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11%

INTERNATIONELLT UTBYTE INOM UTBILDNING
Universitetet har avtal avseende utbildning med 282 universitet i 53 länder. Antal länder i respektive världsdel anges nedan.  
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tbildning, forskning, tekniska 
framsteg och innovationer 
har alltid varit bakomliggan
de drivkrafter för samhälls
omvandlingar. Så är det även 

i dag. Genom den utbildning och de forskningsresultat vi 
och andra lärosäten genererar – ofta ihop med olika samver
kanspartners – formar vi framtiden. Att vara en organisation 
som påverkar framtiden för så många människor och bran
scher för med sig ett stort ansvar. Under det gångna året har 
vi på Luleå tekniska universitet därför arbetat hårt med att 
ta fram vår nya vision, Vision 2030, som tar utgångspunkt i 
klassiska akademiska värden, våra styrkor och de samhälls
utmaningar och trender vi ser i dag.

Som universitet påverkas vi av den ökade polariseringen 
inom en rad olika områden: globalism mot nationalism, 
stad mot landsbygd, öppna mot stängda gränser. Under 2018 
har de systematiska och välorganiserade angreppen mot 
det öppna och demokratiska samhället, mot forskning och 
forskningsresultat, mot fakta och fria mediers roll varit tyd
liga. Universitetens roll som motkraft till dessa strömningar 
är viktiga. Som kunskapsbildare når vi tillsammans 
400 000 studenter. Vi synliggör vikten av vetenskap och 
forskningsresultat i både akademiska och populärvetenskap
liga sammanhang, vi står upp för alla människors lika värde 
och välkomnar studenter, forskare och medarbetare från 
olika länder och kulturer.

Under året har Luleå tekniska universitet arbetat med att 
förbereda och forma nya utbildningar som svarar mot fram
tidens behov. Våra studenter ska kunna förvänta sig utbild
ningar av hög kvalitet, med stark anknytning till forskning 
och högt ställda krav på kvalitet, hållbarhet, jämställdhet 
och internationalisering. Våra utbildningar behöver också 
vara f lexibla. Tillsammans med Högskolan i Gävle, och i 
nära samarbete med SSAB, LKAB och BillerudKorsnäs, 
utvecklar vi exempelvis korta kurser för yrkesverksamma 
specialister inom basindustrin. 

Under 2018 har vi stärkt vår samverkan med internatio
nella och nationella parter. Vi ökar kraftigt vårt deltagande i 

världens största råvarukonsortium, EU:s prestigeprojekt EIT 
Raw Materials. Vi har förlängt samarbetet med det globala 
teknikföretaget SKF inom området avancerad tillstånds
övervakning och vi genomför tillsammans med Höganäs en 
stor satsning på forskning om fossilfri ståltillverkning.

Luleå tekniska universitet är ett av landets främsta uni
versitet vad gäller uppdragsforskning och samverkansdok
torander som har sin anställning utanför akademin. Vår 
andel externfinansierad forskning är bland Sveriges högsta, 
och för att behålla den positionen måste vi fortsätta att 
utveckla spetsmiljöer och testbäddar som viktig infrastruk
tur för utbildning och forskning. Vi har under året invigt 
laboratorier för bland annat design, test och utveckling av 
rymdsystem, utveckling av teknikstöd i hemmen för per
soner med hälsorelaterade behov, samt byggkonstruktion 
och infrastruktur med en experimentell miljö för arktiska 
förhållanden.

Vi kan för 2018 också summera stora och framgångsrika 
forskningssatsningar, som RemoAge där nya arbetsmetoder 
med stöd av digitala lösningar utarbetats för att göra det 
möjligt för äldre och sjuka i glesbygd att bo kvar i sina hem. 
Det tvärvetenskapliga forsknings och innovationsprojektet 
Attract, Attraktiva, hållbara livsmiljöer i kallt klimat, har 
bland annat kommit med innovativa lösningar för lednings
förläggning i kallt klimat och automatisk projektering av 
hållbara byggnader, men också visat hur social inkludering 
kan öka en stads attraktivitet. 

I december blev det klart att Luleå tekniska universitet 
ska bygga en testmiljö för femte generationens mobiltele
foninätverk – en av de första 5Ginstallationerna som görs 
i Sverige. Projektet heter Wireless Innovation Arena och 
inkluderar Ericsson, Tieto, Telia, liksom ett stort antal små 
och medelstora företag och organisationer.

Arbetet med att utveckla och stärka Luleå tekniska  
universitet som landets ledande rymduniversitet fortskrider. 
Projektet Rymd för innovation och tillväxt, RIT, har fått 
fortsatt finansiering, vilket bland annat innebär f ler indu
stridoktorandprojekt och att en testbädd för rymd ska arbe
tas fram tillsammans med Institutet för rymdfysik, IRF.

En utmaning på nationell nivå har under f lera år varit ett 
vikande söktryck till landets högskoleutbildningar. På Luleå 
tekniska universitet ser vi att det totala antalet förstahands
sökande under 2018 ökade något. Till våra civilingenjörs
utbildningar är ökningen kraftigare. Detta är glädjande, 
inte minst i ljuset av den viktiga roll universitetet spelar för 
myndigheters, organisationers och företags kompetensför
sörjning. 

Vår bredd är vår styrka. För en fortsatt positiv utveckling 
av Luleå tekniska universitet tror jag på att integrera områ
den som fokuserar på teknik, konst och människa. Som rek
tor har jag under året stolt kunnat delta på Musikhögskolans 
40årsjubileum, installera Sveriges första professor i danspe
dagogik men också fått följa forskningen om gröna alterna

tiv för bil och f lygbränslen, ta del av framgångsrika projekt 
om hur barns och ungas fysiska aktivitet kan öka och se 
utformningen av en ny forskarskola, som ger minst åtta nya 
doktorander möjlighet att forska praktiknära i skolan.

Under 2018 har universitets nya ledning kommit på plats, 
med nya prorektorer och en ny vicerektor för rymd. Jag 
ser fram emot att tillsammans med dem och universitetets 
övriga  medarbetare fortsätta arbetet med vår nya vision, 
över gripande mål och strategier och förtydliga hur vi, uti
från vårt läge i den arktiska regionen, kan använda våra 
styrkor för att skapa global samhällsnytta. 

Birgitta Bergvall-Kåreborn
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en främsta uppgiften för Teknologkåren och Luleå 
studentkår är att företräda alla studenter i universitetets 

beredande och beslutande organ. Vi ska finnas där för att 
säkerställa att utbildningarna är så bra som möjligt och att 

de utvecklas på ett bra sätt. Att föra studenternas talan är 
kärnan av verksamheten. I vår verksamhet jobbar vi även med studiesociala frågor för att för
bättra upplevelsen för studenterna under deras tid på universitetet. 

Att skapa en kommunikationsväg mellan universitetsledning och gemene student är en 
utmaning. Som kår gäller det att agera språkrör för studenterna och föra deras talan när beslut 
om deras utbildning och studiemiljö tas. I tider av sociala medier och mycket information 
behöver vi aktivt arbeta för att tydliggöra kommunikation mellan universitet och student. 

I år har arbetet fokuserat på att studenterna på universitetet ska känna en trygghet och en 
glädje när de studerar. I det arbetet har kårerna arbetat med jämställdhet och jämlikhet i sina 
verksamheter. Som medlemsdrivna organisationer är det viktigt för oss att kunna företräda 
alla, oavsett bakgrund eller kön. Det arbete som inletts är långsiktigt och kommer att fortsätta 
över nästkommande mandatperioder. Vi jobbar även kontinuerligt med bostadsfrågan. Flera 
av de nya studenter som f lyttar till Luleå tvingas söka temporära lösningar under sin första tid. 
Sakta men säkert blir bostadssituationen bättre. Bland annat byggs i dagsläget 200 nya 
studentlägenheter mitt på campus. 

Luleå studentkår och Teknologkåren arbetar aktivt för att upprätthålla en god samverkan 
mellan varandra. Ett exempel är välkomstperioden för alla nya studenter. Med en kåröver
skridande arbetsgrupp som arbetar hela verksamhetsåret med projektet är det tydligt att det är 
ett kårgemensamt evenemang. Välkomstperioden är något vi är väldigt stolta över. Enligt en 
enkätuppföljning gjord dagarna efter välkomstperiodens avslut är över 95 procent av de nya 
studenterna nöjda med evenemanget. Det gemensamma arbetet kommer att fortlöpa för att 
säkerställa den goda kvaliteten. 

Att vara en del av kårens ledningsgrupp och driva en så stor organisation framåt är väldigt 
lärorikt och spännande. Den erfarenhet vi kårengagerade får på ett år kan ta f lera år att skaffa 
sig i arbetslivet. Vi kommer fortsätta att ifrågasätta och påverka tankar och förslag, alltid med 
studenternas bästa i tanken. 

 Oscar Eriksson  Anna Ahnér 
 kårordförande kårordförande
 luleå studentkår teknologkåren vid
  luleå tekniska universitet

D
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NYHETSÅRET 2018

Digitala vårdlösningar löser utmaningar
Universitetet har utvecklat och testat nya arbetsmetoder som ska 
möjliggöra för sjuka äldre personer i glesbygd att bo kvar i sina hem. 
Flera digitala lösningar har framgångsrikt implementerats inom pro-
jektet RemoAge. 

Akustikforskning påverkar framtidens konserthus
Forskare har undersökt hur olika former av konsertsalsakustik 
påverkar utövarnas upplevelser av framträdanden. Resultaten visar 
att akustiken påverkar tolkningen av musiken – en upptäckt som 
kan förändra designen av framtida konsertlokaler.

Forskarskola inom lärande 
Den nya forskarskolan inom lärande syftar till att säkerställa hög 
kvalitet i lärarutbildningen, öka attraktiviteten inom läraryrket och 
därmed trygga framtida kompetensbehov. 

Ökad fysisk aktivitet för unga 
I det tvärvetenskapliga projektet SICTA motiveras unga till mer 
vardagsmotion genom empowerment och gamification. 

Fortsatt ledande roll i Rymdsverige  
Projektet Rymd för innovation och tillväxt får en fortsättning i RIT 
2021. Genom samverkan mellan akademi, rymdindustrin och det 
offentliga, stärks universitetets roll som en av landets viktigaste 
aktörer i rymdbranschen. 

Indien får hjälp med konstgjorda glaciärer
Forskare ska hjälpa jordbrukare i norra Indien att säkra tillgången 
till vatten och därmed bidra till en mer hållbar utveckling i området. 
Målet är att hjälpa lokalbefolkningen att hitta lämpliga platser för 
konstgjorda glaciärer – ett verktyg för att bevara vatten.

Får en av Sveriges första 5G-installationer 
Universitetet ska bygga en testmiljö för femte generationens mobil-
telefoninätverk, 5G. Syftet är att etablera en forsknings- och inno-
vationsmiljö där företag, studenter och organisationer kan testa 
nya idéer, tillämpningar och användningsfall. 

Nationellt forskningscentrum om datacenter 
Universitetet startade ett nationellt forskningscentrum – Cloudberry 
Datacenters – inom energi- och resurseffektiva datacenter. Målet är 
att bli ett nav för forskning, utveckling, kunskapsbildning och imple-
mentering inom datacenterområdet.

Grönt bränsle för flyg och bil 
Fossila bränslen för svenskt inrikesflyg kan bytas ut mot bioflyg-
bränsle tillverkat av skogsrester. Forskning visar att svensktillverkad 
biobaserad metanolbränsle kan användas i bilmotorer. Vid LTU 
Green Fuels finns teknik för att framställa svensk metanol.  

Ny datortomograf stärker träforskning
En ny toppmodern datortomograf anpassad för materialet trä ger 
unika möjligheter för industriella tillämpningar och nya forsknings-
projekt, inte minst inom träindustriella processer och nya biobase-
rade byggnadsmaterial. 

Forskningsmedel till unik 3D-avbildningsmetod
Stiftelsen för strategisk forskning tilldelade 6,8 mnkr till forskning 
för att utveckla en ny avbildningsmetod som kan få stor betydelse 
för innovationer inom cancerdetektion, materialutveckling, miljö-
forskning och industri.

Förnyat samarbete med SKF
Universitetet och SKF har förlängt sitt samarbete kring avancerad 
tillståndsövervakning. Inom samarbetet utvecklas morgondagens 
teknologi för övervakning av maskiner med så kallade smarta 
lager.

NYHETSÅRET
2018

NYHETSÅRET
2018
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FORSKNING 
OCH 
INNOVATION

Extern forsknings- 
finansieringsgrad

2018

60%
 2015 2016 2017 
 62% 61% 60% 

Konstnärliga produktioner

2018

17
 2015 2016 2017 
 28 31 28 

Vetenskapliga publikationer 
medelcitering

2014-2017

0,93

FORSKNING SOM 
FÖRÄNDRAR
Universitetets målsättning är 
att visa på forskningsresultat 
med stor genomslagskraft 
avseende kunskapsförny-
else, innovation och nytta, 
att vara ledande inom våra 
starka forsknings- och inno-
vationsområden, att ha en 
hög teknologisk infrastruktur 
som stödjer vår experimen-
tella profil och att våra dok-
torer är eftertraktade och 
tar ledande positioner 
i samhället.

 2010-2013 2012-2015 2013-2015

 0,79 0,86 0,95

FORSKNING
OCH INNOVATION
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Universitetets forskningsresultat har under året bidragit till förnyad kunskap och 
innovationer med stark koppling till de stora samhällsutmaningarna för hållbar 
utveckling. Förtroendet för universitetets forskning har resulterat i ett ökat inflöde av 
externa medel. Forskningsframsteg har presenterats bland annat med koppling till 
hållbara flyg- och biltransporter, digitaliserade vårdlösningar och klimatförändringens 
effekter. Universitetet har påbörjat utvecklingen av en av Sveriges första 
testbäddar för femte generationens mobiltelefoninätverk, 5G, och en testbädd för 
rymdindustrin. De experimentella miljöerna har förstärkts med fyra nya labb där 
högteknologiska lösningar kan testas för utveckling av gruv-, rymd-, träindustri och 
för hälso- och sjukvård.

Vid Luleå tekniska universitet finns hög forsknings
kompetens inom 69 forskningsområden kopplade 
till teknik, konst, humaniora, hälsovetenskap och 

samhällsvetenskap. Forskningen omfattar till övervägande 
del tillämpad vetenskap och bedrivs i nära samarbete med 
internationella och nationella företag, ledande internatio
nella och nationella universitet, offentlig sektor och andra 
samarbetsparter.

 ■ Forskningsfinansiering

Universitetet ligger, i likhet med andra tekniska universitet 
i Sverige, på en hög nivå gällande extern finansiering av 
forskning. De totala forskningsintäkterna uppgick 2018 till 

 Externa intäkter, mnkr  Externa intäkter per finansiär, %-andel av total

Externa finansiärer

KÄLLA: AGRESSO
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947 mnkr, varav 60 procent finansieras av externa parter.  
Universitetet utmärker sig bland svenska lärosäten när 

det gäller forskning på uppdrag av industri och omgivande 
samhälle. Totalt sex procent av totala intäkter till forskning 
och utbildning på forskarnivå genereras via uppdragsforsk
ning. Genomsnittet för Sveriges universitet låg 2017 på fyra 
procent. Luleå tekniska universitet ligger i topp.

För att ytterligare stärka positionen och utveckla förut
sättningar för externfinansiering har universitetet priori
terat utvecklingsarbete med koppling till forskningsinfra
struktur och strategiska partnerskap. Under året har även 
kompetens utvecklingsinsatser genomförts i syfte att stötta 
forskare, projektledare och administratörer i ansöknings
processen av externa bidrag.  ■ Nationell extern finansiering

Svenska finansiärer har under 2018 bidragit med 80 procent 
av universitetets externa forskningsfinansiering. Intäkter 
från forskningsråd och statliga myndigheter utgör drygt 
hälften av de externa medlen. De enskilt största nationella 
forskningsfinansiärerna är Vinnova, Formas, Energimyn
digheten och ett f lertal svenska företag. 

Vinnova har under 2018 beviljat bidrag till universite
tet om 64 mnkr. Ett av de projekt som beviljats medel är 
GrönNano 3 med total projektbudget på 33 mnkr, varav 
11 mnkr har beviljats från Vinnova till universitetets forsk
ning. Forskningen syftar till att implementera och utveckla 
innovativa metoder för hållbar dagvattenhantering och har 
koppling till Vinnovas nationella kompetenscentrum på 
området, som sedan 2017 leds av Luleå tekniska universitet. 
Under senare år har forskning för att öka fysisk aktivitet 
bland unga pågått vid universitetet. Forskningen fortsätter 
och ett tvärvetenskapligt projekt med inriktning på folkhäl
sa med syfte att stärka barns aktiva transporter har beviljats 
fortsatt finansiering från Vinnova. Under de tre senaste åren 
har Vinnova beviljat finansiering till forskningsprojekt vid 
universitetet till ett belopp av 310 mnkr.

Formas har under 2018 beviljat 21 mnkr i forskningsme
del till sju olika projekt med koppling till ekologisk, ekono

misk och socialt hållbar samhällsutveckling inom områdena 
miljö, areella näringar och samhällsbyggande. 

Vetenskapsrådet har under året beviljat 17 mnkr i forsk
ningsmedel till fem olika projekt med koppling till natur
vetenskap och teknik. Forskningen rör bland annat utveck
ling av icke brandfarliga och miljövänliga batterier för elfor
don och omvandling av koldioxid till kemikalier. 

En annan viktig samarbetspartner och finansiär är 
Energi myndigheten. I dagsläget pågår forskningsprojekt vid 
universitetet, med finansiering från Energimyndigheten, 
om totalt 249 mnkr. Forskningen syftar till omställning 
för ett långsiktigt hållbart energisystem. De forskningspro
gram universitetet är delaktig inom har främst koppling till 
effektivisering och vidareutveckling av hållbara transporter, 
industri, elkraft och sol, vind och vattenenergi. Svenskt 
förgasningscentrum är finansierat från Energimyndigheten 
med totalt 78 mnkr, Svenskt Vattenkraftcentrum med totalt 
28 mnkr och Cloudberry Datacenters med totalt 20 mnkr. 
Bland projekt som beviljats finansiering under 2018 finns 
bland annat Den svenska stadens omställning till ett hållbart ener-
gisystem och Fler trähus för ett klimatsmart och hållbart samhälls-
byggande, med projektfinansiering på närmare sex respektive 
fem mnkr.

Inom ramen för EU-projektet SIMS har forskargruppen 
i robotik tagit fram en markgående, autonom AI robot 
som kan skanna av gruvmiljöer.

Trafikverket 
6% (5%) 

Övriga
40% (39%)

Vinnova
17% (12%)

Svenska företag
10% (16%)

EU-medel 
ramprogram
10% (10%)

Energi- 
myndigheten

9% (8%)

Formas
8% (9%)

2018 (2017)
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 EU-finansiering, mnkr

 2014 2015 2016 2017 2018

EU:s regionala program     
Regionala utvecklingsfonden 
Övre Norrland 19 4 15 23 24
Territoriella fonder 6 2  7 12 15
Kolarctic ENPI CBC 2 0 0 0 0

Total regionala program 28 6 22 35 39
Aktiva projekt (Antal) 63 60 40 56 64     
EU:s forskningsprogram     
Framework Programme 7 
och Horizon 2020¹ 56 53 40 47 42
Research Fund for Coal 
and Steel (RFCS) 6 4 3 4 4
EIT Raw Materials / EIT Digital¹ 6 2 4 4 7

Totalt forskningsprogram 68 59 47 55 53
Aktiva projekt (Antal) 74 79 90 83 90

KÄLLA: AGRESSO

Figur
3

Horizon 2020 har universitetet lämnat in 415 projektansök
ningar och beviljats 45 projekt (en total beviljandegrad på 
elva procent) varav universitetet koordinerar fem. 

Europeiska unionens hittills största råvarusatsning, inno
vationsprogrammet EIT Raw Materials, har en av sina sex 
Europeiska noder i Luleå. EIT RM är en strategiskt viktig 
forsknings och samverkansplattform för Luleå tekniska 
universitet och består av drygt 120 parter från hela Europa. 
Universitetet deltog som part eller koordinator i 20 ansök
ningar i utlysningen år 2018. Nio av ansökningarna har 
beviljats finansiering, varav sex innovationsprojekt och tre 
utbildningsprojekt. 

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. 
Under 2018 har universitetet beviljats finansiering i projekt 
som stärker Norrbotten som testregion inom områdena 5G 
och rymden. Inom det treåriga projektet Wireless Innovation 
Arena ska universitetet bygga en testmiljö för femte genera
tionens mobiltelefoninätverk, 5G. Arbetet med att utveckla 
och stärka Luleå tekniska universitet som landets ledande 
rymduniversitet fortsätter. Projektet Rymd för innovation och 
tillväxt, RIT, har fått fortsatt finansiering. Tillsammans med 
Institutet för rymdfysik ska en testbädd för rymd arbetas 
fram i projektet RIT 2021. Testbädden ska bli en platt
form för avancerade rymdtekniska tester av exempelvis nya 
system och komponenter på satelliter som ska skickas ut i 
rymden.

De territoriella fonderna omfattar fem olika interregio
nala program med olika geografiska programområden inom 
EU. Intäkterna fortsätter att öka för programmet Interreg 
Nord, som under 2018 har bidragit med 82 procent av EU
finansieringen från de territoriella fonderna. Universitetet 
har beviljats finansiering för nio ansökningar under 2018 
års utlysningar. Europeiska kommissionen har godkänt en 
programändring för Interreg Nord i december 2018 som 
innebär att programmet kommer att ha ytterligare 18,4 mil
joner euro att fördela i programområdet under kommande 
år. 

Av totalt 64 aktiva projekt under 2018 är 26 finansierade 
av den Regionala utvecklingsfonden Övre Norrland och 
resterande 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 
finansiering jämfört med de regionala programmen. 

Minskningen av externa medel från EU:s forsknings
program beror främst på att finansieringen inom det sjunde 
ramprogrammet (FP7) nu fasas ut. Mobilitetsprogrammet 

inom Horizon 2020, Marie Skolodowska Curie och även 
Research Fund for Coal and Steel visar en positiv utveck
ling.

Universitetet har deltagit i 22 projekt finansierade från 
EIT RawMaterials under 2018, vilket är en ökning med 
nästan 30 procent per år sedan de första projekten startade 
2016. Luleå tekniska universitet och LTU Business har f lest 
engagemang i EIT RawMaterials av alla medverkande par
ter. Under nästa räkenskapsår förväntas universitetet öka 
externfinansiering från EIT RawMaterials. 

 ■ Forsknings- och innovationsområden  

Universitetets forsknings och innovationsområden har 
uppdraget att utveckla mångvetenskapliga och institutions
övergripande frågeställningar. Inom flera områden är uni
versitetet nationellt och internationellt ledande och har 
 under året stärkt sin position. Här ges en kort presentation 
av dessa områden.

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

Effektiv innovation och organisation
Forskningsområdet vill bidra till ett attraktivt och hållbart 
samhälle via effektiva, kreativa, nyskapande och hållbara 
orga nisa tioner. Viktiga forskningsfält är hur arbetsplatser 
och arbets organisationer ska utformas utifrån enskilda indi
vider 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 värdeked
jan och är en attraktiv partner för hållbar utveckling inom 
gruv och mineralsektorn. Forskningen omfattar allt från 
prospektering, gruvproduktion och metallurgi till miljö
frågor och samhällsrelaterade aspekter på gruvdrift.

Förnybar energi
Forskningen möjliggör ett samhälle som använder naturens 
ändliga resurser på ett hållbart sätt. Bioenergi och bioraffi
naderiteknik, vatten och vindkraft samt energieffektivi
sering av industri och samhälle är strategiska områden där 
universitetet är på väg att skapa en internationellt ledande 
innovations och forskningsmiljö.

Gränsöverskridande konst och teknik
Att producera nyskapande konstupplevelser står i fokus för 
forskningen, liksom design av upplevelser, produkter och 
konstruktioner. Det bedrivs internationellt uppmärksam
mad forskning om hur konstnärlig kvalitet kan bidra till 
teknik och design som är hållbar, tillgänglig och attraktiv 

över tid, samt hur konstarterna kan utvecklas och förändras 
med nya teknologier.

Hållbara transporter
Hållbara transporter omfattar forskning och innovation för 
attraktiva, kostnadseffektiva och hållbara fraktlösningar. 
Universitetet bedriver idag ledande forskning inom under
hållsteknik för järnväg och väg samt fordonsteknik och for
donstestning med särskilt fokus på kallt klimat.

Hälsa
Inom området sker en bred samverkan för att möta utma
ningar  inom tre huvudområden: att främja och bevara 
hälsa, att möta sjukdom, funktionsnedsättning och det av
ancerade åldrandets konsekvenser samt att erbjuda hållbar 
hälsovård, sjukvård och omsorg.

Intelligenta industriella processer
En innovativ och konkurrenskraftig industri är viktigt för 
Sveriges och Europas framtid. För att säkra den positionen 
krävs konstant utveckling av industriella processer för att 
öka produktiviteten och samtidigt minska påfrestningarna 
på klimat och miljö. Universitetet leder utvecklingen i  
Sverige för att med hjälp av informations och kommunika
tionsteknik effektivisera basindustrier och andra industrier.

Lärande
Lärande är ett brett begrepp som inkluderar att utveckla 
kunskap för att ge bästa förutsättningar för framtidens skola, 
lärande i livets alla skeenden, modern pedagogik och teknik 
för livslångt lärande och ett lärande samhälle. Vid univer
sitetet finns ett brett spektrum av forskning kring lärande, 
exempelvis pedagogik, arbetsplatslärande och teknisk ut
veckling.

Möjliggörande IKT
Möjliggörande IKT forskar om tekniken som drivkraft i ett 
förändringsarbete. Området har en bred bas i universitetets 
forskningsresurser inom informations och kommunika
tionsområdet, där utvecklingen av ny IKTbaserad kunskap 
och tillämpningar drivs.

Rymden
Tillträde till rymden förenklas allt mer och utforskningen 
av den expanderas. Ny rymdteknik kommer möjliggöra 
kommunikations, positionerings och karttjänster som 
revolutionerar vardagen för majoriteten av jordens befolk
ning. Genom rymdforskning är universitetet en självklar 
nyckelaktör i den utvecklingen.

Smarta maskiner och material
Smarta maskiner och material inbegriper flera kompetens
områden såsom modellering, simulering, sensorer och app
likationer. Med ny teknik och nya material blir framtidens 
maskiner effektivare, lättare, smartare och säkrare samtidigt 
som maskinernas inverkan på natur, klimat och människor 
minimeras.

Annan prestigefull finansiering beviljades av Stiftelsen 
för strategisk forskning (SSF). Stiftelsen tilldelade närmare 
sju mnkr för att utveckla en ny tredimensionell avbildnings
metod som kan få stor betydelse för framtida forskning 
och innovation inom cancerdetektion, materialutveckling, 
miljö forskning och industri.

I ett forskningsprojekt som syftar till utveckling av själv
körande jordbruksmaskiner har SLOfonden vid Kungliga 
Skogs och lantbruksakademien tilldelat universitetets fors
kare närmare fyra mnkr.     

Trafikverket har under året beviljat nära 5,2 mnkr för ett 
nytt projekt som studerar hur utformning och planering av 
bebyggd miljö kan förbättra möjligheterna att röra sig till 
fots i svenska tätorter. 

I ett samverkansprojekt mellan LKAB, Kiruna kommun 
och Luleå tekniska universitet kommer 130 förskollärare 
och grundskollärare i Kiruna kommun att genomgå ett 
ledarskapsprogram för att utveckla sitt ledarskap i och utan
för klassrummet. Total budget uppgår till tio mnkr, varav  
50 procent finansieras av LKAB. 

 ■ EU-finansiering
Horizon 2020, EU:s stora ramprogram för forskning och 
innovation, syftar till att skapa samarbeten mellan olika ak
törer inom Europa. Under 2018 skickade universitetet in 74 
projektansökningar, varav 12 ansökningar i rollen som ko
ordinator. Hittills har fyra av projektansökningarna beviljats 
medel. Två av projekten handlar om att etablera testbäddar 
inom materialområdet. I projekten i-TRIBOMAT och 
FormPlanet ska universitetet tillsammans med parterna sam
ordna sina labbresurser och utveckla en testbädd som möter 
näringslivets behov av materialtester. Detta är en ny typ 
av projekt som vi kan förvänta oss se mer av i kommande 
ramprogram. Sedan starten 2014 av forskningsprogrammet 
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CAMM är ett centrum för avancerad gruvteknik och me
tallurgi som fokuserar på hållbart användande av naturre
surser, gruvor och mineral. Från och med 2016 startade en 
andra programperiod som pågår till 2020, nu under akrony
men CAMM2. CAMM2 genomför i samverkan med forsk
ningsinstitutet Sverim, tidigare Mefos.

Under året har CAMM2 finansierat 22 forskningspro
jekt inom fem verksamhetsområden och tre högriskprojekt. 
CAMM2finansierade projekt är tvärvetenskapligt fokuse
rade på hållbar gruvdrift, miljövänlig och effektiv teknik 
för gruvdrift och extraktion, återanvändning av skrot och 
avfall, minskning av emissioner och utveckling av mine
ralogiska mikroanalyser. Inom CAMM2 pågår f lera forsk
ningsprojekt som till exempel handlar om geologiska och 
geofysiska prospekteringsmetoder med fokus på Norrbot
ten, digital gruvdrift och autonom gruvutrustning, ventila

tion och luftkonditionering i djupa gruvor och alternativa 
reduktionsmedel i metallurgiska processer.

StandUp for Energy är ett samarbete mellan Luleå 
tekniska universitet, Uppsala universitet, Sveriges lantbruks
universitet och KTH. De övergripande målen är att minska 
kostnaderna för storskalig produktion av förnybar och håll
bar el till konsumenterna samt att utveckla kostnads effektiva 
och energisnåla hybrid och elfordon. Programmets forsk
nings och utvecklingsinsatser ska fokusera på samhälls
nyttiga och hållbara lösningar som enkelt kan överföras till 
industrin. 

Under året beviljades projektet HydroFlex finansiering 
via Horizon 2020. I projektet samverkar universitetet med 
16 partners från fem europeiska länder. Projektet syftar till 
att nå vetenskapliga och tekniska genombrott för att vatten

kraften ska fungera med hög f lexibilitet gällande produk
tion och lagringskapacitet. 

Pågående nationella projekt i samarbete med Vattenfall 
AB syftar bland annat till att optimera driften av vattenkraft 
och utveckla ekologisk hänsyn med fortsatt hög vattenkraft
produktion. Nya modeller har presenterats under året för att 
möta detta behov. I ett annat projekt pågår forskning för att 
utveckla detektion och modellering av frost, snö och is på 
vindkraftsblad. Ett nytt samarbete med Hohai University i 
Nanjing, Kina har lett till nya resultat gällande sedimenta
tion i f loder och älvar och studentarbeten har bidragit till 
att en ny typ av fisktrappa i kompositmaterial har byggts 
upp i Alterälven.

 ■ Nationella strategiska 
 forskningsområden 

Universitetet är verksamt i flera nationellt strategiskt vik
tiga forskningsområden bland annat genom Bio4Energy, 
CAMM och StandUp for Energy.

Bio4Energy är ett svenskt bioraffinadericentrum med be
toning på forskning som använder skogen som råmaterial 
för hållbar produktion av energi, nya material och biobräns
len. Centret är ett gemensamt nationellt forskningsprogram 
mellan Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Svenska  
lantbruksuniversitet och RISE Bioeconomy. Under året har 
en mängd forskningsresultat presenterats däribland den stora 
potential som finns att ersätta fossilt bil och flygbränsle till 
biobaserade, förnybara alternativ. 

Med hjälp av olika tekniska mätutrustningar 
studerar forskarna mänskligt handlande och 
under medvetna kognitiva processer i Depict Lab.
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 ■ Framsteg inom forskningen 

Universitet har som målsättning att visa på resultat med stor 
genomslagskraft avseende kunskapsförnyelse, innovation 
och nytta. Några exempel på betydelsefulla framsteg inom 
forskningen från det gångna året presenteras här. Presenta
tionen av forskningens framsteg är kortfattad i jämförelse 
med forskningens faktiska genomslag. För utförligare resul
tat, läs mer på www.ltu.se.

Forskning som bedrivs vid universitetet har i hög grad 
koppling till de stora samhällsutmaningarna som identifie
rats i FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. 
I redovisningen anges vilka globala mål forskningen kopplar 
till.

