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LULEÅ  
TEKNISKA
UNIVERSITET

UNIVERSITETSORTER

VISION 2030
Vi formar framtiden genom nydanande utbild-
ningar och banbrytande forskningsresultat.  
Med utgångspunkt i den arktiska regionen  
skapar vi global samhällsnytta.

EKONOMI

 

 

UTBILDNING

Nybörjare grundnivå

Nybörjare avancerad nivå

Nyantagna doktorander

Examinerade grund  
och avancerad nivå

Förstahandssökande

Antal doktorsexamina

2 261

224

108

1 749

15 413

78

38%

64%

62%

24%

12%

Externa

Personal

Anslag

Drift

Lokaler

Intäkter

Intäkter

1 793 mnkr
(+6%)

Kostnader
1 728 mnkr

(+6%)

50%  
50 % 

56%  
44% 

46%  
54% 

58%  
42% 

31%  
69% 

Kiruna 

Luleå 
Piteå 
Skellefteå 
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ANTAL STUDENTER

15 123
Grundnivå: 8 693 Avancerad nivå/Master: 697 Fristående  

kurser
Uppdrags- 
utbildning

Forskarutbildning

Totala antalet studenter  
grundutbildning inkl. avancerad nivå 

52%  
48% 

4 015 

261

Teknik TeknikSamhälls- 
vetenskap

Samhälls- 
vetenskap

Hälso- 
veten- 
skap

Hälso- 
veten- 
skap

Lärare Konst- 
närliga

Musik,  
media  
teater

1 714

247 

1 250

170 

1 240

19 
474       

5 266

467 580



INTERNATIONELLT UTBYTE INOM UTBILDNING

Universitetet har avtal avseende utbildning med 290 universitet i 53 länder. 
Antal länder i respektive världsdel anges nedan.

MEDARBETARE

VETENSKAPLIG OCH  
KONSTNÄRLIG PRODUKTION

FORSKNINGSINTÄKTER

EXTERNA INTÄKTER  
PER FINANSIÄRGRUPP:

Årsarbetare
1365
(48%)

(27%)

(52%)

(73%)

28 868

Professorer
149

Konstnärliga
produktioner

Vetenskapliga
artiklar

 
62%

38%

Externa

Anslag

Intäkter
forskning

1 026 mnkr
(+8%)

 

11%

7%

11%

12%

EU forskningsprogram

EU strukturfonder

Svenska stiftelser

Svenska företag

Externa  
intäkter
631 mnkr

(+2%)

26%

24%

Forskningsråd

Statliga myndigheter

3%

6%

Utländska företag m. fl.

Kommuner/Landsting

Europa
32

Afrika
3

Nord-   
amerika 
2

Syd-   
amerika 
2

Central-   
amerika 
1

Asien 
11

Oceanien 
2
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LULEÅ TEKNISKA  
UNIVERSITETS VISION 
FÖR 2030 ÄR DJÄRV 
OCH MANAR TILL 
HANDLING.

REKTOR HAR ORDET
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"VI FORMAR FRAMTIDEN genom nydanande  
utbildningar och banbrytande forskningsresultat. 
Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar  
vi global samhällsnytta." — Vision 2030

Luleå tekniska universitets vision för 2030 är djärv och 
manar till handling. Under 2019 har vi arbetat hårt för 
att konkretisera mål och strategier utifrån vår nya vision. 
För att förf lytta universitetet i visionens riktning genom-
förs bland annat en särskild strategisk satsning på tre nya 
framtidsområden som ska komplettera våra nuvarande 
starka utbildnings- och forskningsområden. 

Luleå tekniska universitet står sig exceptionellt väl  
i konkurrensen när det gäller tilldelning av medel och 
deltagande i EU:s ramprogram Horisont 2020, visar en 
rapport från Vinnova.

Universitetet är också ett av Sveriges främsta vad gäller 
samverkan. Under det gångna året har vi tecknat samver-
kansavtal med LKAB, Vattenfall, Skogsindustrierna och 
Svenskt trä, RISE samt Skellefteå och Piteå kommuner. 

Att fördjupa samarbeten med företag, myndigheter, 
organisationer och andra aktörer hjälper oss att bygga 
spetskompetens, att utveckla högkvalitativa utbildnings- 
och forskningsmiljöer, testbäddar och annan infrastruktur 
för utbildning och forskning. Allt detta är också viktiga 
parametrar för att vi ska nå vår vision.

Redan tidigt under året blev det klart att vi ska  
koordinera Europas största projekt för lösningar inom  
automation och digitalisering för industrin, Arrowhead 
Tools, som har en budget på nära 950 miljoner kronor 
och 81 medverkande parter. 

Elektrif ieringen av tunga transporter är en av driv-
krafterna bakom ett annat EU-projekt, WarmLight, som 
även det koordineras av Luleå tekniska universitet i sam-
arbete med bland annat Scania. Målet är att skapa lättare 
lastbilskonstruktioner med hjälp av varmformat stål,  
vilket leder till effektivare transporter då lastbilar kan  
ta mer last.

Vi har forskning inom alla hållbarhetskomponenter: 
ekologiska, sociala och ekonomiska. Vår forskning inom 
bland annat dagvattenhantering, gröna drivmedel och 

REKTOR HAR ORDET
biokol är i framkant. Vi hjälper till att sprida ny kunskap 
om cirkulär ekonomi och sociala innovationer, och våra 
forskare i arbetsvetenskap ska kartlägga säkerhetskulturen  
i byggbranschen med målet att minska antalet arbetsolyckor. 

Under året har vi har inrättat ett nytt forskningsämne, 
robotik och artif iciell intelligens, och i april gick start-
skottet för vår satsning på AI Innovation Hub. Vår 
ambition är att Luleå ska bli en f laggskeppsregion inom 
tillämpad artif iciell intelligens på såväl nationell som 
europeisk nivå.

I januari startade vår forskarskola PROFS (Praktik-
nära forskning i skolan) – ett initiativ ihop med Region 
Norrbotten, Luleå kommun och Bodens kommun för att 
stärka regionens och Sveriges forskning inom pedagogik 
och lärande. 

Under hösten var det invigning av vårt aktivitets-
laboratorium, där vi utvecklar teknik och metoder för  
att stödja vardagliga aktiviteter i hemmiljö så att personer 
med nedsatt förmåga kan leva ett så rikt liv som möjligt. 

På utbildningssidan har vi bland annat påbörjat ett 
viktigt arbete för att stärka rekryteringen till våra utbild-
ningar inom gruv- och mineralområdet, där det finns ett 
stort behov av välutbildad arbetskraft. Under året har  
de första kullarna från två av våra nya utbildningar tagit  
examen, även här handlar det om mycket efterfrågade 
yrkeskategorier: specialpedagoger och sjuksköterskor 
från den kompletterande utbildningen för personer med 
utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz.

Det finns många fina exempel på hur våra studenter 
utmärkt sig under året, med allt från priser för bästa  
examensarbeten och kompositioner till projekt om  
förbättrad vattentillgång i Tanzania.

Jag kan med stolthet konstatera att Luleå tekniska 
universitet är en plats där studenter, forskare, företag 
och aktörer från olika branscher, länder och sfärer möts. 
Bakgrund och erfarenheter är vitt skilda – men den 
gemensamma viljan att genom utbildning, forskning  
och innovation skapa konkurrenskraftiga organisationer 
och ett attraktivt och hållbart samhälle förenar.

Birgitta Bergvall-Kåreborn

REKTOR HAR ORDET
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ATT FÖRA STUDENTERNAS  
TALAN ÄR KÄRNAN I 
VERKSAMHETEN.

STUDENTERNA HAR ORDET
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TEKNOLOGKÅREN och Luleå studentkår har som främsta 
uppgift 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 utvecklas på 
ett bra sätt. Att föra studenternas talan är kärnan i verk-
samheten. Vi jobbar även med det studiesociala för att 
förbättra upplevelsen för studenterna under deras tid  
på universitetet.

Att skapa en kommunikationsväg mellan universitets-
ledning och gemene student är inte alltid det lättaste. 
Som kår gäller det att föra studenternas 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. Misskommunikation sker lätt och om fel infor-
mation kommer ut kan det störa det dagliga arbetet  
vi utför.

I år har vi kårer fortsatt att fokusera på att arbeta med 
studentlivet för att studenterna på universitetet ska känna 
en trygghet och en glädje när de studerar. I det arbetet 
har Luleå studentkår och Teknologkåren även arbetat 
aktivt med jämställdhet och jämlikhet i sina verksamheter. 
Som medlemsdrivna organisationer är det viktigt för oss 
att kunna företräda alla, oavsett bakgrund eller kön. Det 
är ett långsiktigt arbete som började bedrivas mer aktivt 
under 2018 och i år har arbetet fortsatt. Vi jobbar även 
kontinuerligt med bostadsfrågan, f lera av de nya studenter 
som f lyttar till Luleå tvingas bo i andra hand eller på 
vandrarhem under sin första tid. Sakta men säkert blir 

STUDENTERNA HAR ORDET

bostadssituationen bättre. Bland annat byggs i dagsläget 
200 nya studentlägenheter, mitt på campus. Dessa lägen-
heter kommer invigas i början av 2020.

Luleå studentkår och Teknologkåren arbetar aktivt 
med att hålla en god kontakt med varandra och samarbe-
tar där det går. Ett exempel är nolleperioden/välkomst-
perioden för alla nya studenter. Med en kåröverskridande 
projektgrupp som arbetar hela verksamhetsåret med 
projektet är det tydligt att det är ett kårgemensamt evene-
mang. Detta projekt är något vi är väldigt stolta över då 
vi har över 99 procents nöjdhetsgrad, vilket framkom  
i den enkät som gjordes dagarna efter nolleperiodens/väl-
komstperiodens avslut. Detta arbete kommer att fortlöpa 
för att säkerställa den goda kvalitén.

Under hösten 2019 har vi arbetat mycket med att finna 
och skapa studieplatser för alla studenter, på grund av den 
rådande situationen med inomhusmiljöproblem. Ett bra 
exempel på detta arbete är det nya Studenternas hus som 
kommer skapa f ler studieplatser för studenterna, men även 
ytor för sociala engagemang. Kårernas arbete utgår numera 
från Studenternas hus. Det är här Teknologkåren och 
Luleå studentkår har sina kontor och även alla sektioner 
under kårerna har sina sektionslokaler i Studenternas hus.

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 att fortsätta att 
påpeka och ifrågasätta tankar, förslag och driva arbetet 
framåt. Alltid med studenternas bästa i tanken.

STUDENTERNA HAR ORDET

 Axel Lindgren Oscar Eriksson 
 vice kårordförande kårordförande
 luleå studentkår teknologkåren vid
  luleå tekniska universitet
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NYHETSÅRET 2019

NYHETSÅRET 2019

Klättrande robot kan 
inspektera flygplan

Universitetets forskargrupp  
i reglerteknik har framgångsrikt 
konstruerat och utvecklat en 
vortexrobot som med hjälp av 
kontrollerat undertryck kan 
klättra på ytor, till exempel för  
att inspektera flygplan.

Receptet på den  
perfekta snön

Forskare vid universitetet har 
påbörjat en klassificering av 
snösorter. Att vetenskapligt hitta 
förklaringar till varför snö och till-
verkad snö har olika egenskaper, 
eller hur bildäck svarar på olika 
väglag, sparar miljö och pengar.

Invigning av ny  
forskarskola

I januari startade forskarskolan 
PROFS (Praktiknära forskning 
i skolan), ett samarbete mellan 
universitetet, Region Norrbotten, 
Bodens kommun och Luleå kom-
mun. Forskarskolan ska bland 
annat stärka lärarutbildningens 
forskningsöverbyggnad.

100 teknikintresserade 
gymnasietjejer på besök

Hur är det att plugga på tekniska 
utbildningar? Det fick 100 gym- 
nasietjejer från hela Sverige veta 
mer om när de träffade studen-
ter, lyssnade på föreläsningar 
och deltog i workshops. Allt som 
en del av universitetets arrang-
emang 5-TEK.

Skogs- och havsrester 
stärker tarmfloran

Med avverkningsrester från skog 
och cellulosa från sjöpungar 
vill kemiteknikforskare få våra 
magar att må bättre. Forskarna 
är först med att utveckla prebio-
tika av icke ätbara resurser från 
skog och hav.

Miljardprojekt  
för digitalisering  
av industrin

Universitetet ska koordinera 
Europas största projekt för lös-
ningar inom automation och  
digitalisering för industrin.  
Arrowhead Tools har en budget 
på 950 miljoner kronor och 81 
medverkande parter, däribland 
Volvo, Bosch och Philips.
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NYHETSÅRET 2019

Lättare lastbilar med 
varmformat stål

Elektrifieringen av tunga trans-
porter är en av drivkrafterna 
bakom ett EU-projekt som koordi-
neras av Luleå tekniska universi-
tet i samarbete med bland annat 
Scania. Målet är att med varm-
format stål skapa lättare lastbils-
konstruktioner.

Vill rena PFAS- 
förorenad jord i fält

Det finns ingen etablerad metod 
för att effektivt rena PFAS-förorenad 
jord och vattentäkter. Forskare vid 
universitetet ska nu kombinera de 
mest lovande efterbehandlings-
metoderna och skala upp dem till 
metoder som fungerar i fält.

Machokultur i gruvor  
på väg att utmanas

Andelen kvinnor som arbetar 
i gruvor ökar. Samtidigt tyder 
mycket på att en machokultur 
till viss del fortfarande lever kvar, 
visar ny forskning av jämställd-
hetsarbetet i den svenska gruv-
industrins arbetsorganisationer.

Robotik och AI  
nytt forskningsämne 

Luleå tekniska universitet har 
inrättat ett nytt forskningsämne: 
robotik och artificiell intelligens. 
Målet är bland annat att utveckla 
nya robotsystem med fokus på 
avancerad autonomi.

Varierande syrehalt ett 
mysterium på Mars

Enligt en ny studie varierar 
mängden syre som tillförs Mars 
atmosfär över tid. Detta indikerar 
att något producerar syret – men 
att halten sedan sjunker. Varför 
är ett mysterium som återstår för 
forskarna att lösa.

Ny samtalsapp för  
personer med afasi

Ett nytt projekt vid Luleå tek-
niska universitet ska förenkla 
och möjliggöra avancerad kom-
munikation för personer med 
afasi genom utvecklandet av en 
ny mobilapplikation baserad på 
forskning inom dataspelsteknik, 
pedagogik och filosofi.
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FORSKNING OCH INNOVATION

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 
UTVECKLAR DET ATTRAKTIVA 
HÅLLBARA SAMHÄLLET GENOM 
FORSKNINGSRESULTAT  
SOM FÖRÄNDRAR.

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

Frågan om liv på Mars väcker fascination. Luleå 
tekniska universitet medverkar i expeditionen  
ExoMars 2020 med instrument som har till  
uppgift att söka vatten på den röda planeten.
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FORSKNING OCH INNOVATION

FORSKNING OCH 
INNOVATION

62% 868 28 0,95

60% 882 17 0,93 0,8460% 850 28

2019 2019 2019 2015-2018

2018 2018 2018 2014-2017 2011-20142017 2017 2017

Extern forsknings- 
finansieringsgrad

Vetenskapliga 
artiklar

Konstnärliga
produktioner 

Medelcitering veten- 
skapliga publikationer

UNIVERSITETET LIGGER PÅ en fortsatt hög nivå vad 
gäller extern finansiering. De totala forskningsintäkterna 
uppgick 2019 till 1 026 mnkr, varav 62 procent finansiera-
des av externa parter, vilket är en ökning med två procent 
jämfört med föregående år. Det visar på ett fortsatt högt 
förtroende för universitetet och dess olika forsknings- 
inriktningar. Insatser har genomförts för att tillgängliggöra  
universitetets forskningsinfrastruktur för externa parter. 
Det tillsammans med ökat fokus på strategiska partner-
skap bedöms kunna bidra till att kommande år öka andelen 
forskningsfinansiering via svenska företag.

UNIVERSITETETS FORSKNINGSRESULTAT har under året 
bidragit till förnyad kunskap och innovationer med stark 
koppling till de globala samhällsutmaningarna för hållbar 
utveckling. Forskningsresultaten berör alla hållbarhetsper-
spektiv – ekologiska, sociala och ekonomiska. Kunskap 
som kan nyttiggöras och bidra till en mer hållbar samhälls-
utveckling rör bland annat hantering av förorenat process- 
och grundvatten, miljövänligare anrikningsprocesser i gruvor, 
hållbart byggande, gröna drivmedel och hållbara transporter.

UNIVERSITETETS SATSNING på att premiera högkvalita-
tiva vetenskapliga publikationer och konstnärliga pro- 
duktioner har gett goda resultat. Genom införandet av  
en intern prestationsbaserad ersättningsmodell har antalet 
ersättningsberättigade tidskriftsartiklar ökat med knappt 
30 procent. En fortsatt utmaning är att öka graden av  
publiceringar i högt rankade tidskrifter. Universitetets  
genomsnittliga citeringsgrad har ökat med 13 procent  
sedan 2011–2014. Världsgenomsnittet för fältnormerad 
medelcitering är 1,00. Universitetet ligger därmed  
fortfarande under världsgenomsnittet men utvecklingen  
är positiv.

UNIVERSITETET HAR UNDER ÅRET KONSOLIDERAT och 
förändrat forskningsämnesportföljen, bland annat har ett 
nytt ämne i artificiell intelligens och robotik inrättats. Totalt 
hade universitetet 69 forsknings- och forskarutbildnings-
ämnen vid slutet av 2019. 
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Forskningsfinansiering
Forskningen vid Luleå tekniska universitet omfattar till 
övervägande del tillämpad vetenskap och bedrivs i nära 
samarbete med internationella och nationella företag,  
ledande internationella och nationella universitet, offentlig 
sektor och andra samarbetsparter. Universitetet ligger,  
i likhet med andra tekniska universitet i Sverige, på en hög 
nivå gällande extern finansiering av forskning. Univer-
sitetet utmärker sig bland svenska lärosäten när det gäller 
forskning på uppdrag av industri och omgivande samhälle. 
Universitetet ligger bland annat i topp nationellt vad  
gäller andel företagsfinansiering i jämförelse med andra 
svenska universitet. Den tidigare vikande finansieringen 
från svenska företag har vänt och steg till tolv procent. 
Bedömningen är att andelen forskningsfinansiering via 
svenska företag kommer att öka. Bland annat genom ett 
antal nya strategiska samarbetsavtal med företagspartners 
och huvudmän i den offentliga sektorn.

Universitetet arbetar kontinuerligt för att öka extern-
finansieringen och stödja forskares karriärutveckling. 
Under 2019 introducerades en ny forskarwebb, som  
samlar information om forskningens olika faser – planera, 
forska, synlig- och nyttiggöra. Utveckling av proces-
ser och tjänster för arbetet med forskningsinfrastruktur, 
påverkansarbete och fundraising har också genomförts 
under året.

Finansieringen från Vinnova har ökat med 18 mnkr 
under 2019 jämfört med 2018. Totalt 30 projekt bevil-
jades bidrag 2019. I slutet av året tilldelades projektet 
AI-fabriken 8 mnkr, varav hälften från Vinnova, för att 
utveckla en plattform med AI-tjänster och AI-kompo-
nenter. Syftet är att ge järnvägsbranschens intressenter 
bättre överblick över järnvägens nuvarande och framtida 
kapacitet och tillstånd. Projektet ingår i en nationell 
satsning där åtta nya datalabb ska bidra till samhälleliga 
och ekonomiska värden genom ökat fokus på datadrivna 
beslut. Projektet CliMaint har tilldelats 4,6 mnkr för att 
undersöka klimatförändringars inverkan på järnvägens 
underhållsbehov. Medverkande partners, utöver forskare 
vid universitetet, är SMHI, Trafikverket, Infranord, 
Transportstyrelsen, Sweco, Luleå kommun och Järnvägs-
tekniskt centrum ( JVTC).

Fyra projekt beviljades totalt 14,6 mnkr i finansiering 
från Vetenskapsrådet under året. Bland annat projektet 
Möjliggöra Deep DIA, som har till syfte att skapa en 
massiv databas med syntetiska dokumentbilder för att 
möjliggöra och förbättra automatiska läsningssystem.

Projektet Handel 4.0? Arbetsmiljö och ojämlikhet i 
e-handeln har tilldelats 3,7 mnkr av Forte. Forskare vid 
Luleå tekniska universitet ska under två år granska arbets-
miljö och jämlikhet i den växande e-handeln med målet 
att stödja utvecklingen av hälsosamma och attraktiva 
arbetsplatser i e-handeln. En aktuell – men understuderad  
aspekt – är civilsamhällets betydelse för ett inkluderande 
arbetsliv. Forte har beviljat projektet Innovativ inklude-
ring i den ideella sektorns arbetsliv 2,8 mnkr för att öka 
kunskapen omorganisationernas innovativa verksamheter 
för att inkludera missgynnade och underrepresenterade 
grupper i arbetslivet.

Totalt 16 nya projekt fick finansiering via Formas 2019. 
Under året startade till exempel projektet Ecodistricts, 
med en budget på 3 mnkr. Syftet är att bidra med metoder 
och verktyg för att skapa mer klimatsmarta lösningar 
kring bostäder, energiförsörjning och matproduktion i 
mindre stadsdelar eller samhällen i kalla klimat. Projektet 
Individuellt engagemang och teknologisk utveckling: 
gräsrotsfinansierings roll i övergången till ett fossilfritt 
välfärdssamhälle, ska undersöka framtida potential för 
gräsrotsf inansiering i klimatomställningen och har  
beviljats 5,6 mnkr i tre år. Det två-åriga forsknings- 
projektet Digitala spårväxeln: digitaliserade omlägg-
ningsanordningar, med 2,5 mnkr i f inansiering, ska 
implementera digitaliserad tillståndskontroll av spårväxlar, 
i samarbete med Bombardier, Trafikverket och Infranord.

EU-finansiering 
Horizon 2020, EU:s stora ramprogram för forskning och 
innovation, syftar till att skapa samarbeten mellan olika  
aktörer inom Europa. Universitetet har haft en god utveck-
ling vad gäller beviljandet av projekt inom ramprogrammet  
under den senaste perioden. Universitetet är eller har varit 
koordinator för sju projekt under perioden 2014-2019  
och har hittills varit delaktigt i totalt 54 projekt.

Under 2019 startade det europeiska projektet 
Arrowhead Tools, ett miljardprojekt för digitalisering 
av europeisk industri med Luleå tekniska universitet 
som koordinator. Medverkande parter är 28 universitet 

Fördjupad resultatredovisning 2019

Nationell extern finansiering
Svenska finansiärers andel av extern forskningsfinansiering 
är oförändrad och utgör cirka 80 procent av de externa 
forskningsintäkterna. Intäkter från forskningsråd och  
statliga myndigheter utgör drygt hälften av de externa 
medlen. De största nationella forskningsfinansiärerna är 
även 2019 Vinnova, Formas, svenska företag och Energi-
myndigheten. Energimyndigheten är en av de större en-
skilda finansiärerna och deras bidrag utgör tio procent av 
den totala externfinansieringen vid universitetet. 

 Externa intäkter per finansiär, %-andel av totalFigur
1
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 EU-finansiering, mnkr

   2017 2018 2019

EU:s regionala program     
Regionala utvecklingsfonden 
Övre Norrland   23 24 24
EU:s interreg   12 15 18

Total regionala program   35 39 42     
EU:s forskningsprogram     
Framework Programme 7 
och Horizon 2020   47 42 52
Research Fund for Coal 
and Steel (RFCS)   4 4 2
EIT Raw Materials / EIT Digital   4 7 14

Totalt forskningsprogram   55 53 68

KÄLLA: AGRESSO

Figur
2

och forskningsinstitut och 53 företag från bland annat 
fordons-, gruv-, elektronik- och mjukvarubranscherna. 
Syftet är att skapa verktyg för nästa generations lösningar 
inom digitalisering och automation för den europeiska 
industrin. Projektet finansieras av medverkande företag 
och ECSEL-JU som är ett partnerskapsprogram inom 
Horizon 2020.

Europeiska unionens hittills största råvarusatsning, 
forskningsprogrammet EIT Raw Materials, har en av 
sina sex europeiska noder i Luleå. Det är en strategiskt 
viktig forsknings- och samverkansplattform för Luleå 
tekniska universitet och består av drygt 120 parter från 
hela Europa. Under 2019 startades sex innovationsprojekt 
och tre utbildningsprojekt, med f inansiering via EIT 
Raw Material. 

Universitetet har 2019 beviljats finansiering genom 
programmet Horizon 2020 – Marie Skolodowska Curie 
Action projects för att delta i projektet P4PLAY – People, 
Place and Practice for Play, som därtill är ett European 
Joint Doctorate programme (EJD). Koordinator för 
projektet är University College Cork, Irland, och övriga 
partners är Queen Margret University, Storbritannien, 
och Zurich Hochschule fur Angewandte Wissenschaften, 
Schweiz. I projektet kommer åtta doktorander att  
anställas varav två vid Luleå tekniska universitet. Målet är 
att utveckla ny kunskap om lek och effekterna av bland 
annat sociokulturell och politisk påverkan. Projektets 
totala budget omfattar 25 mnkr.

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. Under 
året har projektet Hållbar hantering PFAS förorenade 
material (Less-PFAS), fått finansiering via Interreg nord 
och Region Norrbotten. Luleå tekniska universitet ska, 
tillsammans med Oulu universitet och Universitetet i 
Tromsö, ta fram och testa nya nedbrytningstekniker 
för perf lorerade ämnen i vatten och förorenad jord. 
Projektet New Nordic Nature Based Service Models, 
Nordic NaBS, tilldelades totalt 1,2 miljoner euro av  
EU-programmet Interreg nord. Region Norrbotten är 
medfinansiär. Syftet med Nordic NaBS är att utveckla 
modeller för samverkan mellan företag inom naturresurs-
branschen och aktörer inom sociala, pedagogiska samt 
omsorgs- och hälsovårdsverksamheter.

Robotikgruppen vid Luleå tekniska universitet har 
lyckats genomföra unika fältförsök med autonom  
drönarflygning i gruvliknande miljö.
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Forsknings- och innovationsområden  
Universitetets forsknings- och innovationsområden har 
uppdraget att utveckla mångvetenskapliga och institutions- 
övergripande frågeställningar. Inom flera områden är  
universitetet nationellt och internationellt ledande och  
har under året stärkt sin position. Universitetens starka 
forsknings- och informationsområden är:

• Attraktivt samhällsbyggande
• Effektiv innovation och organisation
• Framtidens gruvor
• Förnybar energi
• Gränsöverskridande konst och teknik
• Hållbara transporter
• Hälsa
• Intelligenta industriella processer
• Lärande
• Möjliggörande IKT
• Rymden
• Smarta maskiner och material

Under 2019 har universitetets visionsarbete resulterat i en 
satsning som innebär en etablering av ett antal nya fram-
tidsområden för banbrytande forskningsresultat, som kom-
plement till nuvarande forsknings- och innovationsområden. 

Arctic Five
Universitetet har ett unikt samverkansavtal avseende 
forskning och utbildning inom Arktis, Arctic Five.  
Samarbetet inkluderar Universitetet i Tromsö, Lapplands 
universitet i Rovaniemi, Uleåborgs universitet samt Umeå 
universitet. Kopplat till pågående klimatförändring sker 
stora omställningar i Arktis med ett ökat omvärldsintresse. 
Nätverket och dess transdisciplinära forskning kan vara 
vägledande inom det här området. Globalt utgör Arctic 
Five den största kunskapsnoden rörande arktisk forskning 
och utveckling där parterna tillsammans har mer än  
90 000 studenter och 4 000–5 000 forskarstuderande. 
Parterna ska verka för ansvarsfullt och hållbart nyttjande 
av arktiska tillgångar, utveckling av ett rikt näringsliv,  
ansvarsfull turism och goda levnadsvillkor i en region 
med glest boende befolkning. Utöver att stimulera forsk-
nings- och utbildningssamarbeten är ambitionen att sam-
ordna forskningsinfrastruktur och att samla kompetens 
inom regional innovationsutveckling. Samarbetet sker  
initialt inom områdena gruva, förnybar energi och miljö-
utmaningar, hälsa och välmående, regional utveckling,  
lärande och frågor kopplade till Sápmi och dess befolkning. 
Utvecklingsarbetet inom Arctic Five förs i nära dialog med 
Region Norrbotten, länsstyrelsen i Norrbotten, kommun-
ledningar samt motsvarande aktörer i grannländerna. 

Under året har insatser gjorts för att sprida kännedom 
om samarbetet internationellt. I samband med nordiska 
universitetsdagarna i Bryssel informerades North Sweden, 
North Finland och North Norway-kontoren om Arctic 
Five-samarbetet och representanter för styrgruppen 
uppvaktade bland andra Jari Vilen, seniorrådgivare för 
arktisk politik vid Europeiska kommissionen. Samarbetet 
presenterades även vid EU Arctic Forum i Umeå i oktober 
och en gemensam skrivning lämnades till Horizion Europe 
co-design 2021–2024 med rekommendationer om  
Europeiska unionens roll i Arktis. Europeiska unionen  

uppmanades ta ett brett grepp om arktisk forskning  
och tillvarata kraften i vetenskaplig diplomati för att  
säkerställa att Arktis förblir en hållbar och fredlig plats. 
En inbjudan om att nyttja Arctic Five för vägledning  
och kunskapsbyggande framfördes också.  

European Institute of Innovation and Technology 
Luleå tekniska universitet är en central partner inom  
det prestigefulla EU-samarbetet 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 fler innovationer och mer entreprenörskap inom 
europeiskt råmaterial ska konkurrenskraft, tillväxt och 
attraktivitet öka. Fokus för samarbetet 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 sitter även i nodens styrelse. EIT RM integrerar 
forskning, utbildning och näringsliv med innovation och 
entreprenörskap som ett övergripande ledmotiv. EIT RM 
är en strategiskt viktig forsknings- och samverkansplatt-
form för Luleå tekniska universitet och nätverket består  
av drygt 120 parter från hela Europa. Under 2019 har  
universitetet deltagit i 25 projekt inom EIT RM. Ett exempel 
är projektet Sustainable Aluminium Additive Manufac-
turing där forskare på universitetet i nära samarbete med 
industrin, ska utveckla och skala upp 3D-tillverkning 
med hjälp av bland annat återvunnet aluminium. Projektet 
koordineras av universitetet och partners är Politecnico di 
Milano, Fraunhoferinstitutet, IMR Metal Powder Tech-
nologies, Gemmate Technologies, Centro Ricerche FIAT, 
SIEMENS och LTU Business.

