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1. Inledning 
1.1  Bakgrund 
”För att styrningen ska bli effektiv krävs att den övergripande styrningens struktur och form liksom den värdering som 
man vill ska prägla verksamheten samspelar med medarbetarnas roller, ansvar, de verktyg och rutiner som används 
samt medarbetarnas motivation.” 1 

Att styra ett universitet är komplext. Trender och skeenden i omvärlden förändras snabbt. Universitetet behöver ha en 
beredskap för att klara av att möta förändringar utan att tappa de långsiktiga målen ur sikte. Även det faktum att 
universitetet befinner sig i en konkurrenssituation till andra lärosäten och högskolor vad gäller studenter, personal och 
forskningsresurser, både nationellt och internationellt, kräver en beredskap för förändrade förutsättningar. Universitetet 
är beroende av att studenter tycker att utbildningarna är attraktiva, att kunniga medarbetare vill jobba i verksamheten 
och att forskningsfinansiärer tilltalas av universitetets arbete. 

Luleå tekniska universitet är en statlig myndighet, vilket medför vissa spelregler för universitetets styrning och besluts- 
fattande. Det innebär bland annat att beakta både vad staten begär och vad avnämare efterfrågar och att ställa detta i 
relation till vad universitetet själv vill åstadkomma. Det måste finnas tydliga kopplingar mellan mål från regeringen och 
universitetets egna mål. Universitetets styrmodell utformas därmed i förhållande till de krav som ställs på universitetet via 
lag och förordning samtidigt behöver den också förhålla sig till den särskilda universitetspraktik som utformats kring 
akademisk autonomi och kollegialitet. 

Universitetets grunduppdrag regleras av olika lagar och förordningar. Universitetets autonomi innebär en rätt att fatta 
självständiga beslut, och göra prioriteringar för att skapa bästa möjliga nytta för universitetets avnämare. För att 
ledningen på olika nivåer ska kunna styra, planera och följa upp verksamheten har universitetet en intern styrmodell. 

1.2 Vad är en styrmodell? 
Begreppet styrmodell ramar in det system av processer, dokument och verktyg som ingår i styrning och ledning av verk- 
samheten, den beskriver hur det går till att besluta om vad som ska utföras. Begreppet omfattar tre delar: styrform (den 
form eller kategori av styrning som organisationen använder, t.ex. mål- och resultatstyrning), styrmedel (kan till exempel 
vara regler, rutiner, arbetsordning) och styrverktyg (till exempel processkartläggning, internredovisning, uppföljningsmått).2 

Mot bakgrund av den kontext som universitetet verkar inom behöver dess styrmodell ta hänsyn till och utgå från de krav 
som ställs på universitetet via den politiska styrningen, samtidigt som vi har att beakta den logik och praxis som följer 
med universitetets interna organisation och kultur. 

Forskning om styrning och ledning har under senare år pekat på att styrmodeller används allt mer adaptivt. Olika former 
och verktyg för styrning och ledning integreras och balanseras utifrån organisationens särskilda logik och uppdrag. På en 
övergripande nivå pratar man om tre grundläggande styrfilosofier eller logiker; byråkrati, management och profession 
(eller tillit).3 

Universitetets styrning omfattar verktyg och förhållningssätt från alla tre områdena. Alla behövs och utmaningen, eller 
komplexiteten, i styrning och ledning av universitetet är att upprätthålla en integrerade och sammanhållen verksamhets- 
styrning som beaktar både icke-materiella (hälsa, kompetens, relationer) som materiella resurser, ekonomiska likväl som 
sociala frågor och där kommunikation för att främja förståelse och mobilisera framtida handling kompletterar mätningar 
och kontroller. Organisationer styrs dock inte bara av modeller och dokument. Styrningen påverkas också av organisa- 
tionskultur, värderingar och attityder. För att styrmodellen ska få genomslag behöver både struktur och kultur beaktas. 

 

 

2. Universitetets interna styrmodell 
2.1 Integrerad och tillitsbaserad verksamhetsstyrning 
Universitetets styrmodell grundar sig på en integrerad verksamhetsstyrning och till detta kopplas de principer som 
identifierats för tillitsbaserad styrning och ledning.4  Den ersätter inte balanserad styrning, vilket har varit universitetets 
tidigare styrmodell, utan innebär en utveckling och betoning av fler aspekter inom styrningen. Förenklat innebär det att 
istället för att fokusera på uppföljning och mätning av mått, läggs ett större fokus på mobilisering: att mobilisera 
medarbetare på olika nivåer i en riktning som stämmer överens med styrningsideal och vision. Det är en styrning som 
omfattar fler dimensioner i verksamheten utöver det ekonomistyrningen står för. Inom denna styrfilosofi bearbetas 
sammanhanget, det vill säga hur olika faktorer som bidrar till organisationens värdeskapande hänger ihop.5 