Digitaliseringen drabbar jämställdhet
Inom ramen för det Vinnovafinansierade forskningsprojek
tet RIKARE har en studie publicerats i tidskriften Journal 
of Business Venturing Insights och Harvard Business Review. 
Studien visar på effekter på jämställdheten när banker digi
taliserar tjänster och lägger ner lokala bankkontor. Studien 
tydliggör en tidigare okänd genuseffekt av bankers omställ
ning där företagande kvinnor får svårare att få banklån och 
tvingas in i desperata och extrema finansieringslösningar. 
Kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 5, 10

Potentiellt liv på Mars
En studie publicerad i Science behandlar frågan om före
komsten av metan på Mars, en av de största gåtorna vid 
prospek tering av planeten. Forskarna har kunnat se ett 
tydligt årstidsmönster gällande koncentrationen av metan i 
atmosfären. Säsongsvariationer ger en viktig ledtråd för att 
bestämma metanets ursprung som eventuellt kan härröra 
från tidigare levande organismer. Studien är gjord av fram
trädande forskare knutna till flera olika institutioner och 
universitet däribland Luleå tekniska universitet. Arbetet leds 
av NASA. 
Kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 1, 2, 4, 6, 7, 10, 
11, 13, 15

Enklare att mäta bränsle i rymdfarkoster
Två studentgrupper varav en från Luleå tekniska universitet, 
blev utvalda till Europeiska rymdorganisationens (ESA) pre
stigefulla program Fly Your Thesis! Under en parabolflygning 
genomförde studenterna ett experiment som är utvecklat 
vid universitet. Experimentet syftade till att förbättra meto
den för mätning av hur mycket bränsle som finns kvar under 
en rymdfarkosts hela livslängd, ett idag svårlöst problem 
inom rymdfarten. 
Kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 1, 2, 4, 6, 7, 10, 
11, 13, 15

Hela Sverige kan flyga på svensk skog
I en studie visar forskare kopplade till den nationella forsk
ningsmiljön Bio4Energy att dagens fossila bränsle för 
svenskt inrikesflyg kan bytas ut mot bioflygbränsle tillver
kat av skogsrester.  Vid LTU Green Fuels, en av världens 
mest avancerade pilotanläggningar för förgasning av olika 
slags bioprodukter till syntetgas och gröna bränslen, plane
ras för ett projekt för att starta en teknikdemonstration av 
grönt flygbränsle. Det kan sedan bli aktuellt att kommersia
lisera tillverkningen i en storskalig anläggning. Energimyn
digheten har beviljat finansiering för vidare forskning med 
förhoppning att inom ett par år producera och testa flyg
jetbränsle baserat på svenska skogsrester. Projektets aktörer 
spänner över hela flygindustrins värdekedja såsom flygbola
gen SAS, BRA, KLM, SkyNRG, forskningsinstitutet Rise 
och flertalet aktörer med koppling till den nya industrin: 
Ineratec, Schmidtsche Schack, Smurfit kappa, Sveaskog, Fly 
Green Fund, Svebio och Swedavia. 
Kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 9, 12, 13

Skogens rester blir bilens bränsle
Forskare inom forskningsmiljön Bio4Energy har konstaterat 
att en personbil och dess motor, tankad med svensktillver
kad biobaserat metanolbränsle, fortfarande fungerar optimalt 
efter 1 000 timmars körtid. Vid universitetet finns process
tekniken för att ta fram metanol från svenska skogsrester, 
vilket har tillverkats vid LTU Green Fuels.
Kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 9, 12, 13

Agenda 2030 är FN:s 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.

KÄLLA: FN-FÖRBUNDET, www.fn.se

AGENDA 2030 OCH 
FN:S GLOBALA MÅL FÖR 

HÅLLBAR UTVECKLING

Forskargruppen i robotik har utvecklat en bio-inspirerad 
”mänsklig” arm, uppbyggd av artificiella muskler.
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Råvara opåverkad vid utbyggnad av bioraffinaderier 
Forskning inom Bio4Energy visar att ökad produktion av 
biodrivmedel inte behöver påverka råvarutillgång eller pro
duktion av träprodukter och därmed ej heller priserna på 
råvara och träprodukter. I och med Sveriges goda tillgång på 
skog över hela landet finns det potential att bygga ut bioraf
finaderier och öka skogens resursutnyttjande. Forskningen 
bedrivs i samarbete med bland annat International Institute 
for Applied Systems Analysis och forskningsinstitutet Rise. 
Kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 6, 9, 13

Nordiska gruvföretag med potential för ökad hållbarhet 
Forskare har studerat hur nordiska gruvföretag tar ansvar 
för sin påverkan på samhället, ekonomiskt, miljömässigt och 
socialt. Forskningen visar att gruvindustrin tar ansvar men 
att det finns utrymme för förbättringar gällande antikor
ruption, resursanvändning, markanvändning, transporter 
och återvinning av metaller. 
Kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 3, 8, 9, 11, 13, 15

Virtuell gruvmiljö främjar innovationer och arbetsmiljö
Universitetet har skapat en virtuell underjordsgruva där 
man kan uppleva och röra sig i schakt och gångar tusen 
meter under jord. Den virtuella gruvmiljön är framtagen i 
samarbete mellan forskare i gruv och berganläggningstek
nik och visuell gestaltning. Den virtuella gruvan kommer 
att användas för utbildning och tester i säker miljö, vilket 
främjar arbetsmiljö och innovation inom gruvbranschen. 
Projektet är del av gruvteknikprojektet SIMS och finansie
ras av EU:s Horizon 2020.
Kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 8, 9

Attraktiva, hållbara livsmiljöer i kallt klimat
Det tvärvetenskapliga forsknings och innovationsprojektet 
Attract – Attraktiva, hållbara livsmiljöer i kallt klimat, avslutades 
med en konferens i Kiruna. Med de identifierade behoven 
som utgångspunkt bildades ett konsortium bestående av 
ett 20tal parter. Parterna har gemensamt utvecklat en rad 
innovativa lösningar, där det mest omtalade är byggandet 
och utvärderingen av Sveriges nordligaste passivhus. Andra 
lösningar inkluderar bland annat innovativ ledningsför
läggning i kallt klimat, automatisk projektering av hållbara 
byggnader, utformning samt utvärdering av ett flyttbart 
äldreboende samt hur social inkludering kan öka en stads 
attraktivitet.
Kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 3, 6, 7, 8, 9, 11

Dataspelsteknik utvecklar byggande i trä
Med det nya industriella träbyggandet växer flerbostadshus 
fram i moduler. Moderna hustillverkare har flera utma
ningar att hantera till exempel det stora informationsflödet 
kopplat till produktionen. Forskning visar på åtgärder som 
underlättar informationshanteringen, bland annat med hjälp 

av teknik från datorspelsvärlden. Forskningen bedrivs i sam
verkan med åtta industriella trähusbyggare.
Kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 8, 9, 12

Unik 3D-metod kan upptäcka cancer i tidigt skede
Universitetet har tilldelats 6,8 mnkr till forskning för att 
utveckla en ny 3Dmetod som kan få stor betydelse för 
innovationer inom cancerdetektion. Forskarna hoppas bland 
annat kunna utveckla en detekteringsmetod som kan upp
täcka cancer i ett tidigare skede, och på ett för patienten 
mindre plågsamt sätt. Metoden kan även komma att påverka 
innovatioer inom materialutveckling, miljöforskning och 
industri.
Kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 3

Östersjön förutser världshavens förändringar
Ett internationellt forskarteam med forskare från Luleå tek
niska universitet har lanserat Östersjöregionen som en mo
dell för att förutse och få bukt med kommande förändringar 
i världshavens kustområden. Enligt forskarna kan Östersjön 
fungera som en slags tidsmaskin som hjälper havsforskare att 
bättre förutse kommande globala förändringar. Innanha
vets lilla vattenvolym och det långsamma vattenutbytet med 
Nordatlanten förstärker effekter och många processer och 
interaktioner sker med högre hastighet än i andra hav. 
Studien är presenterad i Science Advances.
Kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 3, 6, 13, 14, 15

Glaciärer allt mer utsatta för klimatförändringar
Forskare har granskat 112 av bergskedjan Himalayas glaciä
rer och resultaten pekar på att de påverkas mer av klimat
förändringar än tidigare trott. Glaciärerna visar en kon
stant minskning i massa och areal samt förändringar i deras 
årstidsbundna rörelsemönster, vilket har en direkt koppling 
till den stigande temperaturen i regionen. Analyser visar hur 
glaciärerna rör sig över tid. Det är intressant eftersom gla
ciärens rörelse ytterst avgör i vilken takt den smälter. Stu
dien är publicerad i Natures högt rankade tidskrift Scientific 
Reports. 
Kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 3, 13

Digitala vårdlösningar möter demografisk utmaning
Under året avslutades projektet RemoAge som bedrevs i sam
arbete mellan Region Norrbotten, kommuner i Norrbot
ten, akademiska institutioner och lokala vårdgivare i Norge, 
Skottland och Sverige. Samarbetet syftade till att utarbeta 
och testa nya arbetsmetoder med stöd av digitala lösningar 
och möjliggöra för sjuka äldre personer boende i glesbygd 
att bo kvar i sina hem. Elva av Norrbottens 14 kommuner 
med tillhörande hälso och sjukvård samt över 200 patien
ter/brukare har deltagit. Totalt 400 medarbetare har utbil
dats i nya arbetssätt och ny teknik. Nio olika tjänster har 
testats varav åtta är implementerade.
Kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 3, 5

Filosofins betydelse vid omvårdnad av demenssjuka 
Vid sidan av viktiga praktiska implikationer bör filosofiskt 
djup inkluderas när sjuksköterskor vårdar äldre med de
mens. Forskning visar hur viktigt det är att diskutera vilka 
mänskliga behov som är nödvändiga för en människas liv 
och varför, samt vilka livsförhållanden som ger ett värdigt 
liv. Enligt forskningen bör fokus vara på vad ett värdigt liv 
ska innehålla och hur det kan säkerställas för personer med 
avancerad demens. Forskningen presenterades i tidskriften 
International Journal of Older People Nursing och prisades 
under 2018 som en av de bästa artiklarna.
Kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 3

Förebyggande åtgärder för äldre med fallrädsla
Forskare har tagit fram en ny modell för att bättre under
söka orsaken till nedsatt balans hos äldre med fallrädsla. 
Balansen består av många sensoriska och motoriska system 
som ska samarbeta. Hittills har forskningen undersökt ett 
eller två av dessa delsystem och relaterat till antingen ba
lansförmåga eller fallrelaterad oro. I den nya modellen har 
forskarna tittat på samarbetet mellan alla balansrelaterade 
system, vilket ger bättre verktyg för förebyggande arbete 
vid fallrädsla hos äldre.
Kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 3

Individuell eftervård motar hjärtinfarkt 
Forskning visar att många som drabbats av en andra hjärtin
farkt upplever att det innebär en annorlunda och mer allvar
lig händelse jämfört med den första hjärtinfarkten. En ökad 
medvetenhet uppstår då om vikten av att göra livsstilsför
ändringar med koppling till rökning, kost och motion. Per
soner som fått en andra hjärtinfarkt mår även psykiskt sämre 
efteråt, behöver längre tid för återhämtning och efterlyser 
en mer individuell eftervård i tidigare skede. 
Kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 3

Ökar motivation för barns fysiska aktivitet 
Forskare har utvecklat en skolbaserad metod som ökar an
delen barn som går och cyklar till skolan. Med hjälp av ga
mification, bland annat grundat i en studie av Pokemon Go, 
har barnens motivation ökat. Resultaten visar att barnen blir 
piggare, mer redo för skolan och att föräldrars attityder kan 
förändras. Nyckeln till beteendeförändringen är barnens en
tusiasm. Världens första vintercyklingsprojekt för barn har 
också genomförts. Projektet fick utmärkelsen Årets vinter
cykelinnovation av Vinnova och Cykelfrämjandet. Fortsatt 
forskningsfinansiering har beviljats under 2018 av Vinnova 
och Kronprinsessparets stiftelse.
Kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 3, 4, 12

Universitetets forskning inom träteknik sträcker sig över hela värdekedjan, från färdig träprodukt tillbaka till skogen.

FORSKNING
OCH INNOVATION



2524  LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET  |  ÅRSREDOVISNING 2018 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET  |  ÅRSREDOVISNING 2018

Drivkrafter för framtidens lärare 
Vilka motiv och drivkrafter har studenter som läser till lä
rare? Genom att analysera mer än 250 brev som skrivits 
av studenter antagna till olika lärarutbildningar på Luleå 
tekniska universitet, har forskarna hittat svaret på frågan. 
I breven framträdde fyra huvudanledningar till varför stu
denterna ville bli lärare: att skapa goda skolupplevelser, få 
ett givande yrke, fostra goda medborgare och vikten av att 
besitta värdefull kunskap.
Kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 4, 8, 11, 16

Akustikforskning påverkar framtidens konserthus
Forskare inom musikalisk gestaltning och ljudteknik har 
undersökt hur olika former av konsertsalsakustik påver
kar utövarnas upplevelser av musikframträdanden. Forsk
ningen konstaterar att akustiken har en faktisk inverkan 
på tolkningen av musiken – en upptäckt som kan förändra 
designen av framtida konsertlokaler. Enligt forskarna är det 
bättre att fysiskt ändra lokalens form istället för att använda 
tekniska lösningar. 
Kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 3, 11, 12, 13, 16

 ■ Forskningsinfrastruktur 

Forskningsinfrastruktur av hög kvalitet är en nyckelfaktor 
för universitetets konkurrenskraft. Universitetet har sedan 
flera år tillbaka en labbfond som möjliggör strategiska inves
teringar i laborativ infrastruktur. Årets utvecklingsarbete 
har bedrivits med fokus på effektivisering av infrastruktu
rernas hela livscykel från investering till drift och underhåll, 
ökat tillgängliggörande för externa parter samt avveckling 
av forskningsinfrastruktur. 

Under året har universitetets infrastruktur ytterligare 
förstärkts med Mining and Civil Engineering Lab, Human 
Health and Activity Lab, NanoSat lab och en CTskanner 
för trä.

Mining and Civil Engineering Lab
Mining and Civil Engineering Lab är ett laboratorium för 
byggkonstruktion och infrastruktur, en experimentell miljö 
för arktiska förhållanden. I labbet görs bland annat meka
nisk provning av stål, trä och betong, bergmekanisk och 
geoteknisk provning och mätning i fält. Hälften av verk
samheten i labbet är direkt knuten till universitetet och an

vänds inom både grundutbildning och forskning. Resteran
de del är direkt eller indirekt på uppdrag av externa företag 
och uppdragsgivare.

Human Health and Activity Lab
Human Health and Activity Lab (H2AL) används för forsk
ning och utbildning kring hur teknikstöd i hemmet kan ut
formas för personer med hälsorelaterade behov. På universi
tetet finns en träningslägenhet som utrustats med teknik för 
att exempelvis kunna identifiera, analysera och stödja var
dagliga aktiviteter. Målet är att H2AL ska erbjuda en inno
vativ mötesplats i brytpunkten mellan hälsa och teknik. 

NanoSat Lab 
I NanoSat Lab designas, testas och utvecklas rymdsystem 
ombord på rymdfarkoster i allmänhet och små satelliter i 
synnerhet. Etableringen av labbet är ett viktigt strategiskt 
steg i universitetets arbete för att stärka sin position som 
Sveriges rymduniversitet och för att bidra till tillväxt inom 
den svenska rymdbranschen.

CT-skanner för trä
Universitetet har genomfört en investering i en toppmodern 
datortomograf, CTskanner, speciellt anpassad för trä. CT
skannern ger unika möjligheter för industriella tillämpning
ar och nya forskningsprojekt inom framför allt träteknik. 
Investeringen på tio mnkr finansieras av Kempestiftelserna 
med sex mnkr, resterande del finansieras via universitetet. 

 ■ Vetenskaplig och konstnärlig produktion

Under de senaste åren har universitetet framgångsrikt satsat 
på att öka volymen av vetenskapliga artiklar och konstnär
liga produktioner för att främja målet om ökad synlighet i 
det internationella forskarsamhället. En central åtgärd är att 
uppmuntra publicering genom en prestationsbaserad intern 
resursfördelningsmodell. Den innebär att publiceringsersätt
ning utgår för vetenskapliga artiklar och konstnärliga pro
duktioner som uppnår internt fastställda kriterier. Satsning
en på publiceringsersättning har sedan införandet resulterat 
i en kulturförändring med en markant ökad publicering av 
universitetets forskningsresultat. Sett över en femårsperiod 
har antalet ersättningsberättigade tidskriftsartiklar ökat med 
cirka 32 procent. De senaste åren har publiceringsvolymen 
däremot stagnerat och jämfört med föregående år noteras en 
ökning med cirka 3,8 procent.

Utöver antalet vetenskapliga publikationer mäts även 
kostnaden per publikation. Produktionskostnaden per arti
kel är något lägre än föregående år vilket sannolikt beror på 
att antalet publikationer har ökat medan kostnaderna däre
mot är oförändrade.

En utmaning för universitetet är att öka publicerings
frekvensen i välrenommerade tidskrifter och därigenom 
öka konkurrenskraften. För att gagna en sådan utveckling 
implementerades 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 
2tidskrift i den danska eller norska listan över välrenom
merade vetenskapliga tidskrifter. Under 2018 har cirka 
90 procent av universitetets artiklar publicerats i högran
kade tidskrifter vilket är cirka 1,5 procentenheter högre än 
under 2017.

Antalet ersättningsberättigade konstnärliga produktioner 
har minskat med cirka 43 procent jämfört med föregående 
år. En anledning är att Institutionen för konst, kommuni
kation och lärande har haft pensionsavgångar av forskare 
med tidigare hög aktivitet. En annan förklaring är att vissa 
konstnärliga produktioner består av en serie framträdanden 
och därmed kan engagera forskaren under lång tid efter att 
produktionen är färdigställd. Av de konstnärliga produktio
ner som godkändes för ersättning bedömdes cirka 
35 procent som högkvalitativa i och med att de har före
kommit i ett sammanhang med högt internationellt anse
ende. Motsvarande siffra för 2017 var elva procent. Måtten 
för konstnärliga produktioner behöver dock tolkas med för
siktighet eftersom siffrorna är låga och därför känsliga för 
små förändringar.

Förutom att mäta universitetets publiceringsgrad i 
högrankade tidskrifter är det även relevant att utvärdera 
forskningens akademiska genomslag i termer av citeringar. 
De artiklar som universitetet har publicerat i Web of Sci
ence under perioden 2010–2013 har i genomsnitt erhållit 
0,79 fältnormerade citeringar. För perioden 2014–2017 
uppgår motsvarande siffra till cirka 0,93 – en ökning med 
cirka 18 procent. En fältnormerad medelcitering lägre än 
1,00 innebär att den genomsnittliga citeringsgraden vid 
lärosätet är lägre än världsgenomsnittet. Universitetet ligger 
fortfarande under världsgenomsnittet men utvecklingen är 
positiv.

Vetenskaplig produktion
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Professor Reza Emamis forskargrupp 
i rymdtekniska system utvecklar och 
bygger små satelliter. I omloppsbana 
kan satelliterna till exempel bidra med 
värdefull kunskap om vår atmosfär. 
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 ■ Utvärdering av forskningens kvalitet 

Universitetets forskningsämnen utvärderas årligen för att 
belysa framgång, synliggöra förbättringsområden och driva 
strategiskt utvecklingsarbete. I linje med universitetets mo
dell utvärderades de 69 forskningsämnena med avseende på 
ekonomisk utveckling, personalgruppens storlek och sam
mansättning, publikationer samt doktorander och doktors
examina. Resultat från 2017 låg till grund för utvärderingen.

Sju ämnen uppfyllde målnivåerna för samtliga utvärde
ringskriterier vilket är den historiskt högsta noteringen. Det 
övergripande resultatet visar på en fortsatt positiv utveck

ling av personalgruppens meriteringsnivå och en ökad 
publicering i högkvalitativa tidskrifter. En marginell ökning 
av antalet doktorander med doktorandtjänst kunde ses, sam
tidigt som utvärderingen återigen belyste behov av att öka 
doktorandgruppens storlek för att nå universitetets strate
giska mål om 105 doktorsexamina per år från 2020. 

Uppföljning av könsfördelning på forskningsämnesnivå 
visade på behov av att i högre grad eftersträva jämnare 
könsfördelning i linje med universitetets pågående arbete 
med jämställdhetsintegrering. Sex av 69 ämnen hade en 
sammansättning av anställda och doktorander som bara 
inkluderade ett kön. Några forskningsmiljöer identifierades 
som kritiskt små. Tre mindre ämnen avvecklades varvid 
delar av verksamheterna integrerades i närliggande ämnen. 
Handlingsplaner för utveckling eller omstrukturering ini
tierades för ytterligare några ämnen. En huvudsaklig utma
ning är att säkerställa goda doktorandutbildningsmiljöer 
inom ämnen med låg externfinansiering. Endast en tredje
del av ämnena uppnådde internt definierade målnivåer för 
externfinansiering och drygt hälften av ämnena uppvisade 
negativt ekonomiskt resultat.

 Målsättningen är att skapa attraktiva och välfungerande 
miljöer. För att möta upp de identifierade utmaningarna 
inkluderar fortsatta prioriteringar en satsning på finansiellt 
svaga men strategiskt viktiga forskningsämnen samt sär
skilda medel för en forskarskola i praktiknära skolforskning. 
Universitetets forsknings och innovationsområden har fått 
i uppdrag att särskilt fokusera på extern marknadsföring och 
utveckling av externa partnerskap för att bygga förutsätt
ningar för ökad forskningsfinansiering.

Snezana Gavric och Arya Vijayan, doktorander 
i VA-teknik och involverade i Drizzle.

Fredrik Forsberg, forskare inom experimentell 
mekanik, skapar 3D-bilder av föremål med 
hjälp av en mikrotomograf.  

Forskarna i VA-teknik arbetar med 
ultrafiltrering av dagvatten för att 
kunna bestämma vattnets kvalitet.

Sverker Jullander, professor i musikalisk gestalt-
ning, har undersökt hur konsert salsakustik 
påverkar utövarnas upplevelse av framträdandet. 
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SAMVERKAN
ATTRAKTIV 
SAMARBETS- 
PARTNER
Universitetets målsättning är 
att stärka vår framgångsrika 
position som attraktiv sam-
arbetspartner och att synlig-
göra resultat som ger nytta 
och innovationer.

Adjungerade professorer 
och gästprofessorer

2018

85
Kvinnor 19% / Män 81%

 2015 2016 2017 
 74 86 87 
K 7% 10% 15%
M 93% 90% 85% 

Samverkansdoktorander

2018

87
Kvinnor 32% / Män 68%

 2015 2016 2017 
 89 99 98 
K 34% 25% 27%
M 66% 75% 73% 

Idéer från forskare och 
studenter

2018

109
 2015 2016 2017 
 157 151 149 

Luleå tekniska universitet har en arktisk profil med mångårig forskning relaterad till Arktis inom bland annat 
samhällsbyggnadsteknik, energiteknik, gruv- och naturresursteknik samt medicin och hälsa. 

SAMVERKAN
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Universitetet har en lång tradition av att samverka 
med stora bolag och offentlig verksamhet för att be
driva tillämpad forskning. Samverkan är en viktig 

del i universitetets dagliga verksamheter, den underlättar 
nyttiggörande av kunskap till samhället och den stärker re
levansen i forskningen och i utbildningen.

 ■ Samverkan för ökad kvalitet och 
 konkurrenskraft i forskning och utbildning  

Både forskning och utbildning sker i samverkan med andra 
parter. Samverkan uppstår i regionala, nationella och inter
nationella satsningar såsom projekt inom forskning eller ut
bildning, avsiktsförklaringar, nätverk, centrumbildningar, 
kompetenscentra eller andra samverkansformer.

 ■ Arktiskt samarbete – The Arctic Five
Universitetet har ett unikt samverkansavtal avseende forsk
ning och utbildning inom Arktis. Samarbetet går under be
nämningen The Arctic Five och inkluderar Universitetet 
i Tromsö, Lapplands universitet i Rovaniemi, Uleåborgs 
universitet samt Umeå universitet. Samhällsutmaningarna 
i Arktis blir allt mer i fokus och här kan nätverket och dess 
transdisciplinära forskning starkt bidra. Parterna ska verka 
för ansvarsfullt och hållbart nyttjande av arktiska tillgångar, 
utvecklingen av ett blomstrande näringsliv, ansvarsfull tu
rism och goda levnadsvillkor i en region med glest boende 
befolkning. Utöver att stimulera forsknings och utbild
ningssamarbeten är ambitionen att samordna forskningsin
frastruktur och att samla kompetens inom regional inno
vationsutveckling. Samarbetet sker initialt inom områdena 
gruva, förnybar energi och miljöutmaningar, hälsa, regio
nal utveckling, lärarande och frågor kopplade till Sápmi 
och dess befolkning. 

Globalt utgör The Arctic Five den i särklass största kun
skapsnoden rörande arktisk forskning och utveckling där 
aktörerna tillsammans har mer än 90 000 studenter och 
4 000–5 000 forskarstuderande. Utvecklingsarbetet inom 
The Arctic Five sker i nära dialog med Region Norrbotten, 
länsstyrelsen i Norrbotten, kommunledningar samt motsva
rande aktörer i grannländerna. Från hösten har universitet 
ett tvåårigt ordförandeskap för samarbetet.

Samarbetet har presenterats i januari vid konferensen 
Arctic Frontiers i Tromsö och gemensamma frågeställ
ningar har under året utvecklats i dialog med andra ledande 
aktörer. Vid Way Forward: Knowledge Gaps in Nordic Arctic 
Research, arrangerat av Nordiska ministerrådet, Polarforsk
ningssekretariatet och Nordforsk, träffades inbjudna fors
kare för att identifiera kunskapsbrister och forskningsutma
ningar inom arktisk forskning, med potential att utvecklas 
till världsledande forskning.

En mängd projekt inom det arktiska samarbetet har 
pågått under året.

Arctic Teacher Education for Social Justice and Equality, en ut
bildningssatsning inom vilken en gemensam kurs på mas
ternivå, Arctic Inclusive Pedagogy, utvecklas. Kursen möter 
behov att utveckla unga människors livsvillkor och möjlig
heter att utbilda sig och leva i det arktiska Europa. Exper
tis delas mellan de deltagande institutionerna och samtidigt 
stärks studenternas möjligheter till nordisk samverkan. 

Winter School on Energy Transition in the Nordic North. För 
andra året i rad anordnades en gemensam tvärvetenskap
lig forskarskola inom energiområdet. Umeå universitet stod 
värd för eventet med föreläsningar och deltagare från samt
liga partneruniversitet. 

RES-LINK, är ett nätverk av forskare och andra intressen
ter som arbetar med att utveckla synergier mellan resursex
ploatering och stadsutveckling i Arktis.

Arctic Risk in Urban Spaces (ARUS) innefattar projekt som 
främjar rörelse och förutsättningarna för fysisk aktivet i 
stadsmiljö under klimatförändringspåverkade vinterförhål
landen. 

Arctic Sustainable Futures – Visions and Perspectives from Indi-
genous Studies and Peoples. En större workshop inom temat 
hölls i Luleå med syfte att ge grund till efterföljande forsk
nings och utvecklingsaktiviteter. 

 ■ Rymd för innovation och tillväxt  
Rymd för innovation och tillväxt (RIT) är ett EUfinansierat 
projekt för att skapa hållbar tillväxt och stärka regionens 
position som ledande inom rymdområdet. Fokus ligger på 

Universitetet har ytterligare stärkt sin position som en stark global samarbetspartner 
inom forskning och utveckling i frågor som rör Arktis, rymden, gruvindustrin och 
en hållbar datacenterindustri. Uppdragsutbildning i samarbete med industri, både 
nationellt och internationellt, har tagit ytterligare steg framåt i och med SIDA-
initierade gruvprojekt i Afrika, LKAB:s utbildningssatsning för mekaniker och 
utveckling av nya korta utbildningar för basindustrin. Avtal om samarbeten som 
rör forskning och utbildning har tecknats med SKF och Höganäs och metoder 
och modeller som används för att stimulera innovationskraften i regionen, med 
universitetet som katalysator, har utvecklats.

År 2020 ska universitetet inom ramen för ESA 
ExoMars 2020, skicka ett instrument, HABIT, till Mars. 

Instrumentet ska ge forskarna mer information om 
möjligheten till liv på den röda planeten. 

SAMVERKAN SAMVERKAN
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samverkan mellan industri och akademi. Sju industridrivna 
doktorandprojekt har pågått i drygt tre år med resultat som 
tydligt stärker de involverade företagen.

För att öka involveringen av små och medelstora företag 
på rymdområdet har ett nytt företagskluster startats upp, 
Aerospace Cluster Sweden (ACS) North. Klustret invigdes 
i Kiruna under Space Innovation Forum. Klustrets norra 
nod ska locka f ler leverantörer och innovativa bolag till den 
växande f lyg och rymdbranschen i Sverige. ACS North 
stärker också Norrbottens position som rymdcentrum och 
kompletterar ett redan starkt ekosystem som kontinuerligt 
utvecklas av RIT tillsammans med  den svenska rymdinku
batorn ESA BIC Sweden. ESA BIC Sweden drivs av Arctic 
Business Incubator (ABI).

Under året utsågs Olle Norberg, med tidigare erfaren
heter från Institutet för rymdfysik, Esrange Space Center 
och Rymdstyrelsen, till vicerektor inom rymd vid univer
sitet. 

 ■ European Institute of Innovation and Technology 
Luleå tekniska universitet är en central partner inom det 
prestigefulla EUsamarbetet European Institute of Innovation 
and Technology genom medlemskapet i EIT RawMaterials 
(EIT RM).

EIT RM arbetar för att råmaterial ska utvecklas till ett 
styrkeområde för Europa. Genom att öka innovationer och 
entreprenörskap inom europeiskt råmaterial ska konkur
renskraft, tillväxt och attraktivitet öka. Fokus för samar
betet är hållbara gruvor, prospektering, material, substitut, 
återanvändning och återvinning. 

Det finns sex regionala noder inom EIT RM varav en 
finns i Luleå. Universitetet är en av huvudparterna och sit
ter även i nodens styrelse. EIT RM integrerar forskning, 
utbildning och näringsliv med innovation och entreprenör
skap som ett övergripande ledmotiv. 

EIT RM är en strategiskt viktig forsknings och samver
kansplattform för Luleå tekniska universitet och nätverket 
består av drygt 120 parter från hela Europa.   

Under 2018 har universitetet deltagit i 22 projekt inom 
EIT RM. Ett exempel är Mixed Reality Handbooks for Mining 
Education (MiReBooks) som tar fram ett virtuellt undervis
ningsmaterial för högre gruvutbildning i Europa. I projektet 
samverkar universitetet med LTU Business, LKAB, verk
stadsföretaget Epiroc i Sverige samt övriga företag och uni
versitet i Europa och Australien.

 ■ Vinnovas K3-projekt
2017 utlyste Vinnova medel för utveckling av svenska läro
sätens samverkanskapacitet. Projekten som beviljades inom 
utlysningen benämndes K3projekt, sträcker sig över tre år 
och sker i samverkan mellan deltagande lärosäten. Universi
tetet deltar i fyra av Vinnovas totalt sjutton K3projekt.

Metodik för utveckling av samverkansarenor (MUSA) syftar till 
att skapa en metodik för att identifiera och utveckla samver
kan vid science center Teknikens hus.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling som ram-
verk för samverkan (AGERA) syftar till att implementera nya 
arbetssätt för att följa upp och utvärdera olika samverkans
aktiviteters påverkan på de globala målen.

Samverkansfinansiering – Rekommendationer och modell för ökat 
nyttiggörande (SAFIR) syftar till att testa olika finansierings
instrument riktat till forskare och lärare för samverkan med 
extern part utanför akademin. 

Implementering av arbetssätt och ökad kunskap om kunskapstill-
gångar och immateriella rättigheter (IMP) syftar till att utveckla 
och införa olika arbetssätt som kan identifiera, värdera och 
nyttiggöra tillgångar i form av kunskap för ökad samverkan.

 ■ Kompetenscentrum 
I kompetenscentrum bedriver universitetet forskning inom 
områden som är viktiga för hela Sveriges konkurrenskraft. 
Forskningen sker i nära samarbete med andra universitet 
och högskolor, forskningsinstitut, företag, privata och of
fentliga aktörer.

Drizzle – centrum för dagvattenhantering 
Drizzle etablerades under 2017 och är ett av Vinnovas 13 
kompetenscentrum för excellent behovsbaserad forskning. 
Vid hantering av dagvatten har fokus i huvudsak varit att 
transportera bort vatten från städer så snabbt som möjligt för 
att undvika skador och översvämning. Dagens dagvatten
hantering måste dock även hantera kvalitetsfrågor såsom 
innehåll och föroreningar, samt även se dagvattnet som en 
resurs. Drizzle sammanför parter från hela värdekedjan, det 
vill säga från slutanvändare, forskare, tillverkare av dag
vattenlösningar och konsulter till drift och underhåll. Alla 
dessa kompetenser finns representerade i kompetenscentru
met. Centrumet ger företagen tillgång till excellent forsk
ning och ny kunskap för utveckling av varor och tjänster. 
Forskningsaktiviteterna baseras på företagens och kommu
nernas behov och påverkar samtidigt innehållet i universite
tets utbildningar.

Svenskt vattenkraftscentrum
Svenskt vattenkraftscentrum (SVC) är ett kompetenscen
ter för forskning på vattenkraft och dammar. Forskningen 
syftar till att utveckla kunskap för att vattenkraften ska till
godose samhällets behov av balanskraft och förnybar elpro
duktion på ett säkert, effektivt och miljöanpassat sätt. SVC 
koordineras av Luleå tekniska universitet och Energiforsk. 
Övriga lärosäten som ingår är Uppsala universitet, KTH 
och Chalmers. 

Svenskt förgasningscentrum 
Svenskt förgasningscentrum (SFC) stöttar svensk industri 
i sin strävan mot fullskaleanläggningar för utvinning av 
fossilfria drivmedel. Syftet är att skapa en nationell kom
petensbas för forskning, utveckling och forskarutbildning 
inom biomassaförgasningsteknik och närliggande områden. 
Genom att samla kompetens från högskola och universitet, 
näringsliv och övriga intressenter, skapas förutsättningar för 
att kommersialisera tekniken i stor skala. 

Cloudberry Datacenters
Cloudberry Datacenters, är ett nationellt forskningscentrum 
som koordineras av Luleå tekniska universitet och drivs i 
samarbete med RISE SICS North och parter inom datacen

terindustrin. Norra Sverige erbjuder billig, grön och driftsä
ker el, kallt klimat, en välutbyggd fiberinfrastruktur samt 
stabila geologiska och politiska förhållanden. Det har bidra
git till att internationella företag väljer regionen för etable
ring av allt från megadatacenter till mindre datahallar vilket 
gör forskningscentrumets lokalisering optimal. Forskningen 
ska främja en övergång till mer energieffektiva metoder för 
att bygga upp och driva datacenter samt att öka datacenters 
energianvändning från förnybara energikällor. Energimyn
digheten bidrar med 20 mnkr. Samverkande parter är bland 
annat universitetet, Tullverket, Facebook, RICE SICS 
North, Ericsson, Vattenfall, Skellefteå kraft, Luleå energi, 
Bodens energi och kommunerna Luleå, Boden, Piteå, Älvs
byn och Skellefteå. Verksamheten planeras inledningsvis att 
pågå under fyra år.

