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Rektor har ordet.
1999 fick Sverige tre nya universitet, och ytterligare två
högskolor fick vetenskapsområde,det vill säga rätt att driva
forskning och forskarutbildning på eget ansvar.Riksdagen
beslutade att utbyggnaden av högskolan i Sverige ska fort-
sätta,och att en stor del av de tillkommande utbildningsplat-
serna ska ligga inom naturvetenskap och teknik.Samtidigt
stagnerade antalet sökande till högskolan,och en del inge-
njörsutbildningar och många lärarutbildningar blev inte
fyllda.Den nationella konkurrensen ökar alltså om studen-
ter, framför allt inom naturvetenskap och teknik, liksom om
forskningsresurser och inte minst om kvalificerade lärare
och forskare.

Luleå tekniska universitet fick också något färre sökan-
de.Lärarutbildningar inom matematik och naturvetenskap
liksom några civil- och ingenjörsutbildningar inom de tra-
ditionella teknikområdena kunde inte rekrytera planerat
antal studenter.Rekryteringen till tekniska utbildningar
inom data, rymd och design är fortsatt god, liksom till vissa
lärarutbildningar,och till utbildningarna inom ekonomi
och beteendevetenskap.En lärarutbildning på distans till
Lapplands kommunalförbund fick glädjande positiv rekry-
tering,även till matematik/naturvetenskap.Denna lärarut-
bildning liksom ingenjörsutbildningar i Storuman
respektive Malå sker på de särskilda distansutbildningsplatser
som universitetet har anvisats.

Den första oktober integrerades Vårdhögskolan i Boden
i universitetet, som Institutionen för hälsovetenskap.Det är
nu viktigt att stärka forskningsbasen för utbildningarna samt
att öka kontakter och samverkan med övriga utbildningar
och forskning inom universitetet.Under hösten genomför-
de Högskoleverket en förnyad utvärdering av alla vårdut-
bildningar i landet.Samtliga fyra utbildningar vid
universitetet bedöms vara högskolemässiga,dock måste ett
program stärkas kompetensmässigt.

Forskning och forskarutbildning utvecklas väl.
Examensmålen för forskarutbildningen uppnås,och antalet
uppnådda poäng i forskarutbildningen har ökat rejält.Av
nyantagna doktorander är 35 % kvinnor,en andel som ökar
stadigt.Arbetet med att utveckla de strategiska områdena 
IT,miljö och management fortsätter, även om bristen på
forskare inom framför allt IT är en hämmande faktor. Inom
Forskarskolan för lärande har fem personer disputerat under
året,och med ytterligare några disputationer under 2000
skapas en mycket god grund för att bygga en forskningsbas
för lärarutbildningarna. I den forskningsstrategi som uni-
versitetet redovisade till regeringen i december för vi också
fram nya områden som musik,media och material-
teknik.

I universitetets profilskapande arbete är gränsöverskri-

dande ett övergripande tema.Över ämnesgränser,men än
mer över de traditionella fakultetsgränserna.Teknik och sär-
skilt IT kombinerat med musik,med lärande och med vård,
eller musik kombinerat med vård är några exempel.Ett an-
nat gränsöverskridande är samverkan med omvärlden, före-
tag, skolor,offentliga organisationer.De nya
centrumbildningarna inom Tillväxtakademin där hälsovård,
lärande och media utvecklas med internetteknik,överskri-
der ämnesgränser såväl som organisationsgränser,och till-
ämpar samverkan med IT-företag, landsting,
utbildningsföretag,mediaföretag.

Högskoleverket genomförde under 1999 en bedöm-
ning av universitets och högskolors arbete med jämställdhet,
studentinflytande samt social och etnisk mångfald,den så
kallade frankingen.Bland goda exempel i landet framhålls
den kvinnliga forskarskolan och utbildningsprogrammet
Datatekniska ingång för tjejer vid Luleå tekniska universitet.
Piteå kommuns satsning på subventionerade bussresor till
campus i Luleå framhölls.Stasningen har bidragit till att
övergångsfrekvensen i Piteå från gymnasium till högskola är
bland de högsta i landet.

Universitetets ekonomi är stabil,med i stort sett nollre-
sultat för året.Detta har krävt,och kommer även fortsätt-
ningsvis att kräva,ett målmedvetet arbete med att hålla
kostnaderna för framför allt grundutbildning inom de anvi-
sade resurserna,och med att öka externfinansieringen av
forskningen.Ett viktigt mål är att grundutbildningens vo-
lym stämmer överens med det disponibla takbeloppet.

Luleå tekniska universitet går in i 2000-talet välfunge-
rande och med ett gott rykte.Men universitetet möter stora
utmaningar i den nationella konkurrensen om studenter
och kvalificerad personal,och i en gryende internationell
konkurrens med kurser och utbildningar på distans.Den
riktigt stora utmaningen är att kunna möta framtida kun-
skapsbehov i samhället,både inom utbildningarna och inom
forskningen.Under hösten 1999 inleddes därför ett strate-
giskt arbete,Universitetet 2006,med syfte att ta fram mål-
bilder för vad universitetet ska vara år 2006, samt
handlingsplaner för att nå dit.Nyckelord i arbetet är delak-
tighet och förankring.Huvudarbetet görs i en grupp om ca
40 anställda och studenter.Gruppens resultat stäms regel-
bundet av med universitetsstyrelsen,anställda, studenter och
företrädare för externa intressenter.Målbild och handlings-
planer ska vara klara till sommaren 2000 och läggas till
grund för planeringen inför 2001.

Ingegerd Palmér

Rektor
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”Om du lär en människa att arbeta med händerna
blir hon en god arbetare.  Om du  lär en människa
att arbeta med händerna och huvudet blir hon en
hantverkare.  Men om du lär en människa att ar-
beta med händerna, huvudet och hjärtat, blir hon
en konstnär.”

Hur förbereder vi för 
”den nya moderniteten”?
I vår omvärld sker stora förändringar som innebär att sam-
hället ställer krav på framtida kunskaper och förmågor som
vi idag har föga aning om.Dessa förändringar påverkar 
i hög grad också högskolorna och universiteten. I den
snabbt föränderliga IT-värld som växer fram,där våra jobb
och vår fritid i allt högre grad domineras av information,
kommunikation och interaktion,blir det viktigt,och kanske
till och med ett överlevnadsvillkor,att försöka se och analy-
sera hur samhället förändras – hur nya kunskapsbegrepp och
yrkessammanhang uppstår och hur interdisciplinärt samar-
bete sätts i fokus.Det blir också alltmer påtagligt hur studen-
ter efterfrågar inriktningar och kombinationer av ämnen
och kurser som avviker från etablerade utbildningsstruktu-
rer samtidigt som arbetsmarknaderna efterfrågar nya kun-
skapsprofiler (som tidigare var relativt entydiga).

Utbildningen,både inom ungdomsskolan och högsko-
lan,har hittills varit genomsyrad av ett antal uppdelningar,
inte minst ämnesindelningar, såväl klassificerande som vär-
derande.De ”teoretiska”ämnena skiljs från de ”praktisk/

estetiska”,där de teoretiska förknippas med kunskap i form
av vetande och intelligens;de praktiskt/estetiska med
kroppslig färdighet, talang och känslomässiga upplevelser.
I min vision är Luleå tekniska universitet ett universitet som
utmanar och problematiserar denna syn på kunskap genom
att pröva gränserna för den etablerade ämnesindelningen
och som utvecklar nya arbetsformer inom och mellan kun-
skapsområden (vilket inte minst handlar om att tydliggöra
gränser).Genom att fokusera på samband och interaktivitet
mellan olika verksamhetsgrenar, får vi anledning – och in-
spiration –  att fundera kring tankemodeller och arbetssätt
som kan bidra till att utveckla helt nya kunskapsområden.

Med sådana utgångspunkter ligger det nära till hands att
betrakta lärande som en process som uppstår i relationen
mellan individer och företeelser – studenter, lärare, institu-
tioner, företag,kommuner, staten,organisationer...
Vi är alla väl bekanta med de separata delarna i en sådan lis-
ta:men hur skickliga,och medvetna,är vi egentligen när 
det gäller att kommunicera, samverka, se möjligheter och
helheter,våga okonventionella lösningar för att främja läran-
de och kunskapsbildning.Den fråga vi måste ställa oss är i
vilken utsträckning Luleå tekniska universitet riktas mot att
förbereda dagens studenter och lärare för den ”nya moder-
nitet” som växer fram.Hur sker denna förberedelse? Med
vilka perspektiv möter dagens studenter och lärare morgon-
dagens frågor?

Det finns idag konkreta tecken och incitament som 
tyder på att ämnesövergripande samarbete i forskning och
utbildning alltmer börjar ”ta plats”vid LTU.Bara under det
senaste året har vid universitetet skapats kontaktytor mellan
teknisk forskning,konstnärlig verksamhet och pedagogiskt

Det gränsöverskridande 
universitetet.
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nytänkande som blivit grogrund för en spännande utveck-
ling vi nu börjar se konturerna av.Nya utbildningar skapas
som överskrider ämnesgränser.Ett exempel är civilingen-
jörsutbildningen i Medieteknik, (start hösten 2000) med det
uttalade syftet att sammanföra konstnärliga, tekniska och 
naturvetenskapliga ämnen och där genomförandet sker 
i nära samverkan mellan ett flertal institutioner och avdel-
ningar vid universitetet.Utbildningen bygger på tvärveten-
skapligt tänkande med utgångspunkt från såväl konstnärliga
som tekniska kunskapsområden och innehåller såväl tradi-
tionella som nya moment där konst och teknik interagerar 
i nya former.Utbildningens inriktning mot entreprenörskap
stimuleras genom stora möjligheter till individuella val och
personlig profilering.Genomgående prioriteras kreativa,
skapande arbetsformer utifrån ett projektinriktat arbetssätt.

Andra exempel är de tio utbildningsplatser direkt öron-
märkta för kombinationen musik och teknik samt planerna
på en etablering av Interaktiva Institutet i universitetsmiljön.
Tanken är att Institutet – ett nybildat nationellt forsknings-
center för konst,kommunikation och teknik – i samverkan
med lokala och regionala partners ska bygga upp en forsk-
ningsmiljö med inriktning mot musik, IT och upplevelse-
industri.Ytterligare ett exempel är den nya magister-
utbildningen inom området Hälsa och Musik  som genom-
förs i samarbete mellan  Institutionen för Hälsovetenskap
och Musikhögskolan.

I sådana miljöer ges studenterna stort utrymme att navi-
gera fritt, att finna sin egen väg i utbildningssystemet och att
ta personligt ansvar för de val man gör. Inom ramen för
grundkraven för de olika examina får varje individ genom
val av kurser själv komponera sin utbildning.Modellpro-

gram finns kvar som snitslade banor för de studenter som
vill följa dem.Genom en uppläggning,präglad av öppenhet
och valfrihet och med fokus på samarbete,anpassas utbild-
ningen till ett flexibelt och oförutsägbart  arbetsliv samtidigt
som möjligheterna till kontinuerlig utbildning och fortbild-
ning för redan yrkesverksamma underlättas.

För att genomföra förändringar med de utgångspunkter
jag skisserat krävs dels att vi vågar träda utanför de idéer och
dominerande tankemönster som hittills styrt utbildning,
forskning och konstnärligt utvecklingsarbete och dels, att vi
lär oss hantera mångfald och variation som kanske främsta
signum för det kommunikationssamhälle vi går in i och som
vi själva också är med och skapar.Och visst har Luleå tek-
niska universitet alla förutsättningar att ligga steget före i ut-
vecklingen.Här finns teknik,humaniora, samhällsvetenskap
och konstnärligt skapande.Här finns bredden,kunnandet
och kompetensen – kort sagt,möjligheternas spelplats för
gränsöverskridande möten.

Avslutningsvis:
Hur ofta tänker vi på att begreppen Konst och Kunskap 
i grunden betyder samma sak.Och visst finns det både i 
forskarens och i pedagogens arbete konstnärliga dimensio-
ner! Jag tycker det är hög tid att fundera lite djupare kring så-
dana saker när vi nu gemensamt ska ange riktning och bygga
relationer för den framtida utvecklingen vid Luleå tekniska
universitet.Vem vet,kanske kommer vi så småningom att se
(och inse) att egentligen är vi alla i grunden konstnärer.

Christer Wiklund, prefekt vid Musikhögskolan i Piteå,

Luleå tekniska universitet
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Populär coach
Tim Foster, adjunkt i Industriell marknadsfö-

ring, utsågs av studenterna till Bäste lärare

1999. Omröstningen arrangeras av student-

kårerna och Tim Foster är den första lärare

som får priset samma år från både

Teknologkåren och Studentkåren Unitas. 

Tim Foster som på fritiden är coach för

laget Luleå Eskimos, är glad att studenterna

uppskattar att han tagit sin coaching-filosofi

med in i klassrummet.

- Att coacha och att lära ut marknadsföring

har mycket gemensamt, säger Tim Foster.

Ny institution
Den 1 oktober blev Vårdhögskolan i Boden

en del av universitetet och bytte samtidigt

namn till Institutionen för hälsovetenskap.

Den nya institutionen innebär en breddning

av universitetets ämnesområden. Fyra nya

utbildningar har tillkommit: sjuksköterska,

sjukgymnast, arbetsterapeut samt social

omsorg. 

Aula Aurora invigd 
Luleå har fått en av Sveriges bästa konsert-

salar för akustisk musik genom tillkomsten av

Aula Aurora på universitetsområdet. Salen

invigdes den 27 februari 1999 av kulturminis-

ter Marita Ulvskog. Utöver att vara en mötes-

plats för universitetets alla kulturella evene-

mang, och en tillgång i undervisningen, erbju-

der konsertsalen en plats för musik, kultur

och festliga sammankomster, där

Musikhögskolan och Teaterhögskolan har sin

självklara scen.

Invigningen hölls i samband med en fest-

konsert. Operasångaren och f d lulebon Peter

Mattei var kvällens lysande stjärna och Jan

Sandström, professor vid Musikhögskolan i

Piteå, hade komponerat invigningsmusiken.

Kvällens överraskning var när rektor Ingegerd

Palmér inledde med solosång i Povel Ramels

”Håll musiken igång”.

Första kvinnan
Universitetets kvinnliga forskarskola - den

första i sitt slag i Sverige - fick sin första dok-

tor 1999 genom Britta Fischers disputation.

Dessutom i ett ämne där ingen kvinna dispu-

terat tidigare i Luleå: reglerteknik. Den kvinnli-

ga forskarskolan, som omfattat femton kvinn-

liga doktorander, startade som ett treårigt

projekt hösten 1995. Under 2000 startar en

andra omgång, då med doktorander från

både teknisk och filosofisk fakultet. 

Årets mest lovande
Mikael Degermark, universitetslektor vid

Institutionen för systemvetenskap, har tillde-

lats 1999 års Cor Baayen-pris i konkurrens

med 7 000 europeiska forskare. Priset delas

ut till årets mest lovande forskare inom data-

vetenskap och tillämpad matematik.

Svensk ordförande
Professor Torbjörn Hedberg, Luleå tekniska

universitet, är ny ordförande för SEFI - The

European Society for Engineering Education -

en viktig sammanslutning av europeiska tek-

niska högskolor med säte i Bryssel. Det är

första gången som en svensk har denna post.

Torbjörn Hedberg var under många år rektor

för Högskolan i Luleå.

Effnet bäst
Luleåföretaget Effnet, avknoppat från univer-

sitetet, är bäst i Europa. IT-företaget tog hem

första pris vid IST-mässan i Helsingfors i

november 1999. Den produkt som belönades

är ett datorkort, en så kallad router, som diri-

gerar trafiken på internet. Priset är inte bara

ett erkännande till Effnet utan betyder också

mycket för Luleå tekniska universitet. Effnet

AB etablerades 1997 efter revolutionerande

resultat inom universitetets internetforskning.

Av Effnets drygt 40 anställda finns 25 i Luleå. 

Tusenårsskifte på Tonga
Vid millennieskiftet befann sig bitr. professor

Erik Westberg med sin vokalensemble på ön

Tonga i Oceanien för att fira tusenårsskiftet.

Tillsammans med The Royal Maopa Choir

uruppfördes ”Across the Bridge of Hope”.

Som en budkavle framfördes sedan sången

av olika körer i jordens alla tidszoner.

Dikten är skriven av den 12-årige pojken

Shaun McLaughlin som dog i bombattacken i

Omagh, Nordirland, 1998. Musiken är kompo-

nerad av professor Jan Sandström. Projektet

har stötts av FN:s generalsekreterare Kofi

Annan, Drottning Silvia, Kung Taufa’ahua

Tupou IV, Irlands president Mary McAleese

och Eskil Hemberg, president för världskörfe-

derationen (IFCM).

Kemister efterlyses
Tillsammans med kemilärare från länets gym-

nasier vill Institutionen för kemi och metallurgi

locka fler till civilingenjörsutbildningen i kemi-

teknik. Genom ett samarbete med gymnasie-

lärarna hoppas kemiinstitutionen att ämnet

ska bli mer attraktivt för ungdomar.

Kemiteknik har de senaste åren sett en

vikande trend av sökande, men hoppas att

den nu ska vända.

Smarta studenter
Fyra avgångsstudenter vid universitetet belö-

nades i december 1999 för sina examensar-

beten inom datorteknik och systemvetenskap.

De fick ett stipendium på 30 000 kronor som

dataföretaget Cap Gemini instiftat.

Studenterna Jonny Carlsson och Irene Palo

tilldelades pengarna för sitt arbete med att

hitta lösningar för övergångsprocessen från

textbaserade system till grafiska system.

Urban Olsson och Daniel Nilsson har gjort

studier inom internettekniken, där de hittat en

lösning för videokonferenser som kräver

snabb bildöverföring.

1999 i backspegeln.



Rektorn stannar
Ingegerd Palmér har av regeringen förordnats

som rektor för ytterligare en period.

Universitetsstyrelsens ordförande Kerstin

Fredga, sa i samband med att styrelsen föror-

dade förlängning för Ingegerd Palmér, att

”Luleå tekniska universitet har utvecklats

mycket under den gångna perioden. Vi ser vi

nu fram emot ytterligare en dynamisk period.”

Goda pedagoger
Ångpanneföreningens forskningsstiftelse har

delat ut 100 000 kronor till lektorerna Ulla

Öhman och Björn Graneli, för deras framstå-

ende pedagogiska insatser på universitetets

civilingenjörsutbildningar. Det är andra gång-

en som lärare och/eller forskare vid Luleå

tekniska universitet får Ångpanneföreningens

pris för god teknikundervisning/tekniksprid-

ning.

Musikpionjär
Professor Jan Sandström, verksam vid

Musikhögskolan i Piteå, är tillsammans med

professorerna Pär Lindgren och Anders

Hillborg tre pionjärer inom den moderna ton-

konsten. Alla tre var i fokus vid den 14:e ton-

sättarfestivalen i Stockholm med verk som

exponerades i Konserthuset i Stockholm den

6-13 november 1999. Vid avslutningskonser-

ten uruppfördes Jan Sandströms orkesterverk

”Ocean Child”. Jan Sandström ligger på Stim:s

topplista över de mest framförda svenska

kompositörerna internationellt 1998-1999.

Småföretagare prisvärda
Håkan Ylinenpää, forskare vid Avdelningen

för industriell organisation, har mottagit ett

pris från Norrbottensakademien för sin forsk-

ning om småföretag. 50 000 kronor och ett

diplom är beviset på uppskattningen från

Norrbottensakademiens sida, vars syfte är att

stötta, hjälpa och delta i Norrbottens utveck-

ling på olika sätt. Pengarna kommer Håkan

Ylinenpää att använda för resor för att stude-

ra villkoren för småföretagare på andra plat-

ser.

Bästa webben
Sveriges främsta biblioteks-webbsidor, de

finns på på www.luth.se! Det bevisades när

Svenska bibliotekariesamfundet delade ut pris

för årets bästa webbplats.

Universitetsbiblioteket i Luleå har länge satsat

hårt på det elektroniska biblioteket. När det

nya biblioteket invigdes 1994 anordnades ett

world wide webb-seminarium, Nordens första,

och redan då startade arbetet med webben.

Utvecklingen har fortsatt, bland annat med

elektronisk publicering i fulltext av C-uppsat-

ser, avhandlingar mm. Besök gärna Sveriges

bästa bibliotekswebbsidor på:

www.luth.se/depts/lib/

Maskinmiljoner
Avdelningen för maskinelement har under

1999 beviljats ett anslag på 25 miljoner kro-

nor av Stiftelsen för strategisk forskning.

Summan - en av de största som någonsin till-

fallit universitetet - kan dessutom ökas till det

dubbla i samverkan med deltagande företag.

Stiftelsen har inte ställt krav på forskningen

utöver att det ska handla om tribologi.

Avdelningens forskningsinriktning är högpre-

sterande mekaniska komponenter, som finns i

exempelvis hydraulik, bilmotorer och växellå-

dor. Kontraktstiden är fem år och innebär

bland annat att fler doktorander kommer att

anställas.

Årets körledare
Erik Westberg har utsetts till Årets körledare

1999. Bakom utmärkelsen står Körsam, ett

samarbetsorgan för körrörelsen i Sverige,

samt Folksam. Vid en ceremoni i Linköping

den 25 september 1999, fick den biträdande

professorn vid Musikhögskolan ta emot

utmärkelsen och 25 000 kronor. Erik

Westberg ”får utmärkelsen för en körledar-

verksamhet på hög konstnärlig nivå, för vida

perspektiv och outsinlig kreativitet.” I motive-

ringen nämns också Westbergs betydelse för

körlivet i norra Sverige, men också hans

världsvida turnéer.

Kreativt samarbete
All skapande verksamhet har mycket gemen-

samt, t ex forskning och målande. Lennart

Gustavsson, biträdande professor i industriell

elektronik samarbetar sedan flera år med

konstnären Tex Berg för att förklara hur krea-

tivitet fungerar. Konstnärens och forskarens

gränsöverskridande samarbete har uppmärk-

sammats under året bl a av tidningen

Civilingenjören och TV:s vetenskapsprogram

Nova.

Framtiden debatterad
Studentkåren Unitas anordnade den 15 sep-

tember en välbesökt debatt om ”Universitetet

inför 2000-talet”. Medverkande var bland

andra universitetskansler Sigbrit Franke, biträ-

dande statssekreterare Carl Lindberg, rektor

Ingegerd Palmér och f d kårordförande Sven

Tornberg.

Sixtinska kapellet i Luleå
Konstnären Mats Risberg har samarbetat

med forskare vid Avdelningen för industriell

design i Luleå, och visat en dokumentation av

restaureringen av Sixtinska kapellet i Rom.

Syftet är att intressera de blivande civilinge-

njörerna och ingenjörerna i industriell design

för just denna del av kulturhistorien.

Utställningen består av kopior på

Michelangelos frescomålningar, det restaure-

ringsarbete som har gjorts de senaste åren

samt textmaterial och förklaringar.
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Universitetet 2006
Under 1999 har universitetet startat arbetet med nästa stra-
tegiska plan,ett framtidsinriktat arbete som fått namnet
”Universitetet 2006”.Syftet är att under det närmaste året
utarbeta en tydlig målbild för universitetet, samt övergri-
pande mål och strategier fram till år 2006.

Nyckelord i arbetet är delaktighet och förankring.
Kärnan i arbetet är en arbetsgrupp med ett 40-tal personer
från hela universitetet som med hjälp av scenariemetodik
ska söka sig fram till en tydlig och relevant målbild. I arbets-
gruppen ingår såväl personer från universitetsstyrelsen, som
lärare,professorer,doktorander, studenter och administrativ
personal.Resultatet av arbetsgruppens arbete kommunice-
ras kontinuerligt till universitetsstyrelsen,anställda, studenter
och externa intressenter via referensgruppsmöten.Arbetet
beräknas vara klart sommaren år 2000.

Kvalitetsarbete
Kvalitetsarbetet vid universitetet granskades hösten 1998 av
en bedömargrupp,utsedd av Högskoleverket. I januari 1999
hölls ett seminarium med bedömargruppen,universitetets
chefer och anställda.

Universitetets ledningsgrupp, som är styrgrupp för kva-
litetsarbetet,har med utgångspunkt från bedömarrapporten
och universitetets förbättringsprogram utformat en infor-
mations- och kommunikationsplan för det fortsatta kvali-
tetsarbetet samt prioriterat några universitetsgemensamma
områden/processer att förbättra.Ett sådant prioriterat om-
råde är pedagogisk förnyelse,”Lärandet i centrum”,där rek-
tor leder ett långsiktigt förändringsarbete.

En handlingsplan för utveckling av universitetets sam-
verkan med omvärlden har utarbetats och förelagts universi-
tetsstyrelsen i mars 1999.

Filosofisk och teknisk fakultetsnämnd har i april 1999
fastställt en handlingsplan för att förbättra forskarutbildning-
en.På uppdrag av universitetsstyrelsen har en översyn av ad-
ministrativa stödfunktioner påbörjats under 1999.

Jämställdhet
Universitetet har arbetat fram en delvis ny modell för det
fortsatta jämställdhetsarbetet.Nytt är bl a att jämställdhets-
policy och jämställdhetsplan separeras. I policyn anges mål
på fem års sikt för områdena grundutbildning, forskning
och forskarutbildning samt anställningsförhållanden.
Jämställdhetsplan upprättas varje år och i den konkretiseras
de långsiktiga målen i delmål.

Jämställdhetspolicy och jämställdhetsplan blir en del av
institutionernas verksamhetsuppdrag.Därigenom behåller
institutionerna det operativa ansvaret för jämställdhetsarbe-
tet.Alla beslutsnivåer inom universitetet blir involverade 
i jämställdhetsprocessen och ansvaret blir tydligare.

Under 1999 har också en policy för sexuella trakasserier
fastställts av rektor.

Styrmodell
För att universitetets ledning på olika nivåer ska kunna sty-
ra,planera och följa upp verksamheten på ett bra sätt har
universitetets styrelse beslutat om en ny intern styrmodell.
I styrmodellen sammanförs mål- och resultatstyrning av
verksamheterna till en helhet.För att uppnå effektiv styr-
ning har verksamhet och ekonomi knutits samman i alla de-
lar av planerings- och uppföljningsprocesserna.Den interna
dialogen mellan rektor och resultatenheter poängteras.
I denna dialog utformas respektive institutions verksamhets-
uppdrag.

Planeringen styrs av krav från riksdag och regering,uni-
versitetets strategiska plan och inte minst institutionernas
egna verksamhetsplaner.Arbetet har mynnat ut i specifika
uppdrag till resultatenheterna där rektor och respektive chef
kommer överens om vilken verksamhet som ska bedrivas
och prioriteras under året.Till detta kopplas ekonomiska re-
surser som ger ramarna för resp enhets verksamhet.

Verksamhetsuppdraget följs upp tre gånger under året.
Resultatenheterna har under 1999 arbetat målmedvetet och
ambitiöst med verksamhetsuppdragen och dialogerna mel-
lan universitetsledning och institutionsledning har varit
mycket positiva.Erfarenheterna från det första året är att
planeringen av vad som skulle göras under året i många fall
har varit alltför för optimistisk.Av olika orsaker har alla pla-
ner inte hunnit förverkligas under året.En slutlig uppfölj-
ning av 1999 års verksamhet kommer att presenteras för
universitetsledningen i den interna verksamhetsberättelsen 
i början av mars.

Centrala satsningar 1999.
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För universitetet som helhet är ett ekonomiskt årsresultat så
nära noll som möjligt eftersträvansvärt.Verksamheten ska
bedrivas enligt de uppsatta målen,med de ekonomiska re-
surser som erhållits under tidsperioden.Variationer mellan
olika resultatenheter och verksamheter ska kunna förekom-
ma.Inom exempelvis den externt finansierade forsknings-
verksamheten måste en viss ekonomisk buffert finnas för att
parera förändringar av bidragsintäkter.Stora överskott/un-
derskott som kan härledas till den anslagsfinansierade delen
av grundutbildning och forskning ska dock i princip inte
förekomma.