”Att styra integrerat är att tydliggöra för alla som ingår i organisationen att allt de gör, säger och tycker har ett  
signalvärde och att styrningen, om den verkligen är integrerad, är själva pulsådern för den bärande idén om varför 
organisationen existerar.” 6 

 
1 Ekonomistyrningsverket, Att få rätt saker att hända, 2014:49, 45. 
2 Ekonomistyrningsverket, Att få rätt saker att hända, 2014:49, 44-45. 
3 Den byråkratiska logiken handlar om styrning genom regleringar. Management eller marknadslogik, är styrning som utgår från en konkurrens- 

situation och den professionella logiken är styrning som tar sin utgångspunkt i och ger förtroende till medarbetarna utifrån deras profession, 
kompetens och kunskap. Louise Bringselius, Tillitsbaserad styrning och ledning - ett ramverk. Tillitsdelegationens rapportserie 2017, 6. 

4 Tillitsdelegationens betänkande ”Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten” SOU 2019:43, Stockholm, 2019. 
5 Johansson och Skoog, Integrerad verksamhetsstyrning, Lund, 2015, 77ff. 
6 Johansson och Skoog, Integrerad verksamhetsstyrning, Lund, 2015, 79. 
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För en effektiv styrning krävs att struktur, form och värderingar som eftersträvas samspelar med chefer, ledare och 
medarbetares roller, ansvar, rutiner och motivation.7 Alla i organisationen bidrar till att prägla styrningen, vilket dock inte 
innebär att alla har lika stort ansvar i och för styrning. Ansvaret skiljer sig åt beroende på funktion och position i 
organisationen. Ytterligare en viktig aspekt i integrerad verksamhetsstyrning är att hänsyn inte bara ska tas till interna 
frågor utan också till omvärlden och olika förändringar i samhället. Rapportering är en viktig del, att den innehåller rätt 
information och har intern relevans och tillsammans med planering ger den förutsättningar för beredskap och flexibilitet. 

Chefer och ledare har ett övergripande ansvar att förverkliga universitetets vision och mål. I rollen som chef ingår att 
vara arbetsgivarföreträdare och kulturbärare, med ett särskilt ansvar för att tillse att universitetets värdeord – mod, 
närhet och tillit – genomsyrar organisationen. Universitetets utgångspunkt är att ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas i 
allt beslutsfattande som rör verksamheten. Chefer och ledare ansvarar för att styra och leda verksamheten, medarbetare 
och sig själva. Vidare förväntas alla universitetets chefer och ledare ha en helhetssyn, utöva omvärlds- bevakning och 
agera strategiskt. 

Medarbetarna är universitetets viktigaste resurs för att kunna leverera resultat. Ett bra medarbetarskap kännetecknas av 
ett engagemang och ansvarstagande för arbetsuppgifter och uppdrag och att kunna dela med sig kunskap och 
erfarenheter. Medarbetarskapet innebär också att kunna samverka med allmänheten, studenter och övriga delar av 
organisationen och därigenom bidra till universitetets utveckling. 

2.2 Avgränsning 
Detta dokument ger en beskrivning av universitetets styrmodell på en övergripande nivå. Den reglerar inte i detalj hur 
universitetets olika beslutande och beredande organ arbetar. Styrmodellen konkretiseras och beskrivs mer detaljerat i en 
rad olika dokument; arbets- och delegationsordningar, policys, regler, riktlinjer och arbetsrutiner. I detta dokument 
refereras till ett antal primära dokument, men de beskrivs inte i detalj. Alla styrdokument som det refereras till finns 
samlade på webben https://www.ltu.se/ltu/Organisation/Regelsamling 

 

 

3. Organisation och styrning 
3.1 Organisation 
Universitetet är organiserat i ett antal institutioner och ett gemensamt och samlat verk- samhetsstöd. Prefekterna är chef 
för institutionerna och uppdraget omfattar även institutionens centrumbildningar. I styrningsprocessen för utbildning och 
forskning finns två fakultetsnämnder. En nämnd för området teknisk utbildning och forskning, benämnd tekniska 
fakultetsnämnden, och en nämnd för utbildning och forskning inom områdena samhälls- vetenskap, hälsovetenskap, 
utbildningsvetenskap, humaniora och konstnärligt arbete, benämnd filosofiska fakultets- nämnden. Dekanerna är 
ordförande för fakultetsnämnderna. Verksamhetsstödet är uppdelat i ett antal avdelningar och varje avdelning leds av en 
chef som ansvarar för genomförande av verksamhetsuppdrag inom ramen för tillgängliga resurser. 
Se även Arbetsordning för Luleå tekniska universitet. 

