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Bilaga 4 – Specifikation till strategiska satsningar 

I syfte att möjliggöra Vision 2030 är följande strategiska satsningar definierade för perioden 2022–2023.  
I definitionen anges syfte, förväntat resultat och mått för uppföljning.  

Nr Strategiska uppdrag och satsningar 

1.1 Nydanande utbildning och banbrytande forskningsresultat 

1.1.1 Utbildningsutveckling i linje med Vision 2030 

Den strategiska satsningen inkluderar lärdomar som kan tas tillvara från erfarenheter under 
coronapandemin och hur vi ser på framtidens utbildning. Den strategiska satsningen inkluderar 
dock inte en ny omgång av utveckling och uppstart av nya program. 

a) Pilotprojekt för nydanande undervisningsmetoder och livslångt lärande 
b) Projektresurser samt medel, huvudsakligen riktade till institutionerna för utveckling av 

nydanande kurser som exempelvis korta modulära kurser, som kan vara en del i en 7,5 
hp kurs och kan samnyttjas i olika sammanhang såsom exempelvis uppdragsutbildning. 
Modulerna ska kunna gå att användas i olika kontexter av genomförande (online, 
blended eller hybrid).  

c) Utvecklingsmedel för kurser och program 
Varje institution tilldelas medel om 200 tkr, med krav på 50% medfinansiering från 
institutionen. Prioritering av satsningar sker inom institutionen, med uppföljning inom 
ordinarie uppföljningsprocess. 

d) Utökad satsning uppdragsutbildning 
Förstärkta resurser i arbetet med att stödja institutionerna att ta fram och synliggöra 
digitala uppdragsutbildningar samt utvecklingsarbete av sammanhållen digital plattform 
för uppdragsutbildning och livslångt lärande - resurser från HPC, konsultstöd och 
marknadsföring ingår. 

Förväntat resultat: Ett etablerat arbetssätt för framtagande av pilotprojekt för nydanande 
undervisningsmetoder och livslångt lärande samt ökat antal digitala uppdragsutbildningar på 
plattform. 

Uppföljning: Antal nya uppdragsutbildningar som erbjuds. 

Ansvarig för genomförande:  

a) Avdelning Kommunikation och samverkan har i uppdrag att samordna och efter 
samråd med dekanerna föreslå rektor satsningar på pilotprojekt för nydanande 
undervisningsmetoder och livslångt lärande. 

b) Prefekt vid respektive institution.  
c) Avdelningen Kommunikation och samverkan.  

Finansiering: 7 mnkr per år 
Pilotprojekt för nydanande undervisningsmetoder: 3 mnkr per år, Utvecklingsmedel för kurser 
och program: 1 mnkr per år, Utökad satsning uppdragsutbildning: 3 mnkr per år 

1.1.2 Söka examensrätt psykologprogram vid LTU 

En strategisk satsning som sträcker sig över flera år och inbegriper ett omfattande arbete med att 
utforma utbildningsprogrammet samt genomföra rekryteringar av nyckelpersoner innan 
examensrätten söks. Planen är att under 2023 söka examensrätt och under 2024 kunna göra 
kompletteringar i enlighet med UKÄ:s krav för beräknad utbildningsstart 2025. 

Förväntat resultat: Satsningen på ett psykologprogram ska bidra till breddning av och ökad 
attraktivitet för universitetets utbildningsutbud.   
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Uppföljning: Kontinuerlig lägesrapportering till FFN. 

Ansvarig för genomförande: underlag för beslut tas fram av HLT för beslut av FFN och rektor. 

Finansiering: 1 mnkr 2022, 3 mnkr 2023, resterande finansiering svarar institutionen för. 

1.1.3 Banbrytande framtidsområden 

För att förflytta universitetet i visionens riktning och utveckla förutsättningarna för banbrytande 
forskningsresultat avsätts medel för tre framtidsområden: CREATERNITY, PRECISE och 
SUN. Framtidsområdena ska bygga nya konstellationer i form av mång- och tvärvetenskapliga 
utbildnings- och forskningsmiljöer, som med utmaningsdriven forskning och samverkan med 
det omgivande samhället adresserar globala samhällsutmaningar. 

Förväntat resultat: Ökad synlighet och positionering, ökad externfinansiering, bidrag till 
jämställdhet och stärkt samarbete med externa parter. 

Uppföljning: I enlighet med beslut om beviljade satsningar 

Ansvarig för genomförande: Fakultetsnämnderna ansvarar för uppföljning av satsningen och utifrån 
resultat föreslå rektor eventuella avbrott. 

