskning, byggde budgetberäkningarna för 
2018-2020 på personalreduceringar med ett 60-tal perso-
ner. Under det gångna året har därför åtgärder vidtagits 
för att anpassa verksamheten till ett minskat ekonomiskt 
utrymme, bland annat genom senareläggning av planerade 
lokalinvesteringar, återhållsamhet vid nyanställningar, 
översyn av korttidsanställningar samt restriktion för övriga 
investeringar. 

Anpassningarna har gett önskad effekt redan under 2017 
med en minskning av antalet medarbetare. I budgetunder-
laget för 2019-2021 förväntas en viss uppgång av externa 
medel, men också ett fortsatt behov av ytterligare effektivi-
seringar, främst inom forskning och administration.

Den balanserade kapitalförändringen uppgick till 
282 mnkr, eller 17 procent av kostnadsomslutningen. 
Universitetets strategiska mål är att ha en finansiell styrka 
på 15 procent eller 270 mnkr år 2021. Efter f lera år med 
ett högt balanserat överskott, cirka 24 procent, har delar av 
myndighetskapitalet använts till överproduktionen inom 
utbildning samt till investeringar i infrastruktur för forsk-
ning och studentmiljöer. Sedan 2015 har dock ofinansierad 
verksamhet och driftsunderskott också bidragit till ett mins-
kat myndighetskapital. För att universitet ska upprätthålla 
myndighetskapitalet på en nivå på cirka 15 procent förut-
sätts att externfinansieringen ökar, att effektiviseringarna 
fortlöper samt att ofinansierad verksamhet åtgärdas. 

Som ett resultat av anpassningar och omstrukturering av 
verksamheten har antalet årsarbetskrafter minskat med 75 
och uppgår vid årets slut till 1 347. Minskningen har skett 
inom samtliga personalkategorier med undantag för profes-
sorer och biträdande professorer där en viss ökning syns. 
Personalkostnaderna har minskat med 30 mnkr, personal-
förändringar medför minskade kostnader med cirka 
56 mnkr samtidigt som löneökningar uppgår till cirka 
26 mnkr.

De senaste åren har det pågått ett f lertal ombyggna-
tioner och lokalanpassningar till syfte att dels utveckla 
campus områdena men även som en konsekvens av 
om organisationer inom verksamheten. Kostnaderna för 
lokaler uppgår 2017 till 218 mnkr, vilket är en ökning med 
2 mnkr jämfört med tidigare år. Lokalkostnadens andel 
(exklusive hyror från student-och gästforskarbostäder) av 
justerade totala kostnader ökade med 0,6 procentenheter till 
12,4 procent. Mot bakgrund av det ekonomiska läget och 
de historiskt sett ökade lokalkostnaderna har den framtida 
lokalplaneringen reviderats och långsiktsprognosen fram t ill 
och med 2021 omfattar därför främst löpande ombyggna-
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Figur
35 Finansiell styrka

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

KÄLLA: AGRESSO
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Figur
38 Lokalkostnader enligt SUHF-modell

(tkr) 2015 2016  2017

Lokalhyra 165 547 181 953 183 898
Mediakostnad (el, värme etc) 3 038 3 885 2 972
Kostnader för reparation och 
underhåll av lokaler 6 520 -260 4 163
Avskrivningskostnader 
förbättringsutgift 
på annans fastighet 650 1 262 1 803
Kostnader för lokalvård 15 108 17 712 16 959
Kostnader för bevakning, larm 
och skalskydd 2 909 2 802 2 884
Kostnader för lokaltillbehör och 
övriga lokalkostnader 4 065 4 310 5 330
Kostnader för egna fastigheter 0 0 0

Summa 197 618 211 664 218 009   
Area, kvm LOA vid årets utgång 129 037 127 417 122 408

Genomsnittlig lokalkostnad 
(kr/kvm LOA) 1 437 1 546 1 650

Lokalkostnader per kvadratmeter
Andel av justerade totala
kostnader, % 11,2 11,8 12,4   
Externa intäkter 10 318 16 377 12 707

Lokalhyra inkl. student- och 
gästforskarbostäder 174 811 200 680 199 435

Student- och gästforskarbostäder 9 264 18 727 15 537
Lokalhyra exkl. student- och 
gästforskarbostäder 165 547 181 953 183 898   
Lokalkostnader enligt
Resultaträkningen* 194 060 215 992 218 165

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

OBS! Tidigare utfall 2015-2016 är korrigerat (tillägg kostnader för 
lokalvård och omfördelning av kostnader avseende rep och underhåll 
samt övriga lokalkostnader)  

KÄLLA: AGRESSO

Figur
37
 Ersättning utbildning på grundnivå   
 och avancerad nivå

(mnkr) 2015 2016 2017 

Takbelopp enl regleringsbrev 630 635 644
Produktion1 655 676 654

Över tak1 26 41 52
Nyttjat anslagssparande 0 0 0
Sparade prestationer 26 41 52
Ersättning  630 635 644
1) Inkl. december prestationer

KÄLLA: LADOK RESP AGRESSO

tioner,  anpassningar samt en mindre planerad nybyggnad 
av kontor.

Under 2017 minskade driftskostnaderna med 28 mnkr 
jämfört med föregående år och uppgick vid årets slut till 
318 mnkr. 

Det negativa resultat för 2017, som prognostiserades i 
budgetunderlaget för 2017-2020, blev mindre än befarat, 

12 mnkr. Resultatet beror i huvudsak på underfinansierad 
verksamhet inom ett antal forskningsmiljöer.  Resultat-
förbättringen, cirka 28 mnkr, beror på att besparings åt-
gärderna fick ett stort genomslag redan 2017, varvid kost-
naderna blev cirka 63 mnkr lägre och externa medel cirka 
34 mnkr lägre än budgeterat. 

 ■ Utbildning på grundnivå 
 och avancerad nivå

Universitetets utbildningar har en fortsatt hög attraktionskraft 
med god studentrekrytering sedan ett flertal år. Antalet helårs-
studenter, totalt 7 599, låg kvar på ungefär samma nivå som 
året innan med endast en marginell minskning. Antalet nyre-
gistrerade studenter ökade något jämfört med 2016. Det in-
terna tak för fristående kurser som universitetet införde 2013 
till förmån för program, har inneburit en successiv halvering 
av studentvolymen för fristående kurs. Utfallet för året inne-
bar en marginell ökning jämfört med föregående år men låg 
fortsatt under det interna taket 1 250 helårsstudenter. Antalet 
programstudenter minskade med knappt 40 helårsstudenter 
under året.

Genomströmningen ökade med en procentenhet jämfört 
med 2016 och uppgick till 83 procent. Genomströmningen 
på fristående kurser ökade med nio procentenheter under 
året medan den ökade marginellt på program.  Bedöm-
ningen i långtidsprognosen är att genomströmningen kom-
mer att öka något och ligga kring 85 procent i slutet av 
perioden. 

Universitetets produktion överskred anslagets takbelopp 
med 11 mnkr vilket är femte året i rad och den sparade 
överproduktionen uppgick till 52 mnkr. Under åren 
2012-2014 nyttjade universitetet ett tidigare anslags-
sparande, cirka 60 mnkr, för att finansiera produktionen 
över tak beloppet.  

Anslaget till utbildning uppgick till 672 mnkr, vilket är 
nio mnkr högre än de två föregående åren. Efter två år med 
negativa resultat, visade utbildningen på ett positivt resultat 
om cirka sex mnkr. 

Externa medel, 41 mnkr, som finansierar utbildning lig-
ger kvar på samma nivå som föregående år.  Uppdragsverk-
samheten uppgick till sju mnkr och de externa beställarna 
av utbildning är främst statliga myndigheter.

 ■ Forskning och utbildning på forskarnivå 

Intäkterna till forskning uppgick till 911 mnkr, vilket är en 
minskning med 23 mnkr jämfört med 2016. Forskningsan-
slagen ökade med 5 mnkr, medan externa forskningsintäkter 
minskade med 29 mnkr varav 18 mnkr hänförs till avveck-
lingen av testanläggning för biogas. Bortsett från detta intäkts-
bortfall så har de externa forskningsintäkterna minskat med 
11 mnkr.

Flera av universitetets forskningsmiljöer har de senaste 
åren haft svårigheter att hitta extern finansiering. Under 
2017 visar forskningen ett ekonomiskt underskott med 
17 mnkr. 

Trots vikande externfinansiering har universitetet även 
fortsättningsvis en hög andel externfinansierad forskning. 
Andelen minskade under året med en procentenhet till 
60 procent. Den höga andelen externfinansiering begränsar 
universitetets möjligheter att göra egna strategiska satsningar, 
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då en alltför stor andel av anslagsmedlen är bundna till 
att samfinansiera externa projekt. 