3.2 Beslutande och beredande organ 
Inom universitetet finns flera beslutande organ, till exempel universitetsstyrelse och rektors beslutsmöte. Rektor har 
delegerat beslutsbefogenheter till fakultetsnämnderna och ordförande för fakultetsnämnderna, till prefekt och till chef för 
verksamhetsstödet. I universitetets besluts- och delegationsordning och arbetsordning framgår beslutsbefogenheter för 
olika organ och beslutsfattare inom organisationen. Här beskrivs även vilka ansvarsområden som ingår i uppdragen som 
chef eller ledare. 
Läs mer i Arbetsordning för Luleå tekniska universitet, Rektors besluts- och delegationsordning och Delegationsordning 
verksamhetsstödet 

3.3 Kultur och värdegrund 
Utgångspunkten för vars och ens yrkesroll är att universitetet som statlig myndighet omfattas av en värdegrund som vilar 
på demokratiska värderingar och på medborgarnas uppdrag. Arbetet utövas enligt givna lagar och förordningar och utgår 
från den statliga värdegrunden som bland annat betonar objektivitet, saklighet och allas likhet inför lagen. Universitetet 
styrs också av de lagar som ska bidra till öppenhet och insyn i verksamheten. Universitetets värdeord - mod, närhet och 
tillit – ska prägla arbetssätt, kultur, chefskap och ledar- och medarbetarskap. Universitetets medarbetarpolicy beskriver 
förväntningar på medarbetare och ledare. 
Se även Medarbetarpolicy 

3.4 Intern styrning och kontroll 
Enligt Förordning om intern styrning och kontroll (2007:603) ansvarar myndighetsledningen för att det finns en process 
för intern styrning och kontroll vid Luleå tekniska universitet som fungerar på ett betryggande sätt. Denna process ska 
säkerställa att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör sina uppgifter, uppnår verksamhetens mål och uppfyller kraven i 
myndighetsförordningen (2007:515). Processen för intern styrning och kontroll ska även förebygga att verksamheten 
utsätts för korruption, otillbörlig påverkan, bedrägeri och andra oegentligheter. 
Läs mer i Riktlinjer för intern styrning och kontroll vid Luleå tekniska universitet 

 

7  Ekonomistyrningsverket, Att få rätt saker att hända, 2014:49, 45. 
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3.5 Rektors kvalitetsrapport 
Kvalitetsrapporten har till syfte att sammanfatta resultat från det årliga kvalitetsarbetet samt presentera förslag på 
förbättringsåtgärder inför kommande verksamhetsår. Rapporten följer upp universitetets kvalitetsledningssystem på ett 
övergripande plan. Rektor fastställer rapporten och ansvarar för att årligen informera universitetsstyrelsen om de resultat 
som framgår av rapporten. 
Se även avsnitt 5.3 Uppföljning nedan, Kvalitetsutvärderingar av utbildning och forskningsämnen  

3.6 Planering och uppföljning 
Planering och uppföljning för universitetets olika verksamhetsdelar sker utifrån en 2-årig cykel. Verksamheten följs  
upp vid tre tillfällen under året. Universitetet har också särskilda modeller för utvärdering av utbildningar och 
forskningsämnen. 
Läs mer under avsnittet Årshjul för planering och uppföljning 

3.7 Studentinflytande 
Det som särskiljer universitet från många andra myndigheter är att studenterna har rätt att vara representerade i 
beslutande och beredande organ. Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som 
har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. 
Läs mer i riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 

3.8 Styrdokument 
Internt inom universitetet regleras arbetet av en rad styrande dokument. Dessa delas in i policy, regler, riktlinjer och 
arbetsrutiner. 
Läs mer i Riktlinjer för hantering av styrande dokument 

3.9 Vetenskaplig oredlighet 
Av Högskolelagen framgår att vetenskapens trovärdighet och god forskningssed ska värnas i universitetets verksam- 
het. Om universitetet genom en anmälan eller på annat sätt får kännedom om en misstanke om oredlighet i forskning, 
konstnärligt utvecklingsarbete eller annat utvecklingsarbete har universitetet en skyldighet att utreda misstankarna. Med 
detta ansvar för utredning följer ett ansvar att fatta beslut om åtgärder med anledning av utredningens resultat, 
innefattande beslut om relevanta sanktioner. 
Läs mer i Riktlinjer för prövning av oredlighet i forskning och andra avvikelser från god forskningssed vid Luleå tekniska 
universitet 