Nationella strategiska forskningsområden 
Universitetet är verksamt inom flera nationellt strategiskt 
viktiga forskningsområden, bland annat genom CAMM, 
StandUp for Energy och Bio4Energy.

CAMM är ett centrum för avancerad gruvteknik och 
metallurgi som fokuserar på hållbart användande av  
naturresurser, gruvor och mineral. 

Under året har ett automatiserat mineralogiskt skannings- 
elektronmikroskop med den senaste tekniken installerats 
vid universitetet. Anläggningen är för närvarande den 
enda i sitt slag i Sverige. Mikroskopet möjliggör hög  
precision av kvantifiering av mineral vilket är viktigt inom 
f lera forskningsområden som relaterar till CAMM, till 
exempel miljöstudier, prospektering och metallurgi.  
För första gången i Sverige har malmmineral analyserats 
med synkrotroninstrument på MAX IV i Lund. In-situ 
analyser av sprickbildning under komprimeringstest på 
olika malmtyper har genomförts med avancerad röntgen 
mikrotomografi. Flera projekt med ursprung inom 
CAMM har dessutom nått den högre TRL-nivån  
och implementering i industrin har övervägts, det gäller  
till exempel återvinning av plastfraktioner från elektronik- 
återvinning och kemisk design av selektiva kollektorer  
i f lotation. 
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StandUp for Energy är ett samarbete mellan Luleå tekniska 
universitet, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet 
och KTH. Det övergripande målet är att minska kostnaderna 
för storskalig produktion av förnybar och hållbar el  
och att utveckla kostnadseffektiva och energisnåla hybrid- 
och elfordon. 

Under året har StandUp Academy 2019 haft stort 
genomslag, det är tydligt att elektrifiering är viktigt för 
framtiden och att vattenkraft kan spela en stor roll som 
reglerande resurs. I samarbete med NTNU i Trondheim 
har modeller för Ume älv och Nidelva tagits fram. Med 
modellerna kan effekter av naturlig och teknisk implemen-
terad dämpning vid korttidsreglering studeras. 

StandUp for Energy har fått f lera projekt beviljade under 
året. Till exempel AFC4Hydro som syftar till att designa, 
implementera och validera aktiva f lödeskontrollsystem för 
vattenturbiner, och Digital tvilling av vattendrag skräddar-
sydd för att bedöma miljöpåverkan i vattenkraft, vars syfte  
är att etablera en ökad förståelse och tillämpning hos berörda 
aktörer för dynamiken hos vattendrag. 

Bio4Energy är ett svenskt bioraffinadericentrum med  
betoning på forskning som använder skogen som råmaterial 
för hållbar produktion av energi, nya material och biodriv-
medel. Centret är ett gemensamt nationellt forsknings- 
program mellan Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, 
Svenska lantbruksuniversitet och RISE Bioeconomy.  
Bio4Energy främjar forskningssamverkan mellan de in-
gående partnerna, vilket under året har generat en mängd 
vetenskapliga publikationer samt flera forskningsanslag från 
bland annat Energimyndigheten. Under 2019 har också en 
forskarutbildningskurs – System Perspectives on Biomass 
Resources – genomförts med deltagare från Bio4Energy, 
industrin samt andra svenska lärosäten.

Kompetenscentrum 
Inom kompetenscentrum driver universitetet forskning 
som är viktig för hela Sveriges konkurrenskraft. Forsk-
ningen sker i nära samarbete med andra universitet och 
högskolor, forskningsinstitut, privata och offentliga aktörer 
inom bland annat satsningarna DRIZZLE – centrum för 
dagvattenrening, Svenskt vattenkraftcentrum, Svenskt  
förgasningscentrum och Cloudberry Datacenter.

Centrumbildningar 
Vid Luleå tekniska universitet används centrumbildningar 
för nära samverkan med omvärlden i forskning, utveckling 
och innovation. Verksamheten inom en centrumbildning 
ska innehålla både akademiskt djup och akademisk bredd, 
samt praktisk expertkunskap från externa parter. De externa 
samverkansparterna som ingår i en centrumbildning skapar 
goda förutsättningar för kvalitet och bredd i verksamheten. 

Genom centrumbildningar förstärks universitetets roll 
som resurs för omvärlden samtidigt som den berikar  
forskning, utveckling, innovation och utbildning genom  
samverkansparternas insatser. 

Centrum för rymdteknisk forskning (Ny 2019) har som vision 
att erbjuda bredd och spets och att skapa ny kunskap i sam-
arbete med sina partners. Centrumbildningen stärker  
Luleå tekniska universitets roll som Sveriges rymduniversitet 
och förstärker kontaktytorna med nationella och inter- 
nationella partners genom gemensamma samarbetsprojekt. 

Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT) var univer- 
sitetets första centrumbildning. CDT arbetar i nära  
samverkan med Ericsson AB och regionens it-företag. 
Här bedrivs forskning, utveckling och innovation inom 
fyra fokusområden: sakernas internet och komplexa  
kognitiva system, datacenter, moln och big data, samt  
it-baserade kommunikationslösningar.  

Centrum för innovation och eHälsa (EIC) utgör en nod i ett 
innovationssystem där digitalisering, teknik, tjänster samt 
arbetssätt utvecklas inom områdena e-hälsa och välfärds-
teknologi.

Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF)  är ett  
samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Umeå  
universitet. Syftet är att de båda universiteten tillsammans 
ska vara med och leda den snabba utvecklingen av det 
tvärvetenskapliga forskningsfältet medicinsk teknik. 

SKF-LTU University Technology Cooperation är världens 
femte SKF UTC, en exklusiv grupp som bland andra 
University of Cambridge tillhör. Det multinationella  
industriföretaget SKF siktar på revolutionerande forsk-
ningsresultat med forskningssamarbetet mellan SKF och 
Luleå tekniska universitet. Här utvecklas nästa generation 
av lager- och maskinkomponenter, maskinerna ska bli 
självständigare och dyra driftstopp förhindras.

Swebrec (Kompetenscentrum för sprängteknik) bedriver forsk-
ning med fokus på sprängning i berg och effekterna av 
detsamma, hur sprängning kan påverka till exempel den 
omkringliggande miljön eller en gruvverksamhet. 

Centrum för säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer 
(CiSS) svarar upp mot det ökande behovet av skydd mot 
och kunskap om hot kopplat till informationssäkerhet – 
både vad gäller teknisk utveckling och organisationsfrågor. 
Centrumbildningen har två inriktningar, teknisk säker-
hetsteknik och informationssäkerhet, en kombination  
som gör den unik i sitt slag. 

Centrum för högpresterande stål (CHS) syftar till att samla 
universitetets breda spetskompetens inom materiel- 
området i samverkan med både ståltillverkande och stål-
användande industri. Ett område där universitetet ligger 
i framkant är presshärdning av höghållfast stål, vilket är 
den dominerande tekniken för att ta fram lätta, säkra och 
miljövänliga fordon. 

ProcessIT Innovations (ProcessIT) driver innovationssystem 
med mål att skapa tillväxt och ökad konkurrensförmåga 
inom process- och verkstadsindustrin genom it och  
automation i samverkan med universitetet och it-företag  
i framförallt Norrbotten och Västerbotten. 
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Järnvägstekniskt centrum ( JVTC) bedriver forskning och  
utveckling inom drift, driftsäkerhet och underhåll för  
högre tillgänglighet, säkerhet samt kapacitet inom järn-
vägs-transportsystemet. JVTC har samverkan med mer 
än 20 universitet, 50 företag och många forskningscenter. 
Genom forskning och engagemang i innovationsprocessen, 
bidrar JVTC till att järnvägsbranschen får bättre koncept, 
verktyg och metoder. 

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. Partners i centret är 
byggföretag, kommuner, skogsbolag och sågverk. 

Center for Maintenance and Industrial Services (CMIS) är 
en centrumbildning där forskning och utveckling inom 
området drift och underhåll genomförs i samverkan med 
industrin. Verksamheten har fokus på ekonomi, organisa-
tion och ny teknik för effektivisering och utveckling av 
anläggningar, industriella system och produkter. 

Forskningsinfrastruktur
Forskningsinfrastruktur av hög kvalitet är en nyckelfaktor 
för universitetets konkurrenskraft. Investeringar i ny ut-
rustning sker årligen med stöd av universitetets interna 
labbfond och via externa finansiärer. Det utvecklings-
arbete som initierades 2017 avslutades under året och 
kommer under 2020 att resultera i implementering av nya 
arbetssätt som bland annat ska bidra till att synliggöra och 
tillgängliggöra universitetets experimentella verksamhet. 
Genom att stärka kapacitet i drift och underhåll av uni-
versitetets laborativa miljöer, är målet att skapa kostnads-
effektivitet och öka graden ersättningsberättigade kostnader.

Framsteg inom forskning 

Varierande syrehalter på Mars
Forskare vid Luleå tekniska universitet har upptäckt att 
halterna av syre på Mars varierar över tid. I nära sex års 
tid har ett instrument på NASA:s mobila forskningsfarkost 
tagit prover och analyserat sammansättningen av luften vid 
Gale-kratern på Mars. Syrehalten i atmosfären på Mars 
stiger med upp till 30 procent på våren och sommaren, 
och sjunker under hösten. Den mest troliga källan till 
överskottet är något i den martianska jorden, men fynden 
väcker frågor som förhoppningsvis kan besvaras genom 
ytterligare mätningar och observationer.

Kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 4, 7, 9, 11, 12, 13

 
Autonoma drönare i verklig miljö
Det finns många forskargrupper runt om i världen som 
framgångsrikt lyckats flyga autonoma drönare inomhus 
i labb. Få förutom robotikgruppen vid Luleå tekniska 
universitet har förmågan och kunskapen att flyga utom-
hus. De har minskat klyftan mellan teori och den verk-
liga världen och är i världsklass när det gäller robotik och 
drönarteknologi. Som deltagare i NASA:s lag i Subterranean 
Challenge, som är en av världens mest avancerade och 
prestigefyllda tävlingar inom robotik och AI, kom de på 
andra plats i den första tävlingsomgången. 

Kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 8, 9, 11, 13

Regelverk försvårar nyanlända elevers skolgång
Ungdomar som flytt till Sverige har svårt att komma in på 
de nationella gymnasieprogrammen på grund av otill-
räckligt med tid att klara behörighetskraven. Eftersom de 
inte kan söka in efter 19 års ålder innebär det att många 
inte hinner inhämta adekvat kunskap för åtta till tolv 
godkända betyg, vilket är behörighetskraven i den svenska 
gymnasieskolan. Forskningen visar också att elever i mindre 
kommuner gynnas jämfört med de i större kommuner 
eftersom banden mellan språkintroduktionsprogrammet 
och de nationella programmen är närmare. 

Kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 1, 3, 4, 5, 10, 11

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.

AGENDA 2030 OCH 
FN:S GLOBALA MÅL FÖR 

HÅLLBAR UTVECKLING

 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET     ÅRSREDOVISNING 201918

FORSKNING OCH INNOVATION



Ljudkonst i samspel med naturen
Få musiker har skapat musik i direkt interaktion med om-
givningarna, men det gjorde forskare i projektet Invisible 
Sounds när de besökte Piteå hamn i jakt på ljud som inte 
går att uppfatta med blotta örat. Med hjälp av sensorer,  
hydrofoner och en aeolisk gitarr skapade vind, gitarr och 
den omgivande ljudmiljön en enhet som gemensamt navi-
gerade i de förutsättningar som platsen hade i ögonblicket. 
Avsikten med inspelningarna var i första hand att producera 
installationer för gallerier och konsertsalar.

Kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 3, 11, 12

Jämnare ljudnivå kan kräva lagstiftning
Skillnader i upplevd ljudnivå i radio och tv där reklamlåtar 
ofta är starkare, har länge varit ett problem. Förklaringen 
är ett ständigt accelererande krig om ljudnivåer där reklam- 
och skivbolag vill låta starkare än konkurrerande ljudintryck. 
En studie vid Luleå tekniska universitet visar att om den 
Europeiska radio- och tv-unionens (EBU) rekommenda-
tioner blir reglerade genom lagstiftning i Sverige, skulle 
problemen med skilda ljudnivåer minimeras eller försvinna. 

Kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 3, 11, 12

Nytt filtermaterial tar bort komplexa föroreningar 
Forskare i avfallsteknik har tillsammans med det svenska 
företaget Geogen produktion AB och det litauiska företaget 
Rekin utvecklat teknik och utrustning för produktion av 
nytt filtermaterial för borttagning av komplexa förore-
ningar från lösningar. Det kan exempelvis handla om orga-
niska ämnen och tungmetaller som tas bort med en sorbent 
baserad på torvgranulat och järnhaltig förening. Resultatet 
blev ett kostnadseffektivt och välfungerande filtreringsma-
terial för efterbehandling av förorenat process- och grund-
vatten. 

Kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 6, 7, 8, 9, 12, 13, 
14, 15

Skogens rester blir gruvans guld
Tillsammans med Sveaskog och gruvföretaget Boliden  
har universitetet undersökt möjligheten att använda miljö-
vänlig skogsråvara för att skilja värdemineral från gråberg i 
Bolidens anrikningsprocesser. Fördelarna med biologiska 
nedbrytbara och närproducerade skogsråvaror är stora 
jämfört med de kemikalier från Kina som används i dag. 
Försöken att utvinna mineral har varit lyckade och kan 
leda till en miljövänligare gruvindustri. 

Kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 4, 7, 9, 12, 13, 
14, 15

Digitaliserade affärsmodeller minskar energi-  
och resursförbrukningen 
En studie genomförd av forskare i entreprenörskap och 
innovation visar att företag genom att använda ett livs- 
cykelperspektiv kan uppnå hållbara fördelar för att  
optimera användning och drift, leverans av tjänster,  
underhåll och återvinning. Ett av företagen i studien  
använder nu digitalt aktiverade och resultatbaserade affärs-
modeller vilket resulterat i en stimulans att öka effektivite-

ten, återanvändning och renovering av produkterna. Det 
bidrar i sin tur till minskat avfall och energiförbrukning. 

Kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 1, 5, 7, 8, 9, 11, 12

Effektivare transporter när lastbilar tar mer last
Med hjälp av varmformning går det åt mindre material 
jämfört med att använda vanligt stål. Varmformat stål ger 
dessutom lättare lastbilar. Forskare i hållfasthetslära har 
för den globala bilindustrin tagit fram simuleringsverktyg 
som i dag används i industriell skala för att ta fram kom-
ponenter och formningsverktyg för presshärdning. Det 
går snabbt att omsätta nya resultat i industriell användning 
då det går att använda befintliga plattformar och beräk-
ningsprogram.

Kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 7 ,8, 9, 11, 12 

CT- skanning utvecklar sågverksindustrin
En CT-teknik som forskare i träteknik studerat i flera års 
tid, har nu introducerats i sågverksindustrin. Från en vir-
tuellt sågad planka får forskarna information om träets inre 
struktur, vilket kopplas ihop med information om den ytt-
re ytan. Kombinationen av virtuell och ytbaserad informa-
tion om plankan leder till att systemet kan fatta beslut om 
kvalitet och vilken typ av kund plankan passar till. 

Kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 7, 8, 9, 11, 12

Sensor kan generera elektricitet från rörelser
Tribologiforskare har utvecklat en självförsörjande sensor 
som kan generera elektricitet från olika typer av rörelser 
och vibrationer. Metoden kan användas för elproduktion 
med hjälp av så kallade triboelektriska nanogeneratorer 
(TENG). TENG-sensorn kommer att baseras på flytande 
metall med stor elektrisk potential och bli ett självförsör-
jande batteri.  Det kan också användas i det trådlösa data-
överföringssystemet i industri 4.0, det vill säga framtidens 
ständigt uppkopplade smarta fabrik. 

Kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 1, 7, 8, 9, 11, 
12, 13

Forskning om korttidsvård ledde till förändringar
Forskningsresultat från forskare i arbetsterapi har om-
satts och utformats till utbildning för all korttidsvårds-
personal i Luleå kommun. Forskningen hade fokus på par 
som nyttjar kommunal korttidsvård. Bland annat har nya 
arbetssätt introducerats, som till exempel nytt innehåll i 
hembesök. Den samlade kunskapen skapar möjligheter 
för att förflytta gränser för kommunens vård och rehabi-
litering. Forskningen har rönt stor uppmärksamhet inom 
forskarsamhället och från avnämare. 

Kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 3, 4, 10, 12

Utvecklar en modell för simulering av fallolyckor
Inom ramen för projektet BAHRT har forskare inom  
fysioterapi och reglerteknik utvecklat en matematisk  
modell gällande människans balanskontroll. Modellen 
kan bli mycket användbar för att göra simuleringar av 
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konsekvenser av olika funktionsnedsättningar, fallyckor 
och för att utveckla robothumanoider. Modellen förutsäger 
med hög precision kommande muskelaktivitet utifrån vilken 
position en person står i och vissa fysiologiska förutsätt-
ningar. Forskningen har stor betydelse för utvecklingen 
av kunskapen om hur vi kontrollerar våra rörelser. 

Kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 3, 5, 10

Kvinnor får andra hjärtinfarkten snabbare än män
Enligt en doktorsavhandling i omvårdnad har kvinnor 
dels fler riskfaktorer för hjärtinfarkt dels får de sin andra 
hjärtinfarkt med betydligt kortare tidsintervall än män. 
Kvinnor får också otydligare symptom och kan behöva en 
aggressivare sekundärprevention efter att ha drabbats av 
hjärtinfarkt jämfört med män. Det är dessutom viktigt att 
den sekundärpreventiva vården är individualiserad. 

Kopplar till globalt mål för hållbar utveckling: 3, 5, 10

Vetenskaplig och konstnärlig produktion
Under de senaste åren har universitetet framgångsrikt satsat 
på att premiera kvalitet och öka volymen av vetenskapliga 
artiklar och konstnärliga 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 publiceringsersättning utgår för vetenskapliga 
artiklar och konstnärliga produktioner som uppnår internt 
fastställda kriterier. Satsningen på publiceringsersättning 
har sedan införandet resulterat i en kulturförändring med 
en ökad publicering av universitetets forskningsresultat. 
Sett över en femårsperiod har antalet ersättningsberättigade 
tidskriftsartiklar ökat med cirka 29 procent. De senaste 
åren har publiceringsvolymen däremot stabiliserats och 
jämfört med föregående år noteras istället en blygsam 
minskning med cirka 1,6 procent.

En utmaning för universitetet har varit att öka publi-
ceringsfrekvensen i välrenommerade tidskrifter och däri-
genom öka konkurrenskraften. För att gagna en sådan 
utveckling implementerades från och med 2015 en dif-
ferentierad publiceringsersättning som särskilt premierar 
publicering i högrankade tidskrifter. För att en publikation 
ska tilldelas den högre ersättningen krävs att den är i tids-
skriftsartikelformat och publicerad i Web of Science, alter-
nativt i en nivå 2-tidskrift i den danska eller norska listan 
över välrenommerade vetenskapliga tidskrifter. Under 
2019 har cirka 92 procent av universitetets ersättnings-
berättigade artiklar publicerats i högrankade tidskrifter 
vilket är cirka två procentenheter högre än under 2018.

Utöver antalet vetenskapliga publikationer mäts även 
kostnaden per publikation. Produktionskostnaden per 
artikel har ökat med ca 8,8 procent sedan föregående år. 
En del av kostnadsökningen kan tillskrivas det lägre antalet 
producerade artiklar men ökningen beror till större del 
på ökade kostnader inom forskning och uppdragsforskning.

Antalet ersättningsberättigade konstnärliga produktioner 
har ökat med cirka 75 procent jämfört med föregående år. 
Därmed är produktionen tillbaka på samma nivå som 
2017 efter den låga noteringen för 2018 som delvis berodde 
på pensionsavgångar. Av de konstnärliga produktioner som 

godkändes för ersättning 2019 bedömdes cirka 21 procent 
som högkvalitativa i och med att de har förekommit i  
ett sammanhang med högt internationellt anseende. 
Motsvarande siffra för 2018 var cirka 35 procent. Måtten 
för konstnärliga produktioner behöver tolkas med försik-
tighet 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 cite-
ringar. De artiklar som universitetet har publicerat i Web 
of Science under perioden 2011–2014 har i genomsnitt 
erhållit 0,84 fältnormerade citeringar. För perioden 
2015–2018 uppgår motsvarande siffra till cirka 0,95 – en 
ökning med 13 procent. En fältnormerad medelcitering 
lägre än 1,00 innebär att den genomsnittliga citerings-
graden vid lärosätet är lägre än världsgenomsnittet. Uni-
versitetet ligger fortfarande strax under världsgenomsnit-
tet men utvecklingen är positiv.

 Fältnormerad medelcitering
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Utvärdering av forskningens kvalitet 
Universitetets forskningsämnen utvärderas årligen som en 
del av lärosätets interna kvalitetssystem, för att synliggöra 
förbättringsområden och driva strategiskt utvecklings-
arbete. Universitetets 69 forskningsämnen utvärderades 
avseende ekonomisk utveckling, personalgruppens storlek 
och sammansättning, publikationer samt antal doktoran-
der och doktorsexamina. Resultat från 2018 låg till grund 
för utvärderingen.

Det övergripande resultatet i utvärderingen visade på 
en fortsatt positiv utveckling av personalgruppens merite-
ringsnivå samt en stabilisering av ämnenas ekonomi med 
stärkt externfinansiering efter en svacka 2017. Det fanns 
en marginell ökning av måluppfyllelsen för publiceringar 
och antalet doktorander med doktorandtjänst, samtidigt 
som utvärderingen återigen belyste behovet av att öka 
doktorandgruppens storlek för att nå universitetets  
strategiska mål. 

Uppföljning av könsfördelning på forskningsämnes-
nivå visade på fortsatt behov av att eftersträva jämnare 
könsfördelning i linje med universitetets pågående arbete 
med jämställdhetsintegrering. Fem ämnen hade en sam-
mansättning av anställda och doktorander som endast 
bestod av ett kön. 

Med målsättning att skapa större och mer solida forsk-
ningsmiljöer initierades sammanslagningar av närliggande 
ämnen, hållfasthetslära och materialmekanik samt mate-
matik och matematisk statistik, och dessa är planerade att 
genomföras i början av nästa år. Därutöver avvecklades 
två mindre ämnen för forskarutbildning inom hälso-
vetenskap och musikpedagogik varvid delar av respektive 
verksamhet integrerades i närliggande ämnen. 

En utmaning för universitetet är att säkerställa goda 
doktorandutbildningsmiljöer inom ämnen med låg 
externfinansiering. För att möta upp de identifierade 
utmaningarna inkluderar fortsatta prioriteringar pågående 

satsning på forskarskola i praktiknära skolforskning i sam-
verkan med Region Norrbotten och kommuner, samt 
egenfinansierade forskarskolor inom det humanistiskt- 
samhällsvetenskapliga området. Därutöver skrivs ämnes-
specifika samverkansavtal med andra lärosäten inom 
ämnesområden som är små miljöer vid Luleå tekniska 
universitet. Målsättningen är att stärka forskningsområ-
den och säkerställa attraktiva och välfungerande forskar-
utbildningsmiljöer.

För att bättre fånga upp forskningens kvalitet och rele-
vans i kommande utvärderingar har universitetets modell 
för utvärdering av forskningsämnen setts över med krav 
på en utökad beskrivning av genomslag i akademin, 
näringsliv och samhället. Den reviderade modellen träder 
i kraft 2020.

Trovärdighet och god forskningssed
Universitetet värnar om vetenskapens trovärdighet och 
god forskningssed. Inom utbildning på grund- och  
avancerad nivå erbjuds kurser i vetenskaplig metod samt 
kurser som introducerar vetenskapsteoretiska och etiska 
frågeställningar. Studenter ges möjlighet att träna sig i 
att kritiskt granska och opponera på studentarbeten och 
vetenskapliga artiklar. I universitetets utbildning på fors-
karnivå ingår kurser i god forskningssed och etiska frågor, 
till exempel vetenskaplig publicering, forskningsetik och 
hållbar utveckling. I utbildning för nya forskarhandledare 
diskuteras god forskningssed och forskningsetik särskilt. 
Under året har universitetet tydliggjort strukturen i det 
förebyggande arbetet mot oredlighet i forskning. Två 
forskningsetiska ombud och en forskningsetisk kommitté 
har inrättats, regler och riktlinjer för den vetenskapliga 
verksamheten har reviderats och arbetet med dokumenta-
tion av forskningsdata har prioriterats.
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SAMVERKAN

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET  
UTVECKLAR DET ATTRAKTIVA 
HÅLLBARA SAMHÄLLET GENOM  
INDIVIDER SOM SAMVERKAR.

Universitetets målsättning är att stärka vår framgångsrika position 
som attraktiv samarbetspartner och att synliggöra resultat som 
ger nytta och innovationer.
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SAMVERKAN

SAMVERKAN

84 93 118

85 87 87 98

2019 2019 2019

2018 20182017 2017

Adjungerade professorer 
och gästprofessorer

Samverkans- 
doktorander

Idéer från forskare  
och studenter

ENLIGT UNIVERSITETETS STRATEGI är samverkan med 
omvärlden en integrerad del av universitetets verksam-
het inom all grundutbildning, forskning och forskarutbild-
ning. Samverkan bidrar bland annat till nyttiggörande 
av kunskap och till att stärka relevansen i forskning och 
utbildning. Samverkan med strategiska partners stärks 
bland annat genom att forskningsämnen och utbildningar 
knyter till sig adjungerade professorer, gästprofessorer 
och samverkansdoktorander. Antalet gästprofessorer har 
minskat något under året, medan antalet adjungerade 
professorer ökat. Antalet samverkansdoktorander, det vill 
säga anställda doktorander med hel- eller deltidsfinansie-
ring av en extern arbetsgivare, har också ökat något.

UNIVERSITETET HAR UNDER ÅRET upprättat nya samar-
betsavtal med bland annat forskningsinstitutet RISE, LKAB 
och Vattenfall och flera nya samverkansarenor har etable-
rats. Genom AI Innovation Hub har universitetet fått en ny 
internationell och nationell samverkansarena för forskning 
inom artificiell intelligens.

ATT ERBJUDA UPPDRAGSUTBILDNING är en del av  
universitetets roll i det livslånga lärandet. Under året har 
det skett en ökning av utbudet av uppdragsutbildningar, 
och satsningen på LTU Professional Education är en del 
som bidragit till denna utveckling. I universitetets inno-
vationsverksamhet har det under året inkommit 118 idéer 
från forskare och studenter. Utvecklingen ser positiv ut 
och det är särskilt idéer från studenter som ökat.

INTERNATIONELL SAMVERKAN inom utbildning, liksom 
utbildningar som riktar sig till en internationell målgrupp, 
har börjat öka i omfattning vid universitetet. Universitetet 
startar för första gången en grundutbildning på engelska 
under 2020. Därtill ingår universitetet i fem konsortier för 
gemensam masterutbildning och har avtal som möjliggör 
forskarutbildning som leder till dubbel eller gemensam 
examen med tio lärosäten i bland annat Kina, Finland  
och Ryssland. Det är en utmaning att få balans i antalet  
in- och utresande studenter och ett nytt långsiktigt mål  
är att öka mobiliteten för både studenter och personal.

109 149
2018 2017
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Samverkan för ökad kvalitet  
och konkurrenskraft

Strategiska partnerskap  
Universitet har en mängd samarbeten med regionala,  
nationella och internationella organisationer och företag. 
Företrädare för universitet finns representerade i olika 
partnerskap där tillväxtfrågor i relation till kompetens  
diskuteras, bland annat Länspartnerskapet, Region  
Norrbottens regionala kompetensförsörjningsråd och  
Regionala partnerskapet.

Partnerskapsprogram och strategiska partnerskap
Sedan 2018 har universitetet utvecklat arbetet med ett 
partnerskapsprogram. I programmet ingår för universi-
tetet särskilt viktiga partners, till exempel organisationer, 
företag och kommuner. Gemensamt för partnerskapen är 
att man vill öka konkurrenskraften och attraktiviteten för 
både universitetet och samverkande part. 

Med kommuner som har universitetsområden tecknas 
avsiktsförklaringar vars syfte är att stärka kommunerna 
som universitetsstäder och de delar som utgör en central 
del i universitetets utbildning och forskning på aktuell 
ort. Samtidigt undersöks andra viktiga områden där nya 
samarbeten kan utvecklas som är av stor betydelse för 
regionens näringsliv och kommunernas strukturomvand-
ling. Hittills har avsiktsförklaringar tecknats med Piteå 
kommun och Skellefteå kommun.  

För strategiska partnerskap har en modell och process 
för arbetet tagits fram. Syftet är att samverkan ska leda till 
ökad kvalitet inom kompetensutveckling och livslångt 
lärande inom forskning och innovation. Detta ska i sin 
tur leda till en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft 
för båda parterna. De första avtalen har tecknats med 
LKAB, Vattenfall och RISE.  

Förutom strategiska partners finns avtal om samverkan 
tecknade med Skogsindustrierna och SICOMP där ett 
nära och tätt samarbete finns inom ämnena trä respektive 
komposit.

Strategisk samverkan mellan Luleå tekniska universitet 
och Norrbottens kommuner 
Samarbetet etablerades 2017 i syfte att gemensamt verka 
för kommunal utveckling inom områdena kompetens- 
utveckling, hälsa och vård, digitalisering, utbildning  
samt forskning och innovation. Under året har kompetens-
försörjning, näringslivsutveckling och studentrekrytering 
diskuterats. Inom ramen för samarbetet tog universitetet 
initiativ till en utvecklingsdag för Norrbottens kommuner, 
som framöver kommer att bli ett årligt arrangemang. En 
dialog har även startat kring en arbetsintegrerad lärar-
utbildning.