Intäkter från forskningsråden minskade med 26 mnkr, 
men är trots nedgången en viktig finansiär för universitetet 
med 25 procent av de externa intäkterna.  Av de minskade 
intäkterna utgör en betydande del intäkter från Vinnova, 
40 mnkr, samtidigt som finansieringen från Formas ökade 
med 16 mnkr. Anledningen till detta är att f lera nya projekt 
startats med Formas som finansiär medan det motsatta gäller 
minskningen avseende Vinnova.

Finansieringen från statliga myndigheter minskade med 
27 mnkr, varav 18 mnkr avser Energimyndighetens tidigare 
finansiering av testanläggning för biogas. Resterande del 
av den minskade statliga finansieringen står f lertalet statliga 
myndigheter och universitet för. Universitetet har erhållit 
nya projekt, som befinner sig i en uppstartsfas. Detta åter-
speglas i posten oförbrukade bidrag.

EU:s strukturfonder har länge varit en stor och viktig 
finansiär för universitetet. I enlighet med strukturfondernas 
programperioder så varierar storleken på finansieringen. 
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KÄLLA: AGRESSO

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

(tkr) 2015 2016  2017 %, total

Vinnova 95 748 106 229 65 639 12
Svenska företag 105 030 105 889 87 553 16
Statens energimyndighet 70 061 57 779 44 994 8
EU-medel ramprogram 58 612 47 028 55 067 10
Formas 31 525 33 233 49 660 9
Trafikverket 28 009 27 930 27 884 5
Övriga 195 040 195 785 214 115 39

Summa 584 025 573 873 544 912 100

KÄLLA: AGRESSO

Nuvarande programperiod löper från 2014, men f lerta-
let projekt beviljades först hösten 2015 och under 2016. 
Under 2017 intäktsfördes 35 mnkr från EU:s strukturfon-
der, en ökning med 13 mnkr gentemot 2016. Intäktsnivån 
förväntas öka kommande år, dock inte till samma volym 
som under föregående programperiod.

Under året har intäkter från EU:s forskningsprogram 
ökat med åtta mnkr. Konkurrensen är hårdare inom 
H2020 än vid tidigare program, med f lera stora ansök-
ningar och därmed lägre beviljandegrad. Universitetet har  
erhållit ett f lertal nya projekt vilket återspeglas i posten 
oförbrukade bidrag, då större delen av projektmedlen 
utbetalas i samband med projektstart.

Svensk industri står för 16 procent av den externa forsk-
ningsfinansieringen, varav mer än hälften avser uppdrags-
forskning. Finansieringen uppgick till 88 mnkr, vilket är 
en minskning på 18 mnkr. 

 ■ Oförbrukade bidrag

Posten oförbrukade bidrag inom forskning, bestående av 
inbetalda medel som inte förbrukats för sitt ändamål, ökade 
med 27 mnkr till 297 mnkr.

Utvecklingen av de oförbrukade bidragen för de olika 
grupperna finansiärer framgår av figur 42.

Oförbrukade bidrag från statliga myndigheter har ökat 
med 11 mnkr jämfört med samma period föregående år, 
där Energimyndigheten står för ökningen. Likaså har de 
oförbrukade bidragen från EU:s forskningsprogram ökat, 
med 21 mnkr. 

Storleken på de oförbrukade bidragen är beroende av 
finansiärernas val av utbetalningsrutiner, men även av 
långa ledtider vid personalrekrytering i samband med pro-
jektstart. Cirka 75 procent av medlen kommer från statliga 
myndigheter, forskningsråd och EU:s forskningsprogram, 
där universitetet inte kan påverka finansiärens utbetal-
ningsperioder. 
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Figur
42 Oförbrukade bidrag inom forskning och 
 utbildning på forskarnivå per  finansiärsgrupp

(tkr) 2015 2016  2017

Forskningsråd 121 257 120 808 118 762
Statliga myndigheter 61 377 49 168 60 092
Kommuner/Landsting 2 699 6 367 9 551
Svenska företag 15 335 8 805 8 340
Svenska stiftelser 60 279 55 625 50 467
EU strukturfonder 614 414 605 
EU:s forskningsprogram 16 604 24 929 45 627 
Utländska företag m fl 7 552 4 274 3 866

Summa oförbrukade bidrag 285 717 270 390 297 310
varav oförbrukade bidrag för   
anläggningstillgångar 52 612 60 478 58 405

Oförbrukade bidrag anl.tillgångar i % 18% 22% 20%

KÄLLA: AGRESSO

Figur
41 Inbetalda bidrag inom forskning och utbildning 
 på forskarnivå per finansärsgrupp 

(tkr) 2015 2016  2017

Forskningsråd 172 982 176 965 155 343
Statliga myndigheter 149 385 144 895 148 874
Kommuner/Landsting 8 918 14 361 37 993
Svenska företag 30 430 27 467 32 754
Svenska stiftelser 42 520 49 138 42 759
EU:s strukturfonderer 24 609 6 782 29 376 
EU:s ramprogram 53 296 45 874  75 960

Utländska företag m fl 19 485 14 181 10 945

Inbetalda bidrag 501 625 479 663 534 003

Bidragsintäkter 473 714 468 644 467 438

Omsättning av inbetalda bidrag 94% 98% 88%

KÄLLA: AGRESSO

Figur
43 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 utbildning2 forskarutbildning forskning 

(tkr) 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

INTÄKTER   
Anslag 662 813 663 296 672 322     351 614 360 594 366 023  
Avgifter 17 181 22 455 19 106 4 743 5 901 7 091 19 136 20 918 12 524 90 780 83 681 64 220
Bidrag 8 727 12 675 14 792    473 714 468 644 467 438  
Finansiella intäkter 332 520 616 3 6 7 340 534  628 55 85 101

Summa intäkter 689 053 698 946 706 836 4 746 5 907 7 098 844 804 850 690 846 613 90 835 83 766 64 321

KOSTNADER
Personal 424 699 430 555 393 384 2 835 3 015 4 384 577 551 583 411 605 541 64 239 60 820 45 057
Lokaler 1 107 261 118 336 149 291 260 427 363 78 113 89 828 63 247 8 426 7 401 5 281
Övrigt 164 095 160 299 147 766 1 422 1 637 1 541 186 514 166 735 155 824 18 463 17 426 12 486
Finansiella kostnader 12 646 13 040 11 348 17 26 26 28 898 34 187 39 555 1 295 1 046 940

Summa kostnader 708 701 722 230 701 789 4 534 5 105 6 314 871 076 874 161 864 167 92 423 86 693 63 764

Verksamhetsutfall -19 648 -23 284 5 047 212 802 784 -26 272 -23 471 -17 554 -1 588 -2 927 557

Resultat från andelar 
i dotterbolag       -373 -511 -549

Transfereringar

Erhållna medel 1 107 495 670      56 580 56 710 47 989   
Lämnade bidrag -1 107 - 495 -670     -56 580 -56 710 -47 989   

Kapitalförändring -19 648 -23 284 5 047 212 802 784 -26 645 -23 982 -18 103 -1 588 -2 927 557

1 Från 2017 har fördelningsmodellen för lokalkostnader ändrats till fördelning utifrån löner som bas. I tidigare modell användes fördelningen typ av lokaler som bas. 
Från 2017 baseras kostnadsfördelningen på verksamhetens lokaltriggrar dvs den interna fördelningen av lokaler utifrån personalutnyttjandet.
2 I Uppdragsutbildning ingår i beställd utbildning. Under 2017 uppgick intäkterna för beställd utbildning till 981 tkr och kostnaderna till 981 tkr.

KÄLLA: AGRESSO
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           Avgiftsbelagd verksamhet, tkr

 Över-/ Över-/ Intäkter Kostnader Över-/ Ack. Över-/
Verksamhet underskott underskott år år underskott underskott
 t.o.m år 2015 år 2016 2017 2017 år 2017 utgående år 2017 
Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå      

Beställd utbildning 0 0 981 981 0 0
Uppdragsutbildning 2 385 820 6 111 5 333 777 3 982
Utbildning av studieavgifts-       
skyldiga studenter 254 -58 1 152 1 939 -787 -591
Övrigt 0 0 0 0 0 0

Summering 2 639 762 8 243 8 253 -10 3 391

      
Forskning eller utbildning 
på forskarnivå      

Uppdragsforskning 8 217 -2 744 62 947 62 697 250 5 723

Summering 8 217 -2 744 62 947 62 697 250 5 723

Verksamhet där krav på full 
kostnadstäckning inte gäller     

Högskoleprovet -784 52 727 377 351 -381
Upplåtande av bostadslägenhet      
  - utbytesprogram och gästforskare -740 -5 509 6 716 11 465 -4 749 -10 998
Övrigt 0 578 9 883 8 775 1 108 1 686

Summering -1 524 -4 879 17 326 20 617 -3 291 -9 694

1) From 2012 ingår inga finansiella intäkter eller kostnader i avgiftstabellen.
2) I tabell ingår inte §4 avgifter 14 426 tkr som redovisas i not 2 intäkter av avgifter och andra ersättningar.
 Årets omsättning av avgifter i tabellen uppgår till 88 516 tkr varav 71 190 tkr omfattar avgifter med krav på full kostnadstäckning.
 På denna del uppgår det ackumulerade överskottet till 9 114 tkr vilket inte överstiger 10% av årets omsättning. 