 ■ Centrumbildningar
En centrumbildning är en särskild organisationsstruktur 
för nära samverkan mellan universitetet och externa parter 
inom näringsliv och offentlig sektor. Syftet är att utveckla 
och nyttiggöra kompetens inom ett visst verksamhetsområ
de genom forsknings eller utvecklingsprojekt. Några 
exempel på centrumbildningar vid universitetet är:

Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF) är ett samar
bete mellan Luleå tekniska universitet och Umeå universi
tet. CMTF ska vara med och leda den snabba utvecklingen 
av det tvärvetenskapliga forskningsfältet medicinsk teknik 
genom samordning och förstärkt excellent forskning i norra 
Sverige. Samverkan sker med bland andra Region Norr
botten, Region Västerbotten och näringslivet. Slutmålet är 
metoder, produkter och tjänster för effektivare, bättre och 
säkrare hälso och sjukvård.

SKF - LTU University Technology Cooperation är ett forsk
ningssamarbete med smarta lager och avancerad tillstånds
övervakning i fokus. Syftet med samarbetet är att genom
föra avancerad forskning inom området diagnosteknik och 
prognosteknik för rullningslager, roterande utrustning och 
applikationer för prestanda och produktivitet. Universite
tet är ett av fyra SKF University Technology Cooperation
center i världen och det enda i Sverige. Redan 2012 skrev 
universitetet samarbetsavtal med SKF, ett samarbetsavtal 
som förnyades 2018. 

Kompetenscentrum för sprängteknik (Swebrec) bedriver forsk
ning med fokus på sprängning i berg och effekterna av 
detsamma såsom påverkan på den omkringliggande miljön 
eller påverkan på en gruvverksamhet. Forskningen inom 
Swebrec sker i huvudsak i nära samarbete med industrin. 

Centrum för säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer (CiSS) 
svarar upp mot det ökade behovet av skydd mot och kun
skap om hot kopplat till informationssäkerhet – både vad 
gäller teknisk utveckling och organisationsfrågor. Centrum
bildningen har två inriktningar, teknisk säkerhetsteknik och 
informationssäkerhet, en kombination som gör den unik 
i sitt slag. Nyckelpartners är Skellefteå kommun, Bodens 
kommun och Skellefteå kraft AB.

Forskargruppen i reglerteknik har utvecklat 
autonoma drönare som kan utföra inspektioner 
av till exempel vindkraftverk. 

SAMVERKAN SAMVERKAN
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Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT) var universite
tets första centrumbildning. CDT arbetar i nära samverkan 
med Ericsson AB. Här utvecklas och testas nya distansöver
bryggande tekniker och dess tillämpningar inom tre fokus
områden: sakernas internet och komplexa kognitiva system, 
datacenter, moln och big data samt itbaserade kommunika
tionslösningar. 

Centrum för högpresterande stål (CHS) syftar till att samla uni
versitetets breda spetskompetens inom materielområdet för 
forskning och utveckling i samverkan med både ståltillver
kande och stålanvändande industri. Ett område där univer
sitetet ligger i framkant är presshärdning av höghållfast stål, 
vilket är den dominerande tekniken för att ta fram lätta, 
säkra och miljövänliga fordon. 

ProcessIT Innovations (ProcessIT) driver innovationssystem 
med mål att skapa tillväxt och ökad konkurrensförmåga 
inom process och verkstadsindustrin genom it/automa
tion. Verksamheten bedrivs i samverkan med länsstyrelsen i 
Norrbotten, Region Norrbotten och Region Västerbotten, 
kommuner och itföretag.

Centrum för innovation och eHälsa (EIC) är verksamt inom 
området ehälsa med fokus på verksamhetsutveckling och 
innovationer inom hälsa, vård och omsorg. EIC utgör en 

nod i ett innovationssystem där digitalisering, teknik, tjäns
ter och arbetssätt utvecklas. Syftet med samverkansmiljön är 
att etablera fler utvecklingsprojekt inom områdena ehälsa 
och välfärdsteknologi.

Järnvägstekniskt centrum ( JVTC) bedriver forskning och ut
veckling inom drift, driftsäkerhet och underhåll för högre 
tillgänglighet, säkerhet samt kapacitet inom järnvägstran
sportsystemet. JVTC har samverkan med mer än 20 uni
versitet, 50 företag och många forskningscenter. Genom 
forskning och engagemang i innovationsprocessen, bidrar 
JVTC till att järnvägsbranschen får bättre koncept, verktyg 
och metoder. 

Med nära koppling till JVTC drivs Center for Maintenance and 
Industrial Services (CMIS), där forskning och utveckling inom 
underhåll bedrivs 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 
förädlingsvärde och effektivitet. Målet är stärkt konkur
renskraft och ökad tillväxt inom sektorn – till gagn för såväl 
företag och bransch som hela samhället. Partners i centret är 
RISE, byggföretag, kommuner, skogsbolag och sågverk.

 ■ Samverkan genom partnerskap
Universitetet har ett brett samarbete med en mängd regio
nala, nationella och internationella parter. Företrädare för 
universitetet finns representerade i flertalet regionala part
nerskap och organisationer där kompetens och tillväxtfrå
gor diskuteras, bland annat i Luleå näringsliv AB, Region 
Norrbottens regionala kompetensförsörjningsråd, Regiona
la partnerskapet samt Länspartnerskapet. 

Strategisk samverkan mellan Luleå tekniska universitet 
och Region Norrbotten  
Sedan 2016 finns en avsiktsförklaring mellan universite
tet och Region Norrbotten med syfte att i bred samverkan 
gynna regional utveckling, kompetensförsörjning, kompe
tensutveckling samt forskning och innovation. Inom ramen 
för denna samverkan pågår samarbeten inom flera av uni
versitetets verksamheter, men främst inom hälso och sjuk
vårdsområdet. 

SAMUEL – framtidens vård och omsorg
Universitet deltar i projektet SAMUEL som leds av Region 
Norrbotten. I projektet finns en samverkansmiljö för före
tag, vård och omsorgsverksamheter, akademin och med
borgare. Här kan digital teknik testas och utvärderas i sam
verkan mellan aktörerna för att hitta nya sätt att tillgodose 
en trygg, delaktig och jämlik vård och omsorg i framtiden. 
Övriga deltagare i projektet är Norrbottens kommuner, 
Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB, Alkit Communi
cations och Skyresponse AB.  

Strategisk samverkan mellan Luleå tekniska universitet 
och Norrbottens kommuner  
Universitetet tecknade 2017 en avsiktsförklaring med Norr
bottens kommuner med syfte att gemensamt verka för kom
munal utveckling inom områdena kompetensutveckling, 
hälsa och vård, digitalisering, utbildning samt forskning och 
innovation. Under året har bland annat kompetensförsörj
ning och lärarutbildning diskuterats.

Regional förnyelse 
Regional förnyelse är en samverkan som initierades för att 
stärka den regionala analyskompetensen för länsstyrelsen i 
Norrbotten, men övergick snart i att utgöra ett samverkans
projekt där regionala analyser och forskning har legat till 
grund för regionala utvecklingsinsatser.

Universitetet har deltagit i samverkansgruppen bestående 
av representanter från universitetet, länsstyrelsen i Norr
botten och Region Norrbotten. Under året har regionala 
utredningar gjorts inom bland annat testnäringen, besöks
näringen, näringslivsanalys och kompetensförsörjning.

 ■ Näringslivskontakter
Universitet har en lång tradition av att samarbeta med indu
strin, antingen direkt med företag eller via företagsnätverk, 
organisationer eller forskningsinstitut. Bland företag och or
ganisationer kan nämnas LKAB, Boliden, Ericsson, Scania, 

SKF, Vattenfall, Trafikverket, Volvo, Metso, ABB, Lind
bäcks bygg, Saab och universitet över hela Europa. 

Näringsliv och akademi i samverkan
Inom ramen för projektet Näringsliv och akademi i samverkan 
(NAiR) bedrivs ett utvecklingsarbete för att öka närheten 
mellan universitets forskare och små och medelstora företag 
i regionen. För att stötta näringslivets affärsutveckling har 
verksamheten via direktkontakt med företag i Norrbotten 
och Västerbotten diskuterat och initierat utvecklingsprojekt, 
stöttat med innovationsledningskompetens och förmedlat 
kontakter mellan akademi och näringsliv. Sedan projek
tet startade 2016 har totalt 97 samarbeten initierats med 77 
unika företag. Av dessa utgör ett tjugotal helt nya samar
betspartners. Cirka 600 möten med företag har genomförts. 
För tio företag har samarbetet resulterat i produkt eller 
tjänsteutveckling fram till steget innan kommersialisering. 
Av dessa har ett företag redan fått sälja sin första kommer
sialiserade produkt. Flertalet öppna event som riktar sig till 
en bred målgrupp har genomförts i regionen med syfte att 
öka kunskap om innovationsprocessen och presenterat möj
ligheter till samverkan mellan akademi och näringsliv. 

Forskning för stärkta företagsinnovationer 
Forskare vid datorstödd maskinkonstruktion deltar i pro
jektet SIKT. Universitetet bidrar med kompetens inom 
produkt utveckling, informationshantering samt model
lering och simulering. Syftet är att stärka forsknings och 
innovationsförmågan hos de nio företag från Västernorrland 
som deltar i projektet.

Samarbete med Höganäs 
Universitetet har utökat samarbetet med Höganäs inom ad
ditiv tillverkning, även kallat 3Dprinting, och ytbelägg
ning. Höganäs är framgångsrika inom metallpulvertillverk
ning och har teknik för att göra järnpulver. Samarbetet 
ska vara del i utvecklingen av framtidens fossilfria material 
inom tillverkningsindustrin.  

Digitalisering i industrisamverkan
Med utgångspunkt i digitala teknologier syftar projektet 
Digital Innovation of Business Models (DigIn) till att utveck
la, testa och sprida metoder för hållbara affärsmodeller i 
svenska industriella ekosystem. Projektgruppen innefat
tar forskare och 20 företag i form av kunder, leverantö
rer, tjänste partners och digitala aktörer. Företagen åter
finns i fyra ekosystem inom gruvnäringen, byggbranschen, 
tillverkningsindustrin och skogsförädling. Ett exempel är 
Lindbäcks bygg som samarbetar med digitala aktörer såsom 
Ericsson, Abelko och Noda, och leverantörer såsom Luleå 
energi, för att skapa framtidens smarta och energieffektiva 
lösningar i ett ekosystem inom bygg branschen.

Optimerad energieffiektivitet 
Inom ramen för EUprojektet OPTi har universitet och 
Luleå energi tillsammans med Athens University of Econo
mics and Business, IBM India, Sampol Ingenieria Y Obras, 
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TWT GMBH Science and Innovation, RheinischWest
faekische Technische Hochschule Aachen och Optima
tion AB, arbetat med att skapa en mer hållbar arkitektur för 
värme och kylsystem. Förenklat handlar projektet OPTi 
om att optimera system för fjärrvärme och fjärrkyla, att 
hitta metoder och verktyg för att omfördela energiåtgången 
och på sikt bidra till ökad energieffektivitet inom hela EU. I 
projektet har två piloter genomförts: en vid medelhavet re
laterad till f järrkyla och en för fjärrvärme tillsammans med 
Luleå energi.  

Gradshow lockade storföretag och studenter
Några av världens största företag inom visuella effekter och 
tvspel, till exempel The Mill, Dice, Swiss, King och Ava
lanche Studios, har besökt universitetet under Gradshow, en 
mässa med syfte att möjliggöra möten mellan företag och 
studenter. Avgångsstudenterna från programmen i dator
grafik och datorspelsutveckling presenterade sina inrikt
ningsprojekt och fick samtidigt möjlighet att lära sig mer 
om en expansiv bransch. 

 ■ Utbildning i samverkan
Inom en mängd områden sker utbildning i samverkan med 
det omgivande samhället. Det kan vara via verksamhetsför
lagda utbildningar, övningsskolor, genom samverkan i nät
verk och studentutbyten med andra universitet eller i upp
dragsutbildningar. Under studenternas examensarbeten är 
studenter med och utvecklar skarpa idéer till både små och 
medelstora företag och till svenska storföretag. Några exem
pel på annan utbildningssamverkan beskrivs nedan.

Forskarskola stärker lärarutbildningen. Forskarskolan Praktik
nära forskning i skolan (PROFS) är ett samarbete mel
lan universitetet, Region Norrbotten, Boden kommun 

och Luleå kommun. Genom forskarskolan ska minst åtta 
doktorander ges möjlighet att forska praktiknära i skolan. 
Forskarskolan ska ingå som forskningsöverbyggnad i lärar
utbildningen och syftet är att säkerställa den vetenskapliga 
kompetensen, som är en grundförutsättning för kvaliteten 
i lärarutbildningen. Doktoranderna ska parallellt med sin 
forskning arbeta med skolutveckling och undervisning.

Lärares ledarskapsutveckling. Lärares ledarskap i och utanför 
klassrummet är en nyckelfaktor för att motivera unga till 
högre studier. I en gemensam satsning från Kiruna kom
mun, LKAB och universitetet kommer 130 lärare och 
förskollärare i Kiruna att genomgå ett ledarskapsprogram. 
Satsningen uppgår till närmare tio mnkr, löper över fem 
år och är en fortsättning på det LKABfinansierade forsk
ningsprojektet Attitydförändring och ökad motivation till vidare-
utbildning bland barn och ungdomar i Malmfälten – för långsiktig 
kompetensförsörjning.

Studenter som innovatörer. 14 studenter har deltagit i inno
vationsprogrammet Impact Lab. Impact Lab är ett som
marjobbsprogram där studenter utifrån en problemställ
ning utvecklar entreprenöriella förmågor. Deltagarna fick 
utveckla innovativa idéer som kan bidra till att uppnå FN:s 
globala hållbarhetsmål. En vinnare utsågs, ett par musikstu
denter som kan hjälpa barn med särskilda behov att uttrycka 
sig med hjälp av sång och musik. 

Gästföreläsning av stålprofessor. En av världens främsta profes
sorer inom stål, Sir H.K.D.H. Bhadeshia vid Cambridge 
University, besökte universitetet för att hålla två gästföreläs
ningar om stål. Föreläsningarna var främst riktade till dok
torander som läser en fördjupningskurs i ämnet, men deltog 
gjorde även forskare, industrirepresentanter och studenter. 

Världsberömd matematiker gästade universitetet. Donald Knuth, 
professor emeritus vid Stanford University, matematiker 
och forskare i datavetenskap, besökte universitetet. Knuth 
har kallats ”algoritmanalysens fader” och är författare till 
en mängd böcker, inkluderat serien The Art of Computer 
Programming. Donald Knuth besökte universitetet av två 
anledningar. Dels höll han en föreläsning för studenter och 
anställda, och dels firade han sin 80årsdag. Födelsedagen 
inkluderade en tre dagars internationell forskningskonferens 
följt av en konsert under vilken verket Fantasia Apocalyp
tica – som Knuth själv komponerat – framfördes på den 
berömda Orgel Acusticum vid Luleå tekniska universitet. 

Uppdragsutbildning
En viktig del i det livslånga lärandet är kontinuerlig kom
petensutveckling för redan yrkesverksamma. Universitet 
erbjuder skräddarsydda uppdragsutbildningar till företag, 
myndigheter och andra organisationer. LTU Business utför 
på uppdrag av universitetet aktiviteter kopplade till upp
dragsutbildning inom ramen för LTU Professional Educa
tion.

Under 2018 uppgick universitetets intäkter från upp
dragsutbildningar till tio mnkr, vilket är en ökning med tre 
mnkr jämfört med 2017. Exempel på uppdragsutbildningar 
som universitetet genomför är vinterkurs för Försvars
makten, kurser inom gruvdammar och dammsäkerhet och 
påbyggnadskurs i diabetes för sjuksköterskor. 

Korta vägen för utländska akademiker. Korta vägen är ett ut
bildningsprogram riktat till utomnordiska akademiker som 
har varit bosatta i Sverige i några år. Längden på program
met är tre till sex månader, består av både utbildning och 
praktik och vänder sig till personer med utbildning inom till 
exempel teknik, data, pedagogik och medicin.

Från mekaniker till tekniker. Kursen i drift och underhålls
teknik genomfördes för LKAB. Tolv medarbetare stude
rade heltid för att ta steget från mekaniker till underhålls
tekniker. Utbildningssatsningen ligger i linje med LKAB:s 
ambition att erbjuda ett kontinuerligt lärande och karriär
möjligheter för sina medarbetare. Internutbildningen är den 
första i sitt slag på LKAB och målsättningen är att modellen 
komma att användas även inom andra kompetensområden.

Diplomutbildning i svetsning. Kursen i lasersvetsning  och la
serhybridsvetsning är utvecklad av European Welding Fede
ration (EWF) och innebär att studenten efter avslutad kurs 
får ett internationellt diplom. Lasersvetsning och laserhy
bridsvetsning är högproduktiva sammanfogningsmetoder 
för den moderna tillverkningsindustrin. Uppdragsutbild
ningen är unik i sitt slag och ges i samarbete med Svets

kommissionen med deltagare från hela landet. Den första 
kullen i Sverige examinerades under året vid Luleå tekniska 
universitet.  

Sandvik International Mining School (SIMS). Sedan 2008 har 
universitetet varit en partner i Sandvik International Mi
ning School med utbildningsuppdrag inom gruvområdet.

Gruvutbildning för Zambia, Tanzania, Kenya och Etiopien. Fors
kare vid universitetet genomför tillsammans med SGU och 
Naturvårdsverket utbildning av personal verksamma inom 
gruvnäringen i Zambia, Tanzania, Kenya och Etiopien. 
Projektet startade 2018, kommer pågå under en sexårsperiod 
och finansieras av Sida. Utbildningen sker i Malå och inklu
derar bland annat gruvors miljöpåverkan, tillståndsprocesser 
och efterbehandling av gruvor.

Programmering för matematiklärare. Universitetet ger på upp
drag av Skolverket en uppdragsutbildning i programmering 
för matematiklärare i högstadiet och gymnasiet. Bakgrun
den till kursen är den reviderade läroplan som infördes för 
grundskolan där lärare ska undervisa i programmering inom 
matematik. Målet med kurserna är att skapa förståelse för 
ämnesområdet, hur programmering kan läras ut i skolan 
och hur datorer kan användas som verktyg för att lösa mate
matiska problem.

Kompetensutveckling för basindustrin. Universitetet har i sam
arbete med Högskolan i Gävle påbörjat utvecklingen av nya 
uppdragsutbildningar för yrkesverksamma inom basindu
strin. I dialog med industrin ska kursinnehåll och flexibla 
kursformat utvecklas inom effektiva produktionsprocesser, 
underhåll och tillämpad Artificiell intelligens (AI), för att 
möjliggöra omställning till Industri 4.0. Utvecklingsarbetet 
ska genomföras inom två år och finansieras av Vinnova med 
4.5 mnkr, varav tre mnkr till Luleå tekniska universitet. 

Samverkansdoktorander
Doktorander vid universitetet som bedriver sin utbildning i 
anställning utanför universitetet, samverkansdoktorander, 
stärker både universitetet och de samverkande parterna. 
Bland aktiva doktorander var 87 doktorander, vilket mot
svarar 15 procent av det totala antalet doktorander, hel eller 
delfinansierade via företag, kommun, landsting eller annan 
verksamhet. Detta var i nivå med föregående år. Av samtliga  
samverkansdoktorander är en tredjedel kvinnor.

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 
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utbildningsområden. En betydande andel av de adjungerade 
universitetsadjunkterna 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 erfa
renhet och övning genom placering inom för utbildningen 
specifika verksamhetsområden.

Totala antalet adjungerade lärare har minskat, vilket 
speglar det senaste årets något begränsade tillgång till 
externa medel. Inom grupperna universitetsadjunkter och 
lektorer har antalet män ökat och balansen är nu nära rela
tionen 60/40.

Adjungerade professorer och gästprofessorer
En gästprofessor är under en viss tid, maximalt fem år, an
ställd som professor vid universitetet och i regel verksam 
vid annat universitet. Denna samverkan skapar utrymme 
för utveckling avseende pedagogisk och vetenskaplig eller 
konstnärlig verksamhet. Gruppen adjungerade professorer 
och gästprofessorer har ökat med 18 procent sedan 2015. 
Universitetets målsättning för år 2020 är att uppnå totalt 90 
adjungerade professorer och gästprofessorer. Prognosen att 
nå målsättningen är, trots en nedgång det senste året, god. 
Andelen kvinnor är fortsatt låg men en försiktigt positiv ut
veckling har skett.

 ■ Internationell samverkan inom utbildning 
Internationell samverkan inom utbildning främjar förutsätt
ningar för arbete på en internationell arbetsmarknad, möj
liggör breddad kompetens och andra samarbetsvinster för 
den enskilde och för universitetet. 

Masterutbildning i samverkan
Universitetet är part i fem konsortier för gemensamma mas
terutbildningar som antingen är eller har varit inom Eras
mus Mundus. För en av dessa är universitetet konsortiean
svarig. Studenterna får examensbevis från minst två av de 
lärosäten som samarbetar i respektive utbildning. För mas
terutbildningen Tribos utfärdas, som första och enda utbild
ning vid universitet, gemensam examen. Under året antogs 
studenter till fyra av de fem masterutbildningarna.

Rymdvetenskap och rymdteknik, SpaceMaster, bedrivs tillsam
mans med Cranfield University i Storbritannien, Czech 
Technical University i Tjeckien samt Université Paul Saba
tierToulouse III i Frankrike. Luleå tekniska universitet är 
konsortieansvarig. 

Geovetenskapliga resurser, Emerald, genomförs i samarbete 
med Teknische Universität Bergakademie Freiberg i Tysk
land, Université de Liège i Belgien och Université de Lor
raine i Frankrike. 

Materialteknik, Amase, genomförs i samarbete med Universi
tät Saarlanders i Tyskland, Université de Lorraine i Frank
rike och Universitat Politècnica de Catalunya i Spanien. 

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

Distribuerade datorsystem för hållbar utveckling, Perccom, genom
förs i samarbete med Université de Lorraine i Frankrike och 
Leeds Beckett University i England. Utbildningen har inte 
startat under aktuellt år.

 Samverkansdoktorander

  2016 2017 2018 

Samverkans- 
doktorander  99 98 87
    Varav kvinnor/ män%  25/75 27/73 32/68
KÄLLA: LADOK

Figur
6

Adjungerade lärare

  2016 2017 2018 

Professor adjungerad  48 51 47
 varav kvinnor/män, %  6/ 94 8/ 92 6/94

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

Universitetslektor adjungerad  12 11 13 
 varav kvinnor/män, %  58/42 73/27 61/39

Universitetsadjunkt adjungerad  44 45 41
 varav kvinnor/män, %  73/27 76/24 63/37

Total  105 109 103
 varav kvinnor/män, %  41/59 43/57 37/63

KÄLLA: PRIMULA

Figur
7

Forskarutbildning i samverkan 
En grundförutsättning för utbildning på forskarnivå som le
der till dubbel alternativt gemensam examen är att långsik
tiga och väletablerade samarbeten med partneruniversiteten 
redan finns. Vid dubbel eller gemensam examen finns avtal 
som reglerar hur antagning, studier och examinering sker av 
doktorander inom enskilda forskarutbildningsämnen.

Universitetet har avtal som möjliggör forskarutbild
ning som leder till dubbel examen, alternativt gemensam 
examen, med följande sju utländska lärosäten, inklude
rande konkretiserade ämnesspecifika avtal som reglerar hur 
utbildningen ska genomföras med fyra av dessa:

• Monash University, Australien  
• University of Oulu, Finland (trä och bionanokompositer 

samt gränsytors kemi) 
• Harbin Institute of Technology, Kina 
• Nanjing Tech University, Kina (energiteknik) 
• University Politehnica of Bucharest, Rumänien 

(strömningslära)
• Penza State University, Ryssland (kommunikations 

och beräkningsteknik)
• University of Ljubljana, Slovenien  

 ■ Alumnverksamhet
Universitetet upprätthåller livslånga relationer med sina stu
denter, forskare, personal och vänner. Alumnerna är viktiga 
ambassadörer för universitetet i en omvärld där konkurren
sen hårdnar och kraven på samverkan och näringslivsan
knytning ökar. Alumnerna är en viktig källa till framgång 
i studentrekrytering, marknadsföring, kompetensförsörj
ning och forskningssamverkan. De kan bidra till inspiration 
till dagens studenter, uppslag till examensarbeten, värdskap 
för praktik, studiebesök och gästföreläsningar. Alumner är 
även en viktig del i universitetets mentorskapsprogram för 
studenter. 2018 genomfördes mentorskapsprogrammet med 
120 adepter och mentorer. Mentorernas roll är att stötta 
med att forma målbilder och tydliggöra karriärvägar för 

våra studenter. I nybörjarenkäten som genomförs varje höst 
med nyantagna programstudenter ses alumners betydelse för 
val av utbildning och studieort. Respondenterna har i rela
tivt hög grad angett vänner som studerar eller har studerat 
vid universitetet (34 procent) och föräldrar eller syskon 
(24 procent) som viktiga influenser. Enkäten besvarades av 
1 116 nyregistrerade studenter. 

Årligen lyfts alumner fram i samband med utmärkel
sen Årets alumn och på webben finns alumnporträtt. Våra 
alumner får kännedom om universitetet genom nätverks
träffar, nyhetsmail, webb och sociala medier.

 ■ Samverkan för att informera om 
 vår verksamhet 

Universitetets samarbeten med såväl svenska som internatio
nella företag och organisationer, kommuner och regionen 
syns allt mer i öppna evenemang, föreläsningar och debat
ter. En stor del av fokus ligger på forskning för ett attraktivt 
hållbart samhälle i den arktiska delen av världen, där rymd
forskningen fått en allt större uppmärksamhet. Under året 
har universitetet genomfört en rad öppna arrangemang med 
syfte att informera om och involvera allmänheten i univer
sitetets utbildning och forskning. Universitet presenterar, 
Vetenskapens hus och Teknikens hus är exempel på viktiga 
mötesplatser som riktar sig till en bred publik.

Universitetet presenterar i Skellefteå och Piteå har universitetet 
synliggjort aktuell forskning under ett flertal uppmärksam
made föreläsningar under benämningen Universitetet pre
senterar. Vid Musikhögskolan har främst det konstnärliga 
utvecklingsarbetet lyfts fram i form av konserter och musi
kaliska arrangemang, men även under uppskattade föreläs
ningar om populärmusikens historia och om den globala 
musikindustrin. 

Vetenskapens hus där Kungliga Ingenjörsvetenskapsakade
min och LKAB är viktiga samarbetspartners. På årsdagen 
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Civilingenjörsutbildning

Grundlärare mot förskola och åk.1-3

Förskollärarutbildning

Högskoleingenjörsutbildning

Ämneslärare inriktning mot gymnasieskolanSjuksköterskeutbildning, exkl röntgensjuksköterskeutbildning

Ämneslärare inom programmet kompletterande pedagogisk utbildningSpecialistsjuksköterskeutbildning

Specialpedagog (Ny ht-2016)
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av vetenskapsmanifestationen March for Science anordnade 
universitetet en välbesökt paneldiskussion i Vetenskapens 
hus om kunskapsresistens. Valanalyser och politiska trender, 
demokratifrågor, biobränsle till flyg, AI och digitalisering är 
andra exempel på inslag som mötts av stort intresse, liksom 
de professorsinstallationsföreläsningar som hållits i Veten
skapens hus.

Teknikens hus är Sveriges nordligaste science center, har 
sedan starten haft ett nära samarbete med det regionala 
näringslivet och universitetet. Teknikens hus har cirka 
100 000 besökare varje år och är en plats för möten mellan 
det offentliga samhället, näringslivet, skolorna och medbor
garna. En viktig del av verksamheten är att skapa ett intresse 
för vardagsteknik och teknik från regionens industri och 
näringar. Tillsammans med universitetet pågår ett arbete 
att öka förståelsen om forskning, med målet att ytterligare 
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, bland annat genom 
Vinnovas K3projekt MUSA. 

 ■ Samverkan för ökad innovation och 
 nyttiggörande av forskningsresultat

 

Universitetets organisation för att stötta innovationer är 
bred och inkluderar många olika grupperingar, avdelningar 
och insatser. Innovationskontoret är strategiskt ansvarigt för 
området. 

 ■ Kommersialisering av forskningsresultat

 

Innovationsarbetet har under året fokuserat på rådgivning 
och verifiering av befintliga idéer, breddning av idétyper 
och utveckling av jämställdhet i innovationsprocesserna, 
snarare än ett ökat inflöde av idéer. Detta kan delvis förklara 
minskningen av det totala antalet genomförda idémöten.

Det markant minskade inf lödet av studentidéer kan till 
stor del förklaras av att de som söker rådgivning i frågor 
som berör nystart av företag, i större utsträckning än tidi
gare hänvisats till andra rådgivande parter, till exempel 
Nyföretagarcentrum. En annan förklaring till minskningen 
är att utbudet av innovations och entreprenörskapsrelate
rade erbjudanden till studenterna har ökat. Ett exempel är 
Demola, ett koncept där studenterna får inspireras och testa 
sina idéer i samverkan med näringslivet. 

Utvecklingsarbetet under året har syftat till att öka 
jämställdheten och tillgängligheten för att uppnå en större 
bredd av idéer. Till följd av detta marknadsförs sommarpro
grammet för studentägda idéer – ImpactLab – annorlunda 
och en helt annan bredd av team och idéer har introduce
rats. 

Under ImpactLab arbetade ett av de deltagande teamen 
med en idé om en esportliga med ambitionen att förändra 
synen på esport. En konkret utkomst blev att idébärarna 
under året arrangerade regionens största esportevent. En 
annan studentidé som verifierats avsåg en certifieringsmo
dell för hållbar behandling av djur i forskningsmiljöer.

Sommaren 2018 introducerades det nya programmet 
SommarStartup. Inom programmet har studenter arbetat 
med marknadsvalidering av forskarägda idéer. Program
met genomfördes som en pilot med innovationsstödet som 
processledare och syftar till att accelerera verifieringsfasen 
av idéerna.

Utf lödet av antalet idéer som går vidare till kommersia
lisering varierar något mellan åren. Exempel från året är det 

forskarägda bolagen Viospatia AB, som kommersialiserar ett 
system för kvalitetssäkring av formpressade komponenter, 
samt DANS Control AB som arbetar med små och massivt 
distribuerade styrsystem för Industri 4.0. 

Mer jämställd innovationsprocess 
Ett strategiskt utvecklingsarbete för att utveckla ett jämställt 
innovationsstöd har genomförts. Dels har rådgivarna inom 
innovationsverksamheten medverkat i ett regionalt jäm
ställdhetsprojekt för innovationsfrämjare, dels har universi
tetet gjort en satsning som premierat kvinnor som idébä
rare. Sammantaget har detta gett omedelbar effekt på årets 
flödestal men också mer långtgående effekter i form av ut
vecklade metoder och verktyg. 

Årets innovatör
Universitetet har för andra året i rad delat ut priset Årets 
innovatör till en forskare eller student som visat på innova
tiva färdigheter. Forskarna AnnaKarin Lindqvist och Stina 
Rutberg fick priset för sitt arbete med aktiva skoltranspor
ter. De har skapat innovativa lösningar genom att kombi
nera hälsovetenskaplig forskning med ny teknik baserad på 
empowerment och gamification.

 ■ LTU Holding – rapport från bolagsförvaltare
LTU Holdings dotterbolag består av LTU Business AB, 
LTU Licens AB och LTU Green Fuels AB. Dessa parter har 
tillsammans ett trettiotal medarbetare. Intressebolag, där 
ägandet understiger 50 procent, utgörs av ABI AB, Lu
nova riskkapital AB, Etanolpiloten, Luleå Science park och 
CMTF.

LTU Holding har under året varit aktiv i bildandet av 
Luleå Science Park AB. Bolaget ska arbeta med bland annat 
etableringsfrågor, men ska också samordna aktiviteter med 
företagsparkerna kring universitetsområdena. 

LTU Holding äger 31 procent av inkubatorn ABI. Under 
året har bolaget bildat ett dotterbolag, Arctic Venture, som 
har attraherat kapital från privata investerare och Saminvest. 

Bolagsförvaltaren rapporterar kontinuerligt om LTU Hol
ding till styrelsen för universitetet och för ägardialoger med 
vd och styrelseordförande. Styrelsen för LTU Holding består 
av tre män och fyra kvinnor. Styrelseordföranden är kvinna.

 Universitetets rådgivningsverksamhet

     Mål 
  2016 2017 2018 2018
  

Genomförda idémöten1  151 149 109 165
 varav med forskare (k%/m%) 46 53 41 (44/56) 55
 varav med studenter (k%/m%) 105 96 68 (43/57) 110
 
Startade verifieringsprojekt1  27 38 40 55
 varav med forskare (k%/m%) 13 11 17 (41/59) 15
 varav med studenter (k%/m%) 14 27 33 (30/70) 40

Projekt som gått vidare mot fortsatt 
kommersialisering (inkubator)1, 2  6 7 3 8
 varav med forskare (k%/m%) 4 1 2 (0/100) 3
 varav med studenter (k%/m%) 2 6 1 (100/0) 5

Uppgifter om %-andel kvinnor och män anges från 2018.  
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. 