Strategisk samverkan mellan Luleå tekniska universitet 
och Region Norrbotten 
Sedan 2016 finns en avsiktsförklaring mellan universitetet 
och Region Norrbotten. Syftet med avsiktsförklaringen 
är att i bred samverkan gynna regional utveckling, kom-
petensförsörjning, kompetensutveckling samt forskning 
och innovation. Inom ramen för denna samverkan pågår 
samarbeten inom flera av universitetets verksamheter, men 
främst inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Digital kompetens i Norrbotten  
– ett samverkansprojekt med Region Norrbotten
Projektet Digital kompetens i Norrbotten bedrivs i sam-
verkan med Region Norrbotten. Syftet är att kartlägga 
vilka kompetenskrav digitaliseringen ställer på anställda 
inom hälso- och sjukvården och på lärare inom området. 
I takt med att hälso- och sjukvård och universitetsutbild-
ningar blir allt mer digitala, finns ett behov att definiera 
vad digital kompetens innebär, hur den kan förändras 
över tid och vilken digital kompetens medarbetare  
behöver i framtiden. Det övergripande målet för projektet  
är att höja lärares digitala kompetens för att utbilda  
framtidens hälso- och sjukvårdspersonal. Inom ramen  
för projektet kommer en utbildningsmodell utvecklas 
som stärker den digitala kompetensen.

Webbprogram för fortsatt rehabilitering  
efter det akuta skedet
Inom ramen för projektet Mot ett aktivare liv – enklare 
tillgång till rehabilitering genom ett integrerat webb- 
program, utvecklas ett webbprogram via 1177 Vårdguiden. 
Programmet riktar sig i första hand till patienter som  
drabbats av stroke och ska möjliggöra fortsatt rehabilitering 
efter det akuta skedet. Projektet genomförs i samverkan 
med Lunds universitet och Kompetenscentrum för rehabi-
litering och rehabiliteringsmedicin vid Sunderby sjukhus, 
och med finansiering från Kampradstiftelsen. 

Regional förnyelse 
Regional förnyelse är en samverkan som initierades för att 
stärka den regionala analyskompetensen för länsstyrelsen i 
Norrbotten, men har utvecklats till ett samverkansprojekt 
där regionala analyser och forskning ligger till grund för 
regionala utvecklingsinsatser. Universitetet har deltagit  
i samverkansgruppen bestående av representanter från  
universitetet, länsstyrelsen i Norrbotten och Region 
Norrbotten. Under året har ett antal regionala utredningar 
initierats, som till exempel en uppdatering av tidigare  
genomförd studie om Norrbottens roll i samhällsekonomin, 
en kartläggning av skogsnäringen Norrbottens län till och 
med 2030, samt kartläggning och uppföljning av Agenda 
2030-arbetet i Norrbotten.

Fördjupad resultatredovisning 2019
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Näringslivskontakter
Universitet har en lång tradition av att samarbeta med 
industrin, antingen direkt med enskilda företag eller via 
företagsnätverk, organisationer eller forskningsinstitut. 
Bland företag och organisationer kan nämnas LKAB, 
Boliden, Ericsson, Scania, SKF, Vattenfall, Trafikverket, 
Volvo, Metso, ABB, Lindbäcks bygg, Saab och universitet 
över hela Europa.

Samverkansstruktur för innovation  
och regional tillväxt
Genom projektet Samverkansstruktur för innovation och 
regional tillväxt bedrivs ett utvecklingsarbete för att öka 
forsknings- och innovationssamverkan mellan akademi, 
näringsliv, myndigheter och det civila samhället. De  
regionala aktörerna, näringsliv, myndigheter och civil-
samhället, medverkar i projektet på flera plan. Dels under 
informationsinsamlingsfasen då de ger feedback på fram-
tagandet av den långsiktiga samverkansstrukturen, samt  
i utvecklingsfasen då de kan testa och utvärdera tidiga 
koncept och prototyper.
 

Knowledge Transfer Partnerships 
Knowledge Transfer Partnerships (KTP) energi Sverige är 
ett projekt som utvecklar hållbar kunskapsväxling mellan 
akademi och näringsliv för att möta behoven av en över-
gång till koldioxidsnål ekonomi genom konkreta insatser 
inom energieffektivisering. Projektet leds av Högskolan 
Dalarna och Luleå tekniska universitet utgör tillsammans 
med IUC Norr en av noderna. KTP bygger på en fram-
gångsrik brittisk modell där nyexaminerade akademiker, 
KTP-projektledare, under cirka ett år får ett strategiskt 

viktigt utvecklingsuppdrag. Under projektet får KTP-
projektledaren tillgång till en kvalificerad coach från  
akademin och en professionell affärscoach från närings-
livet. En grundläggande idé är att stärka den regionala 
kompetensen att driva företag på ett hållbart sätt samt  
skapa regional tillväxt med hjälp av resurser från akademin. 

Samverkansarena för tillämpad AI
Universitet har under året etablerat AI Innovation Hub 
som är en samverkansarena för forskning inom artificiell 
intelligens. Syftet är att knyta an världsledande nationella 
och internationella forskningsorganisationer, industrisek-
torn, lokala myndigheter, innovativa små och medelstora 
företag, den växande datacenterindustrin och regionens 
livsmiljöer. Universitet har som målsättning att skapa ett 
nav inom tillämpad artificiell intelligens som utgör ett 
starkt och aktivt ekosystem som på ett direkt sätt kopplar 
ihop forskning med verkliga applikationer. 

Öppen testmiljö för 5G
Inom ramen för regionalfondsprojektet Wireless Innovation 
Arena har universitetet tillsammans med Ericsson,  
Telia och Tieto etablerat en av Sveriges första testmiljöer  
för 5G. Testmiljön 5G Innovation Hub North, är en 
forsknings- och innovationsmiljö där företag, studenter 
och organisationer tillsammans kan testa nya idéer och 
tillämpningar inom 5G. Syftet är att skapa förutsättningar 
för regionens små och medelstora företag att bedriva  
innovation kopplat till den nya 5G-teknikens införande. 
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Digitaliserar industrin med smarta system
Universitetet koordinerar Europas största projekt för lös-
ningar inom automation och digitalisering för industrin. 
Syftet med projektet är att skapa verktyg för nästa genera-
tions lösningar inom digitalisering och automation för 
den europeiska industrin. Arrowhead Tools förväntas sänka 
kostnaderna för utveckling och införande av flexibla 
och säkra digitaliserings- och automationslösningar med 
25–60 procent. Bland de deltagande företagen finns till 
exempel Bosch, Philips, Mondragon och Infineon. Några 
av de medverkande svenska företagen är Volvo, Boliden, 
Lindbäcks bygg, Podcomp, BnearIT och EQUA. 

Säkrare analyser om järnvägens tillstånd
Med en stor mängd sensorer och insamling av stora  
mängder tillståndsdata ska forskare inom projektet Digitala 
spårväxeln: Digitaliserade omläggningsanordningar för 
framtiden, utveckla smarta algoritmer och ta fram säkrare 
analyser för järnvägens tillstånd. Med insamlandet av stora 
mängder data, så kallat big data, kan trender och mönster 
i analysen ge stabilare prognoser av spårväxlarnas tillstånd 
och därmed bättre prediktivt underhåll, vilket i förläng-
ningen ger minskade underhållskostnader, ökad drift- 
säkerhet och därmed ökad punktlighet och bättre nyttjande 
av transportinfrastrukturen i Sverige. Projektet genomförs  
i samarbete med Bombardier, Trafikverket och Infranord.

Digitalisering i industrisamverkan
Med utgångspunkt i digitala teknologier syftar projektet  
Digital Innovation of Business Models (DigIn) till att  
utveckla, testa och sprida metoder för hållbara affärsmodeller  
i svenska industriella ekosystem. Projektet involverar  
cirka 40 parter inom gruvnäringen, byggbranschen,  
tillverkningsindustrin och skogsförädling. Ett exempel är  
Lindbäcks bygg som samarbetar både med digitala aktörer, 
till exempel Ericsson, Abelko och Noda, och leverantörer, 
till exempel Luleå energi, för att skapa framtidens smarta 
och energieffektiva lösningar i byggbranschen. Andra  
deltagande parter är bland annat ABB, Boliden, Ericsson, 
Scania, Volvo Ce, Volvo Penta, Telia och Mobilaris. 

Utbildning i samverkan 
Inom en mängd områden sker utbildning i samverkan 
med det omgivande samhället. Det kan vara via verksam-
hetsförlagda utbildningar, övningsskolor, genom samverkan 
i nätverk och studentutbyten med andra universitet eller  
i uppdragsutbildningar. Under studenternas examensarbeten 
är studenter med och utvecklar skarpa idéer till både 
små och medelstora företag och till svenska storföretag. 
Några exempel på annan utbildningssamverkan beskrivs 
nedan.

Forskarskola stärker lärarutbildningen. Forskarskolan  
Praktiknära forskning i skolan (PROFS) är ett samarbete 
mellan universitetet, Region Norrbotten, Bodens kommun 
och Luleå kommun. Genom forskarskolan ska minst åtta 
doktorander ges möjlighet att forska praktiknära i skolan.  
Doktoranderna ska parallellt med sin forskning arbeta 
med skolutveckling och undervisning.

Samverkan för praktiknära forsknings- och utvecklingsarbete. 
Universitet har under året inlett deltagande i försöksverk-
samheten Utveckling, lärande, forskning (ULF) som ska 
främja strukturer mellan akademi och skola. ULF är en 
nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag 
av regeringen under fem år fram till 2021. Verksamheten 
ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller  
mellan akademi och skolverksamhet vad gäller forskning, 
utveckling och lärarutbildning. 

Internationellt teaterutbyte. Universitet stod under året värd 
för nätverket Norteas som samlar nordiska och baltiska 
scenkonstinstitutioner. Värdskapet ska stärka utbytet  
mellan Teaterhögskolan i Luleå och de övriga scenkonst-
institutionerna i organisationen. 

Studentprojekt med hållbarhetsfokus. Nio studentprojekt pre-
senterades på projektkursen Sustainable Living 2019 varav 
sex utförts åt externa företag. I montrar på universitets-
området har studenterna ställt ut sina prototyper. Bland 
dessa fanns till exempel en stor drönare som tagits fram 
för att ha lång flygtid och som kan användas för att  
inspektera skador på vindkraftverk. En annan grupp  
arbetade tillsammans med Rise ETC i Piteå med ett  
system för att mäta snölaster på solpaneler. 

Projektkurser på Skellefteå museum. Studenter från program-
men visuell gestaltning filmdesign och digital design samt 
datorspelsutveckling, ställde under året ut resultaten från 
projektkurser på Skellefteå museum. I utställningen visades 
skräckfilmsproduktioner i form av filmsekvenser och  
föremål, digitala visuella effekter för film, spelprojekt  
och projekt där studenterna skapat modeller och filmade 
sekvenser av en framtidsvision.

Rymdstudenter bygger egen satellit. Studenter på civilingen-
jörsprogrammet i rymdteknik bygger en egen satellit, en 
så kallad CubeSat. Satelliten ska bära två vetenskapliga 
instrument och ska om allt går planenligt skjutas upp i 
rymden. Byggandet av satelliten genomförs inom ramen 
för ett projekt som kommer ta minst två år att genom-
föra. Studenterna samarbetar med EISCAT och Institutet 
för rymdfysik (IRF) för att utveckla satellitens nyttolast. 
Tillsammans med EISCAT ska de utveckla ett instrument 
som ska kalibrera nya antenner. Den andra nyttolasten  
utvecklas i samverkan med IRF – en kamera som i veten-
skapligt syfte ska fotografera norrsken över polerna.

Uppdragsutbildning 
En viktig del i det livslånga lärandet är kontinuerlig kom-
petensutveckling för redan yrkesverksamma. Våren 2019 
lanserades LTU Professional Education – universitetets 
organisation för vidareutbildning av yrkesverksamma, så 
kallad uppdragsutbildning. Universitet erbjuder uppdrags-
utbildning både som öppna kurser och skräddarsydda  
utbildningsprogram. Målet är att förse näringsliv,  
myndigheter och andra organisationer med spetskunskap 
från akademin. En uppdragsutbildning som används på 
rätt sätt kan också bidra till att utveckla universitetets  
ordinarie utbildningar genom ny och ökad erfarenhet  
från och kontakter med det omgivande samhället.
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Under 2019 uppgick universitetets intäkter från upp-
dragsutbildningar till 10,5 mnkr, vilket är en ökning med 
0,6 mnkr jämfört med 2018 (9,9 mnkr). Ökningen beror 
dels på en ökad efterfrågan av utbildningar kopplad till 
det livslånga lärandet, dels på information om och synlig-
görande av uppdragsutbildning via den strategiska sats-
ningen LTU Professional Education. 

Exempel på uppdragsutbildningar som universitetet 
genomfört under året är akutsjukvård i fält, medicinsk 
vetenskap: sjukdomslära inriktning mot vuxna och äldre, 
materialsystem i subarktiskt klimat och EWF-ELW kurs 
i lasersvetsning/laserhybridsvetsning. Ytterligare exempel 
på planerade eller genomförda uppdragsutbildningar: 

Programmering för matematiklärare. Universitetet ger på 
uppdrag av Skolverket en uppdragsutbildning i program-
mering för matematiklärare i högstadiet och gymnasiet. 
Bakgrunden till kursen är den reviderade läroplan som 
infördes för grundskolan där lärare ska undervisa i pro-
grammering 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 matematiska problem.

Från mekaniker till tekniker. En andra omgång av kursen i 
drift och underhållsteknik genomfördes för LKAB under 
året. Elva medarbetare studerade heltid för att ta steget 
från mekaniker till underhållstekniker. Utbildningssats-
ningen ligger i linje med LKAB:s ambition att erbjuda 
ett kontinuerligt lärande och karriärmöjligheter för sina 
medarbetare. Internutbildningen var den första i sitt slag 
på LKAB och målsättningen är att modellen ska komma 
att användas även inom andra kompetensområden. 

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

Gruvutbildning för Zambia, Tanzania, Kenya och Etiopien. 
Forskare vid universitetet genomför tillsammans med 
SGU och Naturvårdsverket utbildning av personal verk-
samma 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 inkluderar bland annat gruvors miljöpåverkan, 
tillståndsprocesser och efterbehandling av gruvor. 

Kompetensutveckling för basindustrin. Universitetet har i sam-
arbete med Högskolan i Gävle påbörjat utvecklingen  
av nya uppdragsutbildningar för yrkesverksamma inom  
basindustrin. I samarbete med industrin ska kursinnehåll 
och flexibla kursformat utvecklas inom effektiva produk-
tionsprocesser, underhåll och tillämpad Artificiell intel-
ligens (AI), för att möjliggöra omställning till Industri 4.0. 
Utvecklingsarbetet sker under 2019-2020 och finansieras 
av Vinnova med 4.5 mnkr, varav 3 mnkr till Luleå tekniska 
universitet.  

Trainee Vattenfall. I samarbete med Vattenfall tas ett tvåårigt 
traineeprogram med inriktning elkraft som riktar sig till 
kvinnor mitt i livet fram. Programmet har en planerad 
start vårterminen 2021.

Automationsteknik. I samarbete med LKAB planeras en  
utbildning i automations- och reglerteknik med start 
vårterminen 2020 – en internutbildning för bland annat 
elektriker anställda vid LKAB.
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Samverkansdoktorander
Som en del av sin forskarutbildningsverksamhet antar 
universitetet samverkansdoktorander, vilka är anställda 
och hel- eller deltidsfinansierade av en extern arbetsgi-
vare. Av 580 aktiva doktorander var 93 samverkansdokto-
rander, en tredjedel av dem var kvinnor. Därmed har an-
talet samverkansdoktorander ökat med en procent jämfört 
med föregående år.

Adjungerade lärare, professorer och gästprofessorer
Antalet adjungerade lärare har ökat med tolv personer. 
Det är framförallt andelen kvinnor som har ökat och då  
i synnerhet de adjungerade professorerna. 

Adjungerade professorer och gästprofessorer ligger 
i stort sett på samma nivå som föregående år. Andelen 
kvinnor har ökat men är sammanlagt fortfarande liten. 
Bland gästprofessorer ligger fördelningen kvinnor och 
män dock inom intervallet 40/60.

Masterutbildning i samverkan 
Universitetet är part i fem konsortier för gemensamma 
masterutbildningar som antingen är eller har varit inom 
EU:s program Erasmus+. För en av dessa är universite-
tet konsortieansvarigt. Studenterna får examensbevis 
från minst två av de lärosäten som samarbetar i respek-
tive utbildning. För masterutbildningen Tribos utfärdas, 
som första och enda utbildning vid universitet, gemensam 
examen. Under året antogs studenter till fyra av de fem 
masterutbildningarna. 

Rymdvetenskap och rymdteknik, SpaceMaster, bedrivs till-
sammans med Cranfield University i Storbritannien, 
Czech Technical University i Tjeckien samt Université 
Paul Sabatier  Toulouse III i Frankrike. Luleå tekniska 
universitet är konsortieansvarig. 

Adjungerade lärare

  2017 2018 2019 

Professor adjungerad  51 47 49
 varav kvinnor/män, %  8/ 92 6/94 12/88

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

Universitetslektor adjungerad  11 13 13 
 varav kvinnor/män, %  73/27 61/39 69/31

Universitetsadjunkt adjungerad  45 41 53
 varav kvinnor/män, %  76/24 63/37 77/23

Total  109 103 115
 varav kvinnor/män, %  43/57 37/63 49/51

KÄLLA: PRIMULA

Figur
6

 Samverkansdoktorander

  2017 2018 2019 

Samverkansdoktorander  98 87 93
    Varav kvinnor/män%  27/73 32/68 34/66
KÄLLA: LADOK
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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)

Geovetenskapliga resurser, Emerald, genomförs i samarbete med 
Teknische Universität Bergakademie Freiberg i Tyskland, 
Université de Liège i Belgien och Université de Lorraine 
i Frankrike. Utbildningen har beviljats stöd från Erasmus+.  

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

Tribologi, Tribos, bedrivs tillsammans med University of 
Leeds i Storbritannien, University of Ljubljana i Slovenien 
samt Coimbra University i Portugal. Utbildningen har  
beviljats stöd från Erasmus+.  

Hållbar datorkommunikation och molnbaserad databehandling, 
Genial, kommer att genomföras i samarbete med Univer-
sité de Lorraine, Nancy i Frankrike och Leeds Beckett 
University i Storbritannien. Samarbetet har beviljats 
medel från Erasmus+ för antagning från hösten 2020.

Distribuerade datorsystem för hållbar utveckling, Perccom,  
genomförs i samarbete med Université de Lorraine i 
Frankrike och Leeds Beckett University i Storbritannien. 
Utbildningen startade sista gången hösten 2017 och är  
under avveckling.

Forskarutbildning i samverkan
En förutsättning för utbildning på forskarnivå som leder 
till dubbel alternativt gemensam examen är att långsik-
tiga och väletablerade samarbeten med partneruniversite-
ten redan finns. Vid dubbel eller gemensam examen finns 
avtal som reglerar hur antagning, studier och examinering 
sker av doktorander inom enskilda forskarutbildningsämnen. 
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Universitetet har avtal som möjliggör forskarutbildning 
som leder till dubbel examen, alternativt gemensam exa-
men med följande tio utländska lärosäten:

• Harbin Institute of Technology, Kina  
(Byggproduktion, Konstruktionsteknik) 

• Nanjing Tech University, Kina (Energiteknik)
• Penza State University Ryssland  

(Kommunikations- och beräkningssystem) 
• University of Coimbra, Portugal 
• University of Cork, Irland (Arbetsterapi) 
• University of Ljuljana, Slovenien  

(Maskinelement) 
• University of Leeds, Storbritannien 
• University of Oulu, Finland  

(Gränsytors kemi, Trä och bionanokompositer) 
• University of Politehnica of Bucharest, Rumänien 

(Strömningslära) 
• University of Tehran, Iran 

Dessutom deltar Luleå tekniska universitet i ett gemen-
samt doktorandprogram inom materialvetenskap,  
DocMASE, tillsammans med universitet i Sverige,  
Tyskland, Frankrike och Spanien.

Alumnverksamhet
Universitetet upprätthåller livslånga relationer med sina 
studenter, forskare, personal och vänner. Relationerna  
baseras på god kännedom, stolthet och ömsesidigt engage-
mang. Alumnerna är viktiga ambassadörer i en omvärld 
där konkurrensen hårdnar och kraven på samverkan och 
näringslivsanknytning ökar. De är en viktig källa till 
framgång i studentrekrytering, marknadsföring, kompe-
tensförsörjning och forskningssamverkan. De kan bidra 
till retention av nuvarande studenter och kan erbjuda 
uppslag till examensarbeten, värdskap för praktik, studie-
besök och gästföreläsningar. Alumner är en viktig del i 
universitetets mentorskapsprogram för studenter som ger 
målbilder och tydliggör karriärvägar för våra studenter. 
2019 genomfördes mentorskapsprogrammet med 144 
adepter och mentorer, totalt 72 matchade mentorpar. 

Årligen lyfts alumner fram genom utmärkelsen Årets 
alumn och på webben finns alumnporträtt. Universitetets 
alumner har god kännedom om universitetet genom  
nätverksträffar, webb och sociala medier.

Samverkan för att informera  
om vår verksamhet 
Universitetets samarbeten med såväl svenska som interna-
tionella företag och organisationer, kommuner och regio-
ner syns allt mer i öppna evenemang, föreläsningar och 
debatter. Under året har universitetet genomfört en rad 
öppna arrangemang med syfte att informera om och  
involvera allmänheten i universitetets 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, Piteå och Kiruna har 
synliggjort aktuell forskning och näringslivssamarbeten 

under ett flertal uppmärksammade föreläsningar. På  
Musikhögskolan vid Luleå tekniska universitet har  
främst det konstnärliga utvecklingsarbetet lyfts fram i 
form av konserter och musikaliska arrangemang. I Kiruna 
hölls en uppskattad föreläsning om digitalisering och dess 
betydelse för människan, och i Skellefteå presenterades 
bland annat träindustrin och dess viktiga funktion för en 
hållbar framtid. 

Vetenskapens hus där Kungliga Ingenjörsvetenskapsaka-
demin och LKAB är samarbetspartners, är en viktig arena 
för populärvetenskap i Luleå. 100-årsdagen av lika och 
allmän rösträtt firades i Vetenskapens hus och i samband 
med FN:s klimatmöte i september ordnades klimatsamtal. 
Seminarier med fokus på AI, rymd och gruva har varit 
välbesökta samt de föreläsningar som handlat om hälsa. 
Installationsföreläsningar med nya professorer har under 
året hållits i Vetenskapens 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 mel-
lan det offentliga samhället, näringslivet, skolorna och 
medborgarna. En viktig del av verksamheten är att skapa 
ett intresse för vardagsteknik och teknik från regionens 
industri och näringar. Tillsammans med universitetet på-
går 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 ar-
betat för att vidareutveckla arbetsformer för samverkan, 
bland annat genom Vinnovas K3-projekt Musa. 

Samverkan för ökad innovation och  
nyttiggörande av forskningsresultat

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

Innovationsverksamheten vid universitetet styrs av 
förordning (2015:139) om fördelning av statliga medel 
för innovationskontor. Medlen ska användas för att 
bedriva verksamhet vid innovationskontoren, riktat till 
forskare, studenter och andra anställda. Nyttiggörande 
av forskningsbaserad kunskap inkluderar bland 
annat kommersialisering, sociala innovationer och 
socialt entreprenörskap, hantering av immateriella 
rättigheter och samverkan av olika slag. Universiteten 
ska i sin årsredovisning redovisa hur de tilldelade 
medlen har använts för att bedriva verksamheten 
vid innovationskontoret. Redovisningen ska beskriva 
inriktningen på innovationsverksamheten och målen 
för den samt om, och i så fall vilken, expert- eller 
specialistkompetens som har byggts upp.
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Regional nod för Mötesplats social innovation 
Luleå tekniska universitet är ett av sex lärosäten i satsningen 
Nationell kunskapsplattform för social innovation vilket 
innebär att universitetet står som värd för en regional nod 
av Mötesplats social innovation (MSI). Övriga lärosäten 
i satsningen är Malmö universitet, Jönköping University, 
Örebro universitet, Stockholms universitet och Umeå 
universitet. MSI mobiliserar kunskap, skapar mötesplatser 
och katalyserar utveckling som stärker social innovation 
som samhällskraft. I samverkan mellan akademi, näringsliv, 
offentliga och ideella aktörer byggs kapacitet för innova-
tion som möter samhällsutmaningar och påskyndar utveck-
lingen av ett mer välmående socialt hållbart samhälle. 

Kommersialisering av forskningsresultat

Utfallet för 2019 är i huvudsak i nivå med föregående år. 
Inflödet av nya idéer är i linje med 2018 oavsett målgrupp, 
med något större inflöde från studenter. Resultaten i fråga 
om nya bolag som gått vidare till inkubation har förbätt-
rats, där verifiering av dessa case har fått fokus under året. 

Fyra bolag med koppling till Luleå tekniska universitet 
har gått in i Arctic Business. Tre av dem har tagit del av 
Innovationsstödet. De goda resultaten i fråga om bolag till 
inkubation kan troligen kopplas till den ökade aktivitets-
nivån i de förinkubatorsliknande sommarprogram som 
erbjudits forskare och studenter. 

Aktiviteter och goda exempel
Speciellt värt att lyfta fram bland de aktiviteter som ge-
nomförs inom innovationsstödet är de sommarprogram 
som erbjudits. De kan jämföras med en förinkubator där 
idéer och team genomgår en intensiv period av marknads-
validering och andra insatser som tar dem närmare mark-
naden, eller där de snabbt kan avslutas (så kallade ”fail-
fast”). Programmet är utformat i nära samverkan med 
innovationssystemets övriga aktörer och fungerar som  
en inkubatorsförberedande aktivitet. 

Satsningen på sommarprogram har vuxit och under 
2019 deltog totalt 24 studenter och sju forskare i totalt 
åtta case. Här ingår ett nytt program med fokus på rymd 
som har utvecklats och genomförts. 

Ett annat positivt utfall av innovationsstödet är att 
samtliga tre startups från regionen som tilldelades finan-
siering i VINNOVAs program för innovativa startups 
under hösten 2019 (HIPOR Materials, ThingWave, Zeo-
Mem) är sprungna ur universitetet och har tagit del av det 
innovationsstöd som erbjuds. 

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.
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Årets innovatör 
Universitetet har för tredje året i rad delat ut priset Årets 
innovatör. Priset har under året utökats till två kategorier, 
anställd och student. George Nikolakopoulos fick ta emot 
priset för Årets innovatör för anställda för sitt arbete med 
autonoma drönare. De kan till exempel användas vid risk-
fyllda inspektioner i otillgängliga miljöer. Årets innovatör 
student tilldelades Kristina Ulander som utvecklat en rö-
relseregistrerande madrass till syfte att förebygga trycksår. 

 Universitetets rådgivningsverksamhet

     Mål 
  2017             2018        2019    2019
  

Figur

8

Genomförda idémöten1  149 109 118 180
 varav med forskare   53 41 (44/56) 37(19/81) 60
 varav med studenter   105  68 (43/57) 81(31/69) 120
 
Startade verifieringsprojekt1  38 40 41 58
 varav med forskare   11 17 (41/59) 17(29/71) 18
 varav med studenter   27 33 (30/70) 24(50/50) 40

Projekt som gått vidare mot fortsatt 
kommersialisering (inkubator)1, 2  7 3 9 8
 varav med forskare   1 2 (0/100) 4(25/75) 3
 varav med studenter   6 1 (100/0) 5(80/20) 5

(Kvinnor/män %) Uppgifter om %-andel kvinnor och män anges från 2018.  
1 Rapportering i enlighet med krav i förordning 2015:139 
2  I data inkluderas endast signerade avtal med inkubatorn. 

KÄLLA:  LTU BUSINESS CRM SYSTEM (MICROSOFT DYNAMICS)

 LTU HOLDING AB

 Ägarandel anges i procent

Figur

9
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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 cirka 35 medarbetare. Intressebolag, där 
ägandet understiger 50 procent, utgörs av ABI AB, Lu-
nova riskkapital AB, Etanolpiloten, Luleå Science Park 
och CMTF. Bolagsförvaltaren rapporterar kontinuerligt 
om LTU Holding till styrelsen för universitetet och för 
ägardialoger med vd och styrelseordförande. Styrelsen för 
LTU Holding består av fyra män och tre kvinnor. Styrelse- 
ordföranden är kvinna.

 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET     ÅRSREDOVISNING 201931

SAMVERKAN



UTBILDNING

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET  
UTVECKLAR DET ATTRAKTIVA 
HÅLLBARA SAMHÄLLET  
GENOM UTBILDNINGAR  
SOM UTMANAR.

Universitetets målsättning är att utbildningen ska stimulera 
till kreativitet, nyfikenhet, kritiskt tänkande och initiativförmåga.  
Universitetet ska vara känt för sin pedagogiska profil, studenternas 
nära kontakt med arbetslivet och studenternas attraktivitet  
efter studierna.
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och avancerad nivå 

Doktorsexamen

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET har ett brett utbildnings-
utbud inom teknik, ekonomi, samhällsvetenskap, språk, 
humaniora, musik, teater och hälsovetenskap. Utbildning-
arna återfinns i huvudsak på de fyra utbildningsorterna 
Kiruna, Luleå, Piteå och Skellefteå. Majoriteten av utbild-
ningsverksamheten bedrivs i form av program som leder 
till yrkesexamina samt generella och konstnärliga examina.

ANTALET FÖRSTAHANDSSÖKANDE till höstterminen 
2019 var lägre än tidigare år. Flera program saknade  
reserver efter urval två vilket är en markant försämring.  
En alltför stor andel av utbildningarna inom civilingenjör 
och högskoleingenjör kunde inte fylla antalet tilldelade 
platser. Ett intensivt arbete har påbörjats för att utveckla 
utbildningsutbudet.

DET TOTALA ANTALET utfärdade examina under året är 
elva procent högre än föregående år. Av utfärdade exa-
mina är en procent enligt 1993 års högskoleförordning, 
det vill säga studenter som efterfrågat examensbevis långt 

efter slutförd utbildning. Ökningen av examina återfinns på 
såväl grundnivå som avancerad nivå. Av totala antalet ut-
färdade examina avsåg majoriteten, närmare 54 procent, 
olika yrkesexamina.