Finansiering: 16 mnkr 2022, 18 mnkr 2023 

1.1.4 Rekrytering av topptalang - juniora forskare och lärare   

Stöd till institutionerna vid rekrytering av juniora lovande forskare och lärare. Medel fördelas 
utifrån ett ansökningsförfarande. 

Förväntat resultat: Skapa potential för akademisk excellens och större, jämställda forskargrupper. 

Uppföljning: Utveckling av forskargruppernas sammansättning och externfinansiering. 

Ansvarig för genomförande: Avdelning HR har i uppdrag att föreslå rektor tilldelning av medel. 

Finansiering: 5 mnkr per år  

1.1.5 CH2ESS, Centre for Hydrogen Energy Systems Sweden Centrumbildning Vätgas  

CH2ESS är inledningsvis en sexårig forskningssatsning med en finansiering om 60 mnkr från 
LTU som förväntas växlas upp med minst lika mycket från partners och externa 
forskningsfinansiärer. Den strategiska satsningen medfinansieras med 8 mnkr per år från fyra 
institutioner (2 mnkr per institution, ej HLT).  

Förväntat resultat: Minst tio nya forskningsprojekt mot vätgas som drivs av forskningsavdelningar 
från alla fyra institutionerna. LTU ska betraktas som ett av de ledande universiteten i Sverige vad 
gäller vätgasforskning. Nära samarbete med företag som är engagerade i vätgastekniken, speciellt 
fokus på den metallurgiska industrin och energisektorn, med minst tio ledande företag med i 
centrat. Även SMF ska engageras i centrat med mål att minst tio framstående SMF från norra 
Sverige ska delta. Även den offentliga sektorn ska delta i centrat med mål att minst fyra 
kommuner och en region ska delta. 

Uppföljning: CH2ESS kommer att ha en styrelse med representanter från deltagarna och LTU 
som följer den löpande verksamheten.  

Ansvarig för genomförande: styrelse CH2ESS bereder och fattar beslut om tilldelning av medel till 
forskningsprojekt.  

Finansiering: 2 mnkr per år 

 



Luleå tekniska universitet              Dnr LTU-4330-2022 
Komplettering till reviderade Planeringsförutsättningar 2023  Bilaga 4, Strategiska satsningar 2023 

3 

 

1.2 Huvudstrategi Stabila och långsiktiga samarbeten 

1.2.2 Fundraising 

Satsningen syftar till att säkra donationer till Luleå tekniska universitets jubileumsfond, samt 
vidareutveckla ett samordnat donationsfrämjande stöd. 

Förväntat resultat: Luleå tekniska universitets jubileumsfond ska per 2023-12-31 ha erhållit 
donationer om totalt 200 mnkr, samtliga dessa medel ska förbrukas i verksamheten inom 10 år. 

Uppföljning: Inkomna donationer till jubileumsfonden 

Ansvarig för genomförande: Avdelning Kommunikation och samverkan. Arbetet utgår från den av 
rektor beslutade Handlingsplan för fundraising (LTU-3315-2018).  

Finansiering: 1,5 mnkr per år 

1.2.3 LTU Professional Education 

Det finns i dag en verksamhet och användning av en upphandlad plattform för att tillgängliggöra 
uppdragsutbildningar genom LTU Professional Education. Denna satsning syftar till att öka 
omsättningen på verksamheten med fler uppdragsutbildningar och etablera en arbetsprocess för 
tillgängliggörande av uppdragsutbildning.  

Förväntat resultat:  

• Ökat antal uppdragsutbildningar erbjuds till externa parter 
• En väl etablerad arbetsprocess för att stödja, ta fram, förmedla och sälja 

uppdragsutbildningar 
• Ökad kännedom om universitetets uppdragsutbildningar och LTU Professional 

Education 
• Ökade externa medel för att ta fram uppdragsutbildningar och stödja livslångt lärande. 

Uppföljning: Omsättning uppdragsutbildning, antal kurser som erbjuds som uppdragsutbildning. 

Ansvarig för genomförande: Avdelning Kommunikation och samverkan. Arbetet utgår från den av 
rektor beslutade Handlingsplan för uppdragsutbildning (LTU-1402-2018). 