3.10 Vision och strategisk plan 
Universitetets verksamhet styrs av nationella lagar och förordningar. Därtill har universitetet tagit fram vision, mål och 
strategier, vilka utformats i relation till universitetets större utmaningar och möjligheter. Vision och huvudstrategier 
omformuleras ungefär vart 10:e år. En mer kortsiktig strategisk plan tas också fram i samband med ny vision. 
Läs mer i Vision och Strategisk plan 

 

 

4. Styrmodellens arbetssätt 
4.1 Tre övergripande arbetssätt 
Vid Luleå tekniska universitet utövas styrningen med hjälp av tre övergripande arbetssätt, vilka ska stödja styrning och 
utveckling av grunduppdrag och beslutade mål och strategier för perioden. 

• Verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling – säkerställer att fakultetsnämnder, institutioner 
och verksamhetsstöd utvecklar sina ansvarsområden systematiskt och medvetet. 

• Resursfördelning – säkerställer fördelning av resurser inom universitetet i enlighet med underlag 
och riktlinjer 

• Intern styrning och kontroll – säkerställer en ändamålsenlig och effektiv verksamhet där risker 
identifieras och hanteras. 

4.2 Principer för verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling 
För att kunna styra och leda universitetets utveckling genomförs en systematisk planering och uppföljning av  
verksamheten. Det betyder att universitetet kontinuerligt planerar, följer upp och analyserar verksamheten och dess  
resultat. Utifrån analyserna prioriterar och planerar universitetet utvecklingsaktiviteter och arbetsinsatser, vilka fastställs i 
verksamhetsplaner och som sedan följs upp kontinuerligt. Universitetet tillämpar en tvåårig planeringsperiod. Samtliga 
dokument och planer i planerings- och uppföljningsprocesserna omfattar därmed två år. 

Utvecklingsaktiviteter kan ledas och styras på olika sätt. Det är graden av förändring och komplexitet som avgör val av 
arbetsform. Större förändringsarbete genomförs som uppdrag eller projekt enligt fastställd projektmodell. Mindre 
avvikelser och brister åtgärdas kontinuerligt och när det bedöms relevant upprättas särskilda handlingsplaner. Inom 
universitetet används ett processorienterat arbetssätt som stöd för ett kontinuerligt förbättringsarbete av rutiner och 
arbetsflöden. 
Läs mer om Processorienterat förbättringsarbete och universitetets projektmodell 



6 

 

 

4.3 Principer för resursfördelning 
Universitetet tillämpar olika modeller för intern resursfördelning inom 

‐ Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

‐ Forskning och utbildning på forskarnivå 

‐ Indirekta kostnader 

Resursfördelningsmodellen ska stödja strategi och uppsatta mål för verksamheten. Modellen är flexibel för att kunna 
anpassas till regeringens nationella modell för anslagstilldelning. 
Se även Resursfördelningsmodell och de årliga planeringsförutsättningarna. 

4.4 Principer för intern styrning och kontroll 
Universitetets ledning ansvarar för att det finns en process för intern styrning och kontroll som fungerar på ett be- 
tryggande sätt. I processen ingår att identifiera, värdera, besluta om åtgärder och följa upp väsentliga risker i verk- 
samheten som kan påverka universitets förmåga att fullgöra sina uppgifter och nå sina mål. Riskhantering utgör en 
integrerad del av allt beslutsfattande inom universitetet. Det är inte enbart ett ansvar för universitetsledningen utan ett 
ansvar för alla ledningsfunktioner inom universitetets olika delar. Riskhanteringen kan därmed se olika ut beroende på 
den enskilda verksamhetens behov. Institutionerna och verksamhetsstödet har att hantera så kallade specifika risker, 
det vill säga risker som de själva identifierar och som inte återfinns på den övergripande nivån. 
Läs mer i Riktlinjer Intern styrning och kontroll vid Luleå tekniska universitet 

 

 

5. Årshjul för planering och uppföljning 
5.1 Inledning 
Styrmodellen omsätts årligen i universitetets planerings- och uppföljningsprocesser. I den årliga processen förenas 
universitetets uppdrag, vision och mål med arbetssätten: 

‐ Verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling 

‐ Resursfördelning 

‐ Intern styrning och kontroll. 

I dessa processer ingår återkommande dialoger och beslutstillfällen där rektor och universitetsstyrelsen utövar sin 
styrning. 