Figur
44
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RESULTATRÄKNING, TKR

 Not 17-01-01 16-01-01 
  17-12-31 16-12-31

VERKSAMHETENS INTÄKTER   
Intäkter av anslag 1 1 038 345 1 023 890
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 102 942 132 955
Intäkter av bidrag 3 482 229 481 319
Finansiella intäkter 4 1 353 1 145

      Summa  1 624 869 1 639 309
   

VERKSAMHETENS KOSTNADER   
Kostnader för personal 5 -1 048 365 -1 077 801
Kostnader för lokaler 6 -218 183 -215 992
Övriga driftkostnader 7 -317 618 -346 097
Finansiella kostnader 4 -2 835 -2 933
Avskrivningar och nedskrivningar 11,12 -49 034 -45 366

      Summa  – 1 636 035 -1 688 189
   

VERKSAMHETSUTFALL  -11 166 -48 880
   
Resultat från andelar i hel- och delägda företag 8 -549 -511
   

Transfereringar 9  
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag  3 227 3 079
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag  40 638 47 449
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag  4 794 6 677
Lämnade bidrag  -48 659 -57 205

      Saldo  0 0

Årets kapitalförändring 10 -11 715 -49 391
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 Not 17-01-01 16-01-01 
  17-12-31 16-12-31

TILLGÅNGAR   
Immateriella anläggningstillgångar 11 515 1 248

Balanserade utgifter för utveckling  459 1 168
Rättigheter och andra Immateriella anläggningstillgångar  56 80

Materiella anläggningstillgångar 12 194 390 199 773
Förbättringsutgifter på annans fastighet  17 147 8 276
Maskiner och inventarier  163 779 175 694
Pågående nyanläggningar  13 464 15 803

Finansiella anläggningstillgångar 13 8 201 7 943
Andelar i hel- och delägda företag  8 201 7 943

Varulager mm  309 415
Varulager och förråd  309 415

Kortfristiga fordringar  49 942 58 977
Kundfordringar  28 858 37 452
Fordringar hos andra myndigheter  21 034 21 410
Övriga kortfristiga fordringar  50 115

Periodavgränsningsposter 14 195 493 199 472
Förutbetalda kostnader  54 966 63 610
Upplupna bidragsintäkter  129 588 125 055
Övriga upplupna intäkter  10 939 10 807

Avräkning med statsverket 15 0 0
Kassa och bank 16 501 190 477 112

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  486 109 453 320
Kassa och bank  15 081 23 792

Summa tillgångar  950 040 944 940
   

KAPITAL OCH SKULDER   
Myndighetskapital 17 291 471 302 305

Statskapital  13 310 12 237
Donationskapital  106 106
Resultatandelar i hel- och delägda företag  -3 975 -3 271
Balanserad kapitalförändring  293 745 342 624
Kapitalförändring enligt resultaträkningen  -11 715 -49 391

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 18 14 032 12 399
Avsättningar för pensioner  4 648 3 455
Övriga avsättningar  9 384 8 944

Skulder mm  249 685 265 239
Lån i Riksgäldskontoret 19 135 941 132 803
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 20 33 285 35 618
Leverantörsskulder 21 48 525 55 255
Övriga kortfristiga skulder 22 31 933 41 563

Periodavgränsningsposter 23 394 852 364 997
Upplupna kostnader  74 126 71 709
Oförbrukade bidrag  309 126 280 425
Övriga förutbetalda intäkter  11 600 12 863

Summa kapital och skulder  950 040 944 940
   

Ansvarsförbindelser   
Övriga ansvarsförbindelser 24 0 5 000

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  17-12-31
UH 16   regl brev  ande    

2:19 Utbildning på grundnivå         
 och avancerad nivå  643 531    643 531 643 531 
2:19 ap. 1 Takbelopp, ram  643 531    643 531 643 531 
         
2:20 Forskning och         
 forskarutbildning  369 250    369 250 369 250 
2:20 ap 4 Basresurs, ram  369 250    369 250 369 250 
         
2:65 Särskilda medel till universitet   28 791    28 791 28 791 
 och högskolor (ramanslag)        
         
2:65 ap 19 Utbildning i rymdvetenskap  7 121    7 121 7 121 
 förlagd till kiruna        
         
2:65 ap 20 Decentraliserad utbildning  21 670    21 670 21 670 
         
Summa  0 1 041 572    1 041 572 1 041 572 0

ANSLAGSREDOVISNING, TKR

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (ramanslag)
Enligt regeringsbeslut III:3 2016-12-20, bilaga 1 får universitet och högskolor som redovisar fler helårsstudenter och helårsprestatio-
ner än vad som ger rätt till ersättning inom takbeloppet s k överproduktion sparas till följande budgetår för att då berättiga till erätt-
ning.  Överproduktionen uppgår till 51 854 tkr inkl tidigare års överproduktion på 40 790 tkr.

Forskning och utbildning på forskarnivå (ramanslag)
Regeringsbeslut III:12, 2016-12-20, Regleringsbrev 2017 för Luleå tekniska universitet, anslag för forskning/forskarutbildning, 
teknisk ram inkluderar 22 723 000 kr medel för strategiska forskningsområdet ”Hållbart nyttjande av naturresurser”. Till forsknings-
stiftelsen MEFOS har överförts 2 272 400 kr. För medlemsskapet i KIC Raw materials har Luleå tekniska universitet möjlighet att 
besluta om en årlig avgift på högst 1 000 000 kr. För år 2017 är 954 490 kr utbetalt.

Stöd för studentinflytande
Enligt regeringsbeslut III:9, 2017-12-13, ap 8  tilldelas Luleå tekniska universitet 879 000 kr år 2017 för att stödja studentinflytande.
Anslaget disponeras av kammarkollegiet och är utbetalt.

Integrationssatsning
Enligt regeringsbeslut III:9, 2017-12-13, ap15 punkt 4 tilldelas Luleå tekniska universitet 600 000 kr till kompletterande utbildning för 
ingenjörer och sjuksköterskor. Medlen ska användas för att planera för och bygga upp kompletterande utbildning för personer med 
avslutad utländsk utbildning. Anslaget disponeras av kammarkollegiet och är utbetalt.

Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor
Enligt regeringsbeslut III:9, 2017-12-13, ap 20 tilldelas Luleå tekniska universitet 7 266 000 kr för att bedriva verksamhet vid 
innovationskontor. Anslaget disponeras av kammarkollegiet och är utbetalt.

Utveckling av VFU i lärarutbildningen
Enligt regeringsbeslut III:9, 2017-12-13, ap 22 tilldelas Luleå tekniska universitet 1 923 000 kr till försöksverksamhet med
övningsskolor och övningsförskolor inom lärara- och förskollärarutbildningen. Anslaget disponeras av Kammarkollegiet 
och är utbetalt.

Särskilt kompletterande pedagogisk utbildning
Enligt regeringsbeslut III:9, 2017-12-13, ap 29 tilldelas Luleå tekniska universitet 1 163 824 kr för försöksverksamhet med särskilt 
kompletterande pedagogisk utbildning i samarbete med Teach of Sweden. Anslaget disponeras av kammarkollegiet och är utbetalt.

Stipendier för studenter som avses i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter
Enligt regeringsbeslut 111:12, 2017-09-28, Universitets- och högskolerådet ska universitet och högskolor tilldelas stipendier för 
studieavgiftsskyldiga studenter. Luleå tekniska universitet har för 2017 fått utbetalt 559 300 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 2017-01-01 – 2017-12-31

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 476 384 14 890 7 844 22 734

Teologi 0 0 0 0 0

Juridik 225 165 7 041 3 360 10 401

Samhällsv 1 268 1 086 39 714 22 160 61 874

Naturvet 677 556 36 142 25 029 61 171

Teknik 2 996 2 424 159 928 109 113 269 041

Farmaci 0 0 0 0 0

Vård 716 669 40 650 32 891 73 541

Odontologi 0 0 0 0 0

Medicin 225 199 14 297 15 368 29 665

Undervisning 235 201 8 955 8 011 16 966

Verksamhetsförlagd utb 115 87 6 182 4 572 10 754

Övrigt 49 45 2 092 1 557 3 649

Design 20 20 2 997 1 843 4 840

Konst 9 10 1 941 958 2 899

Musik 248 207 32 358 17 083 49 441

Opera 0 0 0 0 0

Teater 16 14 4 812 2 108 6 920

Media 42 37 12 961 9 156 22 117

Dans 12 15 2 578 1 753 4 331

Idrott 4 4 447 193 640

Summa 7 333 6 124 387 985 262 999 650 984
     
Takbelopp (tkr)     643 531
Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr)  7 453

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

 ■ Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden.       