Det ekonomiska målet för 1999 var att resultatenheterna
sammantaget skulle redovisa ett nollresultat.På grund av 
interna omläggningar i resursfördelningssystemet till institu-
tionerna samt  den planerade överproduktion inom grund-
utbildningen planerades den samlade kapitalförändringen
för hela universitetet uppgå till –24 mnkr.Årsprognosen 
i samband med delårsrapporten visade att kapitalförändring-
en skulle minska till -10 mnkr.En del av universitets gåvo-
medel,10 mnkr intäktsfördes under våren vilket påverkade
den prognostiserade kapitalförändringen med motsvarande
belopp.Det konstaterades också att viss verksamhet inte
kommit igång som planerat,vilket också ledde till en minsk-
ning av den negativa kapitalförändringen.

Bokslutet för 1999 visar en kapitalförändring på  
+9 mnkr,motsvarande 1 % av omsättningen.

Bortsett från intäkter som är föranledda av övertagandet
av  Vårdhögskolan stämmer de totala intäkterna i bokslutet
väl överens med prognosen i delårsrapporten.Detsamma
gäller kostnadssidan förutom när det gäller övriga drifts-
kostnader som är 20 mnkr lägre än prognosen.

I prognosen beräknades kapitalförändringen för grund-
utbildningen uppgå till -8 mnkr. I budgeten 1999 planera-
des för en överproduktion på 8-10 mnkr inom grund-
utbildningen.Slutresultatet blev att den ordinarie grundut-
bildningen översteg takbeloppet med 11 mnkr och de sär-
skilda åtagandena med 2 mnkr.Detta återspeglas i bokslutet
där kapitalförändringen för grundutbildningen uppgår till -
13 mnkr. Institutionerna redovisar i stort sett ett nollresultat
inom grundutbildningen vilket innebär att kapitalförän-
dringen i princip helt och hållet kan förklaras av överpro-
duktionen.

När det gäller forskning/forskarutbildning och upp-
dragsforskning prognostiserades en kapitalförändring på 
-2 mnkr i samband med delårsrapporten.Kapitalföränd-
ringen i bokslutet uppgår till +19 mnkr.Utfallet av övriga
driftskostnader inom forskningen har blivit lägre än plane-
rat. En intern omläggning av det interna resursfördelnings-
systemet av fakultetsanslaget skedde inför 1999.

Institutionerna erhöll under 1999 ersättning både för utför-
da prestationer bakåt i tiden och för prestationer utförda
under 1999. Institutionerna har inte förbrukat de extra re-
surserna som planerat.Viss planerad verksamhet inom forsk-
ningen, finansierad med anslagsmedel,har flyttats till 2000.
Det finns fortfarande skillnader i institutionernas eko-
nomiska situation.

Universitetets likviditet har under 1999 ökat med 
4 mnkr.Likviditeten på riksgäldskontot uppgår till  
122 mnkr 1999-12-31.

Verksamhetsplan 
och budget 2000
Verksamhetsplan och budget 2000 har tagits fram i enlighet
med universitetets nya interna styrmodell. I verksamhets-
uppdragen för 2000 betonar rektor vikten av att gränsöver-
skridande samarbete ökar mellan institutioner,mellan
institutioner och centrumbildningar samt inom institutio-
ner.Det efterfrågas från omvärlden, från studenter och av-
nämare, från forskningsfinansiärer och från statsmakten.
Det är också en synnerligen god väg att stärka universitetet
och nyttja våra sammantagna resurser effektivare i en tid av
hårdnande konkurrens.Det senare yttrar sig på flera sätt;
konkurrensen om studenterna när antalet studieplatser i
landet fortsätter att öka – alldeles särskilt gäller detta NT-
området – konkurrensen om forskningsresurser med tre nya
universitet och två högskolor med nya vetenskapsområden,
konkurrensen om kvalificerade lärare och forskare.

Kapitalförändringen för hela universitetet beräknas
2000  bli nära noll.En fortsatt expansion ska fortfarande
kombineras med besparingar i den befintliga verksamheten,
det innebär att förändring och omprioritering av verksam-
heten måste fortsätta framför allt inom grundutbildningen.
Alla resultatenheter måste ha kontroll på kostnaderna och
göra nödvändiga besparingar samtidigt som de satsar på
universitetets strategiska områden.

Ekonomisk utveckling.
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Olika finansieringskällors andel 
av den totala finansieringen, %

1995-96 1996 1997 1998 1999

Ekonomisk resultatredovisning för hela universitetet

Finansiering, tkr
1995/96 1996 1997 1998 1999

Anslag 489 585 497 591 489 516 534 147 549 335

Avgifter och
ersättningar 55 381 58 609 76 242 84 542 102 893

Bidrag 119 777 122 872 148 649 182 150 193 120

Räntor 15 760 10 445 2 802 4 154 3 853

Summa 680 503 689 517 717 209 804 993 849 201

Kostnad/verksamhetsområde, tkr
1995/96 1996 1997 1998 1999

Grundutbildning 344 332 392 517 372 914 359 396 404 664

Uppdragsutbildning 2 846 3 060 4 331 3 453 9 437

Forskning/
forskarutbildning 321 570 323 929 351 679 370 943 345 046

Uppdragsforskning 14 117 13 997 17 040 29 585 56 603

Övrigt 11 967 13 294 12 600 11 965 12 819

Hälsovetenskap 11 919

Summa 694 832 746 797 758 564 775 342 840 488
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■ Den externa finansieringen fortsätter att öka,
dock i mindre takt än tidigare.Ökningen 
mellan 1998 och 1999 är 29 mnkr,motsvaran
de 11%.I ökningen ingår ersättning från lands-
tinget för vårdutbildningarna med drygt 
10 mnkr för ett kvartal.

■ Den externa finansieringens andel av den totala
finansieringen har ökat från 25 % 1995/96 till 
35 % 1999.

■ En tydligare definition av verksamhetsom-
rådet uppdragsforskning har lett till att verk-
samheten redovisningsmässigt flyttats från 
forskning till uppdragsforskning.Totalt sett har 
kostnaderna för forskningsverksamheten ökat 
med 4 mnkr.

■ Uppdragsutbildningen har ökat.Definitionen 
av uppdragsutbildning har setts över på natio-
nell nivå,vilket lett till vissa redovisnings-
mässiga konsekvenser.



12

Kostnadsslag, tkr
1995/96 1996 1997 1998 1999

Personal 389 778 415 525 445 590 446 072 485 960

Lokaler 121 965 125 493 116 151 112 003 125 989

Övriga drifts-

kostnader 163 158 184 028 169 414 186 605 194 234

Avskrivningar 15 885 17 984 22 394 25 090 29 077

Räntor 4 046 3 767 5 015 5 572 5 228

Summa 694 832 746 797 758 564 775 342 840 488

Kapitalförändring/verksamhetsområde, tkr
1995/96 1996 1997 1998 1999

Grundutbildning -8 406 -44 081 -33 037 14 797 -13 331

Uppdragsutbildning 1 471 549 1 338 1 072 1 657

Forskning/
forskarutbildning -8 416 -12 426 -11 127 10 146 15 146

Uppdragsforskning 1 022 -1 381 444 3 553 4 390

Övrigt 0 60 1 027 83 400

Hälsovetenskap 451

Summa -14 329 -57 279 -41 355 29 651 8 713

Kostnadsslagens andel av
de totala kostnaderna, %

1995-96 1996 1997 1998 1999
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■ Lönekostnadernas andel av de totala 
kostnaderna varierar mellan 56 % och 
58  % mellan 1995/96 och 1999.

■ Lokalkostnadernas andel har successivt 
minskat, från 18 % 95/96 till 15 % 
1999.

Kapitalförändringen varierar kraftigt 
mellan åren.Följande större orsaker kan
identifieras:
■ Under 1995/96 och 1996 fattades be-

slut om att disponera det egna kapitalet
och därmed påverkades kapitalföränd-
ringen negativt.

■ Under hösten 1996 och 1997 berodde 
den negativa förändringen  till största 
delen på att kostnaderna var för höga i 
förhållande till intäkterna, samt på en 
kraftig överproduktion inom grund-
utbildningen.

■ Under 1998 har stora besparingar 
genomförts för att sänka kostnaderna,
samtidigt har överproduktionen inom 
grundutbildningen kraftigt minskat 
och de externa intäkterna ökat mer än 
planerat.

■ Under 1999 uppgår överproduktionen
inom grundutbildningen till 13 mnkr,
vilket återspeglas i kapitalförändringen.
Viss planerad verksamhet inom forsk-
ningen finansierad av anslagsmedel har 
framflyttats till 2000.
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Grundutbildning.
Resultat grundutbildning

Det är av stor vikt att universitetets utbildningsutbud anpas-
sas till samhällets behov.Universitetet samarbetar på olika
sätt med företag,organisationer och intressegrupper för att
åstadkomma detta.Som exempel kan nämnas de bransch-
visa diskussioner som förs med representanter för både
gruv- och IT-området.Dessa diskussioner har resulterat i
konkreta samarbeten t ex inom dataingenjörsutbildningen i
Skellefteå och systemvetarutbildningen i Piteå.Universitetet
har nära kontakt med kommuner i både Norrbotten och
Västerbotten.Dialog sker med KHIS (Kommuner och hög-
skola i samverkan),kommunalförbund och enskilda kom-
muner inför planeringen av programutbildningar,kurspaket
och enskilda kurser.Speciellt kan nämnas LKF (Lapplands
kommunalförbund) som är en mycket aktiv samverkans-
partner när det gäller lärarutbildning i regionen.Samarbetet
resulterade hösten 1999 i att universitetet startade utbild-
ning till grundskollärare 1-7 och 4-9 på fyra orter 
i Norrbotten.Utbildningen har 58 studenter.Ett annat
framgångsrikt samarbete i Norrbotten och Västerbotten 
resulterade i distansutbildningsprogrammet Företagseko-
nomi och management,på fem orter.Ytterligare exempel 
på resultat av samverkan med kommuner är de ingenjörs-
utbildningar som ges i regionen:ballastingenjör och pro-
spekteringsingenjör.På dessa utbildningar går 21 studenter.
Ytterligare en viktig kontaktorganisation är Skellefteå kom-
muns utvecklingsbolag,Skeria AB.

Under 1999 har det, trots hög ambition, inte varit möj-
ligt att öka antalet nybörjarplatser inom det informations-
tekniska området.Däremot ökar det totala antalet studenter
som går någon IT-utbildning vid universitetet, i och med att
progammen fortfarande befinner sig i ett utbyggnadsskede.

Under 1999 har befintliga program fått ett ökat inslag av
informationsteknik. Antalet registrerade nybörjarstudenter
hösten 1999 är 1 879,vilket är en ökning med 86 studenter
jämfört med hösten 1998.Samtidigt ökar antalet nybörjar-
platser med 148 till 1 947.Värt att notera är att relationen
mellan antalet nybörjare och antalet nybörjarplatser minskar
hösten 1999 jämfört med tidigare år.Antalet registrerade
nybörjare är nu 4 % färre än antalet platser.Under perioden
95-98 var antalet registrerade nybörjare ca 5 % fler än anta-
let.

Den huvudsakliga ökningen sker inom det naturveten-
skapligt/tekniska området med ca 190 helårsstudenter.Årets
prestationsgrad är drygt 84%.Det är samma nivå som före-
gående år.

Även musik- och teaterområdet ökar.För teater är ök-

ningen av engångskaraktär. I fortsättningen kommer pro
duktionen att vara 16 helårsstudenter per år.

Under 1999 bedrev universitetet två utbildningar som
är helt externfinansierade:ballastingenjör och prospekte-
ringsingenjör.Utbildningarna ges i samverkan med Stor-
uman och Malå kommuner.Under 1999 har det inom dessa 
utbildningar producerats sju helårsstudenter och 5,9 helårs-
prestationer, samtliga inom NT-området.

Universitetet har klarat målet för civilingenjörsexamen 
under perioden.För grundskollärare 4-9 är utfallet lågt.

Helårsstudenter totalt
95/96 1996 1997 1998 1999

Hum, Sam, Jur 2 032 2 367 2 524 2 561 2 622

Nat, Tekn 2 912 3 183 3 421 3 550 3 730

Undervisn 476 471 467 458 496

Övrigt 97 81 81 31 27

Musik 191 148 183 211 231

Teater 4 12 16 20

Summa 5 708 6 254 6 688 6 827 7 126

varav NT-svux 154 265 224

Mål 5 900 6 600 6 715

varav NT 3 120 3 330 3 520

Helårsprestationer totalt
95/96 1996 1997 1998 1999

Hum, Sam, Jur 1 675 1 811 2 088 2 074 2 104

Nat, Tekn 2 435 2 745 2 927 3 034 3 172

Undervisn 438 457 465 416 515

Övrigt 95 87 82 27 27

Musik 182 151 188 183 192

Teater 4 12 16 20

Summa 4 825 5 255 5 762 5 750 6 030

Examina
Mål Utfall

97-99 97 98 99 totalt

Magisterexamen 325 37 62 92 191

Civilingenjörsexamen 1 100 373 350 379 1 102

Grundsk.lärarex. 4-9 40 9 3 10 22

Helårsstudenter
93/94- Totalt

95/96 1997 1998 1999 97-99

NT-området, 

exkl. NT-svux 10 120 3 267 3 285 3 513 10 065

Grl åk 4-9 85 146 185 243 574
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En analys visar att studenter som enligt utbildningsplanen
ska vara klara med sina studier under december månad fort-
farande saknar moment/kurser.Dessa studenter kommer att
ta ut examen under våren 2000.

Antalet magisterexamina föregående treårsperiod var
totalt 50.Utfallet för 1997-99,191 magisterexamina, inne-
bär en stor ökning.Trots detta har universitetet inte nått 
målet.

Universitetet uppfyller regleringsbrevets mål att produ-
cera minst 6 715 helårsstudenter.Totalt producerar universi-
tetet 6 909 helårsstudenter,exklusive NT-svux.Målet att
producera 3 520 helårsstudenter inom NT-området uppfylls
däremot inte helt.Exklusive NT-svux utbildas 3 513 helårs-
studenter inom NT-området.

Universitetet har producerat ungefär lika många helårs-
studenter inom NT-området 1993/94-1995/96 som 1997-
1999.Den föregående perioden omfattar emellertid 3,5 års
produktion.Slutsatsen är att universitetet uppfyller målet i
regleringsbrevet att öka antalet helårsstudenter inom NT-
området. Inom grundskollärarutbildning 4-9 har antalet
helårsstudenter ökat markant.

Både när det gäller barn- och ungdomspedagogiska ut-
bildningar samt grundskollärarutbildning 1-7 har antalet
helårsstudenter minskat jämfört med föregående treårspe-
riod,helt i linje med målet i regleringsbrevet.

Andelen kvinnor inom civilingenjörsutbildningarna har
varit relativt konstant över åren.Däremot ökar andelen
kvinnor inom ingenjörsutbildningarna.Sammantaget kan
en ökning av andelen kvinnor inom dessa utbildningar ses.
Andelen män inom pedagogutbildningarna har ökat något
jämfört med föregående treårsperiod.

Särskilda åtaganden
Grundskollärarutbildning med inriktning mot samiska,
finska och tornedalsfinska har erbjudits.Under 1999 läste 
en student finska. Inga studenter läste tornedalsfinska eller
samiska.

Universitetet har anordnat NT-utbildning under 1999.
Totalt deltog 194 studenter i NT-utbildning med särskilt
vuxenstudiestöd.Hösten 1998 antogs de sista studenterna
till denna utbildning.Prestationen under 1999 är 224 hel-
årsstudenter och 213 helårsprestationer.Detta överstiger det
mål på 205 helårsstudenter som regeringen anger i regle-
ringsbrevet.

Den 1 oktober 1999 gick universitetet samman med
Vårdhögskolan i Boden. Institutionen för hälsovetenskap,
fd vårdhögskolan i Boden,har under den tid de varit en del

Ersättning särskilda åtaganden; 
NT-utbildningen i tkr

Tak Ersättning Ej nyttjat/
över tak 

1997 13 593 9 042 4 551

1998 16 012 17 030 -1 018

1999 13 205 15 178 -1 973

Ersättning grundutbildning i tkr
Tak Ersättning Över tak

1997 308 409 336 867 -28 458

1998 335 650 337 081 -1 431

1999 349 938 361 142 -11 204

Helårsstudenter
93/94- Totalt

95/96 1997 1998 1999 97-99

Barn- 

o ungd.ped. 1 158 239 222 249 710

Grl åk 1-7 1 734 383 297 225 905

Total andel kvinnor            män

94/95 95/96 1997 1998 1999

Civ.ing.utb. 24% 27% 27% 23% 28%

Ing.utb 10% 12% 20% 23% 25%

Ped.utb. 19% 20% 23% 24% 24%

Grundutbildning.
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av universitetet producerat 316 helårsstudenter och 97 hel-
årsprestationer inom vårdområdet.

Under hösten har ett förslag för hur universitetets sats-
ning inom området medicinsk teknik bäst ska tillgodoses
utarbetats.Förslaget innebär – i samverkan med Norrbot-
tens läns landsting,Boden och Luleå kommun – en satsning
på Centrum för distansöverbryggande hälsovård (CDH)
med följande huvuduppdrag:
■ Genom att integrera tillämpad forskning inom distans-

överbryggande teknik med forskning inom hälsovård 
skapas möjligheter för bättre framtida hembaserad vård,
omsorg och rehabilitering.

ERSÄTTNING

Under 1999 överstiger universitetets produktion takbelop-
pet med 13 mnkr.Av dessa hör 2 mnkr till NT-svux utbild-
ning.Universitetet kommer att nyttja hela den särskilda
ersättning,13,2 mnkr, som utgått för NT-utbildningen
1999.

Under 1999 har universitetet erhållit extra medel för
särskilda åtaganden NT-svux 1998 med 1 mnkr.

Eftersom finansieringsmodellen för grundutbildningen
ger universiteten möjlighet att fördela över- och underpro-
duktion  av helårsstudenter mellan åren, så är målsättningen
att universitetet under perioden 1998-2003 totalt sett ska

kunna erhålla ersättning för all produktion.Målet är också
att universitetet under perioden ska nå upp till regeringens
mål när det gäller antalet helårsstudenter.

Det är viktigt att universitetet långsiktigt kan nå upp till
de uppsatta målen och få ersättning för alla helårsstudenter
som bedriver sin utbildning vid universitetet.Att sträva efter
att nå de uppsatta målen för antalet helårsstudenter och ex-
akt avräkna det sk ”takbeloppet”varje enskilt år är inte möj-
ligt då regeringens sätt att sätta upp mål och fördela resurser
inte tar hänsyn till att utbildningarna byggs upp på lång sikt.
Uppbyggnaden av t ex en civilingenjörsutbildning om 
30 platser sker successivt och över en 4,5 års period och in-
nebär att totalt 135 platser tas i anspråk.Planeringen av
grundutbildningen måste därför ske så att utbildningarna
när de är fullt utbyggda ryms inom universitetets disponibla
resurser.Att under en uppbyggnadsperiod av ett längre pro-
gram erbjuda kortare utbildningar och kurser är ett sätt att
nå målen,detta är dock resurskrävande och svårare att ge-
nomföra inom de tekniska och naturvetenskapliga utbild-
ningarna.Under 1999 och 2000 har de tekniskt/natur-
vetenskapligt inriktade institutionerna i uppdrag att öka det
fristående kursutbudet,någon större ökning är dock inte att
räkna med. Inom de områden där en efterfrågan finns, t ex
inom IT-området,har universitetet brist på  personal.

Grundutbildning, tkr

Intäkter
STATSANSLAG 1995/96 1996 1997 1998 1999
Ersättning helårsstud., 
helårsprest. 314 962 324 337 322 319 351 662 366 161
Övriga anslag 5 511 3 354 100 200
Summa 320 473 327 691 322 419 351 862 366 161

ÖVRIGA BIDRAG
Räntor 3 997 4 163 847 1 280 373
Övriga bidrag 11 456 16 581 16 611 21 051 24 799
Summa 15 453 20 744 17 458 22 331 25 172

Totalsumma 335 926 348 435 339 877 374 193 391 333

KOSTNADSSLAG 1995/96 1996 1997 1998 1999
Personal 183 629 209 325 219 660 213 614 238 863
Lokaler 60 901 69 423 67 721 67 658 71 411
Övriga driftskostnader 90 868 103 584 74 001 65 056 78 371
Avskrivningar 7 235 8 247 8 759 10 362 13 646
Räntor 1 699 1 937 2 773 2 706 2 373
Summa 334 332 392 516 372 914 359 396 404 664

Resultat grundutbildning -8 406 -44 081 -33 037 14 797 -13 331

■ Den statsfinansierade ersättningen 
till grundutbildningen har ökat med 
14 mnkr mellan 1998 och 1999,
vilket motsvarar  ca 200 nya platser.
Antalet helårsstudenter har totalt 
ökat med 300 st.Detta medför att 
universitetet inte får ersättning för 
alla helårsstudenter under 1999.

■ Överproduktionen leder till en 
negativ kapitalförändring på 
13 mnkr.

Grundutbildning.
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ÖVRIGT

Universitetet erbjuder undervisning i svenska för utländska
studenter och forskarstuderande.Under 1999 deltog 204
studenter i sådan undervisning.Motsvarande siffra för 1998
var 117 studenter.

Stödundervisning för studenter med invandrarbakgrund
har förekommit.Som exempel kan nämnas extern under-
visning i svenska,matematik och specifika ämnesområden
samt att den studerande haft möjlighet att använda lexikon
vid skriftlig tentamen.

Sammanlagt under 1999 har det funnits 28 studenter
med något funktionshinder, som varit i behov av stödåtgär-
der för att kunna fullfölja sin studiegång.Studenter med
dyslexi är en grupp som ökar för varje år.Under 1999 har
det funnits elva studenter med dyslexi.

Under året har ingen särskild teoretisk och praktisk ut-
bildning anordnats för arbetssökande med utländsk hög-
skoleutbildning på grund av att behov inte funnits.

Studentrekrytering
Arbetet med att rekrytera studenter har hög prioritet vid
Luleå tekniska universitet. Inte minst de tekniska utbild-
ningarna är beroende av att rekrytera från hela landet.

Satsningar på det personliga mötet tillhör de viktigaste
aktiviteterna.Ett åttiotal orter i landet har besökts och om-
kring 140 studenter har engagerats i gymnasiebesök.
Universitetet har också deltagit vid utbildningsmässor i
Stockholm,Göteborg och Piteå.Ett Öppet hus har som
brukligt genomförts för elever i regionen.

Den årliga utvärderingen av rekryteringen visar att det
är de personliga kontakterna,kompletterat med tryckt ma-
terial, som varit mest avgörande för studenternas val av
Luleå som studieort.

En specialsatsning har gjorts på ma/nv-lärare.En arbets-
grupp har närmare undersökt rekryteringen,gjort en hand-
lingsplan, samt initierat ett antal aktiviteter.

I rekryteringsarbetet har samarbetet med den egna
kommunen förbättrats.Dialogen med Luleå kommun har
resulterat i en officiell mottagning av nybörjarstudenterna,
stöd till ”lär känna universitetet”-dag mm.

Universitetet har bidragit till att utveckla frågetävlingen
för elever i åk 8 - TeknikÅttan - som numera är riksomfat-
tande med gemensam final, gemensam webbsida, lärarkon-
takter etc.

Universitetet har gjort en utredning om hur man bäst
når ungdomar i åldern 19-25 år.Här betonas bl a den web-

baserade informationens stora betydelse.
Genom att satsa på alumnikontakter hoppas universite-

tet få många ”ambassadörer”runt om i landet.

Studentbemötande
Studiestarten vid Luleå tekniska universitet ska skapa trygg-
het och grund för den personliga utvecklingen.Den ska
starta en process där varje student känner sig delaktig och tar
ansvar för sin utbildning, sitt lärande, sin akademiska och
personliga utveckling.

Studiestarten arrangeras av universitetet/institutionerna,
studentservice,Studentkårerna och Studenthälsan.Nolle-
perioden är de nya studenternas första kontakt med univer-
sitetet.Syftet är att ge ett positivt intryck, skapa trygghet och
gemenskap,ge en kunskapsmässig introduktion till univer-
sitetsstudier,överföra studentikost hyfs och traditioner.

Nolleperiodens studieaktiviteter består av propedeutiska
kurser som ger en introduktion till fortsatta studier.
Fakultetsnämnderna fastställer kurserna inom respektive 
utbildningsprogram.Studietiden är en vecka och studie-
medelsberättigande. Institutionerna ansvarar för schema-
läggning och genomförande.

De nya studenterna är indelade i grupper med ca 30
studenter i varje grupp.Varje grupp får tre faddrar/phösare,
studenter från högre årskurs som tar hand om introduktio-
nen i studentlivet under nolleperioden.Phösarna startar för-
beredelserna under våren då de bl a går en tre dagars obliga-
torisk utbildning.Studenthälsan ansvarar för utbildningen
som bl a behandlar ledarskap,alkohol och kamratskap.

De ansvariga för nolleperiodens sociala aktiviteter är
studenter i högre årskurs. Aktiviteterna skapar samhörighet
inom grupper,mellan grupper inom samma utbildnings-
område samt mellan olika utbildningsområden.Exempel på
aktiviteter är: rundvandring,hajk, tvekamp,brännboll, fes-
ter.De ansvariga och phösarna tar ett stort ansvar för att det
inte ska uppstå utanförskap eller tvång.De utbytesstudenter
som påbörjar studier under höstterminen fördelas tre och
tre i varje grupp.Undersökningar visar att de nya studenter-
na uppskattar nolleperioden.

Studentkårerna ansvarar för en rad aktiviteter som ligger
utanför universitetets ansvarsområde men som ändå är av
stor betydelse.Viktiga exempel på detta är arbetsmarknads-
dagar och bostadsförmedling.Mottagandet av nybörjare or-
ganiseras gemensamt av universitetet och studentkårerna.
Att studenterna trivs vid Luleå tekniska universitet demon-
streras varje år genom att många studenter som är antagna
på reservplats väljer att stanna, även om de under antag-
ningsprocessen erbjuds plats på sitt högst prioriterade alter-

Grundutbildning.





18

Grundutbildning.

nativ.Det kan tillskrivas att ”de gamla” studenterna trivs så
bra att de välkomnar nybörjarna med ett varmt välkom-
nande.

För studenter som är på väg ut i arbetslivet finns
”Utgångspunkten” ,universitetets arbetslivscenter.Syftet 
är att underlätta för studenterna att skapa kontakt med 
näringslivet under hela studietiden.Detta sker genom ex-
empelvis seminarier och mentorprojekt.Centrumet har 
visat sig vara till stor nytta och permanentas från årsskiftet
1999/00.

Studentinflytande
Det finns fyra studentkårer vid Luleå tekniska universitet:
Teknologkåren,Pedagogkåren,Studentkåren Unitas och
Studentkåren vid Musikhögskolan i Piteå.

Studentinflytande sker främst i arbets-,berednings- och
beslutande grupper.Studentkårerna utser representanter i
universitetsstyrelsen, fakultetsnämnderna och institutions-
styrelserna.Studentkårernas representanter deltar också vid
dekanus beslutsmöten.De utser dessutom ledamöter till alla
arbetsgrupper för beredning av principiellt viktiga utbild-
ningsärenden. I vissa fall fungerar en student som samman-
kallande.För studentnära verksamheter som Studentservice
och Studenthälsan har studentinflytandet kartlagts och do-
kumenterats och kommer att tjäna som styrmedel i verk-
samheternas fortsatta arbete.

Särskilt stark representation för studenterna finns i pro-
gramrådet för varje utbildningsprogram.Studenterna är
starkt engagerade i frågor kring studiernas organisering och
genomförande.Programråd leds av den programansvarige
vilken är utsedd av respektive fakultetsnämnd.Där ska finnas
representanter för studenter från olika delar av programmet.
Studentkårerna hjälper vid begäran till att rekrytera studen-
trepresentanter.