UNIVERSITETET HAR UNDER året arbetat med kvalitets-
utveckling av utbildningsprogram i relation till universi-
tetets utvärdering av utbildningar 2017. Ett resultat är att 
samtliga utbildningar vid universitetet inför kommande 
läsår har säkerställt undervisning och examination om 
jämställdhet.

UTVECKLINGEN AV UTBILDNING på forskarnivå går i 
en positiv riktning vad gäller både antalet nyantagna och 
andelen kvinnliga doktorander inom det tekniska veten-
skapsområdet. Under året disputerade 78 personer,  
vilket är en ökning mot tidigare år.
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Studentrekrytering
Den nybörjarenkät som varje höst genomförs med nyan-
tagna programstudenter, visar att de kontakter som har 
störst betydelse för val av utbildning och studieort är vänner 
(36 procent) som studerar eller har studerat vid universi-
tetet, föräldrar eller syskon (25 procent), studievägledare 
eller lärare (tio procent). 2019 besvarades enkäten av 1 177 
nyregistrerade studenter vilket innebär en svarsfrekvens på 
62,5 procent, som är en ökning från tidigare års nybörjar-
enkät. Därför görs särskilda satsningar såsom hemgymnasie- 
besök, event för studievägledare och alumnträffar vid  
olika orter runt om i landet. 

I nybörjarenkäten angav också 56 procent att univer-
sitetets webbplats är den viktigaste informationskällan 
vid val av utbildning. Utbildningskatalogen har fortsatt 
skickats till gymnasieelever i hela landet.

Deltagande vid utbildningsmässor runt om i landet 
och arrangemang på universitetets olika studieorter, till 
exempel Öppet hus och Student för en dag, har också 
genomförts i syfte att marknadsföra universitetets utbild-
ningar. Glädjande är att intresseanmälningarna för Mini-
kurser 2020 har ökat markant jämfört med förra året. 
En anledning till det kan vara att universitetets student-
ambassadör fick ett säljuppdrag i montern under höstens 
mässor. Även marknadsföringskampanjer i sociala medier 
har troligt bidragit till ökningen. Nybörjarenkäten visar 
också att 66 procent har valt att påbörja studier hos oss på 
grund av utbildningens kvalitet och rykte. 

Flertalet insatser gjordes under året i regionen: delta-
gande vid mässor på gymnasieskolor, mottagande av studie- 
besök från regionala skolor, synlighet på elitidrotts- 
evenemang samt arrangemang av till exempel Unga fors-
kare och Forskarveckan. Det genomfördes också ett  
sommarjobbsprojekt för gymnasieungdomar i syfte att 
öka deras intresse för våra tekniska utbildningar. 

Luleå tekniska universitet deltog också för första gången 
 i Tekniksprånget, ett IVA-arrangemang på uppdrag  
av Skolverket som ska få f ler ungdomar intresserade av  
teknikutbildningar.

Under 2019 togs en rapport fram vars syfte är att ge en 
totalbild över Luleå tekniska universitets insatser under 
perioden hösten 2018 till våren 2019. Rapporten belyste 
aktiviteter, utfall, kostnader samt lärdomar och förbätt-
ringar inför rekryteringsåret 2019/2020. 

Breddad rekrytering av studenter på  
grund och avancerad nivå 
Högskolelagen anger målet om att aktivt främja och 
bredda rekryteringen till högskolan. Att nå jämnare 
könsfördelning inom teknik, lärarutbildning och hälsa 
är prioriterat. Olika initiativ görs såväl centralt som på 
institutionsnivå. I marknadsföringsinsatser och vid all 
kommunikation speglas underrepresenterat kön i syfte att 
motverka könsbundna studieval. Vid val av studentambas-
sadörer arbetade universitetet med att lyfta fram en bredd 
av bakgrunder vad gäller studievana, etnisk bakgrund 
och kön. Institutionen för system- och rymdteknik driver 

initiativet #Include för att stötta och synliggöra de kvin-
nor som läser på civilingenjörsprogrammen i datateknik, 
rymdteknik och teknisk fysik och elektroteknik. Student-
föreningen Pepp driver ett mentorskapsprogram där kvin-
nor som läser till civilingenjörer blir mentorer för tjejer på 
gymnasiet. 

2019 genomfördes för andra gången 5-TEK, ett event 
som riktar sig till tjejer som är intresserade av teknik och 
läser andra året på gymnasiet. Syftet är att få f ler tjejer 
att söka till universitetets tekniska utbildningar. Under 
tre dagar fick 100 tjejer från hela landet besöka univer-
sitet och testa på studentlivet i form av workshoppar,  
sittning och nätverkande. Enligt en deltagarenkät ansåg 
94 procent att 5-TEK gjort dem positivt inställda till 
Luleå tekniska universitet och 50 procent anger att det  
är mycket sannolikt eller helt säkert att de kommer söka  
till universitetet.  

Luleå tekniska universitetet arbetar också i stiftelsen 
Teknikens hus där universitetet tillsammans med andra 
aktörer bidrar till att öka intresset för teknik, naturveten-
skap och matematik hos barn och unga.

Universitetets utbildningsutbud

Universitetets utbud och fördelning mellan program och 
fristående kurser följer interna riktlinjer, målbild för  
utbildningsportföljen, samt ramen för regeringens tak-
belopp och särskilda uppdrag. Utbudet och planeringstal 
för program och programområden fastställs till stor del ut-
ifrån tidigare års erfarenheter. Resultat från dialoger med 
samverkansparter, prognoser om framtidens arbetsmarknad 
tillsammans med bedömning av förutsättningar och sam-
stämmighet med universitetets forskningsprofil och kom-
petens har betydelse för programutbudet. 

Universitetet har utifrån Vision 2030 påbörjat ett 
förändringsarbete för program och kursutbud. Universi-
tetets strategi för utbildningar – nydanande utbildningar 
– förväntas resultera i nya och omarbetade utbildningar 
som möter samhällets utmaningar och arbetsmarknadens 
behov. Strategin kan komma påverka utbildningsport-
följen på sikt. Exempel på viktiga delar i det påbörjade 
och kommande utvecklingsarbetet är mångvetenskap, 
utbildningens relevans, breddad rekrytering samt former 
för undervisning och examination. Strategiska medel har 

Fördjupad resultatredovisning 2019

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.
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avsatts för piloter för program som förväntas utvecklas 
och ge stöd för ett nydanande utbildningsutbud. Universi-
tetet har visst utrymme för nya och utvecklade utbildningar. 

Universitetets målbild för utbildningsportföljen anger 
att programutbildningar, främst på grundnivå, ska priori-
teras. Utfallet för årets programutbildningar, vilka omfat-
tar drygt 83 procent av totala antalet helårsstudenter 
inom ordinarie anslag, visar på fortsatt hög andel fristående 
kurs. Av helårsstudenterna inom programutbildningarna 
var andelen på grundnivå 95 procent och resterande fem 
procent på avancerad nivå. Under senare år har en viss 
ökning av andelen utbildningar på avancerad nivå skett 
baserat på efterfrågan, uppdrag samt förutsättningar och 
forskningsöverbyggnad.  

Nätbaserad undervisning
Av totala antalet helårsstudenter inom ordinarie anslag-
finansiering utgjordes 30 procent av nätbaserad undervis-
ning. Inom programutbildningarna var nätbaserad under-
visning, exklusive decentraliserad utbildning, 22 procent 
av helårsstudenterna. Sammantaget pågick drygt 20 ut-
bildningar, varav knappt hälften på avancerad nivå, med 
nätbaserad undervisningsform under året. 

Med nätbaserad undervisning menas utbildningar  
som ges helt på distans samt utbildningar med ett fåtal  
obligatoriska sammankomster. På grundnivå återfinns 
majoriteten av utbildningarna med nätbaserad undervis-
ning bland yrkesutbildningarna inom lärarutbildningar 
samt inom det hälsovetenskapliga området. Inom sam-
hällsvetenskapliga området ges från och med detta år  
två kandidatutbildningar med nätbaserad undervisning,  
systemvetenskap samt digital tjänsteutveckling. På avan-
cerad nivå återfinns majoriteten bland de hälsovetenskap-
liga utbildningarna, främst specialistsjuksköterskor. Nät-
baserad undervisning är ett bra sätt för att tillgängliggöra 
utbildning till medborgare i hela landet. 

Fristående kurser
Utfallet för fristående kurser, som omfattade närmare  
17 procent av antalet helårsstudenter inom ordinarie  
anslagsfinansiering, hade en fortsatt tydlig majoritet inom 
grundnivån med 93 procent. Andelen på avancerad nivå 
ökade marginellt med en procent från föregående år.  

Utrymmet för fristående kurs utökades under hösten med 
särskilt fokus på kurser inom teknikområden vilket inte 
fullt ut nyttjades. För att möta det omgivande samhällets 
behov samt stimulera till utbildningar inom tekniskt om-
råde har beslut tagit om ytterligare utökning av ram för 
fristående kurs med fortsatt fokus på teknikområden. 

Av helårsstudenterna för fristående kurs var 69 procent 
med nätbaserad undervisning vilket är en minskning från 
föregående år.  

Uppdragsutbildning
Det strategiska arbetet för att öka uppdragsutbildningar 
som en del av livslångt lärande och för att möta samhäl-
lets behov av kompetensutveckling har fortsatt under året. 
Utvecklingen är fortsatt  positiv och omfattningen av  
poänggivande uppdragsutbildning har ökat med drygt  
15 procent.

Samband mellan forskning och utbildning
I högskolelagen anges att verksamheten ska bedrivas med 
ett nära samband mellan forskning och utbildning. En 
grundläggande utgångspunkt är att de senaste forsknings-
resultaten integreras och att vetenskapliga metoder och 
arbetssätt tillämpas i utbildningarna. För att skapa förut-
sättningar för detta strävar universitetet mot en hög andel 
lärare med vetenskaplig och konstnärlig kompetens, det 
vill säga disputerad eller meriterad på konstnärlig grund. 
Under 2019 uppgick dessa till 81 procent, vilket är en  
ökning med 1 procentenheten under senaste treårsperio-
den. Målet för 2020 är 85 procent.

För att ytterligare säkerställa kopplingen mellan 
utbildning och forskning har universitetet särskilda  
kriterier för relevant forskningsöverbyggnad vid etable-
ring av nya utbildningar. Ämnesföreträdaren, som har  
det övergripande kvalitetsansvaret, säkerställer att kurs-
innehållet har god forskningsanknytning. För att synlig-
göra forskningsresultat till studenter deltar aktiva forskare 
i utbildningen och förmedlar sambandet mellan forsk-
ning och utbildning. Studenter involveras i forskningen 
genom att vara delaktiga i projektkurser baserade på 
forskningsprojekt.
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Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning på grundnivå
Universitetets utbildningar på grundnivå hade ett minskat 
söktryck. Antalet förstahandssökande vid sista anmäl-
ningsdag minskade med sju procent (exklusive skåde- 
spelarutbildningen och tekniskt basår). Utfallet avser 
samtliga antagningsomgångar våren och hösten 2019. Det 
samhällsvetenskapliga programområdet hade en marginell 
ökning av antalet sökande vilket förklaras av två utbild-
ningar som erbjöds på distans. Övriga programområden 
hade lägre antal sökande i första hand. För ett antal av 
dessa programområden var det minskade söktrycket mer 
oväntat och orsakerna till detta är inte analyserade. I jäm-
förelse med nationellt utfall hade universitetet ett lägre 
söktryck totalt. Flertalet av utbildningarna hade öppet för 
sen anmälan vilket i kombination med stora överintag  
resulterade i att antalet registrerade nybörjare inte mins-
kade i den omfattning som sökandestatistiken indikerade. 
Antalet registrerade nybörjare på grundnivå minskade 
med knappt två procent jämfört med föregående år.
 

Sökande i första hand till civilingenjörsutbildningarna 
minskade med tre procent efter föregående års kraftiga 
ökning. Minskningen var inte väntad och avviker från 
det nationella resultatet. Utbildningarna inom rymd-
teknik, datateknik och industriell ekonomi hade fortsatt 
högt söktryck. En stor andel av utbildningarna saknade 
reserver efter urvalen vilket inte förekommit tidigare år. 
Antalet nybörjare minskade med en procent. Andelen 
kvinnor var 25 procent i likhet med föregående år.

Inom programområdena högskoleingenjörer och övriga 
tekniska utbildningar minskade antalet sökande i första 
hand med 20 respektive 25 procent. Denna minskning 
beror till största delen på att universitetet avvecklat sin 
verksamhet i Filipstad. Registrerade nybörjare minskade 
med närmare 14 procent. Andelen kvinnliga nybörjare  
är fortsatt mycket låg inom dessa utbildningsområden.

För lärarutbildningarna minskade antalet förstahands-
sökande med åtta procent jämfört med året innan. För 
höstens antagningsomgång var minskningen tre procent 
vilket avviker mot det nationella utfallet som visade på en 
ökning med ett par procent. Antalet nybörjare minskade 
med hela tolv procent. Andelen män minskade detta år 
och är fortsatt mycket låg för förskollärare, grundlärare 
samt specialpedagog.

Inom samhällsvetenskapliga programområdet ökade 
förstahandssökande något. Flertalet av utbildningarna 
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Återrapportering i enlighet med regleringsbrev för utvalda programområden 
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Universitet och högskolor ska i årsredovisningen redovisa uppgifter för de senaste tre åren för ett antal program i enlighet med Figur 12. 

Kvinnor, %       Män, %    
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hade mycket bra söktryck, däribland civilekonom och 
kandidatutbildningarna  systemvetenskap och digital 
tjänsteutveckling, vilka även erbjuds som distansutbild-
ningar. Kandidatutbildningarna inom ekonomi hade ett 
fortsatt minskat söktryck under året. Antalet nybörjare 
inom det samhällsvetenskapliga området ökade med nio 
procent. Könsfördelningen bland nybörjarna var fortsatt 
jämn för programområdet men skillnader finns mellan 
program. 

Inom programområdet musik, media och teater är 
skådespelarprogrammet den utbildning som är mest att-
raktiv, med närmare 70 sökande per utbildningsplats. 
Utbildningen startar vartannat år. För övriga utbildning-
ar minskade antalet förstahandssökande med 15 procent. 
Antalet nybörjare inkluderande skådespelare minskade 
med fyra procent. 

För utbildningar inom hälsovetenskap minskade anta-
let förstahandssökande med åtta procent men söktrycket 
är oavsett denna minskning fortsatt mycket hög. Antalet 
nyregistrerade för området ökade med tre procent. Ande-
len män bland nybörjarna minskade och är mycket låg för 
samtliga utbildningar förutom fysioterapeut. 

Utbyggnad av ingenjörsutbildningarna

Antalet nyregistrerade civilingenjörer minskade något för 
året vilket indikerades av sökandestatistiken. Det minskade 
söktrycket och efterföljande något lägre antal nybörjare 
inom vissa teknikområden var oväntat och oroväckande. 
Minskningen återfanns även för civilingenjörsutbild-
ningar inom samhällsbyggnadsområdet. Antalet nybörjare 
till högskoleingenjörsutbildningarna minskade kraftigt 
även detta år vilket var väntat då utbudet av utbildningar 
minskats. En utökning av ingenjörsutbildningar, främst 
civilingenjörsutbildningar, förväntas de närmaste åren 
som resultat av vision 2030 och beslutade satsningar för 
att utveckla nydanande utbildningar. Ramen för fri- 
stående kurs har utökats under året, och även för kom-
mande år, inom tekniskt område för att säkerställa  
nyttjandet av tilldelade nya platser inom teknik. 

Utbyggnad av hälso- och sjukvårdsutbildningar

Den utbyggnad med ytterligare 45 platser för sjukskö-
terska och röntgensjuksköterska som påbörjades 2015, 
uppnåddes under året. Antalet förstahandssökande till 
universitetets båda sjuksköterskeutbildningar visade fort-
satt minskat söktryck för året vilket kan återspegla den 
utbyggnad som skett för utbildningarna. Antalet sökande 
i första hand har sedan 2015 minskat med 24 procent men 
är fortsatt gott. Universitetets bedömning är att efterfrågan 
från studenter till det ökade antalet platser finns. Det finns 
däremot stora utmaningar med att säkerställa platser för 
den verksamhetsförlagda delen av utbildningarna, som är 
förutsättning för antagning till utbildningarna.

Utbyggnad av vissa lärarutbildningar

Inom lärarutbildningarna har universitetet tilldelats 90 
platser för grundlärare, förskollärare samt kompletterande 
pedagogisk utbildning enligt regleringsbrev för budget-
året 2016. Medel motsvarande ytterligare utbyggnad med 
elva platser för grundlärare tilldelades enligt reglerings-
brev 2017. Universitetet fyllde inte platserna på lärar- 
utbildningarna 2019. Antalet nybörjare vid höstantagningen 
för förskollärare och kompletterande pedagogisk utbild-
ning fyllde endast 65 procent av tilldelade platser trots 
höga antagningstal och reservantagning. Viss omfördel-
ning av platser inom lärarutbildningarna nyttjades till att 
utöka främst specialpedagogutbildningen. Universitetet 
konstaterar att det föreligger stora utmaningar med att 
fylla tilldelade platserna för respektive utbildning med  
anledning av lågt söktryck och studenternas rörlighet  
under antagningsperioden. Därför görs en översyn av  
rutiner för att tidigt i antagningsprocessen ytterligare  
omfördela platser samt öka antagningstal.

Universitet ska verka för utbyggnad av vissa hälso- 
och sjukvårdsutbildningar. I årsredovisningen ska 
lärosätena rapportera hur utbyggnaden fortlöper samt 
kommentera utbyggnadens omfattning i förhållande till 
de uppsatta målen. 

Den utbyggnad av ingenjörsutbildningar och 
samhällsbyggnadsutbildningar som inleddes 2018 ska 
redovisas i årsredovisningen.

Universitet ska verka för utbyggnad av vissa 
förskollärar- och lärarutbildningar. I årsredovisningen 
ska lärosätena rapportera hur utbyggnaden fortlöper 
samt kommentera utbyggnadens omfattning i 
förhållande till de uppsatta målen. 

 Utbyggnad av vissa ingenjörsutbildningar, helårsstudenter

   
   

Figur
13

  Nyreg*  Nyreg*  Nyreg* 

Civilingenjörer 1 795 219 1 680 222 1 678 217,5

Högskoleingenjörer 355 79 282 56 240 49,5

Samhällsbyggnad, civilingenjör 420 44 403 48 412 47,5

Samhällsbyggnad, högskoleingenjör 89 0 93 0 100 0

* Hänsyn tagen till halvårseffekten.
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Utbildning på avancerad nivå
Ansökningar i första hand till program på avancerad 
nivå, som till hälften bestod av internationell rekrytering, 
minskade med sex procent. För de internationellt rekry-
terande programmen minskade antalet sökande i första 
hand med 16 procent. Minskningen förklaras med att en 
masterutbildning inte erbjöds detta år samt att två master-
utbildningar, informationssäkerhet och rymdvetenskap 
och rymdteknik, fick ett något lägre söktryck. För de  
nationellt rekryterande utbildningarna ökade antalet  
sökande i första hand kraftigt med närmare 35 procent. 
Ökningen återfinns i huvudsak bland specialistsjuksköter-
skeutbildningarna, samt de två nya magisterutbildningarna 
som startade inom det hälsovetenskapliga området.

Antalet registrerade nybörjare till utbildning på avan-
cerad nivå ökade med tio procent. Ökningen återfinns i 
huvudsak bland specialistsjuksköterskeutbildningarna samt 
de två nya  magisterutbildningarna. För de internationellt 
rekryterande utbildningarna minskade antalet nybörjare 
med 15 procent, de f lesta inom tekniska masterutbildningar. 

Utbyggnaden av specialistsjuksköterskeutbildningarna 
2015 med 24 nya platser har fyllts. Universitetet bedömer 
att platserna också kommer att fyllas kommande år.

Prestationer 

Antal helårsstudenter och helårsprestationer 

Antalet helårsstudenter ökade något jämfört med föregåen-
de år. Ökningen återfanns inom programutbildningarna. 
Fristående kurs ligger i linje med föregående år.

Fördelningen mellan olika programområden visar på 
fortsatt ökning för lärarutbildningarna och sjuksköterske-
utbildningarna med anledning av utbyggnaden av platser. 
Högskoleingenjörsutbildningarna och övriga tekniska 
utbildningar på grundnivå minskade med tio procent  
vilket beror på ett minskat utbud och färre nybörjare.  
De konstnärliga utbildningarnas fortsatta minskning 
beror bland annat på det minskade söktrycket, som i sin 
tur innebär att färre har antagits. 

Förra årets utökade ram för fristående kurs förändrade 
inte antalet studenter, men förväntas leda till en ökning 
inom det tekniska området kommande år.

Totala antalet helårsprestationer minskade med när-
mare en procent varav drygt hälften inom ordinarie 
anslag. Förändringen återf inns inom både program  
och fristående kurs.

Registrerade nybörjare och förstahandssökande på 
avancerad nivå per utbildningsområde

 

Figur
15 Registrerade nybörjare och förstahandssökande

på avancerad nivå per utbildningsområde
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på avancerad nivå

 Helårsstudenter 

   2017 2018 2019
  

Arenor*  0 0 0
    varav kvinnor/män, %  - - -
Civilingenjör  2 209 2 083 2 083
    varav kvinnor/män, %  27/73 26/74 26/74
Högskoleingenjör  353 282 240
    varav kvinnor/män, %  13/87 14/86 14/86
Övrig teknisk utbildning  385 382 359
    varav kvinnor/män, %  29/71 28/72 30/70
Lärare  749 796 825
    varav kvinnor/män, %  81/19 79/21 78/22
Samhällsvetenskap  1 111 1 093 1 097
    varav kvinnor/män, %  53/47 54/46 52/48
Musik, media och teater  392 356 341
    varav kvinnor/män, %  41/59 41/59 44/56
Hälsovetenskap  841 880 946
    varav kvinnor/män, %  83/17 82/18 83/17
Avancerad nivå  369 364 373
    varav kvinnor/män, %  44/56 42/58 49/51
Fristående kurser  1 190 1 220 1 220
    Varav kvinnor/män, %  54/46 56/44 55/45

Summa grundnivå och 
avancerad nivå  7 599 7 456 7 485
   varav kvinnor/män, %  47/53 49/51 49/51
   varav avräkning mot anslag    7 333 7 201 7 246
   varav särskilt åtagande  173 123 94
   varav övriga åtaganden  12 45 77
   varav studieavgiftsskyldiga**  81 86 69

Uppdragsutbildningar  50 108 125
    varav kvinnor/män, %  46/54 43/57 49/51

Kostnad, grund- och
avancerad nivå (tkr)  701 789 693 909 726 872
Kostnad per 
helårstudent (tkr) ***  92 93 97

* Under avveckling
** Inklusive Erasmus mundus, 3:e landsstudenter (ej full avgift)
*** Värdet justerat 2017

KÄLLA: LADOK RESP. AGRESSO

Figur
16

 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET     ÅRSREDOVISNING 201939

UTBILDNING



Genomströmning och kvarvarande studenter
Genomströmningen på kurs, det vill säga antalet helårs-
prestationer i förhållande till antalet helårsstudenter för 
samtliga kurser inom universitetet, minskade i förhållande 
till 2018. I likhet med tidigare år hade kvinnliga studenter 
högre genomströmning än manliga studenter. Program-
utbildningar och fristående kurs minskade totalt sett med 
en procent vardera.

Måttet kvarvarande studenter efter ett år anger ande-
len studenter som finns kvar termin tre på den utbildning 
där de registrerades som nybörjare. Underlaget inkluderar 
utbildningar med minst 180 högskolepoäng. Den totala 
andelen kvarvarande studenter visar en fortsatt negativ 
utveckling för året.  

Examen i utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Det totala antalet utfärdade examina under året är elva 
procent högre än föregående år. Av utfärdade examina 
återfinns en procent enligt 1993 års högskoleförordning 
där studenter långt efter slutförd utbildning efterfrågat 
examensbevis. Ökningen av examina återfinns på såväl 
grundnivå som avancerad nivå. 

På grundnivå ökade samtliga områden förutom inom 
området musik, media och teater. Utfallet av examina 
harmoniserar till del med tidigare rekryteringsomgångar. 
För högskoleingenjörer, övriga tekniska utbildningar 
samt inom musik, media och teater förväntas antalet exa-
mina därför minska kommande år. För övriga områden 
förväntas antalet examina fortsätta öka baserat på rekry-
teringen till berörda utbildningar. Lärarutbildningarna 
ökade vilket förväntades i och med områdets utbyggnad. 
Ökningen var dock något lägre än förväntad, detta med 
anledning av studieavbrott. I de utfärdade lärarexamina 
på båda nivåerna ingår 17 ämneslärare från särskild kom-
pletterande pedagogisk utbildning som ges i samverkan 
med Teach for Sweden. 

Även på avancerad nivå ökade antalet examina. För 
civilingenjörerna som under ett antal år haft höga antal 
examina förväntas en kommande minskning med anled-
ning av minskad rekrytering. Ökningen inom det hälso-
vetenskapliga området avser främst specialistsjuksköterskor 
som resultat av utbyggnad av platser. Inom det tekniska 
området bestod majoriteten av examina från utbildningar 
inom internationella samarbeten inkluderande Erasmus+.   

 Helårsprestationer 

   2017 2018 2019
  

Arenor*  2 1 0
    varav kvinnor/män, %  16/84 63/37 -
Civilingenjör  1 907 1 815 1 763
    varav kvinnor/män, %  28/72 27/73 27/73
Högskoleingenjör  279 236 198
    varav kvinnor/män, %  14/86 15/85 16/84
Övrig teknisk utbildning  302 314 302
    varav kvinnor/män, %  30/70 29/71 31/69
Lärare  628 695 703
    varav kvinnor/män, %  84/16 82/18 84/16
Samhällsvetenskap  959 948 927
    varav kvinnor/män, %  56/44 56/44 54/46
Musik, media och teater  345 314 304
    varav kvinnor/män, %  44/56 41/59 44/56
Hälsovetenskap  793 832 875
    varav kvinnor/män, %  83/17 82/18 83/17
Avancerad nivå  318 326 377
    varav kvinnor/män, %  45/55 43/57 48/52
Fristående kurser  809 732 718
    varav kvinnor/män, %  56/44 55/45 57/43

Summa grundnivå och 
avancerad nivå  6 342 6 214 6 168
   varav kvinnor/män, %  49/51 50/50 51/49
   varav avräkning mot anslag  6 124 5 993 5 961
   varav särskilt åtagande  140 108 82
   varav övriga åtaganden  5 31 58
   varav studieavgiftsskyldiga  73 81 67
 
Uppdragsutbildningar  44 95 97
    varav kvinnor/män, %  60/40 44/56 54/46

Kostnad utbildning (tkr)  701 789 693 909 726 872

Kostnad per 
helårsprestation (tkr)**  111 112 118

*Under avveckling
**Värdet justerat 2017

KÄLLA:  LADOK RESP. AGRESSO

Figur
17

 Prestationsmått, procent

  2017 2018 2019 

Kvarvarande efter 1 år   75 72 72
Genomströmning totalt   83 83 82
Genomströmning kvinnor/män    87/81 85/83 85/80

KÄLLA: LADOK
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 Examina i utbildning på 
 grundnivå och avancerad nivå

  2017 2018 2019
  

Grundnivå
Högskoleingenjör  56 54 63 
 varav kvinnor / män, %  20/80 19/81 21/79
Övrig teknisk utbildning  77 65 78
 varav kvinnor / män, %  34/66 48/52 36/64
Lärarutbildning  103 116 173
 varav kvinnor / män, %  84/16 84/16 81/19
Samhällsvetenskap  228 232 266
 varav kvinnor / män, %  65/35 65/35 53/47
Musik media och teater  101 84 78
 varav kvinnor / män, %  52/48 44/56 41/59
Hälsovetenskap  422 368 378
 varav kvinnor / män, %  86/14 83/17 84/16
Totalt grundnivå  987 919 1 036
 varav kvinnor / män, %  70/30 69/31 65/35

Avancerad nivå    
Civilingenjör  287 310 292
 varav kvinnor / män, %  34/66 30/70 34/66
Teknik  110 102 145
 varav kvinnor / män, %  26/73 26/74 37/63
Lärarutbildning  35 54 30
 varav kvinnor / män, %  63/37 74/26 73/27
Samhällsvetenskap  103 82 80
 varav kvinnor / män, %  51/49 51/49 56/44
Musik media och teater  5 6 4
 varav kvinnor / män, %  60/40 33/67 50/50
Hälsovetenskap  102 102 162
 varav kvinnor / män, %  76/24 70/30 79/21
Totalt avancerad nivå  642 656 713
 varav kvinnor / män, %  44/56 42/58 49/51

Totalt antal examina  1 629 1 575 1 749
 varav kvinnor / män  60/40 57/43 58/42
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Fem ämnen omprövades inom det tekniska området: 
arkitektur, malmgeologi, rymdtekniska system, indu-
striell elektronik och kvalitetsteknik. Omprövningen 
resulterade i att forskning och utbildning på forskarnivå 
även fortsatt ska bedrivas inom ämnesområdena. Ämnet 
kvalitetsteknik utvidgades dock till att även inkludera 
logistik och ersattes av ämnet kvalitetsteknik och logistik. 
Ämnet industriell elektronik har ersatts av ämnet elek-
troniksystem. Omprövningen av ämnet stålbyggnad och 
konstruktionsteknik föregående år resulterade i att ämnena 
har avvecklats och ersatts av nya ämnen med fokus på 
byggmaterial och byggkonstruktion.

I linje med målsättningen att skapa större och mer 
solida forskningsmiljöer fattades även beslut om avveck-
ling av materialmekanik, hållfasthetslära och hälsoveten-
skap från 1 januari 2020. Verksamheterna inom hållfast-
hetslära och materialmekanik integreras i ett nytt ämne, 
hållfasthetslära. Forskare inom hälsovetenskap integreras 
i närliggande ämnen. Därutöver bildas utbildningsämnet 
medicinsk vetenskap för att säkerställa och synliggöra 
kompetens inom det ämnesområdet. Utbildningsämnen 
saknar forskarutbildningsuppdrag. 