Finansiering: 2 mnkr per år - finansiering av infrastrukturen inom verksamhetsstödet. 
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1.3 Huvudstrategi Strategiska nätverk och allianser 

1.3.1 Påverkans- och positioneringsprogram  

Satsningen syftar till att vidareutveckla ett samordnat stöd och handlingsprogram för 
intressepåverkan, positionering och kapacitetsbyggande för universitetets prioriterade områden 
inom forskning och utbildning såväl nationellt som internationellt.  

Förväntat resultat: Ökad synlighet och representation nationellt och internationellt. 

Uppföljning: Externfinansiering, representanter i styrelser, nätverk etc. 

Ansvarig för genomförande: Avdelning Kommunikation och samverkan. Arbetet utgår från den av 
rektor beslutade strategin för Påverkan- och positionering (LTU-3087-2020).  

Finansiering: 1,7 mnkr per år 

1.3.2 Centrum för forskning om Arktis och Antarktis 

Arktis och Antarktis är föremål för stora hållbarhetsutmaningar till följd av globala klimat- och 
samhällsförändringar. Sverige är ett arktiskt land och signatärmakt i Antarktisfördraget, med en 
tvärvetenskaplig forskning och utbildning om polartrakterna inom olika organisationer, vars 
potential att bidra till hållbarhetsarbetet skulle gynnas av att skapa en nationell plattform för 
samverkan. 

Satsningens syfte är att bygga ett nationellt centrum för forskning och utbildning om 
polartrakterna – en excellent, nydanande tvärvetenskaplig akademisk miljö där forskare 
samverkar i pågående forskning, bygger nya forskningssatsningar, utvecklar och marknadsföra 
befintliga och nya utbildningar om polartrakterna. 

Centret samlar forskare från polarforskningsmiljöer vid svenska lärosäten och forskningsinstitut, 
samt andra relevanta samhällsaktörer. Polarforskningssekretariatet utgör en huvudpartner.  

Förväntat resultat:  Ansluta universitet och forskningsinstitut i Sverige med forskning samt 
utbildning om polartrakterna, liksom andra organisationer för vilka centret är relevanta, t.ex. 
myndigheter, kommuner, företag, föreningar. Vid centret genomförs forskarvistelser, 
forskarsamverkan, seminarier, föreläsningar, årliga symposier, utveckling av undervisning samt 
kommunikation om pågående och kommande satsningar inom arktis- och antarktisforskningen.  

Uppföljning: Aktivitetsgrad inom centrets huvudområden. Antalet partners inom och utanför 
LTU som anslutit sig.   

Ansvarig för genomförande: ETKS 

Finansiering: 1 mnkr 2022, 1 mnkr 2023  
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1.3.3 Strategiska nätverk och allianser  

Ett paraply av satsningar för strategiska nätverk och allianser, som bidrar till att positionera 
universitetet;  

a) Arctic Five 
b) UNIVERSEH  
c) Mötesplats social innovation 
d) Övriga strategiska nätverk och allianser exempelvis MIRAI 2.0, Swetaly, SASUF 2030 

och SIREUS 

I etablerade nätverk och allianser utarbetas utvecklingsplaner, policys och riktlinjer, mötesplatser 
för kunskapsdelning och kunskapsbyggande samt gemensamma satsningar inom utbildning och 
forskning, vilket bidrar till universitetets synlighet och position. 

Förväntat resultat: Ökad synlighet för universitetets forskning och utbildning. Ökat antal 
inbjudningar till samverkan inom strategiska satsningar nationellt och internationellt inom 
utbildning och forskning. 

Uppföljning: Representation i allianser och nätverk. Synlighet nationellt och internationellt. 
Kännedomsanalys. 

Ansvarig för genomförande: 

a) Styrgrupp Arctic Five bereder och fattar beslut om fördelning av medel. Förslag på 
utbildningssamarbeten bereds enligt gängse rutin.   

b) Avdelning Student ansvarar för beredning av fördelning inför rektorsbeslut 
c) Avdelning Kommunikation och samverkan ansvarar för beredning av fördelning inför 

rektorsbeslut. 
d) Avdelning Student ansvarar för beredning av fördelning inför rektorsbeslut 

 

Finansiering: 4,2 mnkr per år 

Artic Five: 2,5 mnkr per år, UNIVERSEH: 0,5 mnkr per år, Mötesplats social innovation:  
0,5 mnkr per år. Övriga nätverk och allianser: 0,7 mnkr per år.   
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1.4 Huvudstrategi Högkvalitativ infrastruktur 

1.4.1 Forskningsinfrastrukturprogram 

Aktiviteten är uppdelad i olika delar:  

• Universitetets första forskningsinfrastruktur implementeras genom att Luleå Materials 
Imaging and Analysis (LUMIA) startas som en pilot.  