Kursutvärderingar är till nytta både för studenterna och
för institutionerna.Under 1999 har utformningen och ar-
betsformerna för kursutvärderingar förbättrats, exempelvis
genom försök med webbaserad kursutvärdering.

Lärandet i centrum
Målet för pedagogisk utveckling är att öka studenternas möj-
ligheter till lärande,stimulera pedagogisk kompetensutveck-
ling samt pedagogiskt förbättringsarbete i utbildningen.För

att nå målet arbetar projektgruppen ”Lärandet i centrum”
under rektors ledning fortlöpande med att fånga upp idéer,
stimulera till samtal, samordna och stödja pedagogiskt ut-
vecklingsarbete.I gruppen ingår företrädare för studentkårer-
na, lärare,studierektorer m.fl.

Studentkårernas representanter i projektgruppen ansva-
rar för att göra studenterna delaktiga i det pedagogiska ut-
vecklingsarbetet.Alla universitetets medarbetare ska vara
delaktiga i utvecklingsarbetet och i hela lärandeprocessen.
Därför erbjuds stöd av en inspiratör under en halv dag per
institution/verksamhet för att diskutera det synsätt som lig-
ger till grund för det pedagogiska förnyelsearbetet. I samta-
len diskuteras grundläggande människosyn,kunskapssyn
och syn på lärande.

Nio föreläsningar och seminarier har arrangerats,där
olika teorier och sätt att stimulera studenternas lärande har
presenterats. Institutionerna/verksamheterna ansvarar för att
följa upp föreläsningarna.Litteratur som kan inspirera har
också uppmärksammats.Ett gemensamt forum för pedago-
gisk debatt ”Talarstolen”,inrättades i personaltidningen
Högtrycket och studenttidningen Trik.Redaktionsrådet 
består av två studenter och två lärare.För att inspirera till 
pedagogiskt samtal skapades en mötesplats,Café Culturum.
Caféet arrangeras en gång per månad i samarbete med stu-
dentkårerna och olika institutioner.

Nya lärare vid universitetet har under 1999 erbjudits en
pedagogisk grundkurs,omfattande 2 poäng.Grundkursen
har genomförts med 56 deltagare fördelade i två grupper.
Pedagogisk vidareutbildning har genomförts med 17 stu-
dievägledare under en dag.Målet var att utveckla arbetet för
att hjälpa studenterna till studieharmoni och lärande.

Antalet nyanställda lärare uppgick 1999 till 36.

Jämställdhet
Luleå tekniska universitet har alltid haft en förhållandevis
hög andel kvinnliga studenter i de tekniska utbildningarna.
Under många år har andelen i genomsnitt varit 25-30%.

Andelen kvinnor som studerade datateknik var i mitten
av 90-talet dock bara 5%.Minskningen hade pågått under
ett antal år.Universitetets styrelse identifierade då en ökning
av andelen kvinnliga studenter inom de datatekniska utbild-
ningarna som den strategiskt viktigaste jämställdhetsfrågan
inom de tekniska grundutbildningarna.De berörda institu-
tionerna har sedan dess arbetat för att lösa situationen.Ett
tvåårigt datatekniskt program för kvinnor med samhällsve-
tenskaplig eller ekonomisk gymnasieutbildning har utveck-
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lats:DTI,datateknisk ingång för tjejer.Rekryteringsbasen
har på detta sätt breddats.Studenterna kan fortsätta i årskurs
två på civilingenjörsprogrammet eller högskoleingenjörs-
programmet i datateknik.Under 1999 gjordes den femte
antagningen till DTI.De berörda institutionerna har inte
bara utvecklat utbildningen utan även ordnat seminarier
och egen utbildning för att öka sin kunskap om manligt och
kvinnligt.Man har också arbetat med att utveckla undervis-
nings- och examinationsformer.

Av de antagna till årskurs ett på civilingenjörsutbild-
ningen i datateknik var 6% kvinnor hösten 1999.Av de som
började årskurs 2 samma höst var 21% kvinnor.Under 1998
var motsvarande siffror 3% kvinnor bland de nyantagna till
årskurs ett och 29% kvinnor som började årskurs två.
Förklaringen till den höga andelen kvinnor i årskurs två är
DTI.En utvärdering av projektet har inletts och en första
rapport beräknas vara klar i april år 2000.

Andelen män inom pedagogutbildningarna är låg. Inom
grundskollärarutbildningar 1-7, samt 4-9 med språklig in-
riktning,är de manliga studenterna i minoritet, liksom
inom fritidspedagog- och förskollärarutbildningarna.För
grundskollärare 4-9 med matte/no-inriktning är könsför-
delningen jämnare.Olika strategier för att rekrytera manliga
studenter till pedagogutbildningarna har prövats,dock med
liten framgång.

Distansutbildning
I den strategiska planen för 1997-2000 finns följande mål för
distansutbildningarna:
■ Nya former för distansutbildning och användning av 

informationsteknik ska utvecklas.

Inom Luleå tekniska universitet används begreppet distans-
undervisning som ett uttryck för olika studieformer som
betonar tids- och/eller rumsoberoende för den studerande.
De olika studieformer som används är följande:
– En eller flera träffar på universitet koncentrerade till ett 

fåtal tillfällen under kursens gång.
– Träffar på annan studieort än högskoleorten, till exempel 

vid ett lokalt studiecenter.
– Inga fysiska träffar,undervisningen sker uteslutande med 

stöd av distansöverbryggande teknik.

Den del av distansutbildningen som utgör fristående kurser
genomförs i huvudsak enligt det första alternativet ovan,
men nya distributionsformer vinner mark.Den andra stu-
dieformen har ökat genom att sex utbildningsprogram/
kurspaket genomförs på tretton studieorter under 1999.

Distansutbildning var ett strategiskt område inom
grundutbildningen under 1999.Detta innebar fortsatt ut-
byggnad av nätbaserat lärande,drift av videokonferensstu-
dio,medlemskap i distanskonsortiet Svenska distanshög-
skolan samt ett uppdrag att utveckla distansutbildning.

En modell för distansundervisning med nätbaserat 
lärande med multicastteknik har tagits fram av en fakultets-
gemensam grupp.Projektet visar att den interaktiva kom-
munikationen över nätet inte håller tillfredsställande
kvalitet,på grund av brister i infrastrukturen utanför univer-
sitetet.Med tanke på den pågående utbyggnaden av nätka-
paciteten är det en tidsfråga innan även den interaktiva
kommunikationen fungerar tillförlitligt.Resultatet av pro-
jektet pekar på behov av en väl fungerande organisation
inom universitetet för utveckling av nya flexibla,distribue-
rade utbildningsformer.

Inom institutionerna pågår utvecklingsarbete för att
göra högskoleutbildning tillgänglig även på distans.Video-
konferens och datorkonferens är den mest använda tekni-
ken.Fortfarande finns starka uttryck för att det fysiska mötet
mellan människor är viktigt och inte helt får ersättas av tek-
nik.Men med en kombination av olika studieformer görs
utbildningen tillgänglig för fler.

Utvecklingen av nätbaserat lärande och internetteknik
har i huvudsak skett inom ramen för utbildningsprogram-
men Datateknik och Projektingenjör och med studenterna
på campus.

Kurser 1999
Distanskurser, totalt 115

Samlingar på campus 85

Samlingar på studiecenter 30

Decentraliserade program 
med antagning hösten 1999
Vattenkraftteknik, 120 p Jokkmokk

Ballastingenjör, 80 p Storuman

Prospekteringsteknik, 80 p Malå

Ekonomi, turism och kultur-
historia, 80 p Gällivare, Jokkmokk,  

Kiruna, Pajala

Företagsekonomi och
management, 80 p Gällivare, Arvidsjaur, 

Storuman

Grundskollärare1-7, 4-9,
ma/no, sv/so 140/180p, Gällivare, Jokkmokk, 

Kiruna, Pajala

Studenter 1999
Antal registrerade studenter 2 608

Helårsstudenter 548
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Universitetet medverkar i fyra av de projekt som finan-
sieras av Distansutbildningsmyndigheten.Projekten berör
olika perspektiv som samverkan mellan kommuner och
högskolor,utveckling av distansarbetslag inom teknik och
naturvetenskap och utvecklingen av en fungerande cam-
pusmiljö för flexibelt lärande.

Under hösten har en grupp studenter i Gällivare kom-
binerat egen skidträning på elitnivå med högskolestudier på
halvfart.Studierna startade hösten 1998 och under 1999 har
de fortsatt inom ämnesområdena företagsekonomi och
rättsvetenskap.Förutom att studenterna normalt befinner
sig 25 mil från Luleå innebär deras elitidrottande att de un-
der veckolånga perioder kan vistas utomlands.De kan inte
alltid bedriva studierna regelbundet.Kombinationen hög-
skolestudier och elitidrottande är ett exempel på de högsko-
legrupper som ställer nya krav på flexibilitet och okonven-
tionella lösningar.

Internationalisering
Universitetet arbetar för att öka det internaionella utbytet
inom grundutbildningen. Inom det tekniska och samhälls-
vetenskapliga utbildningsområdet är universitetets mål att
minst 20 % av studenterna ska tillbringa minst en termin
vid ett utländskt universitet.Civilingenjörsutbildningen är
det enda utbildningsområde som uppfyller målet. Inom det
samhällsvetenskapliga området nås målet till hälften.
Motsvarande mål inom de övriga utbildningsområdena är
10 % där fortsatta åtgärder krävs för att målet ska nås.

Antal utresande studenter inom EEIGM 1999 = 49 st. + 24 ex. jobbare 
åk 5

Antal hitresande studenter inom EEIGM 1999 
= 19 st + 15 ex.jobbare

Hitresande (utländska) och utresande studenter 
inom grundutbildningen 1999  

Teknik

SH

Pedagog

Musik-
högskolan

IN UT

3

48

161 118

34 
(varav 20 st
int. ekonomer)

2

5 3

Studenter som åker utanför
utbytesprogrammen, 
15 stud. från Archangelsk
antagna på program, samt
EEIGM-studenterna ingår 
ej i ovanstående summor.
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TEKNISK FAKULTET

Teknisk fakultet

Luleå tekniska universitet har de enda civilingenjörsutbild-
ningarna i Norrland inom flertalet teknikområden.
Universitetet har också ett brett utbud av ingenjörsutbild-
ningar.Nästan varannan civilingenjör examinerad i Luleå
får sin första anställning i andra delar av Sverige eller utom-
lands.Efterfrågan på civilingenjörer och högskoleingenjörer
från Luleå, liksom erfarenheter från det internationella stu-
dentutbytet,visar att grundutbildningen i Luleå håller hög
nationell och internationell standard.

Institutionerna och avdelningarna har ett brett interna-
tionellt kontaktnät.De bedriver även en mängd forsknings-
och utvecklingsprojekt med regionala företag. Inom de om-
råden där universitetet är ledande finns ett brett stöd även
från det nationella näringslivet.Dessa kontakter och den
samlade kunskap som samarbetet ger kommer självfallet
studenterna till godo i kurser,praktik och examensarbeten.

Universitetet är relativt litet och verksamheten lokalise-
rad till campusområden i Luleå,Skellefteå och Kiruna.Det
ger en god kontakt mellan studenter och lärare,en kontakt
som i många fall upprätthålls även efter examen. Institutio-
nerna har god kännedom om var de examinerade är verk-
samma.

Utvärdering av kursutbud och kursinnehåll,genomfö-
rande och administration sker regelbundet.Kursutbudet
förändras både för att skapa attraktiva profiler och för att ta
hänsyn till avnämarnas synpunkter.

Grundutbildningen har utvecklats mot ökad fokusering
på studenternas eget lärande och deras eget ansvar för studi-
erna.Kurserna får allt fler moment av projektundervisning
och seminarier.

Viktiga parter i förändrings- och utvecklingsarbetet på
grundutbildningarna är programansvariga och programråd
som arbetar på fakultetsnämndernas uppdrag.

Civilingenjörsutbildning
Inom civilingenjörsutbildningarna finns 12 program med
sammanlagt 525 nybörjarplatser:
■ Datateknik ■ EEIGM – Internationell materialteknik
■ Elektroteknik ■ Ergonomisk design & produktion 
■ Industriell ekonomi ■ Kemiteknik ■ Maskinteknik 
■ Rymdteknik ■ Samhällsbyggnadsteknik 
■ Teknisk fysik ■ Träteknik ■ Väg- och vattenbyggnad
■ Öppen ingång

Sökalternativ: Öppen ingång, där studenterna först under
vårterminen i årskurs ett väljer vilket program de vill följa.
De kan sedan ansluta till detta program i årskurs två utan
kompletteringsstudier.

MÅL

Mål enligt regleringsbrevet:
■ Antalet examina inom civilingenjörsutbildningarna ska 

uppgå till 1 100 under åren 1997-1999.

I den strategiska planen för 1997-2000 finns följande mål för
civilingenjörsutbildningarna:
■ Tydliga och attraktiva profiler på utbildningsprogrammen

ska utvecklas.
■ Examinationsgraden ska öka till minst 80% med bibe-

hållen kvalitet.
■ Minst 20% av studenterna ska tillbringa minst en termin 

av sin utbildning vid ett utländskt universitet.
■ Andelen kvinnor ska vara lägst 20% på alla program i 

årskurs två.
■ Alla studenter ska ha så god tillgång till datorarbetsplatser,

att datorn blir ett effektivt redskap i undervisningen.
■ Rekryteringen ska förbättras så att alla program har minst

två förstahandssökande per plats.

STUDENTER

Konkurrensen om studenterna är hård.Luleås läge i en glest
befolkad region innebär ett stort behov av rikstäckande rek-
rytering.Studentrekrytering är därför en prioriterad verk-
samhet med ständigt pågående förbättringsarbete.

Civilingenjörsutbildningarna rekryterar studenter från
hela Sverige.Andelen studenter från Götaland och Svealand
har ökat och är detta år större än andelen studenter från
Norrbotten och Skellefteå.

Inför höstterminen 1999 hade totalt 741 studenter civil-
ingenjörsutbildning vid Luleå tekniska universitet som sitt
förstahandsval.Det är en minskning med 106 studenter från

Geografisk spridning bland registrerade studenter
på civilingenjörsutbildningarna

Göta- Svea- Övriga Norr- Utlandet

land land Norr botten

land + Ske-å

94/95 19% 22% 23% 35% 1%

95/96 19% 23% 17% 41% 1%

96/97 16% 19% 23% 42% 1%

97/98 21% 20% 18% 40% 1%

98/99 20% 22% 18% 40% 0%

99/00 18% 26% 16% 40% 0%
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föregående år.Minskningen av antalet förstahandssökande
per utbildningsplats gäller samtliga program.Det är bara
rymdteknik och industriell ekonomi som överträffar uni-
versitetets mål på två förstahandssökande per plats.
Datateknik och öppen ingång ligger något under två första-
handssökande per plats.

Minskningen är särskilt besvärande för:EEIGM- inter-
nationell materialteknik,kemiteknik, samhällsbyggnadstek-
nik och träteknik där man inte lyckats fylla utbildnings-
platserna.Även väg- och vattenbyggnad och teknisk fysik
har svårt att fylla utbildningsplatserna.

Totalt registrerades 535 nybörjarstudenter på något ci-
vilingenjörsprogram,en minskning med 33 studenter jäm-
fört med föregående år.

Rekrytering till högre årskurs är ett sätt att öka antalet
studenter på civilingenjörsprogrammen.Det ger ett tillskott
på studenter med dokumenterade studieframgångar som
därför har goda förutsättningar att nå fram till examen.Till
vårterminen 1999 antogs 11 studenter till högre årskurs, till
höstterminen 1999 52 studenter.

Föregående år var andelen kvinnor 26% av nybörjarna.
I år ökade andelen marginellt till 27%, fortfarande med
mycket stor spridning mellan de olika programmen.Störst
andel kvinnor antogs till programmen ergonomisk design &
produktion,EEIGM - internationell materialteknik samt
kemiteknik, som har 63%,58% respektive 54% registrerade
kvinnor.Den lägsta andelen kvinnor antogs till elektrotek-
nik och datateknik,3% respektive 6%.Andelen kvinnor på
datateknikprogrammet ökar markant i årskurs 2 då studen-
terna från Datateknisk ingång för tjejer tillkommer.

Antalet registrerade studenter på civilingenjörsprogram-
men har tidigare haft en årlig ökningstakt med ca 10% och
var 1997 uppe i 2 517 studenter.Trenden bröts 1998 och
antalet studenter minskade till 2 456.En marginell ökning
till 2 464 studenter har skett 1999.

VERKSAMHET

Civilingenjörsutbildning är ett område där antalet utbild-
ningsplatser enligt regeringens intentioner ska öka.
Högskolorna ska också beakta behovet inom det informa-
tionsteknologiska området.Luleå tekniska universitet strävar
därför mot att dels öka omfattningen av civilingenjörsut-
bildning med IT-inriktning,dels öka de informationstek-
nologiska momenten i övriga program.

Ökningen av de informationsteknologiska momenten 
i övriga program är ett förändringsarbete som till stor del
utförs inom ramen för olika kurser.Målet är att examinera
civilingenjörer med adekvata kunskaper i informationstek-
nologi inom samtliga teknikområden.

Det är i första hand rymdteknik och industriell ekono-
mi som har förutsättningar att rekrytera fler studenter.
Rymdteknik är ett nytt område vid universitetet och en 
expansion bör därför vänta något år. Industriell ekonomi
lockar många av de studenter som söker från öppen ingång
och från högskoleingenjörsutbildningar.Det innebär att
programmet från årskurs två fördubblar antalet studenter
och det är av kapacitetsskäl inte möjligt att anta fler.

Ökning av antalet platser kan ske genom nya utbild-
ningsprogram som vänder sig till nya studentkategorier.
Det kan antingen innebära civilingenjörsutbildning inom
nya områden eller med nya kvaliteter. Internationella ut-
bildningar i samverkan med ett eller flera utländska univer-
sitet respektive intag till vårterminerna är sådana nya
kvaliteter.Vårterminsintag till Öppen ingång har genom-
förts och de första studenterna börjar i januari -00.
Universitetsstyrelsen har också fattat beslut om att inrätta
dels ett nytt utbildningsprogram med IT-inriktning,
Medieteknik,med första intag hösten 2000,dels ett nytt in-
ternationellt utbildningsprogram i Vattenkraftteknik.Dessa
program är av stort intresse för arbetsmarknaden. Intag till
programmet internationell vattenkraft kommer att göras 
efter slutförda förhandlingar med samarbetsuniversiteten.

Lägre sökandetryck har lett till minskning av program-
met samhällsbyggnadsteknik till 45 studenter.De civiling-
enjörer som examineras har mycket god arbetsmarknad och
förutsättningarna är goda för att utbilda fler studenter inom
detta område varför rekryteringsarbetet har intensifierats.
Intensifierat rekryteringsarbete sker också till programmen 
i träteknik,väg- och vattenbyggnad och kemiteknik.

En intern utvärdering av det internationella material-
teknikprogrammet,EEIGM,har utförts under året.
Utvärderingen visar att de examinerade civilingenjörerna
håller mycket hög standard.Undervisningsformerna bör
dock utvecklas för att ge studenterna bättre förutsättningar
att snabbt anpassa sig till universitetskulturen i Frankrike,där
en del av utbildningen genomförs.

Antalet studenter inom teknisk sektor som förlägger en
del av sin utbildning utomlands har ökat.Flertalet av dessa
är studenter på något civilingenjörsprogram.Universitetet
har,genom EU:s utbildningsprogram Socrates, avtal med
flera europeiska universitet.Dessutom finns bilaterala avtal
med tolv nordamerikanska universitet,många kontaktskolor
i USA samt avtal med universitet i Australien och
Singapore.Universitetet är också anslutet till Nordplus,vars
syfte är att öppna lärosätena för nordiska studenter.Utbudet
av kurser på engelska har successivt ökat.Detta är av stor be-
tydelse för möjligheterna att rekrytera utländska utbytes-
studenter.Sedan läsåret 1994/95 har omfattningen av inter-
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nationaliseringen mätt i antal utbytesstudenter mer än för-
dubblats och vi har sedan ett par år nått målet, att 20% av
studenterna ska tillbringa minst en termin vid ett utländskt
universitet.

Från höstterminen 1998 studerar 16 ryska studenter vid
universitetet med målet att avlägga civilingenjörsexamen 
efter tre år.De har tidigare läst vid Pomoruniversitetet 
i Archangelsk.Projektet bekostas av regeringsmedel för
samarbete med Östersjöländer och studenterna får genom
Svenska institutet stipendier motsvarande svenska studie-
medel.Studenterna har visat sig klara studierna med goda
resultat och projektet kan så här långt sägas vara en stor
framgång.

RESULTAT

Under 1999 examinerades 379 civilingenjörer.Det ger en
examinationskvot på 75 %,beräknat på de studenter som re-
gistrerades i årskurs 1 fem år tidigare.En bidragande orsak till
den goda examinationskvoten är att de studenter som anta-
gits i högre årskurs,2-3 år tidigare och som nu tar examen,
inte räknas in bland de studenter som antagits i årskurs 1.

Under treårsperioden 1997-1999 har 1 102 civilinge-
njörer tagit examen vid Luleå tekniska universitet.Regle-
ringsbrevets mål för perioden är 1 100 civilingenjörs-
examina.

Beräknat på kursnivå är den genomsnittliga prestations-
graden i civilingenjörsutbildningen 87% vilket innebär att
genomsnittsteknologen presterar 35 poäng per år.
Prestationsgraden har de senaste åren varierat mellan 87%
och 92% och årets resultat avviker inte från detta.

Med den relativt höga prestationsgraden på kursnivå
och antagningen av studenter som fyller på i de högre års-
kurserna borde antalet examinerade civilingenjörer vara 
högre.En orsak är att många studenter läser betydligt fler
poäng än examen kräver.Den goda arbetsmarknaden gör
också att många studenter väljer att acceptera anställningar
innan de tagit examen.

Nyckeltal
CIVILINGENJÖRSUTBILDNING

95/96 1996 1997 1998 1999

Ant. förstah.sök./per pl. 1,5 1,8 1,7 1,6 1,4

Totalt antal sökande 5534 6249 7276 7463 6464

Antal registrerade åk 1 535 527 557 568 535

Helårsstudenter 2153 2145 2264 2361 2454

Helårsprestationer 1890 1927 1995 2044 2102

Antal examina 273 276 373 350 379

Andel kv. av reg. 27% 25% 31% 26% 27%

Andel kvinnor totalt 27% 27% 27% 27% 28%

Ansökningar civilingenjör

95/96

1996

1997

1998

1999

Antal förstahandssökande, antal 
registrerade och andel kvinnor av 
de registrerade.

Antal förstahandssök.
Antal registrerade
Andel kvinnor

741

672

854

535

535

527

557

27%

27%

25%

31%

568
26%

805

847

Antal teknologer som 
studerat minst en termin 
utomlands (examensarbeten 
ej medräknade).

Antal utländska teknologer som
studerat minst en termin vid uni-
versitetet.

Antal utländska studenter vid teknisk fakultet 
och studenter från teknisk fakultet utomlands 

95/96

1996

1997

1998

1999

IN UT

114

145

95

161 118

82

120 

(varav 27 EEIGM-studenter)

133

(varav 35 EEIGM-studenter)

(varav 36 EEIGM-studenter)

(varav 27 EEIGM-studenter)

102 121

Examinationsgrad

94/95

95/96

1996

1997

1998

1999

Andel examinerade civilingenjörer i förhållande till 
antalet inskrivna studenter fem år tidigare.

72%

63%

64%

81%

75%

69%
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Högskoleingenjörsutbildning
Inom högskoleingenjörsutbildningen finns 6 utbildnings-
program.Sammanlagt fanns under 1999 330 nybörjarplatser.

■ Dataingenjör, Luleå ■ Dataingenjör, Skellefteå 
■ Elektronikingenjör, Skellefteå ■ GIS-ingenjör, Kiruna 
■ Industriell design, Luleå ■ Maskiningenjör, Luleå 
■ Maskiningenjör, Skellefteå ■ Projektingenjör, Luleå 

Decentraliserade utbildningar utöver ordinarie verksamhet
i samverkan med kommuner:
■ Ballastingenjör, Storuman ■ Prospekteringsingenjör,
Malå  ■ Vattenkraftingenjör, Jokkmokk

I den strategiska planen för 1997-2000 finns följande mål för
högskoleingenjörsutbildningarna:
■ Rekryteringen ska stärkas.
■ Egenvärdet i förhållande till civilingenjörsprogrammen 

ska bli större.
■ Industrisamverkan ska utvecklas.
■ Attraktiva profiler ska utvecklas.

Den fleråriga ökningen av antalet förstahandssökande till in-
genjörsutbildningarna bryts i år då en marginell minskning
noteras.Sju program fyller inte sina platser:ballastteknik,
elektronikingenjör,GIS-ingenjör,maskiningenjör (både
Luleå och Skellefteå),prospekteringsingenjör samt vatten-
kraftingenjör.

Ingenjörsutbildningarna rekryterar i huvudsak lokalt.
Undantaget från detta mönster är de utbildningar som bara
erbjuds vid Luleå tekniska universitet, t ex industriell design.

Det högsta sökandetrycket finns till programmen indus-
triell design och dataingenjör.Den förstnämnda utbildning-
en är alltför nyetablerad för att en utökning ska övervägas
och en ökning inom dataområdet förhindras av lärarbrist.

Högskoleingenjörsutbildningarna fyller en viktig funk-
tion för näringslivet i regionen och universitetet ser positivt
på de kommunala önskemålen om decentraliserade utbild-
ningar.Därför genomförs med litet antal studenter pro-
grammen i Jokkmokk,Malå och Storuman med extern
finansiering.Det krävs dock väsentligt förbättrad rekryte-
ring för att långsiktigt bedriva ingenjörsutbildning i denna
form.Det gäller även de svagt rekryterande utbildningarna 
i Luleå,Skellefteå och Kiruna.

Föregående år var andelen kvinnor 22% av nybörjarna.
I år ökade andelen till 25%, fortfarande med mycket stor
spridning mellan programmen.Störst andel kvinnor antogs
till programmen industriell design,projektingenjör och

GIS-ingenjör, som har 55%,41% respektive 39% registrera-
de kvinnor.Den lägsta andelen kvinnor antogs till datatek-
nik i Luleå och elektronik,3% respektive 4%.

Under 1999 har 54 ingenjörsexamina utfärdats.Det
motsvarar en examinationskvot på 43% vilket är oaccepta-
belt lågt.En orsak till den låga examinationen är dock att
många studenter tar tillvara möjligheten att fortsätta studera
till en civilingenjörs- eller magisterexamen.Inom framför
allt IT-området är det också vanligt att studenterna börjar
arbeta innan de fullföljt utbildningen.

På kursnivå presterade 598 helårsstudenter 494 helårs-
prestationer,dvs en prestationsgrad på 83%.Det är en rela-
tivt hög prestationsgrad som marginellt avviker från
föregående år och som visar att det finns en god potential
för ett ökat antal examina.

Ansökningar högskoleingenjör

95/96

1996

1997

1998

1999

Antal förstahandssökande, antal 
registrerade och andel kvinnor 
av de registerade.

Antal förstahandssök.

Antal registrerade

Andel kvinnor

367

177

199

275

248

131

194

214

25%

15%

16%

22%

373246
22%

Nyckeltal
HÖGSKOLEINGENJÖR

95/96 1996 1997 1998* 1999

Ant. förstah.sök./per pl. 1 0,9 1,3 1,4 1,2

Totalt antal sökande 1200 1442 2031 2244 2129

Antal registrerade åk 1 131 194 214 246 248

Helårsstudenter 249 342 410 502 598

Helårsprestationer 208 254 342 423 494

Antal examina 46 23 52 40 54

Andel kv. av reg. 15% 16% 22% 22% 25%

Andel kvinnor totalt 12% 12% 20% 23% 25%

* Fr o m 1998 redovisas ljudingenjör under ”Musik och media”.
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Tekniskt basår och DTI
Högskolorna ska erbjuda basår,en behörighetsgivande ut-
bildning som ska knytas till efterföljande högskoleutbild-
ning inom det tekniska eller det matematiskt/naturveten-
skapliga området.