Antagna på forskarnivå 
Antalet nyantagna doktorander har ökat både inom hu-
manistiskt-samhällsvetenskapligt område och tekniskt 
vetenskapsområde. Det totala antalet doktorander vid 
universitetet är i paritet med förra året, dock ses inom 
tekniskt vetenskapsområde ett minskande antal de senaste 
åren. Av det totala antalet doktorander återfanns 83 pro-
cent inom det tekniska området. De senaste åren har an-
delen kvinnliga doktorander inom tekniskt område ökat 
och är nu 37 procent, inom humanistiskt-samhällsveten-
skapligt område ses en jämnare könsfördelning.

Av totala antalet utfärdade examina avsåg majoriteten, 
närmare 54 procent, olika yrkesexamina. På avancerad 
nivå, 63 procent, i form av civilingenjörer, civilekonomer, 
specialistsjuksköterskor, specialpedagoger samt ämnes-
lärare mot gymnasiet. På grundnivå, 47 procent, som 
avsåg arbetsterapeuter, fysioterapeuter, röntgen- och 
sjuksköterskor, högskoleingenjörer, förskollärare samt 
grund- och ämneslärare.  

Totalt 1 580 individer erhöll examen från universitetet 
under året. Det innebär att knappt tio procent av dessa 
individer sökte och erhöll mer än en examen. Andelen 
med mer än en examen visar fortsatt minskning. Absoluta 
majoriteten av dessa återfinns fortsatt inom det hälso-
vetenskapliga området där studenterna söker och erhåller 
både en yrkesexamen och en generell examen. 

Utbildning på forskarnivå
Det finns totalt 69 forskarutbildningsämnen vid universi-
tetet, varav 50 inom teknisk fakultet, samtliga med forsk-
ningsämnesstatus, och 19 inom filosofisk fakultet, varav 
17 med forskningsämnesstatus. Med forskningsämne 
avses forskarutbildningsämne som institutionen tilldelas 
volymanslag för och inom vilket en professor är anställd 
med uppdrag som ämnesföreträdare. Under året inrätta-
des robotik och artificiell intelligens som nytt forsknings- 
och forskarutbildningsämne inom det tekniska området. 
Forskarutbildning inom musikpedagogik avvecklades och 
forsknings- och undervisningsverksamheten integrerades  
i ämnet musikalisk gestaltning.

Två forsknings- och forskarutbildningsämnen inom 
det humanistiskt-samhällsvetenskapliga området om- 
prövades under året: entreprenörskap och innovation 
samt industriell marknadsföring. Industriell marknads-
föring vidgades till att omfatta även internationell mark-
nadsföring, turism och varumärken. 

            Doktorander 

  2017 2018 2019
  
 Totalt Kvinnor/män Totalt Kvinnor/män Totalt Kvinnor/män
Humanistiskt-samhällsvetenskapligt 
vetenskapsområde
Nyantagna 17 47% / 53% 6 67% / 33% 25 64% / 36%
 - varav mot lic examen 0  1 100% / 0% 0 
Antagna till senare del 2 50% / 50% 0  1 100% / 0%
Totalt antal doktorander 117 47% / 53% 90 48% / 52% 98 56% / 44%
  
Tekniskt vetenskapsområde       
Nyantagna 75 37% / 63% 69 33% / 67% 83 41% / 59%
 - varav mot lic examen 5 40% / 60% 2 0% / 100% 3 67% / 33%
Antagna till senare del 1 100% / 0% 1 100% / 0% 4 50% / 50%
Totalt antal doktorander 491 32% / 68% 489 35% / 65% 482 37% / 63%
  
Totalt universitetet       
Nyantagna 92 39% / 61% 75 36% / 64% 108 46% / 54%
 - varav mot lic examen 5 40% / 60% 3 33% / 67% 3 67% / 33%
Antagna senare del 3 67% / 33% 1 100% / 0% 5 60% / 40%
Totalt antal doktorander 608 35% / 65% 579 37% / 63% 580 40% / 60%
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Genomströmning i utbildning på forskarnivå
Universitetet har arbetat medvetet för att öka genom-
strömningen på forskarnivå. Nettostudietid, det vill säga 
studietid omräknad i heltid utifrån rapporterad akti-
vitetsgrad, är ett mått som indikerar doktorandernas 
genomströmning. Den nominella tiden är fyra år för 
doktorsexamen respektive två år för licentiatexamen. 
Nettostudietiden för doktorsexamen inom båda veten-
skapsområdena var i paritet med föregående år och liksom 
tidigare var den högre inom tekniskt vetenskapsområde 
jämfört med det humanistisk-samhällsvetenskapliga om-
rådet. Inom humanistisk-samhällsvetenskapligt område 
var nettostudietiden lägre än den nominella tiden och 
inom tekniskt område var bilden den motsatta. Netto- 
studietiden för licentiatexamen inom humanistisk-samhälls- 
vetenskapligt område är i ökande och inom båda veten-
skapsområdena är den högre än den nominella tiden.

Internationellt utbyte 
Högskolelagen lyfter internationalisering och anger att 
universitetet 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 utlands- 
studier och utländska studenter möjlighet att studera vid 
universitetet, skapas goda möjligheter till internationella 
erfarenheter.

Under hela 2010-talet har antalet studenter som deltagit 
i den avtalsbaserade utbytesverksamheten, vanligtvis en 
eller två terminers studier, legat mellan 100 och 140 per-
soner. 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 utbytesdestinationen och 25 studenter valde att 
förlägga en utbytestermin vid Nanyang Technological 
University. Även utbytesverksamheten med Sydkorea har 
utvecklats snabbt och 21 studenter valde Sydkorea som 
studiedestination. University of Strathclyde, Skottland 
lockade nio studenter och är den enskilt största utbytes-
destinationen i Europa. Av de utresande utbytesstuden-
terna är 36 procent kvinnor och 64 procent män. 

16 studenter inom programmen civilingenjör inter-
nationell materialteknik, Space Master och masterspro-
grammet i materialteknik fick Erasmusstipendium för att 
tillbringa en del av sin utbildning vid annat lärosäte och 
40 studenter fick Erasmusstipendium för att göra praktik 
utomlands. Tolv studenter fick stipendium för att samla 
material till sin uppsats eller sitt examensarbete på plats i 
ett låg- eller medelinkomstland via programmet Minor 
Field Studies (MFS). Ovanstående studenter är inte med-
räknade i statistiken över utbytesstudenter. 

Det finns f lera tecken som tyder på att en växande 
grupp studenter tar studieuppehåll och söker sig utom-
lands på egen hand, så kallade free movers, inom det val-
fria utrymmet som majoriteten av utbildningarna erbju-
der. Statistik saknas men det är förmodligen en mindre 
grupp än antalet utbytesstudenter. Data saknas även för 
de studenter som genomför projekt- och examensarbeten 
samt studieresor utomlands. 

Med syfte att öka intresset för studier utomlands 
genomförde universitetet ett stort evenemang under året. 
Både alumner som studerat utomlands och utbytes- 
studenter, deltog och berättade om sina erfarenheter. 

Den största gruppen inkommande utbytesstudenter reste 
liksom tidigare år inom det europeiska utbytesprogrammet 
Erasmus+ och de studenterna kom främst från Frankrike 
och Tyskland. Antalet inresande studenter har minskat men 
fortfarande råder obalans i utbytet. Av de inresande studen-
terna är 31 procent kvinnor och 69 procent män. 

Examen i utbildning på forskarnivå 
Under 2019 examinerades 78 doktorer på universitetet, 
vilket är fler än de senaste två åren. Andelen kvinnor som 
examineras var 31 procent vilket är en ökning jämfört 
med tidigare år. Könsfördelningen inom det humanistisk-
samhällsvetenskapliga området var i likhet med föregå-
ende år jämn. Inom tekniskt vetenskapsområde utgjorde 
kvinnor drygt en fjärdedel av de examinerade. Antalet 
licentiatexamina vid universitetet är i paritet med före-
gående år, varav majoriteten examinerades inom tekniskt 
vetenskapsområde. Totalt avlades 34 licentiatexamen. 
Andelen kvinnor som examinerades var 41 procent vilket 
även det är en ökning jämfört med tidigare år.

 Nettostudietid för 
 utbildning på forskarnivå, antal år

  2017 2018 2019 

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

KÄLLA: LADOK

Figur
21

 Examina i utbildning  på forskarnivå

  2017 2018 2019 

Tekniskt vetenskapsområde

 Licentiatexamen 30 31 32
 varav kvinnor/män, % 33/67 35/65 38/62

 Doktorsexamen 59 41 66
 varav kvinnor/män, % 22/78 27/73 27/73

Humanistiskt-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde

 Licentiatexamen 2 3 2
 varav kvinnor/män, % 50/50 33/67 100/0

 Doktorsexamen 9 18 12
 varav kvinnor/män, % 44/56 56/44 50/50

Totalt

 Licentiatexamen 32 34 34
 varav kvinnor/män, % 34/66 35/65 41/59

 Doktorsexamen 68 59 78
 varav kvinnor/män, % 25/75 27/73 31/69

KÄLLA: LADOK

Figur
22

 Studenter i  internationellt utbyte

 2017 2018 2019 

Utresande studenter 124 127 110
 varav kvinnor/män, % 41/59 40/60 36/64

Inresande studenter 335 328 265
 varav kvinnor/män, % 32/68 34/66 31/69

 Fr.o.m. 2019 beräknas antalet studenter baserat på kalenderår, innan 2019 beräknades 

antalet studenter baserat på läsår.

KÄLLA: LADOK

Figur
23
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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 läro-
säten får studenterna internationella och interkulturella 
perspektiv i sin utbildning. 

Flertalet av universitetets internationella kontakter 
sker i bilateral form via forskargrupper och utbildnings-
program. Trots en låg grad av mobilitet bland lärare och 
doktorander, är internationella inslag i universitetets 
utbildningar på forskarnivå stort. Inom de f lesta forsk-
ningsområden förekommer internationella kontakter och 
samarbeten. 

Studieavgiftsfinansierad verksamhet

Antalet masterstudenter som betalar studieavgift 
har ökat jämfört med 2018, men är fortfarande en liten 
grupp. 337 studenter har antagits genom separat antag-
ning. Under året finansierade tre studenter sina studie-
avgifter via Svenska institutet, åtta studenter finansierades 
av UHR-stipendier och 58 var egenfinansierade. En 
förklaring till det ringa antalet avgiftsskyldiga studenter 
är att universitetet på central nivå inte har genomfört 
riktade insatser avseende internationell rekrytering, 
exempelvis via agenter. Totalt har 50 Erasmus Mundus 
tredjelandstudenter tillbringat en till två terminer vid 
universitetet. Dessa studenter har betalat avgift direkt till 
respektive utbildningskonsortium för vidareförmedling 
till lärosätet.

Tredjelandsstudenter som deltar i utbildning inom 
ramen för ett utbytesavtal är enligt regelverket inte 
avgiftsskyldiga. Totalt 73 tredjelandsstudenter som delta-
git i utbildning inom utbytesavtal har varit registrerade 
vid universitetet. Merparten av studenterna kom från våra 
partneruniversitet i Singapore, USA och Sydkorea.

Universitetets erfarenheter från avgiftsreformen visar 
att det är lägre konkurrens om platserna på de interna-
tionella mastersprogrammen. Antagningsprocessen för 
den studiefinansierade verksamheten är komplicerad. Ett 
problem är de återbetalningar universitetet tvingas göra 
då studenterna inte kommer till terminsstart. Till de 117 
studenter som betalade sin avgift återbetalades avgiften 
till 47 av dem. De anledningar till återbud som angavs 

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.

Internationellt utbyte - Totalt 53 länder och 290 avtal

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

ASIEN
  Kina
Japan
Indien
Iran
Korea
Malaysia
Mongoliet
Pakistan
Singapore
Vietnam
Taiwan 

NORDAMERIKA
  Kanada
USA

Island
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Nederländerna
Norge
Portugal
Polen
Ryssland
Slovakien

Slovenien
Spanien
Schweiz
Turkiet
Ukraina
Storbritannien
Rumänien
Vitryssland
Färöarna 
Grönland

CENTRALAMERIKA
  Mexiko

  SYDAMERIKA
 Chile 
Peru

OCEANIEN

Australien
Nya Zeeland

AFRIKA

Gambia
Mauritius 
Nigeria
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var främst problem med att få uppehållstillstånd och 
sjukdom eller dödsfall inom familjen. Fyra studenter har 
betalt terminsavgift, men inte registrerat sig och ej heller 
begärt återbetalning.

Ett angeläget och gott samarbete har präglat universi-
tetets kontakter med Migrationsverket, Universitets- och 
högskolerådet, Svenska institutet, Universitetskanslers-
ämbetet liksom övriga statliga myndigheter som berörs  
av studieavgiftsreformen.

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 en aktiv del i arbetet 
med att vidareutveckla utbildningen.

Vid universitetet är studenternas inf lytande en själv-
klarhet som berikar verksamheten och uppmuntrar till 
utveckling. Studentinf lytandet innebär en möjlighet att 
påverka utbildningssituationen, ger universitetet ett bred-
dat perspektiv, förståelse för studentens situation och  
sätter fokus på studentfrågor.

Rektor och universitetsdirektör har regelbundna 
möten med kårordförandena. Studenter deltar i program-
råd och arbetsmiljögrupper, är representerade i anställnings- 
nämnderna samt i rekryteringsgrupper vid rekrytering 
av nya medarbetare. Studentrepresentanter finns med i 
samtliga beredande och beslutande organ där frågor om 
utbildning och forskning behandlas.

I enlighet med UKÄ:s förslag om kunskapslyft i kart-
läggningen Studentinf lytandet har universitetet i sin 
introduktionsutbildning för nya studentkårsrepresentanter, 
inkluderat kunskap om studentinf lytande och hur  
det finansieras.

Studentrepresentanter har getts möjlighet att delta i de 
arbetsgrupper som under året bidragit till framtagandet 
av en ny strategisk plan för universitetet, utifrån Vision 
2030. De har också medverkat i arbetet med ett nytt hus 
på universitetsområdet och i planeringsgruppen för den 
nationella lika villkorskonferensen som universitetet var 
värd för under året.

Universitetet har också påbörjat ett värdegrundsarbete 
tillsammans med studentkårerna för att säkra att statens 
värdegrund genomsyrar kårer, sektioner och föreningar. 
Det är viktigt att alla studenter känner sig inkluderade i 
kårernas verksamhet eftersom det är en förutsättning för 
att säkra studenternas inf lytande.

Luleå studentkår och Teknologkåren arbetade aktivt 
med att förbättra och utveckla studenternas möjligheter 
till boende och att utveckla universitetsorterna till goda 
studentstäder, bland annat genom att arbeta för gratis  
studentbostadskö via kommunens samordnade bostads-
förmedling. Under året har inf lyttningen till Studenternas 
hus påbörjats  och arbetet med att anpassa lokalerna efter 
kårerna och sektionernas verksamhet pågår.

Studentstöd
Universitetets nya Service Point invigdes i november. 
Därmed har universitetet en samlad serviceingång för stu-
denter och personal, och här finns plats för bokade möten 
med till exempel studievägledare och karriärvägledare. 
Även bokade möten för vägledning inom internationellt 
utbyte och kartläggning av särskilt pedagogiskt stöd för-
läggs till Service Point. Här finns enskilda mötesrum  
vilket har efterfrågats av studenter. Att samla bokade 
möten i Service Point skapar enkelhet och tydlighet för 
studenter och medarbetare och bidrar också till en ökad 
säkerhet vid mötets genomförande.

Service Point samlar också studieadministrativa frågor, 
it-service, försäljning av profilprodukter samt universi-
tetets växel. Cirka 50 000 samtal passerar årligen växeln, 
dessutom inkommer cirka 9 000 samtal av studieadmi-
nistrativ karaktär till serviceingången. Årligen hanteras 
cirka 15 000 it-relaterade ärenden via telefon och front-
desk. I genomsnitt registreras 2 000 studieadministrativa 
ärenden varje månad i ärendehanteringssystemet och 
varje höstterminstart skapas över 2 000 passerkort till 
universitetets lokaler.

Examenshandläggningen har effektiviserats med 
minskad handläggningstid för utfärdande av examen som 
följd. Ett nytt administrationssystem för tentamen har 
införts. Systemet digitaliserar planering och genomför-
ande av tentamen vilket också möjliggör införandet av 
anonym tentamen, något som efterfrågats av studenterna.

Biblioteket stödjer studenternas utveckling av infor-
mationskompetens, akademiskt skrivande, publicering 
och presentationsteknik. Genom samarbete med lärare 
har tjänsterna anpassats bra till studenternas lärprocess. 
Tjänsterna erbjuds på plats och digitalt i form av aktivi-
teter som handledning, konsultationer och seminarier. 
Införande av självhjälp för enklare frågor har inneburit 
att mer resurser kunnat läggas på kvalificerat stöd till  
studenterna.

Universitetet arbetar för att öka studentens attrakti-
vitet på arbetsmarknaden, bland annat genom en kurs i 
personlig branding på 7,5 högskolepoäng, mentorskaps-
program, matchmaking-aktiviteter mellan studenter och 
arbetsgivare, inspirationsdagar på tema karriär samt  
karriärplaneringsprogram för forskarstuderande.

Studenthälsan har under året arbetat med förebyg-
gande insatser. Generella insatser har ökat som komple-
ment till individuella besök, bland annat har kurser för 
att förebygga och hantera stress genomförts med bra upp-
slutning och lyckat resultat. Alla studenter har tillgång 
till livsstilsinterventioner via Studenthälsans hemsida där 
bland annat stress, mental hälsa och alkohol ingår.

Studiestarten, där universitetet och studentkårerna 
samverkar för att skapa en god introduktion till akade-
miska studier och studentliv, har fått höga betyg av de 
nya studenterna. Totalt 99 procent ansåg att helheten 
var övervägande positiv och 98 procent att studiestarten 
bidragit till att skapa klassgemenskap. 96 procent deltog 
i de studieförberedande föreläsningarna och 76 procent 
uppger att de har använt webben för att få svar på sina 
frågor. Utvärderingen hade 448 svarande med Luleå  
som studieort.
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Övrig redovisning i enlighet med  
regleringsbrev

Rymdvetenskap i Kiruna

Fyra utbildningsprogram bedrevs i Kiruna under 2019. 
Två masterutbildningar: rymdvetenskap och rymdteknik 
samt rymdfarkostdesign. Därutöver läses de sista åren i  
civilingenjörsutbildningen i rymdteknik i Kiruna. Master- 
utbildningen jordatmosfär och solsystem som tidigare 
startat i Kiruna är under avveckling. Masterutbildningarna 
svarade för 52 procent av helårsstudenterna. Närheten till 
Institutet för rymdfysik, EISCAT och SSC  ESRANGE 
samt universitetets forskningsämnen i Kiruna har stor  
betydelse för utbildningsverksamheten.

Antalet helårsstudenter inom ordinarie anslag i Kiruna 
uppgick till 117 under året och antalet helårsprestationer 
var 132 vilket gav en genomströmning på 113 procent. 
Antalet helårsstudenter minskade med 20 procent. 
Minskningen ligger inom masterutbildningarna och 
främst rymdvetenskap och rymdteknik. Masterutbild-
ningen rymdvetenskap och rymdteknik genomförs i 
samarbete med tre universitet i Frankrike, Tjeckien och 
Storbritannien. Universitetet är koordinator för konsor-
tiet som driver utbildningen vilken har bedrivits inom 
Erasmus+ sedan 2005. Utbildningen har sedan 2018  
startat utan stöd från EU och söktrycket samt antalet 
nybörjare minskade märkbart 2019.  

För civilingenjörsutbildningen rymdteknik ökade 
antalet helårsstudenter enligt förväntningar. Den ökade 
rekryteringen till utbildningen med avslutande inrikt-
ningar i Kiruna har gett resultat. Studenter på civilingen-
jörsutbildningen 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. 

Av antalet helårsstudenter i Kiruna var andelen kvinnor 
knappt 25 procent vilket är en minskning med ett par 
procentenheter. Andelen kvinnliga nybörjare till master-
utbildningarna var närmare 30 procent vilket är en liten 
ökning från föregående år. Av de studenter som påbör-
jade civilingenjörsutbildningen under året var endast  
18 procent kvinnor, en minskning med närmare tio  
procentenheter från föregående år. 

Decentraliserad utbildning

Med decentraliserad utbildning avses programutbildningar 
som är förlagda och genomförs vid annan ort. Univer- 
sitetet anser att nätbaserad undervisning bör ingå i  
begreppet med hänvisning till teknikutveckling, ny peda-
gogik samt efterfrågad undervisningsform för utbildningar. 
Nätbaserade undervisning har också ökat vid universitetet 
de senaste åren. Sammantaget omfattar nätbaserad under-
visning 22 procent av universitetets totala antal helårs-
studenter och drygt 20 utbildningar exklusive decen-
traliserad utbildning. 

Totalt pågick sex olika decentraliserade utbildningar: 
högskoleingenjörsutbildningarna berg  och anläggnings-
teknik, materialteknik samt underhållsteknik, två  
bergsskoletekniska utbildningar samt ekonomutbildning. 
Under året startade två av dessa utbildningar, högskole- 
ingenjör underhållsteknik och ekonomutbildningen. Den 
totala kostnaden för decentraliserade programutbildningar 
under 2019 var 17,4 mnkr. Universitetet genomförde 
decentraliserade programutbildningar med totalt 94 hel-
årsstudenter och 82 helårsprestationer inkluderande del  
av ekonomutbildning i Skellefteå. De två första åren av 
ekonomutbildningen ges i Skellefteå och studenterna 
byter därefter studieort och läser det tredje året i Luleå 
där ämnesinstitutionen finns. Högskoleingenjörsutbild-
ningen underhållsteknik startade och bedrevs på två 
orter, Gällivare och Kiruna, under året. Antalet sökande 
och registrerade till dessa programtillf ällen var lågt. 
Antalet helårsstudenter på decentraliserade utbildningar 
fortsatte minska under året och fortsatt minskning  
förväntas kommande år. 

Utbildningar som tidigare startat i Filipstad i samverkan 
med Stiftelsen Bergsskolan har inte antagit nya studenter 
under året. Söktryck och nya studenter till utbildningarna 
har under senare år minskat kraftigt och medförde att 
ekonomiska förutsättningar saknades för fortsatt samver-
kan vilket Stiftelsen Bergsskolan och universitetet varit 
eniga om. Utbildningsverksamheten i Filipstad är under 
avveckling och de sista studenterna förväntas vara klara 
våren 2021. Av årets helårsstudenter i decentraliserade 
utbildningar bestod närmare 63 procent av utbildnings-
verksamheten i Filipstad. 

 Rymdvetenskap i Kiruna 

 2017 2018 2019 

Helårsstudenter 107 147 117
Total kostnad för verksamheten, mnkr 13,4 12,5 15,1

KÄLLA: LADOK OCH AGRESSO

 

Figur
24

 Helårsstudenter i distans-   och  
 decentraliserad utbildning

  2017 2018 2019 

Helårsstudenter 
- decentraliserad  173* 123* 94
Kostnad för decentraliserad utbildning, mnkr 18 16,4 17,4
Helårsstudenter 
- distans 2 070 2 147 2 338
* Inklusive del av Ekonomutbildning i Skellefteå

KÄLLA: LADOK

Figur
25

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

Universitetet ska anordna decentraliserad utbildning 
motsvarande minst 270 helårsstudenter. Årsredo- 
visningen ska visa på omfattning, inriktning,  
studieorter och total kostnad.
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Sverige. Några har arbetat inom vårdverksamheten som 
undersköterskor, andra har arbetat inom helt andra verk-
samheter. I likhet med tidigare år, och den utvärdering 
och uppföljning av programmen för åren 2009–2015 som 
gjordes av Karolinska institutet (2017), har studenterna 
varierande språkkunskaper. Det ställer högre krav på 
utformningen av framförallt examinationer relaterade till 
tid för förfogande. Övriga moment, både praktiska och 
teoretiska, ger utrymme för dialog och ref lektion samt 
återkoppling. Studenternas varierande kunskaper inom 
det svenska språket, har i två fall inneburit att de får göra 
omtentamen på VFU. En annan svårighet som uppmärk-
sammats gäller läkemedelsberäkning och hantering. Inför 
kommande år kommer dessa moment att ytterligare stär-
kas upp.

Även under 2019 har det varit problematiskt att finna 
VFU-platser. Detta är ett generellt problem som även 
andra program vittnar om. Studenterna på programmet 
kommer från f lera län runt om i Sverige och avsaknaden 
av avtal med verksamheter ute i landet är en av orsakerna. 

Uppskattade kostnader för planering, genomförande 
och verksamhetsförlagd utbildning uppgår till 1 788 tkr 
exklusive kostnader för antagning och validering, vilket 
är en ganska markant ökning jämfört med 2018 då mot-
svarade kostnader uppskattades till 973 tkr. Ökningen kan 
förklaras med att det är betydligt fler studenter i år, och 
att utbildningen därför kräver fler resurstimmar. I likhet 
med 2018 har handläggningen av antagningsärendena 
tagit mycket tid i anspråk trots att personernas meriter 
bedömts av Socialstyrelsen. Arbetet inom och med pro-
grammet har varit övervägande positivt och universitetet 
ser fram emot en fortsatt satsning på programmet. 

Uppföljning och utvärdering av utbildningen genom-
förs regelbundet i enlighet med universitetets kvalitets-
säkringssystem för kurser och program. Utvärdering av 
specifika kurser i programmet genomförs med hjälp av 
kursvärderingar. Bedömningen är att det är en väl fung-
erande utbildning. 

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 
uppdelad 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. 

Kompletterande hälso- och sjukvårdsutbildning 

Universitetet har i uppdrag att planera och genomföra 
kompletterande utbildning för personer med avslutad 
utländsk sjuksköterskeexamen från land utanför EU/EES 
och Schweiz, för motsvarande 20 platser (helårsstudenter).

Utbildningen för personer med sjuksköterskeexamen 
startade för andra gången i januari 2019 med 20 studen-
ter, 19 kvinnor och en man, vilket är en ökning jämfört 
med 2018 då nio studenter startade utbildningen, åtta 
kvinnor och en man. Antalet sökande var totalt 107 per-
soner, varav 81 sökt utbildningen i första hand, vilket 
även det är en ökning jämfört med 2018 då totala antalet 
sökande var 24, varav 20 sökande i första hand. 

Utbildningen ges på distans under ett år. Programmet 
består av teoretiska kurser och verksamhetsförlagd utbild-
ning, VFU. De teoretiska kurserna syftar till att bygga 
vidare på studenternas tidigare kunskaper inom vård och 
omvårdnad och ska identif iera de särskilda  
individuella kompletteringsbehov som föreligger.  
Utifrån sjuksköterskans profession behandlar de teo-
retiska kurserna omvårdnad som vetenskap, vård och 
omvårdnad vid vanligt förekommande sjukdoms- och 
ohälsotillstånd, farmakologi, läkemedelsberäkning samt 
lärande och ledarskap. 

Under respektive termin vistas studenterna i Luleå 
vid fyra tillfällen och varje tillfälle innebär en vistelse på 
mellan tre och fem dagar. Vid dessa tillfällen genomförs 
praktiska moment och vissa examinationer. Tre av kur-
serna innefattas av VFU, sju veckor under vårterminen 
inom medicin/kirurgi, fyra veckor under höstterminen 
inom primärvård samt fem veckor inom äldrevård. Inför 
programomgången 2019 har en förändring genomförts 
i utbildningsplanen och kursen inom psykiatrisk vård 
har ändrats till kurs inom primärvård. För att främja 
studenternas möjligheter att uppnå kursmålen har exem-
pelvis regelbundna resurstider bokats in, litteraturen har 
begränsats i enlighet med universitetets pedagogiska idé 
för att främja en djupinlärning och examinations-former-
na har varierat. 

Satsningen ses som en viktig del i en integrations-
process för personer som i många fall varit lång tid i 
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personer av dem som började hösten 2018, inte förväntas 
fullfölja utbildningen inom stipulerad studietid. Anled-
ningarna är barnledighet, tjänstledighet och byte av 
program till ordinarie KPU. Höstterminen 2019 började 
ytterligare 56 personer, varav 28 kvinnor och 28 män, 
utbildningen. Antalet studenter har alltså fördubblats  
och könsfördelningen blivit jämn.

För närvarande genomgår utbildningen en stor revi-
dering där läsordningen och genomförandet förändras. 
Syftet är trefaldigt. Det första är att de teoretiska kun-
skaperna, som är nödvändiga för att hantera de specifika 
klassrumssituationer studenterna ställs inför, tidigareläggs 
i utbildningen. Det andra att på ett utökat vis tillvarata 
de erfarenheter som studenterna får inom ramen för sin 
anställning. Det tredje är att utöka synergieffekterna mel-
lan TFS ledarskapsprogram och SKPU. Den nya SKPU:n 
kommer starta till hösten 2020.

Kvalitetsförstärkning inom utbildning

De höjda ersättningsbeloppen inom utbildningsområdena 
humaniora, juridik och samhällsvetenskap har nyttjats för 
mer lärarledd tid för kurser. Ersättningen har möjliggjort 
utveckling av studiematerial och anvisningar för att för-
bättra kursstruktur och för att frigöra lärartid för undervis-
ning i sal. Kursvärderingarna för året indikerade nöjdhet 
hos studenterna. Ytterligare ökning av tid för coachning 
till studenterna är önskvärt. Storföreläsningar och salstentor 
har fortsatt vara de mest använda och effektiva uppläggen. 
Den utökade lärarledda tiden prioriterades i viss mån för 
programutbildningar i förhållande till fristående kurs.

Höjningen av utbildningsområdena undervisning och 
VFU-ersättning nyttjades till förstärkning av lärarledd 
undervisning samt även till fortsatt utveckling av verk-
samhetsförlagd utbildning internt men även i samverkan 
med huvudmän och VFU-handledare. Universitetet 
omfördelade medel internt för att öka ersättningen för 
examensarbeten samt språkkurser inom humaniora, juridik 
och samhällsvetenskap i likhet med tidigare år.