• Universitetets roll i nationell och internationell infrastruktur ska stärkas. Universitetets 
representant i MAXIV referensgrupp och VSS ska tillsammans etablera arbetssätt och 
roller för arbetet med att bygga kapacitet för forskningsinfrastruktur.  

• Processtyrning och strategisk dialog för forskningsinfrastrukturfrågor behöver 
implementeras. Detta sker inom ramen för ordinarie verksamhet. 

Förväntat resultat: Systematiskt förbättringsarbete i syfte att säkra forskningens tillgång till 
högkvalitativ infrastruktur, ett samordnat stöd och en ökad nyttjandegrad av universitetets 
laborativa miljöer. Effektivisering av kostnaden för universitetets forskningsinfrastruktur ur ett 
helhetsperspektiv. 

Uppföljning: Nyttjandegrad universitetets forskningsinfrastruktur och laborativa miljöer.  

Ansvarig för genomförande: Styrgrupp forskningsinfrastruktur är tillsatt. Forsknings- och lärandestöd 
ansvarar för att programmet genomförs enligt beslut. 

Finansiering: 1,2 mnkr per år, varav demonstrationsprojekt LUMIA 700 tkr, nationell och 
internationell infrastruktur 500 tkr.  

1.4.2 Laboratoriesäkerhet 

Satsningen innehåller två delar och kopplar till universitetets arbetsmiljöarbete.  

• Höjning av säkerheten i universitetets nuvarande labbmiljöer samt utveckling av 
arbetssätt för säker laboratoriemiljö kopplat till framtidens inflyttning i Deltakvarteret.  

• Demonstration av tillgängliga verkstadstjänster och samordning av tekniskt stöd för drift 
och underhåll av universitetets labbmiljöer. 

Åtgärder planeras för att höja säkerheten i labbmiljöerna för kemikalie-, gas- och 
avfallshantering, vilket kommer att kräva resurs i form av sakkunnig inom 
laboratoriesäkerhetsfrågor.  

För att klara av universitetets arbete med laboratoriesäkerhetsfrågor behöver rollen som 
laboratoriesamordnare tillsättas. För att hitta rätt säkerhetslösningar och systemstöd kommer 
dessutom utredningsinsatser med stöd av konsulter att krävas. 

För att få tillgång till en samordnad verkstad som stödjer både utbildning och forskning utreds 
om Handverkstaden ska tillgängliggöras. 

Förväntat resultat: Nya arbetssätt implementerade inom arbetsmiljöarbetet för laborativ miljö. 
Förhöjd säkerhet i universitetets labbmiljöer avseende gashantering, kemikaliehantering och 
avfallshantering. Effektivisering och ökat nyttjande av universitetets verkstadsresurser. 

Uppföljning: Implementeringsgrad för laborativa verksamheter avseende arbetssätt för arbetsmiljö 
i laborativ miljö och nyttjandegrad av universitets verkstadsmiljöer. 

Ansvarig för genomförande: Avdelning Fastighet och service.  

Finansiering: 2,1 mnkr per år  

1.5 Huvudstrategi Internationalisering 

 Satsning 1.3.3 Strategiska nätverk och allianser möter också upp mål inom huvudstrategin 
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Internationalisering. 

1.6 Huvudstrategi Välkomnande kultur 

1.6.1 Utvecklingsprogram för juniora lovande forskare 

Genomföra ett utvecklingsprogram som främjar meritering och nätverksbyggande för juniora 
lovande forskare. En satsning för att motivera och stödja forskare som nyligen disputerat och 
som har förutsättningar och vill satsa på en akademisk karriär. Satsningen ska vara samfinansierad 
till 50 procent av berörda institutioner och 50 procent centralt. Jämn könsfördelning med 
avseende på sökande och antagna ska eftersträvas. 

Förväntat resultat: Fortsatt etablering inom universitetet för deltagarna i satsningen. 

Uppföljning: Utvärdering av deltagarnas upplevelse av programmet samt plan för den fortsatta 
etableringen vid universitetet.   

Ansvarig för genomförande: Ordföranden för fakultetsnämnderna ansvarar för att föreslå rektor 
förslag till utlysning av programmet. Planering och ekonomi ansvarar för att programmet 
genomförs enligt beslut. 