Söktrycket till den tekniska basårsutbildningens 60 plat-
ser har de senaste åren legat på cirka två sökande per plats.
För 1999 var siffran 1,9.Prestationsgraden var 91%.

Datateknisk ingång för tjejer riktar sig till studerande
med bakgrund från gymnasiets samhällsvetenskapliga och
ekonomiska program.Utbildningen startade 1995.Efter två
års studier väljer studenterna om de vill fortsätta till en hög-
skoleingenjörsexamen eller till en civilingenjörsexamen.
Söktrycket till platserna vid datateknisk ingång har de se-
naste åren legat på mer än två per plats men vid senaste an-
tagningen minskat till 1,7 förstahandssökande per plats.

YTH
YTH har 120 årsstudieplatser fördelade på 60 platser varde-
ra i Luleå respektive Skellefteå. I Luleå finns inriktningarna
väg- och anläggningsteknik och verkstadsteknik. I
Skellefteå finns träteknik och verkstadsteknik.YTH-utbild-
ningar i byggteknik och verkstadsteknik startade under
1999.

YTH har haft stora rekryteringsproblem under ett antal
år. Anledningen anses vara neddragningen av studiefinansi-
eringen samt konkurrensen från kvalificerad yrkesutbild-
ning (KY) och Kunskapslyftet.

Prestationsgraden var under 1999 95%,59,5 helårsstu-
denter och 56,3 helårsprestationer.14 studenter har exami-
nerats.

Kurserna vid YTH utgår från studenternas yrkeserfaren-
het.Utbildningsplanerna revideras och förbättras i samarbe-
te med de större arbetsgivarna i Norrbotten och  Väster-
botten.Under 1998 gjorde den tekniska fakultetsnämnden
en utredning av universitetets YTH-verksamhet.Enligt
denna kopplas den långsiktiga planeringen av  YTH till det
riksdagsbeslut rörande KY,som väntas år 2000.

Fristående kurser, inklusive 
fortbildning och vidareutbildning
Kurser för fortbildning och vidareutbildning vänder sig 
till yrkesverksamma och bedrivs vanligen på halvfart eller
kvartsfart.Yrkesverksamma kan också välja att läsa kurser
som ingår i utbildningsprogram.Denna möjlighet nyttjas
sällan inom det tekniska området.

Fortbildning och vidareutbildning bedrivs i liten om-
fattning inom den tekniska fakulteten.Under året gavs 
23 fristående kurser.239 studenter registrerades.Fort- och
vidareutbildningskurser svarar för nio kurser, respektive 
128 registrerade studenter,vilket är mer än en fördubbling
jämfört med föregående år. Inom dataområdet som är det
mest efterfrågade är bristen på lärare ett hinder för ytterliga-
re expansion.

Nyckeltal
ÖVRIG TEKNISK UTBILDNING

95/96 1996 1997 1998 1999

Antal registrerade åk 1 148 129 164 128 182

Helårsstudenter 195 181 207 209 213

Helårsprestationer 181 200 187 169 181

Antal examina 57 56 59 82 61

Andel kv. av reg. 55% 59% 43% 52% 58%

Andel kvinnor totalt 53% 44% 44% 47% 46%
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Filosofisk fakultet

Utbildningarna inom det filosofiska området har inrikt-
ningar mot miljö,management,media, fritid och IT.Från
och med oktober 1999 ingår utbildningar inom hälsoveten-
skap i den filosofiska fakultetens ansvarsområde i och med
att f d  Vårdhögskolan i Boden inlemmades i Luleå tekniska
universitet.Kopplingen mellan forskning och grundutbild-
ning samt avnämarnas behov är viktiga faktorer vid utveck-
ling av utbildningarna.Programansvariga har,på uppdrag av
fakultetsnämnden,utvecklat utbildningarna i samråd med
programråden.Luleås geografiska läge gör det speciellt vik-
tigt att utbildningarna har en unik inriktning för att under-
lätta riksrekrytering av studenter.Antalet registrerade
programstudenter har ökat och är nu 3 018 (inklusive de
studerande vid Institutionen för hälsovetenskap),vilket är
knappt hälften av det totala antalet programstudenter vid
universitetet.

Av det totala antalet sökande till universitetets program
söker hälften till utbildningarna inom filosofisk fakultet.Av
det totala antalet sökande till program inom filosofisk fakul-
tet söker 68% till samhälls- och beteendevetenskapliga ut-
bildningar,22% till pedagogiska utbildningar och 10% till
musik-, ljud- och mediautbildningar samt skådespelarut-
bildningen.

Drygt 20% av det totala antalet förstahandssökande till
programmen inom filosofisk fakultet konkurrerar om skå-
despelarutbildningens åtta platser.Av 6 000 förstahands-
sökande till universitetet totalt söker 600 (10%) till skåde-
spelarutbildningens åtta platser.

Samhälls- och beteende-
vetenskaplig utbildning
Inom området samhällsvetenskap och beteendevetenskap
finns 11 program med sammanlagt 435 nybörjarplatser:

■ Data och systemvetenskap ■ Ekonomi
■ Företagsekonomi och management
■ Företagsekonomi och fritidsvetenskap, Skellefteå
■ Internationell ekonomi ■ Informatik och system-

vetenskap ■ Nationalekonomi ■ Psykologi
■ Rättsvetenskap ■ Sociologi ■ Statsvetenskap

MÅL

Mål enligt regleringsbrevet:
325 magisterexamina ska avläggas under perioden 1997-
1999.

I den strategiska planen för 1997-2000 finns följande mål för
grundutbildningen inom samhällsvetenskap och humaniora:
■ Nya och attraktiva profiler för programmen med valbara 

kurser och teman ska utvecklas.
■ Minst 20% av studenterna ska tillbringa minst en termin 

av studietiden vid ett utländskt universitet.
■ Deltagande i lärarutbyte med andra universitet ska öka 

väsentligt.
■ Strukturerade kurspaket ska utvecklas i samarbete med 

länets kommuner.

STUDENTER

Det totala antalet sökande till program inom samhälls- och
beteendevetenskap har minskat med 26%.Området hade 
8 575 sökande hösten 1999.Antalet utbildningsplatser har
minskat med 30 eftersom ingen antagning gjordes till ut-
bildningsprogrammet informatik och systemvetenskap.

Antalet förstahandssökande har för tredje året i rad min-
skat och är nu 2,6 per plats.Utbildningsprogrammen för so-
ciologi respektive rättsvetenskap är de program som har
ökat antalet förstahandssökande.Utbildningsprogrammet
för psykologi har det största söktrycket,9,5 sökande per
plats,men en nedgång har skett med 1,1 sökande per plats
sedan 1998.

De samhällsvetenskapliga programmen har fyllts,men
reservantagningen har varit mer omfattande än tidigare år.
Bland de registrerade på utbildningsprogrammen för psyko-
logi respektive nationalekonomi har ungefär hälften antagits
som reserver i samband med studiestarten.Det utökade an-

Ansökningar samhällsvetenskap 
och beteendevetskap

95/96

1996

1997

1998

1999

En utbildning har intag vartannat år. Antalet utbildningsplatser
på ekonomprogrammet minskades med 30 vid antagningen 1997.

Antal förstahandssökande

Antal registerade

1 060

475

989

1 268

444

348

490

425

1 234
461
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talet utbildningsplatser vid landets lärosäten i kombination
med universitetets geografiska läge och den förbättrade ar-
betsmarknaden är tänkbara orsaker till nedgången.

Andelen kvinnor har ökat under den senaste treårspe-
rioden och är nu 55%.Andelen kvinnor registrerade hösten
1999 är 57% på utbildningsprogram inom samhälls- och
beteendevetenskap.Den mest anmärkningsvärda ökningen
har skett på nationalekonomi där antalet registrerade kvin-
nor ökade från 9 till 22 hösten 1999.Största obalansen finns
inom psykologi och sociologi där andelen kvinnor är 91 %,
respektive 88%.Företagsekonomi och fritidsvetenskap samt
statsvetenskap är de utbildningsprogram där männen är i
majoritet,62%.

Den lokala rekryteringen har minskat något,72 % av de
registrerade hösten 1999 kommer från Norrbottens län eller
Skellefteå.Minst 75 % av de registrerade på utbildningspro-
grammen för data- och systemvetenskap, sociologi,psyko-
logi,ekonomprogrammet samt nationalekonomi är dock
lokalt rekryterade.Den lokala rekryteringen kan delvis för-
klaras med att minst hälften av de registrerade på sociologi,
psykologi samt data- och systemvetenskap är 25 år eller äl-
dre.Programmen är förmodligen intressanta dels ur arbets-
marknadssynpunkt men även,när det gäller psykologi och
sociologi, för personer som har arbets- och livserfarenhet.
En stor del av de äldre studenterna har kompletterat tidigare
utbildning via Kunskapslyftet och har erfarenhet bland an-
nat från vårdyrken.

Nationellt rekryterande är framför allt internationell
ekonomi,men även rättsvetenskap och statsvetenskap.En
fjärdedel av de registrerade på internationell ekonomi kom-
mer från Svealand.Statsvetenskap har hösten 1999 rekryte-
rat 23% från Götaland.Programmen tillhör de utbildningar
som har ett högt sökandetryck från hela Sverige.Företags-
ekonomi och fritidsvetenskap,Skellefteå,har 64% av de re-
gistrerade rekryterade från Norrbotten och Skellefteå.

Statsvetenskap tillhör även de program där 80% eller
mer av de registrerade är under 25 år.Detta gäller även de
två utbildningsprogram som har utbildningsort Skellefteå,
ekonomprogrammet åk 1 samt företagsekonomi och fri-
tidsvetenskap.

VERKSAMHET

Samtliga program leder till magisterexamen,med undantag
för företagsekonomi och fritidsvetenskap som leder till kan-
didatexamen, samt företagsekonomi och management som
leder till högskoleexamen. Inom humaniora erbjuds enbart
fristående kurser och inga utbildningsprogram.

Under 1999 var 1 364 studenter registrerade inom det
samhälls- och beteendevetenskapliga utbildningsområdet.

De utgör cirka en fjärdedel av det totala antalet programstu-
derande vid universitetet.

Data- och systemvetenskap har 90 platser och ges i
Luleå och Piteå.Under året har en översyn genomförts av
de två systemvetarutbildningarna Data- och systemveten-
skap samt Informatik och systemvetenskap.Resultatet är att
de två programmen från och med hösten 2000 slås samman
och kommer då att utgöra inriktningar på det nya program-
met systemvetenskap.

Efter ett uppehåll på två år har studenter återigen anta-
gits till Företagsekonomi och management (f d ekonomi
och organisation) hösten 1999.Utbildningsprogrammet
omfattar 80 p men eftersom studietakten är 75% tar det två
och ett halvt år till examen.Utbildningen ges i Luleå samt
med hjälp av distansöverbryggande teknik även i Arvidsjaur,
Gällivare och Storuman.

Ekonomprogrammet i Luleå har 90 platser.Under det
första året är 30 platser förlagda till Skellefteå och 60 platser
till Luleå. Inriktningarna är ekonomistyrning, som majori-
teten av de studerande väljer,organisation samt marknads-
föring.Mycket av den forskning som bedrivs inom dessa
ämnen fokuseras på mindre och medelstora företags pro-
blem och villkor.Programmet Internationell ekonomi ut-
bildar för en internationell arbetsmarknad och de
studerande har möjlighet att under minst en termin läsa ut-
omlands.Ekonomprogrammen samverkar med universitet 
i USA,bland annat The Weatherhead School of Manage-
ment vid Case Western University i Cleveland samt med
Oslo universitet.

Företagsekonomi och fritidsvetenskap är inriktat på
tjänste- och fritidsföretag.Huvudämnet är företagsekonomi
och ämnet fritidsvetenskap behandlar friluftsliv, turism,kul-
tur, föreningsliv och idrott i relation till människans,organi-
sationers och samhällets utveckling.

Programmen statsvetenskap, rättsvetenskap och natio-
nalekonomi har naturresurser och miljö som gemensam
forskningsprofil,vilket präglar utbildningsprogrammens in-
riktningar.Statsvetenskap samarbetar med Keele University,
England. Nationalekonomi har vidareutvecklats till ett pro-
gram med internationell profil när det gäller naturresurser
och miljö,och samarbetar med Colorado School of Mines,
USA,universitetet i Dundee samt MIT,Boston,USA.

Under 1999 har samhällsvetarprogrammets inriktning
sociologi och det beteendevetenskapliga programmet bytt
namn till sociologi respektive psykologi.

Fakultetsnämnden gör årliga utvärderingar och under
1999 har utbildningarna företagsekonomi och fritidsveten-
skap,psykologi samt sociologi utvärderats.Utvärderingarna
består av tre delar: studentenkät, självvärdering samt extern
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bedömning.Gemensamt för resultaten för de tre program-
men är de externa utvärderarnas rekommendation att ut-
veckla internationaliseringen samt att utöka antalet lärare
med forskarmeriter för att stärka kopplingen mellan grund-
utbildning och forskning.Företagsekonomi och fritidsve-
tenskap har kommit betydligt längre när det gäller
samverkan med det omgivande samhället än vad de två 
andra programmen har gjort.Ämnet fritidsvetenskap är ett
nytt ämnesområde i Sverige som utvärderaren anser är an-
geläget att utveckla till ett forskningsämne.Universitetets
tekniska inriktning bör tillvaratas i programmen sociologi
respektive psykologi.

Inom det samhälls- och beteendevetenskapliga området
har antalet studenter som deltagit i universitetets utbytes-
verksamhet och tillbringat minst en termin vid ett utländskt
universitet minskat från 13% till 10%.Under 1999 har stu-
denter inom universitetets samhällsvetenskapliga och be-
teendevetenskapliga område studerat vid avtalsuniversitet 
i elva olika länder.Studerande inom det internationella
ekonomprogrammet är garanterade utlandsstudier under 
en termin. Intresset att förlägga en termins studier utom-
lands har under 1999 minskat med en fjärdedel i jämförelse
med 1998.

RESULTAT

Det ökade antalet registrerade studenter inom det samhälls-
vetenskapliga området under åren 1994-1996 medför att
antalet uttagna examina ökar kontinuerligt.Hälften av ut-
färdade examen under 1999 gäller kandidatexamen men
den största ökningen sker inom magisterexamen:41% av
uttagna examina under 1999 är magisterexamina.Andelen
1998 var 36%.Regleringsbrevets mål på 325 magisterexa-
mina 1997-1999 nås till 60%.Det är inom utbildningspro-
grammen med ekonomisk inriktning samt inom statsveten-
skap som de flesta studenter fullföljer studierna till magister-
nivå.Skälet är förmodligen arbetsmarknaden och den kom-
petens som avnämarna efterfrågar. Internationell ekonomi
omfattar 160 p och leder enbart till en ekonomie magister-
examen.

Antalet helårsstudenter har nära nog fördubblats sedan
hösten 1994.Den genomsnittliga prestationen har ökat från
83% till 85% jämfört med föregående år.Företagsekonomi
och fritidsvetenskap och ekonomprogrammet har en pre-
stationsgrad som överstiger 90 %.Ekonomprogrammet har
höjt prestationsgraden och ligger nu på 92 %. Institutionen
har med hjälp av olika åtgärder gett stöd till studenter som
inte slutfört sin utbildning för att de ska kunna avlägga sin
examen.

Nyckeltal
SAMHÄLLSVET./BETEENDEVET.

95/96 1996 1997 1998 1999

Ant. först.h.sök./plats 1,6 2,2 3,3 2,9 2,6

Totalt antal sökande 4236 7863 10 126 11656 8661

Antal registrerade åk 1 348 490 425 461 478

Helårsstudenter 818 907 1077 1347 1369

Helårsprestationer 701 734 966 1116 1159

Antal examina 87 156 155 174 215

Andel kv. av reg. 45% 52% 56% 55% 57%

Andel kvinnor totalt 46% 48% 50% 53% 64%

Andelen kvinnor registrerade till utbildnings-
program inom respektive område

96/97 97/98 98/99 99/00

Ekonomi 48% 52% 53% 59%

Data 40% 41% 48% 43%

Samhällsvetenskap 60% 64% 55% 72%

Beteendevetenskap 84% 81% 91% 91%

Antal utländska studenter vid SH inom grund-
utbildningen och SH-studenter utomlands

95/96

1996

1997

1998

1999

IN UT

58

38

25

48 34

8

40 

(varav 14 int. ek)

61
(varav 24 int. ek)

39 65
(varav 20 int. ek.)

(varav 13 int. ek)
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Lärande
Inom pedagogområdet finns 8 program med totalt 330 ny-
börjarplatser:

■ Förskollärare ■ Fritidspedagog (barn) 
■ Fritidspedagog (ungdomar), Skellefteå
■ Grundskollärarutbildning år 1–7, ma/nv och sv/sh
■ Grundskollärarutbildning år 4–9, ma/nv och sv/språk
■ Grundskollärarutbildning år 4–9, praktisk pedagogisk
utbildning ■ Gymnasielärare, praktisk pedagogisk 
utbildning ■ Naturvetenskapligt basår

MÅL 

Mål enligt regleringsbrevet:
■ Antalet helårsstudenter inom grundskollärarutbildningen

med inriktning mot undervisning i årskurserna 4-9 ska 
öka under 1997-1999 i förhållande till 1993/94-
1995/96.

■ Universitetet ska vidta åtgärder för att öka antalet män 
inom lärarutbildningarna.

■ Under perioden 1997-1999 ska antalet helårsstudenter i 
förhållande till föregående period minska inom barn- 
och ungdomspedagogisk utbildning och inom grund-
skollärarutbildningen 1-7.

■ 40 grundskollärarexamina 4-9,under perioden 1997-
1999.

I den strategiska planen för 1997-2000 finns följande mål för
grundutbildningen inom lärande:
■ Andelen män på förskollärarutbildningen är 15 % och 

andelen män på grundskollärarutbildningen 1-7 är 30 %.
■ 30 % av lärarutbildarna är disputerade.
■ Nya och attraktiva profiler för grundskollärarprogram-

men ska utvecklas.
■ Datoranvändningen i utbildningen ska vara väl 

utvecklad.
■ Minst 10 % av studenterna tillbringar minst en termin av 

sin studietid vid ett utländskt universitet.
■ Utbildningen av gymnasielärare har startat.

STUDENTER

En tredjedel av det totala antalet programstuderande inom
det filosofiska området återfinns inom de pedagogiska ut-
bildningarna.Det totala antalet sökande till pedagogutbild-
ningarna fortsätter att öka,men det är stora skillnader i
ansökningssiffror mellan utbildningsprogrammen.

Förskollärar- och fritidspedagogutbildningarna,både i
Luleå och i Skellefteå,har många förstahandssökande per

plats.Antalet förstahandssökande per plats har ökat för för-
skollärare medan det har minskat för fritidpedagogutbild-
ningen i Luleå jämfört med 1998.
Fritidspedagogutbildningen i Skellefteå har ett ökat sök-
tryck 1999.

Högsta söktrycket hade distansutbildningen grundskol-
lärare 1-7 och 4-9 sv/sh inom Lapplands kommunalför-
bund med 5,2 förstahandssökande per plats,medan samma
utbildning ma/nv endast hade 1,5 per plats.Där var dock ett
betydligt högre söktryck än till grundskollärarutbildningar-
na med fördjupning ma/nv på campus,där söktrycket låg på
0,5 förstahandssökande per plats.Distansutbildningen har
gett ett tillskott på 26 studenter på grundskollärarutbild-
ningen med fördjupning mot matematik och naturveten-
skapliga ämnen,vilket är glädjande med tanke på det svåra
rekryteringsläget som råder i hela landet till dessa utbild-
ningar.Anmärk-ningsvärt för Luleås del är att det på Gr 1-7
ma/nv varit svårt att fylla platserna och hälften av platserna
står tomma.

Nyckeltal
PEDAGOGUTBILDNINGAR

95/96 1996 1997 1998 1999

Ant. först.h.sök./plats 2,8 2,9 2,6 2 2,3

Totalt antal sök. 3220 3033 2712 3203 3136

Antal reg. åk 1 332 238 177 265 299

Helårsstudenter 838 814 767 706 766

Helårsprestationer 808 797 805 650 776

Antal examina 270 236 215 197 193

Andel män av reg. 19% 25% 27% 25% 24%

Andel män totalt 20% 22% 23% 24% 24%

Internationellt, ut- 

resp. inres. stud. -/3 1/6 1/3 1/3 2/3

Ansökningar pedagogutbildning

95/96

1996

1997

1998

1999

Antal förstahandssökande

Antal registrerade

Andel män av registrerade

772

854

625

510

24%

19%

25%

27%

299

332

238

177

598

25%
235
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På grundskollärarutbildningarnas inriktningar är bilden
mer differentierad.Antalet förstahandssökande varierar 
mellan 4,2 per plats och 0,2 per plats.Hösten 1999 antogs
30 studenter på svenska/engelska och tre registrerades på
svenska/franska.

Till utbildningen av gymnasielärare registrerades endast 
19 studenter,en minskning med en tredjedel sedan förra
året.Majoriteten av de registrerade har inriktning mot sam-
hällsvetenskapliga ämnen.

Andelen män totalt inom pedagogutbildningarna var
24%,ungefär som tidigare år.Männens totala andel 1999 har 
ökat inom fritidspedagogutbildningarna och ligger nu på
drygt 32%.Inom följande utbildningar var andelen män 5%
eller lägre: förskollärare,Gr 1-7 sv/sh,Gr 4-9 sv/franska och
Gr 4-9 PPU.Det enda program som totalt hade en jämn
könsfördelning var Gr 4-9 ma/nv med 58% kvinnor.Det
enda program som hade en jämn könsfördelning bland re-
gistrerade hösten 1999 var Gr 1-7 ma/nv som hade 53%
kvinnor.Andelen kvinnor var högre bland de registrerade
till distansutbildningen än till motsvarande utbildning på
campus.Det är sannolikt så att distansutbildningen når nya
målgrupper och därmed breddar rekryteringen till högre
utbildning.

Åtgärder för att öka andelen män inom lärarutbildningen:
En ny profilutbildning inom Gr 4-9 har utarbetats,med 
fördjupning inom naturvetenskap samt idrott & hälsa med
natur- och friluftsprofil. Inom de naturvetenskapliga ämne-
na läggs tonvikten på biologi och kemi.Beslut om en
grundskollärarutbildning med natur- och friluftsprofil har
tagits under året;Gr 4-9 med fördjupning inom naturveten-
skap, idrott och hälsa.Antagning till programmet sker första
gången hösten 2000.

Förhoppningsvis kommer utbildningen att öka rekryte-
ringen till grundskollärarutbildning 4-9 och kanske framför
allt locka män att söka.

Diskussioner pågår med försvaret om lärarutbildning för
officerare som riskerar att bli uppsagda i samband med för-
svarsbeslutet.

Pedagogutbildningarna är det utbildningsområde som
har störst andel lokalt rekryterade studenter.Endast 14% av
de registrerade hösten 1999 kom från andra delar av landet
än Norrbotten och Skellefteå,vilket är ännu färre än förra
året.Den utbildning som hade högst andel registrerade från
annat område var fritidspedagogutbildningen i Luleå,där
31% kom från andra delar av landet.PPU för Gr 4-9 har
inga registrerade utanför Norrbotten och Skellefteå.

VERKSAMHET

Antalet helårsstudenter inom barn- och ungdomspedago-
giska utbildningar samt Gr 1-7 har fortsatt att minska och
antalet helårsstudenter är nu 474. Antalet studenter inom
grundskollärare 4-9 fortsätter att öka och det är nu 243 
helårsstudenter,därutöver tillkommer de som läser distans-
utbildningen och som kommer att välja inriktningen 
4-9 under termin tre.

Intresset för att läsa samiska, tornedalsfinska eller finska 
i grundskollärarutbildningen är lågt.1999 har en studerande
valt att läsa finska och ingen har läst samiska eller tornedals-
finska.

Alla blivande pedagoger får en veckas introduktionskurs
inom datorteknik.Användning av dator och media ska vara
självklara inslag i den reguljära utbildningen på pedagogut-
bildningarna.Distansutbildningen leder också till att allt fler
lärare och studenter kommunicerar med hjälp av informa-
tionsteknik.

Andelen studenter som tillbringar minst en termin av
studietiden vid ett utländskt universitet är fortfarande myck-
et låg,mindre än 1% under 1999.Utbildningsplanerna är
inte i tillräckligt hög grad anpassade för att förlägga en del av
utbildningen utomlands.Däremot är andelen som gör exa-
mensarbete och praktik utomlands större. Institutionen för
kommunikation och språk erbjuder praktikplatser vid olika
skolor i London.Kontakterna med lärarutbildningen 
i London är viktiga och ger möjligheter till ett fördjupat
samarbete.

Under 1999 har 18 pedagogstudenter inom olika ut-
bildningsprogram gjort praktik i USA,England,Australien,
Kenya,Etiopien,Finland och Skottland.Ett samarbete finns
med Vancouver när det gäller lärarutbyte inom idrott.

Projekt Nepal är en ämnesövergripande kurs som 
genomfördes första gången 1999.Den är unik för Luleå och
valbar för alla studerande vid pedagogutbildningarna.
Studenterna lär sig att driva ett stort projekt.Under kursen
genomförs en resa till Nepal och förberedelsearbetet inför
resan pågår under flera veckor. I Nepal gör studenterna 
naturexkursioner och studiebesök i skolor och får på nära
håll se följderna av miljöförstöring,hur skolan hanterar kul-
turella skillnader och hur skolsituationen lösts med knappa
ekonomiska resurser.

Den långsiktiga utvärderingen av pedagogutbildningar-
na har fortsatt.Utvärdering av Gr 4-9 visade på behov av
närmare koppling mellan teori och praktik samt mellan
grundutbildning och forskning.Dessutom betonades på 
olika sätt det paradigmskifte som pågår inom lärarutbild-
ningen,där fokus förskjuts från den undervisande läraren 
till den lärande studenten.Detta får konsekvenser för såväl
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kursplanernas innehåll som utbildningarnas genomförande.
Lärarutbildningskommitténs betänkande,om en ny lärarut-
bildning, som kommit under året har lett till många diskus-
sioner om framtidens lärarutbildning.Det nya ämnet
lärande är under utveckling och det ska ingå upp till C-nivå
i den nya lärarutbildningen,vilket ger lärarstudenterna be-
hörighet till forskarstudier.

En samlad grundskollärarutbildning 1-7 och 4-9, äm-
nesinriktning ma/nv alternativt sv/sh startade hösten 1999.
Utbildningen ges som distansutbildning på fyra studieorter 
i länet.Hösten 2000 startar ytterligare två distansutbildning-
ar,en Gr 4-9 ma/nv i fyra kommuner i östra Norrbotten
samt en Gr 4-9 sv/sh och sv/språk i Arvidsjaur i Norrbotten
och Storuman i Västerbotten.

20% av lärarna är disputerade inom Institutionen för pe-
dagogik och ämnesdidaktik,vars huvudsakliga undervisning
sker inom pedagogutbildningarna.Under året har tre av in-
stitutionens lärare disputerat.En arbetsgrupp har inrättats
med uppgift att definiera och förbättra ämnesområdet läran-
de i lärarutbildningen.

RESULTAT

Antalet helårsstudenter Gr 4-9 har ökat och antalet helårs-
studenter på barn- och ungdomspedagogisk utbildning
samt Gr 1-7 har minskat under åren 1997-1999 i enlighet
med regeringens mål (sidan 14). Antal examina på Gr 4-9
1997-1999 var 22 vilket innebär att målet på 40 examina ej
uppnåtts.Eftersom den integrerade grundskollärarutbild-
ningen 4-9 180 p startade hösten 1995 examinerades de
första studenterna i december 1999.

Antalet helårsstudenter har ökat och ligger nu på samma
nivå som 1997.Prestationsgraden 1999 var 101%,1998 var
den 91%.Anledningen till att prestationsgraden är högre än
100% är att tidigare studenter avslutat sina kvarvarande kur-
ser under året.