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden. 
Totalt antal utbildade helårsstudenter ____20______inom design. Högst får _____20______avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 
Övriga helårsstudenter inom design har avräknats mot utbildningsområdet_______Teknik_________.

Totalt antal utbildade helårsstudenter ____9_______inom konst. Högst får ____14_______avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 
Övriga helårsstudenter inom konst har avräknats mot utbildningsområdet______Teknik__________.

Totalt antal utbildade helårsstudenter ______248_____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 _____42______inom media. Högst får _____50______avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 
Övriga helårsstudenter inom media har avräknats mot utbildningsområdet_____Teknik___________.

Totalt antal utbildade helårsstudenter ____12_______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 643 531
  + Ev. ingående anslagssparande 0

Summa (A) 643 531
 

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå  
 

 Ersättning för HPR från december föregående budgetår 3 611
 Utfall total ersättning enligt tabell 1 650 984
+ Ev. ingående överproduktion 40 790
 

Summa (B) 695 385
   

 
Summa (A-B) 1 -51 854
 
1 Positiv summa förs till tabell över anslagssparandet nedan.
Negativ summa förs till tabell över överproduktion nedan. 

 
Tabell. Anslagssparande  
Totalt utgående anslagssparande (A-B)
 - Ev. anslagssparande över 10 % av takbeloppet 2  
 
   

 
Utgående anslagssparande 0
  
Tabell. Överproduktion  

 
 Total utgående överproduktion  51 854
  - Ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet 2 0
  

Utgående överproduktion 51 854

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 2018.

UNDANTAG FRÅN BESTÄMMELSER   
Anslag grundutbildning, ramanslag 
Enligt regeringsbeslut 111:3, 2016-12-20, 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 111:3, 2016-12-20, 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 111:3, 2016-12-20, 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

Komponentavskrivningar
Komponent avskrivningar innebär att anläggningstillgången delas 
upp i olika delar som avskrivs var för sig utifrån sin förväntade 
nyttjandeperiod. Komponentavskrivningar gäller främst investeringar i 
samhällsändamål och vissa fastigheter. Andra exempel på samman-
satta tillgångar är fartyg, flygplan, specialbyggda fordon och större 
maskin-, forsknings- och markanläggningar. Gränsbelopp som 
används som riktlinje för komponentavskrivningar är om komponen-
ten utgör 20% av det totala anskaffningsvärdet, dock lägst 2 mnkr.
 
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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NOTER RESULTATRÄKNING, TKR
  Intäkter av anslag 	

 170101 160101 
 171231 161231

Grundutbildning 672 322 663 296
Forskning och forskarutbildning 369 250 363 673
Anslag från statsbudgeten för transferering 
(lämnade bidrag) -3 227 -3 079

SUMMA  1 038 345 1 023 890

  Intäkter av avgifter och 
  andra ersättningar 	

 170101 160101 
 171231 161231

Grundutbildning 19 106 22 455
Uppdragsutbildning 7 092 5 901
Forskning och forskarutbildning 12 524 20 918
Uppdragsforskning 64 220 83 681

SUMMA  102 942 132 955

Intäkter av avgifter och andra ersättningar* 75 182 92 099
Intäkter från myndigheter* 13 334 20 381
Avgifter enligt 4§ i avgiftsförordningen 13 147 20 062
Avgifter enligt 4§ i avgiftsförordningen, tjänsteexport  1 279 413

SUMMA  102 942 132 955

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

Not

02

   Övriga driftkostnader 	

 160101 
 161231

Korttidsinventarier och leasing -15 827 -16 306
Datorer och datatillbehör -57 054 -46 002
Material  -25 430 -40 423
Resor  -46 602 -54 351
Konsulter  -115 938 -113 916
Övriga driftskostnader  -56 767 -75 099

SUMMA  -317 618 -346 097

Driftkostnaderna minskade med 28 mnkr och beror på återhållsamhet 
för att följa de minskade intäkterna.

Not

07

   Intäkter av bidrag 	

 170101 160101 
 171231 161231

Bidrag från myndigheter 272 592 299 696
Bidrag från övriga 209 637 181 623

SUMMA  482 229 481 319

Not

03

  Resultat från andelar i 
  hel- och delägda företag 	

 170101 160101 
 171231 161231

LTU Holding AB -549 -511

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

Not

08

   Finansiella intäkter och kostnader 	

 170101 160101 
 171231 161231

Ränteintäkter från Riksgäldskontoret 685 606
Övriga finansiella intäkter 668 539

SUMMA  1 353 1 145

Räntekostnader lån hos riksgäldskontoret - 2 251 -2 306
Övriga finansiella kostnader -584 -627

SUMMA  -2 835 -2 933

Not

04

   Kostnader för personal 	

 170101 160101 
 171231 161231

Lönekostnader*) -675 134 -701 345
varav arvoden till styrelse och ej anställd personal -17 972 -20 658
Arbetsgivaravg, Pensionspremier o andra avg 
enl lag o avtal -347 928 -348 583
Övriga personalkostnader ( t ex företagshälsovård, 
traktamenten, kurs- och konferensavgifter) -25 303 -27 873
  

SUMMA  -1 048 365 -1 077 801
  
*) Lönekostnader avser s-koderna 4111-4119  
Personalkostnader uppgår till 1 048 mnkr och det är en minskning med 
30 mnkr jämfört med 2016.  
För lönekostnaderna har antalet årsarbetare minskat med 75 och uppgår till 
1 347 (1 422 år 2016).   
Förändringen av årsarbetskrafter har minskat kostnaderna med 56 mnkr. 
Lönerevisionen beräknas till 26 mnkr, delpensionen har ökat med 4 mnkr och 
semesterlöneskulden har minskat med 1 mnkr. Övriga personalkostnader har 
minskat med 3 mnkr. Sammantaget har kostnaderna minskat med 30 mnkr 
jämfört med föregående år.  

Not

05

  Kostnader för lokaler 	

 170101 160101 
 171231 161231

Total årshyra enligt hyresavtal -199 453 -200 680
Övriga lokalkostnader -18 730 -15 312

SUMMA  -218 183 -215 992

 

Not

06

Not

01
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NOTER BALANSRÄKNING, TKR
   Transfereringar per motpart	

 170101 160101 
 171231 161231

Medel som erhållits från statens budget för   
finansiering av bidrag, intäkter av anslag 3 227 3 079
Vetenskapsrådet 339 647
Vinnova  14 963 12 977
Formas  2 473 3 837
Statens energimyndighet 8 554 17 680
Tillväxtverket 6 173 871
Länsstyrelser 0 2 385
Statliga myndigheter övr 7 198 7 534
Univ. och högskolor 938 2 245
Kommuner  1 862 20
Landsting  23 364
Svenska företag 1 441 1 891
Övriga sv stiftelser 462 1 079
EU ramprogram -458 2 310
SSF  0 390
Jernkontoret 1 295 0
Utländska företag, org 149 623
Diverse bidrag 20 0

SUMMA  48 659 57 932
  
Statliga myndigheter -12 000 -19 068
Svenska stiftelser -5 153 -10 358
Svenska företag -29 101 -26 027
Övriga  -2 405 -2 479

LÄMNADE BIDRAG -48 659 -57 932

Not

09

  Årets kapitalförändring	

 170101 160101 
 171231 161231

Verksamhetsutfall -11 166 -48 880
Resultat från andelar i dotterföretag -549 -511

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING -11 715 -49 391  
Av not 17 framgår hur kapitalförändringen fördelar sig på verksamhetsgrenar. 