Planeringsprocessen är en återkommande process för att planera och dimensionera universitetets verksamheter och 
resurser. Processen syftar till att ge rektor ett beslutsunderlag för prioritering och styrning av verksamheten, ge 
institutionerna och verksamhetsstödet mål, resurser och ramar för sina uppdrag. 

Uppföljningsprocessen är en kontinuerlig process för att följa upp, rapportera och styra verksamhet och resurser så att 
universitetet utvecklas i beslutad riktning. Processen ska ge rektor och chefer underlag för att vidta åtgärder och styra i 
beslutad riktning. 

5.2 Planering 

5.2.1 Årliga beslut till följd av planeringsprocessen 
Riksdagen och regeringen har det övergripande ansvaret för lagstiftning, mål och ekonomiska ramar för högre ut- 
bildning och forskning i Sverige. Universitetet är en statlig myndighet som sorterar under Utbildningsdepartementet. 
Vårpropositionen, budgetpropositionen och regleringsbrevet ligger till grund för universitetets interna planeringsdoku- 
ment, vilka bland annat består av planeringsförutsättningar och verksamheternas verksamhetsplaner. 

Planeringsprocessen styrs av en rad återkommande tidpunkter. Under våren sker en verksamhetsanalys som ligger till 
grund för beslut om prioriteringar på universitetsövergripande nivå, vilka fastställs av rektor i form av ”Planerings- 
förutsättningar”. Fakultetsnämnder, institutionerna och verksamhetsstödet arbetar med sina verksamhetsplaner under 
hösten utifrån de beslutade prioriteringarna. I januari fastställer rektor verksamhetsplanerna för fakultetsnämnderna, 
institutionerna och verksamhetsstödet. 
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A. Dokument från regeringen 

Vårproposition 

Regeringens ekonomiska vårproposition innehåller förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. 
Riktlinjerna syftar till att ange politikens inriktning inför hösten budgetproposition. 

Budgetproposition 

Budgetpropositionen överlämnas från regeringen till riksdagen i september varje år. Denna proposition innehåller 
regeringens förslag till statens budget för kommande år samt övriga förslag och bedömningar som följer av riksdags- 
ordningen och budgetlagen. 

Regleringsbrev 

Regleringsbrevet är regeringens årliga instruktion till myndigheterna och innehåller budget och uppdrag. När riksdagen 
har fattat beslut om statens budget verkställs detta beslut bland annat genom regleringsbreven. Regeringen kan 
självständigt under året ändra myndigheternas regleringsbrev. Med byte av regering kan nya uppdrag och mål tillkomma. 
Universitetet har två regleringsbrev, dels det regleringsbrev som gäller hela universitetssektorn, dels det särskilda 
regleringsbrevet för Luleå tekniska universitet. 

 

B. Dokument till regeringen 

Budgetunderlag 

Ett budgetunderlag ska inlämnas till regeringen den 22 februari varje år. Innehållet styrs av Förordning om  
årsredovisning och budgetunderlag (2000:605). Budgetunderlaget ska innehålla myndighetens förslag till finansiering av 
verksamheten de tre närmast följande budgetåren. Underlaget ska även innehålla uppgifter om investeringar och 
avgiftsbelagd verksamhet samt de förslag till bemyndiganden som behövs för att få göra åtaganden som medför utgifter 
under följande budgetår. Det utgör ett underlag till regeringens långsiktiga beslut om utbildning och forskning. För 
universitetet är det en möjlighet att kommunicera universitetets framtida inriktning och för att erhålla kompletterande 
uppdrag och/eller resurser som stärker den önskvärda utvecklingen. Budgetunderlaget ska utgå från regeringens beslut 
om verksamheten. Budgetunderlaget fastställs av universitetsstyrelsen innan det skickas till regeringen. 

Utbildningsprognos 

En utbildningsprognos ska presenteras för regeringen vid två tillfällen under året (maj och oktober). Här redovisas utfall 
på antalet helårsstudenter vid universitetet (hst) tillsammans med en prognos för kommande år. 

Myndighetsdialog 

Varje år sker en myndighetsdialog mellan universitetets ledning och utbildningsdepartementet. Inför denna dialog skickar 
departementet ut ett särskilt underlag där agendan för dialogen beskrivs, och universitetet ges möjlighet att förbereda 
vilka frågor man särskilt vill lyfta i dialogen. 