Musik och media
Inom området musik och media finns 8 program med totalt 
129 nybörjarplatser:

■ Arrangering och komposition ■ Grundskollärare 
musik/annat ämne ■ Kyrkomusiker ■ Ljudingenjör 
■ Mediepedagog ■ Multimediaproduktion 
■ Musiklärare ■ Studiomusiker

Påbyggnadsutbildningar med totalt 10 nybörjarplatser:
■ Komposition ■ Konsertorganist ■ Körledning 
■ Musikpedagogik

MÅL 

I den strategiska planen för 1997-2000 finns följande mål för
området musik och media:
■ Utveckla utbildningarnas innehåll och skapa attraktiva 

profiler.
■ Öka studenternas möjligheter att använda informations-

teknik i utbildningen.
■ Utveckla samarbetet med övriga utbildningar inom 

universitetet.
■ Utveckla samverkan med andra musikinstitutioner som 

Framnäs folkhögskola och Norrbottensmusiken.
■ Utveckla forskning och forskarutbildning knuten till 

utbildningarna.
■ Öka antalet disputerade lärare.
■ Utarbeta en plan för stärkt internationalisering.

STUDENTER

Det totala antalet sökande till området musik och media 
har ökat liksom antalet registrerade,vilka hösten 1999 upp-
gick till 129.De flesta musikutbildningarna har många för-
stahandssökande per plats,högsta söktrycket har ljud-
ingenjörsutbildningen och studiomusikerutbildningen med
7,4 respektive 7,8 sökande per plats.Till kyrkomusikerut-
bildningen var det endast 0,8 förstahandssökande per plats.
Musikhögskolan har under året tilldelats projektmedel för
att satsa på ökad rekrytering till kyrkomusikerutbildningen
bl a genom att utveckla samarbetet med Norge och Finland.

Till musiklärarutbildningen är antalet förstahandssökan-
de per plats samma som förra året,2,4.Det främsta skälet till
att alla platser trots detta inte fylls är att många sökande inte
uppfyller kraven i antagningsproven.Ett annat skäl är att an-
tagningen oftast inte samordnas över landet,det är därför
möjligt att vara förstahandssökande till flera musikhögsko-
lor.Antalet förstahandssökande har mer än fördubblats, till
grundskollärare 4-9 musik och annat ämne, jämfört med
förra året.
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Hösten 1999 var andelen män registrerade till ljudinge-
njör 87%, till arrangering & komposition 80% och till stu-
diomusiker 100%.Totalt har andelen kvinnor minskat från
44% till 34% inom området musik och media.Flest kvinnor
bland nybörjarna finns på projektledarutbildningen med 
inriktning mot media och kultur,71%,samt på mediepeda-
gog,56%.Till alla de övriga utbildningarna har 45% eller
färre kvinnor antagits hösten 1999.

Musikutbildningarna är de mest riksrekryterande ut-
bildningarna inom filosofisk fakultet.Alla utbildningspro-
gram rekryterade hösten 1999 mer än 50% från annat
område än Norrbotten och Skellefteå.På ljudingenjörsut-
bildningen kom 57% från Götaland och Svealand.
Mediautbildningarna är mer lokalt rekryterande än ljud-
och musikutbildningarna.

VERKSAMHET 

Musikhögskolan i Piteå som ansvarar för universitetets 
musik- och medieutbildningar fortsätter att utveckla utbild-
ningarna så att det ska bli möjligt att som alternativ till yr-
kesexamina utfärda en generell examen.Strukturen bygger
på ett gemensamt basår inom respektive område:musik,
media och ljud.Därefter får studenterna möjlighet att,med
hjälp av valbara kurser, läsa vidare till yrkes-,alternativt ge-
nerell examen.Profilår i form av kurspaket kommer att er-
bjudas inom flera områden, som påbyggnad på basåret.

Inom musik och media har upprättats ett program för
utveckling och kvalitetsarbete,där en plan för ökad interna-
tionalisering ingår.Det internationella arbetet ska vara en
del av all verksamhet och inte betraktas som en isolerad del.
Det internationella kontaktnätet utvecklas och växer konti-
nuerligt,dels genom den internationella verksamhet som 
lärare bedriver och dels genom besök av framstående forsk-

are/konstnärer.Musikhögskolan deltar också i flera sam-
verkansprogram,bl a Socrates och Nordplus med lärar- och
studentutbyte inom Europa.Bilaterala avtal finns med hög-
skolor och universitet i USA,Kanada,Australien och
Ryssland.

En gästprofessor i piano, från Tyskland,har arbetat vid
Musikhögskolan under vårterminen.Utländska gästlärare
har engagerats främst från USA.Andelen studerande som
förlägger minst en termin av sina studier utomlands är fort-
farande lägre än 1%.Samarbete med lärosäten i Los Angeles
som kan väntas öka andelen utlandsförlagd utbildning pågår
inom området jazz och rock.

I samarbete med Institutionen för pedagogik och äm-
nesdidaktik har projektet ”Extern examination på grundval 
av studenters självbedömning och lärares bedömning”på-
börjats.Det är ett forskningsprojekt som fokuserar examina-
tionens styrande roll.

Musikhögskolan har också fått medel för ett pedago-
giskt utvecklingsarbete med att introducera dansen i peda-
gogutbildningarna, i samarbete med grundskolor i regionen
samt Statens Kulturråd.

I samarbete med Institutionen för hälsovetenskap har
Musikhögskolan påbörjat utvecklingen av en ny magister-
utbildning i Hälsa och musik omfattande 40 poäng.

Under året har en ny utbildning inom ljudområdet ut-
arbetats, radioproduktion, som blir grunden i ett blivande
radio- och TV-centrum.

RESULTAT

Antalet helårsstudenter inom området musik och media har
ökat något det senaste året och är nu 300 studenter.Den ge-
nomsnittliga prestationsgraden var 88%, i jämförelse med
1998 då den var 91%.Antalet musiklärarexamina har min-

Ansökningar musik, media och teater

95/96

1996

1997

1998

1999

Antal sökande, antal registrerade och andel kvinnor av de antagna.

Antal sökande

Antal registrerade

Andel kvinnor av registrerade

1176

353

371

384

137

93

112

97

34%

43%

43%

37%
536

125
44%

Nyckeltal
MUSIK-, MEDIA- OCH TEATERUTBILDNING

95/96 1996 1997 1998* 1999

Ant. först.h.sök./pl. 3,2 2,9 3,5 2,6 7,1

Totalt antal sökande 353 371 384 536 1176

Antal registrerade åk 1 93 112 97 125 137

Helårsstudenter 233 218 253 306 316

Helårsprestationer 222 205 240 276 279

Antal examina 49 58 48 32 41

Andel kvinnor 

av registrerade 43% 43% 37% 44% 34%

Internationellt, ut- 

resp. inresande stud. 2/4 3/5

* Fr o m 1998 redovisas ljudingenjör under ”Musik och media”.
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skat med 39% sedan förra året till 17 examina, framför allt
beroende på att inrapporteringar sker sent och att studenter-
na inte begär sina examensbevis i samband med avslutning-
en.

Teater
Inom området teater finns 1 program med 8 nybörjarplatser
med antagning vartannat år.

MÅL

I den strategiska planen för 1997-2000 finns följande mål för
teaterområdet:
■ Etablera skådespelarutbildningen som en av de främsta 

i landet.
■ Utveckla samarbetet med övriga utbildningar inom 

universitetet.

STUDENTER

Hösten 1999 var det 593 förstahandssökande till skådespe-
larutbildningens åtta platser.Under läsåret 1999/00 är det
tre omgångar studenter som deltar i den fyra år långa utbild-
ningen, totalt 24 studenter.De flesta kommer från andra de-
lar av Sverige och andelen kvinnor är 46%.

VERKSAMHET

Inom området teater finns ett nära samarbete med
Norrbottensteatern.Lärarna är verksamma vid teatern och
utbildningen knyts till teaterns ordinarie verksamhet genom
bland annat praktik,gemensamma produktioner och studie-
dagar.Tack vare detta arbetssätt får studenterna insikt i tea-
terarbetets reella krav och möjligheter.

Studenterna i årskurs 2 gjorde ”Verket”av Magnus
Dahlström i ett samarbete med Norrbottensteatern under
våren.De gjorde också ett ”Radioteaterblock”i samarbete
med Sveriges Radio Luleå.Under hösten har studenterna i
årskurs 3 deltagit i ett stort europeiskt utbytesprojekt med
skolor i Italien,Frankrike,Tyskland och Danmark.Studenter
från dessa skolor har gästat skådespelarutbildningen vid
Luleå tekniska universitet och en gemensam avslutning för
samtliga har genomförts i Nice.Treorna gjorde dessutom sin
praktik på olika teatrar runt om i Sverige.

Studenterna i årskurs 4 gjorde den första slutproduktio-
nen,en komposition av 1900-talsdramatik under namnet
Husranssakan i regi av Björn Wahlberg,med premiär i 
december.

Teaterhögskolan ingår i ett europeiskt samarbetsprojekt
inom ramen för ETC – European Theater Convention med
möjlighet till lärar- och studentutbyte.Under 1999 har ut-
byte skett med fyra skolor i lika många länder; Italien,
Frankrike,Tyskland och Danmark.Studenter från samtliga
skolor har träffats under tre veckor vardera på alla de ingåen-
de lärosätena.Arbetet redovisades sedan på en europeisk tea-
terfestival i Nice den 5-13 december.

RESULTAT

De första studenterna tar examen i juni 2000.
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Fristående kurser, 
inklusive fortbildning 
och vidareutbildning
MÅL

Mål enligt regleringsbrevet:
■ Distansutbildning samt fortbildning och vidareutbildning

ska erbjudas i samma omfattning som tidigare.

I den strategiska planen för 1997-2000 finns följande mål för
fortbildning och vidareutbildning:
■ Universitetet ska vara den främsta leverantören i regionen

av fortbildning och vidareutbildning inom sina utbild-
ningsområden.

■ Vidareutbildning ska utvecklas innehållsmässigt och 
pedagogiskt i samverkan med företag och organisationer.

Kurser för fortbildning och vidareutbildning vänder sig till
yrkesverksamma och bedrivs vanligen på halvfart eller
kvartsfart.Vanligt är också att samlingarna sker koncentrerat i
tiden,ett antal dagar per månad.Yrkesverksamma kan också
skaffa sig kompetensutveckling genom att läsa kurser som
ingår i utbildningsprogram.

Inom samtliga ämnesområden vid den filosofiska fakul-
teten,undantaget teater, finns ett stort utbud av kurser för
fortbildning och vidareutbildning.Fakulteten svarar för 91%
av universitetets verksamhet inom detta område.Totalt un-
der året har 159 fristående kurser getts som fort- och vidare-
utbildning med deltids studietakt.Totalt var det 7 000
sökande till fristående kurser under 1999.På de 211 fristå-
ende kurser som genomfördes fanns det 4 569 registrering-
ar,en ökning med 961 jämfört med 1998.Andelen kvinnor
har minskat från 72% till 63%.Antalet helårsstudenter ökade
från 1 292 till 1 450 och prestationsgraden minskade från
78% 1998 till 75% 1999.

Huvuddelen av universitetets kurser bedrivs på ordina-
rie utbildningsorter:Luleå,Piteå och Skellefteå. Av de totalt
211 fristående kurserna har 28 getts på andra orter.

Inom det konstnärliga området ges kurser på C- och D-
nivå i musik,komposition,kör & körledning, ljudteknik
samt solistiskt orgelspel.Mästarkurser inom sång och ett
flertal soloinstrument som piano,cello och flöjt ges årligen.

Totalt har 40 fristående kurser getts på helfart inom filo-
sofisk fakultet under 1999.

På B-nivå ges franska och svenska språket.På C-nivå ges
tyska, religionsvetenskap, samhällskunskap,geografi och lit-

teraturvetenskap.På D-nivå ges historia,engelska,musikpe-
dagogik och pedagogik.Alla dessa ges inte årligen utan med
en viss periodicitet.

Inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap kan
huvudämnen i utbildningsprogrammen studeras som fristå-
ende kurs på A- och B-nivå.Studierna kan sedan fortsätta på
C- respektive D-nivå inom ramen för de olika program-
men.

Under 1999 erbjöds två strukturerade kurspaket i sam-
arbete med länets kommuner.Studenterna valde del- eller
heltidsstudier.Kurspaketen leder till högskoleexamen i
”Företagsekonomi och småföretagande”respektive i
”Ekonomi, turism och kulturhistoria”.
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Hälsa 
Den 1 oktober 1999 tog universitetet över ansvaret för
vårdutbildningarna från Norrbottens läns landsting.Enligt
regleringsbrevet ska vårdutbildningarna redovisas som ett
eget resultatområde,vilket innebär att ekonomi,personal
och verksamhetssiffror ska redovisas skilt från övriga utbild-
ningar. Universitetet har tecknat ett ramavtal,ett utbild-
ningsavtal samt ett överflyttningsavtal  med Norrbottens
läns landsting.

Inom området hälsa finns 4 utbildningsprogram,med 
totalt 150 nybörjarplatser,
■ Arbetsterapeutprogrammet  ■ Sjukgymnastprogram-
met  ■ Sjuksköterskeprogrammet  ■ Sociala omsorgs-
programmet

Specialistutbildningar på totalt 100 nybörjarplatser för sjuk-
sköterskor inom:
■ Anestesi  ■ Intensivvård  ■ Akutvård  ■ Operation  
■ Barn  ■ Psykiatri  ■ Geriatrik  ■ Öppen hälso- och
sjukvård

Verksamheten är förlagd till Boden. Vid budgetårets slut
fanns 77 anställda vid institutionen,66 kvinnor och elva
män.

Universitetet har totalt erhållit 10,9 mnkr från lands-
tinget för verksamheten under det sista kvartalet 1999.

Tillsv. Tidsbegr. Totalt
anställda anställda

Antalet anställda
66

11

7

50

16

4

Kvinnor

Män

Anställda fördelat på personalkategorier

Lärare

T/A personal

Totalt

46
8

20

3

66
11

Lärare fördelat på befattningskategorier

Adjungerad professor 

Univ. lektor

Univ. adj.

Totalt

1

5
1

41
6

46
8

Lärarnas utbildningsbakgrund

Dr examen 

Grundexamen

9% (5)

4% (2)

76% (41)
11% (6)

Ekonomisk sammanställning 
för fjärde kvartalet 1999

Grundutb. Uppdrags- Forskn./ Summa
utb. Forsk.utb.

INTÄKTER

Ers. landsting 10 331 625 10 956

Övriga int. 590 240 584 1 414

Summa 10 921 240 1 209 12 370

KOSTNADER

Personal 6 380 205 534 7 119

Lokaler 1 239 114 1 353

Övriga drifts-
kostnader 2 492 344 357 3 193

Avskrivningar 254 254

Summa 10 365 549 1 005 11 919

Kapitalförändring 556 -309 204 451

Institutionen för hälsovetenskap

Helårsstudenter totalt 1999

Nat, Tekn, Vård 316

Helårsprestationer totalt 1999

Nat, Tekn, Vård 97
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Universitetets resurser för forskning och forskarutbildning
har fortsatt att öka under 1999,ökningstakten har dock
minskat i förhållande till tidigare år.Den externa finansie-
ringen har ökat med 6 mnkr och anslagen med 1 mnkr
mellan 1998 och 1999.

Totalt finns vid årets slut 64 forskningsämnen inom de
båda fakulteterna.Under 1999 var sju av dessa externt fi-
nansierade.Antalet forskarexamina har fortsatt att öka.1999
examinerades totalt 107 doktorer och licentiater,vilket in-
nebär att universitetet totalt uppnår regeringens mål när det 
gäller forskarutbildning. Inom det humanistisk-samhällsve-
tenskapliga området examinerades under året de forskar-
studerande som påbörjat och genomfört en stor del av sin
forskarutbildning inom det tekniska vetenskapsområdet,
före uppdelningen i en filosofisk och en teknisk fakultet
som skedde 1997.

Produktionen av forskarutbildningspoäng har ökat mar-
kant under 1999,drygt 50%, jämfört med 1998.Ökningen
kan delvis förklaras av den fortsatta uppbyggnaden av for-
skarutbildningen inom de båda fakulteterna.Antalet for-
skarstuderande ökar med 9% jämfört med 1998.En större
andel av de forskarstuderande inom den filosofiska fakulte-
ten bedriver sina studier på doktorandtjänst jämfört med 
tidigare år och detta innebär att produktionen ökar.Men vi
ser även en mer generell produktionsökning per forskarstu-
derande.En faktor som har haft en positiv effekt på produk-
tionen är den satsning som universitetet gjort för att för-
bättra forskarutbildningen.

Forskningsvolymen mätt i personår fortsätter att öka
både inom den tekniska och den filosofiska fakulteten.Det
stämmer väl överens med utvecklingen i övrigt på universi-
tetet,andelen forskning framför allt med extern finansiering
ökar även 1999.

Antalet publikationer ökar jämfört med 1998.Artiklar 
i internationella tidskrifter ökar med ca 40% och konferens-
bidragen med ca 60%.

Universitetet har nyttjat möjligheten att omfördela 3 %
av examensmålen för perioden 1997-1999.Fyra examina
har omfördelats till humanistiskt-samhällsvetenskapliga om-
rådet.

Forskning/forskarutbildningens intäkter 1999 för-
delade på resp. fakultet inkl. uppdragsforskning, tkr

Teknisk fakultet Filosofisk fakultet

50 000

100 000

150 000

200 000
Anslag

Externa bidrag

161 474

220 074

21 700 17 937

250 000

Utveckling av forskningsfinansiering
inkl. uppdragsforskning, tkr

1995-96 1996 1997 1998 1999

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Anslag

Externa bidrag/avgifter

Forskarutbildning examensmål totalt

Utfall Mål Mål Mål
1997-99 1997-99 2000-02 2003-05

Hum/Samh. 18,5 4 2 2

Teknisk 139 140 185 190

Licentiatexamen räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiat-
examen tidigare tagits ut räknas som en halv examen. 
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Under året har fakultetsnämnderna antagit en handlings-
plan för förbättrad forskarutbildning.Handlingsplanens syf-
te är att öka produktionen av doktorer med bibehållen eller
förbättrad kvalitet.För att höja kvaliteten i handledningen
har de filosofiska och tekniska fakultetsområdena gemen-
samt genomfört en handledarutbildning.Deltagarna har fått
professionella synpunkter på sin handledning och bl a ge-
mensamt diskuterat etik och människosyn i handledarska-
pet.Därigenom har deltagarna både individuellt och i
grupp fått möjlighet att utveckla sitt ledarskap.Genom att
erbjuda gemensamma forskarutbildningskurser skapas ett
nätverk mellan doktorander inom olika ämnen och veten-
skapsområden.Planen omfattar även ledarskapsutveckling
för ämnesföreträdare.

Under året har de forskarutbildningsansvariga,en för
vardera fakultet, arbetat med att följa,utveckla och säkra
kvaliteten inom forskarutbildningen.De utgör ett stöd och
en diskussionspartner för handledare samt ansvarar för den
allmänna tillsynen av fakulteternas forskarutbildning,plane-
ring av gemensamma kurser, information,uppföljning och
utvärdering.En introduktionskurs för nyantagna doktoran-
der har också genomförts under hösten med 21 deltagare.

Kvinnlig forskarskola
Inom teknisk fakultet är andelen kvinnliga forskarstuderan-
de 25%.Andelen kvinnor bland dem som antogs till for-
skarutbildning under 1999 var 26%.Motsvarande siffror
inom filosofisk fakultet är 49% och 38%.

Universitetet har under många år haft hög andel kvinnli-
ga forskarstuderande och den trenden har fortsatt.En viktig
orsak är projektet ”Kvinnlig forskarskola”som pågått under
tre år.Kvinnlig forskarskola är universitetets sätt att långsik-
tigt ta ansvar för ökad rekrytering av kvinnliga forskarstude-
rande och i förlängningen för ökad andel kvinnliga lärare,
forskare och forskarhandledare.Genom att skapa modeller
för vad god forskarutbildning är,kan man på sikt examinera
fler,både manliga och kvinnliga, licentiater och doktorer.
Projektet är avslutat och har utvärderats under 1999.

Forskning och forskarutbildning.
TEKNISK OCH FILOSOFISK FAKULTET

Forskningsvolym i personår

Teknisk Filosofisk Konstnärligt
fakultet fakultet utvecklings-

arbete Summa

1997 332,5 22,4 3 357,9

1998 341,3 32 3 376,3

1999 389,3 34,3 3 426,7

Vetenskapliga publikationer, totalt

1995 1996 1997 1998 1999
Artiklar 160 176 223 190 275

Konferensbidrag 156 197 260 227 386

Annat 22

Totalt 316 373 483 417 683

I siffrorna för 1997 och 1998 ingår inte publikationer inom den filosofiska 
fakulteten.

Nyckeltal
FORSKNING, FORSKARUTBILDNING, TOTALT

Totalt varav Totalt varav
1998 kvinnor 1999 kvinnor

Nyantagna forskarstuderande 100 31% 101 28%

Totalt antal forskarstuderande 576 31% 628 28%

varav med doktorandtjänst 225 33% 240 35%

Doktorsexamina 50 20% 42 31%

Licentiatexamina 45 16% 65 23%

Producerade forskarutb poäng 9 352 14 351

Forskarutb poäng/aktiv fo stud 21,7 30,2

Inrättade forskningsämnen 1 2

Indragna forskningsämnen 0 0
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Utvärderingen av projektet visar att det är möjligt att:
■ Kombinera forskningsarbete med privatliv och familje-

ansvar.
■ Utveckla stödjande nätverk bland doktorander på ett 

universitet.
■ Skapa motivation och utveckla kompetens för ledar-

skapsuppgifter bland kvinnliga doktorander.
■ Skapa drivkrafter för en utveckling av forskarutbildning 

och forskarhandledning.
■ Utveckla och bredda synen på förändringsprocesser i 

universitetsorganisationen.

Projektet var den första forskarskolan för kvinnor i Sverige.
Den startade i september 1995.Syftet var att öka antalet
kvinnliga forskarhandledare, lärare och ledare inom teknik
och naturvetenskap.Ett ytterligare syfte var att främja rekry-
teringen av kvinnor till teknisk utbildning och forskning.

Dessutom ville universitetet utveckla en modell för en for-
skarutbildning som ser till den enskilda doktorandens förut-
sättningar och behov, i ett helhetsperspektiv.

15 kvinnliga doktorander antogs hösten 1995 tillsam-
mans med sina handledare.På det sättet nådde förändrings-
arbetet både de forskarstuderande och de som ansvarar för
forskarstudierna.Kvinnlig forskarskola ingick i den enskilda
doktorandens studieplan och innehöll förutom doktorand-
kurser och seminarier även utvecklingsprojekt.Under 1999
har de två första deltagarna disputerat.

Erfarenheterna av den första kvinnliga forskarskolan är
så goda att universitetet startar en ny kvinnlig forskarskola
som omfattar båda fakulteterna till skillnad från den första
som enbart omfattade teknisk fakultet.Även till den nya
forskarskolan antas de forskarstuderande tillsammans med
sina handledare.
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Intäkter
FINANSIERING VIA 
STATSANSLAG 1995/96 1996 1997 1998 1999

Fakultetsanslag inkl lokaler 164 425 163 521 166 997 178 285 182 953
Övriga anslag 4 686 6 379 100 4 000 221
Summa 169 111 169 900 167 097 182 285 183 174

ÖVRIG FINANSIERING
Forskningsråd 19 821 19 485 17 920 22 817 24 158
Sektorsorgan, fonder 42 396 41 678 47 013 55 023 35 260
Statliga myndigheter 29 232 28 737 26 736 21 799 27 003
Kommuner och landsting 3 462 3 403 7 760 10 281 4 764
Svenska företag, stiftelser 31 125 30 598 47 456 56 999 43 673
Stiftelser, Mistra, Stint, KK, SSF 1 825 10 218 15 310
EU-medel 15 606 13 774 19 906
Utländska företag 7 174 7 052 934 2 020
Övriga intäkter 3 481 4 405 6 326 5 041 2 467
Räntor 7 352 6 245 1 879 2 852 2 457
Summa 144 043 141 603 173 455 198 804 177 018

Totalsumma 313 154 311 503 340 552 381 089 360 192

KOSTNADSSLAG
Personal 187 181 188 554 207 790 216 655 206 661
Lokaler 49 575 49 939 44 698 43 391 49 482
Övriga driftskostn 75 381 75 934 86 977 96 126 72 027
Avskrivningar 7 697 7 753 10 530 12 701 14 705
Räntor 1 736 1 749 1 684 2 070 2 171
Summa 321 570 323 929 351 679 370 943 345 046
Resultat forskning/
forskarutbildning -8 416 -12 426 -11 127 10 146 15 146

Stora enskilda bidragsfinansiärer inom forskningen, tkr
1996 1997 1998 1999

(av 1995/96)

Nutek 22 754 22 278 36 732 26 817

TFR 11 439 9 793 14 894 17 691

EU strukturfonder* 13 838 8 357 10 822

EU forskningsprogram** 7 052 7 806 9 599 9 023

KK 26 2 379 5 541

SSF 446 2 869 4 787

Norrbottens forskningsråd 3 476 3 560 4 414 4 565

Mistra 289 3 389 4 199

NFR 4 313 3 561 2 458 3 368

RALF 4 390 2 646 3 656 3 286

BFR 5 076 7 020 3 582 3 014

Summa 58 501 71 263 92 329 93 113

* 1996 års belopp kan ej särredovisas

** I 1996 års belopp ingår utl. finansiärer

■ Det tekniska fakultetsanslaget 1998
uppgår till 127,9 mnkr,det filo-
sofiska till 11,6 mnkr och det 
konstnärliga utvecklingsarbete, till 
0,8 mnkr.Till detta kommer ansla-
get för lokalhyror på 42,4 mnkr.
De externa forskningsbidragen har 
minskat med 21 mnkr,orsaken är 
en omklassificering till uppdrags-
forskningen som ökat med 
28 mnkr.

■ Omklassifieringen har i första hand
berört projekt med finansiering 
från svenska företag, stiftelser och 
fonder.

■ Omklassificeringen har påverkat 
kostnadssidan i motsvarande grad.

Forskning och forskarutbildning.
TEKNISK OCH FILOSOFISK FAKULTET
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Teknisk fakultet

Intäkterna inom forskning och forskarutbildning 1999
uppgick till 328,3 mnkr.En omfördelning av anslaget till 
filosofisk fakultet har skett med 3,8 mnkr,vilket motsvarar
den maximala omfördelning på 3 % som universitetet har
rätt att göra.En proportionerlig fördelning av lokalanslaget
har skett mellan den tekniska och filosofiska fakulteten.
Av anslagen har 41 mnkr fördelats i doktorandtjänstbidrag.
Det lägsta beloppet för studiefinansiering enligt reglerings-
brevet uppgår till 18,8 mnkr.Minskningen av den externa
finansieringen på 20 mnkr är orsakad av den omklassifice-
ring som skett när det gäller definitionen av uppdragsforsk-
ning. Inom teknisk fakultet har uppdragsforskningen ökat
med 25 mnkr.

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ett stort
antal ämnesområden vid den tekniska fakulteten.Ett flertal
av dessa är väletablerade inom det svenska forskarsamhället
men också ett antal relativt nya forskningsämnen finns före-
trädda, t.ex. industriell design och två stycken inom genus
och teknik. Inom den tekniska fakulteten finns 45 forsk-
ningsämnen med statligt anslag och sju med annan typ av 
finansiering.Denna sker genom insatser från svensk indus-
tri, fonder och stiftelser samt genom EU-medel.Vid fakulte-
ten finns också ett mycket stort antal adjungerade
professorer som finansieras i samarbete med svensk industri.
Inget nytt forskningsämne har inrättats under året.

Vid årets utgång hade 36 forskningsämnen professorer
tillika ämnesföreträdare.De forskningsämnen som är före-
mål för tillsättning eller omvandling återfinns främst inom
områdena systemteknik, arbetsvetenskap och material- och
produktionsteknik.