KÄLLA:  LTU BUSINESS CRM SYSTEM (MICROSOFT DYNAMICS)
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I årsredovisningen ska följande flödestal rapporteras: 
1. antal idéer som har influtit för prövning eller rådgivning 
från forskare respektive studenter samt hur en idé 
definieras och avgränsas 2. antal idéer som går vidare 
till så kallad verifiering från forskare respektive student, 
samt hur verifiering definieras och avgränsas 3. antal 
idéer som har gått vidare till inkubatorer.

Innovationsverksamheten vid universitetet styrs av 
förordning (2015:139) om fördelning av statliga medel 
för innovations kontor. 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 årsredo  - 
visning redovisa hur de medel som har tilldelats har 
använts för att bedriva verksamheten vid innova-
tionskontoret. Redovisningen ska beskriva inriktningen på 
inno vationsverksamheten och målen för denna samt om, 
och i så fall vilken, expert- eller specialistkompetens som 
har byggts upp.
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UTBILDNING

42

Förstahandssökande/ 
registrerad student

2018

1,9
 2015 2016 2017 
 2,1 2,1 2,0 

Examen på grund och 
avancerad nivå 

2018

1 575
 

Doktorsexamen
2018

59
 

UTMANANDE
UTBILDNING
Universitetets målsättning är 
att utbildningen ska stimu-
lera till kreativitet, nyfiken-
het, kritiskt tänkande och 
initiativförmåga. Universitetet 
ska vara känt för sin peda-
gogiska profil, studenternas 
nära kontakt med arbetslivet 
och studenternas attraktivi-
tet efter studierna.

     Kvinnor 57% / Män 43%

 2015 2016 2017 
 1 770 1 712 1 629 
  K Uppgift 60% 60%
  M saknas 40% 40% 

     Kvinnor 27% / Män 73%

 2015 2016 2017 
 82 81 68 
    K 29% 29% 25%
    M 71% 71% 75% 

Luleå tekniska universitet erbjuder utbildningar inom flertalet ämnesområden, till exempel 
civilingenjörsutbildningar, civilekonom, media, hälsa, samhälle, musik och lärarutbildningar.
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Universitetet bedriver utbildning inom teknik, eko
nomi, samhällsvetenskap, språk, humaniora, musik, 
teater och hälsovetenskap.  

Universitetets utbildningar återfinns i huvudsak på de 
fyra utbildningsorterna Luleå, Piteå, Skellefteå och Kiruna. 
Ett antal utbildningar ges i Filipstad. Från vår terminen 2019 
erbjuds fristående kurser i Åre.

 ■ Studentrekrytering

Personliga kontakter är viktiga inför den nya studentens val 
av Luleå tekniska universitet. I nybörjarenkäten som ge
nomförs med universitetets nya studenter anger 40 procent 
att vänner som studerar eller har studerat vid universitetet, 
är den viktigaste kontakten vid val av utbildning. Totalt 24 
procent anger föräldrar och syskon och nio procent anger 
studievägledare eller lärare vid gymnasieskolan eller vuxen
utbildningen som viktiga kontakter. Med bland annat detta 
till grund genomförs rekryteringsaktiviteter såsom hemgym
nasiebesök, event för studievägledare, alumnträffar och ut
bildningsmässor runt om i landet samt arrangemang på plats 
vid universitetets olika studieorter. Öppet hus, minikurser, 
Student för en dag och Sommarjobbsprojektet har också ge
nomförts i syfte att marknadsföra universitetets utbildningar. 

Den viktigaste informationskällan vid val av utbildning 
är universitetets webbplats, vilket 54 procent av nybörjarna 
angav vid årets uppföljning. Under året har informationen 
på webben ytterligare utvecklats och en minskning av totala 
antalet trycksaker har skett, undantaget utbildningskata
logen som fortsatt skickats till gymnasieelever i hela lan
det. Informationen om utbildning på avancerad nivå nås i 
huvudsak via direkt kontakt med studenter och på webben. 
Ett arbete med att ta fram nya metoder som kan säkra bättre 
styrning och uppföljning av genomförda rekryteringssats
ningar har påbörjats.

 ■ Breddad rekrytering av studenter på grundnivå 
 och avancerad nivå 
Högskolelagen anger målet om att aktivt främja och bredda 
rekryteringen till högskolan. Att nå jämnare könsfördelning 

inom teknikutbildning, lärarutbildning samt hälso och 
sjukvårdutbildning är prioriterat vid universitetet. Olika in
itiativ görs såväl universitetsövergripande som på program
nivå. I marknadsföringsinsatser och kommunikation speglas 
underrepresenterat kön i syfte att motverka könsbundna 
studieval. Vid valet av exempelvis studentambassadörer och 
förebilder i olika sammanhang arbetade universitetet med
vetet för att lyfta fram en bredd av bakgrunder vad gäller 
studievana, etnisk bakgrund och kön. 

Universitetet har ett etablerat samarbete inom nätverk 
för män i förskolan som är viktigt i pågående utbildning 
men även i kortsiktigt och långsiktigt rekryteringsarbete. 
Inom teknikområdet drivs bland annat initiativet #Include 
för att stötta och synliggöra kvinnor som läser på civilin
genjörsprogrammen i datateknik respektive teknisk fysik 
och elektroteknik. Under året har de gymnasietjejer som 
tidigare deltagit i 5TEK, ett event för att öka teknikin
tresset hos tjejer, kontaktats på nytt med syfte att fortsatt 
stimulera teknikintresset och bredda studieval. Planering 
inför en ny omgång av 5TEK har påbörjats. Luleå tekniska 
universitetet arbetar också i stiftelsen Teknikens hus där 
universitetet tillsammans med andra aktörer bidrar till att 
öka intresset för teknik, naturvetenskap och matematik hos 
barn och unga.

 ■ Universitetets utbildningsutbud

Fördelningen av program och kurser samt undervisnings
form följer internt fastställda riktlinjer, inom ramen för re
geringens takbelopp för totala antalet utbildningsplatser. I 
planeringen av utbildningsplatser prioriteras programutbild
ningar och främst de på grundnivå. Utbud och planerings
tal fastställs till stor del utifrån erfarenheter från tidigare års 
söktryck men även resultat från dialoger med samverkande 
parter, prognoser om framtidens arbetsmarknad och be
hovsanalyser från olika branscher. Prioriteringsunderlagen 
inkluderar även en bedömning av förutsättningar för ge
nomförande och samstämmighet med universitetets forsk
ningsprofil. 

När det gäller prioriteringar och förändringar som rör 
utbildningar inom hälso och sjukvårdsområdet samt lärar 
och förskollärarutbildningar har omfördelning av platser 
mellan olika program inom respektive utbildningsområde 
genomförts för att säkerställa universitetets tilldelade och 
utökade platser.

Majoriteten av utbildningsverksamheten vid universite
tet, motsvarande 84 procent av totala antalet helårsstuden
ter, bedrivs inom program som leder till yrkesexamina samt 
generella och konstnärliga examina på såväl grundnivå som 
avancerad nivå. Resterande 16 procent bedrivs inom fristå
ende kurs som inkluderar kurser för det livslånga lärandet. 

En majoritet av programstudenterna, 95 procent av hel
årsstudenterna, är registrerade på program som startar på 
grundnivå och resterande på avancerad nivå. För fristående 
kurs är fördelningen liknande, 94 procent av helårsstuden
terna är registrerade på grundnivå och resterande på avan
cerad nivå. 

I det fristående kursutbudet utgjorde närmare 65 procent 
av helårsstudenterna helt eller delvis nätbaserade kurser. 
Undantaget inresande utbytesstudenter var andelen 

77 procent. Inom programutbildningarna utgjorde 
20 procent nätbaserad undervisning. Den nätbaserade 
undervisningen återfinns inom 20talet program där över
vägande del är på grundnivå inom lärarutbildningarna 
samt hälso vetenskapliga området. Flertalet av dessa pro
gramutbildningar hade obligatoriska sammankomster med 
krav på fysisk närvaro för gemensamma föreläsningar och 
laborationer. Sammantaget utgör nätbaserad utbildning 
närmare 30 procent av universitetets totala antal helårs
studenter. Utvecklingsprojekt för Massive Open Online 
Courses (MOOC) och Small Private Online Courses (SPOC) 
har pågått under året vilket stärker möjligheter för att ytter
ligare utveckla nätbaserad undervisning inom universitetet.  

Under året har ett utvecklingsarbete intensifierats för att 
öka attraktiviteten i utbildningar och att dessa ska spegla 
arbetsmarknadens behov. Utvecklingsarbetet innefattar nya 
inriktningar, nya program och revideringar av befintliga 
utbildningar. 

 ■ Samband mellan forskning och 
 utbildning

I högskolelagen anges att verksamheten ska bedrivas med ett 
nära samband mellan forskning och utbildning. En grund
läggande utgångspunkt för all utbildning är att de senaste 
forskningsresultaten integreras i utbildningarna och att 
veten skapliga metoder och arbetssätt tillämpas i utbildning
arna. För att skapa förutsättning för detta strävar universite
tet mot en hög andel lärare med vetenskaplig eller konst
närlig kompetens, det vill säga disputerad eller meriterad på 
konstnärlig grund. Under 2018 uppgick dessa till 79 pro
cent. Målsättningen för år 2020 är 85 procent.

Intresset för utbildning vid Luleå tekniska universitet mätt i antalet förstahandssökande 
ökar. Utbildningar till civilingenjör och samhällsvetenskapliga utbildningar visar särskilt 
positiv utveckling. Antalet nybörjare vid utbildningarna till lärare och sjuksköterska 
har ökat, vilket är i linje med det utökade uppdraget från regeringen. Den nya 
kompletterande utbildningen för sjuksköterskor med utländsk examen och den 
särskilt kompletterande pedagogiska utbildningen för att tillgodose behovet av lärare 
inom matematik, naturorienterande ämnen och teknik har varit särskilt lyckosamma. 
Universitetet har fortsatta utmaningar att rekrytera studenter och har under året arbetat 
med utveckling av utbud och innehåll i utbildningsprogram, att stärka perspektiven 
hållbarhet, jämställdhet och internationalisering i utbildningen samt fortsatt satsningen 
på utveckling av den pedagogiska miljön.

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 
nätbaserad utbildning 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.

UTBILDNING UTBILDNING
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Universitetet har särskilda kriterier för relevant forsk
ningsöverbyggnad 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. För att synliggöra forskningsresul
tat till studenter deltar aktiva forskare i utbildningen och 
förmedlar sambandet mellan forskning och utbildning. Stu
denter involveras i forskningen genom att vara delaktiga i 
projektkurser baserade på forskningsprojekt.

 ■ Utbildning på grundnivå och 
 avancerad nivå

Det totala antalet sökande till universitetets program och 
kurser var 73 447 varav 15 945 förstahandssökande. Både 

gruppen totala antalet sökande och gruppen förstahands
sökande ökade med tre procent jämfört med 2017. Totala 
antalet sökande till fristående kurs ökade med nio procent, 
samtidigt som sökande till programutbildning minskade 
med fem procent.

Minskningen kan återspeglas av att åldersgruppen högst 
24 år består av färre individer totalt samt en rådande god 
arbetsmarknad.

Antalet studenter som påbörjade en programutbildning 
på grundnivå eller avancerad nivå var 2 496 vilket är en 
minskning med tre procent i förhållande till föregående 
år. Könsfördelningen bland de nya programstudenterna 
var fortsatt jämn, 48 procent kvinnor och 52 procent män. 
Inom de olika utbildningsområdena och mellan program 
finns dock stora skillnader. Skillnaden är särskilt tydligt 
inom vissa hälso och sjukvårdsutbildningar, vissa teknikut
bildningar och inom lärarutbildning. Ett f lertal aktiviteter 
pågår för att påverka rekrytering av underrepresenterat kön.

 ■ Grundnivå    
Totala antalet förstahandssökande till program på grund
nivå ökade med tio procent. Om man exkluderar skåde
spelarprogrammet som inte har antagning varje år och 
förutbildningen tekniskt basår så minskade antalet första
handssökande med drygt två procent jämfört med 2017. 
Söktrycket ökade för civilingenjörsutbildningar och det 
samhällsvetenskapliga området medan övriga områden vi
sade på ett minskat söktryck. Antalet registrerade nybörjare 
på grundnivå minskade med drygt en procent jämfört med 
föregående år.  

Totala antalet sökande till universitetets civilingenjörs
program ökade med närmare sju procent. På nationell nivå 
minskade söktrycket med drygt en procent i jämförelse med 
föregående år. Även antalet förstahandssökande till universi
tetets program ökade med närmare nio procent, att jämföra 
med utvecklingen nationellt – en ökning med två procent. 
Den mest attraktiva utbildningen är rymdteknik, därefter 
industriell ekonomi. Båda dessa utbildningar har ett högt 
söktryck och visar på ett ökat antal förstahandssökande. 
Även civilingenjör öppen ingång är ett attraktivt alternativ 
där studenten studerar gemensamma grundkurser under 
första året inför val av inriktning till årskurs två. Det totala 
antalet registrerade nybörjare ökade på civilingenjörsutbild
ningarna trots att en utbildning inte startade enligt plan. En 
av fyra nybörjare är kvinnor, vilket är något högre andel än 
i f jol men i nivå med åren dessförinnan. 

Universitetet erbjuder högskoleingenjörsprogram respek
tive kortare övriga tekniska utbildningar. Antalet sökande 
minskade. Främst högskoleingenjörerna visade på färre 
registrerade studenter. 

För lärarutbildningarna minskade antal förstahandssö
kande med sju procent men antalet nybörjade ökade enligt 
plan med drygt tre procent. Andelen män ökade marginellt 
men är fortsatt mycket låg för förskollärare, grundskollärare 
och specialpedagog. 

Söktrycket till program inom de samhällsvetenskapliga 
utbildningarna ökade, däribland kandidatprogrammen 
psykologi och systemvetenskap. Kandidatprogrammet i sys
temvetenskap är en av universitetets mest attraktiva utbild
ningar mätt i antalet förstahandssökande. Utbildningen 
erbjuds både som campus och distansutbildning och visade 
på en kraftig ökning av antalet sökande. Ekonomutbild
ningarna visar på ett något lägre antal förstahandssökande 
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samhällsvetenskapliga utbildningarna minskade något.

Inom musik, media och teater är skådespelarprogram
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utbildningen till skådespelare minskade antalet förstahands
sökande inom utbildningsområdet främst för det konstnär
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För utbildningar inom hälsovetenskap minskade anta
let förstahandssökande med närmare tre procent, men är 
fortsatt mycket högt. Minskning skedde för arbetsterapeut 
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sköterskeutbildning. En utveckling som skulle kunna för
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f ler utbildningsplatser erbjuds över hela landet. Andelen 
män bland de registrerade nybörjarna ökade men är fortsatt 
mycket låg för f lertalet utbildningar.
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Återrapportering i enlighet med regleringsbrev för utvalda programområden 

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

Kvinnor, %      Män, %    

Figur
12

545(K 26% M 74%)

524(K 20% M 80%)

538(K 25% M 75%)

107(K 93% M 7%)

116(K 96% M 4%)

107(K 93% M 7%)

269(K 95% M 5%)

286
265

(K 96% M 4%)

(K 97% M 3%)

72(K 96% M 4%)

52(K 98% M 2%)

78(K 94% M 6%)

59(K 95% M 5%)

49(K 88% M 12%)

56(K 89% M 11%)

95(K 95% M 5%)

117
136

(K 95% M 5%)

(K 95% M 5%)

8(K 87% M 13%)

10(K 100% M 0%)

16(K 100% M 0%)

51(K 57% M 43%)

50
46

(K 48% M 52%)

(K 43% M 57%)

167(K 62% M 38%)

167(K 60% M 40%)

156(K 55% M 45%)

10
22(K 68% M 32%)

21(K 67% M 33%)

50(K 54% M 46%)

58(K 36% M 64%)

76(K 50% M 50%)

69(K 51% M 49%)

70(K 46% M 54%)

75(K 41% M 59%)

41
32(K 50% M 50%)

(K 59% M 41%)

36(K 58% M 42%)

19
26

(K 89% M 11%)

25
(K 85% M 15%)

(K 84% M 16%)

4(K 100% M 0%)

14(K 89% M 11%)

24(K 88% M 12%)

0
0

0

2 228(K 28% M 72%)

2 209(K 27% M 73%)

2 083(K 26% M 74%)

287
247(K 36% M 64%)

(K 33% M 67%)

310(K 30% M 70%)

147(K 16% M 84%)

158(K 13% M 87%)

112(K 13% M 87%)

386(K 16%M 84%)

353
282

(K 13% M 87%)

(K 14% M 86%)

54
55

(K 30% M 70%)

54
(K 20% M 80%)

(K 19% M 81%)

182(K 85% M 15%)

202(K 86% M 14%)

190(K 81% M 19%)

389
408

(K 89% M 11%)

432
(K 89% M 11%)

(K 87% M 13%)

101
122

(K 88% M 12%)

97
(K 92% M 8%)

(K 93% M 7%)

71(K 75%M 25%)

78(K 81% M 19%)

78(K 77% M 23%)

59
69

(K 78% M 22%)

72
 (K 78% M 22%)

 (K 79% M 21%)

57
62

(K 74% M 26%)

49
(K 76%M 24%)

(K 73%M 27%)

Program
nybörjare

Examina

Helårs-
studenter

Program
nybörjare

Examina

Helårs-
studenter

2018
2017
2016

2018
2017
2016

2018
2017
2016

2018
2017
2016

2018
2017
2016

2018
2017
2016

2018
2017
2016

2018
2017
2016

2018
2017
2016

2018
2017
2016

2018
2017
2016

2018
2017
2016

2018
2017
2016

2018
2017
2016

2018
2017
2016

2018
2017
2016

2018
2017
2016

2018
2017
2016

2018
2017
2016

2018
2017
2016

2018
2017
2016

2018
2017
2016

2018
2017
2016

2018
2017
2016

2018
2017
2016

2018
2017
2016

2018
2017
2016

Civilingenjörsutbildning

Grundlärare mot förskola och åk.1-3

Förskollärarutbildning

Högskoleingenjörsutbildning

Ämneslärare inriktning mot gymnasieskolanSjuksköterskeutbildning, exkl röntgensjuksköterskeutbildning

Ämneslärare inom programmet kompletterande pedagogisk utbildningSpecialistsjuksköterskeutbildning

Specialpedagog (Ny ht-2016)

Återrapportering i enlighet med regleringsbrev för utvalda programområden

 

Figur
13

Utbyggnad av ingenjörsutbildningar

En utbyggnad av vissa utbildningar i enlighet med 
riksdagens beslut ska genomföras under 2018 och 
redovisas i årsredovisningen. Utbyggnaden avser: 
Civilingenjör (8 HST), Högskoleingenjör (5,5 HST), 
Samhällsbygge Civilingenjör (4 HST), Samhällsbygge 
Högskoleingenjör (2,5 HST).

Totalt ökade antalet nyregistrerade civilingenjörer med när
mare tre procent. Av dessa är merparten inom arkitektur 
samt väg och vattenbyggnad, vilket är utbildningar som 
omfattas av utbyggnaden för samhällsbyggnad. Nybör
jare till högskoleingenjörsutbildningarna minskade vilket 
var väntat då det noterats ett minskat söktryck. Tidigare 
preliminära planer på utveckling av högskoleingenjörs
utbildningar inom samhällsbyggnadsområdet, VAteknik 
samt industriell träbyggnad och samhällsbyggnad, har inte 
genomförts främst på grund av osäkert studentunderlag. En 
mindre ökning har skett till tvååriga högskoleutbildningar 
inom bygg och anläggning samt samhällsbyggnad. 

Utbyggnad av hälso- och sjukvårdsutbildningar

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

 Utbyggnad av vissa ingenjörsutbildningar, helårsstudenter

 Utveckling Uppdrag Beräknat antal fullt 
 2017-2018 utbyggnad 2018 utbyggd 2023

Civilingenjörer +3 8,0 40

Högskoleingenjörer -23 5,5 33

Samhällsbyggnad, civilingenjör +4 4 40

Samhällsbyggnad, högskoleingenjör* +1 2,5 15

* Avser nybörjare på universitetets tvååriga högskoleutbildningar; bygg- och anläggning samt samhällsbyggnad.
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Den utbyggnad med ytterligare 45 platser för sjuksköterska 
och röntgensjuksköterska som påbörjades 2015, uppnåddes 
inte trots kraftigt överintag. Antalet förstahandssökande till 
universitetets sjuksköterskeutbildningar minskade med åtta 
procent. Antalet nybörjare blev ett tiotal lägre än förväntat.  
Universitetets bedömning är att de utökade platserna kom
mer att fyllas på sikt. 

Utbyggnad av vissa lärarutbildningar

Inom lärarutbildningarna har universitetet tilldelats 90 plat
ser för grundskollärare, förskollärare samt kompletterande 
pedagogisk utbildning. Ytterligare 15 platser tilldelades 
grundskollärare 2017. Universitetet fyller platserna på lä
rarutbildningar totalt sett och bedömer att tilldelade platser 
även på sikt kommer att fyllas. Universitetet ser dock stora 
utmaningar med att fylla de tilldelade platserna för respekti
ve utbildning trots satsning och utveckling av distansanpas
sade programtillfällen samt höga antagningstal. Under an
tagningsprocessen sker aktivt arbete med omfördelning av 
platser inom lärarutbildningarna för att säkerställa tillräck
ligt antal nybörjare. Totalt har antalet nybörjare till lärarut
bildningar ökat med drygt 50 procent från 2012 till 2018.

Återrapportering i enlighet med regleringsbrev för utvalda programområden 
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Universitet och högskolor ska i årsredovisningen särskilt 
kommentera hur den utbyggnad av vissa hälso- och sjuk- 
vårdsutbildningar som inleddes 2015 fortlöper, liksom 
utbyggnadens omfattning i förhållande till uppsatta mål. 
De lärosäten som inte lever upp till målen för utbyggnaden 
ska redovisa vilka åtgärder de har vidtagit för att uppnå 
målen.

Universitet och högskolor ska i årsredovisningen särskilt 
kommentera hur den utbyggnad av vissa förskollärar- 
och lärarutbildningar som inleddes 2015 fortlöper, liksom 
utbyggnadens omfattning i förhållande till uppsatta mål. 
De lärosäten som inte lever upp till målen för utbyggna- 
den ska redovisa vilka åtgärder de har vidtagit för att 
uppnå målen.
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Registrerade nybörjare och förstahandssökande på 
avancerad nivå per utbildningsområde

 

Figur
16 Registrerade nybörjare och förstahandssökande

på avancerad nivå per utbildningsområde
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2018

Registrerade nybörjare och förstahandssökande
på avancerad nivå

 ■ Avancerad nivå
Ansökningarna till avancerad nivå, som till stor del består 
av internationell rekrytering, minskade kraftigt. Antalet 
förstahandssökande minskade med drygt 30 procent.

Minskningen av förstahandssökande återfinns i huvud
sak bland internationellt rekryterande tekniska masterut
bildningar. Det totala programutbudet minskade med tre 
utbildningar och till masterutbildningen rymdvetenskap 
och rymdteknik halverades antalet förstahandssökande. 
Rymdvetenskap och rymdteknik har under många år varit 
ett program inom Erasmus+ men antagningsomgången 
2018 saknade EUfinansiering, vilket innebar färre sökan
de. Utbildningen har fortsatt högt internationellt intresse. 

Antalet registrerade nybörjare minskade med fjorton pro
cent.  

Söktrycket på utbildningar inom det samhällsvetenskap
liga området har ökat. Ett särskilt stort intresse finns för 
de internationellt rekryterande masterutbildningarna inom 
informationssäkerhet samt inom internationell affärsverk
samhet. Totalt inom utbildningsområdet har en minskning 
av nybörjare skett främst med anledning av ett minskat 
utrymme. 

Ett program ges på avancerad nivå inom konstnärliga 
utbildningsområdet, masterutbildningen inom musikalisk 
gestaltning. Utbildningen har internationell rekrytering. 

Hälsovetenskap hade minskat söktryck och minskat antal 
registrerade nybörjare i huvudsak beroende på att inga mas
ter eller magisterutbildningar erbjöds detta år. Samtliga 
utbildningar inom området avser specialistsjuksköterske
utbildningar. Vid utbyggnaden av specialistsjuksköterske
utbildning 2015 tilldelades universitetet 24 nya platser. 

Dessa har i det närmaste fyllts. Särskild antagningsomgång 
för specialistsjuksköterskorna användes nationellt för för
sta gången där endast ett urval skett vilket medförde färre 
studenter än planerat. Universitetet bedömer att platserna 
kommer fyllas kommande år.

 ■ Prestationer

Antal helårsstudenter och helårsprestationer
Antalet helårsstudenter minskade med knappt två procent 
jämfört med föregående år. För programutbildningarna var 
minskningen drygt 170 helårsstudenter samtidigt som hel
årsstudenterna vid fristående kurs ökade med 30. Stor del 
av minskningen av helårsstudenter kan förklaras av att höst
terminen avslutas en vecka senare det kommande året och 
därmed inte räknas in i underlaget samt viss minskning av 
andel kvarvarande studenter i högre årskurs. 

Sett till fördelningen mellan olika programområden 
fortsatte lärarutbildningarna och sjuksköterskeutbildning

arna att öka i linje med pågående utbyggnad. Ingenjörsut
bildningarna står för den största minskningen, ett resultat 
av tidigare stora kullar samt minskat antal nybörjare. En 
minskning skedde även för konstnärliga utbildningar. Övri
ga programområden hade mindre förändringar. Antalet 
helårsstudenter på fristående kurs ökade men uppnådde inte 
fullt ut målsättningen för året. 

Totala antalet helårsprestationer minskade med två pro
cent jämfört med föregående år. Minskningen var knappt 
en procent för program och närmare nio procent för fri
stående kurs. 

Genomströmning och kvarvarande studenter
Genomströmningen på kurs, det vill säga antalet helårspres
tationer i förhållande till antalet helårsstudenter för samtliga 
kurser inom universitetet, var detsamma som föregående år. 
Kvinnorna har fortsatt högre genomströmning än männen. 
För programutbildningarna ökade genomströmningen med 
två procentenheter samtidigt som fristående kurs minskade 
med åtta procentenheter.  

  Måttet kvarvarande studenter efter ett år anger andelen 
studenter som finns kvar termin tre på den utbildning som 
de registrerades på som nybörjare. Underlaget inkluderar 
utbildningar om minst 180 högskolepoäng. Den totala 
andelen kvarvarande studenter visar en negativ utveckling 
för året. En viss försiktighet vid bedömning av 2018 års 
resultat bör iakttas. Under hösten uppdaterades det studie
administrativa systemet vilket resulterade i en annan tid
punkt för datauttag 2018 jämfört med tidigare år. 

Examen i utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Det totala antalet utfärdade examina var under året tre 
procent lägre än föregående år. Ett fåtal utfärdades på basis 
av fristående kurs och den absoluta majoriteten genom 
program. Knappt två procent av antalet examina utfärdades 
enligt 1993 års högskoleförordning, samtliga på grundnivå. 

Minskningen av utfärdade examina återfinns på grund
nivå där endast lärarutbildningar och samhällsvetenskapliga 
utbildningar ökade. Ökningen av examina inom lärarut
bildningarna var förväntad med anledning av den ökade 
rekrytering som skett ett antal år.

Totala antalet examina på avancerad nivå ökade. Antalet 
civilingenjörsexamina var andra året i rad det högsta som 
utfärdats vid universitetet.

Av totala antalet utfärdade examina var närmare 55 pro
cent yrkesexamina. På avancerad nivå utgjorde 70 procent 
yrkesexamina och avsåg civilingenjör, civilekonom, lärare 
samt specialistsjuksköterska. På grundnivå var andelen drygt 

 Helårsstudenter 

   2016 2017 2018
  

Arenor*  1 0 0
    varav kvinnor/män, %  0/100 - -
Civilingenjör  2 228 2 209 2 083
    varav kvinnor/män, %  28/72 27/73 26/74
Högskoleingenjör  386 353 282
    varav kvinnor/män, %  15/85 13/87 14/86
Övrig teknisk utbildning  378 385 382
    varav kvinnor/män, %  31/69 29/71 28/72
Lärare  678 749 796
    varav kvinnor/män, %  81/19 81/19 79/21
Samhällsvetenskap  1 163 1 111 1 093
    varav kvinnor/män, %  54/46 53/47 54/46
Musik, media och teater  432 392 356
    varav kvinnor/män, %  44/56 41/59 41/59
Hälsovetenskap  822 841 880
    varav kvinnor/män, %  82/18 83/17 82/18
Avancerad nivå  358 369 364
    varav kvinnor/män, %  43/57 44/56 42/58
Fristående kurser  1 182 1 190 1 220
    Varav kvinnor/män, %  52/48 54/46 56/44

Summa grundnivå och 
avancerad nivå  7 628 7 599 7 456
   varav kvinnor/män, %  47/53 47/53 49/51
   varav avräkning mot anslag    7 345 7 333 7 201
   varav särskilt åtagande  210 173 123
   varav övriga åtaganden   12 45
   varav studieavgiftsskyldiga**  73 81 86

Uppdragsutbildningar  26 50 108
    varav kvinnor/män, %  77/23 46/54 43/57

Kostnad, grund- och
avancerad nivå (tkr)  722 230 701 789 693 909
Kostnad per 
helårstudent (tkr) ***  95 92 93

* Under avveckling
** Inklusive Erasmus mundus, 3:e landsstudenter (ej full avgift)
***Värdet justerat 2018
KÄLLA:  LADOK RESP. AGRESSO

Figur
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   2016 2017 2018
  

Arenor*  3 2 1
    varav kvinnor/män, %  67/33 16/84 63/37
Civilingenjör  1 889 1 907 1 815
    varav kvinnor/män, %  30/70 28/72 27/73
Högskoleingenjör  308 279 236
    varav kvinnor/män, %  17/ 83 14/86 15/85
Övrig teknisk utbildning  314 302 314
    varav kvinnor/män, %  33/67 30/70 29/71
Lärare  621 628 695
    varav kvinnor/män, %  83/17 84/16 82/18
Samhällsvetenskap  968 959 948
    varav kvinnor/män, %  56/44 56/44 56/44
Musik, media och teater  383 345 314
    varav kvinnor/män, %  44/ 56 44/56 41/59
Hälsovetenskap  784 793 832
    varav kvinnor/män, %  83/17 83/17 82/18
Avancerad nivå  310 318 326
    varav kvinnor/män, %  43/57 45/55 43/57
Fristående kurser  693 809 732
    varav kvinnor/män, %  51/49 56/44 55/45

Summa grundnivå och 
avancerad nivå  6 273 6 342 6 214
   varav kvinnor/män, %  49/51 49/51 50/50
   varav avräkning mot anslag  6 042 6 124 5 993
   varav särskilt åtagande  170 140 108
   varav övriga åtaganden   5 31
   varav studieavgiftsskyldiga  61 73 81
 
Uppdragsutbildningar  27 44 95
    varav kvinnor/män, %  81/19 60/40 44/56

Kostnad utbildning (tkr)  722 230 701 789 693 909

Kostnad per 
helårsprestation (tkr)**  115 111 112

*Under avveckling
**Värdet justerat 2018

KÄLLA:  LADOK RESP. AGRESSO
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 Prestationsmått, procent

  2016 2017 2018 

Kvarvarande efter 1 år   76 75 72
Genomströmning   82 83 83
     varav kvinnor/män     86/79 87/81 85/83

KÄLLA: LADOK

Figur
19
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 Examina i utbildning på 
 grundnivå och avancerad nivå

  2016 2017 2018
  

Grundnivå
Högskoleingenjör  54 56 54 
 varav kvinnor / män, %  30/70 20/80 19/81
Övrig teknisk utbildning  80 77 65
 varav kvinnor / män, %  35/65 34/66 48/52
Lärarutbildning  138 103 116
 varav kvinnor / män, %  85/15 84/16 84/16
Samhällsvetenskap  254 228 232
 varav kvinnor / män, %  63/37 65/35 65/35
Musik media och teater  125 101 84
 varav kvinnor / män, %  48/52 52/48 44/56
Hälsovetenskap  417 422 368
 varav kvinnor / män, %  87/13 86/14 83/17
Totalt grundnivå  1 068 987 919
 varav kvinnor / män, %   70/30 69/31

Avancerad nivå    
Civilingenjör  247 287 310
 varav kvinnor / män, %  36/64 34/66 30/70
Teknik  137 110 102
 varav kvinnor / män, %  23/77 26/73 26/74
Lärarutbildning  32 35 54
 varav kvinnor / män, %  56/44 63/37 74/26
Samhällsvetenskap  103 103 82
 varav kvinnor / män, %  50/50 51/49 51/49
Musik media och teater  4 5 6
 varav kvinnor / män, %  25/75 60/40 33/67
Hälsovetenskap  121 102 102
 varav kvinnor / män, %  74/26 76/24 70/30
Totalt avancerad nivå  644 642 656
 varav kvinnor / män, %   44/56 42/58

Totalt antal examina  1 712 1 629 1 575
 varav kvinnor / män  60/40 60/40 57/43

KÄLLA:  LADOK
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40 procent och avsåg högskoleingenjör, brandingenjör, 
lärare, sjuksköterska, röntgensjuksköterska, arbetsterapeut, 
fysioterapeut samt arbetsterapeut.

Andelen studenter som erhöll mer än en examen var elva 
procent vilket är en minskning mot föregående år. I likhet 
med tidigare år återfinns dessa inom de hälsovetenskapliga 
utbildningarna, på både grundnivå och avancerad nivå, där 
studenterna söker och erhåller både yrkesexamen och gene
rell examen.