 

C. Dokument för intern dialog 

Måldokument och strategier 

I måldokument och strategier formuleras på ett övergripande sätt vision och övergripande mål för verksamheten samt 
vilka tillvägagångssätt (strategier) som bör användas för att uppnå dessa mål. Det är vanligtvis det högsta beslutande 
organet på respektive nivå som fastställer måldokument och strategier (styrelse och rektor). För att genomföra det som 
anges i mål- och strategidokumentet krävs det i regel ett eller flera separata beslut som mer konkret anger vad som ska 
utföras, av vem och hur det ska finansieras. Exempel på måldokument är Vision 2030 och Strategisk plan 2020-2025.  

Planeringsförutsättningar 

Syftet med planeringsförutsättningarna är att konkretisera och operationalisera universitetets strategiska inriktningar inför 
varje planeringsperiod. Verksamhetsansvariga använder planeringsförutsättningarna för framtagande av verk-
samhetsplan och budget kommande planeringsperiod. Höstens budgetproposition är inte fastställd när planerings- 
förutsättningarna tas, vilket innebär att eventuella kompletteringar och justeringar tas av rektor när analysen är klar i 
oktober. Planeringsförutsättningarna beslutas inför varje planeringsperiod och är tvååriga. De ses över och kompletteras 
inför andra året i planeringsperioden. Planeringsförutsättningarna innehåller samtliga förutsättningar som ska vara 
underlag för verksamhetsplanering till exempel strategiska överväganden, externa och interna ekonomiska 
förutsättningar samt universitetsgemensamma strategiska satsningar. 
 
Strategiska uppdrag och satsningar 

I arbetet med framtagande av planeringsförutsättningarna ingår beslut om strategiska uppdrag och satsningar på 
universitetsnivå. Dessa tas fram utifrån en uppföljning och analys av föregående planeringsperiod samt utifrån en analys 
av relevanta omvärldsfaktorer. Strategiska uppdrag och satsningar identifieras i olika former av verksamhetsdialoger. 
Analys och eventuell korrigering av strategiska uppdrag och satsningar sker i samband med att en årlig 
uppföljningsrapport tas fram. 

Uppdragsbeskrivning 

Strategiska uppdrag och satsningar på universitetsnivå kan konkretiseras i form av uppdragsbeskrivningar. I den 
presenteras syfte, mål, aktiviteter och tidplan för genomförande. Här ska även ingå en beskrivning av hur uppföljningen 
ska utformas. Dessa uppdragsbeskrivningar fastställs av rektor om inget annat anges. Satsningar med större komplexitet 
hanteras inom ramen för universitetets projektmodell  
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Verksamhetsplan 

Institutioner, fakultetsnämnder och verksamhetsstödet tar fram två-åriga verksamhetsplaner. Underlaget för verk- 
samhetsplanering ska vara en analys av vad man kan och bör göra för att bidra till universitetets uppdrag, vision och 
mål. Varje verksamhet tar fram egna verksamhetsmål till vilka kopplas strategiska åtgärder, aktiviteter samt eventuella 
tillkommande uppdrag utifrån rektors verksamhetsdialoger. 

I planeringsarbetet inför rektorsbeslut om verksamhetsplaner ingår en särskild dialog med rektor. På institutionsnivå kan 
dialoger mellan prefekt och avdelningschefer förekomma. Slutliga verksamhetsplaner för verksamheterna fastställs av 
rektor i januari varje år. Verksamhetens mål och strategiska åtgärder följs upp och redovisas till rektor i 
uppföljningsrapporterna. 

5.2.2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Utbildningar planeras, genomförs och följs upp i det dagliga arbetet på institutionerna. I detta ingår att program och 
kurser planeras, bemannas och schemaläggs och att undervisning, handledning, examination, betygsättning och kurs- 
värderingar planeras och genomförs på ett systematiskt sätt. Här ingår även pedagogiskt utvecklingsarbete, lärande- 
aktiviteter, arbete med målmatriser, forskningsanknytning, alumnverksamhet och extern samverkan i utbildning. 

Universitetet har riktlinjer baserade på lag och förordning som styr inrättande, revidering och avveckling av program. Det 
finns av rektor och nämnd fastställda modeller som beskriver hur processen för inrättande, revidering och avveckling av 
utbildningar går till. Utbildningsplan och kursplan är juridiskt styrande dokument och revideringar ska därmed 
genomföras med stor försiktighet. 

Se bland annat, Kriterier för utbildning på grund och avancerad nivå, Modell för grundutbildning, program och Riktlinjer 
för Bolognaanpassning samt Riktlinjer för Studenternas rättigheter och skyldigheter. 