Forskarutbildning

MÅL

Mål enligt regleringsbrevet:

Period 1997-1999 2000-2002 2003-2005

Antal examina 144 185 190

Omfördelat LTU -4

Summa 140

I den strategiska planen för 1997-2000 finns följande mål 
för den tekniska fakultetens forskarutbildning:
■ Minst en doktor ska examineras per år och forskarut-

bildningsämne,av dessa ska en fjärdedel vara kvinnor.
■ Hälften av de forskarstuderande ska tillbringa minst sex 

månader av sin utbildningstid utomlands.
■ Sammanhållna forskarskolor,med projekt i samarbete 

med näringslivet, ska vara etablerade.

RESULTAT

Antalet doktorsexamina var 37 under 1999.Av dessa var nio
kvinnor,vilket motsvarar 24%.Antalet licentiatexamina un-
der samma period uppgick till 59 varav 14 kvinnor,motsva-

42

Nyckeltal
FORSKNING, FORSKARUTBILDNING, TEKNISK FAKULTET

Totalt varav Totalt varav
1998 kvinnor 1999 kvinnor

Nyantagna forskarstuderande 92 29% 88 26%

Totalt antal forskarstuderande 506 27% 548 25%

varav med doktorandtjänst 204 29% 210 30%

Doktorsexamina 44 18% 37 24%

Licentiatexamina 41 15% 59 24%

Producerade forskarutb poäng 8 344 11 779

Forskarutb poäng/aktiv fo stud 21,4 28,6

Inrättade forskningsämnen 1 0

Indragna forskningsämnen 0 0

Intäkter, tkr
1998 1999

Anslag 165 913 161 474

Extern finansiering 186 515 166 909

Summa intäkter 352 428 328 383

Jämförelsesiffror från 1998 och bakåt i tiden kan inte tas fram, en uppdelning

av teknisk och filosofisk fakultet skedde 1997-07-01.

Forskning och forskarutbildning.
TEKNISK  FAKULTET
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rande 24%.Den glädjande trenden i antalet examinerade
kvinnliga doktorer och licentiater håller i sig och har,vilket
förutspåddes föregående år ökat kraftigt.Värt att notera är
också att målet för kvinnliga doktorer nu uppnåtts.Det
finns flera orsaker,men etableringen av den kvinnliga fors-
karskolan är förmodligen en av de viktigaste.

Under 1997 presterades 40,5 examensenheter,under
1998 47,5 samt under 1999 51 eller totalt 139 examensen-
heter för perioden 1997-1999,vilket ligger mycket nära det
uppställda målet 140.

Internationaliseringen har samma omfattning som förra
året och uppgår till 70 doktorandmånader vid utländska
universitet,motsvarande 12 doktorander med halvtidsstudi-
er utomlands.Denna siffra borde vara dubbelt så stor för att
motsvara de strategiska målen.Universitetet har besökts av
gästforskare under totalt 80 forskarmånader.Detta innebär
ingen större förändring jämfört med de två föregående
åren.

Forskarskolor och professorsskolor är under inrättande
inom de strategiska områdena IT,matematik,miljö,energi
och management.

Under året har 88 forskarstuderande påbörjat sin for-
skarutbildning.Av dessa är 23 kvinnor,vilket motsvarar 26%
och är en nedgång med 3 procentenheter från 1998.

Inom den tekniska fakulteten fanns vid årets utgång 548
registrerade forskarstuderande,vilket innebär en ökning
med 42 från förra året. Andelen kvinnor har minskat något
och utgör 25% av alla forskarstuderande.

Totalt presterades 11 779 forskarutbildningspoäng vilket
motsvarar 368 helårsforskarstuderande. I jämförelse med
1998 är det en ökning av antalet avlagda forskarutbildnings-
poäng med hela 41 %.Orsakerna är främst en fortsatt ut-
byggnad av forskarutbildningen, samt av föreskrivna
ändringar av ersättningsnivåerna för forskarutbildnings-
poäng.

Vid utgången av 1999 innehade 210 forskarstuderande
doktorandtjänst. Av dessa var 63 kvinnor,vilket motsvarar
30%.

Den genomsnittliga tiden för en forskarstuderande fram
till doktorsexamen var 1999 6,75 år.Motsvarande siffra var
för 1998 5,5 år och för 1997 7,0 år.

Forskning
I den strategiska planen för 1997-2000 finns följande mål för
den tekniska fakultetens forskning:
■ Minst 25 projekt ska vara finansierade inom något av 

EU:s forskningsprogram.
■ Det ska finnas minst sju kompetenscentra med vardera 

10 mnkr i årlig omslutning.
■ Varje forskare ska publicera minst en artikel per år i 

vetenskapliga tidskrifter och varje ämne ska synas i mass-
medierna en gång per år.

■ Antalet kvinnliga professorer ska vara minst tre.
■ Satsning ska göras på forskningsområdena informations-

teknik,matematik,miljö,energi och management.
■ Samverkan med näringslivet ska ha stärkts väsentligt, så 

att den externfinansierade forskningens volym ökat med 
10% per år.

■ Alla med doktorsexamen som anställs vid universitetet 
ska ha nått docentkompetens inom fem år.

VERKSAMHET

Fakultetens forskning har sin tyngdpunkt inom områdena
maskin och material, arbetsvetenskap, IT och elektronik,
miljö samt anläggningsteknik. Inom forskningen har man
under året fullföljt satsningen på universitetets strategiska
områden IT,miljö,energi,management och matematik 

94/95 95/96 1996 1997 1998 1999
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i enlighet med den strategiska planen för 1997-2000.För
dessa områden avsätts särskilda medel ur fakultetsanslaget.
Satsningen är institutions- och universitetsövergripande,
och för varje område har utsetts en verksamhetsansvarig.

Lärarnas möjlighet att både forska och undervisa varie-
rar avsevärt inom fakulteten.Fakultetsnämnden har även
under 1999 fördelat särskilda medel till matematik och fysik
för att lärare i dessa ämnen ska få större möjlighet att bedri-
va forskning.Flertalet forskningsintensiva ämnen uppfyller
väl den strategiska planens mål om ökad externfinansiering,
medan till exempel grundutbildningsämnen som matema-
tik och fysik har svårt att uppnå målet.

Flera institutioner uppfyller kraven på docentkompe-
tens redan nu,men ännu återstår ett relativt stort antal för att
uppfylla målet i den strategiska planen.

Forskningen inom IT-området kan indelas i två avsnitt,
dels forskning om den grundläggande teknik som ger in-
formationsteknologisk infrastruktur, t ex signalbehandlande
komponenter och system,mobiltelefoni och internet,dels
forskning rörande den teknik och de tjänster som den in-
formationsteknologiska infrastrukturen möjliggör. I det 
första området sker forskningen vid universitetet inom tre
tematiska områden:distansöverbryggande teknik och de-
centraliserade system, inbyggda internetsystem samt pro-
cess- och systemautomation. Inom det andra området sker
verksamheten i huvudsak inom ramen för de forsknings-
områden som traditionellt ansvarat för respektive teknik el-
ler tjänst.Då inslaget av IT är stort finns det en stor potential
för ämnesövergripande forskning inom dessa områden.

Universitetets forskning inom områdena gruv-, trä-,
kemi- och energiteknik har kopplingar till det miljöteknis-
ka området.Forskningen syftar till att antingen utveckla
teknik för ett effektivare kretslopp eller,där kretslopp inte är
möjligt,en väl fungerande upplagsteknik.Forskningen
inom områdena mineral- och metallåtervinning är organi-
serad i ett av universitetets Nutekfinansierade kompeten-
scentra,Mimer.

Minskad användning av fossila bränslen samtidigt som
kärnkraften avvecklas, innebär att samhället står inför en
omfattande omställning till förnyelsebar energi.Luleå tek-
niska universitet har konstaterat att bioenergi får ökad bety-
delse och avser att i samverkan med de norrländska
universiteten starta en gemensam forskarskola inom områ-
det. Inom den del av energiforskningen som kan benämnas
”besvärliga gasturbinbränslen”byggs forskning upp vid uni-
versitetet i samarbete med Energitekniskt centrum (ETC) 
i Piteå.Vattenkraften fortsätter att vara betydande för den
svenska energiförsörjningen och universitetet kan spela en
viktig roll i utvecklingen av teknik för en miljöanpassad ut-

byggnad av vattenkraften,drift och underhåll, generatortek-
nik mm.Forskningen sker i samarbete med bl a Vattenfall
och ABB.

Forskningsämnet management är ämnesövergripande
och relevant inom många olika verksamheter.Vid universi-
tetet har managementsatsningen kommit att inriktas mot
områdena entreprenörskap och småföretag, respektive tech-
nology management.Den verksamhet som riktas mot en-
treprenörskap och småföretag sker inom ramen för
”Småföretagsakademin vid Luleå tekniska universitet”.Det
är en nätverksorganisation som engagerar elva forskningsav-
delningar från sju institutioner.Technology management
syftar till att studera och utveckla metoder för organisation
och ledning av ingenjörstekniskt arbete.Forskningspro-
grammet Integrerad konstruktion och produktion och
kompetenscentret Polhemslaboratoriet är nationellt ledande
inom utveckling av datorstöd för verkstadsindustrin.

De allt mer kunskapsintensiva processer och produkter
som är föremål för teknisk forskning förutsätter tillgång till
väl utvecklad matematik.Matematik är ett strategiskt ämne
vid Luleå tekniska universitet som ska ge matematikerna
goda möjligheter att, i samverkan med andra ämnesområ-
den,utveckla den matematik som behövs inom respektive
område.

Centrum för kvinnoforskning ingår i avdelningen ge-
nus och teknik.De medel som universitetet avsatt,700 tkr,
har använts för att finansiera dels en forskarassistenttjänst
med särskild inriktning mot teknikvetenskap,dels för att
sprida information om kvinnoforskning både nationellt och 
internationellt.För direkt stöd till forskning och forskarut-
bildning inom området kvinnor och teknik avsatte fakul-
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10
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10
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Nya EU-projekt antal nya FP4/FP5-proj

antal nya strukf/Ireg-proj
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tetsnämnden 1 295 tkr.Fyra doktorander har kunnat bere-
das tillfälle till forskarutbildning.

Under 1999 har universitetets deltagande i EUs forsk-
ningsprogram ökat ytterligare.Samtliga projekt inom EUs
ramprogram bedrivs vid institutioner inom tekniska fakul-
teten.Under hösten har förhandlingar skett om sex kontrakt
inom EUs femte ramprogram/FP5.Den sammanlagda
kontraktssumman för dessa är  11 mnkr. Inom fjärde ram-
programmet/FP4 har 22 projekt bedrivits med en kontrak-
terad EU-finansiering på totalt 43 mnkr. I fyra av dessa är
universitetet koordinator. I ett tiotal uppdrag är universitetet
underleverantör till andra parter i EU-projekt inom fjärde
ramprogrammet.Under 1999 medverkar universitetet med
ytterligare ett antal projekt inom EUs struktur- och regio-
nalpolitiska program.Institutioner vid tekniska fakulteten
bedriver sedan 1996 19 projekt med beviljade struktur-
fondsmedel på sammanlagt 41 mnkr. I ytterligare åtta pro-
jekt inom det tekniska området är universitetet
underleverantör till projektägare
inom strukturfondsprogrammet.Merparten av projekten
med strukturfondsfinansiering är av forskningskaraktär,
men några projekt delfinansierar även nya utbildningar.

Universitetet deltar även inom det tekniska området
med projekt inom det gränsregionala samarbetet i EUs 
gemenskapsinitiativ, som finansieras via strukturfonderna.
Under 1998 startade samarbetsprojekt inom Interreg,
Nordkalotten och Interreg,Östersjö.Under 1999 har två
projekt tillkommit inom Interreg,Nordkalotten.

För att öka omfattningen av samarbetet inom Barents-
regionen anordnades en forskarkonferens i Luleå under sen-
hösten.30 ryska forskare från Arkhangelsk i norr till 
St Petersburg i söder inviterades med hjälp av Svenska insti-
tutet till en tredagarskonferens i Luleå för diskussioner med
forskarkolleger vid universitetet.Ett 15-tal projekt är för
närvarande under bearbetning.

Professorerna i träfysik och trämaterialteknik har tillträtt
och avdelningarna är under uppbyggnad.Universitetet är
programvärd för det nationella trämekaniska programmet,
som finansieras med hjälp av Stiftelsen för strategisk forsk-
ning.Syftet är att öka svensk vidareförädling av sågade träva-
ror. Institutionen samverkar i projektet Trävision Norr 2000
med en rad företag i regionen.

Universitetet är värd för Mistra programmet MiMi
(Mitigation of the environmental impact from mining was-
te).Målet med MiMi är att ta fram förbättrade metoder för
behandling och efterbehandling av gruvavfall,vilket kan bi-
dra till att Sveriges gruvindustri är konkurrenskraftig även i
framtiden.Förutom Luleå tekniska universitet deltar forska-
re från Umeå universitet,KTH,Stockholms universitet,

Linköpings universitet,Statens geotekniska institut och
gruvbolagen Boliden och LKAB.

Mistra finansierar ett par projekt inom Institutionen för
samhällsbyggnadsteknik där institutionen samarbetar med
ett antal andra svenska universitet,gruvföretag och olika
miljömyndigheter.

De verksamheter som initierats av CDT under de senas-
te åren: IT Norrbotten,Effnet och Marratech har haft en
fortsatt positiv utveckling.Effnet hade under hösten 1999
en synnerligen positiv utveckling på börsen.

Med initial finansiering om 30 mnkr från statsmakterna
(15 mnkr) och Länsstyrelsen i Norrbottens län (15 mnkr),
har en Tillväxtakademi vid Luleå tekniska universitet,LTA,
inrättats.Syftet är att bredda och fördjupa samverkan mellan
universitetet och företag.

Luleå tekniska universitet är främst i landet på internet-
forskning,vilket nyttjas när universitetet genom LTA startar
tre nya forskningscentra inom tillämpningsområden knutna
till internetteknik.
■ CDL,Centrum för Distansöverbryggande Lärande
■ CDM,Centrum för Distansöverbryggande Medier
■ CDH,Centrum för Distansöverbryggande Hälsovård
Inom universitetet finns två kompetenscentra som uppfyller
kravet på 10 mnkr i årlig omslutning.Polhemslaboratoriet
och Mimer,båda Center of Excellence i Nuteks landsomfat-
tande satsning,har under året med framgång fortsatt sina
verksamheter.Omfattningen av insatserna uppgår till 18 re-
spektive 10 mnkr årligen.EMC (Electromagnetic 
Compability) uppfyller också kravet tillsammans med de
satsningar som görs inom energiteknik och maskinelement.
När verksamheterna inom HPU (Hydro Power University)
och järnvägstekniskt centrum byggts ut ytterligare är det
uppställda målet på sju centra med årsomsättning på 10
mnkr uppfyllt.
■ Polhemslaboratoriet arbetar med integrerad produktut-
veckling och flera svenska industriföretag är engagerade.
Forskningsprojekt bedrivs inom tre områden: Integrerat ar-
betssätt, simuleringsteknik och underhållsteknik.Exempel
på ett projekt är ”Concurrent engineering in Multi site or-
ganizations”.Syftet är att skapa ett virtuellt kommunika-
tionscentrum för produktutveckling,med system som
stödjer multimediaapplikationer såväl som MCAE-infor-
mation.En mötesplats med miljö och gränssnitt som gör det
möjligt att arbeta effektivt och distribuerat med integrerad
produktutveckling.
■ Mimer arbetar inom två huvudområden: återvinning av
industrins egna restprodukter som slagg och stoft, samt åter-
vinning av metaller i konsumtionsprodukter.Den årliga
omsättningen uppgår i dagsläget till cirka 7 mnkr.



Merparten av Sveriges metall- och mineralproduceran-
de samt skrothanterande industriföretag deltar i forsknings-
projekten.

RESULTAT

Prognosen för 1999 har inte helt infriats men publicerings-
graden har ökat och speciellt stor ökning uppvisar deltagan-
det i internationella konferenser.
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Vetenskapliga publikationer, antal

1995 1996 1997 1998 1999
Artiklar i
Internationella
tidskrifter 160 176 223 190 226

Konferensbidrag 156 197 260 227 342

Totalt 316 373 483 417 568
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Filosofisk fakultet

Intäkterna inom forskning och forskarutbildning 1999
uppgick till 31,8 mnkr.En omfördelning av anslaget för
teknisk fakultet och lokaler har skett med 3,8 mnkr,vilket
motsvarar den maximala omfördelning på 3 % som univer-
sitetet har rätt att göra.En proportionerlig fördelning av lo-
kalanslaget har skett mellan den tekniska och filosofiska
fakulteten.De medel som Luleå kommun, länsstyrelsen och
landstinget tillförde för uppbyggnaden av den filosofiska fa-
kulteten upphör from 1999. I den externa finansiering ingår
1998 2,4 mnkr av dessa regionala medel.Av anslagen har
mer 4,5 mnkr fördelats i doktorandtjänstbidrag.Lägsta be-
lopp för studiefinansiering enligt regleringsbrevet uppgår till
2,4 mnkr.

Forskning och forskarutbildning inom den filosofiska
fakulteten bedrivs inom flera ämnesområden.Förutom tra-
ditionell akademisk forskning inom samhällsvetenskap och
humaniora finns även forskarutbildning inom lärande samt
konstnärlig verksamhet som komposition, solistiskt orgel-
spel och kör & körledning.Den konstnärliga verksamheten
företräds av en professor inom vardera område. Inom filoso-
fisk fakultet finns elva forskningsämnen med statligt anslag
varav fyra är ämnesföreträdda med professor.Två av forsk-

ningsämnena är inrättade under 1999,data- och systemve-
tenskap samt lärande.Dessa är under tillsättning tillsammans
med musikpedagogik och industriell marknadsföring.Det
finns fem adjungerade professorer och två biträdande pro-
fessorer.Dessutom finns ljudteknik, som är ett externfinan-
sierat forskarutbildningsämne med finansiering via EU-
medel under 1998-99.

Forskarutbildning
MÅL

Mål enligt regleringsbrevet:

Period 1997-1999 2000-2002 2003-2005

Antal examina 0 2 2

Omfördelat LTU 4

Summa 4

RESULTAT

Antalet disputerade har minskat i jämförelse med 1998,och
är nu fem.Däremot har antalet licentiatexamen ökat från
fyra till sex.80% av de examinerade doktorerna är kvinnor
och samtliga har blivit doktorer inom lärande.

En omfördelning av examensmålen har skett enligt re-
gleringsbrevets regler.15 licentiater och 12 doktorer har ex-
aminerats under perioden 1997-1999,vilket motsvarar 18,5
examensenheter och innebär att det omfördelade examens-
målet om 4 väl uppnåtts.Genomsnittligt antal år för en dok-
torsexamen är fem år.

Under året har 13 forskarstuderande antagits,varav fem
är kvinnor.

Intäkter, tkr
1998 1999

Anslag 16 372 21 700

Extern finansiering 12 288 10 109

Summa intäkter 28 660 31 809

Jämförelsesiffror från 1998 och bakåt i tiden kan inte tas fram, en uppdelning

av teknisk och filosofisk fakultet skedde 1997-07-01.

Nyckeltal
FORSKNING, FORSKARUTBILDNING FILOSOFISK FAKULTET

Totalt varav Totalt varav
1998 kvinnor 1999 kvinnor

Nyantagna forskarstuderande 8 50% 13 38%

Totalt antal forskarstuderande 70 54% 80 49%

varav med doktorandtjänst 21 71% 30 67%

Doktorsexamina 6 33% 5 80%

Licentiatexamina 4 25% 6 17%

Producerade forskarutb poäng 1 008 2 572

Forskarutb poäng/aktiv fo stud 24,6 40,8

Inrättade forskninsämnen 1* 2

Indragna forskningsämnen 0 0

* avser omprövning



Totala antalet forskarstuderande har ökat med 14% 
sedan föregående år och är nu 80,varav 39 kvinnor som är
forskarstuderande inom filosofisk fakultet.Andelen kvinnor
är 49%.

Totalt har 58 forskarstuderande varit aktiva inom tio 
ämnen,och producerat 2 572 kurs- och avhandlingspoäng.
Det innebär i genomsnitt 40,8 poäng per aktiv forskarstude-
rande och en ökning med 16 poäng i förhållande till föregå-
ende år.Ett skäl till ökningen är förbättrade inrapporterings-
rutiner.Antalet individer med poäng har ökat från 41 till 63.

Inom den filosofiska fakulteten fanns det under 1999 
30 doktorander med doktorandtjänst, varav 20 kvinnor.
Av dem som disputerat finansierades endast två via dokto-
randtjänst.

Antalet doktorander har ökat inom det samhällsveten-
skapliga området:33 aktivt forskarstuderande under 1999
med i genomsnitt 21 poäng per studerande.Motsvarande
siffror för 1998 var 28 aktiva med 17 poäng.Största aktivite-
ten finns inom forskningsämnena industriell marknadsfö-
ring och nationalekonomi.Andelen kvinnor bland totala
antalet registrerade forskarstuderande har minskat margi-
nellt.Sex forskarstuderande har vistats utomlands, i USA,
Österrike och Storbritannien.

Antalet aktiva forskarstuderande har ökat avsevärt inom
lärande, från 5 personer 1998 till 18 personer 1999.
Andelen kvinnor bland de forskarstuderande är fortfarande
hög inom lärande och engelska,64% resp 83%.

Inom området musik och media har antalet aktiva fors-
karstuderande ökat från 4 till 7 personer.

En doktorand i engelska har bedrivit forskarstudier vid
University of North Carolina,med en lokal handledare.

Forskning
I den strategiska planen för 1997-2000 finns följande mål för
den filosofiska fakultetens forskning och forskarutbildning:
■ Lärarutbildningarnas forskningsanknytning ska utvecklas 

med fler professorer och resurser för forskarutbildning 
och forskning för lärare.

■ Nya forskningsområden som ska utvecklas är: lärande 
och musikpedagogik;nationalekonomi, rättsvetenskap 

och statsvetenskap;engelska
Filosofiska fakultetsnämndens mål för forskning och fors-
karutbildning fram till 2000 har delvis uppnåtts. Forsknings-
ämnena data- och systemvetenskap samt lärande är 
inrättade.Däremot har målsättningen när det gäller anta-
let licentiat- och doktorsexamina samt förväntad ökning av

antalet professorer och docenter inte uppnåtts.Universitet-
ets geografiska läge samt möjligheten för en lektor att befor-
dras till professor utan att byta lärosäte försvårar för universi-
tetet att rekrytera professorer och docenter.

Under 1999 har institutioner inom den filosofiska 
fakulteten startat tre projekt med finansiering ur EUs struk-
tur- och regionalpolitiska program.Ett mindre projekt från
1997 har avslutats.De sammanlagda beviljade struktur-
fondsmedlen till dessa projekt är ca1 mnkr. I ytterligare tre
projekt inom det filosofiska området är universitetet under-
leverantör till projektägare inom strukturfondsprogrammet.
Dessa uppdrag har delfinansierat nya utbildningar.

Ett tillväxtområde är management,där ett samarbete ut-
vecklas mellan filosofisk och teknisk fakultet.900 tkr har av-
satts ur fakultetsanslagen för utveckling av ett
forskningsprogram.Under 1999 har ett förslag utarbetats
som delvis ska genomföras under 2000.Även grundutbild-
ningen kommer att omfattas av utvecklingsarbetet.

Inom företagsekonomi har ett nytt forskningsprojekt
påbörjats som behandlar styrning och tillväxt i småföretag
samtidigt som projektet ”Direktkontakter med finansanaly-
tiker och börsföretag”fortsätter. Industriell marknadsföring
arbetar med att integrera IT som en av grunderna i avdel-
ningens forskningsarbete.Avdelningarna deltar i den små-
företagsrelaterade forskningen samt har fortsatt samarbete
med ett universitet i USA.

Avdelningen för informatik och systemvetenskap är in-
riktad mot systemdesign och deltar tillsammans med Umeå
universitet och Mitthögskolan i en gemensam forskarskola.
Nationalekonomi, statsvetenskap och rättsvetenskap be-
handlar ekonomiska,politiska och rättsliga aspekter på olika
former av naturresursutnyttjande.Forskningen inom natio-
nalekonomi är inriktad på mineral- och naturresursekono-
mi.Under 1999 har ett stort forskningsprojekt om
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1998 1999

6

4

5

6

2

Avlagda examina inom forskarutbildningen

Dokt. totalt

Dokt. kvinnor

Lic. totalt

Lic. kvinnor

1

1

4
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återvinning startat. Inom Statsvetenskap bedrivs ett större
projekt i samarbete med forskare i Österrike och Ryssland,
som behandlar spelregler i ryska skogsföretag och förutsätt-
ningarna för framväxt av marknadsekonomi.
Två forskare har vistats vid International Institute for Appli-
ed Systems Analysis,Österrike.På det regionala planet ut-
förs forskning inom kommuner, landsting och länsstyrelse.

Inom pedagogik utvecklas forskningen och forskarut-
bildningen med lärande som kunskapsområde.De 25 for-
skarstuderande har externa handledare varav åtta finns i
utlandet, fem av doktoranderna har disputerat under hösten
1999.Under året har fakultetsnämnden beslutat inrätta
forskningsämnet lärande och en professor/ämnesföreträdare
är på gång att rekryteras.Högskoleverket har tidigare beslu-
tat om medel till universitetet för forskningsanknytning i 
lärarutbildningarna.Dessa medel kommer att användas till
forskartjänster som tillsätts under 2000.

Forskning och forskarutbildning i engelska bedrivs
inom forskningsprogrammet Elixir ”English Lexical
Research”, i samarbete med Umeå universitet. Internatio-
nellt samarbete bedrivs sedan flera år tillbaka med Universi-
tetet Marii Curie-Sklodowskiej i Lublin,Polen.Två inter-
nationella gästforskare har arbetat vid Institutionen för
kommunikation och språk,under 1999.En kvinnlig profes-
sor från Colorado School of Mines samt en lektor från
Lublin i Polen har båda deltagit i forskningsverksamheten
genom bl a seminarier och föredrag.

Musikpedagogik och ljudteknik arbetar med musika-
liskt lärande för barn och vuxna och hur modern informa-
tionsteknik påverkar villkor och utveckling inom musik-
och medieområdet.Ett ljudforskningscentrum är under
uppbyggnad med syfte att utveckla kompetens på forskar-
nivå inom ljudingenjörsutbildningen och ljudteknik.
Under 1998 och 1999 hade ljudteknik två gästprofessorer.
Forskningsverksamheten i musikpedagogik och ljudforsk-
ningscentrum ingår i två strukturfondsprojekt,med Piteå
kommun som projektägare.

En betydande förstärkning av forskningen inom medie-
området och det konstnärliga utvecklingsarbetet är etable-
ringen av CDM,Centrum för distansöverbryggande
medier.

Antalet artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter
1999 var 49.

Vetenskapliga publikationer

1999
Artiklar 49

Konferensbidrag 44

Annat 22

Totalt 115
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Musik
I det måldokument som fastställts av fakultetsnämnden un-
der 1998 framgår att den konstnärliga verksamheten inom
musik fram till år 2000 ska bibehålla nuvarande kvalitativa
och kvantitativa nivå.

Universitetet har under 1999 haft 849 tkr till sitt för-
fogande för konstnärligt utvecklingsarbete.Av medlen har 
729 tkr fördelats till konstnärligt utvecklingsarbete inom
universitetet.Det bedrivs ett kvalificerat konstnärligt ut-
vecklingsarbete inom komposition, solistiskt orgelspel 
samt kör och körledning.

Spetskompetens inom främst områdena orgel,kompo-
sition,musikpedagogik och körledning har gett Musikhög-
skolan i Piteå nationellt och internationellt erkännande.
Även inom andra,ej professors- eller lektorsföreträdda äm-
nen som slagverk,gitarr, flöjt och piano är det internatio-
nella samarbetet väl utbyggt.Det har sammantaget gett ett
värdefullt internationellt kontaktnät som låter studenterna
tidigt komma i kontakt med framstående forskare och
konstnärer inom sina områden.