Finansiering:  1,5 mnkr per år 

1.6.2 Chefs- och ledarutveckling 

Chefs- och ledarutvecklingsprogram för utveckling mot ett strategiskt ledarskap för komplexa 
sammanhang och uppdrag. Programmet tar utgångspunkt i universitetets huvudstrategier och 
förflyttning mot Vision 2030. Målgrupp är chefer och ledare vid universitetet.  

Uppföljning:  Uppföljning kopplas till genomförda aktiviteter och universitetets resultat på 
Visionsfrågor i medarbetarundersökningen. 

Ansvarig för genomförande: Avdelning HR ansvarar för utlysning för programmet inkluderande 
innehåll, kriterier och riktlinjer och för programmets genomförande. 

Finansiering:  1 mnkr 2022 upphör fr o m 2023 för att övergå till ordinarie verksamhet. 

1.6.3 Utvecklingsprogram för lärare med pedagogisk skicklighet  

Utvecklingsprogrammet är riktat till lärare med erkänt engagemang och pedagogisk skicklighet. 
Programmet omfattar cirka tio lärare varav majoriteten lektorer vid universitet. Jämn 
könsfördelning av deltagare skall eftersträvas. I satsningen ingår tid i tjänst i huvudsak för egen 
meritering samt ett gemensamt utvecklingsprogram för nätverksbyggande. Deltagarna erhåller 
finansiering för tid för egen meritering om 250 tkr/person med 250 tkr medfinansiering från 
berörd institution. Satsningen kan också inkludera aktiviteter som inkluderar en bredare 
målgrupp lärare. 

Förväntat resultat: Att stimulera och stärka universitetets utbildningar och pedagogiska utveckling. 
Satsningen har som mål att särskilt uppmärksamma lärare med pedagogisk skicklighet men även 
öka antalet biträdande professorer som är prövade och har uppnått kriterierna för särskild 
pedagogisk skicklighet.   

Uppföljning: Andelen biträdande professorer med särskild pedagogisk skicklighet av 
deltagarna i programmet. Uppföljning av genomförda utvecklingsprojekt och hur de 
bidragit till det pedagogiska arbetet på institutionerna.  

Ansvarig för genomförande: Avdelning Forsknings- och lärandestöd bereder förslag till 
programupplägg till rektor för beslut. 

Finansiering: 2 mnkr per år  
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1.6.4 Mottagandeprogram för nyanställda från andra länder 

Stödja utveckling av en mottagandefunktion i syfte att samordna och förstärka stöd för 
rekrytering och mottagande av nyanställda och medföljande, med särskilt fokus på rekryterade 
från andra länder. Målet är att vid rekrytering och mottagande säkerställa ett effektivt och 
ändamålsenligt stöd för verksamhet, ledning, kandidater och nyanställda. Ett likvärdigt stöd med 
hög kvalitet ska finnas tillgängligt på samtliga universitetsorter. 

Förväntat resultat: Ett likvärdigt stöd med hög kvalitet erbjuds på samtliga universitetsorter. 

Uppföljning: Årlig stickprovsuppföljning med nyanställda. 

Ansvarig för genomförande: Avdelning HR.  

Finansiering: 1 mnkr 2022 upphör fr o m 2023 för att övergå till ordinarie verksamhet. 

1.6.5 LTU Sveriges mest jämställda lärosäte 

a) Inom denna satsning ska vi arbeta med att ta till vara och vidareutveckla goda nationella 
och internationella exempel som gett bra resultat. LTU stärker sin roll som en naturlig 
och eftertraktad part för näringsliv och samhälle i dessa frågor.  

b) Satsningen kan innehålla aktiviteter som stärker jämställdhet i näringslivet och i 
samhället. Aktiviteter som utförs tillsammans med våra samverkansparter och andra 
externa aktörer. 

c) Satsningar både internt och externt med anledning av kommande etableringar i länet 
och förväntningar på ett attraktivt och jämställt samhälle. 

d) Satsning för att uppnå jämn könsfördelning, könsneutrala utbildningar och för att skapa 
förutsättningar för mer jämställd karriärutveckling i samverkan mellan utbildningar och 
branscher.  

e) En satsning för att främja uppfyllelse av regeringens rekryteringsmål för professorer om 
35 procent kvinnor. Vidareutveckling av genusmedveten rekrytering framför allt 
avseende akademiska positioner.  

Förväntat resultat: LTU är erkänt som Sveriges mest jämställda lärosäte. 

Uppföljning: Aktiviteter i samverkan som stärker jämställdhet i samhället. Synlighet nationellt och 
internationellt. 