5.2.3 Forskning och forskarutbildning 
Forskningen leds inom varje ämne vid universitetet av en särskild ämnesföreträdare. Ämnen inrättas eller avvecklas 
genom rektorsbeslut och förslag till beslut bereds via fakultetsnämnderna. Utbildning på forskarnivå bedrivs i forskar-
utbildningsämnen, vilka inrättas av rektor. Ämnen där prefekt fått i uppdrag att anställa professor med uppdrag som 
ämnesföreträdare, klassificeras som forskningsämne. Vid inrättandet av nya ämnen fastställer rektor en ämnes- 
beskrivning. 

Universitetet har riktlinjer baserade på lag och förordning för inrättande eller avveckling av forskningsämnen. Inför 
nyrekrytering av ämnesföreträdare sker alltid en översyn av ämnets status och om det ska kvarstå. 

Läs mer i Riktlinjer för inrättade, omprövning och avveckling av forskningsämnen vid Luleå tekniska universitet. 

5.3 Uppföljning 

5.3.1 Årliga beslut till följd av uppföljning 
Verksamhetsplanerna som fastställts av rektor ska följas upp kontinuerligt. Alla chefer ansvarar för uppföljning inom  
sitt ansvarsområde. Institutionerna ansvarar själva för sina arbetsformer när det gäller att följa upp arbetet inom 
institutionen. 

Universitetsövergripande uppföljning sker två gånger per år, samt i samband med årsredovisningen. I denna process 
ingår att alla verksamheterna tar fram en resultatredovisning som sedan sammanställs till en universitetsövergripande 
uppföljningsrapport. Denna rapport fastställs av rektor och resultaten presenteras för ledningsfunktionerna. Styrelsen får 
en återkoppling av uppföljningsrapporterna vid sina sammanträden vår och höst. Universitetets mått för uppföljning 
fastställs av rektor. I uppföljningsprocessen ingår förutom uppföljningen av mått ett antal enkätundersökningar, student- 
och alumnenkäter. 
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D. Dokument till regeringen 

Årsredovisning 

Universitetets årsredovisning ska vara utbildningsdepartementet tillhanda senast den 22 februari. Den ska innehålla en 
resultatredovisning enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag och utgör ett underlag för regeringens 
bedömning av myndighetens resultat och genomförande av verksamheten. I resultatredovisningen ska myndigheten 
analysera och bedöma resultatet och utvecklingen av verksamheten i förhållande till de uppgifter som finns i 
myndighetens instruktion, i förhållande till de mål och krav som regeringen angett i regleringsbrev och andra 
regeringsbeslut. Myndigheten får själv bestämma hur resultatredovisningen delas in om inte regeringen har beslutat om 
något annat. 

Riksrevisorerna granskar årsredovisningen innan den fastställs av universitetsstyrelsen. Information om årets resultat, 
verksamhetsmässigt och ekonomiskt, lämnas till nämnder och institutioner under våren. 

Läs mer på Ekonomistyrningsverkets hemsida 

Läs mer i Förordning om årsredovisning och budgetunderlag 

Budgetunderlag 

Se tidigare avsnitt 5.2 Planering, Dokument till regeringen 

Utbildningsprognos 

Se tidigare avsnitt 5.2 Planering, Dokument till regeringen 
   



11 

 

 

E. Dokument i den interna uppföljningsprocessen 

Uppföljningsrapporter 

Verksamhetsuppföljning sker på flera nivåer, vid tre tillfällen under året. Resultaten av uppföljningen sammanställs i en 
uppföljningsrapport till rektor och styrelsen. Uppföljning 1 sker per 30 april, Uppföljning 2 per 30 september och den 
tredje uppföljningen sker i samband med årsredovisningen. Uppföljning ska initiera eventuella åtgärder och förändringar i 
verksamhetsplaner, förändringar i aktiviteter, styrning och ledning etc. 

Universitetet följer upp verksamheten på tre nivåer: 

1. Uppföljningsmått för universitetet och för vissa mått även nedbrutet på institutionsnivå 

2. Uppföljning/analys av strategier, strategiska uppdrag och satsningar 

3. Uppföljning/analys av verksamhetsplaner och strategiska åtgärder 

Ekonomisk uppföljning 

Sker årsvis per 30 april och 31 augusti varje år. I samband med dessa tillfällen görs även en detaljerad årsprognos per 
resultatenhet för innevarande år. Därefter justeras den övergripande prognosen avseende innevarande redovisningsår 
för kända förändringar. 

Rektors kvalitetsrapport 

Kvalitetsrapporten har till syfte att sammanfatta resultat från det årliga kvalitetsarbetet samt presentera förslag på 
förbättringsåtgärder inför kommande verksamhetsår. Rapporten följer upp universitetets kvalitetsledningssystem på ett 
övergripande plan. Rektor fastställer rapporten och ansvarar för att årligen informera universitetsstyrelsen om de resultat som 
framgår av rapporten. 