Universitetets aktiva deltagande i regionens musikliv ger
ytterligare plattformar för lärande och inspiration i det
konstnärliga och pedagogiska utvecklingsarbetet.Samarbet-
et med Norrbottensmusiken märks tydligt i de operapro-
duktioner som skapats inom ramen för kammar- och
kyrkooperan.Festspelen i Piteå arrangeras årligen och lock-
ar världsartister till de mästarkurser som ges vid Musikhög-
skolan under spelen.Två av mästarkurserna,en i violin och
en i flöjt om vardera 10 poäng, ingår i den ordinarie verk-
samheten.

Teater
Av universitetets medel för konstnärligt utvecklingsarbete
har 120 tkr fördelats till teaterområdet. Inom teaterområdet
har ett konstnärligt utvecklingsarbete inletts genom projek-
tet ”Röstens roll för rollgestaltning”.Målet till år 2000 är att
närmare precisera utformningen och inriktningen av det
konstnärliga utvecklingsarbetet inom teaterområdet samt att
påbörja detta utvecklingsarbete.

Konstnärligt 
utvecklingsarbete. 
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Luleå tekniska universitet har under snart 30 år skaffat sig en
omfattande erfarenhet av att samverka med omvärlden.
Lokaliseringen av den tekniska högskolan till Luleå grunda-
de sig på övertygelsen om att högre utbildning och forsk-
ning är ett verkningsfullt instrument för regional
utveckling.

Storföretagen i synnerhet,men också näringslivet i all-
mänhet har under årens lopp utvecklat ett starkt samarbete
med Luleå tekniska universitet.Bland företag i hela norra
Sverige är Luleå tekniska universitet ett välkänt namn.Det
visar bland annat KK-stiftelsens utvärdering under året av
samverkan mellan universitet/högskolor och de små och
medelstora företagen. I omdömet ”Universitetet ligger långt
framme i att vara utvecklingspartner” får Luleå det högsta
instämmandet med 46%.Antalet civilingenjörer i norrbott-
niska företag har ökat från 50 till 1 500 under perioden.Ett
stort antal företag har lokaliserats till Norrbotten,exempel-
vis Erisoft,Telia Research och Frontec.Det är resultat av
tekniska högskolans utveckling.Dessutom har ett antal
lyckade avknoppningar ägt rum, inte minst av internetrela-
terade företag.Marratech,Effnet,Conex och D-flow är 
några exempel på senare års företagsbildningar.

En viktig uppgift är också att skapa kontakter mellan 
offentlig förvaltning och universitetets samhällsvetenskapli-
ga kompetens.Det är nödvändigt att organisationer och
myndigheter samverkar med universitetet för att profilera
sig i EU-projekt.

Musik-,media och upplevelseindustrin är betydelsefulla
industrigrenar i Sverige.Musikhögskolans verksamhet och
företagsbyn Acusticums växande verksamhet inom multi-
media,kultur och musik är universitetets relativt färska in-
satser inom detta område.Fler företagsetableringar i
mediabranschen kan väntas i och med universitetsstyrelsens
beslut att starta en civilingenjörsutbildning i medieteknik.

För att bättre fylla rollen som ”motor” i länet har uni-
versitetet successivt förändrat sitt sätt att samverka med om-
givningen.Nya centrumbildningar har växt fram där
konstellationer med olika aktörer har bildats.Universitetet
har alltmer riktat sina insatser mot specifika områden, sär-
skilt mot teknik- och kunskapsintensiva företag.En marke-
ring i den riktningen är den satsning på utvalda småföretag
som gjorts under 1998 och 1999 och som har visat goda re-
sultat,bl a i nyanställningar av kvalificerad personal i de ak-
tuella företagen.Positivt är också att omvärldens inflytande
på universitetets verksamhet har underlättats genom de nya
samarbetsformerna.

Floran av aktörer,organisationer och marknadsförings-
organ, inom och utanför universitetet har gjort det svårt att
hitta en tydlig organisationsform för den så kallade tredje

uppgiften.Mångfalden av aktörer och finansieringskällor
gör dessutom att universitetet får en tung hantering av den
ekonomiska redovisningen och uppföljningen av dessa nya
konstellationer, som finansieras från en mängd olika håll.
Det blir då svårt att visa upp viktiga resultat gentemot poli-
tiker och massmedier.

För att öka kännedomen om universitetet i närsamhället
bedrivs ”Kulturuniversitetet”.Sedan starten i september
1999 har dessa öppna föreläsningar och lunchkonserter be-
sökts av cirka 3 500 personer på campus eller i Luleå cen-
trum.Kulturuniversitetet medverkar också till att
universitetets gränsöverskridande verksamhet blir tydligare.
Exempel på titlar har varit:Såpa och action - manligt och
kvinnligt i TV,Gränslös stråkmusik,Tyst kunskap,Kallstarter
på vintern.

I maj 1999 beslutade universitetsstyrelsen om en policy
för samverkan med omvärlden.

MÅL

Mål enligt regleringsbrevet 1999:
Högskolorna ska i allt högre utsträckning samverka med det
omgivande samhället såsom näringsliv,offentlig förvaltning,
organisationer,kulturliv och folkbildning.
Det innebär bl a att högskolorna ska:
■ Aktivt använda och dra nytta av erfarenheter och 

problem hos omgivningen i såväl undervisning som 
forskning.

■ Informera om sin utbildning och forskning.
■ Underlätta för det omgivande samhället att få tillgång till 

relevant information om forskningsresultat.

Mål enligt policydokument för samverkan 1999:
■ Öka samverkan med teknik- och kunskapsintensiva 

företag.
■ Öka uppdragsutbildningen.
■ Stärka universitetets roll i kulturlivet.
■ Tydliggöra universitetets kompetens och resultat.
■ Tydliggöra universitetets regionala,nationella och 

internationella roll.

Samverkan med omvärlden.
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Uppdragsutbildning
Vid sidan av den ordinarie utbildningen bedrivs utbildning-
ar på uppdrag av,eller i annat samarbete med,externa aktö-
rer.Det kan vara delar av program,kurser eller skräddar-
sydda utbildningar.Önskemålen om att starta en viss utbild-
ning har ofta regionalpolitiska motiv.Stiftelsen Centek ar-
betar på uppdrag av universitetet med bland annat
marknadsföring och försäljning av uppdragsutbildning,både
regionalt och internationellt.

Den rena uppdragsutbildningens intäkter har ökat och
uppgår 1999 till  11  mnkr.Huvudsakligen sker uppdragsut-
bildningen inom teknik,ekonomi/samhällsvetenskap och
inom det pedagogiska området.

TEKNIK

Uppdragsutbildningarna har riktat sig till ingenjörer och
tekniker inom områden som träteknik,cellulosa- och pap-
persteknik samt miljöteknik och verkstadsteknik.
Uppdragsutbildningen inom det tekniska området uppvisar
4 mnkr i intäkter; 36 % av uppdragsutbildningarna totalt.

Några exempel:
■ Utbildning och seminarier i industriell design på upp-

drag av uppfinnarföreningar och kommunala bolag i 
Kalix,Älvsbyn,Luleå och Boden.

■ Kurser i cellulosa- och pappersteknik för tekniker och 
ingenjörer på uppdrag av AssiDomän Kraftliner och SCA
Packaging.

EKONOMI/SAMHÄLLSVETENSKAP

Uppdragsutbildningarna inom ekonomi och samhällsveten-
skap har ökat under 1999.Utbildningarna vänder sig bl a till
arbetssökande,privata företag och offentlig sektor.Upp-
dragsutbildningen inom det ekonomiska/samhällsveten-
skapliga området uppvisar 1,5 mnkr i intäkter och utgör 
13 % av uppdragsutbildningarna totalt.

Några exempel:
■ SME-trainee,ett samarbetsprojekt som riktar sig till små 

och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten.
Syftet är att mindre företag ska se nyttan av att anställa 
högskoleutbildade medarbetare.

■ Ekonomistyrning,kortare och längre kurser för olika 
personalgrupper inom privat och offentlig förvaltning.

LÄRANDE

Samarbetet med den allmänna skolan har tillväxtmöjlighe-
ter bland annat tack vare närheten till Teknikens Hus på
campusområdet,med dess inriktning mot barn och ung-
dom.Universitetet och länets kommuner har inrättat ett ge-
mensamt organ med säte i universitetet,Samverkan
universitet/skola.Här analyseras och utformas skolornas be-
hov av kompetensutveckling.

Inom lärande och musik har den största ökningen skett,
uppdragsutbildningen inom dessa områden uppgår till 
5,5 mnkr 1999,vilket motsvarar 51 % av uppdragsutbild-
ningen.

Några exempel:
■ Skolutvecklingsprojektet ”Flera flugor i en smäll” för 

lärare som arbetar med tvåspråkiga elever i Haparanda.
■ Samarbete med Telia och Vattenfall för utbildning av tek-

niker och ingenjörer i rollen som pedagoger och lärare.
■ Kompetensutveckling i förskola och skola i elva 

Norrbottenskommuner.Några av projekten bedrivs med
stöd av Skolverkets kompetensutvecklingsmedel.

INTERNATIONELLA UTBILDNINGAR

De flesta utbildningarna arrangeras inom gruv-,energi- och
miljöområdet.Den största är ”Mining-Tech”, som vänder
sig till gruvingenjörer i hela världen.Dessutom bedrivs en
managementutbildning för kvinnliga chefer från tredje värl-
den och nordvästra Ryssland.Bland annat har ett kvinno-
institut med managementinriktning byggts upp vid
Tekniska universitetet i Murmansk i samarbete med Luleå
tekniska universitet.Utbildningarna sker i samarbete med 
bl a Naturvårdsverket och Sida.

Uppdragsutbildningens intäkter fördelade på
respektive fakultet, tkr

Teknisk fakultet Filosofisk fakultet

2 000

4 000

6 000

8 000

3 907

2 070

Uppdragsutbildning, tkr
1995/96 1996 1997 1998 1999

Kostnader 2 846 886 4 331 3 453 9 437

Intäkter 4 317 1 895 5 669 4 525 11 094

Resultat 1 471 1 009 1 338 1 072 1 657

2 455

7 187

1998 1999 1998 1999
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Uppdragsforskning

Forsknings- och utvecklingsprojekt bedrivs i ökande om-
fattning i samarbete med olika aktörer.Forskarskolor i före-
tag, industridoktorander och adjungerade professorer är ett
vanligt sätt att samverka med omvärlden.

Uppdragsforskningen redovisar en kraftig ökning från
33 mnkr till 61 mnkr,ökningen beror till största delen på
den omklassificering som skett när det gäller definitionen 
av uppdragsforskning.

TEKNIK

Uppdragsforskningen integrerar ofta olika ämnen och verk-
samhetsområden,där universitetets hela bredd nyttjas.Detta
sker till exempel i projekt som rör datateknik och pedago-
gik, i samspelet mellan musik,media och elektronik samt i
samarbetsprojekt som sträcker sig från samhällsvetenskap till
byggteknik.

Några exempel:
■ Projekt för effektivare malmprospektering och gruv-

produktion i samarbete med Boliden,LKAB,
Zinkgruvan AB och Outokompu.

■ Projekt för att finna tekniker som ska kartlägga mätfelen i
fjärrvärmesystem, i samarbete med Svensk fjärrvärme-
förening.

■ Forskningsuppdrag i samarbete med Cementa för att för-
bättra egenskaperna hos cement och minska miljöbelast-
ningen vid framställningen.

■ ”Processutveckling för konkurrenskraftig laserytbehand-
ling med högtemperaturmaterial på stora ytor” finansie-
rat av Nutek via Svenska elföretagens forsknings- och ut-
vecklings AB,Elforsk.

EKONOMI OCH SAMHÄLLSVETENSKAP

Att bidra till att effektivisera och utveckla den regionala by-
råkratin, inte minst i EU-projekt,hör till de uppgifter där
universitetets samhällsvetenskapliga och ekonomiska kom-
petens kommer till användning.Andra områden, som har
ägnats uppmärksamhet under senare år, är strukturerna i in-
dustri- och tjänstesamhället.

Några exempel på uppdragsforskning inom ekonomi och
samhällsvetenskap:
■ ”Sametinget i Sverige – parlament och myndighet.”

Studier av Sametingets dubbla funktion.Projektet be-
drivs i samarbete med Nordiskt samiskt institut i Kauto-
keino,med stöd från Mål 6,Sapmi samt Sametingets 
kulturråd.

■ ”New Business Services in Northern Rural Areas.”Ett 
samarbetsprojekt med Uleåborgs universitet och ett antal 
andra forskningsaktörer i Finland,Norge och Skottland.
Forskarna undersöker möjligheter att överföra erfaren-

heter av användning av modern informationsteknik på 
landsbygden.

■ Granskning av de politiska processerna som ledde fram 
till beslutet att placera länssjukhuset i Sunderbyn mellan 
Luleå och Boden.

LÄRANDE

Utöver tidigare forskningssamverkan med kommuner har
samverkan under året inletts med Pajala,Skellefteå,Timrå
och Sundsvalls kommuner rörande kompetensutveckling
inom skolområdet samt datainsamling om lärande inom
hemtjänsten.Även annan uppdragsforskning har bedrivits i
samarbete med olika norrbottniska kommuner.

Några exempel:
■ Kommunalt framtidsdokument för skola,kultur och 

fritid på uppdrag av Haparanda kommun.
■ Aktionsinriktad utvärdering av IT-användningen inom 

förskola och skola på uppdrag av Överkalix kommun.
■ Samarbete med Kunskapslyftet för att utveckla en ny 

vuxenutbildning i Luleå kommun inför år 2002.

Uppdragsforskning, tkr
1995/96 1996 1997 1998 1999

Kostnader 14 117 13 997 17 040 29 585 56 603

Intäkter 15 139 12 616 17 484 33 138 60 993

Resultat 1 022 -1 381 444 3 553 4 390

Uppdragsforskningens intäkter 1999
fördelade på respektive fakultet, tkr
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Extern kommunikation

Universitetet informerar om sin verksamhet genom mässor,
tidskrifter,populärvetenskapliga publikationer och internet.
Information sker också via massmedier,genom expertmed-
verkan och debattinslag.Universitetets forskare deltar som
experter i utredningar, som exempelvis ”Energi 2001 – för
en långsiktig och hållbar energiförsörjning i Norrbotten”.
Temadagar konferenser, seminarier och studiebesök är yt-
terligare former för kunskapsutbyte.

Disputationer, inom lärande,har fått massmedial upp-
märksamhet.Paneldebatter,där ledamöter i betygsnämnder-
na och opponenterna har ingått,har fått stor publicitet.

Universitetet leder nätverket ”Samverkan mellan uni-
versitet”med syftet att ge barn och ungdomar större kun-
skap inom mediaområdet liksom inom företagsamhet i
skolan.

Arbetet via internet innehåller flera delar:
■ Universitetets webbtjänst/institutioners och avdelningars 

hemsidor består av över 100 000 dokument på 100 serv-
rar och tjänsten förbättras kontinuerligt.

■ Frågelådan ”Fråga forskare”är ett projekt som drivs till-
sammans med Teknikens hus och som nu ska permanen-
tas.Barn och skolungdom ställer frågor till universitetets
forskare. http://www.luth.se/th/forskare/ 

■ Examensarbeten,C- och D-uppsatser i fulltextversion 
registreras i Safari.Samtliga pressmeddelanden som går ut
från universitetets informationsenhet är också sökbara i 
Safari.Alla universitetets forskningsavdelningar har i sina 
verksamhetsuppdrag i uppgift att göra avdelningens 
hemsida sökbar i Safari.Cirka hälften av avdelningarna 
kan idag hittas via Safari.

■ Antalet personliga förfrågningar från allmänhet till uni-
versitetets forskare via internet ökar varje år.

Under 1999 har universitetet fortsatt det långsiktiga arbetet
för att ge forskningskommunikationen större plats i medierna:
■ Universitetets forskare har i sexton inslag i TV 4:s lokala 

sändningar besvarat vardagsfrågor, som till exempel ”Hur 
fungerar varuhusens larmsystem”?,”Varför ska man 
forska”?

■ I samarbete med journalistutbildningen vid Kalix folk-
högskola,och med stöd av KK-Stiftelsen,har universi-
tetet fortsatt att utbilda forskare i mediakontakter.

■ Universitetet bedriver, i samarbete med Norrbottens-
journalisterna,kompetensutvecklande seminariedagar för
lokala journalister.

■ Samarbete med Norrbottens presstjänst för att nå ut med 
forskningsnyheter till fack- och specialtidningar.
www.norrbotten.se/presstjanst

■ En av universitetets informatörer och en forskare har via 
stipendium under ett halvår studerat hur expertnät-

verk/mediebearbetning fungerar i England.
■ Universitetet forskningstidskrift,Micromégas,har 1999 

bl a behandlat träforskning, forskning i lärande, ljudforsk-
ning samt gett ut ett temanummer om forskning kring 
småföretag.Micromégas finns också att läsa på internet.
www.luth.se/research/actual.sv.htm 

Satsningen på mediekontakter har lett till ökat antal artiklar
och reportage om forskningsprojekt, inte minst avhand-
lingsresultat, i både lokala och nationella medier.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

Universitetsbibliotekets satsning på det elektroniska biblio-
teket resulterade i ett pris som 1999 års bästa biblioteks-
webb.Tävlingen anordnades av Svenska Bibliotekarie-
samfundet. I juryns motivering heter det bland annat:

”Med stilfull enkelhet ges en god överblick över den in-
formation och de tjänster som erbjuds.En oas i webbens
bullriga basar.”

I samarbete med datacentralen har biblioteket som det
första i Sverige utvecklat en databas för tillgång till bibliote-
kets tidskrifter.Databasen gör det möjligt att söka efter
ämne,och informationen uppdateras automatisk från bibli-
otekets lokala katalog.Vid utgången av 1999 finns tillgång
till 4 000 titlar,en ökning med 400% på två år.Mängden
tidskrifter i fulltext väntas öka ytterligare under nästa år.
Utvecklingen skapar också visst utrymme för att klara av
den ökning i boksamlingarna som är ett resultat av satsning-
en på filosofisk fakultets ämnesområden.På kort sikt måste
biblioteket byggas ut för att klara ökningen både i samlingar
och i studentantal.Den obligatoriska undervisningen i in-
formationssökning har under året fått full effekt och alla stu-
denter får en en-poängskurs i hur man söker information.
Det finns nu 24 publika sökstationer i biblioteket,en ökning
med 100% under året.Efterfrågan är stor och en utökning
kommer att ske under 2000.

KULTURUNIVERSITETET 

Kulturuniversitetet startade hösten 1999 för att knyta cen-
trala staden och universitetet närmare varandra och bidra till
ett rikt kulturliv i Luleå.Universitetets lärare och forskare
samt inbjudna gäster har hållit populärvetenskapliga föreläs-
ningar och i konsertsal Aula Aurora har bl a Musikhög-sko-
lan gett examenskonserter och julkonsert.Dessutom har
lokala och nationella orkestrar samt enskilda artister bjudit
på musik, t ex pianisten Staffan Scheja och operasångaren
Peter Mattei. I Kulturuniversitetet ingår slutligen en mat-
nyttig serie som kallas Vetenskapssallad – populärvetenskap-
liga föreläsningar som har hållits vid lunchtid i kommunens
Kulturcentrum Ebeneser i centrala staden.
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Näringsliv

LTA

Med initial finansiering om 30 mnkr från statsmakterna och
Länsstyrelsen i Norrbottens län,har en Tillväxtakademi vid
Luleå tekniska universitet,LTA, inrättats.Syftet med LTA är
att bredda och fördjupa samverkan mellan universitetet och
företag.

Övergripande mål på tre års sikt:
LTA ska utvecklas i huvudsak genom att nya centrumbild-
ningar etableras i samverkan med näringslivet.Val av områ-
den för nya centrumbildningar baseras på båda eller något av
följande kriterier:
■ Teknik- eller kunskapsområde där universitetet är kun-

skapsledande.
■ Teknik- eller kunskapsområde med stor framtida tillväxt-

potential där universitetet relativt snabbt kan nå en kritisk
kompetensmassa.

Fyra centrumbildningar har etablerats under 1999:
■ Centrum för distansöverbryggande medier (CDM)
■ Centrum för distansöverbryggande hälsovård (CDH)
■ Centrum för distansöverbryggande lärande (CDL)
■ Järnvägstekniskt Centrum (JvtC)

Centrum för distansöverbryggande medier
Centrum för distansöverbryggande media,CDM,bildades
under 1999.CDM utvecklar interaktiv TV,där producent
och konsument interagerar.Användare kan vara allt från 
bostadsrättsföreningar till hockeyklubbar.

Centrum för distansöverbryggande hälsovård
Centrum för distansöverbryggande hälsovård,CDH,har
som idé att erbjuda vård där man befinner sig: i hemmet,på
företaget, i gruppboendet.Fjärrdirigerad vård och konsulta-
tion av läkare och sjukskötare blir ett alternativ till att patien-
ten själv förflyttar sig. Idén har utvecklats under 1999 och nu
fastställs en organisation.Intressenter är landstinget och
kommuner. Institutionen för hälsovetenskap är tillsammans
med Institutionen för systemvetenskap kopplade till verk-
samheten.

Centrum för distansöverbryggat lärande
Inom Centrum för distansöverbryggat lärande,CDL,har
man under 1999 preciserat forskningsinriktningen till skär-
ningspunkten mellan internetforskning och pedagogik/
lärande.Visionen, som kallas ”lärande utan gränser”,är ett
nytt arbetssätt inom näringsliv, skola, fritid,hem och hobby.
Idén bygger på behovsbaserat lärande och verksamheten
kommer att få betydelse för kompetensutveckling i gles-
bygd.

Järnvägstekniskt centrum 
Järnvägstekniskt centrum ska bygga upp kompetens, forsk-
ning och utveckling inom järnvägsteknikområdet, så att
tunga transporter på järnväg kan genomföras på ett optimalt
och ekonomiskt sätt.Fyra projekt har initierats under 1999.
De har till syfte att reducera miljöpåverkan,att undersöka
materialegenskaper och att åstadkomma en låg kostnad för
vagnsunderhåll.Ett av de stora projekten inom centrumet
har varit projekteringen av en testanläggning. Järnvägstek-
niskt centrum arrangerade också under 1999 ett seminari-
um i järnvägsmekanik, i vilket cirka 70 personer från hela
Norden deltog.Företagsintressenter i centrumet är
Banverket,Duroc, Inexa Profil AB,MTAB,SJ och Adtranz.

UNIVERSITETETS SMÅFÖRETAGSSATSNING

Universitetets småföretagssatsning påbörjades under 1998
och har presenterat en utvärdering i december 1999.
Arbetet har bedrivits i samarbete med universitetsforskare
och genomförts via stiftelsen Centek.Småföretagssatsningen
inriktas mot företag i Norrbottens och Västerbottens län
med tyngdpunkt på Boden,Luleå,Piteå och Skellefteå
kommuner.Drygt 200 företag med mellan 1 och 50 anställ-
da har besökts.Företagen har erbjudits förstudier,examens-
arbeten, trainee-program och kortare konsultationer.
Resultatet av utvärderingen visar att nära hälften av kontak-
terna har resulterat i ett samarbetsprojekt.Dessutom har
40% av de företag,där inte samarbetsprojekt kommit till
stånd,planer på att genomföra sådana vid ett senare tillfälle.
I den undersökta gruppen företag med samarbetsprojekt har
28 nya arbetstillfällen skapats som en effekt av dessa projekt.

ACUSTICUM 

Musik-,media- och upplevelseindustrin är betydelsefulla
industrigrenar i Sverige.För ett och ett halvt år sedan fick
Musikhögskolan i Piteå och Piteå kommun idén att skapa
företagsbyn Acusticum.I dag finns där tio företag, som har
anknytning till konst- och teknikbaserad verksamhet.
Satsningen är unik i sin kombination av musik, ljudteknik
och multimedia – allt samlat på ett ställe.

Projektets första etapp avslutades i december 1999.
Några resultat:
■ Målet att skapa arbetsplatser med 70 anställda har inte 

riktigt uppnåtts. I dag arbetar cirka 50 personer inom
olika företag i Acusticum.

■ Målet att åstadkomma ytterligare ett avknoppningsföretag
har uppnåtts.Under 1999 startade produktionsbolaget 
Vombat – den andra avknoppningen från musikhögsko-
lan.

■ Målet att få ett större inflytande från utländska företag har
inte uppnåtts.Nästa steg blir därför att intensifiera arbetet 
med att knyta internationella företag till Acusticum.

Acusticum företagsmiljö finansieras av Piteå kommun,
Musikhögskolan i Piteå,näringslivet, forskningsstiftelser,
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statliga myndigheter samt EU:s strukturfonder och femte
ramprogram.

INTERNET BAY 

IT-företagen,kommuner och universitetet har under 1999
påbörjat en stor gemensam satsning – Internet Bay.Det är
en plattform för samverkan som ska utveckla ett geografiskt
område som omfattar fyra kommuner till en av de betydan-
de IT-regionerna i världen.De fyra kommunerna är Luleå,
Älvsbyn,Piteå och Boden. Internet Bay AB bildades i no-
vember på initiativ av IT-branschrådet inom Luleå närings-
liv AB.Projektet stöds av Ericsson erisoft AB,Frontec norr
AB,Telia research AB,Cap gemini sverige AB,Luleå teknis-
ka universitet m fl.Till projektet har man också knutit mo-
biltelefonins fader Östen Mäkitalo,med rötter i Tornedalen.

BYGGBRANSCHEN

Byggforum Nord är en intresseförening för entreprenörer,
beställare,arkitekter,konstruktörer m fl.Föreningens syfte är
att bidra till ett effektivare byggande med tekniskt nytänkan-
de,produkt- och produktionsutveckling.Föreningen har sitt
kansli vid Institutionen för väg- och vattenbyggnad.Före-
ningen var under 1999 i ett uppbyggnadsskede.

Företagsetableringar
SWEDENPANNAN AB

Företaget Swedenpannan AB i Boden tillverkar och säljer
pannor och kaminer.Etableringen är resultatet av ett samar-
bete kring utveckling av miljövänliga vedeldade pannor och
kaminer.Företaget tillverkar och säljer pannor och kaminer
som är baserade på konstruktioner utvecklade vid
Avdelningen för energiteknik.

ROCKMA SYSTEM AB

Företagsetableringen har skett i Skellefteå.Företagets pro-
dukt baseras nästan helt på forskaren Håkan Schunnessons
arbete inom geologi och rör utvecklingen av ett tolknings-
system för att ta reda på bergets egenskaper vid borrning.

ISOCAB

Genom kurser som ”Entreprenörskap och nyföretagande”
har ett antal företag startats,däribland Isocab AB i Boden.
Enligt tekniken att limma och foga samman böjda sand-
wichkonstruktioner tillverkar Isocab flera olika produkter.
I sortimentet finns räddningspulka,hundtransportpulka,
skoterpulka för privat bruk, skoterhusvagn och skoterstuga.
Kunder är fjällräddningen,polisen,Vattenfall samt olika
skogsbolag.

VOMBAT AB

Företaget har bildats av studenter från Musikhögskolans ut-
bildningar inom multimediaproduktion och projektledar-
skap.Vombat erbjuder videoproduktion,musikproduktion
och ljudsättning av webbsajter.
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Serviceenheternas externa uppdrag och försäljning ligger
utanför universitetets basverksamheter.

Universitetets centralverkstad har haft intäkter på 4,1
mnkr varav 2,8 mnkr är externa uppdrag från företag.
Intern service inom universitetet omfattar upphandling,
städning, telefonväxel, tryckeri,gods och bud mm och om-
sätter totalt 38,5 mnkr.Den externa försäljningen inom
dessa enheter är framför allt tryckeritjänster till studenterna
och deras organisationer.Dessa externa intäkter har uppgått
till 1,7 mnkr.Butiken som säljer kontorsmateriel och dato-
rer hade en omsättning på 4,5 mnkr,varav 1,9 mnkr är ex-
tern försäljning till studenter och organisationer i anslutning
till universitetet.Datacentralen har en mindre extern verk-
samhet på 1,5 mnkr.När det gäller lokaler har en extern ut-
hyrning skett för 2,6 mnkr.