Not

10

   Immateriella anläggningstillgångar	

 170101 160101 
 171231 161231

BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLING  
Ing anskaffningsvärde 11 277 11 277
Ackumulerad avskrivning -10 109 -9 167
Årets avskrivning -708 -942

RESTVÄRDE 459 1 168
  
RÄTTIGHETER OCH ANDRA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Ing anskaffningsvärde 3 153 3 233
Årets investering 0 0
Årets utrangeringar/försäljning som hänförs till 2015 0 -80
Ackumulerad avskrivning -3 074 -3 091
Återförd avskrivning på sålt/utrangerat 
som hänförs till 2015  80
Årets avskrivning -24 -63

RESTVÄRDE 56 80

SUMMA  515 1 248

Not

11

  Materiella anläggningstillgångar

 170101 160101 
 171231 161231

FÖRBÄTTRINGSUTGIFTER PÅ 
ANNANS FASTIGHET  
IIng anskaffningsvärde 11 559 8 950
Årets investering 10 674 2 609
Ackumulerad avskrivning -3 283 -2 021
Årets avskrivning -1 803 -1 262

RESTVÄRDE 17 147 8 276 
 
MASKINER OCH INVENTARIER  
Ing anskaffningsvärde* 502 913 455 012
Årets investering 34 715 57 682
Årets utrangeringar/försäljning -2 425 -9 781
Ackumulerad avskrivning* -327 220 -293 628
Återförd avskrivning på sålt/utrangerat 2 295 9 508
Årets avskrivning -46 499 -43 099

RESTVÄRDE 163 779 175 694 
  
PÅGÅENDE NYANLÄGGNING  
Ingående anskaffningsvärde 15 803 9 604
Korrigering ingående anskaffningsvärde 2017, 
pga fel i 2016 utgående värde -195 -226
Årets investering 9 076 14 934
Aktiverat som anläggningstillgång -11 220 -8 509

RESTVÄRDE 13 464 15 803

SUMMA  194 390 199 773
  
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

   Finansiella anläggningstillgångar

 170101 160101 
 171231 161231

Andelar i LTU Holding AB 100% 100%
Innehavets omfattning  
Nominellt värde 1 000 st aktier á 100 kr  
Ingående anskaffningsvärde 7 943 7 560
Årets anskaffningar - aktieägartillskott 1 000 1 000
Årets justering av fg års resultat -193 -106
Årets resultatandel -549 -511

SUMMA  8 201 7 943

Värdet på LTU:s innehav av aktier har ökat med 171 tkr under året. Ökningen 
består av årets kapitaltillskott 2017 (1 mnkr) som har tilldelats LTU Holding AB 
har redovisat som ett aktieägartillskott. Därav har LTU Holdings resultat 
justerats för 2016 med: Prel resultat -511 tkr - Årets resultat -704 tkr = -193 tkr.
2017 års preliminära resultat uppgår till -549 tkr.  

Not

13
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NOTER BALANSRÄKNING, TKR
   Avräkning med statsverket

 170101 160101 
 171231 161231

ANSLAG I RÄNTEBÄRANDE FLÖDE  
Ingående balans 0 0
 - Redovisat mot anslag 1 041 572 1 026 969
 - Anslagsmedel som tillförts räntekonto -1 041 572 -1 026 969

UTGÅENDE BALANS AVSEENDE ANSLAG I 
RÄNTEBÄRANDE FLÖDE 0 0 

 

Not

15

   Kassa och bank

 170101 160101 
 171231 161231

Behållning räntekonto i RGK 486 109 453 320
Valutakonton  15 013 23 637
ICA Banken 68 155

SUMMA  501 190 477 112
  
Beviljad räntekontokredit enligt regleringsbrev 0 0 
 

Not

16

   Periodavgränsningsposter

 170101 160101 
 171231 161231

Förutbetalda hyreskostnader 42 493 46 626
Förutbetalda driftskostnader i testanläggning 0 0
Övriga förutbetalda kostnader 12 473 16 984

SUMMA  54 966 63 610
  
UPPLUPNA BIDRAGSINTÄKTER PER FINANSIÄR  
Vetenskapsrådet 3 204 3 117
Vinnova  7 347 9 574
Forte  16 237
Formas  1 824 533
Statens energimyndighet 6 984 8 543
Tillväxtverket 124 112
Länsstyrelser 617 16 462
Statliga myndigheter övr 5 026 3 768
Univ. och högskolor 351 3 720
Kommuner  2 225 772
Landsting  12 494 3 531
Svenska företag 11 966 19 776
Övriga sv stiftelser 12 655 7 643
Kempestiftelsen 1 752 1 519
Wallenbergsstiftelsen 11 741 610
Riksb jub fond 13 
Mistra  1 441 760
SSF  1 433 868
STINT  120 69
EU ramprogram 20 790 22 181
EU strukturfonder 14 199 11 249
EU, interreg 11 824 7 497
Utländska företag, org 1 442 2 514

SUMMA  129 588 125 055

Posten avser fordringar för upparbetade kostnader i bidragsfinansierade 
projekt där medel utbetalas i efterhand. 
En ny programperiod har påbörjats under 2016 för EU strukturfonder vilket 
förklarar dess ökning.

  
Övriga upplupna intäkter-inomstatliga 990 2 038
Övriga upplupna intäkter-utomstatliga 9 949 8 769

SUMMA  10 939 10 807

TOTALT  195 493 199 472 

 

Not

14
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NOTER BALANSRÄKNING, TKR

                    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 2016 512 11 725 -3 271 106 324 117 18 507 -49 391 302 305
Ingående balans 2017 512 11 725 -3 271 106 324 117 18 507 -49 391 302 305
Föregående års kapitalförändring   -511  -46 755 -2 125 49 391 0
Årets justering av fg års resultat LTU Holding AB  -193     -193
Årets kapitaltillskott LTU Holding AB  1 000      1 000
Årets kapitalförändring 73      -11 715 -11 642
Summa årets förändringar 73 1 000 -704 0 -46 755 -2 125 37 676 -10 835

Utgående balans 2017 585 12 725 -3 975 106 277 362 16 382 -11 715 291 471

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 tkr, kap.tillskott 2017 1 000 tkr = 12 725 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.

LTU redovisar anslagsfinansierad verksamhet och bidragsfinansierad verksamhet inom de två verksamhetsgrenarna, Grundutbildning och Forskning/ forskar-
utbildning. I och med det nationella införandet av SUHF:s fullkostnadsmodell 2009 och kravet på full kostnadstäckning bedömer LTU att den bidragsfinansierade 
verksamheten inte genererar något myndighetskapital.  Kapitalförändringen för Uppdragsutbildning och Uppdragsforskning, redovisas under rubriken avgifts-
belagd 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     113 949  5 047 118 996
Uppdragsverksamhet     7 205  784 7 989
Summa     121 154  5 831 126 985
Forskning/utbildning på forskarnivå        
Utbildning på forskarnivå och forskning     171 974 881 -18 103 154 752
Uppdragsverksamhet     9 177  557 9 734
Summa     181 151 881 -17 546 164 486

Totalt     302 305 881 -11 715 291 471

   MyndighetskapitaletNot

17

   Avsättningar för pensioner och 
   liknande förpliktelser

 170101 160101 
 171231 161231

Ingående avsättningar för pensioner* 3 455 6 072
 + årets pensionskostnad 4 942 782
 - årets pensionsutbetalningar -3 749 -3 399
Utgående avsättningar 4 648 3 455
Övriga avsättningar  9 384 8 944

UTGÅENDE SALDO 14 032 12 399

Årets pensionsförpliktelser för delpensioner utgör 3 802 tkr och avser  
16 personer.
Årets pensionsförpliktelser för särskild pensionsersättning utgör 845 tkr 
och avser 2 personer.
Övriga avsättning avser till 5 384 tkr kompetensutvecklingsmedel. Resterande 
4 mnkr avser återställnings- och rivningskostnader för testanläggning i Piteå 
vid ev nedläggning.

Not

18
   Lån i Riksgäldskontoret 

 170101 160101 
 171231 161231

INGÅENDE BALANS 132 803 114 514
Årets upptagna lån 29 684 50 156
Årets/ackumulerad amortering -26 546 -31 867

UTGÅENDE SALDO 135 941 132 803 

Ökningen av lånen är en följd av ökningen av investeringar.
  
Beviljad låneram 170 000 145 000 
 

Not

19

    Kortfristiga skulder till 
     andra myndigheter

 170101 160101 
 171231 161231

Arbetsgivaravgift 16 987 17 723
Mervärdesskatt 6 591 6 392
Övriga skulder till andra myndigheter 9 707 11 503

SUMMA  33 285 35 618

Not

20
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  Övriga kortfristiga skulder

 170101 160101 
 171231 161231

Avräkning EU-medel 15 013 23 637
Personalens skatter 16 810 17 719
Övriga skulder 110 207

SUMMA  31 933 41 563

Avräkning EU-medel avser medel på valutakontot i koordinatorsprojekt. 
 