Ansvarig för genomförande: a) – d) Avdelning Kommunikation och samverkan e) Avdelning HR 

Finansiering: 5 mnkr per år  

1.6.6 Jämställdhetsutbildningar 

För att möjliggöra aktivt jämställdhetsarbete i hela verksamheten är det nödvändigt att 
verksamhetsföreträdare på olika nivåer, studeranderepresentanter och nämnder ges möjlighet att 
erhålla nödvändig kunskap om jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Syftet är att erbjuda 
målgrupperna utbildning i jämställdhetsarbete. (2022) 

Uppföljning: Årlig stickprovskontroll som genomförs av avdelning HR 

Ansvarig för genomförande: Styrgrupp för jämställdhetsintegrering. 

Finansiering:  250 tkr 2022 upphör fr o m 2023 för att övergå till ordinarie verksamhet. 
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1.7 Huvudstrategi Digitalisering och ny teknik 

1.7.1 Digitala plattformar för utbildning och forskning 

Digital Arbetsplats - Befintlig strategisk satsning som behöver förlängas under 2022/23. 
Arbete med att färdigställa utbyte av hela plattformen för att leverera en modern digital 
arbetsplats anpassad för distansarbete, informationssäkerhet och IT-säkerhet.  

Digital identitetshantering – Påbörjad strategisk satsning med IAM (identitetshantering), 
innehåller e-identitet samt digital signering och avveckling av gamla plattformar.  Fas 2 är en 
förutsättning för vidare digitalisering och behov av utvecklingsarbete inom informationssäkerhet.  

Forskningsdataplattform – Förstudie och pilot av en plattform för lagring, hantering och 
publicering av forskningsdata.  

Uppföljning: Uppföljning av utförda aktiviteter inom respektive delsatsning. 

Ansvarig för genomförande: Avdelning IT  

Finansiering: 4,5 mnkr 2022, 5,5 mnkr 2023 

Digital identitetshantering 3,5 mnkr 2022 och 2023, Forskningsdataplattform 1 mnkr 2022 och 
2023, Digital arbetsplats 1 mnkr 2023 

1.7.2 Utbildning och kompetenshöjning för hela organisationen 

Syftet med satsningen är att utforma och tillhandahålla behovsanpassad digital kompetens-
utveckling för alla medarbetare i syfte att uppnå professionsanknuten kompetens gällande 
digitalisering. 

Förväntat resultat: Kontinuerlig utforma och tillhandahålla behovsanpassad digital kompetens-
utveckling för all personal. 

Ansvarig för genomförande: Avdelning HR  

Finansiering: 1,5 mnkr per år 
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1.8 Övrigt/Tidigare beslutat 

1.8.2 Rektors förfogande, särskilda uppdrag 

Syfte: Avsättning av strategiska medel till rektors förfogande. 

Som en del i Rektors förfogande ingår Startpaket 1.8.1, vars syfte är att bidra till att underlätta 
vid rekrytering av ämnesföreträdare. Satsningen samfinansieras till 50 procent av berörd 
institution och 50 procent med centrala medel. Startpaketen beräknas uppgå till ca 12 mnkr per 
år. 

Förväntat resultat: Att finansieringen leder till uppbyggnad och vidareutveckling av forsknings-
ämnet. 

Uppföljning: Utvecklingen av forskningsämnen följs i fakultetsnämndernas utvärdering av 
forskningsämnen, som genomförs vartannat år. 

Ansvarig för genomförande: underlag för beslut bereds av VSS för beslut av rektor. 

Finansiering: 32 mnkr 2022, 32 mnkr 2023 

1.8.3 Forskarskola till praktiknära skolforskning (tom 2022) 

Under hösten 2018 startade universitetet en forskarskola, omfattande 8 doktorander, med syfte 
att stärka praktiknära skolforskning kopplat till lärarutbildningarna. Forskarskolan finansieras och 
drivs i samverkan med Region Norrbotten, Boden kommun och Luleå kommun.  

Satsningen avser stimulansbidrag vid anslutning av doktorander till forskarskolan, föreståndare 
och administrativt stöd, kurser och workshops. Forskarskolans placering är vid Institutionen för 
hälsa, lärande och teknik, HLT. 

Förväntat resultat: Minst åtta nya doktorer 2023 

Uppföljning: Antal doktorander i forskarskolan samt antal doktorsexamina. 

Finansiering: 2 mnkr per år i fyra år 2019–2022  

 