Dimensionering av lärarutbildning och  
vägledning av studenter

Lärarutbildningarna har genom åren främst rekryterat 
studenter från Norrbotten och norra Västerbotten. Detta 
mönster har dock blivit svagare eftersom flertalet utbild-
ningar inom området har distansanpassats. Som en kon-
sekvens av det bidrar universitetet idag i högre grad till 
att möta det nationella behovet av förskollärare och olika 
lärarkategorier.

Dimensionering av utbildningsplatser styrs av tilldel-
ning av särskilda platser, söktryck samt bedömningar av 
det nationella och regionala behovet, vilket sker genom 
analyser av tillgängliga prognoser av framtida behov. 
Därtill förs dialog med främst kommunalförbunden i 
regionen kring hur en lärarutbildning kan utformas för 
att göra den mer attraktiv och därmed bättre möta beho-
vet av arbetskraft.

Bedömningen är att efterfrågan är fortsatt hög på för-
skollärare och lärare. Vid både höst- och vårantagningen 
arbetade universitetet därför aktivt med att planera utbu-
det så att tillgängliga platser skulle användas så effektivt 
som möjligt utifrån behov och efterfrågan. En översyn av 
rekryteringsarbetet, där bland annat befintliga studenter 
utgjort fokusgrupper, har resulterat i användande av nya 
kommunikationskanaler och nya budskap.

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning

Universitetet fortsatte att ge en särskild kompletterande 
pedagogisk utbildning i samverkan med stiftelsen Teach 
for Sweden, TFS. Stiftelsens syfte är att vara en aktiv aktör 
för att 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 pro-
grammet Särskild kompletterande pedagogiskutbildning, 
SKPU. Denna bedrivs med distansteknik och studenterna 
genomför i huvudsak sina studier vid sin bostads- eller  
studieort. Erfarenheterna av samarbetet är hittills positiva, 
det kollegiala lärandet bland undervisande lärare vid uni-
versitetet utvecklas genom ledarskapsprogrammets upplägg 
och genomförande. Både studenter, undervisande lärare 
och handledare på den skola där verksamhetsförlagd utbild-
ning genomförs, bidrar med sina erfarenheter och olika pers- 
pektiv till att göra det till en utbildning med god kvalitet.

Höstterminen 2019 läser 27 personer, varav 19 kvin-
nor och åtta män, den sista terminen. Det innebär att sju 

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.

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 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.
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Bedömning av reell kompetens

Under året har en arbetsgrupp arbetat med revidering av 
riktlinjer för tillgodoräknande där även reell kompetens 
lyfts fram. Studievägledarna har diskuterat hur arbete med 
vägledning i processen för kartläggning och bedömning 
av reell kompetens ska ske i syfte att skapa samsyn och 
likabehandling och öka kunskapen om processen. För till-
träde till utbildning har universitetet under 2019 haft 98 
ansökningar om reell kompetens varav 29 ansågs behöriga. 
För tillgodoräknande har exempelvis en student sökt om 
tillgodoräknande av reell kompetens för verksamhetsför-
lagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet, och en 
annan för tillgodoräknande av arbetslivserfarenhet inom 
kurser vid psykologiprogrammet.

Kvalitetsutveckling inom utbildning
I enlighet med högskolelagen ska verksamheten anpassas 
så att en hög kvalitet nås i utbildningen och forskningen. 
De tillgängliga resurserna ska nyttjas effektivt för att hålla 
en hög kvalitet i verksamheten.

Kvalitetsutveckling inom grundutbildning
Ett ständigt kvalitetsarbete pågår av enskilda lärare,  
studenter, utbildningsansvariga, kollegiala organ på olika 
nivåer och studentkårerna. Utvecklingen sker i linje med 
forskning inom aktuellt område, erfarenhet, utvärderings-
resultat, universitetspedagogisk forskning och genom ett 
lärande mellan olika lärosäten nationellt och internationellt. 
Universitetet har särskilt fokuserat på aktiviteter för att 
öka kvaliteten i utbildningarna och ge studenterna ökat 
incitament samt förutsättningar att fullfölja utbildningen.

Universitetets högskolepedagogiska centrum har 
under året arbetat systematiskt med att skapa en helhet 
mellan Pedagogisk idé LTU, universitetets vision kring 
nydanande utbildning och verksamhetens dagliga under-
visningspraktik. Det systematiska arbetet syftar till att 
påverka på olika nivåer genom arbete med individers 
kompetensutveckling, verksamhetsdrivande projekt samt 
systemfrågor som till exempel för att skapa incitament för 
kvalitetsutveckling inom grundutbildning. 

I november var Luleå tekniska universitet värd för 
Sjunde utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörs-
utbildningar, som detta år ersatte den interna årliga 
utvecklingskonferensen. Konferensen möjliggjorde  
individuell kompetensutveckling för universitetets lärare 
och visade även upp universitetet utåt. Totalt deltog 235 
personer på konferensen varav drygt 60 från Luleå tekniska 
universitet. Fortsatt sker också en satsning på CDIO-
initiativet, ett strategiskt utvecklingsarbete av våra  
ingenjörsutbildningar genom kompetenshöjande kurser. 
För att stärka utvecklingskulturen inom utbildningsverk-
samheten har även arbete skett med två centrala incitament. 

Det gäller dels ett utvecklingsarbete av en modell för 
pedagogisk meritering, dels ett utvecklingsarbete av  
kursvärderingsarbetet. Målet är att dessa ska bidra till en  
förstärkning och delvis förändring av undervisning i  
linje med vision, forskningsresultat och samhällets behov 
av kompetens.

Utlysning av utvecklingsmedel från Pedagogiska 
utvecklingsfonden fortsatte. Från fonden kan lärare och 
lärarlag söka bidrag för pedagogisk utveckling och ett 
knappt tiotal projekt beviljades medel, däribland projekt 
kring utvecklandet av distansundervisning inom skåde-
spelarutbildningen, bättre förståelse för hur och när  
studenters analytiska förmåga utvecklas samt tvärdisciplinärt 
lärande och kunskapsutbyte i kreativ studiemiljö. Som ett 
led i satsningen på nydanande utbildning omvandlades  
fonden till att hädanefter även omfatta utveckling av 
utbildningsinnehåll. Arbetet med att utveckla lärande-
miljöerna fortsatte genom att Labbfonden för utbildning 
utlyste medel i två omgångar med syfte att stärka  
studenternas laborations- och experimentella miljöer. 
Sammanlagt beviljades ett tiotal ansökningar medel. 
Inom utbildningsområdet omfördelades resurser så att 
självständiga arbeten inom humanistiskt, samhällsveten-
skapligt och juridiskt område fick samma ekonomiska 
förutsättningar som de inom tekniskt område. Därtill  
satsades medel så att kurser inom språk fick en förstärkning 
så att studenter kan språkträna i mindre grupper.

Intern utvärdering av utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå
Universitetets modell för utvärdering av utbildningar 
anger att utvärdering genomförs i en tvåårscykel där år 
ett avser självvärdering samt analys av kvantitativa data 
och år två endast analys av kvantitativa data. Under året 
genomfördes utvärdering av kvantitativa data på program-
nivå avseende attraktionsvärde, kvarvarande studenter, 
genomströmning samt studenternas rekommendationsvilja. 
Resultatet visade att vissa utmaningar kvarstår samt att 
majoriteten av utbildningarna aktivt verkar för ökat resultat. 
I och med universitetets nya vision har översyn av de mått 
som används vid utbildningsutvärderingarna påbörjats. 
Universitetets beslutsstödsystem (BI) som under året  
utvecklats förväntas ge förfinat underlag och information 
som stöd för analyser och åtgärder.

Med stöd av utvärderingarna från 2017 och inför  
självvärdering av 2019 har självvärderingsmallen för  
utbildningar reviderats och fastställts. Ett resultat av 
utvärderingarna 2017 har inneburit att samtliga utbild-
ningar inför kommande läsår har säkerställt undervisning 
och examination om jämställdhet. 

Nationell utvärdering av grundutbildning
Enligt ett regeringsbeslut ska UKÄ prioritera utvärdering 
av legitimationsutbildningar och samtliga lärarutbildningar, 
vilket inkluderar utbildningar som leder till förskol- 
lärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen  
och yrkeslärarexamen.

Under 2019 har förskollärar- och grundlärarutbild-
ningarna (F–3 samt 4–6) utvärderats. UKÄ har beslutat 
att utbildningen till förskollärare håller en hög kvalitet 
samt att grundlärarutbildningens kvalitet behöver för-

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.
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bättras. Som en viktig komponent i arbetet med ständiga 
förbättringar har resultat och erfarenheter från utvärde-
ringarna har kommunicerats med ansvariga för berörda 
utbildningar och med filosofiska fakultetsnämnden.

I förberedelsearbetet inför utvärderingen av ämneslärar-
utbildningen förlängdes projektet Lärarutbildningarnas 
utvärderingar (LUT) så att det även omfattade utvärde-
ringen av ämneslärarutbildningen. Ett syfte med projektet 
var att stärka samarbetet och internt lära mellan de olika 
disciplinerna inför UKÄ:s utvärderingar. Utfallet från 
projektet är förutom underlagen till självvärderingen 
bland annat en gemensam analys över styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot för lärarutbildningarna samt ett  
vidareutvecklat samarbete kring målmatriser som 
används i syfte att uppfylla högskoleförordningens mål.

Fem av ämnena i universitetets ämneslärarutbildning 
har granskats: svenska, matematik, samhällskunskap, 
musik och dans. Underlag för ämneslärarutbildningens 
självvärdering har skickats till UKÄ och intervjuer har 
genomförts. Beslut väntas komma efter årsskiftet 2020.

Kvalitetsutveckling inom forskarutbildning 
Under året har kvalitetsförbättrande åtgärder vidtagits 
med koppling till forskarutbildningen. En workshop  
genomfördes under våren som fokuserade på vikten av  
att några av universitetets forskarutbildningskurser ska 
ge kunskaper avseende jämställdhetsintegrering, samt att 
kursplaner tydligare ska beskriva vilka lärandemål kurser 
adresserar och hur målen ska uppnås och examineras. Därefter 
utarbetades en ny mall för kursplan. Samtliga blanketter som 
används inom området forskarutbildningen har reviderats.

Både mall för allmän studieplan och mall för individuell 
studieplan har omarbetats och kommer att fastställas vid 
årsskiftet. Planer finns på att ett projekt ska bedrivas under 
2020 med syfte att digitalisera den individuella studieplanen. 

Intern utvärdering av utbildning på forskarnivå
Enligt den treåriga kvalitetscykeln för forskarutbildning 
genomfördes 2018 en enkätundersökning där doktorander 
och handledare svarade på frågor avseende kvaliteten i  
utbildningsprocessen. En fördjupad kvalitativ analys av  

resultatet har genomförts under 2019. Vart tredje år ska 
även alumner (doktorsexamen) återkoppla synpunkter 
på kvaliteten i forskarutbildningen. Resultatet från dessa 
båda undersökningar kommer att presenteras vid årsskiftet 
och vidare analyseras som underlag för fortsatta satsningar 
och förbättringsåtgärder inom utbildning på forskarnivå. 

Nationell utvärdering av utbildning på forskarnivå
Universitetet har under 2019 delgivits resultaten från 
UKÄ:s utvärdering av tre forskarutbildningsämnen:  
arbetsvetenskap, teknisk psykologi och musikalisk gestalt-
ning. UKÄ har beslutat att utbildningarna i arbetsvetenskap 
och musikalisk gestaltning håller en hög kvalitet samt  
att utbildningens kvalitet i teknisk psykologi behöver  
förbättras. Resultaten och erfarenheterna från utvärde-
ringarna har kommunicerats med berörda forskarutbild-
ningsämnen och fakultetsnämnder som en viktig komponent 
i arbetet med ständiga förbättringar.

Utvärderingen av forskarutbildningsämnet gränsytors 
kemi har senarelagts av UKÄ med trolig start i början av 2020.

Effekter av utbildning i regionen
Norrbottens län har under det senaste decenniet präglats 
av en positiv ekonomisk utveckling sett till både kon-
junktur och arbetsmarknad. Universitetet bidrog till den 
positiva utvecklingen i regionen genom kompetensför-
sörjning och forskning. Några av universitetets mest  
betydande bidrag i regionen var att höja utbildningsnivån 
och öka anställningsbarheten hos medborgarna. Universitetet 
fortsätter erbjuda relevanta utbildningar utifrån länets och 
landets behov av arbetskraft, där i många fall examens- 
arbeten, projekt och verksamhetsförlagd utbildning  
genomförts i nära samarbete med länets arbetsgivare.  
Förekomsten av högre utbildning är också en förutsättning 
för att kunna bedriva forskning i regionen, vilket är till 
gagn för såväl industri som offentlig sektor. Universitetets 
roll som stor arbetsgivare bidrar också till en mer dynamisk 
arbetsmarknad i regionen. 
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KULTUR OCH MILJÖ

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 
UTVECKLAR DET ATTRAKTIVA 
HÅLLBARA SAMHÄLLET GENOM 
KULTUR OCH MILJÖ SOM  
INSPIRERAR.

Universitetets målsättning är att forma en kultur och ett arbetsklimat 
som bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar. 
Med ett tydligt, tillitsfullt och ansvarstagande ledarskap och med-
arbetarskap skapar vi förutsättningar för att rekrytera och behålla 
de bästa medarbetarna. Våra studenter och medarbetare känner 
tillhörighet till och är stolta över att tillhöra Luleå tekniska universitet.
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SATSNINGAR PÅ INTERNA LEDARPROGRAM har ge-
nomförts under året och universitetets arbete för ökad 
jämställdhet i lednings-, rekryterings- och utbildnings-
processer har tagit ytterligare steg framåt genom interna 
utbildningar. Samtliga utbildningar vid universitetet har 
också inför kommande läsår haft i uppdrag att säkerställa 
undervisning och examination om jämställdhet. 

MED AVSTAMP I VISION 2030 vill Luleå tekniska univer-
sitet både förstärka och förnya sig för att stå stark inför 
framtiden. Under 2019 har visionen konkretiserats och 
förtydligats i en ny strategisk plan 2020 – 2025. Utifrån 
sex huvudstrategier har mål för kommande års utveckling 
identifierats och ett tiotal strategiska åtgärder har resurs-
satts inför 2020 – 2021.

ETT NYTT BESLUTSSTÖD har införts, vilket innebär en 
mer lättillgänglig rapportfunktion som bland annat ger 
bättre förutsättningar för det systematiska kvalitetsarbetet 
inom utbildning och forskning. 

UNIVERSITETET HAR UNDER EN längre tid drabbats av 
miljöproblem avseende inomhusmiljön i flertalet av de hus 
på universitetsområdet i Luleå som förhyrs av Akademiska 
hus. Under 2019 har problemet eskalerat och beslut har 
tagits om att evakuera flera hus. Planering pågår för en 
större nybyggnation på universitetsområdet i Luleå.
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Hållbar utveckling
Universitetet har via Högskolelagen ett uppdrag att främja 
en hållbar utveckling som tillförsäkrar nuvarande och 
kommande generationer en hälsosam och god miljö,  
ekonomisk och social välf ärd samt rättvisa. Med den 
forskning och utbildning som bedrivs finns möjligheten 
att spela en avgörande roll i omställningen till ett hållbart 
samhälle och genomslaget sker genom direkta och indirekta 
åtgärder eller resultat, via universitetets utbildning,  
forskning och egna verksamhet. 

Universitetets långsiktiga attraktionskraft är i hög grad 
beroende av hållbara arbetsmiljöer som samverkar med  
en hållbar utveckling av universitetsområdena och  
närliggande miljöer. En fortlöpande utveckling av  
funktion, teknisk standard och hållbarhet är prioriterat  
i universitetets Campusplan. I arbetet för mer hållbara 
universitetsmiljöer är ledorden förnybarhet, resurs- 
sparande, robusthet och samverkan. Under året har det 
bland annat installerats sex stycken laddpunkter för  
laddning av elbilar, på en av universitetets parkeringar. 

Utmaningen med att minska påverkan på klimatet 
kräver förändringar inom alla samhällssektorer. Univer-
sitet och högskolor har en central roll i detta arbete och 
har en viktig uppgift att bidra till klimatomställningen 
genom vår undervisning, forskning och samverkan, men 
även genom att minska klimatpåverkan från vår egen 
verksamhet. Som ett steg i att Sveriges lärosäten ska bli 
bättre på att ta tillvara forskningsresultat och att leva 
som vi lär, initierades under året ett Klimatramverk med 
syfte att engagera landets alla universitet och högskolor 
att bidra till att nå såväl nationella som internationella 
åtaganden. Målet är att till år 2030 ha genomfört åtgärder 
så att vi ligger i linje med det så kallade 1,5-gradersmålet. 
Luleå tekniska universitet har undertecknat ramverket 
tillsammans med 36 andra lärosäten. Arbete med att  
revidera bland annat universitetets miljömål har påbörjats 
och kommer att fortsätta under 2020. 

Lokaler 
Universitetet hyr idag sju byggnader av Akademiska hus 
motsvarande närmare 100 000 kvadratmeter primärt  
uppdelat på öppna studentytor, lärosalar, studentlabb, 
forskningslabb och kontor. Under närmare 20 år har  
brister i inomhusmiljön rapporterats till fastighetsägaren 
Akademiska hus som har vidtagit såväl mindre, och på  
senare år, mera omfattande åtgärder för att komma tillrätta 
med problemen. Dessvärre har inte åtgärderna lett till  
någon påtaglig förbättring. 

På universitetets begäran har därför Akademiska hus 
påbörjat en systematisk genomgång av samtliga bygg-
nader på universitetsområdet för att inventera risker som 
kan påverka inomhusmiljön. I slutet av 2019 var hälften 
av byggnaderna undersökta. Alla undersökta fastigheter 
har fuktskador av generell karaktär och olika former av 
byggrelaterade problem, till exempel limförtvålning och 
emissioner, som bedöms påverka inomhusmiljön negativt. 
Utredningen av de kvarvarande byggnaderna ska slutföras 
under 2020.

Universitetet har på grund av inomhusproblemen 
tvingats fatta det mycket drastiska beslutet att evakuera 
stadigvarande personal, närmare 600 medarbetare, och 
studenter från två av byggnaderna vilket innebär att ett 
stort antal tillfälliga paviljonger för undervisning och 
kontor uppförts inom universitetsområdet. Universitetet 
ser ytterst allvarligt på rådande situation och dess konse-
kvenser för studenter och medarbetare.

Större ombyggnadsprojekt som avslutades 2019

• Studenttorget i B-huset i Luleå har genomgått större 
renovering och ombyggnation. Invigning av Service 
Point skedde i november och nya kontorsarbetsplatser, 
grupprum och mottagningsdisk började användas. 

• Studenttorget och biblioteket i Piteå har genomgått 
en renovering och ombyggnation.

• Lärmiljöerna i Skellefteå, hus B plan två och tre, har 
genomgått en ombyggnation. 

• Studentköket i Kiruna har renoverats och byggts om.
• Studenternas hus i Luleå har byggts om för att bli en 

ny samlingsplats för studenterna. 
• Polarforskningssekretariatet har lokaliserats till Luleå 

och som ett led i myndighetssamverkan hyr de lokaler 
av universitetet som anpassats efter deras behov. 

Övriga pågående ombyggnadsprojekt

• I D-huskvarteret i Luleå pågår planering och projek-
tering för ett nytt hus som ska inrymma bland annat 
arbetsplatser, laborativa lokaler och servicefunktioner.

• Universitetsbiblioteket i Luleå genomgår en större  
renovering och ombyggnation för att möta framtidens 
bibliotek. Invigning sker våren 2020.

Digitalisering
Arbetet med digitalisering sker utifrån ett universitets-
övergripande program. Under året har bland annat ett 
nytt beslutsstöd införts. Härigenom har universitetet fått 
en mer tillgänglig rapportfunktion som möjliggör kvalifi-
cerad uppföljning och utvärdering av verksamheten. Detta 
har också inneburit bättre förutsättningar för ett aktivt 
kvalitetsarbete inom områden som utbildning, forskning 
samt kultur och miljö. Ett annat resultat av det digitala 
utvecklingsarbetet berör universitetets budget- och prog-
nosarbete. Detta arbete har underlättats väsentligt genom 
att informationshämtning och sammanställningar på  
aggregerade nivåer har förenklats och integrering  
genomförts till andra verksamhetssystem.

Under året har molnbaserad driftplattform för data-
salar utvärderats. Studenterna kan, genom denna nya 
tjänst, använda alla dataprogram från egna datorer och i 
datasalarna på Campus. Breddinförande till cirka 1 000 
användare har påbörjats. Lösningen har rönt stor upp-
märksamhet bland andra universitet och leverantörer.

Fördjupad resultatredovisning 2019

 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET     ÅRSREDOVISNING 201952

KULTUR OCH MILJÖ



 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET     ÅRSREDOVISNING 201953

KULTUR OCH MILJÖ



Jämställdhetsintegrering 

Vid lärosätet genomfördes under året en välbesökt nationell 
lika-villkorskonferens där jämställdhet och jämställdhets-
integrering belystes vid flera föreläsningar och seminarier. 
Universitetets satsning på jämställdhetsutbildning för  
lärosätets ledningsfunktioner fortsatte under året. Flera insti-
tutioner genomförde också kompetenshöjande aktiviteter för 
medarbetare avseende jämställdhetsintegrering. Ett arbete 
har också påbörjats tillsammans med studentkårer och 
sektioner kring jämställdhet och lika villkorsfrågor i syfte 
att skapa trygghet och en mer inkluderande miljö. 

Universitetet utvecklade samarbetet avseende jämställd-
het och jämställdhetsintegrering med industri, akademi 
och offentlig sektor inom projektet Gender Smart Arena. 

Jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel

Universitets utgångspunkt vid fördelning av forsknings-
medel är att kvinnor och män ska ha lika förutsättningar 
och möjligheter att söka och erhålla medel för forskning. 
Interna medel för forskning på individnivå fördelas öppet 
och transparent, efter roller och befattningar. Ett trans-
parent och könsneutralt förfaringssätt är av stor betydelse, 
avseende rekryterings-, meriterings- och bemannings-
planeringsprocesser i syfte att uppnå lika förutsättningar 
för kvinnor och män. 

Kompetensförsörjning

En strategisk och systematisk kompetensförsörjning är 
viktig för att Luleå tekniska universitet ska kunna bedriva 
forskning och utbildning av högsta kvalitet. För att uppnå 
ett tydligt och ansvarstagande ledarskap fortsatte univer-
sitetet att satsa på att kompetensutveckla chefer och ledare 
och genomförde målgruppsanpassade programsatsningar 
för både akademi och verksamhetsstöd.

Att rekrytera och attrahera nya medarbetare är avgör-
ande för att universitetet ska nå den nytagna visionen 
att forma framtiden genom nydanande utbildningar och 
banbrytande forskningsresultat. Under året implemen-
terade universitetet nya urvalsmetoder för rekrytering 
som ledde till ökad synlighet och möjlighet att kunna 
målgruppsanpassa och tillgängliggöra rekryteringen. 
Universitetet fortsatte att verka för breddad rekrytering 
och höll också ett seminarium kring denna fråga vid den 
uppmärksammade nationella konferensen om lika villkor, 
som Luleå tekniska universitet också stod som värd för. 
Seminariet handlade om kompletterande urvalsmetoder i 
syfte att främja breddad rekrytering. 

Trots den ständiga konkurrensen om forskningsmedel 
ökade den totala årsarbetskraften något och det är främst 
de tidsbegränsade anställningarna av forskare som ökat. 
Det kan bero på att verksamheten är mer restriktiv med 
att tillsvidareanställa medarbetare efter några år av minskade 
forskningsanslag. En annan orsak kan vara de förändrade 
reglerna i högskoleförordningen avseende biträdande 
universitetslektorer vilket medförde att universitetet 
anställde färre i denna kategori. Verksamhetsstödet  
fortsatte sin följsamhet gentemot kärnverksamheten  
och ligger i linje med förra årets siffor. 

Andelen lärare med vetenskaplig och konstnärlig kom-
petens ligger i linje med förra årets siffor. Andelen forsk-
ningsämnen med hög handledarkapacitet har minskat med 
fyra procent jämfört med 2018 och ligger nu på 59 procent, 
vilket bedöms bero på att universitetet har ett antal  
nyinrättade forskningsämnen som är under uppbyggnad. 

Årsarbetskrafter

  2017 2018 2019 

Lärare  

Professorer  143 150 149
 varav kvinnor/män, % 27/73 27/73 27/73
Biträdande professor 84 84 89 
 varav kvinnor/män, % 33/67 33/67 33/67
Universitetslektorer 161 155 152
 varav kvinnor/män, %  42/58 42/58 43/57 
Biträdande universitetslektor 46 42 38
 varav kvinnor/män, % 33/67  33/67 32/68
Universitetsadjunkter 83 90 95 
 varav kvinnor/män, % 54/46 52/48 53/47
Forskare 30 36 57
 varav kvinnor/män, % 20/80 22/78 27/73

Delsumma lärare 547 557 580
 varav kvinnor/män, % 36/64 36/64 37/63
Anställda doktorander 317 311 309 
 varav kvinnor/män, % 36/64 40/60 40/60
Teknisk/administrativ personal 459 449 453
 varav kvinnor/män, % 64/36 65/35 67/33 
Timanställd personal  24 24 23
 varav kvinnor/män, % 54/46 54/46 52/48

Total 1 347 1 341 1 365
        varav kvinnor/män, % 46/54 47/53 48/52

KÄLLA: PRIMULA

Figur
28

Kompetensförsörjning, procent 

  2017 2018 2019 

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

Andel forskningsämnen 
med hög handledarkapacitet 54 63 59 
 
KÄLLA: PRIMULA

Figur
27

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.

Universitet ska redovisa åtgärder och resultat utifrån 
handlingsplanen på området.

Universitet och högskolor ska i årsredovisningarna 
redovisa hur de beaktar jämställdhet vid fördelning  
av forskningsmedel.
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Särskilt uppdrag vid professorsrekrytering 
I syfte att öka andelen kvinnor bland professorer har re-
geringen i regleringsbrev fastställt mål för jämställdheten 
bland nyrekryterade professorer. Målen omfattar rekry-
terade och prövade professorer samt gästprofessorer. För 
perioden 2017 –  2019 är målet 33 procent, vilket universi-
tetet har uppnått. 

Av de under 2019 rekryterade och prövade profes-
sorerna samt gästprofessorerna var andelen kvinnor 25 
procent. För perioden 2017 – 2019 var motsvarande andel 
42 procent. 

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron sjönk ytterligare något och ligger på en 
fortsatt låg nivå. Kvinnorna har liksom tidigare år ett  
högre sjuktal än männen. Långtidssjukfrånvaron utgjorde 
en större del av den i övrigt låga sjukfrånvaron. Utbild-
ningsinsatser på temat hälsa genomfördes för doktorander 
och doktorandhandledare på samma sätt som under fjolåret. 

 SjukfrånvaroFigur
30

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

2019  –29 år 30–49 år 50 år– Totalt
Kvinnor 0,76 3,24 3,31 3,06
Män  0,33 1,07 2,00 1,30 

Totalt 0,50 2,10 2,67 2,14

2018  –29 år 30–49 år 50 år– Totalt
Kvinnor 2,86 2,86 3,27 3,02
Män  0,68 0,89 2,60 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 1,30 3,17 1,96

Totalt 3,14 2,45 3,62 2,95
KÄLLA:  PRIMULA

KÄLLA: PRIMULA

Rekryterade och befordrade professorer, 
 inklusive gästprofessorer 

Rekryterade och befordrare
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Figur
29

 Långtidssjukfrånvaro

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

2019  –29 år 30–49 år 50 år– Totalt 
Kvinnor  0 63 55 59
Män  0 43 64 53

Totalt  0 58 58 57

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  67 61 60 63

KÄLLA:  PRIMULA

Figur
31

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

EKONOMI I BALANS

Universitetets målsättning är en ekonomi i balans, som redovisas på 
ett tillförlitligt och rättvisande sätt. Detta med en verksamhet som 
bedrivs effektivt, enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av 
Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Universitetets interna 
miljö, där verksamheten organiseras, ansvar och befogenheter för-
delas är så god att universitetet fullgör sina uppgifter och når verk-
samhetens mål enligt kraven i myndighetsförordningen. Den interna 
miljön utformas så att risken för att utsättas för korruption, otillbörlig 
påverkan, bedrägeri och andra oegentligheter förebyggs.
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EKONOMISK
UTVECKLING
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styrka Omsättning grundutbildning/forskning

UNDER ÅRET ÖKADE UNIVERSITETETS intäkter med 
sex procent jämfört med föregående år. Externa medel 
från universitetets olika finansiärer stod för 75 procent av 
intäktsökningen, främst inom forskning. Kostnaderna har 
ökat i samma omfattning som intäkterna varmed resultatet 
ligger på samma nivå som föregående år. Det ekonomiska 
resultatet av 2019 års verksamhet visade på ett överskott 
på 65 mnkr. Det balanserade myndighetskapitalet exklusi-
ve statskapital uppgick till 24 procent av kostnadsomslut-
ningen. Universitetet har haft en medveten återhållsam-
het under året för att vid operationaliseringen av den nya 
visionen kunna genomföra större strategiska satsningar. 
Kapitalet utgör vidare en reserv för eventuella kostnadsök-
ningar på grund av rådande lokalsituation. Universitetets 
strategiska mål är att ha en finansiell styrka på 15 procent.

DE SENASTE TVÅ ÅREN har universitetets ekonomiska 
resultat visat ett överskott, men har dock föregåtts av ett 
antal år med negativ resultatutveckling. Anslagsfinansierad 
utbildning och forskning har begränsade möjligheter att 
växa och en framgångsfaktor för universitetet är en ökad 
extern finansiering. Tillväxttakten för extern finansiering 
har under året varit god. Det är en utmaning för universitetet 
att varje år kompensera för den del av lönerevisionen som 
inte täcks av pris- och löneuppräkningen. 