Not

22

  Periodavgränsningsposter

 170101 160101 
 171231 161231

UPPLUPNA KOSTNADER  
Upplupna semesterlöneskulder 44 498 45 445
Upplupna löneskulder 10 890 10 515
Övriga upplupna kostnader 18 738 15 749

SUMMA  74 126 71 709
  
OFÖRBRUKADE BIDRAG PER FINANSIÄR  
Vetenskapsrådet 16 903 17 873
Vinnova  46 840 46 264
Forte  1 019 530
Formas  54 000 56 143
Statens energimyndighet 36 524 24 096
Tillväxtverket 0 724
Länsstyrelser 2 096 2 822
Statliga myndigheter övr 31 147 28 419
Univ. och högskolor 0 783
Landsting  4 394 290
Kommuner  5 188 6 078
Svenska företag 8 340 8 854
Övriga privata 614 947
Övriga sv stiftelser 7 596 7 151
Kempestiftelsen 38 630 42 050
Riksb jub fond 183 518
Wallenbergsstiftelsen 1510 2 401
SSF  1 429 2 444
STINT  837 583
Mistra  227 35
EU ramprogram 47 759 27 587
EU strukturfonder 605 414
Utländska företag, org 3 285 3 419

SUMMA  309 126 280 425
  
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 
avskrivningar till investeringar som beviljats bidrag.   
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  Periodavgränsningsposter, forts

 170101 160101 
 171231 161231

ÖVRIGA FÖRUTBETALDA INTÄKTER  
Förutbetalda intäkter- inomstatliga 905 1 147
Förutbetalda intäkter- utomstatliga 10 695 11 716

SUMMA  11 600 12 863
  

SUMMA  394 852 364 997
  
OFÖRBRUKADE BIDRAG - INOMSTATLIGA  
Förbrukas inom 3 månader 28 486 26 393
Förbrukas inom 4-12 månader 85 459 79 180
Förbrukas inom 1-3 år 73 749 41 908
Förbrukas inom 4- år  0

SUMMA  187 694 147 481
  
Oförbrukade bidrag med inomstatlig motpart uppgår till 187 694 tkr. 
 
Noten har tagits fram i enlighet med HfR redovisningsråds rekommendation. 
Metoden innebär en schablonberäkning av den genomsnittsliga omsättnings-
hastigheten/ förbrukningstakten. Förbrukningstakten för bidragsverksamhet 
med statlig finansiering bedöms sammantaget vara linjär.   
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  Ansvarsförbindelser

 170101 160101 
 171231 161231

TM Global Service AB 0 5 000
  
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. 

Uppstår ett underskott ska universitetet och Luleå kommun delvis dela ansvar 
och ekonomiska risk enligt separat avtal.

Total hyra för perioden uppgår till 20 mnkr.

Under år 2017 har universitetet täckt ett underskott på 4,5 mnkr,
totalt 10,1 mnkr för åren 2016-2017.  
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  Leverantörsskulder

 170101 160101 
 171231 161231

Leverantörsskulder - utomstatliga 44 000 51 344
Leverantörsskulder - utländska leverantörer 4 525 3 911

SUMMA  48 525 55 255
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VÄSENTLIGA UPPGIFTER
  2017 2016 2015 2014 2013

UTBILDNING OCH FORSKNING      
     

Totalt antal helårsstudenter1 7 599 7628 76714 79024 8315
 andel kvinnor 47% 50%   
 andel män 53% 50%   
Kostnad per helårsstudent (tkr) 92 95 93 88 82
Totalt antal helårsprestationer1 6 342 6273 6 4834 6497 6 787
 andel kvinnor 49% 50%   
 andel män 51% 50%   
Kostnad per helårsprestation (tkr) 111 115 109 108 101
Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst)7 25 29 11 8 5
Totalt antal nyantagna doktorander 92 83 131 108 93
 andel kvinnor 39% 35% 35% 36% 42%
 andel män 61% 65% 65% 64% 58%
Totalt antal doktorander med någon aktivitet (hela året) 570 566 625 594 596
 andel kvinnor 36% 36% 34% 33% 33%
 andel män 64% 64% 66% 67% 67%
Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 317 329 327 296 294
 andel kvinnor 36% 36% 34% 32% 30%
 andel män 64% 64% 66% 68% 70%
Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) 0 0 0 0 0
Genomsnittlig studietid för licentiatexamen 2,6 2,4 2,3 2,5 2,5
Genomsnittlig studietid för doktorsexamen 4,5 4,1 4,2 4,0 4,4
Totalt antal doktorsexamina 68 81 82 67 73
 andel kvinnor 25% 30%   
 andel män 75% 70%   
Totalt antal licentiatexamina 32 43 35 97 56
 andel kvinnor 34% 23%   
 andel män 66% 77%   
Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer3 850 885 673 668 580
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation 1 092 1 086 1 432 1 370 1 507

PERSONAL     
Totalt antal årsarbetskrafter 1 347 1 422 1 453 1 409 1 375
 andel kvinnor 46% 45% 44% 43% 43%
 andel män 54% 55% 56% 57% 57%
Medelantal anställda 1 667 1 765 1 736 1705 1 677
Totalt antal lärare (årsarb.) 547 578 593 580 555
 andel kvinnor 36% 36% 35% 35% 35%
 andel män 64% 64% 65% 65% 65%
Antal disputerade lärare (årsarb.) 464 482 487 462 435
 andel kvinnor 33% 33% 32% 30% 30%
 andel män 67% 67% 68% 70% 70%
Antal professorer (årsarb.) 143 140 136 123 114
 andel kvinnor 27% 22% 18% 15% 14%
 andel män 73% 78% 82% 85% 86%

EKONOMI     
Intäkter totalt (mnkr), varav 1 625 1 639 1 629 1 628 1 578
   utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 714 708 694 690 721
 – andel anslag (%) 94 94 96 95 95
 – andel externa intäkter (%) 6 6 4 5 5
   Forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 911 935 936 938 857
 –andel anslag (%) 40 39 38 37 39
 –andel externa intäkter (%)  60 61 62 63 61
Kostnader totalt (mnkr) 1 636 1 687 1 677 1 619 1 564
 –andel personal 64 64 64 63 62
 –andel lokaler 13 13 12 11 12
Lokalkostnader per kvm (kr)2 1 650 1 546 1 437 1 383 1 357
 –andel av justerade totala kostnader (%)5 12,4% 11,8% 11,2% 10,9% 
Balansomslutning (mnkr) 950 945 1 053 1041 1101
 – varav oförbrukade bidrag 309 280 295 321 305
 – varav årets kapitalförändring -12 -49 -48 6 12
 – varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 282 293 342 387 379

1 Exklusive uppdragsutbildning.     
2 Enligt SUHF:s modell åren 2013-2017     
3 Ny definition från och med 2017, konferensartiklar exkluderade. Värdet justerat 2013–2016.     
4 Uppgifterna från Årsredovisning 2015 är justerade.     
5 Uppgifterna från 2013 kan ej beräknas 
6 Värdet justerat 2017
7 Erasmus mundus, tredjelandsstudenter ej inkluderade    
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UPPGIFTER OM  UNIVERSITETSSTYRELSEN 2017

Ledamöter utsedda av regeringen 

Birgitta Vallgårda  28 tkr*

Jan-Ove Östensen 28 tkr*
Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Fordonsforskning och 
innovation, Vinnova, Volvo Technology AB, FRT Holding Sweden AB, Volvo 
Technology Japan Corp., Volvo Technology, LCC. 

Anita Johansson (1701-1704) 14 tkr*
Styrelsen Inlandsinnovation AB, Ledamot i Försäkringskassans styrelse. 

Gunnar Liljedahl (1701-1704) 9 tkr*
LTU Holding AB,  Fastighetsbolaget Lilium AB, Famliy holding AB, 
LTU Business AB, styrelseledamot

Per-Erik Lindvall (1701-1704) 9 tkr*
Botnia Exploration  AB ordförande, RISE ETC AB ordförande, 
Dalvi AB ledamot, Brexia Business AB ledamot

Karl Petersen (1701-1704) 9 tkr*
Kronan Exploatering AB, ordf., Norrbottens Föreningsarkiv, ordf. 

Maria Ågren (1701-1704) 9 tkr*
Vice ordförande Arbetsgivarverkets styrelse, Ledamot i Transport- 
styrelsens styrelse, Ledamot i Havs- och vattenmyndighetens 
insynsråd, Ledamot i IVL styrelse

Markus Gustafsson (1705-1712) 19 tkr*
VD Prime, styrelsemedlem i Invest i Norrbotten, Mobilaris, United Minds

Mikael Nyström (1705-1712) 19 tkr*

Ann Persson Grivas (1705-1712) 19 tkr*
Arlandarådet (ledamot), Entry Point North AB (ledamot), LFV Holding AB 
(ordförande), LFV Aviation Consulting AB (ordförande), NUAC HB 
(extern firmatecknare), LFV styrelse (ledamot) 

Mikael Ramström  (1705-1712)  19 tkr*
Nordic Rock Tech Centre AB (ledamot), EIT RawMaterials North AB (ledamot) 

Åsa Sundqvist (1705-1712) 19 tkr*
LKAB Berg & Betong (ordförande), LKAB Nät (ordförande), EIT RawMate-
rials GmbH samt e.V. (ledamot), Nordic Rock Tech Centre AB (ordförande), 
HYBRIT Development AB (ledamot), Metallurgiska Forskningsbolaget i Luleå 
AB (ledamot) 

Enligt regeringsbeslut utgår arvode till de externa ledamöterna med 28 000 kr 
per år. Till ordförande utgår ett arvode med 66 000kr per år.
Nedan redovisas skattepliktiga ersättningar och andra förmåner till ledamö-
terna samt deras uppdrag som styrelse- eller rådsledamot i andra statliga 
myndigheter samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag. I de fall inget 
annat anges avser representation för tiden: 2017-01-01-2017-12-31.