 ■ Utbildning på forskarnivå

Det finns totalt 69 forskarutbildningsämnen vid universi
tetet, varav 49 inom teknisk fakultet (samtliga med forsk
ningsämnesstatus) och 20 inom filosofisk fakultet (varav 
18 med forskningsämnesstatus). Med forskningsämne avses 
forskarutbildningsämne som institutionen tilldelas voly
manslag för och inom vilket en professor är anställd med 
uppdrag som ämnesföreträdare. Forskarutbildningsämnet 
historia erhöll under året forskningsämnesstatus.

Tre forsknings och forskarutbildningsämnen inom det 
humanistisktsamhällsvetenskapliga området omprövades 
under året: engelska med didaktisk inriktning, genus och 
teknik och nationalekonomi. Fyra ämnen omprövades inom 
det tekniska området: industriell design, konstruktionstek
nik, maskinelement och stålbyggnad. Omprövningen resul
terade i att forskning och utbildning på forskarnivå även 
fortsatt ska bedrivas inom fyra av dessa ämnesområden. Stål
byggnad och konstruktionsteknik avvecklades och ersätts av 
nya ämnen med fokus på byggmaterial och byggkonstruk
tion. Forskningsämnet genus och teknik avvecklades då 
genusvetenskapliga frågeställningar är integrerade i andra 
forskningsämnen.

            Doktorander 

  2016 2017 2018
  
 Totalt Kvinnor/män Totalt Kvinnor/män Totalt Kvinnor/män
Humanistiskt-samhällsvetenskapligt 
vetenskapsområde
Nyantagna 8 63% / 38% 17 47% / 53% 6 67% / 33%
 - varav mot lic examen 1 100% / 0% 0  1 100% / 0%
Antagna till senare del 1 0% / 100% 2 50% / 50% 0 - -
Totalt antal doktorander 111 51% / 49% 117 47% / 53% 90 48% / 52%
  
Tekniskt vetenskapsområde       
Nyantagna 75 32% / 68% 75 37% / 63% 69 33% / 67%
 - varav mot lic examen 0  5 40% / 60% 2 0% / 100%
Antagna till senare del 10 20% / 80% 1 100% / 0% 1 100% / 0%
Totalt antal doktorander 516 31% / 69% 491 32% / 68% 489 35% / 65%
  
Totalt universitetet       
Nyantagna 83 35% / 65% 92 39% / 61% 75 36% / 64%
 - varav mot lic examen 1 100% / 0% 5 40% / 60% 3 33% / 67%
Antagna senare del 11 18% / 82% 3 67% / 33% 1 100% / 0%
Totalt antal doktorander 627 35% / 65% 608 35% / 65% 579 37% / 63%

KÄLLA:  LADOK
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 Nettostudietid för 
 utbildning på forskarnivå, antal år

  2016 2017 2018 

Licentiatexamen   
Hum-sam vetenskapsområde  1,8 1,8 2,6
Tekniskt vetenskapsområde  2,5 2,6 2,7   
Doktorsexamen   
Hum-sam vetenskapsområde  3,7 3,6 3,9
Tekniskt vetenskapsområde  4,2 4,6 4,4

KÄLLA: LADOK
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I linje med målsättningen att skapa större och mer solida 
forskningsmiljöer avvecklades även inbyggda system, 
industriell logistik, byggproduktion och träbyggnad som 
enskilda forsknings och forskarutbildningsämnen. Även 
forskarutbildningsämnet filosofi avvecklades. Delar av 
forskningsverksamheten inom filosofi, inbyggda system och 
industriell logistik integrerades i andra närliggande ämnen. 
Verksamheterna inom byggproduktion och träbyggnad 
integrerades i ett nytt ämne med benämning byggproduk
tion och teknik.

 ■ Antagna på forskarnivå
Antagningen av nya doktorander var något färre än före
gående år. Minskningen var främst inom humanistisktsam
hällsvetenskapligt område. Det totala antalet doktorander 
vid universitetet har minskat inom båda vetenskapsområde
na. Utvecklingen kan kopplas till 2017 års något minskade 
externa forskningsmedel. Av det totala antalet doktoran
der återfanns 84 procent inom det tekniska området, varav 
knappt två tredjedelar är män. Inom det humanistisktsam
hällsvetenskapliga området var könsfördelningen jämn.

 ■ Prestationer inom utbildning på forskarnivå

Genomströmning i utbildning på forskarnivå
Universitetet arbetar medvetet för att öka genomströmning
en på forskarnivå genom att ta upp ämnet på universitetets 

handledarutbildning. 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 licentiatexamen. Nettostudietiden för både licentiat 
och doktorsexamen är högre inom tekniskt vetenskapsom
råde. Den har ökat något senaste treårsperioden för licen
tiatexamen och är därmed fortsatt högre än den nominella 
tiden för båda vetenskapsområdena. För doktorsexamen är 
nettostudietiden inom humanistisksamhällsvetenskapliga 
området lägre än den nominella tiden om än den har ökat 
något. Inom tekniskt vetenskapsområde har nettostudietiden 
minskat något men är fortfarande högre än den nominella 
tiden.
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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

Examen i utbildning på forskarnivå
Universitetets långsiktiga mål för doktorsexamen är 105 ex
amina årligen, vilket ska vara uppnått 2020. Det motsvarar i 
snitt 1,5 doktorsexamina per forskningsämne och år.

Under 2018 examinerades 59 doktorer på universitetet, 
vilket är färre än de senaste två åren. Antalet licentiat
examina vid universitetet är i paritet med föregående år. 
Totalt avlades 34 licentiatexamen. Könsfördelningen bland 
samtliga examinerade på forskarnivå inom det humanistisk 
samhällsvetenskapliga området var i likhet med föregående 
år jämn. Inom tekniskt vetenskapsområde utgjorde kvinnor 
en knapp tredjedel av samtliga examinerade vilket är något 
högre andel än föregående år. 

 ■ Internationellt utbyte

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

Universitetets samarbete med utländska lärosäten sker 
i huvudsak genom Erasmus+ och bilaterala utbytesavtal. 
Genom att erbjuda studenter möjlighet till utlandsstudier 
och utländska studenter möjlighet att studera vid universite
tet, skapas goda möjligheter till internationella erfarenheter.

Under hela 2010talet har antalet studenter som deltagit i 
den avtalsbaserade utbytesverksamheten, vanligtvis en eller 
två terminers studier, legat mellan 100 och 140. Gruppen 
studenter som söker sig utanför Europa för utbytesstudier 
är större än den grupp som deltar i utbytesprogram inom 
Europa. Singapore är den enskilt största utbytesdestinatio
nen och 35 studenter valde att förlägga en utbytestermin 
vid Nanyang Technological University. Även utbytesverk
samheten med Sydkorea har utvecklats snabbt och elva 
studenter valde Sydkorea som studiedestination. Politecnico 
di Milano i Italien lockade åtta studenter och är den enskilt 

 Examina i utbildning  på forskarnivå

  2016 2017 2018 

Tekniskt vetenskapsområde

 Licentiatexamen 40 30 31
 varav kvinnor/män, % 23/77 33/67 35/65

 Doktorsexamen 70 59 41
 varav kvinnor/män, % 24/76 22/78 27/73

Humanistiskt-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde

 Licentiatexamen 3 2 3
 varav kvinnor/män, % 33/67 50/50 33/67

 Doktorsexamen 11 9 18
 varav kvinnor/män, % 64/36 44/56 56/44

Totalt

 Licentiatexamen 43 32 34
 varav kvinnor/män, % 23/76 34/66 35/65

 Doktorsexamen 81 68 59
 varav kvinnor/män, % 29/71 25/75 27/73

KÄLLA: LADOK
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 Studenter i  internationellt utbyte

 2016 2017 2018 

Utresande studenter 138 124 127
 varav kvinnor/män, % 46/54 41/59 40/60

Inresande studenter 359 335 328
 varav kvinnor/män, %  32/68 34/66 

KÄLLA: LADOK
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största utbytesdestinationen i Europa. Av de utresande utby
tesstudenterna är 40 procent kvinnor och 60 procent män. 

Totalt 44 studenter inom programmen civilingenjör 
internationell materialteknik, Space Master och masters
programmet i materialteknik fick Erasmusstipendium för 
att tillbringa en del av sin utbildning vid annat lärosäte och 
33 studenter fick Erasmusstipendium för att göra praktik 
utomlands. Dessa studenter är inte medräknade i statistiken 
över utbytesstudenter. 

Det finns f lera 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 utrymmet 
som majoriteten av utbildningarna erbjuder. Statistik saknas 
men det är förmodligen en mindre grupp än antalet utby
tesstudenter. Uppgifter saknas även om antalet studenter 
som genomför projekt och examensarbeten samt studiere
sor utomlands. 

Med syfte att öka intresset för studier utomlands genom
förde universitetet ett stort evenemang under året. Både 
alumner som studerat utomlands och utbytesstudenter, del
tog och berättade om sina erfarenheter. 

Den största gruppen inkommande utbytesstudenter, 
76 procent, reste liksom tidigare år inom det europeiska 
utbytesprogrammet Erasmus+ och dessa studenter kom 
främst från Frankrike och Tyskland. Antalet inresande stu
denter har minskat, men fortfarande råder obalans i utbytet. 
Av de inresande studenterna är 34 procent kvinnor och 
66 procent män. 

Internationaliseringsarbetet är ett prioriterat område 
och en del av universitetets strategiska utvecklingsarbete. 
Genom utländska gästlärare, litteratur på engelska samt 
gemensamma projekt med studenter från utländska lärosäten 
får studenterna internationella och interkulturella perspek
tiv i sin utbildning. Ett exempel är den sommarkurs som 
sex av universitetets studenter deltagit i tillsammans med 
studenter från The University of Texas i Austin. Under fyra 
veckor marknadsvaliderade studenterna innovationer av 
indiska entreprenörer i USA och Indien. I ett annat gemen
samt projekt har sju studenter från Akita University i Japan 
under två veckor deltagit inom universitetets utbildning.

Flertalet av universitetets internationella kontakter sker i 
bilateral form via forskargrupper och utbildningsprogram. 
Trots en låg grad av mobilitet bland lärare och doktorander, 
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 och eventuella påverkan på 
universitetets övriga verksamhet redovisas. Universitetet 
ska redovisa antalet tredjelandsstudenter som har deltagit 
i utbildning inom ett utbytesavtal och de eventuella 
förändringar som har skett i denna verksamhet. Vidare ska 
universitet redovisa hur samarbetet med Migrationsverket 
har fungerat, antalet avgiftsskyldiga studenter som 
har antagits genom separat antagning samt hur den 
studieavgiftsfinansierade verksamheten har påverkats av 
denna.

Antalet mastersstudenter som betalar studieavgift har mer 
än fördubblats jämfört med 2017 men är fortfarande en liten 
grupp. Under året finansierade elva studenter sina studieav
gifter via Svenska institutet, fem studenter finansierades av 
UHRstipendier och 39 var egenfinansierade. En förklaring 
till det ringa antalet avgiftsskyldiga studenter är att univer
sitetet på central nivå varken har genomfört riktade insatser 
avseende internationell rekrytering, exempelvis via agenter, 
eller använt sig av möjligheten för separat antagning för av
giftsskyldiga studenter. 

Totalt har 85 Erasmus Mundus tredjelandstudenter till
bringat en till två terminer vid universitetet. Dessa studenter 
har betalat avgift direkt till respektive utbildningskonsor
tium för vidareförmedling till lärosätet.

Tredjelandsstudenter som deltar i utbildning inom ramen 
för ett utbytesavtal är enligt regelverket inte avgiftsskyldiga. 
Totalt 66 tredjelandsstudenter som deltagit i utbildning inom 
utbytesavtal har varit registrerade vid universitetet. Merpar
ten av studenterna kom från våra partneruniversitet i Singa
pore, USA och Sydkorea. 

Universitetets erfarenheter från avgiftsreformen visar att 
det är lägre konkurrens om platserna på de internationella 
mastersprogrammen. Trots att antalet antagna tredjelands
studenter till masterutbildningar är få är antagningsproces
sen för den studiefinansierade verksamheten komplicerad. 
Ett problem är de återbetalningar universitetet tvingas göra 
då studenterna inte kommer till terminsstart. Till de 73 stu
denter som betalade sin avgift återbetalades avgiften till 34 
av dem. De anledningar till återbud som angavs var främst 
problem med att få uppehållstillstånd och sjukdom eller 
dödsfall inom familjen. 

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 inflytande över utbildningen vid högskolan och att 
studenterna ska få möjlighet att ta aktiv del i arbetet med 
att vidareutveckla utbildningen. Vid universitetet är stu
denternas inflytande en självklarhet som berikar verksam
heten och uppmuntrar till utveckling. Studentinflytandet 
innebär en möjlighet att påverka utbildningssituationen och 
ger universitetet ett breddat perspektiv, förståelse för stu
dentens situation och sätter fokus på studentfrågor. Rektor 
och universitetsdirektör har regelbundna möten med kår
ordförandena. Studentrepresentanter finns med i samtliga 
beredande och beslutande organ där frågor om utbildning 
och forskning behandlas exempelvis rektors beslutsmöten, 
fakultetsnämnder och utskott. Studenter deltar i program
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råd och arbetsmiljögrupper, är representerade i anställnings
nämnderna samt i rekryteringsgrupper vid rekrytering av 
nya med arbetare. 

I linje med UKÄ:s förslag på kunskapslyft i kartlägg
ningen Studentinf lytandet har universitetet i sin introduk
tionsutbildning för nya studentkårsrepresentanter, inklu
derat kunskap om studentinf lytande och dess finansiering. 
Universitetet har också påbörjat värdegrundsarbete tillsam
mans med studentkårerna för att säkra att statens värde
grund genomsyrar kårer, sektioner och föreningar så att alla 
studenter känner sig inkluderade i kårernas verksamhet, vil
ket är en förutsättning för att säkra studenternas inf lytande.

Efter ett aktivt arbete av studentkårerna har exempelvis 
kortare registreringstid på kurs införts för att snabbare få in 
reserver. Efter önskemål från studentkårerna har de under 
året fått utökat lokalutrymme för att bedriva sin verksam
het. Luleå studentkår och Teknologkåren har genom sina 
kanaler hjälpt till att nå ut med universitetets studentenkät 
och arbetat aktivt med att förbättra och utveckla studenter
nas möjligheter till boende och att utveckla universitetsor
terna till goda studentstäder, bland annat genom att lobba 
för gratis studentbostadskö via kommunens samordnade 
bostadsförmedling. Utöver detta arbetade universitetet och 
studentkårerna i nära samarbete gällande planeringen av 
Studenternas hus.

 ■ Studentstöd

Universitetets gemensamma serviceingång hanterar stu
dieadministrativa frågor, itservice, bibliotekets kundtjänst 
samt universitetets växel. Cirka 50 000 samtal passerar årli
gen växeln, dessutom inkommer cirka 9 000 samtal till ser
viceingången av studieadministrativ karaktär. I genomsnitt 
registreras 2 000 studieadministrativa ärenden varje månad i 
ärendehanteringssystemet SDPlus och varje höstterminsstart 
skapas över 2 000 passerkort till universitetets lokaler.

Studiestarten, då universitetet och studentkårerna sam
verkar för att skapa en god introduktion till akademiska 
studier och studentliv, har fått höga betyg av de nya studen
terna. Enligt utvärderingen ansåg 99,8 procent att helheten 
var övervägande positiv och 99,5 procent att studiestarten 
bidragit till att skapa klassgemenskap. 94 procent av respon
denterna deltog på studieförberedande föreläsningar och 
75 procent använde webben för att få svar på sina frågor. 
Utvärderingen hade 536 svarande med Luleå som studieort. 
Såväl antalet svarande som betygen har stigit från föregå
ende års redan höga siffor. 

Biblioteket stödjer studenternas utveckling av informa
tionskompetens, akademiskt skrivande, publicering och 
presentationsteknik. I samverkan med lärare har tjänsterna 
utvecklats och anpassats till studenternas lärprocess. Tjäns
terna erbjuds på plats och digitalt i form av aktiviteter som 
handledning, konsultationer och seminarier. Införandet av 
självhjälp för enklare frågor har inneburit att mer resurser 
kunnat läggas på kvalificerat stöd till studenterna.

Studenthälsan har under året arbetat med förebyggande 
insatser. Generella insatser har ökat som komplement till 
individuella besök. Bland annat har kurser för att förebygga 
och hantera stress genomförts med bra uppslutning och 
lyckat resultat. Alla studenter har tillgång till livsstilsin
terventioner via Studenthälsan på webben som inkluderar 
teman såsom stress, mental hälsa och alkohol.

Universitetet arbetar för att öka studentens attraktivitet 
på arbetsmarknaden bland annat genom en poänggivande 
kurs i personlig branding, mentorskapsprogram, match
makingaktiviteter mellan studenter och arbetsgivare, inspi
rationsdagar på tema karriär samt karriärplaneringsprogram 
för forskarstuderande. 

Studenterna är generellt fortsatt nöjda med servicen och 
stödet under studietiden, vilket resultat från årets Nöjd stu
dent indexenkät visar.

 ■ Övrig redovisning i enlighet 
 med regleringsbrev

 ■ Rymdvetenskap i Kiruna

Tre utbildningsprogram startade och bedrevs i Kiruna un
der 2018, senare delen i civilingenjörsutbildningen i rymd
teknik och två masterutbildningar, rymdvetenskap och 
rymdteknik samt rymdfarkostdesign. Masterutbildningen 
jordatmosfär och solsystem bedrevs men inga nya studenter 
antogs under året. Antalet helårsstudenter uppgick till 147 
och antalet helårsprestationer till 121 vilket gav en genom
strömning på 82 procent. En ökning av antalet helårsstu
denter och helårsprestationer har skett jämfört med fjol
året. Även genomströmningen har ökat i förhållande till 
föregående år. Andelen kvinnor bland nybörjarna fortsatte 
att öka, främst för civilingenjörsutbildningen där 27 procent 
av nybörjarna var kvinnor. Av totala antalet helårsprestatio
ner stod kvinnorna för närmare 25 procent. Den pågående 
stadsomvandlingen i Kiruna var fortsatt en utmaning för 
studenternas tillgång till bostäder. 

Den totala kostnaden för utbildningsverksamheten var 
12,5 mnkr. De internationellt rekryterande masterutbild
ningarna svarade, i likhet med föregående år, för 60 procent 
av helårsstudenterna där merparten återfinns på master
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 möjliga 
inriktningar, rymdfarkoster och instrumentering eller 
rymdens och atmosfärens fysik. Antalet nybörjare på civil
ingenjörsutbildningen har ökat de senaste åren. 

Universitetet ska erbjuda utbildning i rymdvetenskap i 
Kiruna. Årsredovisningen ska visa en kort redovisning av 
verksamheten, antalet helårsstudenter samt totala 
kostnader för verksamheten.
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Masterutbildningen i rymdfarkostdesign genomförs i 
sin helhet i Kiruna. Närheten till Institutet för rymdfysik, 
EISCAT och SSCESRANGE 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 indu
strins ballong och raketf lygningar. 

Masterutbildningen i rymdvetenskap och rymdteknik 
genomförs i samarbete med tre huvudpartners från andra 
universitet i Frankrike, Tjeckien och Storbritannien. Uni
versitetet är koordinator för konsortiet som driver utbild
ningen vilken har bedrivits inom Erasmus+ sedan 2005. 
Utbildningen startade under 2018 utan stöd från EU men 
fortfarande med ett bra söktryck. Studenter antagna hösten 
2018 läser de två första terminerna i Kiruna. Inför andra 
årets studier väljer studenterna bland åtta inriktningar varav 
två finns i Kiruna.

 Forskningsämnena atmosfärsvetenskap och rymdtek
niska system finns i Kiruna och utgör en viktig forsknings
överbyggnad för utbildningarna.

 ■ Decentraliserad utbildning

Med decentraliserad utbildning avses programutbildningar 
som är förlagda och genomförs vid annan ort. Utbildningar 
med nätbaserad undervisning med få sammankomster, som 
möjliggör programstudier på annan ort än universitetets 
studieorter, ingår inte den här definitionen av decentralise
rade utbildningar. Totalt pågick sex olika decentraliserade 
utbildningar: högskoleingenjörsutbildningarna bergoch 
anläggningsteknik, materialteknik och underhållsteknik, 
två bergsskoletekniska utbildningar samt ekonomutbildning. 
Under året startade fyra av dessa utbildningar: högskolein
genjör berg och anläggning, två bergsskoletekniska utbild
ningar samt ekonomutbildning.

Den totala kostnaden för decentraliserade programut
bildningar under 2018 var 16,4 mnkr. Universitetet genom
förde decentraliserade programutbildningar med totalt 123 
helårsstudenter och 108 helårsprestationer inkluderande del 
av ekonomutbildning i Skellefteå. De två första åren av eko
nomutbildningen ges i Skellefteå och studenterna byter där
efter studieort och läser det tredje året i Luleå där ämnesin
stitutionen finns. Antalet helårsstudenter på decentraliserade 
utbildningar fortsatte minska under året och någon större 
ökning förväntas inte kommande år. Utbildningarna hade 
ett fortsatt minskat söktryck och färre nyregistrerade än pla
nerat inkluderande att högskoleingenjör materialteknik inte 
startade enligt plan.

Med anledning av att Stiftelsen Bergsskolan gick i kon
kurs under 2017, har ett intensivt arbete skett för att säkra 
förutsättningarna för fortsatt utbildningsverksamhet i 
Filipstad. Under året bildades en ny stiftelse för Bergs skolan 
bestående av industripartners och Filipstads kommun, och 
utbildningsverksamheten kunde genomföras.  

 ■ Kompletterande utbildning för personer med 
 avslutad utländsk utbildning

Universitetet hade i uppdrag att planera och genomföra två 
kompletterande utbildningar för personer med avslutad ut
ländsk sjuksköterske respektive ingenjörsexamen. Univer
sitetet hade möjlighet att anordna utbildning motsvarande 
20 platser (helårsstudenter) för kompletterande sjuksköter
skeutbildning och 15 platser (helårsstudenter) för ingenjörs
utbildning.

Kompletterande hälso- och sjukvårdsutbildning
Utbildningen för personer med sjuksköterskeexamen star
tade första gången i januari med nio studenter, åtta kvinnor 
och en man. Antalet sökande var totalt 24 personer, varav 
20 sökt utbildningen i första hand. Efter behörighetsgransk
ning hade antalet reducerats vilket innebar att alla behöriga 
kunde erbjudas plats. Till höstterminen, vilket är program
mets andra och sista termin, hade en student lämnat ut
bildningen. Studenten hade efter genomfört kunskapsprov 
via Socialstyrelsen med godkänt resultat, erbjudits provan
ställning i klinisk verksamhet vid hemlandstinget. Övriga  
beräknas kunna gå ut i arbetslivet strax efter årsskiftet. 
Omräknat i helårsstudenter blir resultatet för året 6,7 varav 
5,9 kvinnor och 0,8 män.  Nästa programtillfälle planeras 
till vårterminen 2019 och har 91 sökande, varav 75 första

 Helårsstudenter i distans-   och  
 decentraliserad utbildning

  2016 2017 2018 

Helårsstudenter 
- decentraliserad  210* 173* 123*
Kostnad för decentraliserad utbildning, mnkr 20,5 18 16,4
Helårsstudenter 
- distans 1 954 2 070 2 147
* Inklusive del av Ekonomutbildning i Skellefteå
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handssökande. Detta indikerar att antalet studenter som 
registreras på programmet kommer att bli avsevärt högre än 
innevarande år.

Utbildningen är upplagd som ett program som ges på 
distans under ett år. Programmet består av teoretiska kurser 
och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). De teoretiska 
kurserna syftar till att bygga vidare på studentens tidigare 
kunskaper inom vård och omvårdnad och ska identifiera de 
särskilda individuella kompletteringsbehov som föreligger 
för att kunna arbeta som legitimerad sjuksköterska inom 
svensk hälso och sjukvård. Utifrån sjuksköterskans pro
fession behandlar de teoretiska kurserna omvårdnad som 
vetenskap, vård och omvårdnad vid vanligt förekommande 
sjukdoms och ohälsotillstånd, farmakologi, läkemedelsbe
räkning samt lärande och ledarskap. I alla kurser genomförs 
de teoretiska momenten via informations och kommunika
tionsteknik. Det kan till exempel röra sig om föreläsningar, 
seminarium, workshops eller resurstid. 

Under respektive termin vistas studenterna i Luleå vid 
fyra tillfällen och varje tillfälle innebär en vistelse på mellan 
två och fem dagar. Vid dessa tillfällen genomförs praktiska 
moment såsom övning i kliniska moment, laborationer samt 
praktisk examinationer och viss utsträckning salstentamen. 
Tre av kurserna innefattas av verksamhetsförlagd utbild
ning, sju veckor under vårterminen inom medicin/kirurgi, 
fyra veckor under hösten inom psykiatrisk verksamhet samt 
fem veckor inom äldrevård. 

För att främja studenternas möjligheter att uppnå kurs
målen har exempelvis regelbundna resurstider bokats in, 
litteraturen har begränsats i enlighet med universitetets 
pedagogiska idé för att främja en djupinlärning, och exami
nationsformerna har varierat.

Satsningen ses som en viktig del i en integrationsprocess 
för personer som i många fall varit lång tid i Sverige. Några 
har arbetat inom vårdverksamheten som undersköterskor, 

andra har arbetat inom helt andra verksamheter. Likt andra 
lärosätens erfarenheter och den utvärdering och uppföljning 
av programmen för åren 2009–2015 som gjordes av Karo
linska institutet (2017), har studenterna varierande språkliga 
kunskaper. Bristande språkkunskaper i tal och skrift ställer 
högre krav på utformning av framförallt examinationer 
relaterat till tid för förfogande. Övriga moment, både prak
tiska och teoretiska, ger utrymme för dialog och ref lektion 
samt återkoppling. Samtidigt framkommer det från verk
samheterna där studenterna gjort VFU att det i huvudsak 
gått bra. Fram till november 2018 har alla studenter klarat 
sina kursmål. Relaterat till den sena uppstarten försena
des planeringen av kurser samt schema, vilket till viss del 
påverkat både studenter men också lärare i programmet. 
Likt andra lärosäten i landet som ger utbildningen har det 
varit problematiskt att finna VFUplatser till studenterna. 
Antalet studenter på programmet var f ler från andra län än 
från vår egen region. Att då inte ha avtal med verksamheter 
ute i landet kan vara en orsak till problemet med tillräckliga 
VFUplatser. Detta är dock ett generellt problem som även 
andra program vittnar om, till exempel sjuksköterskeutbild
ningarna. En avgörande orsak är vårdverksamheternas orga
nisation med hög personalomsättning och brist på personal. 

Arbetet inom och med programmet har dock varit över
vägande positivt och universitetet ser fram emot en fortsatt 
satsning på programmet.

Uppskattade kostnader för planering, genomförande och 
verksamhetsförlagd utbildning uppgår till 973 tkr exklusive 
kostnader för antagning och validering. Handläggningen 
av antagningsärendena har tagit tämligen mycket tid, trots 
att personernas meriter bedömts av Socialstyrelsen. Det som 
utmärkt denna antagningsomgång är många telefon och 
mailkontakter, kompletteringar av handlingar och väntan på 
besked från Socialstyrelsen.  

Uppföljning av utbildningen i dess helhet genomförs på 

 Rymdvetenskap i Kiruna  

  2016 2017 2018 

Helårsstudenter  265 270 285
Total kostnad för verksamheten, mnkr  15,4 13,4 12,5

KÄLLA: LADOK OCH AGRESSO
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Universitetet ska anordna decentraliserad utbildning 
motsvarande minst 270 helårsstudenter. Årsredo- 
visningen ska visa på omfattning, inriktning, studieorter 
och total kostnad.

Samtliga lärosäten som tilldelas medel från denna 
anslagspost ska i årsredovisningarna redogöra för: 
• antalet sökande och antagna till utbildning som bedrivs 
 enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning 
 som kompletterar avslutad utländsk utbildning 
• antalet helårsstudenter som har deltagit i utbildning 
• utbildningens upplägg och de viktigaste erfarenheterna 
 av satsningen 
• en uppskattning av kostnaderna för satsningen upp - 
 delad på nedlagda kostnader för planering, antagning, 
 validering, undervisning och verksamhetsförlagd  
 utbildning
• antalet studenter som har genomgått utbildningen 
 med godkänt resultat
• antalet studenter som har avbrutit studierna under 
 utbildningens gång och anledningen till detta. 
• hur uppföljning av utbildningen sker och resultatet 
 av sådan uppföljning
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 Uppskattade kostnader för kompletterande 
 hälso- och sjukvårdsutbildning 2018 

 Tkr

Figur
27

Rekryterade och befordrare
professorer 2017

Män

35%
Undervisning

558

Vfu-kostnad/avgift
140

Planering
245

Övrig drift,
resor m.m.

30

Totalt

973

KÄLLA: AGRESSO

samma sätt som för övrig utbildning i enlighet med univer
sitetets kvalitetssäkringssystem för utbildning. Utvärdering 
av specifika kurser i programmet genomförs med hjälp av 
kursvärderingar, enligt gängse rutiner. Utbildningen har 
även utvärderats enligt universitetets modell för utveckling 
och utvärdering av utbildning som har sin utgångspunkt i 
pedagogisk idé, en del av universitetets kvalitetssäkrings
system. Bedömningen är att det är en väl fungerande utbild
ning trots att det är första gången den ges vid lärosätet. 
Detta kan sannolikt förklaras av att kursgivande institution 
har gedigen erfarenhet av sjuksköterskeutbildning i distans
form samt att deltagande i det nationella nätverket, med 
övriga lärosäten som erbjuder utbildningen, har givit idéer 
och kunskap om utbildningens uppbyggnad samt målgrup
pens förutsättningar. Utvärdering av programmet kommer 
också att ske i samband med programslut. 

Kompletterande ingenjörsutbildning
Utbildningen för ingenjörer var planerad att starta som 
campusförlagd utbildning hösten 2018 och har utvecklats i 
samverkan med nationella gruppen bestående av universite
tet och övriga lärosäten med motsvarande uppdrag. Totalt 
antal sökande var sex personer, varav fyra bedömdes vara 
behöriga enligt kravet att ha godkänd ingenjörsexamenexa
men. Samtliga fyra behöriga var bosatta i södra Sverige och 
hade sökt utbildningen med prioritet 2–7. Universitetet be
dömde att de sökande sannolikt inte skulle flytta till 
Luleå för utbildningen och ställde därför in programtillfäl
let. Rekryteringen till utbildningen skedde inom ramen för 
ordinarie rekryteringsinsatser samt kontakter med arbetsför
medling och UHR för information om möjlig målgrupp. 
Tilldelade utvecklingsmedel har i huvudsak använts för 
deltagande i den nationella gruppens arbete samt insatser för 
rekrytering. Lärosätets bedömning är att det inte är aktuellt 
att erbjuda utbildningen på nytt i dess nuvarande form.

 ■ 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 studen
ter från främst Norrbotten och norra Västerbotten. Detta 
mönster har dock blivit svagare eftersom flertalet utbild
ningar inom området har distansanpassats och ges i huvud
sak nätbaserat med vissa obligatoriska sammankomster. Som 
en konsekvens av det bidrar universitetet i högre grad till 
att möta det nationella behovet av förskollärare och olika 
lärarkategorier. Dimensionering av utbildningsplatser styrs 
av tilldelning av särskilda platser, söktryck samt bedöm
ningar 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 förskollä
rare och lärare. Universitetet arbetade därför aktivt vid både 
höstens och våren antagning med att planera utbudet för att 
tillgängliga platser skulle kunna användas på ett effektivt 
sätt utifrån behov och efterfrågan. Eftersom få män söker 
sig till förskolläraryrket arbetar universitetet med att ut
veckla rekryteringsarbetet och dessutom få män att fullfölja 
utbildningen i högre grad. Lärosätet har även fördjupat och 
utvecklat samverkan med Luleå kommuns nätverk för män i 
förskolan. Deltagare inom nätverket bedriver viss undervis
ning och fungerar som mentorer till studenter som är män, 
vilket stöttar de enskilda studenterna inom förskollärarpro
grammet på regional nivå och stimulerar till fullföljande av 
studierna. 

 ■ 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 fortsatte att ge en särskild kompletterande pe
dagogisk utbildning i samverkan med stiftelsen Teach for 
Sweden, TFS. Stiftelsens syfte är att vara en aktiv aktör för 
att kunna bidra till att fler lärare utbildas. För att kandida
terna ska kunna bli behöriga lärare antas de förutom till ett 
ledarskapsprogram även till det tre terminer långa program
met särskild kompletterande pedagogisk utbildning, SKPU. 
Programmet bedrivs med distansteknik och studenterna 
genomför i huvudsak sina studier vid sin bostads eller stu
dieort. Erfarenheterna av samarbetet är hittills positiva, det 
kollegiala lärandet bland undervisande lärare vid universi

tetet 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 perspek
tiv till att forma en utbildning med god kvalitet. 

Höstterminen 2018 läser 25 personer, varav 14 kvinnor 
och 11 män, den sista terminen. Av de som påbörjat pro
grammet är det bara två personer som inte förväntas full
följa utbildningen inom stipulerad studietid. Höstterminen 
2018 började ytterligare 34 personer, varav 24 kvinnor och 
10 män, utbildningen.

För närvarande pågår diskussioner om att fördjupa sam
arbetet ytterligare och till höstterminen 2019 förväntas 
antalet studenter öka avsevärt. 