UNIVERSITETET TOTALT sett har en god balans mellan 
kostnader och intäkter för både utbildning och forskning. 
Verksamheten bedöms därför kunna bedrivas med eko-
nomiskt balans de kommande åren. 
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Ekonomiskt resultat och utveckling

 

 
Luleå tekniska universitet har sedan 2010 expanderat 
kraftigt, främst inom forskning. Under expansionen har 
verksamheten redovisat stora ekonomiska överskott och 
ansamlat ett myndighetskapital. Från 2015 började dock 
tillväxten att plana ut. Orsaken var att den tidigare positiva  
utvecklingstakten för extern forskningsfinansiering hade 
bromsats upp och att grundutbildningen sedan flera år  
har uppnått takbeloppet 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 intäktsutvecklingen.

Under 2017 – 2018 har åtgärder vidtagits för att anpassa 
verksamheten till det ekonomiska utrymmet. Dock åter-
finns fortfarande underfinansierad verksamhet vid några 
forskningsmiljöer. Åtgärderna har tillsammans med ökade 
forsknings- och utbildningsanslag samt ökning av externa 
medel medfört att universitetet totalt sett åter har en  
god balans mellan kostnader och intäkter både inom 
utbildning och forskning. Verksamheten bedöms därför 
kunna bedrivas med ekonomisk balans de kommande åren. 

Det ekonomiska resultatet av 2019 års verksamhet 
visade ett överskott på 65 mnkr. Det positiva resultatet 
är jämnt fördelat mellan utbildning och forskning. Det 
balanserade myndighetskapitalet exklusive statskapital 
uppgick till 414 mnkr, eller 24 procent av kostnadsom-
slutningen. Universitetet har haft en medveten åter-
hållsamhet under året för att vid operationaliseringen 

av den nya visionen kunna genomföra större strategiska 
satsningar. Kapitalet utgör vidare en reserv för eventuella 
kostnadsökningar på grund av rådande lokalsituation. 
Universitetets strategiska mål är att ha en finansiell styrka 
på 15 procent. 

Intäkter och kostnader

 Resultaträkning 2019, mnkr

 2017 2018 2019

VERKSAMHETENS INTÄKTER    

Anslag 1 038 1 086 1 110 2

Avgift 103 95 94 -1

Bidrag 483 514 588 14

Räntor 1 1 1 0

Summa 1 625 1 696 1 793 6
    

VERKSAMHETENS KOSTNADER   

Personal 1 048 1 057 1 109 5

Lokaler 218 197 200 2

Övrig drift 318 321 366 14

Räntor 3 3 2 0

Avskrivningar 49 51 51 0
  

Summa 1 636 1 629 1 728 6
    

Verksamhetsutfall -11 67 65 

Resultat från andelar    
i dotterbolag och     

intresseföretag -1 -1 0 

Årets kapital- 
förändring -12 66 65 

KÄLLA: AGRESSO

Förändr. %
2018-2019

Figur
32

 Finansiell styrkaFigur
33

KÄLLA: AGRESSO
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 Intäkter och kostnader 2019 (2018) Figur
34

KÄLLA: AGRESSO
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Under 2019 ökade intäkterna med sex procent jämfört 
med föregående år, vilket motsvarar nästan 100 mnkr 
och intäkterna uppgår till 1,8 miljarder kr. Externa medel 
från universitets olika finansiärer står för 75 procent av 
intäktsökningen, främst inom forskning. Kostnaderna har 
ökat i samma omfattning som intäkterna, vilket gör att 
resultatet ligger på samma nivå som föregående år. 

Anslagsfinansierad utbildning och forskning har 
begränsade möjligheter att växa, en framgångsfaktor för 
universitetet är en ökad extern finansiering. Det är en 
utmaning för universitetet, främst inom grundutbild-
ningen, att varje år öka den externa finansieringen för att 
kompensera den del av lönerevisionen som inte täcks av 
pris- och löneomräkningen.

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.
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Personalkostnaderna uppgick till 64 procent av uni-
versitetets totala kostnader, eller 1 109 mnkr, vilket är en 
ökning med 52 mnkr jämfört med föregående år. Antal 
årsarbetare uppgick till 1 365, vilket är en ökning med 24 
årsarbetare. 

De senaste åren har det genomförts ett antal ombygg-
nationer och lokalanpassningar på universitetets campus-
områden, dels för att möta verksamhetens behov men 
även som en konsekvens av de inomhusmiljöproblem 
universitetet drabbats av. Universitetets lokalkostnader 
ökade med tre mnkr jämfört med föregående år och upp-
gick 2019 till 200 mnkr. Ökningen beror främst på de 
lokalanpassningar som genomförts och färdigställts under 
året. Lokalkostnadens andel av universitetets totala kost-
nader uppgick 2019 till 12 procent. 

 Lokalkostnader enligt SUHF-modell, tkr

 2017  2018 2019

Lokalhyra 183 898 171 547 175 209
Mediakostnad (el, värme etc) 2 972 4 756 3 923
Kostnader för reparation och 
underhåll av lokaler 4 163 2 421 1 800
Avskrivningskostnader 
förbättringsutgift 
på annans fastighet 1 803 2 671 2 953
Kostnader för lokalvård 16 959 15 935 17 099
Kostnader för bevakning, larm 
och skalskydd 2 884 2 536 4 225
Kostnader för lokaltillbehör och 
övriga lokalkostnader 5 330 4 793 3 022
Kostnader för egna fastigheter 0 0 0

Summa 218 009 204 659 208 231   
Area, kvm LOA vid årets utgång 122 408 122 408 121 254

Genomsnittlig lokalkostnad 
(kr/kvm LOA) 1 650 1 650 1 715

Lokalkostnader per kvadratmeter
Andel av justerade totala
kostnader, % 12,4 12,4 12,1  
Externa intäkter 12 707 6 703 6 266

Lokalhyra inkl. student- och 
gästforskarbostäder 199 435 178 930 183 664

Student- och gästforskarbostäder 15 537 7 383 8 455

Lokalhyra exkl. student- och 
gästforskarbostäder 183 898 171 547 175 209   
Lokalkostnader enligt
resultaträkningen* 218 165 197 300 199 797

 
* Kostnader inkl. student- och gästforskarbostäder, exkl. avskrivning för-
bättringsutgift på annans fastighet
 
KÄLLA: AGRESSO
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 Intäkter, kostnader och verksamhetsutfall per verksamhet för 2019, mnkr

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

Intäkter 757 10 975  51 1 793

Kostnader 727 10 939 52 1 728

Verksamhetsutfall 30 0  36 -1 65

Resultat dotterföretag   0  0

Kapitalförändring 30 0 36 -1 65
KÄLLA: AGRESSO

Figur
36

 Ersättning utbildning på grundnivå    
 och avancerad nivå, mnkr

 2017 2018 2019

Takbelopp enl. regleringsbrev 644 674 686
Produktion1 654 653 666

Över tak1 52 0 0
Under tak1 0 21 20
Nyttjat anslagssparande 0 21 20
Sparade prestationer 52 31 11
Ersättning  644 674 686
1) Inkl. decemberprestationer

KÄLLA: LADOK RESP. AGRESSO

Figur
37
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Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Antalet helårsstudenter ökade marginellt jämfört med  
föregående år och uppgick 2019 till 7 485. För program-
utbildningarna var ökningen 29 helårsstudenter, medan  
antalet helårsstudenter vid fristående kurs låg kvar  
på samma nivå som 2018. Antalet helårsprestationer  
minskade med 46 jämfört med föregående år och uppgick 
2019 till 6 168. Minskningen av antalet helårsprestationer 
var störst vid universitetets programutbildningar. Som en 
konsekvens av ovanstående minskade genomströmningen 
från 83 procent 2018 till 82 procent 2019. Bedömningen i 
långtidsprognosen är att genomströmningen kommer att 
öka något och ligga kring 84 procent inom två år.

Intäkterna till utbildning uppgick 2019 till 767 mnkr 
varav 715 mnkr avser anslag. Anslagen ökade med 12 mnkr 
medan externa medel ökade med sju mnkr jämfört med 
föregående år. Det ekonomiska resultatet för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå uppgick 2019 till 31 mnkr. 
Intäkterna inom uppdragsverksamheten, där de externa 
beställarna främst utgörs av svenska företag, statliga  
myndigheter och kommuner, uppgick till elva mnkr.

Universitetets produktion inom utbildning låg 2019 
under tilldelat takbelopp med 20 mnkr. Underproduk- 
tionen kvittades mot tidigare års överproduktion och 
påverkade därmed inte intäkterna negativt. Den utgående 
ackumulerade överproduktionen uppgick 2019 till 11 mnkr.

Forskning och utbildning på forskarnivå 
Intäkterna till forskning uppgick till 1 026 mnkr, vilket  
är en ökning med åtta procent jämfört med föregående år. 
Forskningsanslagen ökade med elva mnkr samt externa 
forskningsintäkter med 68 mnkr. Forskningen visade ett 
ekonomiskt överskott på 35 mnkr.

Under året har universitetet erhållit medel för nya projekt 
från f lertalet finansiärer, dessa befinner sig i en uppstarts-
fas och detta återspeglas i posten oförbrukade bidrag.

Universitetets andel extern forskningsfinansiering  
uppgick till 62 procent 2019. Den höga andelen extern 
forskningsfinansiering begränsar universitetets möjligheter 
att göra egna strategiska satsningar, då en alltför stor andel 
av anslagsmedlen är bundna till att samfinansiera externa 
projekt. För forskningsmiljöer med hög externfinan-
sieringsgrad finns svårigheter att söka ytterligare bidrag 
eftersom resurserna för samfinansiering är begränsade. 

Intäkter från forskningsråd ökade med sju mnkr och 
uppgick 2019 till 167 mnkr och utgör därmed 26 procent 
av universitetets totala intäkter inom forskning. Vinnova 
stod under året för en stor ökning på 18 mnkr jämfört 
med föregående år. Variationen i intäktsf lödet från forsk-
ningsråden beror på när projekt avslutas och nya påbörjas, 
därför kan intäkterna variera mellan olika år. 

Finansiering från statliga myndigheter uppgick till 24 
procent av universitetets totala intäkter inom forskning. 
Intäkterna ökade med 17 mnkr, främsta finansiärerna är 
Energimyndigheten och Trafikverket. Finansieringen 
från EU:s forskningsprogram och strukturfonder har ökat 
de senaste tre åren och 2019 intäktsfördes 109 mnkr. 

Trenden de tre senaste åren med en vikande finansie-
ring från svenska företag har vänt. Under 2019 intäkts-
fördes 75 mnkr från svenska företag, vilket är en ökning 
med 16 mnkr jämfört med föregående år. 

 Externa medel (avgifter och bidrag) per finansiärsgrupp inom forskning och utbildning på forskarnivå Figur
39

KÄLLA: AGRESSO
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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
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Oförbrukade bidrag 
Posten oförbrukade bidrag inom forskning, bestående 
av inbetalda medel som inte förbrukats för sitt ändamål, 
ökade med 28 mnkr till 342 mnkr. Oförbrukade bidrag 
från statliga myndigheter ökade med 24 mnkr, främst 
från Energimyndigheten och Formas. Utvecklingen av de 
oförbrukade bidragen för de olika grupperna av finansiä-
rer framgår av figur 43. 

Storleken på de oförbrukade bidragen är beroende av 
finansiärernas val av utbetalningsrutiner, men även av 
långa ledtider vid personalrekrytering i samband med 
projektstart. Över 80 procent av medlen kommer från 

 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 

  2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

INTÄKTER   
Anslag 672 322  703 229     366 023 382 993 394 361  
Avgifter 19 106 13 607  7 091 9 975  12 524 17 413 16 969 64 220 54 213 50 938
Bidrag 14 792 21 450     467 438 491 733 563 031
Finansiella intäkter 616 428  7 7   628 451 414 101 70 55
 
Summa intäkter 706 836 738 714  7 098 9 982  846 613 892 590 974 775 64 321 54 283  

KOSTNADER
Personal 393 384 407 709  4 384 6 515  605 541 604 069 639 268 45 057 38 830 35 785
Lokaler 1 149 291 130 454  363 457  63 247 62 436 63 146 5 281 3 952 3 901
Övrigt 147 766 144 653  1 541 2 227  155 824 162 839 193 766 12 486 11 679 11 247
Finansiella kostnader 11 348 11 093  26 29  39 555 41 761 43 188 940 723 662

Summa kostnader 701 789 693 909  6 314 9 228  864 167 871 106 939 368 63 764 55 184 51 595

Verksamhetsutfall 5 047 44 805  784 754  -17 554 21 484 35 407 557 -901 -602

Resultat från andelar 
i dotterbolag       -549 -460 134  

Transfereringar

Erhållna medel 670 1 028       47 989 58 428 74 917 
Lämnade bidrag -670 -1 028      -47 989 -58 428 -74 917  

Kapitalförändring 5 047 44 805  784 754  -18 103 21 025 35 541 557 -901 -602

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 2019 uppgick intäkterna för beställd utbildning till 7 450 tkr och kostnaderna till 6 883 tkr.

KÄLLA: AGRESSO
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 Inbetalda bidrag inom forskning och utbildning 
 på forskarnivå per finansärsgrupp, tkr 

 2017 2018  2019

Forskningsråd 155 343 189 146 203 460
Statliga myndigheter 148 874 159 933 192 465
Kommuner/landsting 37 993 31 324 36 426
Svenska företag 32 754 26 310 22 655
Svenska stiftelser 42 759 56 525 56 286
EU:s strukturfonder 29 376 44 415 51 771 
EU:s ramprogram 75 960 49 412 71 062 
Utländska företag m fl 10 945 7 823 10 715

Inbetalda bidrag 534 003 564 888 644 840

Bidragsintäkter 467 438 491 733 563 031

Omsättning av inbetalda bidrag 88% 87% 87%

KÄLLA: AGRESSO

Figur
41

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

 2017 2018  2019

Forskningsråd 118 762 133 732 142 739
Statliga myndigheter 60 092 70 427 85 533
Kommuner/landsting 9 551 8 884 7 643
Svenska företag 8 340 6 485 6 530
Svenska stiftelser 50 467 52 556 51 630
EU strukturfonder 605 830 1 714 
EU:s forskningsprogram 45 627 39 406 44 814 
Utländska företag m fl 3 866 1 799 1 406

Summa oförbrukade bidrag 297 310 314 119 342 010
varav oförbrukade bidrag för   
anläggningstillgångar 58 405 50 158 53 376

Oförbrukade bidrag anl.tillgångar i % 20 16 15

KÄLLA: AGRESSO

Figur
43

           Avgiftsbelagd verksamhet, tkr

 Över-/ Över-/ Intäkter Kostnader Över-/ Ack. Över-/
Verksamhet underskott underskott år år underskott underskott
 t.o.m år 2017 år 2018 2019 2019 år 2019 utgående år 2019  
      
Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå

Beställd utbildning 0 214 7 450 6 883 567 781
Uppdragsutbildning 3 982 560 3 048 3 143 -95 4 447
Utbildning av studieavgifts-       
skyldiga studenter -591 53 4 050 3 990 59 -479
Övrigt 0 0 0 0 0 0

Summering 3 391 827 14 548 14 017 531 4 749
      
Forskning eller utbildning 
på forskarnivå 
 
Uppdragsforskning 5 723 -867 42 733 42 845 -111 4 745 

Summering 5 723 -867 42 733 42 845 -111 4 745 
      
Verksamhet där krav på full 
kostnadstäckning inte gäller       
 
Högskoleprovet -381 -27 683 417 267 -141  
Kopior 0 0 41 41 0 0  
Upplåtande av bostadslägenhet      
 - utbytesprogram och gästforskare -10 998 -62 0 91 -91 -11 151  
Övrigt 1 686 1 646 9 424 8 620 803 4 135 

Summering -9 693 1 557 10 148 9 168 979 -7 157

1) Fr.o.m. 2012 ingår inga finansiella intäkter eller kostnader i avgiftstabellen.  
2) I tabell ingår inte §4 avgifter 26 927 tkr som redovisas i not 2 intäkter av avgifter och andra ersättningar.  
3) Ny delsummering Kopior som tas ut med stöd av 15-21 § avgiftsförordningen, ändrat fr.o.m. 2019. 

 Årets omsättning av avgifter i tabell uppgår till 67 429 tkr varav 57 281 tkr omfattar avgifter med krav på full kostnadstäckning.  
På denna del uppgår det ackumulerade överskottet till 9 493 tkr vilket motsvarar 14% av årets omsättning.
Överskottet inom uppdragsforskning har börjat återinvesteras i de uppdragsprojekt som pågår inom universitetet. Inom uppdragsutbildning pågår arbetet  
med att implementera nya riktlinjer och ny affärsmodell för att återinvestera överskottet.  
 
KÄLLA: AGRESSO

Figur
42
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RESULTATRÄKNING, TKR           

  19-01-01 18-01-01 
 Not 19-12-31 18-12-31

VERKSAMHETENS INTÄKTER   
Intäkter av anslag 1 1 109 818 1 086 222
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 94 355 95 209
Intäkter av bidrag 3 588 230 513 183
Finansiella intäkter 4 804 955

      Summa  1 793 207 1 695 568
   

VERKSAMHETENS KOSTNADER   
Kostnader för personal 5 -1 108 692 -1 057 131
Kostnader för lokaler 6 -199 797 -197 300
Övriga driftkostnader 7 -365 630 -321 390
Finansiella kostnader 4 -2 080 -3 445
Avskrivningar och nedskrivningar 11,12 -51 680 -50 161

      Summa  -1 727 879 - 1 629 427
   

VERKSAMHETSUTFALL  65 329 66 142
    
Resultat från andelar i hel- och delägda företag 8 134 -460
   

Transfereringar 9 
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 3 260 2 728
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 69 392 50 354
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag  2 373 6 374
Lämnade bidrag  -75 025 -59 456

      Saldo  0 0

Årets kapitalförändring 10 65 463 65 682
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BALANSRÄKNING, TKR

    
 Not 19-12-31 18-12-31

TILLGÅNGAR   
Immateriella anläggningstillgångar 11 164 237

Balanserade utgifter för utveckling  0 0
Rättigheter och andra Immateriella anläggningstillgångar  164 237

Materiella anläggningstillgångar 12 177 136 174 222
Förbättringsutgifter på annans fastighet  17 995 17 348

Maskiner och inventarier  143 336 148 975
Pågående nyanläggningar  15 805 7 899

Finansiella anläggningstillgångar 13 9 876 8 741
Andelar i hel- och delägda företag  9 876 8 741
Varulager mm  161 190

Varulager och förråd  161 190
Kortfristiga fordringar  37 856 51 471

Kundfordringar  15 693 23 583
Fordringar hos andra myndigheter  22 111 27 850
Övriga kortfristiga fordringar  52 38
Periodavgränsningsposter 14 234 989 199 808
Förutbetalda kostnader  59 854 55 238
Upplupna bidragsintäkter  169 692 135 062
Övriga upplupna intäkter  5 443 9 508
Avräkning med statsverket 15 0 0
Kassa och bank 16 715 033 606 409
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  670 729 593 187
Kassa och bank  44 304 13 222

Summa tillgångar  1 175 215 1 041 078
   

KAPITAL OCH SKULDER   
Myndighetskapital 17 424 616 358 153
Statskapital  15 310 14 310
Donationskapital  106 106
Resultatandelar i hel- och delägda företag  -4 984 -4 524
Balanserad kapitalförändring  348 721 282 579
Kapitalförändring enligt resultaträkningen  65 463 65 682

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 18 12 625 13 734
Avsättningar för pensioner  2 562 3 733

Övriga avsättningar  10 063 10 001
Skulder mm  276 289 245 474

Lån i Riksgäldskontoret 19 127 088 124 047
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 20 32 604 32 771
Leverantörsskulder 21 54 488 57 622
Övriga kortfristiga skulder 22 62 109 31 034

Periodavgränsningsposter 23 461 685 423 717
Upplupna kostnader  84 941 81 753
Oförbrukade bidrag  360 098 328 160
Övriga förutbetalda intäkter  16 646 13 804

Summa kapital och skulder  1 175 215 1 041 078
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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  19-12-31
UH 16   regl brev  ande    

2:19 Utbildning på grundnivå        
 och avancerad nivå  685 776    685 776 685 776
        
2:19 ap. 1 Takbelopp, ram  685 776    685 776 685 776
        

2:20 Forskning och        
 forskarutbildning  397 620    397 620 397 620
        
2:20 ap 4 Basresurs, ram  397 620    397 620 397 620
        
2:65 Särskilda medel till universitet        
 och högskolor (ramanslag)  29 681    29 681 29 681
        
2:65 ap 19 Utbildning i rymdvetenskap       
 förlagd till kiruna  7 342    7 342 7 342
         
2:65 ap 20 Decentraliserad utbildning  22 339    22 339 22 339
        
Summa  0 1 113 077    1 113 077 1 113 077 0

ANSLAGSREDOVISNING, TKR

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (ramanslag)
Enligt regeringsbeslut II:9, 2019-11-28, 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 ersättning.  
Underproduktionen uppgår till -23 587 tkr och decemberprestationerna till 4 306 tkr, resultat -19 281 tkr. Tidigare års överproduktion 
uppgår till 30 704 tkr. Utgående överproduktion uppgår till 11 423 tkr
       
Forskning och utbildning på forskarnivå (ramanslag)
Regeringsbeslut11:9, 2019-11-28, Regleringsbrev 2019 för Luleå tekniska universitet, anslag för forskning/forskarutbildning, teknisk 
ram inkluderar 23 424 000 kr medel för strategiska forskningsområdet "Hållbart nyttjande av naturresurser". Till forskningsstiftel-
sen MEFOS har överförts 2 342 399kr. För medlemsskapet i KIC Raw materials har Luleå tekniska universitet möjlighet att besluta 
om en årlig avgift på högst 1 200 000 kr. För år 2019 är 1 039 230 kr utbetalt. För medfinansiering i MAX IV laboratoriet i Lund har 
universitetet överfört 917 000 kr.       
 
Stöd för studentinflytande        
Enligt regeringsbeslut III:41, 2018-12-20, ap 4, tilldelas Luleå tekniska universitet 923 000 kr år 2019 för att stödja studentinflytande. 
Anslaget disponeras av kammarkollegiet och är utbetalt.      
  
Integrationssatsning        
Enligt regeringsbeslut 11:36, 2019-06-27, ap15 tilldelas Luleå teknisk universitet 1 589 214 kr till kompletterande utbildning för sjuk-
sköterskor under VT 2019 samt 1 170 239 kr för HT 2019, totalt 2 759 453 kr. Anslaget disponeras av Kammarkollegiet och är utbetalt.
   
Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor      
Enligt regeringsbeslut 11:36, 2019-06-27, ap 20 tilldelas Luleå tekniska universitet 7 275 000  kr för att bedriva verksamhet vid  
innovationskontor. Anslaget disponeras av kammarkollegiet och är utbetalt.     
  
Utveckling av VFU i lärarutbildningen       
Enligt regeringsbeslut 11:36, 2019-06-27, ap 22 tilldelas Luleå teknisk universitet 1 981 880 kr till försöksverksamhet med
övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildningen. Anslaget disponeras av Kammarkollegiet och är utbetalt.

Särskilt kompletterande pedagogisk utbildning      
Enligt regeringsbeslut 11:36, 2019-06-27, ap 29 tilldelas Luleå teknisk universitet 5 779 311 kr för försöksverksamhet med särskilt 
kompletterande pedagogisk utbildning i samarbete med Teach of Sweden. Anslaget disponeras av kammarkollegiet och är inte utbetalt. 
 
Stipendier för studenter som avses i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter
Enligt regeringsbeslut 11:7, 2019-12-05 Universitets- och högskolerådet ska universitet och högskolor tilldelas stipendier för studie-
avgiftsskyldiga studenter. Luleå teknisk universitet har för 2019 inte fått någon utbetalning av Universitets- och högskolerådet. 
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REDOVISNING AV TAKBELOPP

REDOVISNING AV ANTAL HELÅRSSTUDENTER (HST) OCH HELÅRSPRESTATIONER (HPR)

 Utfall avseende perioden 2019-01-01 – 2019-12-31
Enligt bilaga 1 till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende universitet och högskolor:   
 

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 456 334 14 728 7 027 21 755

Teologi   0 0 0

Juridik 202 142 6 507 2 984 9 492

Samhällsvetenskap 1 210 1 045 39 036 21 975 61 010

Naturvetenskap 674 552 37 080 25 594 62 674

Teknik 2 933 2 280 161 376 105 788 267 164

Farmaci   0 0 0

Vård 740 702 43 317 35 573 78 889

Odontologi   0 0 0

Medicin 291 238 19 007 18 901 37 908

Undervisning 260 231 10 192 9 493 19 684

Verksamhetsförlagd utb. 118 112 6 582 6 066 12 648

Övrigt 38 30 1 679 1 087 2 766

Design 20 19 3 119 1 827 4 945

Konst 6 7 1 334 642 1 976

Musik 228 206 30 675 17 536 48 211

Opera   0 0 0

Teater 16 16 4 960 2 471 7 431

Media 41 33 13 028 8 427 21 455

Dans 11 10 2 459 1 246 3 705

Idrott 2 4 282 191 473

Summa 7 246 5 961 395 361 266 828 662 189
     
Takbelopp (tkr)     685 776
Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr)  0

Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr)  23 587

 ■ Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden.       

Totalt antal utbildade helårsstudenter 25 inom design. Högst får 20 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.    
 Övriga helårsstudenter inom design har avräknats mot utbildningsområdet teknik.    
    
Totalt antal utbildade helårsstudenter 6 inom konst. Högst får 14 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.     
Övriga helårsstudenter inom konst har avräknats mot utbildningsområdet teknik.    
    
Totalt antal utbildade helårsstudenter 228 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 17 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.     
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TABELL 2 |  BERÄKNING AV ANSLAGSSPARANDE OCH ÖVERPRODUKTION (TKR)

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)  
Årets takbelopp 685 776
  + Ev. ingående anslagssparande -

Summa (A) 685 776
 

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå  
 

 Ersättning för HPR från december föregående budgetår 4 306
 Utfall total ersättning enligt tabell 1 662 189
+ Ev. ingående överproduktion 30 704
 

Summa (B) 697 199
   

 
Summa (A-B) 1 -11 423
 
1 Positiv summa förs till tabell över anslagssparandet nedan.
Negativ summa förs till tabell över överproduktion nedan. 

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

 
Utgående anslagssparande 0
  
Tabell. Överproduktion  

 
 Total utgående överproduktion  11 423
  - Ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet 2 -
  

Utgående överproduktion 11 423

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

KOMMENTARER TILL NOTER

Belopp redovisas i tkr där ej annat anges.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Allmänt   
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen  
( 2000:605 ) om årsredovisning och budgetunderlag,    
förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring, studie- 
dokumentationsförordningen samt tillkommande regeringsbeslut.
   Luleå tekniska universitets redovisning följer god redovisningssed 
såsom den kommer till uttryck i ESV:s allmänna råd 6 § förordning  
( 2000:606 ) om myndigheters bokföring.  
   Luleå tekniska universitet tillhör de myndigheter som är skyldig att  
följa förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. Det 
innebär att universitetet med rimlig säkerhet fullgör de krav som 
framgår av 3 § myndighetsförordningen (2007:515). Riskanalys är 
framtagen för att säkerställa att kraven fullgörs. 
   Räkenskapsåret utgörs av kalenderår. Brytdagen för periodens 
löpande bokföring var den 3 januari 2020.

UNDANTAG FRÅN BESTÄMMELSER   
Anslag grundutbildning, ramanslag 
Enligt regeringsbeslut 11:6, 2019-06-27, 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 11:6, 2019-06-27, 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 11:6, 2019-06-27, 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 myndig-

hetens 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 nyttjandeperioden  

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.  
Utgiften har ett bestående värde för verksamheten. Den ekonomiska 
livslängden på byggnationen samt den förväntade nyttjandeperioden 
uppgår till lägst tre år. Utgiften (exklusive moms) ska överstiga  
100 000 kr.   

-  Kulturtillgångar: ingen avskrivning

Komponentavskrivningar
Komponentavskrivningar innebär att anläggningstillgången delas upp i 
olika delar som avskrivs var för sig utifrån sin förväntade nyttjandeperiod. 
Komponentavskrivningar gäller främst investeringar i samhällsändamål 
och vissa fastigheter. Andra exempel på 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 företag. 
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 	

 190101 180101 
 191231 181231

Grundutbildning 715 457 703 643 
Forskning och forskarutbildning 397 620 385 307
Anslag från statsbudgeten för transferering  
(lämnade bidrag) -3 259 -2 728

SUMMA  1 109 818 1 086 222

  Intäkter av avgifter och 
  andra ersättningar 	

 190101 180101 
 191231 181231

Grundutbildning 15 950 13 607 
Uppdragsutbildning 10 498 9 975
Forskning och forskarutbildning 16 969 17 413
Uppdragsforskning 50 938 54 213

SUMMA  94 355 95 209

Intäkter av avgifter och andra ersättningar* 52 547 55 228
Intäkter från myndigheter* 14 881 17 716
Avgifter enligt 4§ i avgiftsförordningen 18 710 18 039
Avgifter enligt 4§ i avgiftsförordningen,
tjänsteexport  8 217 4 226

SUMMA  94 355 95 209

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

Not

02

   Övriga driftkostnader 	

 190101 180101 
 191231 181231

Korttidsinventarier och leasing -14 967 -14 106
Datorer och datatillbehör -55 689 -55 240
Material  -22 284 -23 011
Resor  -54 981 -47 235
Övriga tjänster -184 408 -152 699
Övriga driftskostnader  -33 301 -29 099

SUMMA  -365 630 -321 390

Ökningen av övriga tjänster beror på ökade konsultkostnader.  