Ordförande utsedd av regeringen 

Eva Nordmark 66 tkr**
Folksam sak, vice ordförande

Rektor för Luleå tekniska universitet 

Johan Sterte (1701-1708) 909 tkr
Luleå Näringsliv AB, styrelseledamot. Luleå Näringsliv Holding AB, styrelsele-
damot. LTU Business AB, ordförande. LTU Holding AB, ordförande
Lunova AB, styrelseledamot. SICS North Swedish ICT AB, styrelseledamot
Geometrics AB, styrelseledamot. Swerera MEFOS AB, styrelseledamot
Strukturfond: Övervakningskommittén, styrelseledamot. SUNET, beslutande 
kommitté, styrelseledamot. Karlstads universitets styrelse, styrelseledamot
Insynsrådet vid Länsstyrelsen i Värmlands län, styrelseledamot

Verksamhetsföreträdare

Jan Berg  709 tkr

Maria Ask (1701-1704) 230 tkr
Sveriges Bygguniversitet. SBU, styrelseledamot

Staffan Lundström (1701-1704) 319 tkr

Wolfgang Birk (1705-1712) 483 tkr
CoSEI Europe AB, emaintence365 AB, emaintenance365 Holding AB, 
OProVAT EF

Maria Viklander (1705-1712) 614 tkr
 

Studeranderepresentanter

Simon Persson (1701-1706) 14 tkr
Stiftelsen Set. M. Kempe, ordförande;  Kårhusresturangen i Luleå AB, 
Ägarrerepresentant

Carl Johan Granqvist (1701-1706) 15 tkr
Vinkällaren Grappe AB,  Vinum Veritas Wine Agency AB

Elisabeth Häggquist (1701-1706) 203 tkr

Konrad Rundqvist (1707-1710) 7 tkr*
Huvudman i Stiftelsen Luleå Studentlokaler

Joakim Jakobsson (1707-1712) 14 tkr*

Martin Karlsson (1707-1712)  180 tkr

Elsa Stark (1711-1712) 7 tkr*
Styrelseledamot i stiftelsen Luleå studentlokaler, Ägarerepresentant 
i Kårhusresturangen i Luleå AB, styrelseledamot i Career centers styrelse 

*Arvodet utbetalades i  januari 2018
**Delar av arvodet utbetalades i  januari 2018

Myndigheten skall i årsredovisningen redovisa de 
skatte pliktiga ersättningar och andra förmåner som 

betalats ut under räkenskapsåret samt de framtida åtaganden 
som avtalats för var och en av 1. ledamöterna i myndighetens 
styrelse, 2.de ledamöter i myndighetens råd som utsetts av 
regeringen, 3.de ledande befattningshavare vid myndigheten 
som utsetts av regeringen. För dessa personer skall myndig-
heten också uppge uppdrag som styrelse- eller rådsledamot 
i andra statliga myndigheter samt uppdrag som styrelseleda-
mot i aktiebolag.

Erik Höglund (1709-1711) 329 tkr
Luleå Näringsliv AB, styrelseledamot. Luleå Näringsliv Holding AB, styrelsele-
damot. LTU Business AB, ordförande. LTU Holding AB, ordförande
Skellefteå Science City AB, styrelseledamot. Stiftelsen Teknikens Hus, 
styrelseordförande. Stiftelsen Curt Boströms fond, styrelseledamot. Stiftelsen 
Rut och Sten Brands fond, styrelseordförande. Stiftelsen Hjalmar Lundbom 
Research Centre, styrelseledamot. Stiftelsen LKAB Excellence Centre, 
styrelse ledamot. Stiftelsen Arne S Lundbergs fond för tillämpad Geoveten-
skap, styrelse ledamot. Stiftelsen LKAB Akademin, styrelseledamot. Stiftelsen 
Energitekniskt Centrum i Piteå, styrelseledamot. Stiftelsen Jacob Wallenbergs 
fond, styrelseledamot 

Birgitta Bergvall Kåreborn (1712-1712) 108 tkr
LTU Holding, Ordförande. LTU Business, Ordförande. Rune Anderssons 
Jubileumsstiftelse, Ordförande. Lulebo, styrelseledamot. Blekinge tekniska 
högskola, styrelseledamot. 
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Luleå tekniska universitet har landets enda 
civilingenjörsutbildning i rymdteknik och 
forskargrupper inom rymdområdet som 

samverkar med de främsta rymdaktörerna 
såväl globalt som regionalt. Universitetets 

rymdforskare söker efter liv på Mars, 
bygger och utvecklar minisatelliter och spelar 

en betydande roll när den svenska 
rymdframtiden tar form.
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I enlighet med kraven i förordning 2007:603 har universite-
tet bedrivit ett systematiskt arbete med intern styrning och 
kontroll. Med intern styrning avses det strukturerade arbetet 
med verksamhetsplanering och uppföljning där riskarbetet 
utgår från universitetets Vision LTU 2020, övergripande mål 
för verksamheten och omvärldsanalys. Med intern kontroll 
avses kontroll av att den löpande verksamheten bedrivs enligt 
gällande lagar, regler och policys där riskanalysen utgår från 
universitetets verksamhetskarta. Kontroller och resultat sam-
manställs 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 2017–2018 genomfördes en 
strategidag då risker identifierades och prioriterades. Arbe-
tet ledde till ett antal prioriterade utmaningar och risker 
inom områdena forskning, utbildning och kultur och miljö. 
Dessa blev utgångspunkter för de strategiska satsningar som 
fastställdes för perioden. De satsningar som gjordes bedöms 
ha bidragit till en positiv effekt på riskerna, men riskerna 
kvarstår då de är av karaktären ”inbyggda verksamhets-
risker”. En risk som ökat är den svaga tillväxten av externa 
forskningsmedel. En analys av universitetets forsknings-
intäkter genomfördes och en plan för åtgärder togs fram. 
Bland annat senarelades investeringar och byggnationer 
samtidigt som åtgärder för att minska personal- och drifts-
kostnader vidtogs. Sammantaget ledde åtgärderna till ett 

betydligt bättre resultat än prognostiserat. Verksamhets-
stödet fick i slutet av året ett besparingskrav i syfte att 
minska kostnaderna och skapa följsamhet gentemot institu-
tionernas ekonomi.

Minskade ungdomskullar och ökad konkurrens om 
studenter har gjort att risken ökat för att universitetet inte 
fyller  alla utbildningsplatser inom ett antal områden. En 
analys av studenttillströmningen genomfördes och ytter-
ligare åtgärder för att utveckla studentrekryteringsarbetet 
påbörjades, bland annat kommer en ny organisering av 
student rekrytering att genomföras under 2018.

Universitetet genomförde ett 40-tal olika internkontrol-
ler, varav ett tiotal ingått i den övergripande internkon-
trollplanen. En särskilt prioriterad process är Säkra intern 
miljö. Uppföljningar genomfördes löpande under året och 
har sammanställts och presenterats för universitetsstyrelsen. 
Resultatet av kontrollerna visade inte på några allvarliga 
brister som föranlett särskilda åtgärder, däremot framgår 
brister som renderar till behov av ökad information och 
utbildning. Metoderna och sättet att göra internkontroller 
utvecklades succesivt i syfte att upptäcka allvarliga risker. 

Internrevisionen granskade tre områden; ärendebe-
redning och beslutsfattande gällande forskarutbildning, 
förebyggande arbete mot oegentligheter samt samverkans-
avtal gällande forskarutbildning. Granskning av ett f järde 
område, konsulter vid LTU, påbörjades. Inom de granskade 
områdena konstaterades att det fanns förbättringsmöjlig-
heter. Arbetet med att ta tillvara internrevisionens förbätt-
ringsförslag påbörjades delvis under året.

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 2018

 Jan Berg Birgitta Bergvall-Kåreborn Wolfgang Birk 
  Rektor 
 

 Markus Gustafsson Joakim Jakobsson Martin Karlsson

 Mikael Nyström Ann Persson Grivas Mikael Ramström

 Elsa Stark Åsa Sundqvist Birgitta Vallgårda

 Maria Viklander  Jan-Ove Östensen

Eva Nordmark 
Ordförande



BILAGA 1 
Luleå tekniska universitets styrmått och mål för 2020
I universitetets interna styrning används 14 strategiska styrmått som indikatorer för att bedöma resultatutvecklingen i för-
hållande till strategins målsättningar. Målen för 2020 ska ses som strävansmål och universitetets bedömning är att några 
utfall redan nu är uppfyllda, att några rör sig mot målen samt att ett antal mått innebär utmaningar för att uppnå det lång-
siktiga målet. I dessa fall vidtas åtgärder. 