Rektors dialoger 

I samband med uppföljningstillfällena vår och höst genomförs en rektorsdialog med respektive institutions ledning, med 
fakultetsnämndernas ledning och med chef för verksamhetsstödet. 

Enkäter 

Vid universitetet genomförs olika typer av enkäter regelbundet. Enkäter till studenter och alumni görs med viss 
periodicitet och utifrån olika syften. Vartannat år genomförs en alumnenkät med studenter som tagit examen de två 
senaste åren. Resultaten speglar bland annat studenternas attraktivitet efter utbildning. I samband med höstterminens 
start görs varje år en enkät för att mäta hur studenterna uppfattat terminsstarten och välkomstveckan. Inom ramen för 
utvärdering av forskarutbildningen genomförs med viss periodicitet en enkätundersökning bland doktorander som tagit 
examen vid universitetet. 

Kvalitetsutvärderingar av utbildning och forskningsämnen 
 
Modell för utveckling och utvärdering av utbildning 

Fakultetsnämnderna ansvarar, på uppdrag av rektor, för en treårig modell för kvalitetsutvärdering av utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå. Modellen för utveckling och utvärdering av utbildning berör samtliga program, huvud- 
områden och examina. Modellen är en del av universitetets kvalitetsarbete och innefattar självvärderingar, kvantitativa 
programdata och peer review. Syftet med modellen är bland annat att identifiera förbättringsområden, följa upp 
pedagogiskt utvecklingsarbete och säkerställa att utbildningarna uppfyller examensmålen. Universitetet har även en 
treårig kvalitetscykel för uppföljning av utbildning på forskarnivå. Resultaten av kvalitetsutvärderingarna återrapporteras 
till rektor. 

Läs mer i Beskrivning av Luleå tekniska universitets kvalitetsledningssystem. 

 
Modell för utvärdering av forskningsämnen 

Fakultetsnämnderna ansvarar, på uppdrag av rektor, för en treårig modell för kvalitetsutvärdering av samtliga 
forskningsämnen vid universitetet. Syftet med utvärderingen är att stärka universitetets forskningsämnen och ge en 
överskådlig överblick och genomlysning av universitetets forskningsportfölj. Detta görs genom att belysa framgång men 
även synliggöra eventuella svårigheter. I modellen för utvärdering av forskningsämnen ingår tre komponenter: 
kvantitativa mått, självvärdering och dialog samt summering och identifiering av eventuella åtgärdsbehov. Resultatet 
återrapporteras till rektor. 

Läs mer i Beskrivning av Luleå tekniska universitets kvalitetsledningssystem. 
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F. Dokument från externa granskningar 

Granskningsrapporter från UKÄ 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomför årligen granskningar av ett urval högskoleutbildningar runt om i landet. 

I dessa granskningar fokuserar UKÄ på hur utbildningen säkerställer att studenterna får goda förutsättningar att nå 
examensmålen och på hur lärosätet säkerställer att studenten uppnått examensmålen när examen utfärdas. Gransk- 
ningarna ska bidra till lärosätenas utvecklingsarbete av kvaliteten på utbildningarna. Tyngdpunkten ligger på faktiska 
förhållanden och resultat, det vill säga att utbildningen uppfyller alla krav som finns i lag och förordning. Utbildningen ska 
också följa principerna för kvalitetssäkring av högre utbildning inom Europa, de så kallade ESG (Standards and 
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area). 

Lärosätena och UKÄ har ett gemensamt ansvar för att högskoleutbildningarna ska hålla hög kvalitet. Därför är  
lärosätenas egna interna arbete med att säkra kvaliteten också något som UKÄ granskar. 

Internrevisionens rapporter 

Internrevision ska enligt högskoleförordningen finnas vid universitetet. Uppgifterna regleras i Internrevisionsförordningen 
(SFS 2006:1228) och Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd. Internrevisionen är en fristående funktion 
direkt under universitetsstyrelsen. Resultatet av granskningar redovisas i form av iakttagelser och rekommendationer 
och rapporteras till universitetsstyrelsen. 

Riksrevisionens granskning 

Riksrevisionens uppdrag är att granska användningen av statens medel och hur effektivt detta görs. Riksrevisionen 
kontrollerar att myndigheterna följer direktiv, regler och föreskrifter och om målen uppnås. Vid brister lämnas 
rekommendationer för att förbättra effektiviteten.  

 



 

 

 