Not
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   Intäkter av bidrag 	

 190101 180101 
 191231 181231

Bidrag från myndigheter 351 997 313 656
Bidrag från övriga 236 232 199 527

SUMMA  588 230 513 183 

 

Not

03

  Resultat från andelar i 
  hel- och delägda företag 	

 190101 180101 
 191231 181231

LTU Holding AB 134 -460

 

Not
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   Finansiella intäkter och kostnader 	

 190101 180101 
 191231 181231

Ränteintäkter från Riksgäldskontoret 319 670
Övriga finansiella intäkter 485 285

SUMMA  804 955

Räntekostnader lån hos riksgäldskontoret -1 560 -2 581
Övriga finansiella kostnader -520 -864

SUMMA  -2 080 -3 445

Not

04

   Transfereringar per motpart	

 190101 180101 
 191231 181231

Medel som erhållits från statens budget för   
finansiering av bidrag, intäkter av anslag 3 259 2 728
Vetenskapsrådet 649 238
Vinnova  23 835 13 415
Formas  1 151 3 646 
Statens energimyndighet 27 577 21 352
Tillväxtverket 8 286 6 135
Statliga myndigheter övr 5 330 4 869
Univ. och högskolor 2 565 698
Kommuner  1 476 1 167
Landsting  335 182
Svenska företag 391 78
Övriga sv stiftelser 0 536
EU ramprogram 0 0
Eu kommissionen 171 3 347
Jernkontoret 0 0
Utländska företag, org 0 1 049
Diverse bidrag 0 16

SUMMA  75 025 59 456
  
Statliga myndigheter -20 979 -24 210
Svenska stiftelser -14 882 -7 525
Svenska företag -36 218 -25 005
Övriga  -2 946 -2 716

LÄMNADE BIDRAG -75 025 -59 456

Not
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   Kostnader för personal 	

 190101 180101 
 191231 181231

Lönekostnader*) -705 869 -682 829
varav arvoden till styrelse och ej anställd personal -18 517 -22 935
Arbetsgivaravg, Pensionspremier o andra avg 
enl lag o avtal -374 424 -351 055
Övriga personalkostnader ( t ex företagshälsovård, 
traktamenten, kurs- och konferensavgifter) -28 399 -23 247
  

SUMMA  -1 108 692 -1 057 131
  
*) Lönekostnader avser s-koderna 4111-4119
Personalkostnader uppgår till 1 109 mnkr och det är en ökning med 52 mnkr 
jämfört med 2018.
Antalet årsarbetare har ökat med 24 st och uppgår till 1365 (1341 år 2018).
Förändringen av årsarbetskraften har ökat lönekostnader med 18 mnkr. Löne-
revidering har beräknats till 32 mnkr inklusive avgifter enligt lag och avtal.    
Kostnaderna för delpension har minskat med 1 mnkr. Övr. personalkostnader 
har ökat med 5 mnkr och förändringen av semesterlöneskulden har minskat 
med 3 mnkr jmf med fg år.                 

Not
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  Årets kapitalförändring	

 190101 180101 
 191231 181231

Verksamhetsutfall 65 329 66 142
Resultat från andelar i dotterföretag 134 -460

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 65 463 65 682  
Av not 17 framgår hur kapitalförändringen fördelar sig på verksamhetsgrenar.

Not
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  Kostnader för lokaler 	

 190101 180101 
 191231 181231

Total årshyra enligt hyresavtal -183 665 -178 931
Övriga lokalkostnader -16 132 -18 369

SUMMA  -199 797 -197 300
 
 

Not

06
Not

01

Under året har universitetet haft en positiv utveckling av intäkter från flertalet 
bidragsgivare. 

Årets resultat består av återfört prel resultat 2018 är -850 tkr, slutligt 
resultat 2019 är +1 168 tkr, prel resultat 2019 är -452 tkr, summa 134 tkr

Resultatandelar från dotterföretag redovisas på verksamhetsgrenen
forskning/forskarutbildning i myndighetskapitalet. Se not 17. 
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NOTER BALANSRÄKNING, TKR
  Immateriella anläggningstillgångar	

   
 191231 181231

BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLING 
Ing anskaffningsvärde 11 277 11 277
Ackumulerad avskrivning -11 277 -10 818
Årets avskrivning 0 -459

RESTVÄRDE 0 0
  
RÄTTIGHETER OCH ANDRA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Ing anskaffningsvärde 3 371 3 154
Årets investering 33 217
Årets utrangeringar/försäljning som hänförs till 2015 0 0
Ackumulerad avskrivning -3 134 -3 098
Återförd avskrivning på sålt/utrangerat 
som hänförs till 2015  
Årets avskrivning -106 -36

RESTVÄRDE 164 237

SUMMA  164 237

Not
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  Materiella anläggningstillgångar

   
 191231 181231

FÖRBÄTTRINGSUTGIFTER PÅ 
ANNANS FASTIGHET  
Ing anskaffningsvärde 25 104 22 233
Årets investering 3 600 2 871
Ackumulerad avskrivning -7 756 -5 086
Årets avskrivning -2 953 -2 670

RESTVÄRDE 17 995 17 348 
 
MASKINER OCH INVENTARIER  
Ing anskaffningsvärde 566 391 535 203
Årets investering 42 986 32 500
Årets utrangeringar/försäljning -4 052 -1 312
Ackumulerad avskrivning -417 418 -371 424
Återförd avskrivning på sålt/utrangerat 4 052 1 002
Årets avskrivning -48 622 -46 996

RESTVÄRDE 143 336 148 975 
  
PÅGÅENDE NYANLÄGGNING  
Ingående anskaffningsvärde 7 899 13 464
Korrigering ingående anskaffningsvärde 2017, 
pga fel i 2016 utgående värde  
Årets investering 15 687 4 399
Aktiverat som anläggningstillgång -7 781 -9 964

RESTVÄRDE 15 805 7 899

SUMMA  177 136    174 222
  
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

   
 191231 181231

Andelar i LTU Holding AB 100% 100%
Innehavets omfattning  
Nominellt värde 1 000 st aktier á 100 kr  
Ingående anskaffningsvärde 8 741 8 201
Årets anskaffningar - aktieägartillskott 1 000 1 000
Årets justering av fg års resultat -318 390
Årets resultatandel 453 -850

SUMMA  9 876 8 741

Värdet på LTU:s innehav av aktier har ökat med 1 134 tkr under året. 
Ökningen består av årets kapitaltillskott 2019 med 1 mnkr som har tilldelats 
LTU Holding AB och har redovisats som ett ägartillskott.

LTU Holdings resultat har för 2018 justerats med: återföring av prel resultat 
859 tkr, samt slutligt resultat 2018 -1 169 tkr = -318 tkr
Preliminärt resultat 2019 uppgår till 453 tkr.

Not
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   Periodavgränsningsposter

  
 191231 181231

Förutbetalda hyreskostnader 43 323 42 756
Övriga förutbetalda kostnader 16 531 12 482

SUMMA  59 854 55 238 
 
UPPLUPNA BIDRAGSINTÄKTER PER FINANSIÄR  
Vetenskapsrådet 119 958
Vinnova  13 704 11 715
Formas  1 902 2 514
Statens energimyndighet 8 932 7 304
Tillväxtverket 1 313 912
Länsstyrelser 89 53
Statliga myndigheter övr 10 500 5 529
Univ. och högskolor 1 383 419
Kommuner  2 381 2 923
Landsting  14 503 11 135
Svenska företag 16 456 7 360
Övriga sv stiftelser 9 204 9 191
Kempestiftelsen 7 130 6 401
Wallenbergsstiftelsen 18 661 15 003
Riksb jub fond 0 6
Övriga statliga enheter  346 0
Mistra  1 691 2 530
SSF  9 039 3 995
STINT  32 0
EU ramprogram 22 765 18 082
EU strukturfonder 13 423 12 371
EU, interreg 13 295 15 286
Utländska företag, org 2 824 1 375

SUMMA  169 692 135 062

Posten avser fordringar för upparbetade kostnader i bidragsfinansierade pro-
jekt där medel utbetalas i efterhand. 
Övriga statliga enheter: ny från 2019, avser Riksbankens jubileumsfond, 196 
tkr och Verket för innovationssystem 150 tkr.

  
Övriga upplupna intäkter-inomstatliga 199 518
Övriga upplupna intäkter-utomstatliga 5 244 8 990

SUMMA  5 443 9 508

TOTALT  234 989 199 808 

 

Not
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                    Statskapital      

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

Utgående balans 2018 585 13 725 -4 524 106 264 855 17 723 65 682 358 152

Ingående balans 2019 585 13 725 -4 524 106 264 855 17 723 65 682 358 152
Föregående års kapitalförändring   -460  66 289 -147 -65 682 0
Årets kapitaltillskott LTU Holding AB  1 000      1 000
Årets kapitalförändring       65 463 65 463

Summa årets förändringar  1 000 -460 0 66 289 -147 -219 66 463

Utgående balans 2019 585 14 725 -4 984 106 331 143 17 576 65 463 424 616

Statskapital LTU Holding AB = start +4 000 tkr, kap.tillskott 2012 +2 925 tkr, kap.tillskott 2013 +1 800 tkr, kap.tillskott 2014 +1 000 tkr, 
kap.tillskott 2015 +1 000 kr, kap.tillskott 2016 + 1 000 tkr, kap.tillskott 2017 1 000 tkr, kap.tillskott 2018 1 000tkr, kap.tillskott 2019 1 000 tkr = 14 725 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/ forskarut-
bildning. 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 avgiftsbe-
lagd 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     163 801  30 066 193 867

Uppdragsverksamhet     8 743  457 9 200

Summa     172 544  30 523 203 067

Forskning/utbildning på forskarnivå        

Utbildning på forskarnivå och forskning     176 776 1 000 35 542 213 318

Uppdragsverksamhet     8 833  -602 8 231

Summa     185 609 1 000  34 940 221 549

Totalt     358 153 1 000 65 463 424 616

   Myndighetskapitalet

   Avräkning med statsverket

  
 191231 181231

ANSLAG I RÄNTEBÄRANDE FLÖDE  
Ingående balans 0 0
 - Redovisat mot anslag 1 113 077 1 088 950
 - Anslagsmedel som tillförts räntekonto -1 113 077 -1 088 950

UTGÅENDE BALANS AVSEENDE ANSLAG I 
RÄNTEBÄRANDE FLÖDE 0  0 

  

   Kassa och bank

  
 191231 181231

Behållning räntekonto i RGK 670 729 593 187
Valutakonton  44 367 13 266
ICA Banken -63 -44

SUMMA  715 033 606 409
  
Beviljad räntekontokredit enligt regleringsbrev 0 0

NOTER BALANSRÄKNING, TKR

Not

16
Not

15

Not

17
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 191231 181231

Arbetsgivaravgift 18 324 17 747
Mervärdesskatt 2 497 3 768
Övriga skulder till andra myndigheter 11 783 11 256

SUMMA  32 604 32 771

   Lån i Riksgäldskontoret 

  
 191231 181231

INGÅENDE BALANS 124 047 135 941
Årets upptagna lån 28 123 27 467
Årets/ackumulerad amortering -25 082 -39 361

UTGÅENDE SALDO 127 088 124 047 

Ökningen av lånen är en följd av ökningen av investeringar.
  
Beviljad låneram 165 000 200 000 
 

  

  
 191231 181231

Ingående avsättningar för pensioner 3 733 4 648
 + årets pensionskostnad 1 636 2 485
 - årets pensionsutbetalningar -2 807 -3 400
Utgående avsättningar 2 562 3 733
Övriga avsättningar  10 063 10 001

UTGÅENDE SALDO 12 625 13 734

Årets pensionsförpliktelser för delpensioner utgör 2 562 tkr och avser 
11 personer.
Övriga avsättning uppgår till 6 063 tkr för kompetensutvecklingsmedel. 
Resterande 4 000 tkr avser återställnings- och rivningskostnader för 
testanläggning i Piteå vid ev nedläggning.

  Övriga kortfristiga skulder

  
 191231 181231

Avräkning EU-medel 44 367 13 266
Personalens skatter 17 855 17 483
Övriga skulder -113 285

SUMMA  62 109 31 034

Avräkning EU-medel avser medel på valutakontot i koordinatorsprojekt. 

  Leverantörsskulder

  
 191231 181231

Leverantörsskulder - utomstatliga 52 145 54 583
Leverantörsskulder - utländska leverantörer 2 343 3 039

SUMMA  54 488 57 622

  

  
 191231 181231

ÖVRIGA FÖRUTBETALDA INTÄKTER  
Förutbetalda intäkter- inomstatliga 1 002 269
Förutbetalda intäkter- utomstatliga 15 644 13 535

SUMMA  16 646 13 804
  

SUMMA  461 685 423 717
  
OFÖRBRUKADE BIDRAG - INOMSTATLIGA  
Förbrukas inom 3 månader 45 264 39 399
Förbrukas inom 4-12 månader 135 793 118 197
Förbrukas inom 1-3 år 63 685 60 977

SUMMA  244 742 218 573
  
Oförbrukade bidrag med inomstatlig motpart uppgår till 244 742 tkr. 

Noten har tagits fram i enlighet med HfR redovisningsråds rekommen-
dation. Metoden innebär en schablonberäkning av den genomsnittliga 
omsättningshastigheten/ förbrukningstakten. Förbrukningstakten för 
bidragsverksamhet med statlig finansiering bedöms sammantaget  
vara linjär. Från 2019 har beräkningsmodellen ändrats till att baseras på 
oförbrukade bidrag istället för intäkter. Siffrorna för 2018 har räknats om 
enligt den nya beräkningsmodellen för att kunna jämföras med 2019.   
  

  Periodavgränsningsposter

  
 191231 181231

UPPLUPNA KOSTNADER  
Upplupna semesterlöneskulder 45 598 46 546
Upplupna löneskulder 11 470 12 032
Övriga upplupna kostnader 27 873 23 175

SUMMA  84 941 81 753
  
OFÖRBRUKADE BIDRAG PER FINANSIÄR  
Vetenskapsrådet 14 406 15 052
Vinnova  71 423 67 842
Forte  2 171 1 627
Formas  55 132 49 212
Statens energimyndighet 51 494 40 614
Tillväxtverket 0 0
Länsstyrelser 1 059 1 499
Statliga myndigheter övr 47 603 39 826
Univ. och högskolor 653 538
Landsting  2 883 3 320
Kommuner  4 760 5 564
Svenska företag 6 530 6 485
Övriga privata 0 407
Övriga sv stiftelser 13 129 13 067
Kempestiftelsen 35 719 34 956
Riksb jub fond 0 445
Övriga statliga enheter 9 0
Wallenbergsstiftelsen 958 1 799
SSF  486 909
STINT  1 357 1 053
Mistra  52 0
EU ramprogram 46 405 41 695
EU strukturfonder 2 421 830
Utländska företag, org 1 448 1 420

SUMMA  360 098 328 160
  

Övriga statliga enheter: ny från 2019 

Posten innehåller förskott från externa bidragsgivare 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.   
  

Kortfristiga skulder till andra myndigheter

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelserNot

18

Not

19

Not

20

Not

21

Not

22

Not

23
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VÄSENTLIGA UPPGIFTER

  2019 2018 2017 2016 2015

UTBILDNING OCH FORSKNING      
     

Totalt antal helårsstudenter1 7 485 7 456 7 599 7628 76714

 andel kvinnor 49% 49% 47% 50%  
 andel män 51% 51% 53% 50%  
Kostnad per helårsstudent (tkr) 97 93 92 95 93
Totalt antal helårsprestationer1 6 168 6 214 6 342 6273 6 4834

 andel kvinnor 51% 50% 49% 50%  
 andel män 49% 50% 51% 50%  
Kostnad per helårsprestation (tkr) 118 112 111 115 109
Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst)3 40,9 27 25 29 11
Totalt antal nyantagna doktorander 108 75 92 83 131
 andel kvinnor 46% 36% 39% 35% 35%
 andel män 54% 64% 61% 65% 65%
Totalt antal doktorander med någon aktivitet (hela året) 544 551 570 566 625
 andel kvinnor 40% 37% 36% 36% 34%
 andel män 60% 63% 64% 64% 66%
Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 293 312 317 329 327
 andel kvinnor 40% 40% 36% 36% 34%
 andel män 60% 60% 64% 64% 66%
Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) 0 0 0 0 0
Genomsnittlig studietid för licentiatexamen 2,7 2,7 2,6 2,4 2,3
Genomsnittlig studietid för doktorsexamen 4,3 4,3 4,5 4,1 4,2
Totalt antal doktorsexamina 78 59 68 81 82
 andel kvinnor 31% 27% 25% 30% 
 andel män 69% 73% 75% 70% 
Totalt antal licentiatexamina 34 34 32 43 35
 andel kvinnor 41% 35% 34% 23% 
 andel män 59% 65% 66% 77% 
Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer5 868 882 850 885 673
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation5 1 142 1 050 1 092 1 086 1 432

PERSONAL     
Totalt antal årsarbetskrafter 1 365 1 341 1 347 1 422 1 453
 andel kvinnor 48% 47% 46% 45% 44%
 andel män 52% 53% 54% 55% 56%
Medelantal anställda 1 655 1 591 1 667 1 765 1 736
Totalt antal lärare (årsarb.) 580 557 547 578 593
 andel kvinnor 37% 36% 36% 36% 35%
 andel män 63% 64% 64% 64% 65%
Antal disputerade lärare (årsarb.) 485 467 464 482 487
 andel kvinnor 33% 33% 33% 33% 32%
 andel män 67% 67% 67% 67% 68%
Antal professorer (årsarb.) 149 150 143 140 136
 andel kvinnor 29% 27% 27% 22% 18%
 andel män 71% 73% 73% 78% 82%

EKONOMI     
Intäkter totalt (mnkr), varav 1 793 1 696 1 625 1 639 1 629
   utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 767 749 714 708 694
 – andel anslag (%) 93% 94% 94% 94% 96%
 – andel externa intäkter (%) 7% 6% 6% 6% 4%
   Forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 1 026 947 911 935 936
 –andel anslag (%) 38% 40% 40% 39% 38%
 –andel externa intäkter (%)  62% 60% 60% 61% 62%
Kostnader totalt (mnkr) 1 728 1 629 1 636 1 687 1 677
 –andel personal (%) 64% 65% 64% 64% 64%
 –andel lokaler (%) 12% 12% 13% 13% 12%
Lokalkostnader per kvm (kr)2 1 715 1 650 1 650 1 546 1 437
 –andel av justerade totala kostnader (%) 12,1% 12,4% 12,4% 11,8% 11,2% 
Balansomslutning (mnkr) 1 175 1 041 950 945 1 053
 – varav oförbrukade bidrag 360 328 309 280 295
 – varav årets kapitalförändring 65 66 -12 -49 -48
 – varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 425 358 291 302 351

1 Exklusive uppdragsutbildning och beställd utbildning.     
2 Enligt SUHF:s modell åren 2013-2015.     
3 Exklusive Erasmus mundus, tredjelandsstudenter (betalar ej full avgift).     
4 Uppgifterna från Årsredovisning 2015 är justerade.     
5 Ny definition från 2017. 
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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:  
2019-01-01-2019-12-31.

Ordförande utsedd av regeringen

Eva Nordmark (201901–201908) 44 tkr
Folksam sak, vice ordförande.

Jan-Ove Östensen (201909-201912) 41 tkr

Rektor för Luleå tekniska universitet 

Birgitta Bergvall-Kåreborn  1 333 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  28 tkr

Jan-Ove Östensen (201901-201908) 

Markus Gustafsson  28 tkr
Styrelseledamot i: Haldex AB, Communication Management North AB,  
Gamechange AB, Gamechange International AB, Invest in Norrbotten AB, 
Mobilaris AB, Mobilaris Industrial Solution AB, Mobilaris National Security AB, 
United Minds Samhällsanalys AB, Xolaris AB.

Mikael Nyström  28 tkr

Ann Persson Grivas  28 tkr
Entry Point North AB, styrelseledamot; LFV Holding AB, ordförande; LFV 
Aviation Consulting AB, ordförande; NUAC HB, extern firmatecknare; LFV, 
styrelseledamot.

Mikael Ramström  28 tkr

Åsa Sundqvist 28 tkr
LKAB nät, ordförande; EIT RawMaterials, styrelseledamot; Nordic Rock Tech 
Centre AB, ordförande; SWERIM AB, styrelseledamot; Stiftelsen Hjalmar 
Lundbohm Research Centre II, ordförande; Stiftelsen LKAB Excellence  
Centre, ordförande; 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 729 tkr

Wolfgang Birk  451 tkr
Styrelseledamot inom CoSEI Europe AB; Predge AB;  
Predge Holding AB; OProVAT EF.

Maria Viklander  1 037 tkr
 

Studeranderepresentanter

Anna Ahnér (201901-201906) 14 tkr
Stiftelsen Luleå studentlokaler, styrelseledamot; Stiftelsen Set. M. Kempe, 
ordförande; Kårhusresturangen i Luleå AB, ägarrepresentant.

Oscar Eriksson (201901-201912) 28 tkr
Teknologkåren, ordförande; Kårhusresturangen i Luleå AB,  
ägarrepresentant; Career Centers, styrelseledamot; Stiftelsen Luleå  
studentlokaler, styrelseledamot; Stiftelsen Set. M. Kempe, ledamot.

Maria Rodiouchkina 217 tkr

Amanda Halvarsson (201907-20191212)  14 tkr
Luleå studentkår, ordförande; Kårhusresturangen i Luleå AB, ägarrepresentant; 
Career Center, styrelseledamot; Stiftelsen Luleå studentlokaler, styrelseledamot.

Axel Lindgren (f.o.m. 20191213)
Luleå Studentkår, vice ordförande

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.

UPPGIFTER OM 
UNIVERSITETSSTYRELSEN 
2019
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I enlighet med kraven i förordning 2007:603 har univer-
sitetet bedrivit ett systematiskt arbete med intern styrning 
och kontroll. Med intern styrning avses det strukturerade  
arbetet med verksamhetsplanering och uppföljning där 
riskarbetet utgår från universitetets Vision LTU 2020, 
övergripande mål för verksamheten och omvärldsanalys. 
Med intern kontroll avses kontroll av att den löpande 
verksamheten bedrivs enligt gällande lagar, regler  
och policys där riskanalysen utgår från universitetets  
verksamhetskarta. Kontroller och resultat sammanställs  
i en internkontrollplan. 

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

Inför planeringsperioden 2017–2018 samt 2019 
genomfördes en strategidag då risker identif ierades  
och prioriterades. Arbetet ledde till ett antal prioriterade 
utmaningar och risker inom områdena forskning,  
utbildning och kultur och miljö. Dessa blev utgångs-
punkter för de strategiska satsningar som fastställdes för 
perioden. De satsningar som gjordes bedöms ha bidragit 
till en minskning av riskerna, men de kvarstår då de är av 
karaktären ”inbyggda verksamhetsrisker”. 

Den ekonomiska utvecklingen visar en positiv 
utveckling. Ökade forsknings- och utbildningsanslag  
samt ökade externa medel gör att årets resultat visade på  
ett överskott om 65 mnkr.   

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 2019 har ett antal åtgärder vidtagits för att 
ytterligare förbättra och säkra den interna miljön. Bland 
annat har två nya befattningar inrättats inom it-säkerhet 
och informationssäkerhet, dels en it-säkerhetschef, dels en 
informationssäkerhetsamordnare. Under året har univer-
sitetet dessutom tydliggjort strukturen i det förebyggande 
arbetet mot oredlighet i forskning. Två forskningsetiska 
ombud och en forskningsetisk kommitté har inrättats, 
regler och riktlinjer för den vetenskapliga verksamheten 
har reviderats och arbetet med dokumentation av forsk-
ningsdata har prioriterats. Utöver det har ett arbetssätt 
fastlagts och tillämpats för handläggning och utredning 
av hälsobesvär kopplade till inomhusmiljön och misstänkt 
byggnadsrelaterad ohälsa (BRO). En omfattande genom-
gång och revidering har skett av Riktlinjer för hantering 
av kris och katastrof samt hantering av allvarlig skada 
eller dödsfall.

En översyn av processen för själva arbetet med intern 
styrning och kontroll och riskhantering har pågått under 
året, dels med anledning av beslut om en ny vision,  
dels på grund av förändringar i Förordning om intern  
styrning och kontroll.

Internrevisionen avrapporterade granskningar inom 
fyra områden under 2019; Systematiskt arbetsmiljöarbete, 
Studentrekrytering, Intern styrning och kontroll vid 
institution samt Informationssäkerhetsarbetet. I intern-
revisionsplanen för 2019 ingår även en granskning  
av forskarutbildningen – doktorandernas situation. 
Denna avrapporteras till universitetsstyrelsen 2020.  
Med anledning av internrevisionens iakttagelser och  
rekommendationer har universitetsstyrelsen beslutat  
om åtgärder, vilka ska genomföras av verksamheten. 
Internrevisionen har även följt upp hur universitetet har 
hanterat beslutade åtgärder med anledning av tidigare 
granskningar enligt granskningsplan. 

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

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

Luleå 19 februari 2020

 Jan Berg  Birgitta Bergvall-Kåreborn  Wolfgang Birk 
  rektor

 Oscar Eriksson  Ann Persson Grivas  Markus Gustafsson

 Axel Lindgren  Mikael Nyström  Mikael Ramström

 Maria Rodiouchkina  Åsa Sundqvist  Birgitta Vallgårda

                                             Maria Viklander

Jan-Ove Östensen 
ordförande
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 Luleå tekniska universitets styrmått och mål för 2020

I universitetets interna styrning används tolv 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
  2015 2016 2017 2018 2019 2020

Utbildning
Antal doktorsexamina 82 81 68 59 78 105
Beskrivning: Antal avlagda doktorsexamina 

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

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

Kvarvarande studenter efter ett år 74% 76% 75% 72% 72% 80%
Beskrivning: Antal kvarvarande studenter lp 1 eller lp 3 år 2 / 
Antal registrerade år 1. 

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

Studenternas nöjdhet med campus och lärandemiljön 72% 70% 70% 69% 61% 72%
Beskrivning: Resultatet hämtas ur studentenkäten** 

Forskning
Andel högkvalitativa artiklar och konstnärliga produktioner  66% 67% 86% 88% 89% 80%
Beskrivning: Antal högkvalitativa/ Totalt antal*

Antal adjungerade professorer och gästprofessorer 72 86 87 85 84 90
Beskrivning: Sammanlagda antalet anställda med befattningen 
adjungerade professorer och gästprofessorer

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

Andel forskningsämnen med hög handledarkapacitet 51% 54% 54% 63% 59% 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 76% Mäts ej Mäts ej Mäts ej Mäts ej ***)
Beskrivning: Resultatet hämtas ur medarbetarenkäten 
      
Medarbetarindex 73% 73% Mäts ej Mäts ej Mäts ej ***)
Beskrivning: Resultatet hämtas ur medarbetarenkäten 

Andel lärare med vetenskaplig/konstnärlig kompetens 81% 80% 81% 79% 78% 85%
Beskrivning: Antal disputerade lärare/antal lärare 

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

*) Definitionen har förändrats from 2017 då konferensartiklar exkluderats helt från måttet.
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.
 
**) Svarsfrekvens Nöjdstudentindexenkät 2017: 19%, 2018: 18%, 2019: 19,4%.
***) Måttet är under omarbetning varför inga mål anges.
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UNIVERSITETETS  
HISTORIA

1970 1980 1990
1971-1972
Sveriges 5:e tekniska högskola 
inrättas den 1 juli, ges namnet 
Högskolan i Luleå och maskin-
linjen 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.

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. Stiftelsen 
Centek bildas.

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

1987-1988
Lärarutbildningarna flyttar från 
gamla seminariet på Östermalm 
till universitetsområdet på Porsön.

1988-1989
Ett nytt kårhus invigs på universi-
tetsområdet. Teknikens Hus invigs 
den 27 maj 1988.

1989-1990
Högskolan får sina första  
professorer i konstnärligt  
utvecklingsarbete.

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.
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20172000 2010

2018
Universitetet startade en kompletterande 
distansutbildning för sjuksköterskor med 
utländsk examen från land utanför EU/
EES och en forskarskola vars syfte är att 
stärka lärarutbildningen. Universitetet 
fick uppdraget att koordinera Cloudberry 
Datacenters och Musikhögskolan vid 
Luleå tekniska universitet firade 40-års-
jubileum. 

Universitetet startade en arktisk
snöakademi och blev värd för Svenskt
Vattenkraftcentrum och Drizzle. En
miniatyrsatellit, byggd och utvecklad
vid universitetet, gick i omloppsbana
runt jorden och nya forskningsrön om
möjligheterna till vatten på Mars fick stor
uppmärksamhet. Sveriges första och
enda civilingenjörsutbildning i rymdteknik
firade 20-årsjubileum.

2019
Nio nya professorer installerades och 
fem adjungerade professorer. En av 
Sveriges första testmiljöer för femte 
generationens mobiltelefoninätverk, 5G, 
invigdes. 

Flera viktiga samverkansavtal ingicks 
under 2019. Samverkansavtal slöts bland 
annat med LKAB, Skogsindustrierna, 
forskningsinstitutet RISE, Skellefteå 
kommun och Piteå kommun. 

I november var Luleå tekniska universi-
tet värd för Sjunde utvecklingskonferen-
sen för Sveriges ingenjörsutbildningar. 
Totalt deltog 235 personer på konferen-
sen varav drygt 60 från Luleå tekniska 
universitet.

Universitet utsågs till elitidrottsvänligt 
lärosäte för åren 2020–2022. Det innebär 
att elitidrottande studenter får stöd att 
klara av både studier och idrottskarriär.

2000
Start av MRC (Mäkitalo Research 
Center), ett internationellt forsk-
ningscentra 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.

2005
Universitetsstyrelsen fattar beslut 
om att flytta Institutionen för  
hälsovetenskap från Boden till 
universitetsområdet i Luleå.

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

2010
Excellencecentrumet CAMM etable-
ras på universitetet som en del av 
regeringens strategiska satsning för 
hållbart nyttjande av naturresurser 
inom gruv- och mineralområdet.
 

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

2012
Världens modernaste orgel, Orgel 
Acusticum vid Luleå tekniska  
universitet, invigs av poplegenden  
Benny Andersson. Universitetet får 
i uppdrag att samordna gruvforsk-
ningen 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 viktig del av Europeiska unionens 
hittills största råvarusatsning Raw 
Materials.
 

2015
Universitetet inviger en stor satsning 
på rymdforskning.
 

2016
Rymdforskningen vid universitetet 
beviljas prestigefull forskningsfinan-
siering från Knut och Alice Wallen-
bergs stiftelse. För att främja forsk-
ning om snö, is och klimatpåverkan 
arrangerades den första internatio-
nella konferensen Frozen i maj.
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