 ■ Kvalitetsförstärkning inom utbildning

Universitetet har erhållit särskild höjning av ersättnings-
beloppen för utbildningsområden humaniora, 
samhällsvetenskap och juridik samt för undervisning 
och verksamhetsförlagd utbildning. Medel ska användas 
för kvalitetsförstärkande åtgärder inkluderande ökad 
andel lärarledd tid på utbildningar inom dessa områden. 
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. Er
sättningen har använts till och möjliggjort ökning av den 
lärarledda undervisningen, inkluderat små studentgrupper, 
för främst programutbildningarna. Arbete pågår för att hitta 
metoder för att effektivisera utbildningarna med bibehållen 
kvalitet då lärarkostnaderna ökat i och med positiv utveck
ling av andel högt meriterade lärare. Höjningen av ersätt
ningen för undervisning har möjliggjort att relativ stort 
antal lektioner har bibehållits. För den verksamhetsförlagda 
utbildningen (VFU) inom lärarutbildningen har treparts
samtal mellan studenthandledareVFUhandledare från 
verksamheten utvecklats, vilket nu är en viktig kvalitetsas
pekt i utbildningen. Universitetet har även genomfört för
stärkt dialog med huvudmännen för att säkra tillgången på 
VFUplatser i framtiden. 

Sedan f lera år omfördelar universitetet dessutom medel 
internt för att öka ersättningen för examensarbeten samt 
språkkurser inom humaniora, juridik och samhällsveten
skap.

 ■ Bedömning av reell kompetens

Under 2017 och 2018 beviljades universitetet, i samarbete 
med andra universitet och högskolor, medel för att skapa 
en varaktig struktur för bedömning av reell kompetens. 
Utvecklingsarbetet har bedrivits i projektform med må
let att ta fram tydliga riktlinjer, mallar och anvisningar för 
bedömning av reell kompetens, både för tillträde och för 
tillgodoräknande. En utmaning för universitetet är att öka 
kompetensen på området och att säkra resurser i arbetet. 
Universitetet har deltagit i Universitets och högskolerådets 
workshop och konferenser under året. Tillsammans med an
dra lärosäten i Norrland ingår universitetet i ett nätverk för 
erfarenhetsutbyte.

 ■ Kvalitetsutveckling

I enlighet med högskolelagen ska verksamheten anpassas så 
att hög kvalitet nås inom utbildning och forskning. De till
gängliga resurserna ska nyttjas effektivt för att hålla en hög 
kvalitet i verksamheten.

 ■ Kvalitetsutveckling inom grundutbildning
Universitetet arbetar med ständiga förbättringar och kva
litetsutveckling via kursvärderingar, programråd, Nöjd 
studentindexenkät och universitetets modell för utveckling 
och utvärdering av utbildning. Resultatet tas vidare i det lö
pande förbättringsarbetet där enskilda lärare, utbildningsan
svariga, kollegiala organ på olika nivåer och studentkårerna 
är viktiga aktörer. Utvecklingen sker i linje med forskning 
inom aktuellt område, erfarenhet, utvärderingsresultat, uni
versitetspedagogisk forskning och genom ett lärande mellan 
olika lärosäten nationellt och internationellt. 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har tillsammans med 
lärosätena ett gemensamt ansvar för att kvalitetssäkra den 
högre utbildningen i Sverige. UKÄ är granskare av bland 
annat utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskar
nivå. Granskningarna utgår ifrån högskolelagen, högskole
förordningen och principerna för kvalitetssäkring av högre 
utbildning inom Europa, Standards and Guidelines for 
Quality Assurance in the European Higher Education Area 
(ESG). UKÄ fokuserar på hur utbildningen säkerställer att 
studenterna får goda förutsättningar att nå examensmålen. 
Granskningen ska också bidra till lärosätets eget utveck
lingsarbete av kvaliteten på utbildningarna.

Under året har universitetet genom en mängd olika 
aktiviteter arbetat för att öka kvaliteten i utbildningarna 
och ge studenterna ökat incitament och förutsättningar att 
fullfölja utbildningen. Genom universitetets Högskolepeda
gogiska centrum (HPC) bedrivs aktiviteter som utgår från 
universitetets pedagogiska idé, vars syfte är att lyfta fram 
pedagogiska utvecklingsfrågor och bistå i utvecklandet av 
den pedagogiska kompetensen vid universitetet. Fokusom
råden har varit pedagogiskt ledarskap, programperspektiv på 
utvecklingsarbete samt kollaborativt lärande. Som ett led i 
att stärka den interna diskussionen om pedagogisk utveck
ling anordnades den återkommande interna högskolepe
dagogiska konferensen, där bland annat ett antal pågående 

I årsredovisningen ska lärosätena redogöra för hur 
arbetet med bedömning av reell kompetens utvecklas. 
Redovisningen ska också innefatta hur lärosätet har 
bidragit till UHR:s arbete inom ramen för det nämnda 
uppdraget samt hur arbetet med reell kompetens har 
utvecklats under perioden.

UTBILDNING UTBILDNING
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 Andel med eftergymnasial utbildning (mer än 3 år) 
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pedagogiska utvecklingsprojekt presenterades. Därutöver 
genomfördes informationsinsatser, seminarier samt interna 
högskolepedagogiska kurser. Inom ingenjörsutbildningarna 
genomfördes insatser i syfte att fortsätta programutveck
lingen i enlighet med konceptet Conceive-Design-Implement-
Operate (CDIO). 

Från den interna Pedagogiska utvecklingsfonden kan 
lärare och lärarlag söka bidrag för pedagogisk utveckling. 
Ett tiotal projekt beviljades medel under året, däribland 
projekt som rör f lipped classroom, tidiga patientmöten i 
professionsutbildningar inom hälsoområdet och biofeedback 
som pedagogiskt verktyg. Arbetet med att utveckla lärande
miljöerna fortsatte genom labbfonden Utbildning med syfte 
att stödja särskilda behov av laborations och experimentella 
miljöer. Ett knappt tiotal ansökningar beviljades medel, 
däribland inköp till RoboticsLab, utrustning för satellit
kommunikation och utrustning till kompositionsutbild
ningarna. Inom utbildningsområdet omfördelades resurser 
så att självständiga arbeten inom humanistiskt, samhällsve
tenskapligt och juridiskt område fick samma ekonomiska 
förutsättningar som de inom tekniskt område. Därtill satsa
des medel på kurser inom språk så att studenter kan språk
träna i mindre grupper.

Intern utvärdering av utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå
I enlighet med universitetets modell för utveckling och ut
värdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 
som tar sin utgångspunkt i pedagogisk idé och CDIO, ge
nomfördes den årliga utvärderingen av samtliga utbildning
ar. Resultatet i utvärderingen visar på ett gott utvecklings
arbete men identifierar även förbättringsområden såsom 
ökat fokus på jämställdhet samt ett behov av justering av ut
värderingens upplägg och innehåll. Utvecklingsarbete med 
koppling till detta pågår och universitetet har även beslutat 
att avsätta medel för att säkerställa kunskap om jämställdhet 
i samtliga utbildningar. 

Nöjd studentindex
Aktiviteter för att utveckla universitetets verksamhet byg
ger på studenternas åsikter som bland annat kommer till 
uttryck i Nöjd studentindexenkät, NSI. Ett antal frågeställ
ningar i enkäten utgör underlag för de strategiska styrmåt
ten Studenternas nöjdhet med kvaliteten i utbildningen och 
Studenternas nöjdhet med campus och lärandemiljön. Ut
fallet var för båda måtten tämligen oförändrat. Det är dock 
viktigt att notera att svarsfrekvensen var 18 procent, vilket 
var en minskning med en procentenhet jämfört med före
gående år. Någon bortfallsanalys har inte gått att göra detta 
år. Orsaken är att uppdateringen av det studieadministrativa 
systemet Ladok inneburit tekniska problem med att distri
buera enkäten, konsekvensen blev att knappt 13 procent av 
studenterna i målgruppen inte nåddes av enkäten.  

Nationell utvärdering av grundutbildning
Enligt ett regeringsbeslut ska UKÄ prioritera utvärdering 
av legitimationsutbildningar och samtliga lärarutbildning
ar kommer att granskas. För universitetets del innebär det 
utbildningar som leder till förskollärarexamen, grundlärar
examen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen. I för
beredelsearbetet har projektet Lärarutbildningarnas utvärde-
ringar genomförts med berörda institutioner. Ett syfte med 
projektet var att stärka samarbetet och internt lära mellan de 
olika disciplinerna inför UKÄ:s utvärderingar. Utfallet från 
projektet är förutom underlag till självvärderingar bland an
nat en gemensam analys över styrkor, svagheter, möjligheter 
och hot för lärarutbildningarna och ett vidareutvecklat sam
arbete kring målmatriser som används i syfte att uppfylla 
högskoleförordningens mål. 

Förskollärar och grundlärarutbildningarna (F–3 samt 
4–6) har lämnat in sina självvärderingar och intervjuer 
har genomförts. Resultatet av utvärderingarna och beslut 
beräknas komma under första halvåret 2019. 

För ämneslärarutbildningarna kommer fem ämnen att 
granskas på universitetet: svenska, matematik, samhällskun
skap, musik och dans. Underlag för ämneslärarutbildning
ens självvärdering har skickats till UKÄ i december, inter
vjuer kommer att ske i maj 2019 och beslut väntas vara klart 
under hösten 2019.

      Nöjd studentindex, NSI
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 ■ Kvalitetsutveckling inom forskarutbildning
Under året har en mängd kvalitetsförbättrande åtgärder vid
tagits med koppling till forskarutbildningen. Det universi
tetsgemensamma kursutbudet för utbildning på forskarnivå 
har omarbetats inför den kommande tvåårsperioden, en ny 
mall för de individuella studieplanerna har tagits fram inför 
kommande digitalisering av planerna och ett nytt informa
tionsmaterial har tagits fram till betygsnämndsledamöter, 
opponent och disputationsordförande för att säkerställa kva
litet i samband med disputation.

Intern utvärdering av utbildning på forskarnivå
Universitetets forskningsämnen utvärderas årligen. För 
resultat, se kapitel Forskning och innovation. Utöver den 
årliga utvärderingen har en enkätuppföljning genomförts 
bland handledare och doktorander. Uppföljningen visar på 
att handledarna känner sig trygga i sin ämneskompetens och 
de allra flesta upplever att de har fått den utbildning som 
behövs för uppdraget. I resultatet framkommer önskemål 
om stöd/utbildning i interpersonella relationer. Doktoran
derna som helhet anser att de får den handledning de be
höver och att de även kan påverka innehållet i sin forskar
utbildning. I den mån doktoranderna upplever stress är den 
baserad mer på den press de ställer på sig själva än på något 
annat. Två områden som identifierats både i uppföljningen 
bland handledare och bland doktorander och som kommer 
vara föremål för en fördjupad analys och förbättringsarbete 
är institutionstjänstgöring och aktiviteter i relation till exa
mensmål. 

Nationell utvärdering av utbildning på forskarnivå 
Universitetet har under 2018 delgivits resultaten från UKÄ:s 
tidigare utvärdering av fem forskarutbildningsämnen: his
toria, kommunikation och beräkningssystem, musikpe
dagogik, nationalekonomi och pedagogik. I utvärderingen 
ges nationalekonomi bedömningen hög kvalitet. Historia, 
musikpedagogik och pedagogik visar på ett behov av att 
stärka ämnena avseende forskargruppernas storlek och inom 
kommunikation och beräkningssystem behöver jämställd
hetsperspektivet förstärkas. Resultaten och erfarenheterna 
från utvärderingarna har kommunicerats med berörda fors
karutbildningsämnen och fakultetsnämnder som en viktig 
komponent i arbetet med ständiga förbättringar. 

2018 har UKÄ genomfört utvärdering av forskarutbild
ningsämnen: arbetsvetenskap, teknisk psykologi och musi
kalisk gestaltning. Resultaten från utvärderingarna delges 
universitetet under 2019.

 ■ Effekter av utbildning i regionen

Norrbottens län har under det senaste decenniet präglats av 
en positiv ekonomisk utveckling, sett till både konjunktur 

och arbetsmarknad. Universitetet bidrog till den positiva 
utvecklingen i regionen genom kompetensförsörjning och 
forskning. Några av universitetets mest betydande bidrag 
var att höja utbildningsnivån och öka anställningsbarhe
ten hos medborgarna. Universitetet fortsätter att erbjuda 
relevanta utbildningar utifrån länets och landets behov av 
arbetskraft, där i många fall examensarbeten, projekt och 
verksamhetsförlagd utbildning genomförts i nära samarbete 
med länets arbetsgivare.

Utbildning på eftergymnasial nivå leder i högre grad till 
förvärvsarbete då det finns ett samband mellan utbildnings
nivå och sysselsättningsgrad. I figur 29 framgår att under de 
senaste trettio åren har andelen av arbetskraften i Norrbot
tens län med eftergymnasial utbildning mer än tredubblats 
och störst ökning är det bland kvinnor, där andelen fyr
dubblats. Länet följer alltså utvecklingen i landet, med den 
skillnaden att utbildningsnivån inte ökar i riktigt samma 
takt. Detta kan till viss del förklaras av att utexaminerade 
studenter väljer att f lytta efter avslutade studier, vilket i sin 
tur skulle kunna bero på en avsaknad av ett diversifierat 
utbud av arbetsgivare. Det kan konstateras att av de som 
tog examen under 2016 hade 18 procent lämnat länet vid 
utgången av 2017. Samtidigt visar samma jämförelse att det 
fanns en viss inf lyttning, knappt tio procent av de som f lyt
tat till länet för studier bodde kvar här. Det finns, i likhet 
med andra regioner i Sverige, stora skillnader mellan kom
munerna vad gäller andelen unga som påbörjar högskole
studier. Några kommuner i Norrbotten uppvisar bland de 
lägsta övergångsfrekvenserna i landet. Universitetets närvaro 
kan dock ses som en förutsättning för unga att leva och 
verka i regionen. Universitetets betydelse för länets framtida 
utveckling visas även i det faktum att Norrbottens län under 
den kommande tioårsperioden står inför en stor utmaning 
att klara av kompetensförsörjningen.
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KULTUR 
OCH 
MILJÖ

Lärare med vetenskaplig/
konstnärlig kompetens

2018

79%
 2015 2016 2017 
 81% 80% 81% 

Professorer årsarbetare

2018

150
 Kvinnor 27% / Män 73%

 2015 2016 2017 
 136 140 143 
K 18% 22% 27%

M 82% 78% 73% 

Årsarbetare

1 341
Kvinnor 47% / Män 53%

 

K 44% 45% 46%

M 56% 55% 54% 

INSPIRERANDE
KULTUR OCH 
MILJÖ
Universitetets målsättning är 
att forma en kultur och ett 
arbetsklimat som bygger på 
respekt, öppenhet, samar-
bete, tillit och ansvar. Med 
en stark värdegrund och ett 
tydligt, tillitsfullt och
ansvars tagande ledarskap 
och medarbetarskap skapar 
vi förutsättningar för att re-
krytera och behålla de bästa 
medarbetarna.

 2015 2016 2017 
 1 453 1 422 1 347 
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 ■ Hållbar utveckling

Universitetet ska i enlighet med högskolelagen främja en 
hållbar utveckling som tillförsäkrar nuvarande och kom
mande generationer en hälsosam och god miljö, ekonomisk 
och social välfärd samt rättvisa. Detta arbete sker genom 
universitetets forskning och utbildning via de forsknings
framsteg som presenteras samt de utexaminerade studen
ter som påverkar sin omvärld i en positiv hållbar riktning. 
Nationella och internationella projekt inom en mängd olika 
forskningsområden har en direkt eller indirekt anknytning 
till hållbar utveckling, se exempel på forskningsresultat pre
senterade under kapitel Forskning. 

Under året har hållbarhetsperspektivet ytterligare för
stärkts i universitetets utbildningar genom beslut om nya 
baskurser för samtliga ingenjörsutbildningar från och med 
2019/2020. En obligatorisk kurs, industriell ekonomi med 
ett hållbarhetsperspektiv, är inrättad och innefattar perspek
tiven social och ekonomisk hållbarhet. Även en ny kemikurs 
för civilingenjörer är inrättad som valbar baskurs, kemi med 
hållbar utveckling, där perspektivet är ekologisk hållbarhet. 
För civilingenjörsstudenter som inte väljer kursen måste 
hållbar utveckling ingå på annat sätt i utbildningen.

Under året har universitetet varit del i det nationella pro
jektet Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling 
som ramverk för samverkan (AGERA). Projektet finansieras av 
Vinnova och syftar till att utveckla lärosätenas samverkan
skapacitet för att i förlängningen stärka bidrag till Agenda 
2030 och uppfyllandet av de globala målen. Under projekt
tiden kommer universitet bland annat att implementera nya 
arbetssätt för att följa upp och utvärdera olika samverkans
aktiviteters påverkan på de globala målen.

Universitetets interna miljöarbete har under året bland 
annat bidragit till skarpare krav avseende social och miljö
mässig hållbarhet gentemot leverantörer i upphandlingsför
farandet, implementering av ett arbete för att stärka medar
betares allmänna miljökunskaper samt beslut om installation 
av laddpunkter för elbilar i anslutning till universitetet.

I universitetets vision 2030 som beslutades under året 
har hållbarhetsperspektivet förstärks ytterligare. I visionen 
preciseras en övergripande målsättning om att utveckla 
vår position som ett utmaningsdrivet universitet erkänt för 
att bidra till ett konkurrenskraftigt och hållbart samhälle. 
Visionen ska konkretiseras och satsningar som syftar till att 
ytterligare stärka universitetets roll för att möta globala håll
barhetsutmaningar ska identifieras.

 ■ Trovärdighet och god forskningssed

I enlighet med högskolelagen ska universitetet värna om 
vetenskapens trovärdighet och god forskningssed. Inom 
utbildning på grund och avancerad nivå erbjuds kurser i 
vetenskapliga metoder samt kurser som introducerar veten
skapsteoretiska och etiska frågeställningar. Under studieti
den ges studenter möjlighet att träna sig i att kritiskt granska 
och opponera på studentarbeten och vetenskapliga artiklar. 

Institutionen för hälsovetenskap har en etikgrupp som 
gör en etikgranskning av studenternas examensarbeten. 
Övrig forskning som omfattas av lagen om etikprövning 
av forskning avseende fysisk eller psykisk påverkan på 
människor, granskas av Regionala etikprövningsnämnden. 
I universitetets utbildning på forskarnivå ingår kurser som 
behandlar god forskningssed och etiska frågor, till exempel 
kurser i vetenskaplig publicering, forskningsetik och håll
bar utveckling. Universitetet tillhandahåller även stöd till 
forskarstuderande i frågor som rör god forskningssed. Under 
året har fakultetsnämnderna arbetat för att formalisera ett 
aktivt förebyggande arbete mot oredlighet i forskning.

 ■ Säkerhetsarbete

Universitetet ska bedriva ett aktivt och systematiskt säker
hetsarbete där riskhantering sker. Det ger en säker och trygg 
miljö för medarbetare, studenter, samarbetsparter och besö
kare samtidigt som materiella och immateriella värden tryg
gas. En säkerhetsgrupp finns inrättad för övergripande sam

ordning, gemensam planering och uppföljning. Arbetet sker 
inom fysisk säkerhet, informationssäkerhet, personsäkerhet 
och arbetsmiljö. Under året påbörjades översyn av styrande 
dokument, riktlinjer för säkerhetsarbetet reviderades och i 
samband med detta förstärktes arbetet genom tillsättande av 
en säkerhetschef. Riktlinjer för hantering av kris och kata
strof har reviderats. En process för informationsklassificering 
inklusive rutinbeskrivning för risk och sårbarhetsanalyser 
som genomförs vid alla större förändringar av itmiljön, har 
preciserats. Vid anpassning till EU:s nya dataskyddsregler 
GDPR, uppdaterades eller infördes nio styrande dokument 
inom området. Vissa anpassningar av itsystem har genom
förts, övergripande gemensam hantering av säkerhetsinci
denter har införts och arbetet med förbättrat skalskydd har 
fortsatt likväl som ett fokuserat arbete för att främja inom
husmiljön. En samordnare för frågor rörande byggnadsrela
terad ohälsa tillsattes. 

 ■ Digitalisering

Universitetets digitaliseringsprogram, som är utgångspunkt 
för kommande års digitala transformation har börjat ta form. 
Projekt som ska ingå i programmet ska bland annat syfta till 
en enklare vardag för studenter, medarbetare och samarbets
partners, skapa nytta internt och externt genom ny funktio
nalitet, högre kvalitet och effektivitet samt att öka den digi
tala kompetensen. Under året har ett antal projekt initierats 

däribland införandet av ett datalager för att skapa ett be
slutsstöd samt införandet av en molnbaserad driftplattform 
för datasalar. Ett nytt verktyg för verksamhetsarkitektur har 
implementerats som möjliggör ett digitalt stöd för process
utveckling, tjänsteutveckling samt informationshantering i 
verksamhetsprocesserna. Robotisering av hybridutbildning, 
chatbots för ökad studentservice och digitalt lärarstöd är 
projektidéer under utredning. En plan för att öka den digi
tala kompetensen håller på att utarbetas.

Vid sidan av digitaliseringsprogrammet har andra stora 
itprojekt tagit mycket resurser i anspråk. En prioriterad 
utvecklingsaktivitet har varit det nationella studieadmi
nistrativa systemet Ladok, ett av universitetets viktigaste 
system, som bytts ut och alla integrationer mot systemet har 
uppdaterats. En tidig effekt av bytet är minskad pappershan
tering och minskad manuell hantering av studieresultatsrap
portering. Inom lärplattformen, där lärare och studenter 
kommunicerar webbaserat, har lärarnas och studenternas 
nyttjande av videotjänster ökat vilket utvecklat deras pro
fessionsanknutna digitala kompetens. För att effektivt och 
digitalt bevara information har ett stort steg tagits, universi
tet har nu ett earkiv på plats som tar emot verksamhetsin
formation digitalt.

Det är en fortsatt utmaning för universitetet att öka digi
taliseringstakten i linje med den nationella digitaliserings
strategin.  

Under 2018 har en ny rektor installerats och en vicerektor för rymd påbörjat sitt nya 
uppdrag vid universitetet. Ett viktigt arbete med framtagande av vision 2030 har 
genomförts och ny vision fastställdes i slutet av året. Som en reaktion på omvärldens 
förändringar har interna rutiner i syfte att förebygga oredlighet i forskning reviderats, 
perspektivet hållbar utveckling fått en förstärkt betydelse i universitetets utbildningar 
och ett antal nya kurser inom området planerats. Årets aktiviteter inom universitetets 
digitaliseringsprogram, såsom implementering av ett datalager och utveckling för 
ökad digitaliseringsgrad i service till studenter, förväntas ge nyttoeffekter kommande 
år. Årets genomförda förändringar inom och mellan forskningsämnen har resulterat 
i kompetensmässigt starkare forskningsämnen med bättre förutsättningar att växa 
och bidra till samhällsutvecklingen. Satsningar på interna ledarprogram fortsätter 
och universitetets arbete för ökad jämställdhet i lednings-, rekryterings- och 
utbildningsprocesser har tagit ytterligare steg framåt genom interna utbildningar och 
beslut om att kursmoment i jämställdhet ska integreras i samtliga programutbildningar.
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 ■ Upphandling

Universitet och högskolor ska i årsredovisning redovisa 
hur de vid upphandlingar som överstiger gällande tröskel-
värden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på 
kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ 
lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

En behövlighetsbedömning avseende bestämmelserna för 
arbetsrättsliga villkor görs rutinmässigt vid varje upphand
ling över gällande tröskelvärde enligt LOU 17 kap, 2–5 §§, 
med syfte att minimera risk för oskäliga arbetsvillkor och 
snedvridning av konkurrensen. Under året har bedömning
en exempelvis resulterat i att arbetsrättsliga villkor avseende 
lön, semester och arbetstid har ställts vid upphandling av 
städtjänster. Kraven följer Upphandlingsmyndighetens väg
ledning för tillämpning av särskilda arbetsrättsliga villkor 
vid upphandling av städtjänster och är ställda som särskilt 
kontraktsvillkor att uppfyllas senast tre månader efter kon
traktstecknande, i annat fall utdöms vite.

 ■ Kompetensförsörjning

Myndigheten ska redovisa de åtgärder som har vidtagits 
i syfte att säkerställa att kompetens finns för att fullgöra 
de uppdrag myndigheten har enligt myndighetens 
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.

Luleå tekniska universitets förmåga att attrahera och rekry
tera medarbetare är helt avgörande för att nå universitetets 
mål att bedriva undervisning och forskning med hög kva
litet. Under 2018 har ett intensivt arbete med att ta fram en 
ny vision för Luleå tekniska universitetet genomförts.

En fortsatt hård konkurrens om forskningsmedel speg
lar antalet årsarbetskrafter som fortsätter att minska men 
i mindre omfattning än tidigare år. Verksamhetsstödets 
följsamhet till kärnverksamhetens förutsättningar genom 
kompetensomställningsinsatser och avvecklingsinsatser 
bidrar också till minskningen. Det har varit fortsatt svårt att 
attrahera kvinnor till tekniska områden och män till huma
nistisktsamhällsvetenskapliga områden och rekrytering av 
vissa specialistbefattningar inom verksamhetsstödet har varit 
förenat med utmaningar.

Kompetensförsörjningsplaner för samtliga forsknings
ämnen med analys och åtgärdsförslag avseende befattning 
och kön har tagits fram under året. Övergripande ser vi att 
andelen professorer ökat medan andelen juniora forskare 
minskat. Handledarkapaciteten är fortsatt mycket hög sär
skilt inom de tekniska områdena. Sammanslagningar av 
några mindre forskningsämnen har medfört större forsk
ningsmiljöer och högre handledarkapacitet.

Med anledning av förändringar i högskoleförordningen 
har universitetet åter reviderat anställningsordning och 
riktlinjer för lärarrekrytering. Som en direkt följd  har 
nyrekryteringen av biträdande lektorer i princip upphört på 
grund av osäkerhet avseende den långsiktiga finansieringen 
och istället har f ler postdoktorer och forskare anställts på 
tidsbegränsad grund. För att ytterligare höja kvaliteten 
inom rekryteringsprocessen och tydliggöra vilket stöd som 
erbjuds har en ny intern webb utvecklats under året.

Universitetet fortsätter att rekrytera en stor andel dok
torander och lärare internationellt och det ställer än högre 
krav på mottagande och stöd i migrationsfrågor. För att 
snabbt uppmärksamma nya regelverk deltar universitetet i 
migrationsverkets nätverk. Långa handläggningstider och 
otydlighet kring hantering i migrationsärenden gör dock 
att rekryteringen till viss del försvåras. Under året har en ny 
modell för introduktion av nya medarbetare tagits fram och 
implementerats. Vidare har regelbundna sammankomster, 
Meet’n Greet, anordnats för att uppmärksamma och väl
komna nya medarbetare. 

Universitetets stipendieregler har reviderats och till
lämpningen skärpts för att säkerställa en enhetlig och jämlik 
tillämpning av stipendier i linje med gällande lagstiftning. 
Åtgärderna ska bidra till skäliga villkor för stipendiaterna 
under deras vistelse vid universitetet. 

Kompetensförsörjning, procent 

  2016 2017 2018 

Andel lärare med 
vetenskaplig/konstnärlig
kompetens  80 81 79 
 kvinnor/män 66/87 67/88 66/87

Andel forskningsämnen 
med hög handledarkapacitet 54 54 63 
 
KÄLLA: PRIMULA

Figur
31

Årsarbetskrafter

  2016 2017 2018 

Lärare  

Professorer  140 143 150
 varav kvinnor/män, % 22/78 27/73 27/73
Biträdande professor 79 84 84 
 varav kvinnor/män 43/57 33/67 33/67
Universitetslektorer 171 161 155
 varav kvinnor/män, %  40/60 42/58 42/58

Biträdande universitetslektor 47 46 42
 varav kvinnor/män, % 29/71 33/67  33/67
Universitetsadjunkter 96 83 90 
 varav kvinnor/män, % 51/49 54/46 52/48
Forskare 45 30 36
 varav kvinnor/män, % 25/75 20/80 22/78

Delsumma lärare 578 547 557
 varav kvinnor/män, % 36/ 64 36/ 64 36/64
Anställda doktorander 329 317 311 
 varav kvinnor/män, % 35/65 36/64 40/60
Teknisk/administrativ personal 486 459 449
 varav kvinnor/män, % 62/38 64/36 65/35

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

Total 1 422 1 347 1 341
        varav kvinnor/män, % 45/55 46/54 47/53

KÄLLA: PRIMULA

Figur
30
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 SjukfrånvaroFigur
33

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

2018  –29 år 30–49 år 50 år– Totalt
Kvinnor 2,86 2,86 3,27 3,02
Män  0,68 0,89 2,6 1,45

Totalt 1,5 1,81 2,94 2,19

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

 Långtidssjukfrånvaro

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

2018  –29 år 30–49 år 50 år– Totalt 
Kvinnor  59 52 55 54
Män  0 32 65 51

Totalt  43 47 59 53

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

KÄLLA:  PRIMULA

Figur
34

 ■ Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron minskade något både för kvinnor och män. 
Kvinnorna hade fortsatt ett högre sjuktal än männen. Uni
versitetets investeringar för proaktiva insatser för en för
bättrad hälsa ökade samtidigt som kostnaderna för de re
habiliterande insatserna minskade. Utbildningsinsatser för 
doktorander på temat hälsa påbörjades redan under fjolåret. 
Insatserna utökades under året då även doktorandhandle
dare involverades. I syfte att förenkla för rehabiliterande 
chefer och tydliggöra ansvar i processen genomfördes en 
översyn och uppdatering av rehabiliteringsrutinerna. 

Kompetensutveckling är en viktig del av kompetens
försörjningen. Under året har ett f lertal chefs och ledar
program samt kortare utbildningar genomförts. Utgångs
punkten är att samtliga utbildningar ska genomsyras av 
ett genusmedvetet förhållningssätt vilket ska leda till ökad 
medvetenhet bland universitetets anställda. 

Sammantaget har åtgärderna inom kompetensförsörjning 
bidragit till att underlätta chefernas arbete och att nyan
ställda kommer in tidigare i arbetet samt i det sociala livet. 
Detta bedöms öka trivseln och stärka universitetets attrakti
vitet som arbetsgivare.

 ■ Jämställdhetsintegrering

Universitetet fortsatte under året genomförandet av jäm
ställdhetsintegrering i enlighet med regeringsuppdraget 
Jämställdhet i akademin och lärosätets handlingsplan. Uni
versitetets policy för lika villkor och jämställdhet har revi
derats och riktlinjerna för utredning av diskriminering, tra
kasserier och kränkande särbehandling har utvecklats i syfte 
att möta upp diskrimineringslagens förändrade krav.  

Universitetets arbete med att utveckla och implementera 
en genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning fort
satte under året. I linje med detta genomfördes utbildningar 
med fokus på jämställdhet i rekrytering för målgrupperna 
anställningsnämnder och rekryteringsgrupper. Seminarium 
har genomförts utifrån metoden Critical Incident Technique 
för prioritering av jämställdhetsrelaterade aktiviteter. 

Jämställdhet i universitetets process för forskningsfinan
siering belystes i syfte att säkerställa lika villkor för kvinnor 
och män att söka och erhålla externa medel för forskning.

Universitetet genomförde tillsammans med dess arbets
tagarorganisationer en universitetsövergripande lönekart
läggning, vilket gav värdefull information för det fortsatta 
arbetet med könsneutral lönebildning. Systemet för uppfölj
ning av jämställdhet kompletterades genom att universi
tetet anslöt sig till ett nationellt jämställdhetsindex där de 
nyckeltal som ingår belyser viktiga aspekter på jämställdhet 
både på lärosätes och institutionsnivå. Verktyget stärker 
möjligheterna till interna och externa jämställdhetsanalyser 
över tid. 

Som ett led i att stärka studenternas kunskap på jäm
ställdhetsområdet beslutades att samtliga programutbild
ningar vid universitetet ska säkerställa undervisning och 
examination i jämställhet senast 2020/2021. 

En av Sveriges främsta jämställdhetsexperter, Gertrud 
Åström, valdes till hedersdoktor vid universitetet. Ett fort
satt samarbete planeras för att tillsammans utveckla univer
sitetets arbete för jämställdhet. 

KÄLLA: PRIMULA

Rekryterade och befordrade professorer, 
 inklusive gästprofessorer 

Figur
32

 ■ Jämställdhet vid fördelning 
 av forskningsmedel

Universitets utgångspunkt vid fördelning av forskningsme
del är att tillämpa lika förutsättningar för kvinnor och män 
att såväl söka som erhålla medel för forskning. Det veder
tagna förfaringssättet är att interna medel för forskning på 
individnivå fördelas öppet och transparent, efter roller och 
befattningar. Det är då av stor betydelse att rekryterings, 
meriterings, och bemanningsplaneringsprocesser hante
ras transparent och könsneutralt så att lika förutsättningar 
för kvinnor och män uppnås, exempelvis när fördelning av 
forskningsmedel ska ske.

 ■ Särskilt uppdrag vid professorsrekrytering
Regeringen har fastställt mål som syftar till att öka ande
len kvinnor bland professorer vilket preciseras som uppdrag 
i universitetets regleringsbrev. För perioden 2017–2019 är 
universitetets rekryteringsmål att 33 procent av rekryterade 
och prövade professorer samt gästprofessorer ska vara kvin
nor.

Av de rekryterade, befordrade och nya gästprofessorerna 
under 2018 var åtta av totalt 24 professorer kvinnor, mot
svarande 33 procent. Året innan var totalt elva av 
17 professorer kvinnor. Under tvåårsperioden 2017–2018 
var således totalt 46 procent kvinnor. Universitetets arbete 
med att utveckla och implementera en genusmedveten och 
hållbar kompetensförsörjning fortsatte under året, vilket 
belystes tydligt i de f leråriga kompetensförsörjningsplaner 
som under året togs fram för samtliga forskningsämnen vid 
lärosätet. 

Rekryterade och befordrare
professorer 2017

Män

35%

Kvinnor

65%

Rekryterade och befordrare
professorer 2018

Män

67%

Kvinnor

33%

2017

Rekryterade och befordrare
professorer 2017

Män

35%

Kvinnor

65%

Rekryterade och befordrare
professorer 2018

Män

67%

Kvinnor

33%

2018

Universitet och högskolor ska i årsredovisningarna 
redovisa hur de beaktar jämställdhet vid fördelning av 
forskningsmedel.