Måtten är indelade i områdena utbildning, forskning samt kultur och miljö. 

Styrmått Utfall Utfall Utfall Utfall Mål
  2014 2015 2016 2017 2020

Utbildning
Antal doktorsexamina 67 82 81 68 105
Beskrivning: Antal avlagda doktorsexamina 

Genomströmning på kurs för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå 82% 85% 82% 83% 85%
Beskrivning: Antal helårsprestationer/Antal helårsstudenter 

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

Kvarvarande studenter efter ett år 74% 74% 76% 75% 80%
Beskrivning: Antal kvarvarande studenter lp 1 eller lp 3 år 2 / 
Antal registrerade år 1. 

Studenternas nöjdhet med kvalitén i utbildningarna 65% 65% 63%** 62%** 70%
Beskrivning: Resultatet hämtas ur studentenkäten

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

Forskning
Andel högkvalitativa artiklar och konstnärliga produktioner  58% 66% 67% 86%* 80%
    
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 filosofiska fakultetsnämndens kriterier. Konferensartiklar inkluderas ej.
Totalt antal: Antal tidsskriftartiklar i kollegialt granskade internationella tidskrifter och bokserier som finns i de danska och norska auktoritetslistorna över god-
kända tidskrifter (nivå 2 och 1), eller i Web of Science, samt konstnärliga produktioner godkända enligt FFNs kriterier. 
*Definitionen har förändrats from 2017 då konferensartiklar exkluderats helt från måttet. 

Antal adjungerade professorer och gästprofessorer 70 72 86 87 90
Beskrivning: Sammanlagda antalet anställda med befattningen 
adjungerade professorer och gästprofessorer

Andel extern forskningsfinansiering 63% 62% 61% 60% 63%
Beskrivning: Externa forskningsintäkter / Totala forskningsintäkter 

Andel forskningsämnen med hög handledarkapacitet 49% 51% 54% 54% 75%
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.

Kultur och miljö    
Ledarskapsindex Mäts ej 76% Mäts ej Mäts ej *)
Beskrivning: Resultatet hämtas ur medarbetarenkäten 
      
Medarbetarindex Mäts ej 73% 73% Mäts ej *)
Beskrivning: Resultatet hämtas ur medarbetarenkäten 

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

Finansiell styrka 24% 20% 17% 17% 15%
Beskrivning: Kapitalförändringen enligt resultaträkningen+ 
balanserad kapitalförändring/Kostnadsomslutning  
     
Värdegrundsindex Mäts ej 67% Mäts ej Mäts ej *)
Beskrivning: Resultatet hämtas ur medarbetarenkäten 

*) Måttet är under omarbetning varför inga mål anges.
**)Svarsfrekvens Nöjdstudentindexenkät 2016: 21%, 2017: 19%
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BILAGA 2

Återrapporteringskrav 2017
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Trovärdighet och god forskningssed ..........................................51

Regleringsbrev för universitet och högskolor
Bedömning av reell kompetens ..................................................48
Dimensionering av och information om lärar- och 
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Kvalitetsförstärkning ...................................................................48
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UNIVERSITETETS HISTORIA

1971/1972
Högskolan i Luleå inrättas 
den 1 juli och maskinlinjen 
startar med 50 studenter 

i nybyggda D-huset.

1978/1979
Norrland får sin första och 
hittills enda Musikhögskola 

då musiklärarlinjen 
integreras i Högskolan.

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.

1985/1986
Stiftelsen Aurorum  med syftet att 
åstadkomma en utvecklingsby av 
företag i anslutning till Högskolan 

 bildas.

1989/1990
Högskolan får sina första 
professorer i konstnärligt 

utvecklingsarbete.

1991/1992
Högskolestyrelsen

antar Högskolans första 
verksamhetsidé. 

1993/1994
Utbildnings linjerna 
ersätts av program 

som innebär en större 
frihet för studenten att 

själv välja kurser.

1972/1973
Geoteknologilinjen startar och 
Högskolans första professor 

utnämns, Carl-Göran Nilsson, 
maskinkonstruktion.

1974/1975
Den första kullen civilingenjörer 

utexamineras och första 
professorsinstallationen äger 

rum i Gammelstads kyrka.

1977/1978
Lärarhögskolan och 
förskoleseminariet 

integreras  i högskolan.

1982/1983
Institutionen för Träteknik bildas 
och de första träteknologerna 

kommer till Skellefteå.

1988/1989
Ett nytt kårhus invigs på 

universitetsområdet.

1992/1993
Wibergsgården, en gåva från 

Caesar Wiberg till Högskolan, invigs.

1994/1995
CDT (Centrum för distansöver-

bryggande teknik) startar.

1995/1996
Teaterhögskolan invigs.

1997
Högskolan i Luleå byter namn till 

Luleå tekniska universitet, Sveriges 
första tekniska universitet.

1998
Ulla Westermark, professor 

i trämaterialteknik, blir 
universitetets första kvinnliga 

professor.

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

för hälsovetenskap.
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UNIVERSITETETS HISTORIA

2000
Start av MRC (Mäkitalo 

Research Center), ett nytt 
internationellt forskningscentra 

 med uppgift att utveckla 
distansöverbryggande mobila 

tjänster.

2002
Fyra nya medieutbildningar 

inrättas.

2003
Ett stort förändringsarbete för att 

forma en ny institutionsorganisation 
och administrativ organisation vid 

universitetet startar.

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

2007
LTU Innovation inrättas 

för att stödja kommersialiseringen 
av idéer från universitetet.

2010
Excellencecentrumet CAMM etableras på 
universitetet  som en del av regeringens 
strategiska satsning och ska arbeta med 
hållbart nyttjande av naturresurser inom 

gruv- och mineralområdet.

2011
Ett nytt nationellt excellencenter, CiiR, 

för forskning runt entreprenöriellt 
innovationssystem invigs. Centrat är ett 

samarbete mellan Luleå tekniska 
universitet och Umeå universitet. 

2012
Världens modernaste orgel, Orgel 
Acusticum invigs av poplegenden 

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. 

2016
Rymdforskningen vid universitetet 

placerar Sverige i framkant och beviljas 
prestigefull forskningsfinansiering från 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

För att främja forskning om snö, is och 
klimatpåverkan arrangerades den första 
internationella konferensen Frozen i maj. 

Inför höstterminen utökades lärarutbildningen 
med en specialpedagogutbildning och det 
nya programmet Grafisk design startade. 

Båda utbildningarna hade ett högt söktryck.

2015
Universitetet inviger en stor satsning på 
rymdforskning. Satsningen leds av en 

av universitetets nya rymdforskare som 
dessutom leder forskning om HABIT, 

Sveriges första forskningsinstrument som 
ska placeras på Mars. Forskare från uni-
versitet vann en prestigefull tävling i USA 
inom Internet of Things (IoT) för att man 
utvecklat en intelligent bergbult. Arbete 

har inletts, i samarbete med SICS 
Swedish ICT, att etablera ett 

forskningscenter för Big Data.

2014
Vetenskapens hus, en mötesplats för 
universitetet och allmänheten invigs. 

Vetenskapens hus drivs av de tre parterna 
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien 
(IVA), LKAB och Luleå tekniska universitet. 

Luleå tekniska universitet var en av sex 
orter i Europa som får ansvar för en viktig 
del av Europeiska unionens hittills största 

råvarusatsning ”Raw Materials”.

2017
Birgitta Bergvall-Kåreborn utsågs 

till ny rektor. Tre hedersdoktorer 
utnämndes, 20 professorer 

installerades 
 – tio kvinnor och tio män – 

och 75 doktorer promoverades 
under Akademisk högtid. 

Universitetet startade en arktisk 
snöakademi, blev värduniversitet 

för Svenskt Vattenkraftcentrum och 
grundlade med hjälp av medel från 

Vinnova ett kompetenscentrum, 
Drizzle, för utveckling av hållbara 

dagvattenlösningar. Samarbetet inom 
arktisk forskning stärktes och nya 
forskningsmedel tillfördes Svenskt 

förgasningscentrum där universitetet 
är huvudman. En miniatyrsatellit, 

byggd och utvecklad vid universitetet 
gick i omloppsbana runt jorden och 
nya forskningsrön om möjligheterna 

till vatten på Mars fick stor 
uppmärksamhet. 

Lärarutbildningen i Luleå firade 
110 år, Sveriges första och enda 

civilingenjörsutbildning i rymdteknik 
firade 20-årsjubileum och pilotsats-
ningen för att öka intresset för teknik 
bland tjejer – 5-TEK – blev en succé.
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