Uppgift skall lämnas om de anställdas frånvaro på grund 
av sjukdom under räkenskapsåret, den andel av  sjuk- 
frånvaron 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.

Universitet ska redovisa åtgärder och resultat utifrån 
handlingsplanen på området.

KÄLLA:  PRIMULA
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EKONOMISK
UTVECKLING

Finansiell styrka

2018

21% 
 2015 2016 2017 
 20% 17% 17% 

Omsättning 
grundutbildning/forskning                             

2018

GU 43% FO 57%
 2015 2016 2017 
      GU 43% 43% 43%
      FO 57% 57% 57% 

Externa forskningsintäkter

2018

564 mnkr

 2015 2016 2017 
 584 574 545 

EKONOMI 
I BALANS
Universitetets målsättning 
är att skapa goda förutsätt-
ningar med en ekonomi i 
balans.

EKONOMISK 
UTVECKLING
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 Resultaträkning 2018, mnkr

 2016 2017 2018 

VERKSAMHETENS INTÄKTER    

Anslag 1 024 1 038 1 086 5

Avgift 133 103 95 -8

Bidrag 481 483 514 6

Räntor 1 1 1 0

Summa 1 639 1 625 1 696 4
    

VERKSAMHETENS KOSTNADER   

Personal 1 078 1 048 1 057 1

Lokaler 216 218 197 -10

Övrig drift 346 318 321 1

Räntor 3 3 3 0

Avskrivningar 45 49 51 4

Summa 1 688 1 636 1 629 0
    

Verksamhetsutfall -49 -11 67 

Resultat från andelar    
i dotterbolag och     

intresseföretag 0 -1 -1 

Årets kapital- 
förändring -49 -12 66 

KÄLLA: AGRESSO

Förändr. %
2017-2018

Figur
35
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Universitetet fördelar redovisningen inom verksam
hetsgrenarna utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå, uppdragsutbildning inkluderat samt forskning 

och utbildning på forskarnivå, uppdragsforskning inklude
rat. Verksamheten är dels anslagsfinansierad och dels finan
sierad av externa parter. 

 ■ Ekonomiskt resultat 

Redovisningen av verksamhetens kostnader och intäkter 
ska i årsredovisningen fördelas på de två områdena 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive 
forskning och utbildning på forskarnivå. Vidare ska denna 
redovisning kommenteras.

Luleå tekniska universitet har sedan 2010 expanderat kraf
tigt, främst inom forskningen vars andel nu närmar sig 60 
procent av verksamheten. Under expansionen har verksam
heten redovisat stora ekonomiska överskott och ansamlat ett 
myndighetskapital. Från 2015 började dock tillväxten att 
plana ut. Orsaken var att den tidigare positiva utvecklings
takten för extern forskningsfinansiering hade bromsats upp 
och att grundutbildningen sedan flera år har uppnått tak

beloppet för anslaget. Den avstannade tillväxten resulterade 
i att intäktsomslutningen under perioden 2014–2017 låg på 
samma nivå, drygt 1,6 miljarder kronor. Det har inneburit 
en negativ kapitalförändring då kostnaderna inte följt in
täktsutvecklingen. 

Under de två gångna åren har åtgärder vidtagits för 
att anpassa verksamheten till det ekonomiska utrymmet, 
bland annat genom senareläggning av planerade lokalin

vesteringar, återhållsamhet vid nyanställningar, översyn av 
korttidsanställningar samt restriktion för övriga investe
ringar. Åtgärderna har medfört att universitetet totalt sett 
åter har en god balans mellan kostnader och intäkter både 
inom utbildning och forskning. Dock återfinns fortfarande 
underfinansierad verksamhet vid några forskningsmiljöer. 

Efter tre år av negativ resultatutveckling visade det eko
nomiska resultatet av 2018 års verksamhet ett överskott 
på 66 mnkr. Det positiva resultatet återfinns till största 

del inom utbildning. Det balanserade myndighetskapitalet 
exklusive statskapital uppgick till 348 mnkr, eller 21 procent 
av kostnadsomslutningen. Universitetets strategiska mål är 
att ha en finansiell styrka på 15 procent.

Verksamheten bedöms kunna bedrivas med ekonomisk 
balans de kommande åren genom en förbättrad finansiering 
av universitetets verksamhet genom de beslutade utökade 
anslagsmedlen till nya utbildningsplatser, samt det ökade 
basanslaget till forskningen. Vidare visar universitetet en 
uppgång av externa medel.

 ■ Intäkter och kostnader
Under 2018 ökade intäkterna med fyra procent jämfört med 
föregående år, universitetet har erhållit ökade anslag samt 
externa medel och uppgår till 1,7 miljarder kr. Kostnaderna 
ligger på samma nivå som föregående år, en mindre omför
delning mellan kostnadsposterna har skett under året.

Personalkostnaderna uppgick till 65 procent av universi
tetets totala kostnader, eller 1 057 mnkr, vilket är en ökning 
med nio mnkr jämfört med föregående år. Antal årsarbetare 
uppgick till 1 341, vilket är en minskning med sex årsarbe
tare. Det har skett en ökning av antalet forskare och lärare 
samt minskning av doktorander och teknisk/administrativ 
personal.

De senaste åren har det pågått ett f lertal ombyggnationer 
och mindre lokalanpassningar för att utveckla campusom
rådena, men också som en konsekvens av ett antal omorga
nisationer inom verksamheten. Universitetets totala lokal
kostnader minskade med 21 mnkr jämfört med föregående 
år och uppgick 2018 till 197 mnkr. Minskningen beror till 
stor del på omförhandlade hyreskontrakt vid campus Luleå. 
Lokalkostnadens andel av universitetets totala kostnader, 
exklusive hyror från student och gästforskarbostäder, upp
går till 12,4 procent. 

 Lokalkostnader enligt SUHF-modell, tkr

 2016 2017  2018

Lokalhyra 181 953 183 898 171 547
Mediakostnad (el, värme etc) 3 885 2 972 4 756
Kostnader för reparation och 
underhåll av lokaler -260 4 163 2 421
Avskrivningskostnader 
förbättringsutgift 
på annans fastighet 1 262 1 803 2 671
Kostnader för lokalvård 17 712 16 959 15 935
Kostnader för bevakning, larm 
och skalskydd 2 802 2 884 2 536
Kostnader för lokaltillbehör och 
övriga lokalkostnader 4 310 5 330 4 793
Kostnader för egna fastigheter 0 0 0

Summa 211 664 218 009 204 659   
Area, kvm LOA vid årets utgång 127 417 122 408 122 408

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

Lokalkostnader per kvadratmeter
Andel av justerade totala
kostnader, % 11,8 12,4 12,4  
Externa intäkter 16 377 12 707 6 703

Lokalhyra inkl. student- och 
gästforskarbostäder 200 680 199 435 178 930

Student- och gästforskarbostäder 18 727 15 537 7 383
Lokalhyra exkl. student- och 
gästforskarbostäder 181 953 183 898 171 547   
Lokalkostnader enligt
resultaträkningen** 215 992 218 165 197 300

* Baseras på lokalkostnader exkl avskrivningskostnad förbättringsutgift på 
annans fastighet
** Kostnader inkl student- och gästforskarbostäder, exkl. avskrivning för-
bättringsutgift på annans fastighet 
OBS! Utfall 2016 är korrigerat (tillägg kostnader för lokalvård och omfördel-
ning av kostnader avseende rep och underhåll  samt övriga lokalkostnader)
KÄLLA: AGRESSO

Figur
38

 Intäkter, kostnader och verksamhetsutfall per verksamhet för 2018, mnkr

 Grund- Uppdrags- Forskning/ Uppdrags- 
 utbildning utbildning forskarutbildning forskning Totalt

Intäkter 739 10 893  54 1 696

Kostnader 694 9 871 55 1 629

Verksamhetsutfall 45 1  22 -1 67

Resultat dotterföretag   -1  -1

Kapitalförändring 45 1 21 -1 66
KÄLLA: AGRESSO

Figur
39

 Ersättning utbildning på grundnivå    
 och avancerad nivå, mnkr

 2016 2017 2018 

Takbelopp enl. regleringsbrev 635 644 674
Produktion1 676 654 653

Över tak1 41 52 0
Under tak1 0 0 21
Nyttjat anslagssparande 0 0 21
Sparade prestationer 41 52 31
Ersättning  635 644 674
1) Inkl. december prestationer

KÄLLA: LADOK RESP AGRESSO

Figur
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KÄLLA: AGRESSO

Efter några år av negativ resultatutveckling visade det ekonomiska resultatet 
ett överskott. Verksamheten bedöms kunna bedrivas med ekonomisk 
balans de kommande åren genom förbättrad finansiering, såsom beslutade 
utökade anslagsmedel till nya utbildningar, ökat basanslag till forskning och 
en uppgång av externa medel.
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 Externa medel (avgifter och bidrag) inom 
 forskning och utbildning på forskarnivå 
 från främsta finansiärerna, tkr

 2016  2017 2018 %

Vinnova 106 229 65 639 91 994 17
Svenska företag 105 889 87 553 58 683 10
Statens energimyndighet 57 779 44 994 51 690 9
EU-medel ramprogram 47 028 55 067 53 324 10
Formas 33 233 49 660 45 571 8
Trafikverket 27 930 27 884 35 958 6
Övriga 195 785 214 115 226 660 40

Summa 573 873 544 912 563 880 100
KÄLLA: AGRESSO

Figur
43
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Tkr

Forskningsråd 164 596 138 446 159 648
Statliga myndigheter 145 681 118 867 133 876
Kommuner/Landsting 12 271 30 848 31 012
Svenska företag 105 889 87 553 58 683
Svenska stiftelser 57 326 61 831 70 598
EU strukturfonder 22 101 35 494 39 524
EU forskningsprogram 47 028 55 067 53 324
Utländska företag m. �. 18 981 16 806 17 215

 Externa medel (avgifter och bidrag) per finansiärsgrupp inom forskning och utbildning på forskarnivå Figur
42

 ■ Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antalet helårsstudenter minskade med närmare 140 jämfört 
med föregående år och uppgick 2018 till 7 456. Programstu
denter minskade medan antalet helårsstudenter på fristående 
kurs ökade marginellt. Minskningen beror till stor del på 
att höstterminen avslutas senare det kommande året, vilket 
medför att cirka 125 helårsstudenter hamnar på 2019. Ge
nomströmningen uppgick även 2018 till 83 procent. Bedöm
ningen i långtidsprognosen är att genomströmningen kom
mer att öka något och ligga kring 85 procent inom två år. 

Intäkterna till utbildning uppgick 2018 till 749 mnkr 
varav 703 mnkr avser anslag. Det ekonomiska resultatet för 
utbildning uppgick till 46 mnkr. Anslagen ökade med 

 Andel anslag och externa medel 2018 (2017)Figur
41
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31 mnkr medan externa medel ökade med fyra mnkr jäm
fört med föregående år. Uppdragsverksamheten uppgick 
till tio mnkr, de externa beställarna av utbildning är främst 
svenska företag och statliga myndigheter.

Efter f lera år av överproduktion i förhållande till tilldelat 
takbelopp, har universitet 2018 en underproduktion med 
21 mnkr. Underproduktion kvittas mot tidigare års över
produktion och påverkar inte intäkterna negativt. Den utgå
ende ackumulerade överproduktionen uppgår till 31 mnkr. 

 

 ■ Forskning och utbildning på forskarnivå

Intäkterna till forskning uppgick till 947 mnkr, vilket är en 
ökning med fyra procent jämfört med föregående år. Forsk
ningsanslagen ökade med 17 mnkr samt externa forsknings
intäkter med 19 mnkr. Forskningen visade ett ekonomiskt 
överskott på 20 mnkr. 

Intäkter från forskningsråd ökade med 21 mnkr och 
uppgick 2018 till 160 mnkr och utgör därmed 28 procent 
av universitetets totala intäkter inom forskning. Vinnova 

stod under året för en stor ökning på 26 mnkr jämfört med 
föregående år. Den stora variationen i intäktsf lödet från 
Vinnova beror på när projekt avslutas och nya påbörjas. 
Finansiering från Formas minskade under året, detta ses 
som en tillfällig nedgång, då universitetet har beviljats nya 
forskningsmedel.

Finansiering från statliga myndigheter uppgick till 
24 procent av universitetets totala intäkter inom forskning. 
Intäkterna ökade med 15 mnkr, främsta finansiärerna är 
Statens energimyndighet och Trafikverket. Universitetet 
har även erhållit nya projekt, som befinner sig i en upp
startsfas, detta återspeglas i posten oförbrukade bidrag.

Finansieringen från EU:s forskningsprogram och struk
turfonder har legat på en stabil nivå de sista tre åren. Under 
2018 intäktsfördes 93 mnkr. Svenska stiftelser utgör 13 
procent och intäkterna har ökat succesivt under de sista tre 
åren och uppgick 2018 till 71 mnkr. 

Under 2018 intäktsfördes 59 mnkr från svenska företag, 
en minskning med 29 mnkr jämfört med föregående år. 
Det är främst intäkter från LKAB som har minskat med 
anledning av stora projekt som avslutats under året. Under 
de sista fem åren har finansieringen från LKAB minskat 
betydligt, de forskningsämnen som har haft en stor del av 
dess finansiering från LKAB, har lyckats hitta andra finan
sieringskällor.

Universitetets andel extern forskningsfinansiering upp
gick till 60 procent och ligger på samma nivå som under 
föregående år. Den höga andelen extern forskningsfinansie
ring begränsar universitetets möjligheter att göra egna stra
tegiska satsningar, då en alltför stor andel av anslagsmedlen 
är bundna till att samfinansiera externa projekt.

 ■ Oförbrukade bidrag

Posten oförbrukade bidrag inom forskning, bestående av 
inbetalda medel som inte förbrukats för sitt ändamål, ökade 
med 17 mnkr till 314 mnkr. Oförbrukade bidrag från svens
ka myndigheter ökade, främst från Vinnova med 21 mnkr. 
Utvecklingen av de oförbrukade bidragen för de olika 
grupperna av finansiärer framgår av figur 47.

Storleken på de oförbrukade bidragen är beroende av 
finansiärernas val av utbetalningsrutiner, men även av långa 
ledtider vid personalrekrytering i samband med projektstart. 
Över 75 procent av medlen kommer från statliga myndighe
ter, forskningsråd och EU:s forskningsprogram, där universi
tetet inte kan påverka finansiärens utbetalningsperioder. En 
betydande minskning av årsarbetskrafter från 2017 har påver
kat möjligheterna att upparbeta erhållna medel samtidigt som 
inbetalda bidrag till forskning har ökat under året.

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

 Utbildning på grundnivå Uppdrags- Forskning och Uppdrags- 
 och avancerad nivå utbildning2 forskarutbildning forskning 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

INTÄKTER   
Anslag 663 296 672 322  703 229    360 594 366 023 382 993 
Avgifter 22 455 19 106 13 607 5 901 7 091 9 975 20 918 12 524 17 413 83 681 64 220 54 213
Bidrag 12 675 14 792 21 450    468 644 467 438 491 733 
Finansiella intäkter 520 616 428 6 7 7 534  628 451 85 101 70
 
Summa intäkter 698 946 706 836 738 714 5 907 7 098 9 982 850 690 846 613 892 590 83 766 64 321 54 283

KOSTNADER
Personal 430 555 393 384 407 709 3 015 4 384 6 515 583 411 605 541 604 069 60 820 45 057 38 830
Lokaler 1 118 336 149 291 130 454 427 363 457 89 828 63 247 62 436 7 401 5 281 3 952
Övrigt 160 299 147 766 144 653 1 637 1 541 2 227 166 735 155 824 162 839 17 426 12 486 11 679
Finansiella kostnader 13 040 11 348 11 093 26 26 29 34 187 39 555 41 761 1 046 940 723

Summa kostnader 722 230 701 789 693 909 5 105 6 314 9 228 874 161 864 167 871 106 86 693 63 764 55 184

Verksamhetsutfall -23 284 5 047 44 805 802 784 754 -23 471 -17 554 21 484 -2 927 557 -901

Resultat från andelar 
i dotterbolag       -511 -549 -460   

Transfereringar

Erhållna medel 495 670 1 028      56 710 47 989 58 428  
Lämnade bidrag - 495 -670 -1 028     -56 710 -47 989 -58 428   

Kapitalförändring -23 284 5 047 44 805 802 784 754 -23 982 -18 103 21 024 -2 927 557 -901

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 2018 uppgick intäkterna för beställd utbildning till 4 786 tkr och kostnaderna till 4 572 tkr.

KÄLLA: AGRESSO

Figur
44
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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 2016 år 2017 2018 2018 år 2018 utgående år 2018  
      
Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå

Beställd utbildning 0 0 4 786 4 572 214 214
Uppdragsutbildning 3 205 777 5 189 4 627 560 4 542
Utbildning av studieavgifts-       
skyldiga studenter 196 -787 2 812 2 760 53 -538
Övrigt 0 0 0 0 0 0

Summering 3 401 -10 12 787 11 960 827 4 218
      
Forskning eller utbildning 
på forskarnivå

Uppdragsforskning 5 473 250 50 002 50 869 -867 4 856

Summering 5 473 250 50 002 50 869 -867 4 856
      
Verksamhet där krav på full 
kostnadstäckning inte gäller      

Högskoleprovet -732 351 437 464 -27 -408
Upplåtande av bostadslägenhet      
 - utbytesprogram och gästforskare -6 249 -4 749 0 62 -62 -11 060
Övrigt 578 1 108 9 718 8 072 1 646 3 332

Summering -6 403 -3 290 10 155 8 598 1 557 -8 136

1) From 2012 ingår inga finansiella intäkter eller kostnader i avgiftstabellen.  
2) I tabell ingår inte §4 avgifter 22 264 tkr som redovisas i not 2 intäkter av avgifter och andra ersättningar.  
 Årets omsättning av avgifter i tabell uppgår till 72 944 tkr varav 62 789 tkr omfattar avgifter med krav på full kostnadstäckning.  
På denna del uppgår det ackumulerade överskottet till 9 075 tkr vilket motsvarar 12% av årets omsättning.
Överskottet inom forskning ska återinvesteras i de uppdragsprojekt som pågår inom universitetet. Inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå 
kommer överskottet bland annat att användas till utveckling av nya kurser.    
KÄLLA: AGRESSO

Figur
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 Inbetalda bidrag inom forskning och utbildning 
 på forskarnivå per finansärsgrupp, tkr 

 2016 2017  2018

Forskningsråd 176 965 155 343 189 146
Statliga myndigheter 144 895 148 874 159 933
Kommuner/landsting 14 361 37 993 31 324
Svenska företag 27 467 32 754 26 310
Svenska stiftelser 49 138 42 759 56 525
EU:s strukturfonderer 6 782 29 376 44 415 
EU:s ramprogram 45 874  75 960 49 412 
Utländska företag m fl 14 181 10 945 7 823

Inbetalda bidrag 479 663 534 003 564 888

Bidragsintäkter 468 644 467 438 491 733

Omsättning av inbetalda bidrag 98% 88% 87%

KÄLLA: AGRESSO

Figur
45

 Oförbrukade bidrag inom forskning och 
 utbildning på forskarnivå per  finansiärsgrupp, tkr

 2016 2017  2018

Forskningsråd 120 808 118 762 133 732
Statliga myndigheter 49 168 60 092 70 427
Kommuner/landsting 6 367 9 551 8 884
Svenska företag 8 805 8 340 6 485
Svenska stiftelser 55 625 50 467 52 556
EU strukturfonder 414 605 830 
EU:s forskningsprogram 24 929 45 627 39 406 
Utländska företag m fl 4 274 3 866 1 799

Summa oförbrukade bidrag 270 390 297 310 314 119
varav oförbrukade bidrag för   
anläggningstillgångar 60 478 58 405 50 158

Oförbrukade bidrag anl.tillgångar i % 22 20 16

KÄLLA: AGRESSO

Figur
47
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RESULTATRÄKNING, TKR

  18-01-01 17-01-01 
 Not 18-12-31 17-12-31

VERKSAMHETENS INTÄKTER   
Intäkter av anslag 1 1 086 222 1 038 345
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 95 209 102 942
Intäkter av bidrag 3 513 183 482 229
Finansiella intäkter 4 955 1 353

      Summa  1 695 568 1 624 869
   

VERKSAMHETENS KOSTNADER   
Kostnader för personal 5 -1 057 131 -1 048 365
Kostnader för lokaler 6 -197 300 -218 183
Övriga driftkostnader 7 -321 390 -317 618
Finansiella kostnader 4 -3 445 -2 835
Avskrivningar och nedskrivningar 11,12 -50 161 -49 034

      Summa  - 1 629 427 – 1 636 035
   

VERKSAMHETSUTFALL  66 142 -11 166
    
Resultat från andelar i hel- och delägda företag 8 -460 -549
   

Transfereringar 9 
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 2 728 3 227
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 50 354 40 638
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag  6 374 4 794
Lämnade bidrag  -59 456 -48 659

      Saldo  0 0

Årets kapitalförändring 10 65 682 -11 715

    
 Not 18-12-31 17-12-31

TILLGÅNGAR   
Immateriella anläggningstillgångar 11 237 515

Balanserade utgifter för utveckling  0 459
Rättigheter och andra Immateriella anläggningstillgångar  237 56

Materiella anläggningstillgångar 12 174 222 194 390
Förbättringsutgifter på annans fastighet  17 348 17 147
Maskiner och inventarier  148 975 163 779
Pågående nyanläggningar  7 899 13 464

Finansiella anläggningstillgångar 13 8 741 8 201
Andelar i hel- och delägda företag  8 741 8 201

Varulager mm  190 309
Varulager och förråd  190 309

Kortfristiga fordringar  51 471 49 942
Kundfordringar  23 583 28 858
Fordringar hos andra myndigheter  27 850 21 034
Övriga kortfristiga fordringar  38 50

Periodavgränsningsposter 14 199 808 195 493
Förutbetalda kostnader  55 238 54 966
Upplupna bidragsintäkter  135 062 129 588
Övriga upplupna intäkter  9 508 10 939

Avräkning med statsverket 15 0 0
Kassa och bank 16 606 409 501 190

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  593 187 486 109
Kassa och bank  13 222 15 081

Summa tillgångar  1 041 078 950 040
   

KAPITAL OCH SKULDER   
Myndighetskapital 17 358 153 291 471

Statskapital  14 310 13 310
Donationskapital  106 106
Resultatandelar i hel- och delägda företag  -4 524 -3 975
Balanserad kapitalförändring  282 579 293 745
Kapitalförändring enligt resultaträkningen  65 682 -11 715

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 18 13 734 14 032
Avsättningar för pensioner  3 733 4 648
Övriga avsättningar  10 001 9 384

Skulder mm  245 474 249 685
Lån i Riksgäldskontoret 19 124 047 135 941
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 20 32 771 33 285
Leverantörsskulder 21 57 622 48 525
Övriga kortfristiga skulder 22 31 034 31 933

Periodavgränsningsposter 23 423 717 394 852
Upplupna kostnader  81 753 74 126
Oförbrukade bidrag  328 160 309 126
Övriga förutbetalda intäkter  13 804 11 600

Summa kapital och skulder  1 041 078 950 040
   

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  18-12-31
UH 16   regl brev  ande    

2:19 Utbildning på grundnivå        
 och avancerad nivå  674 320    674 320 674 320
        
2:19 ap. 1 Takbelopp, ram  674 320    674 320 674 320
        

2:20 Forskning och        
 forskarutbildning  385 307    385 307 385 307
        
2:20 ap 4 Basresurs, ram  385 307    385 307 385 307
        
2:65 Särskilda medel till universitet   29 323    29 323 29 323
 och högskolor (ramanslag)       
        
2:65 ap 19 Utbildning i rymdvetenskap  7 253    7 253 7 253
 förlagd till kiruna       
        
2:65 ap 20 Decentraliserad utbildning  22 070    22 070 22 070
        
Summa  0 1 088 950    1 088 950 1 088 950 0

ANSLAGSREDOVISNING, TKR REDOVISNING AV TAKBELOPP
REDOVISNING AV ANTAL HELÅRSSTUDENTER (HST) OCH HELÅRSPRESTATIONER (HPR)

 Utfall avseende perioden 2018-01-01 – 2018-12-31

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 484 345 15 420 7 165 22 585

Teologi     0

Juridik 224 168 7 127 3 489 10 616

Samhällsvetenskap 1 231 1 052 39 246 21 856 61 102

Naturvetenskap 691 557 37 546 25 518 63 064

Teknik 2 854 2 338 155 138 107 181 262 319

Farmaci     0

Vård 747 699 43 172 35 010 78 182

Odontologi     0

Medicin 232 197 15 013 15 495 30 508

Undervisning 247 213 9 597 8 665 18 262

Verksamhetsförlagd utb. 112 102 6 132 5 421 11 553

Övrigt 44 41 1 941 1 438 3 379

Design 19 17 2 954 1 573 4 527

Konst 7 7 1 594 627 2 221

Musik 238 197 31 644 16 523 48 167

Opera     0

Teater 16 16 4 901 2 441 7 342

Media 41 35 12 852 8 743 21 595

Dans 11 9 2 471 1 111 3 582

Idrott 3 2 357 100 457

Summa 7 201 5 993 387 105 262 356 649 461
     
Takbelopp (tkr)     674 320
Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr)  0

Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr)  24 859

 ■ Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden.       

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden.      

Totalt antal utbildade helårsstudenter 19 inom design. Högst får 20 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.   
Övriga helårsstudenter inom design har avräknats mot utbildningsområdet Teknik.     

Totalt antal utbildade helårsstudenter 7 inom konst. Högst får 14 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.     
Övriga helårsstudenter inom konst har avräknats mot utbildningsområdet Teknik.     

Totalt antal utbildade helårsstudenter 238 inom musik. Högst får 261 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.    
Övriga helårsstudenter inom musik har avräknats mot utbildningsområdet Samhällsvetenskap.

Totalt antal utbildade helårsstudenter 0 inom opera. Högst får 0 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 41 inom media. Högst får 50 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.    
Övriga helårsstudenter inom media har avräknats mot utbildningsområdet Teknik.     

Totalt antal utbildade helårsstudenter 11 inom dans. Högst får 15 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.     
Övriga helårsstudenter inom dans har avräknats mot utbildningsområdet Samhällsvetenskap.    
 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (ramanslag)      
Enligt regeringsbeslut III:3 2017-12-18, bilaga 1 får universitet och högskolor som redovisar fler helårsstudenter och helårsprestationer 
än vad som ger rätt till ersättning inom takbeloppet s k överproduktion sparas till följande budgetår för att då berättiga till erättning.   
Underproduktionen uppgår till -24 859 tkr och decemberprestationerna till 3 709 tkr, resultat -21 150 tkr. Tidigare års överprduktion 
uppgår till 51 854 tkr.  Utgående överproduktion uppgår till 30 704 tkr      
  
Forskning och utbildning på forskarnivå (ramanslag)      
Regeringsbeslut III:12, 2017-12-18, Regleringsbrev 2018 för Luleå tekniska universitet, anslag för forskning/forskarutbildning, teknisk 
ram inkluderar 23 141 322 kr medel för strategiska forskningsområdet "Hållbart nyttjande av naturresurser". Till forskningsstiftelsen 
MEFOS har överförts 2 314 132 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 2018 är 414 000 kr utbetalt.      
   
Stöd för studentinflytande        
Enligt regeringsbeslut III:36, 2018-12-18, ap 1, punkt 2  tilldelas Luleå tekniska universitet 911 000 kr år 2018 för att stödja student-
inflytande. Anslaget disponeras av kammarkollegiet och är utbetalt.      
   
Integrationssatsning        
Enligt regeringsbeslut III:15, 2018-11-22, ap15 tilldelas Luleå teknisk universitet 706 528 kr till kompletterande utbildning för sjuk-
sköterskor under VT 2018 samt 513 839 kr för HT 2018. Anslaget disponeras av Kammarkollegiet och är utbetalt.   
 
Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor      
Enligt regeringsbeslut III:15, 2018-11-22, ap 20 tilldelas Luleå tekniska universitet 7 235 000 kr för att bedriva verksamhet vid 
innovationskontor. Anslaget disponeras av kammarkollegiet och är utbetalt.     
  
Utveckling av VFU i lärarutbildningen       
Enligt regeringsbeslut III:15, 2018-11-22, ap 22 tilldelas Luleå teknisk universitet 1 958 000 kr till försöksverksamhet med övnings-
skolor och övningsförskolor inom lärara- och förskollärarutbildningen. Anslaget disponeras av Kammarkollegiet och är utbetalt. 
 
Särskilt kompletterande pedagogisk utbildning      
Enligt regeringsbeslut III:15, 2018-11-22, ap 29 tilldelas Luleå teknisk universitet 3 783 028 kr för försöksverksamhet med särskilt  
kompletteraden 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 111:3, 2018-09-06, Universitets- och högskolerådet ska universitet och högskolor tilldelas stipendier för studie-
avgiftsskyldiga studenter. Luleå tekniska universitet har för 2018 fått utbetalt 415 800 kr av Universitets- och högskolerådet.  
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TABELL 2 |  BERÄKNING AV ANSLAGSSPARANDE OCH ÖVERPRODUKTION (TKR)

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)  
Årets takbelopp 674 320
  + Ev. ingående anslagssparande -

Summa (A) 674 320
 

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå  
 

 Ersättning för HPR från december föregående budgetår  3 709
 Utfall total ersättning enligt tabell 1 649 461
+ Ev. ingående överproduktion 51 854
 

Summa (B) 705 024
   

 
Summa (A-B) 1 -30 704
 
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  30 704
  - Ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet 2 -
  

Utgående överproduktion 30 704

2 Den del av anslagssparande respektive överproduktion som lärosätet 
inte får behålla utan regeringens godkännande.

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 4 januari 2019.

UNDANTAG FRÅN BESTÄMMELSER   
Anslag grundutbildning, ramanslag 
Enligt regeringsbeslut 111:3, 2017-12-18, bilaga 5, punkt 1 och 2 
medges följande undantag:
   Universitet och högskolor medges undantag från bestämmelsen 
om redovisning av anslagsmedel enligt 12 § anslagsförordningen 
(2011:223). Avräkning mot anslag och anslagsposter för medel som 
utbetalas till lärosätenas räntekonton i Riksgäldskontoret ska ske i 
samband med de månatliga utbetalningarna till respektive lärosätes 
räntekonto i Riksgäldskontoret.
   Universitet och högskolor, dock inte Försvarshögskolan, medges 
undantag från 7 § anslagsförordningen (2011:223) på så sätt att 
lärosätet får överföra såväl överproduktion som outnyttjat takbelopp 
(anslagssparande) till ett värde av högst tio procent av takbeloppet 
till efterföljande budgetår utan att särskilt begära regeringens med-
givande. 

Väsentliga uppgifter    
Enligt regeringsbeslut 111:3, 2017-12-18, bilaga 5 punkt 3 medges 
universitet och högskolor undantag från bestämmelsen enligt 2 kap. 
4§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 
om att årsredovisningen ska innehålla redovisning av västentliga 
uppgifter. Universitet och högskolor ska istället lämna uppgifter enligt 
bilaga 6 och i samband med upprättandet av noter till årsredovis-
ningen särskilt beakta att specifikation ges av låneram i Riksgälds-
kontoret uppdelad på beviljad låneram och utnyttjad låneram vid 
räkenskapsårets slut samt beviljad och under året maximalt utnyttjad 
kontokredit hos Riksgäldskontoret.

Finansieringsanalys    
Enligt regeringsbeslut 111:3, 2017-12-18, bilaga 5, punkt 4 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 
eventuellt upp-/nedskrivningsbehov.    
   

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

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

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

-  Förbättringsutgifter på annans fastighet: Hyresperiodens längd, 
minst tre år, dock längst tio år tillämpas. Universitetet bekostar själv 
vissa investeringar i hyrda lokaler. Investeringarna kan vara ny- och 
tillbyggnad samt reparationer och underhåll av väsentlig värden. Ut-
giften har ett bestående värde för verksamheten. Den ekonomiska 
livslängden på byggnationen samt den förväntade nyttjandeperio-
den uppgår till lägst tre år. Utgiften (exklusive moms) ska överstiga 
100 000 kr.   

-  Kulturtillgångar: ingen avskrivning

Komponentavskrivningar
Komponentavskrivningar innebär att anläggningstillgången delas upp i 
olika delar som avskrivs var för sig utifrån sin förväntade nyttjandepe-
riod. Komponentavskrivningar gäller främst investeringar i sam-
hällsändamål och vissa fastigheter. Andra exempel på sammansatta 
tillgångar är fartyg, flygplan, specialbyggda fordon och större maskin-, 
forsknings- och markanläggningar. Gränsbelopp som används som 
riktlinje för komponentavskrivningar är om komponenten 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 före-
tag. Påverkan på universitets kapitalförändring framgår av resultat-
räkningsposten 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 inkurans 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 50 000 kr.       
  
Fullkostnadsmodell    
Universitetet tillämpar sedan 1999 lönebaserad fördelning av indirekta 
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 	

 180101 170101 
 181231 171231

Grundutbildning 703 643 672 322 
Forskning och forskarutbildning 385 307 369 250
Anslag från statsbudgeten för transferering  
(lämnade bidrag) -2 728 -3 227

SUMMA  1 086 222 1 038 345

NOTER BALANSRÄKNING, TKR

  Intäkter av avgifter och 
  andra ersättningar 	

 180101 170101 
 181231 171231

Grundutbildning 13 607 19 106 
Uppdragsutbildning 9 975 7 092
Forskning och forskarutbildning 17 413 12 524
Uppdragsforskning 54 213 64 220

SUMMA  95 209 102 942

Intäkter av avgifter och andra ersättningar* 55 228 75 182
Intäkter från myndigheter* 17 716 13 334
Avgifter enligt 4§ i avgiftsförordningen 18 039 13 147
Avgifter enligt 4§ i avgiftsförordningen,
tjänsteexport  4 226 1 279

SUMMA  95 209 102 942

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

Not

02

   Övriga driftkostnader 	

 180101 170101 
 181231 171231

Korttidsinventarier och leasing -14 106 -15 827
Datorer och datatillbehör -55 240 -57 054
Material  -23 011 -25 430
Resor  -47 235 -46 602
Övriga tjänster -152 699 -143 893
Övriga driftskostnader  -29 099 -28 811

SUMMA  -321 390 -317 617

Rubriken konsulter har ändrats till övriga tjänster.  

Not

07

   Intäkter av bidrag 	

 180101 170101 
 181231 171231

Bidrag från myndigheter 313 656 272 592
Bidrag från övriga 199 527 209 637

SUMMA  513 183 482 229 

 

Not

03

  Resultat från andelar i 
  hel- och delägda företag 	

 180101 170101 
 181231 171231

LTU Holding AB -460 -549

Resultatandelar från dotterföretag redovisas på verksamhetsgrenen
forskning/forskarutbildning i myndighetskapitalet. Se not 17.  

Not

08

   Finansiella intäkter och kostnader 	

 180101 170101 
 181231 171231

Ränteintäkter från Riksgäldskontoret 670 685
Övriga finansiella intäkter 285 668

SUMMA  955 1 353

Räntekostnader lån hos riksgäldskontoret -2 581 - 2 251
Övriga finansiella kostnader -864 -584

SUMMA  -3 445 -2 835

Not

04

   Transfereringar per motpart	

 180101 170101 
 181231 171231

Medel som erhållits från statens budget för   
finansiering av bidrag, intäkter av anslag 2 728 3 227
Vetenskapsrådet 238 339
Vinnova  13 415 14 963
Formas  3 646 2 473
Statens energimyndighet 21 352 8 554
Tillväxtverket 6 135 6 173
Statliga myndigheter övr 4 869 7 198
Univ. och högskolor 698 938
Kommuner  1 167 1 862
Landsting  182 23
Svenska företag 78 1 441
Övriga sv stiftelser 536 462
EU ramprogram 0 -458
Eu kommissionen 3 347 0
Jernkontoret 0 1 295
Utländska företag, org 1 049 149
Diverse bidrag 16 20

SUMMA  59 456 48 659
  
Statliga myndigheter 24 210 -12 000
Svenska stiftelser 7 525 -5 153
Svenska företag 25 005 -29 101
Övriga  2 716 -2 405

LÄMNADE BIDRAG 59 456 -48 659

Not

09

   Kostnader för personal 	

 180101 170101 
 181231 171231

Lönekostnader*) -682 829 -675 134
varav arvoden till styrelse och ej anställd personal -22 935 -17 972
Arbetsgivaravg, Pensionspremier o andra avg 
enl lag o avtal -351 055 -347 357
Övriga personalkostnader ( t ex företagshälsovård, 
traktamenten, kurs- och konferensavgifter) -23 247 -25 874
  

SUMMA  -1 057 131 -1 048 365
  
*) Lönekostnader avser s-koderna 4111-4119
Personalkostnader uppgår till 1 057 mnkr och det är en ökning med 9 mnkr 
jämfört med 2017.
Antalet årsarbetare har minskat med 6 st och uppgår till 1341 (1347 år 2017).
Lönerevidering har beräknats till 15 mnkr och en minskning av 6 st årsarbets-
krafter har beräknats ge en besparing på 4 mnkr. 
Delpensionskostnader har minskat med 3 mnkr, övr. personalkostnader har 
minskat med 2 mnkr och förändringen av semesterlöneskulden har ökat med 
3 mnkr jmf med fg år  

Not

05

  Årets kapitalförändring	

 180101 170101 
 181231 171231

Verksamhetsutfall 66 142 -11 166
Resultat från andelar i dotterföretag -460 -549

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 65 682 -11 715  
Av not 17 framgår hur kapitalförändringen fördelar sig på verksamhetsgrenar.

Not

10

  Kostnader för lokaler 	

 180101 170101 
 181231 171231

Total årshyra enligt hyresavtal -178 931 -199 453
Övriga lokalkostnader -18 369 -18 730

SUMMA  -197 300 -218 183
 
 

Not

06
  Immateriella anläggningstillgångar	

   
 181231 171231

BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLING 
Ing anskaffningsvärde 11 277 11 277
Ackumulerad avskrivning -10 818 -10 109
Årets avskrivning -459 -708

RESTVÄRDE 0 459
  
RÄTTIGHETER OCH ANDRA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Ing anskaffningsvärde 3 154 3 153
Årets investering 217 0
Årets utrangeringar/försäljning som hänförs till 2015 0 0
Ackumulerad avskrivning -3 098 -3 074
Återförd avskrivning på sålt/utrangerat 
som hänförs till 2015  
Årets avskrivning -36 -24

RESTVÄRDE 237 56

SUMMA  237 515

Not

11
Not

01

  Materiella anläggningstillgångar

   
 181231 171231

FÖRBÄTTRINGSUTGIFTER PÅ 
ANNANS FASTIGHET  
Ing anskaffningsvärde 22 233 11 559
Årets investering 2 871 10 674
Ackumulerad avskrivning -5 086 -3 283
Årets avskrivning -2 670 -1 803

RESTVÄRDE 17 348 17 147 
 
MASKINER OCH INVENTARIER  
Ing anskaffningsvärde* 535 203 502 913
Årets investering 32 500 34 715
Årets utrangeringar/försäljning -1 312 -2 425
Ackumulerad avskrivning* -371 424 -327 220
Återförd avskrivning på sålt/utrangerat 1 002 2 295
Årets avskrivning -46 996 -46 499

RESTVÄRDE 148 975 163 779 
  
PÅGÅENDE NYANLÄGGNING  
Ingående anskaffningsvärde 13 464 15 803
Korrigering ingående anskaffningsvärde 2017, 
pga fel i 2016 utgående värde  -195
Årets investering 4 399 9 076
Aktiverat som anläggningstillgång -9 964 -11 220

RESTVÄRDE 7 899 13 464

SUMMA  174 222 194 390
  
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
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   Finansiella anläggningstillgångar

   
 181231 171231

Andelar i LTU Holding AB 100% 100%
Innehavets omfattning  
Nominellt värde 1 000 st aktier á 100 kr  
Ingående anskaffningsvärde 8 201 7 943
Årets anskaffningar - aktieägartillskott 1 000 1 000
Årets justering av fg års resultat 390 -193
Årets resultatandel -850 -549

SUMMA  8 741 8 201

Värdet på LTU:s innehav av aktier har ökat med 540 tkr under året. 
Ökningen består av årets kapitaltillskott 2018 med 1 mnkr som har tilldelats 
LTU Holding AB och har redovisats som ett ägartillskott.

LTU Holdings resultat har för 2017 justerats med: återföring av 
prel resultat -549 tkr, samt slutligt resultat 2017, 158 tkr= -390 tkr
Preliminärt resultat 2018 uppgår till -850 tkr.

Not
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   Periodavgränsningsposter

  
 181231 171231

Förutbetalda hyreskostnader 42 756 42 493
Övriga förutbetalda kostnader 12 482 12 473

SUMMA  55 238 54 966 
 
UPPLUPNA BIDRAGSINTÄKTER PER FINANSIÄR  
Vetenskapsrådet 958 3 204
Vinnova  11 715 7 347
Forte  0 16
Formas  2 514 1 824
Statens energimyndighet 7 304 6 984
Tillväxtverket 912 124
Länsstyrelser 53 617
Statliga myndigheter övr 5 529 5 026
Univ. och högskolor 419 351
Kommuner  2 923 2 225
Landsting  11 135 12 494
Svenska företag 7 360 11 966
Övriga sv stiftelser 9 191 12 655
Kempestiftelsen 6 401 1 752
Wallenbergsstiftelsen 15 003 11 741
Riksb jub fond 6 13
Mistra  2 530 1 441
SSF  3 995 1 433
STINT  0 120
EU ramprogram 18 082 20 790
EU strukturfonder 12 371 14 199
EU, interreg 15 286 11 824
Utländska företag, org 1 375 1 442

SUMMA  135 062 129 588

Posten avser fordringar för upparbetade kostnader i bidragsfinansierade 
projekt där medel utbetalas i efterhand. 

  
Övriga upplupna intäkter-inomstatliga 518 990
Övriga upplupna intäkter-utomstatliga 8 990 9 949

SUMMA  9 508 10 939

TOTALT  199 808 195 493 

 

Not

14

FINANSIELL
REDOVISNING

FINANSIELL
REDOVISNING



9190  LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET  |  ÅRSREDOVISNING 2018 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET  |  ÅRSREDOVISNING 2018

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

Ingående balans 2018 585 12 725 -3 975 106 277 362 16 382 -11 715 291 471
Föregående års kapitalförändring   -549  -12 507 1 341 11 715 0
Årets kapitaltillskott LTU Holding AB  1 000      1 000
Årets kapitalförändring       65 682 65 682

Summa årets förändringar  1 000 -549 0 -12 507 1 341 77 397 66 682

Utgående balans 2018 585 13 725 -4 524 106 264 854 17 723 65 682 358 153

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, kap.tillskott 2018 1 000tkr = 13 725 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     118 996  44 805 163 801

Uppdragsverksamhet     7 989  754 8 743

Summa     126 985  45 559 172 544

Forskning/utbildning på forskarnivå        

Utbildning på forskarnivå och forskning     154 752 1 000 21 024 176 776

Uppdragsverksamhet     9 734  -901 8 833

Summa     164 486 1 000 20 123 185 609

Totalt     291 471 1 000 65 682 358 153

   MyndighetskapitaletNot

17

   Avräkning med statsverket

  
 181231 171231

ANSLAG I RÄNTEBÄRANDE FLÖDE  
Ingående balans 0 0
 - Redovisat mot anslag 1 088 950 1 041 572
 - Anslagsmedel som tillförts räntekonto -1 088 950 -1 041 572

UTGÅENDE BALANS AVSEENDE ANSLAG I 
RÄNTEBÄRANDE FLÖDE 0 0 

  

Not
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    Kortfristiga skulder till 
     andra myndigheter

  
 181231 171231

Arbetsgivaravgift 17 747 16 987
Mervärdesskatt 3 768 6 591
Övriga skulder till andra myndigheter 11 256 9 707

SUMMA  32 771 33 285

Not
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   Kassa och bank

  
 181231 171231

Behållning räntekonto i RGK 593 187 486 109
Valutakonton  13 266 15 013
ICA Banken -44 68

SUMMA  606 409 501 190
  
Beviljad räntekontokredit enligt regleringsbrev 0 0

Not
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   Lån i Riksgäldskontoret 

  
 181231 171231

INGÅENDE BALANS 135 941 132 803
Årets upptagna lån 27 467 29 684
Årets/ackumulerad amortering -39 361 -26 546

UTGÅENDE SALDO 124 047 135 941 

Minskningen av lånen är en följd av minskningen av investeringar.
  
Beviljad låneram 200 000 170 000 
 

Not
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   Avsättningar för pensioner och 
   liknande förpliktelser

  
 181231 171231

Ingående avsättningar för pensioner* 4 648 3 455
 + årets pensionskostnad 2 485 4 942
 - årets pensionsutbetalningar -3 400 -3 749
Utgående avsättningar 3 733 4 648
Övriga avsättningar  10 001 9 384

UTGÅENDE SALDO 13 734 14 032

Årets pensionsförpliktelser för delpensioner utgör 3 733  tkr och avser 
17 personer.
Övriga avsättning uppgår till 6 001 tkr för kompetensutvecklingsmedel. 
Resterande 4 000 tkr avser återställnings- och rivningskostnader för 
testanläggning i Piteå vid ev nedläggning.

Not
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  Övriga kortfristiga skulder

  
 181231 171231

Avräkning EU-medel 13 266 15 013
Personalens skatter 17 483 16 810
Övriga skulder 285 110

SUMMA  31 034 31 933

Avräkning EU-medel avser medel på valutakontot i koordinatorsprojekt. 

Not
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  Leverantörsskulder

  
 181231 171231

Leverantörsskulder - utomstatliga 54 583 44 000
Leverantörsskulder - utländska leverantörer 3 039 4 525

SUMMA  57 622 48 525

  

Not
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 181231 171231

ÖVRIGA FÖRUTBETALDA INTÄKTER  
Förutbetalda intäkter- inomstatliga 269 905
Förutbetalda intäkter- utomstatliga 13 535 10 695

SUMMA  13 804 11 600
  

SUMMA  423 717 394 852
  
OFÖRBRUKADE BIDRAG - INOMSTATLIGA  
Förbrukas inom 3 månader 40 716 28 486
Förbrukas inom 4-12 månader 122 147 85 459
Förbrukas inom 1-3 år 63 014 73 749

SUMMA  225 877 187 694
  
Noten har tagits fram i enlighet med HfR redovisningsråds rekommen-
dation. Metoden innebär en schablonberäkning av den genomsnittsliga 
omsättningshastigheten/ förbrukningstakten. Förbrukningstakten för 
bidragsverksamhet med statlig finansiering bedöms sammantaget vara 
linjär.    
 

  Periodavgränsningsposter

  
 181231 171231

UPPLUPNA KOSTNADER  
Upplupna kostnader  
Upplupna semesterlöneskulder 46 546 44 498
Upplupna löneskulder 12 032 10 890
Övriga upplupna kostnader 23 175 18 738

SUMMA  81 753 74 126
  
OFÖRBRUKADE BIDRAG PER FINANSIÄR  
Vetenskapsrådet 15 052 16 903
Vinnova  67 842 46 840
Forte  1 627 1 019
Formas  49 212 54 000
Statens energimyndighet 40 614 36 524
Tillväxtverket 0 0
Länsstyrelser 1 499 2 096
Statliga myndigheter övr 39 826 31 147
Univ. och högskolor 538 0
Landsting  3 320 4 394
Kommuner  5 564 5 188
Svenska företag 6 485 8 340
Övriga privata 407 614
Övriga sv stiftelser 13 067 7 596
Kempestiftelsen 34 956 38 630
Riksb jub fond 445 183
Wallenbergsstiftelsen 1 799 1510
SSF  909 1 429
STINT  1 053 837
Mistra  0 227
EU ramprogram 41 695 47 759
EU strukturfonder 830 605
Utländska företag, org 1 420 3 285

SUMMA  328 160 309 126
  
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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VÄSENTLIGA UPPGIFTER
  2018 2017 2016 2015 2014

UTBILDNING OCH FORSKNING      
     

Totalt antal helårsstudenter1 7 456 7 599 7628 76714 79024

 andel kvinnor 49% 47% 50%   
 andel män 51% 53% 50%   
Kostnad per helårsstudent (tkr) 93 92 95 93 88
Totalt antal helårsprestationer1 6 214 6 342 6273 6 4834 6497
 andel kvinnor 50% 49% 50%   
 andel män 50% 51% 50%   
Kostnad per helårsprestation (tkr) 112 111 115 109 108
Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst)7 27 25 29 11 8
Totalt antal nyantagna doktorander 75 92 83 131 108
 andel kvinnor 36% 39% 35% 35% 36%
 andel män 64% 61% 65% 65% 64%
Totalt antal doktorander med någon aktivitet (hela året) 551 570 566 625 594
 andel kvinnor 37% 36% 36% 34% 33%
 andel män 63% 64% 64% 66% 67%
Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 312 317 329 327 296
 andel kvinnor 40% 36% 36% 34% 32%
 andel män 60% 64% 64% 66% 68%
Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) 0 0 0 0 0
Genomsnittlig studietid för licentiatexamen 2,7 2,6 2,4 2,3 2,5
Genomsnittlig studietid för doktorsexamen 4,3 4,5 4,1 4,2 4,0
Totalt antal doktorsexamina 59 68 81 82 67
 andel kvinnor 27% 25% 30%   
 andel män 73% 75% 70%   
Totalt antal licentiatexamina 34 32 43 35 97
 andel kvinnor 35% 34% 23%   
 andel män 65% 66% 77%   
Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer3 882 850 885 673 668
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation 1 050 1 092 1 086 1 432 1 370

PERSONAL     
Totalt antal årsarbetskrafter 1 341 1 347 1 422 1 453 1 409
 andel kvinnor 47% 46% 45% 44% 43%
 andel män 53% 54% 55% 56% 57%
Medelantal anställda 1 591 1 667 1 765 1 736 1705
Totalt antal lärare (årsarb.) 557 547 578 593 580
 andel kvinnor 36% 36% 36% 35% 35%
 andel män 64% 64% 64% 65% 65%
Antal disputerade lärare (årsarb.) 467 464 482 487 462
 andel kvinnor 33% 33% 33% 32% 30%
 andel män 67% 67% 67% 68% 70%
Antal professorer (årsarb.) 150 143 140 136 123
 andel kvinnor 27% 27% 22% 18% 15%
 andel män 73% 73% 78% 82% 85%

EKONOMI     
Intäkter totalt (mnkr), varav 1 696 1 625 1 639 1 629 1 628
   utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 749 714 708 694 690
 – andel anslag (%) 94 94 94 96 95
 – andel externa intäkter (%) 6 6 6 4 5
   Forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 947 911 935 936 938
 –andel anslag (%) 40 40 39 38 37
 –andel externa intäkter (%)  60 60 61 62 63
Kostnader totalt (mnkr) 1 629 1 636 1 687 1 677 1 619
 –andel personal 65 64 64 64 63
 –andel lokaler 12 13 13 12 11
Lokalkostnader per kvm (kr)2 1 650 1 650 1 546 1 437 1 383
 –andel av justerade totala kostnader (%)5 12,4 12,4% 11,8% 11,2% 10,9% 
Balansomslutning (mnkr) 1 041 950 945 1 053 1041
 – varav oförbrukade bidrag 328 309 280 295 321
 – varav årets kapitalförändring 66 -12 -49 -48 6
 – varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 358 291 302 351 396

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    

UPPGIFTER OM 
UNIVERSITETSSTYRELSEN 2018
Enligt regeringsbeslut utgår arvode till de externa ledamöterna med 
28 000 kronor per år. Till ordförande utgår ett arvode med 66 000 kronor 
per år. Nedan redovisas skattepliktiga ersättningar och andra förmåner 
till ledamöterna samt deras uppdrag som styrelse- eller rådsledamot i 
andra statliga myndigheter samt uppdrag som styrelseledamot i aktie-
bolag. I de fall inget annat anges avser representation för tiden: 
2018-01-01-2018-12-31.

Ordförande utsedd av regeringen

Eva Nordmark 99 tkr*
Folksam sak, vice ordförande.

Rektor för Luleå tekniska universitet 

Birgitta Bergvall-Kåreborn  1 316 tkr
Lulebo, styrelseledamot; Luleå Näringsliv AB, styrelseledamot; Luleå 
Näringsliv Holding AB, styrelseledamot; LTU Business AB, ordförande; LTU 
Holding AB, ordförande; NMW Sweden, styrelseledamot.

Ledamöter utsedda av regeringen 

Birgitta Vallgårda  56 tkr*

Jan-Ove Östensen 56 tkr*
Styrelseledamot i Johanneberg Science Park.

Markus Gustafsson  47 tkr*
Styrelseledamot i: Invest i Norrbotten, Mobilaris, United Minds, Communica-
tion Management North AB.

Mikael Nyström  47 tkr*

Ann Persson Grivas  47 tkr*
Arlandarådet, styrelseledamot; Entry Point North AB, styrelseledamot; LFV 
Holding AB, ordförande; LFV Aviation Consulting AB, ordförande; NUAC HB, 
extern firmatecknare; LFV, styrelseledamot.

Mikael Ramström  47 tkr*
Styrelseledamot inom Nordic Rock Tech Centre AB och EIT RawMaterials 
North AB. 

Åsa Sundqvist 47 tkr*
LKAB Nät, ordförande; EIT RawMaterials GmbH samt e.V., styrelseledamot; 
Nordic Rock Tech Centre AB, ordförande; HYBRIT Development AB, sty-
relseledamot; SWERIM AB, styrelseledamot; Stiftelsen Hjalmar Lundbohm 
Research Centre II, ordförande; Stiftelsen LKAB Excellence Centre, ordföran-
de; Stiftelsen LKAB Akademin, styrelseledamot; Stiftelsen Arne S Lundbergs 
fond för tillämpad geovetenskap, styrelseledamot; Stiftelsen LKAB:s fond till 
minne av Erik Hammarsten, styrelseledamot; LKAB:s stiftelse för främjande av 
forskning och utbildning vid Luleå tekniska universitet, styrelseledamot. 

Verksamhetsföreträdare

Jan Berg 716 tkr

Wolfgang Birk  585 tkr
Styrelseledamot inom CoSEI Europe AB, emaintence365 AB, 
emaintenance365 Holding AB, OProVAT EF.

Maria Viklander  973 tkr
 

Studeranderepresentanter

Anna Ahnér (201807-201812) 14 tkr
Stiftelsen Luleå studentlokaler, styrelseledamot; Stiftelsen Set. M. Kempe, 
ordförande; Kårhusresturangen i Luleå AB, ägarrepresentant.

Oscar Eriksson (201807-201812) 14 tkr
Luleå Studentkår, ordförande; Kårhusresturangen i Luleå AB, ägarrepresen-
tant; Career Centers, styrelseledamot; Stiftelsen Luleå studentlokaler, styrel-
seledamot.

Maria Rodiouchkina (201809-201812) 136 tkr

Joakim Jakobsson (201801-201806) 29 tkr

Martin Karlsson (201801-201808) 228 tkr

Elsa Stark (201801-201806) 21 tkr
Stiftelsen Luleå studentlokaler, styrelseledamot; Kårhusresturangen i Luleå 
AB, Ägarrepresentant; Career center, styrelseledamot.

Myndigheten skall i årsredovisningen redovisa de 
skattepliktiga ersättningar och andra förmåner 
som betalats ut under räkenskapsåret samt de 
framtida åtaganden som avtalats för var och en av 
ledamöterna i myndighetens styrelse, de ledamöter 
i myndighetens råd som utsetts av regeringen och 
ledande befattningshavare vid myndigheten som utsetts 
av regeringen. För dessa personer skall myndigheten 
också uppge uppdrag som styrelse- eller rådsledamot 
i andra statliga myndigheter samt uppdrag som 
styrelseledamot i aktiebolag.

*Delar av arvodet avser representation för 2017, utbetalades 2018.
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I enlighet med kraven i förordning 2007:603 har universi
tetet bedrivit ett systematiskt arbete med intern styrning 
och kontroll. Med intern styrning avses det strukture

rade 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 verk
samheten bedrivs enligt gällande lagar, regler och policys 
där riskanalysen utgår från universitetets verksamhetskarta. 
Kontroller och resultat sammanställs i en internkontroll
plan. 

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 verksamhetsrisker. 

Den ekonomiska utvecklingen är positiv. Genomförda 
kostnadsanpassningar, ökade forsknings och utbildnings
anslag samt ökade externa medel gör att årets resultat blev 
plus 66 mnkr. Trots att universitetet vänt de senaste årens 
negativa trend, finns både ekonomisk och verksamhetsmäs
sig obalans inom några institutioner.  

Minskade ungdomskullar och ökad konkurrens om 
studenter har gjort att risken ökat för att universitetet inte 
fyller alla utbildningsplatser inom ett antal områden, trots 
fortsatt överintag vid urval samt att utbildningar varit 
öppna för sen anmälan. Antalet utbildningar som antar 
samtliga behöriga ökade vilket kan ge konsekvenser för 
kvarvarandegrad och genomströmning. 

 Under 2018 har ett antal åtgärder vidtagits för att ytter
ligare förbättra och säkra den interna miljön bland annat 
inom informationssäkerhet, ITsäkerhet, arbetsmiljö, per
sonsäkerhet och organisatorisk information. Under året 
har fakultetsnämnderna också arbetat för att formalisera ett 
aktivt förebyggande arbete mot oredlighet i forskning.   

En översyn av processen för själva arbetet med intern 
styrning och kontroll och riskhantering är påbörjad, dels 
med anledning av beslut om en ny vision, men även på 
grund av förändringar av Förordningen för intern styrning 
och kontroll.

Internrevisionen granskade tre områden; styrning mot 
vision 2020, kvalitetssystemet för utbildning på grund
nivå, avancerad nivå och forskarnivå samt lokalförsörjning. 
Inom de granskade områdena konstaterades att det fanns 
förbättringsmöjligheter. Arbetet med att ta tillvara intern
revisionens förbättringsförslag påbörjades delvis under året. 
Förutom granskningar har internrevisionen även följt upp 
hur universitetet hanterat beslutade åtgärder med anledning 
av granskningar enligt granskningsplan. 

STYRNING
OCH KONTROLL

Jag/Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid Luleå tekniska universitet har varit 
betryggande under den period som årsredovisningen avser.

Jag/Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av 
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Luleå 19 februari 2019

 Anna Ahnér  Birgitta BergvallKåreborn Jan Berg
  rektor

 Wolfgang Birk Oscar Eriksson Markus Gustafsson

 Mikael Nyström Ann Persson Grivas Mikael Ramström

 Maria Rodiouchkina  Åsa Sundqvist Birgitta Vallgårda

 Maria Viklander JanOve Östensen

Eva Nordmark 
ordförande
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 Luleå tekniska universitets styrmått och mål för 2020

I universitetets interna styrning används 12 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 ut
fall redan nu är uppfyllda, att några rör sig mot mål samt att ett antal mått innebär utmaningar för att uppnå det långsiktiga 
målet. I dessa fall vidtas åtgärder.    

Styrmått Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Mål
  2014 2015 2016 2017 2018 2020

Utbildning
Antal doktorsexamina 67 82 81 68 59 105
Beskrivning: Antal avlagda doktorsexamina 

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

Antal förstahandssökande per registrerad student 2,1 2,1 2,1 2 1,9 1,8
Beskrivning: Antal förstahandssökande studenter / Antal registrerade studenter. 

Kvarvarande studenter efter ett år 74% 74% 76% 75% 72% 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%** 65% 70%
Beskrivning: Resultatet hämtas ur studentenkäten

Studenternas nöjdhet med campus och lärandemiljön 72% 72% 70% 70% 69% 72%
Beskrivning: Resultatet hämtas ur studentenkäten 

Forskning
Andel högkvalitativa artiklar och konstnärliga produktioner  58% 66% 67% 86%* 88 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 godkända 
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 85 90
Beskrivning: Sammanlagda antalet anställda med befattningen 
adjungerade professorer och gästprofessorer

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

Andel forskningsämnen med hög handledarkapacitet 49% 51% 54% 54% 63% 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 Mäts ej *)
Beskrivning: Resultatet hämtas ur medarbetarenkäten 
      
Medarbetarindex Mäts ej 73% 73% Mäts ej Mäts ej *)
Beskrivning: Resultatet hämtas ur medarbetarenkäten 

Andel lärare med vetenskaplig/konstnärlig kompetens 76% 81% 80% 81% 79% 85%
Beskrivning: Antal disputerade lärare/antal lärare 

Finansiell styrka 24% 20% 17% 17% 21% 15%
Beskrivning: Kapitalförändringen enligt resultaträkningen+ 
balanserad kapitalförändring/Kostnadsomslutning  
     
Värdegrundsindex Mäts ej 67% Mäts ej Mäts ej Mäts ej *)
Beskrivning: Resultatet hämtas ur medarbetarenkäten 

*) Måttet är under omarbetning varför inga mål anges.
**)Svarsfrekvens Nöjdstudentindexenkät 2016: 21%, 2017: 19%, 2018: 18%

 Återrapporteringskrav 2018

SidSid

Högskolelagens övergripande mål för universitet och 
högskolors verksamhet

Breddad rekrytering ....................................................................44
Hållbar utveckling .......................................................................66
Internationalisering ...............................................................38, 54
Kvalitet. ........................................................................... 26, 61–63
Samband mellan forskning och utbildning .................................45
Samverkan .......................................................................... .28–41
Studenternas inflytande över utbildningen .................................55
Trovärdighet och god forskningssed ..........................................66

Regleringsbrev för universitet och högskolor
Bedömning av reell kompetens ..................................................61
Dimensionering av och information om lärar- 
och förskollärarutbildning ...........................................................60
Jämställdhetsintegrering ............................................................70
Kvalitetsförstärkning ...................................................................61
Medverkan i nationella strategiska forskningsområden .............18
Studieavgifter för tredjelandsstudenter ......................................55
Utbildningsutbud ........................................................................44
Utbyggnad av vissa utbildningar ................................................48
Upphandling (Ny 2018) ...............................................................68

Ekonomisk redovisning 
Anslagsbelastning ......................................................................84
Intäkter och kostnader fördelade på verksamhetsgrenar ..........77
Omfattning och förändring av oförbrukade bidrag, 
inbetalade forskningsbidrag .......................................................79
Redovisning av avgiftsbelagd verksamhet .................................78
Redovisning av myndighetskapital .............................................91

Regleringsbrev för Luleå tekniska universitet
Decentraliserad utbildning......................................................... .58
Rymdvetenskap i Kiruna ............................................................56

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 2:64 
inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Särskild kompletterande pedagogisk utbildning 
- Teach for sweden .....................................................................60
Integrationssatsningar, kompletterande utbildning ....................58 

Förordning (2015:139) om fördelning av statliga medel för 
innovationskontor vid universitet och högskolor
Innovationsverksamhet ..............................................................40

Förordning om årsredovisning och budgetunderlag
Kompetensförsörjning ................................................................68
Kostnad per prestation ...................................................50, 51, 25
(Helårsstudent, helårsprestation, vetenskaplig publicering) 
Sjukfrånvaro ...............................................................................71

Bilaga
1

Bilaga
2



UNIVERSITETETS HISTORIA

19

70
19

80
19

90
20

00
20

10
1981/1982
Första doktorspromotionen där 
tolv doktorer och tio professorer 
installeras. Högskolan får sina 
fyra första hedersdoktorer: Lars 
Granar, Gösta Hägglund, Ragnar 
Lassinantti och Lars Nordström.

1982/1983
Institutionen för träteknik bildas 
och de första träteknologerna 
kommer till Skellefteå.

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

1988/1989
Ett nytt kårhus invigs på universi-
tetsområdet.

1989/1990
Högskolan får sina första profes-
sorer i konstnärligt utvecklings-
arbete.

1991/1992
Högskolestyrelsen antar hög-
skolans första verksamhetsidé. 

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

1993/1994
Utbildnings linjerna ersätts av 
program som innebär en större 
frihet för studenten att själv välja 
kurser.

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.

2000
Start av MRC (Mäkitalo Research 
Center), ett internationellt forsknings-
centra  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.
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1971/1972
Högskolan i Luleå inrättas den 
1 juli och maskinlinjen startar 
med 50 studenter i nybyggda 
D-huset.

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.

1978/1979
Norrland får sin första och hittills 
enda Musikhögskola då musik-
lärarlinjen integreras i högskolan.

2018
Birgitta Bergvall-Kåreborn instal-
lerades som ny rektor. Olle Norberg 
tillträdde som vicerektor för rymd 
och Cecilia Björklund Dahlgren blev 
Sveriges första professor i dans-
pedagogik på konstnärlig grund. 
Universitetet etablerade sig i Åre 
och under våren 2019 kommer två 
kurser inom webbutveckling att ges 
på plats i skidmetropolen. Som enda 
lärosäte i landet startade universitetet 
en kompletterande distansutbildning 
med tillhörande mentorprogram för 
sjuksköterskor med utländsk examen 
från land utanför EU/EES. Universi-
tetet startade också ytterligare en 
forskarskola vars syfte är att stärka 
lärarutbildningen. Universitetet fick i 
uppdrag att koordinera Cloudberry 
Datacenters, ett nationellt forsknings-
centrum inom energi- och resursef-
fektiva data center. Musikhögskolan 
vid Luleå tekniska universitet firade 
40-årsjubileum. Givande samarbeten 
samt kulturell och konstnärlig utveck-
ling har gjort Musikhögskolan till ett 
av Sveriges kreativa nav. 

2010
Excellencecentrumet CAMM etableras 
på universitetet  som en del av reger-
ingens strategiska satsning för 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  gruvforskning-
en i alla de nordiska länderna i projektet 
NordMin.

2013
LTU Green Fuels innebär startskottet 
för universitetets forskning om gröna 
bränslen. 

2014
Luleå tekniska universitet är en av sex 
orter i Europa som får ansvar för en vik-
tig del av Europeiska unionens hittills 
största råvarusatsning Raw Materials.

2015
Universitetet inviger en stor satsning 
på rymdforskning.  

2016
Rymdforskningen vid universitetet 
beviljas prestigefull forskningsfinansie-
ring från Knut och Alice Wallenbergs 
stiftelse. För att främja forskning om 
snö, is och klimatpåverkan arrangera-
des den första internationella konfe-
rensen Frozen i maj. Inför höstterminen 
utökades lärarutbildningen med en 
specialpedagogutbildning och det nya 
programmet Grafisk design startade.

20
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2017
Birgitta Bergvall-Kåreborn utsågs 
till ny rektor. Universitetet startade en 
arktisk snöakademi, blev värduniver-
sitet för Svenskt Vattenkraftcentrum 
och grundlade med hjälp av medel 
från Vinnova ett kompetenscentrum, 
Drizzle, för utveckling av hållbara dag-
vattenlösningar. En miniatyrsatellit, 
byggd och utvecklad vid universitetet 
gick i omloppsbana runt jorden och 
nya forskningsrön om möjligheterna till 
vatten på Mars fick stor uppmärksam-
het. Sveriges första och enda civilin-
genjörsutbildning i rymdteknik firade 
20-årsjubileum.
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