Gåvo- och donationskapital

Den största delen av gåvo- och donationsmedlen omfattas
av stiftelselagen.Stiftelserna är egna juridiska personer och
redovisas inte i universitetets balansräkning.Stiftelsemedlen
uppgick den 31/12 1999 till totalt 63,5 mnkr,varav 17,3
mnkr är stiftelsemedel med så kallad anknuten förvaltning.

Den del av gåvo- och donationskapitalet som klassats
som myndighetskapital, ingår i universitetets balansräkning
under posten donationskapital med 5 mnkr.

Den nya stiftelselagen samt en ny donationsförordning
har inneburit en hel del förändringar när det gäller förvalt-
ning och redovisning av gåvo- och donationskapital.
Samförvaltningen av stiftelsemedlen håller successivt på att
avvecklas.De enskilda stiftelserna har i slutet av 1999 tagit
ställning till vem som kommer att förvalta medlen.Varje stif-
telse tecknar separat förvaltningsavtal med utsedd förvaltare.
Rektor har fattat beslut om förvaltare för de stiftelser som
har anknuten förvaltning.

Universitetet har tagit ut en avgift för administration av
donationskapitalet på 111 tkr.Förändringen av förvaltning-
en av stiftelsemedlen kommer att innebära att universitetets
administration kring stiftelsehanteringen kommer att 
minska.

Donationer som under de senaste åren har tillförts uni-
versitetet och där krav inte ställts på varaktighet har under
1998 och 1999 överförts till universitetets konto i Riks-
gäldskontoret.Detta har inneburit en resultatpåverkan på
universitetets resultaträkning på totalt 10,4 mnkr,1,4 mnkr
1998 och 9,1 mnkr 1999. Intäkterna har proportionerligt
fördelats på grundutbildning och forskning. I universitetets
eget kapital 1999-12-31 ingår därmed 10,4 mnkr som avser 
donationer utan krav på varaktighet.En donation som inte
har klassats som stiftelse och där donatorn har ställt krav på
specifik förvaltning återfinns i universitets balansräkning
under posten finansiella tillgångar och donationskapital.

Övrig verksamhet.

Övrig verksamhet, tkr

1995/96 1996 1997 1998 1999

Kostnader 11 967 13 294 12 600 11 739 12 818

Intäkter 11 967 13 354 13 627 12 048 13 218

Result. övr. 
verksamhet 0 60 1 027 309 400
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Det totala lokalbeståndet vid Luleå tekniska universitet är ca
122 000 kvm.Lokalernas kvalitet och standard är generellt
god.Lokalytan har under året ökat med 13 000 kvm,varav
8 100 med anledning av universitetets övertagande av vård-
utbildningarna,vars lokaler hyrs av Norrbottens läns lands-
ting.

Hyreskostnaderna för 1999 var 123 mnkr. I Luleå har
80% av hyresbeståndet varit föremål för hyresförhandlingar.
Hyresnivån i Skellefteå har anpassats till den nivå som råder
vid universitetet i övrigt.

I Piteå planerar universitetet och kommunen i samver-
kan att uppföra ett nytt kårhus.

Nya lokaler för rymdteknikstudenterna i Kiruna har
börjat byggas.Utbyggnaden sker på IRF-området och uni-
versitetet kommer att hyra lokalerna av Institutet för rymd-
teknik, IRF för såväl rymdteknikutbildningen som GIS-
utbildningen.

I januari 1999 invigdes Aula Aurora,universitetets kon-
sertsal med plats för 500 åhörare.Konsertsalen är ett värde-
fullt tillskott till universitetet, inte minst en tillgång i
universitetets strävan att locka allmänheten till universitets-
området.

STUDENTBOSTÄDER

Universitetet strävar efter ett sammanhållet campusområde
som erbjuder en god studiemiljö och roliga studentår.De
flesta av de 2 700 studentbostäderna ligger på gångavstånd
från universitetet.Universitetets expansion samt det faktum
att antalet studentbostäder inte ökat vare sig 1998 eller 1999
ledde till svårigheter vid terminsstarten hösten 1999.
Universitetet har tagit initiativ till en långsiktig strategi för
studentboendet.Studentkårerna och kommunens bostads-
företag deltar i detta arbete.

STUDENTDATORNÄTET

Under 1999 har utbyggnaden fortsatt av universitetets stu-
dentdatornät,LC-net.Nätet är anslutet till universitetets
centrala datanät och till internet.2 500 studentrum är an-
slutna till LC-net.Det är en mycket lyckosam satsning och
Luleå är inom detta område nationellt ledande.

STUDENTIDROTT

Studentidrotten i Luleå,Stil,med närmare 3 000 medlem-
mar,250 ledare och drygt 20 olika idrottsgrenar/sektioner
är en av de största idrottsföreningarna i Norrbotten.
Föreningen bedriver större delen av sin verksamhet i
Porsöhallen,en kommunal anläggning på campusområdet.
Hallen besöks av 4 000 personer per vecka och disponeras
till nästan totalt av studenterna.Hallen är för liten och Stil
har svårigheter att tillmötesgå det stora intresset.Student-
kårerna och Stil har bildat en stiftelse i syfte att förvärva,
bygga om och till Porsöhallen.Stiftelsen har under 1999 be-
viljats donationer och bidrag från ett antal stiftelser och fon-
der.Förhandlingar med Luleå kommun har inletts.Målet är
att under 2000 ha förvärvat och byggt ut Porsöhallen i en
första etapp.

Universitetet har under 1999 tecknat ett tioårigt hyres-
avtal med SJ avseende en fritidsanläggning i Vassijaure,6 km
från Riksgränsen.

Miljö och resurser.
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En ny verksamhet har tillkommit vid universitetet under
året.Norrbottens läns landstings vårdutbildningar bedrivs
sedan den 1 oktober 1999 inom universitetets ramar.
Institutionen för hälsovetenskap med lokalisering i Boden
är den organisatoriska tillhörigheten för verksamheten.
Institutionen har 77 anställda.

De lokala förhandlingarna om arbetstidsavtal för lärare
avslutades i maj.Avtalet syftar till att skapa arbetsförhållan-
den som tar till vara och utvecklar alla lärares kompetens
och kreativitet.Arbetsfördelningen ska skapa en god balans
mellan en lärares olika arbetsuppgifter,och mellan olika ka-
tegorier av lärare. Inom verksamhetsuppdragets ram ska det
för varje enskild tillsvidareanställd lärare avsättas arbetstid för
forskning/konstnärligt utvecklingsarbete, för att följa forsk-
ningen inom det egna ämnesområde samt för annan kom-
petensutveckling.Målet är att detta utrymme normalt ska
utgöra lägst 20% av årsarbetstiden.Om målet inte nås ska
det framgå av institutionens verksamhetsuppdrag vilka åt-
gärder som planeras för att nå målet.En kompetensutveck-
lingsplan bör finnas för varje lärare. I verksamhetsuppdraget
för 2000 tillämpas avtalet fullt ut för första gången.

Tillämpningen av den nya högskoleförordningen och
den därtill kopplade anställningsordningen har börjat finna
sina former.När det gäller befordran av lärare har sex uni-
versitetslektorer,varav en kvinna,befordrats till professorer
och fem universitetsadjunkter,varav en kvinna har befor-
drats till universitetslektorer. Ingen ansökan om befordran
har avslagits.

Rekryteringen av professorer tillika ämnesföreträdare
har inte varit lyckosam, ingen har rekryterats under året.
Av befattningarna som professor och tillika ämnesföreträda-
re var ca 20 vakanta vid årets slut.

Rekryteringsläget för kvalificerade lärare år svårt.
Universitetet har idag behov av ytterligare ca 50 lärare på
professors-/universitetslektorsnivå.Strategin att satsa på
kompetensutveckling av universitetsadjunkter har dock 
varit lyckosam.Under året har sex doktorsexamina och sju
licentiatexamina avlagts inom denna grupp.

Dagens rekryteringssvårigheter kombinerat med kom-
mande pensionsavgångar är en kritisk faktor för verksamhe-
ten.Mellan år 2000 och 2015 kommer 61% av nuvarande
professorer att pensioneras och 49% av universitetslektorer-
na och universitetsadjunkterna. I verksamhetsuppdragen för
2000 är särskild uppmärksamhet fäst på behovet av långsik-

tig personalplanering med en tydlig koppling till verksam-
hetsplaneringen.

En lokal lönerevision gällande från den 1 oktober 1999
har genomförts.Universitetets personalförsörjningsläge
krävde särskilt löneökningsutrymme för lärare inom flera
ämnesområden,vilket innebar att ökningen av lönekostna-
derna även detta år blev relativt hög.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet, internkontrollen,
har under året börjat finna sina former.De flesta organisato-
riska enheter har i enlighet med verksamhetsuppdraget för
1999 handlingsplaner inom arbetsmiljöområdet.

Personal.

Dec 97 Dec 98 Dec 99

Antalet anställda
789

523

465

747 753

491

Anställda fördelat på personalkategorier

Lärare

Doktorander

T/A personal

*) Förutom lärare ingår här annan 
undervisande och forskande personal. Dec 97

Dec 98

Dec 99

627

571
591

240

219
225

445

422
428

Totalt män

Totalt kvinnor
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Personalstatistik
Vid budgetårets slut hade universitetet 1 389 anställda,varav
77 vid Institutionen för hälsovetenskap.Personalstatistiken
redovisas separat för Institutionen för hälsovetenskap. Av de
anställda inom övriga delar av universitetet var 1 056 fast
anställda.Med fast anställning avses tillsvidareanställning
samt anställning som doktorand.Anställda som var tjänstle-
diga vid budgetårets slut är medräknade (28 personer).Totala
antalet anställda har ökat med 68 personer.Ökningen är för-
delad på 15 doktorander,36 lärare samt 17 T/A personal.
Kvinnornas andel av personalen har ökat från 39% till 40%.

Antalet årsarbeten under 1999 är 559 för lärare,232 för
doktorander och 449 för T/A personal. I dessa totalt 1 240
årsarbeten ingår timanställningar omfattande 66 årsarbeten
samt övertid för lärare och T/A personal omfattande sex
årsarbeten.

Fördelningen på olika kategorier anställda är samma
som föregående år.Andelen lärare är 48%,andelen dokto-
rander är 18% och andelen T/A personal är 34%.

Andelen kvinnor i lärargruppen är samma som föregå-
ende år,22%.Inom teknisk fakultet utgör kvinnorna 13%,
samma andel som i fjol. Inom filosofisk fakultet är kvinnor-
nas andel av lärargruppen 40%,vilket är en ökning med en
procentenhet jämfört med föregående år.Andelen kvinnor
på doktorandtjänst har ökat från 33% till 35% under året.
Utbildningsbidrag för forskarstudier har utgått till en person.

REKRYTERINGSMÅL

Mål enligt regleringsbrevet:
■ Av de professorer som anställts under 1997-99 ska minst 

8 % vara kvinnor.

Under 1997 rekryterades en kvinna som professor och fem
män.Under 1998 rekryterades tre professorer, samtliga män.
Under 1999 anställdes sex professorer,varav en kvinna.
Universitetet har alltså uppfyllt rekryteringsmålet.

62

Lärare fördelat på tjänstekategorier och kön december 1999

Professor *

Adj. prof.

Univ. lektor

Forskarass.

Univ. adj.

Gästlärare

Amanuens

Övriga

*) Varav tre tillförordnade, två män och en kvinna inom teknisk fakultet 
och en tillförordnad inom filosofisk fakultet.

Män

Kvinnor

TEKNISK FAKULTET

Män

Kvinnor

FILOSOFISK FAKULTET

43
8

22
5

131
35

20

89
168

3
5

4
2

86
6

Personalens åldersfördelning exkl. doktorander

1997

1998

1999

*) Förutom lärare ingår här annan 
undervisande och forskande personal.

–34 år

35–44 år

45–54 år

55 år–

180
321

373198

159
310

360164
167

314

357181

Antal kvinnor inom olika lärarkategorier
1996 1997 1998 Prognos Utfall

1999 1999

Professor 0 1 1 3 2

Docent 1 2 3 5 4

Univ. lektor 7 20 23 28 29

Forskarassistent 0 4 4 6 3

Antalet befordrade lärare

Till professor

Till universitets-
lektor

2

3
1

2

2
1

Män

Kvinnor

TEKNISK
FAKULTET

Män

Kvinnor

FILOSOFISK
FAKULTET



Pensionsår, antal

År 2000

År 2001

År 2002

År 2003

År 2004

År 2005

År 2006

År 2007

År 2008

År 2009

År 2010

År 2011

År 2012

År 2013

År 2014

År 2015

Rekryteringsmål för lärare fastställdes av dåvarande högsko-
lestyrelse 1994.År 2000 ska tre av professorerna vara kvin-
nor.Fem kvinnor ska ha uppnått docentkompetens, tjugo
högskolelektorat ska ha kvinnliga innehavare och två kvin-
nor ska inneha forskarassistenttjänst.1999 är två kvinnor
professor, fyra kvinnor är docent,29 kvinnor är universitets-
lektor och tre kvinnor är anställda som forskarassistent.
Målet för rekrytering av kvinnliga universitetslektorer och
forskarassistenter är nått,men övriga rekryteringsmål är
ännu inte uppnådda.

Medelåldern för universitetets samtliga anställda är i lik-
het med 1998 42 år.Det är stora skillnader på medelåldern
mellan olika verksamhetsområden: från 37 år inom system-
teknik till 49 år inom lärarutbildningarna.

Medelåldern för lärare är samma som 1998,45 år.
Medelåldern för doktorander har sjunkit från 31 år 1998 till
30 år 1999 och för T/A personalen har medelåldern ökat
från 44 år 1998 till 45 år 1999.

Andelen anställda över 45 år är 44%, samma som föregå-
ende år.Om doktoranderna inte räknas med ökar andelen
till 53%.Bland lärarna är andelen över 45 år 53%.Andelen
anställda över 45 år bland T/A personalen är 54%.

Andelen lärare med doktorsexamen har ökat med 2%
till 46%.Andelen lärare med licentiatexamen har minskat
med 1% till 6%.Vid tre av universitetets institutioner är an-
delen lärare med doktorsexamen mer än 70%,kemi och
metallurgi,maskinteknik och väg o vattenbyggnad.

Av lärarna har 65 personer docentkompetens,en ökning
med sex jämfört med i fjol.Sex docenter finns inom filoso-
fisk fakultet.Två av dessa är kvinnor,en minskning med en
person sedan 1998.
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Lärarnas utbildningsbakgrund, fakultetsuppdelat

7%

61%

31%

3%21%

74%

1%

6%46% 47%

1%

9%

58%

32%

1%

3%
20%

75%

2%

44% 7%

47%

2%

Dec 97
Totalt

Dec 99
Tekn. fak.

Dec 99
Fil. fak.

Dec 98
Totalt

Dec 98
Tekn. fak.

Dec 98
Fil. fak.

Lärarnas utbildningsbakgrund, totalt

Ledningsfunktionens könsfördelning
Män Kvinnor

Rektor 1

Prorektor 1

Dekanus 2

Prodekanus 1 1

Prefekter 14

Förvaltningschef 1

Överbibliotekarie 1

Chefer, 

stabs- och serviceenheter 3 5

Summa 23 8

Dr. Ex.

Lic. Ex.

Gr. Ex.

Övr. utb.

2%

6%46% 47%

1%

Dec 99
Totalt

7

1

71

3

42

1

1

2

4

2

2

4

4

3

2

1

1

6

18

16

13

16

16

25

19

13

14

15

17

Professor
Univ. lekt. univ. adj.
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Återrapporteringskrav enligt 
förordningar och regleringsbrev.
Allmänna bestämmelser
Myndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens
resultat i förhållande till de mål och i enlighet med de krav
på återrapportering som regeringen har angett i reglerings-
brev eller i något annat beslut.

För att tydliggöra var i årsredovisningsdokumentet som
återrapporteringskraven återfinns följer på följande sidor en
kort sammanfattning av kraven och sidhänvisningar till var i
dokumentet som rapporteringen finns.

Samtliga resultat i resultatredovisningsdelen ska jämföras
med de tre senaste åren.De flesta verksamhetsresultat och
den ekonomiska redovisningen i resultatredovisningsdelen
har redovisats  för,1995/96,1996,1997 ,1998 och 1999.

Myndigheten ska i årsredovisningen lämna information
om  förhållanden av väsentlig betydelse för regeringens
uppföljning och prövning av verksamheten.
Utgångspunkten för hela årsredovisningen är att informa-
tionen är väsentlig, för regeringen och för universitetets sty-
relse och ledning.

I resultatredovisningsdelen ska verksamheten och den
ekonomiska resultatredovisningen uppdelas i verksamhets-
grenarna grundutbildning,uppdragsutbildning,
forskning/forskarutbildning,uppdragsforskning samt övrig
verksamhet.Resultatredovisningen ska dessutom indelas i
vetenskapsområden.

Som framgår av innehållsförteckningen är resultatredo-
visningen uppdelad i grundutbildning, forskning/forskarut-
bildning, samverkan med omvärlden samt övrig
verksamhet.Grundutbildningen är i sin tur uppdelad i fa-
kulteter och programområden, forskning/ forskarutbild-
ning är uppdelad i fakulteter,under rubriken samverkan
med omvärlden återfinns uppdragsutbildning och upp-
dragsforskning.Den interna organisationen i teknisk- och
filosofisk fakultet trädde i kraft 1 juli 1997.Resultatredo-
visningen för forskning/forskarutbildning,uppdragsutbild-
ning och uppdragsforskning per fakultet kan inte redovisas
annat än för 1998 och 1999.Grundutbildningen kan inte
redovisas per fakultet i ekonomiska termer utan en mycket
stor och kostnadskrävande administrativ insats.Studenterna
inom ett program läser kurser vid flera institutioner som
tillhör olika fakulteter.På kurserna finns dessutom ibland
studenter från olika program mm.Det föreligger även svå-
righeter att ur den totala mängden helårsstudenter på fristå-
ende kurs, separera antalet helårsstudenter som avser
fortbildning- och vidareutbildningskurser på grund av att
fristående kurser även läses av programstudenter.

Återrapportering 
enligt regleringsbrev

Högskolorna ska intensifiera det pedagogiska utvecklingsar-
betet och aktivt arbeta med undervisningens förnyelse både
inom grundutbildning och forskarutbildning.Högkolorna
ska utbilda nyanställda lärare i undervisningsformer,meto-
diska ansatser mm.Av årsredovisningen ska framgå omfatt-
ning av utbildningen samt andelen av nyanställda lärare som
deltagit.
Återrapporteras på sidan 18.

Högskolorna ska i årsredovisningen redovisa de mål de satt
upp för perioden 1997-1999 avseende könsfördelning
bland de lärare som anställts under perioden inom var och
en av lärarkategorierna.Utfallet ska redovisas samt kom-
mentarer till väsentliga avvikelser från målen.
Återrapporteras på sidan 62.

Högskolor som övertagit vårdhögskoleutbildningar ska i
årsredovisningen redovisa vårdhögskoleutbildningen som
ett eget resultatområde i enlighet med avgiftsförordningen.
Återrapporteras på sidan 36.

Grundutbildning
Utbildningsuppdraget ska återrapporteras och kommente-
ras.
Återrapporteras på sidorna 13 och 14 och bilaga 1.
Ytterligare kommentarer redovisas under respektive fakultet
under avsnittet grundutbildning.

Högskolorna bör anpassa utbildningsutbudet i riktning mot
områden där behovet av välutbildad arbetskraft bedöms öka
samt mot det informationstekniska området.Detta bör ske
på grundval av såväl nationella som regionala bedömningar.
Av årsredovisningen ska framgå vilka bedömningar som
gjorts och vilka omprioriteringar detta medfört.
Återrapporteras på sidorna 13,22 och 26.

Högskolorna ska erbjuda sk basår.Av årsredovisningen ska
framgå antalets studenter samt antalet helårsstudenter och
helårsprestationer.
Återrapporteras på sidan 25,bilaga 2.
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Högskolorna ska förbättra förutsättningarna för individers
fort- och vidareutbildning genom att öka tillgängligheten.
Årsredovisningen ska innehålla en redovisning i form av an-
tal studenter,helårsstudenter och helårsprestationer för kur-
ser på andra tider än dagtid.Förändringar i förhållande till
föregående år ska särskilt kommentera.
Återrapporteras på sidorna 19,20,25 och 35.

Behovet av stödundervisning för studenter med invandrar-
bakgrund ska beaktas.

Högskolorna ska vid behov erbjuda särskild teoretisk
och praktiska utbildning för arbetssökande med utländsk
högskoleutbildning.Högskolorna ska vid behov anordna
undervisning i svenska för utomnordiska gäststudenter.
Återrapporteras på sidan 16.

Högskolor som bedriver utbildning av lärare ska efter sina
förutsättningar samverka i uppbyggnaden av regional cen-
trum för skolutveckling.Av årsredovisningen ska framgå an-
talet och inriktningen av samverkansprojekt/aktiviteter vad
gäller skolutveckling.
Återrapporteras på sidan 53.

Forskning och forskarutbildning
Av årsredovisningens ska framgå andelen kvinnor respektive
män inom forskarutbildningen och i olika slag av anställ-
ningar samt en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits
som syftar till en jämnare könsfördelning vid 
■ rekrytering till forskarutbildning.

Återrapporteras på sidorna 38 och 42.
■ anställning som doktorand eller erhållande av utbild-

ningsuppdrag.Återrapporteras på sidorna 38 och 42.
■ rekrytering av lärare och forskare.Återrapporteras på 

sidorna 38,62 och 63.

Användning av medel för konstnärligt utvecklingsarbete ska
redovisas.
Återrapporteras på sidan 50.

Av årsredovisningen ska framgå omfattningen av, inriktning
samt total kostnad för verksamheten vid Centrum för kvin-
noforskning.
Återrapporteras  på sidan 44.

Av årsredovisningen ska framgå antalet avlagda forskarut-
bildningsexamina under 1997,1998 och 1999,dels det sam-
manlagda antalet examina under perioden.
Återrapporteras på sidan 37 för hela universitetet, för teknisk
fakultet på sidorna 42 och 43 och på sidan 47 för filosofisk
fakultet.

Av de professorer som anställs under treårsperioden 1997-
1999 ska minst 8 % vara kvinnor.Av årsredovisningen ska
framgå dels andelen kvinnor bland nyrekryterade professo-
rer 1997,1998,och 1999 dels andelen för perioden som
helhet.
Återrapporteras  på sidan 62.

Generella återrapporteringskrav
enligt förordningen om 
redovisning av studier mm

Grundutbildning
Förändringar i förhållande till föregående år i de utbildning-
ar som erbjuds ska redovisas och kommenteras.De resultat
som studenterna uppnått och de examina de avlagt ska re-
dovisas och kommenteras avseende inriktning, fördjup-
ningsnivåer,distributionsformer samt avvägning mellan
kurser och utbildningsprogram.Under respektive fakultets
beskrivning av årets grundutbildningsverksamhet framgår
återrapporteringskraven.Under respektive fakultet finns
nyckeltalstabeller där antalet sökande framgår.Kommenta-
rer till tabellerna finns i nära anslutning till tabellerna.
Återrapporteras för den tekniska fakulteten på sidorna 
23-25, för den filosofiska fakulteten på sidorna 29-35 och
Bilaga 2.
Efterfrågan på högskolans utbildningar ska belysas.
Antal sökande per program hösten 1998 framgår av bilaga 2.
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Forskning/forskarutbildning
Årsredovisningen ska innehålla uppgifter om  forskarutbild-
ning inom respektive fakultet.Antalet forskarstuderande
som påbörjat forskarutbildning  ska framgå.
Återrapporteras i  bilaga 3 samt sidorna  37,38,42 och 47.

Antalet avlagda examina fördelade på doktorsexamen re-
spektive licentiatexamen ska framgå.
Återrapporteras på sidorna 37,38,42 och 47.

Form av studiefinansiering för doktorander ska framgå.
Återrapporteras på sidan 37,38,42 och 47.

Forskningsvolymen och dess förändring ska redovisas i per-
sonår.
Återapporteras på sidan 38.

Forskningsämnen som har inrättats eller dragits in ska anges.
Återrapporteras på sidorna 38,42 och 47.

Personal, ålders- och könsfördelning
Förändringar avseende omfattning och sammansättning av
personalen i förhållande till föregående år ska redovisas och
kommenteras.Lärarna ska vara fördelade på tjänstekategori-
er och redovisas per fakultet.Antalet dekaner och prefekter
eller motsvarande ska redovisas könsuppdelat.En analys av
förändringarna avseende ålderssammansättning och köns-
fördelning ska göras.
Återrapporteras på sidorna 60-63.

Internationella kontakter
Högskolans internationella kontakter ska redovisas och
kommenteras.Olika former av utbyte med andra länder av
studenter,doktorander, lärare och forskare ska redovisa.
Återrapporteras på följande sidor:
Studenter: 14,20,23,28,30 och 33.
Doktorander:43,48 och 45.
Lärare:43,48 och 49.
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Redovisningsprinciper.

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen
om myndigheters årsredovisning m.m. (1996:882) och stu-
diedokumentationsförordningen (1993:1153).

Luleå tekniska universitets redovisning följer god redo-
visningssed såsom den kommer till uttryck i ESV:s rekom-
mendationer till 2 § bokföringsförordningen.

Varulager. 
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet
enligt principen först in - först ut och verkliga värdet.
Avdrag för bedömd faktisk inkurans har gjorts.

Anläggningstillgångar.
Tillgångar med ett anskaffningsvärde på 10 tkr och en eko-
nomisk livslängd på tre år eller längre definieras som anlägg-
ningstillgångar.

Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan.

Tillämpade avskrivningstider
■ Möbler o inredning:10 år
■ Datorer:Avskrivningstiden är individuellt bedömd vilket 

innebär att den faktiska ekonomiska livslängden utgör 
avskrivningstid. I de flesta fall innebär detta att person-
datorer direktavskrivs.

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

■ Förbättringskostnader på annans fastighet: 10 år
■ På utrustning och inredning anskaffad före maj 1998 har 

helårsavskrivningar med ovan nämnda avskrivningstider 
tillämpats.

■ På utrustning och inredning anskaffad  mellan juni 1998 
och  december 1998 har halvårsavskrivningar med ovan 
nämnda avskrivningstider tillämpats.

■ From december 1998 tillämpas månadsavskrivningar på 
samtliga anläggningstillgångar.

Övriga upplysningar.
Universitetet har from 1 oktober 1999 övertagit huvud-
mannaskapet för vårdutbildningarna i Boden.Avtal med
Norrbottens läns landsting om övertagandet har godkänts
av regeringen.Enligt regleringsbrev ska vårdhögskoleut-
bildning som övertagits redovisas som ett eget resultatområ-
de enligt avgiftsförordningen.

De senaste årens utveckling har inneburit ett ökat inslag
av blandfinansiering av universitets verksamhet bl a genom
EU:s  strukturfonds projekt.Dessa projekt kräver egenfi-
nansiering och oftast flera medfinansiärer som i vissa fall kan
uppgå till 10-20 st.

Projektens karaktär d v s indelning i grundutbildning
eller forskning,uppdrag eller bidrag är i vissa fall inte möjlig
att definiera.Verksamheten kan snarare istället klassificeras
som ”beställd verksamhet”.Definition och tolkningar av
uppdragsverksamhet saknas i många stycken i de statliga re-
gelverken.

Inför 1999 har universitetet själv utvecklat en tydligare
definition och tolkning som anger när forskningsverksam-
heten ska betraktas som antingen bidrag eller uppdrag.
Kriterier vid bedömningen är bla  graden av motprestation,
finansiärens eventuella  särställning och finansiärens infly-
tande i projektet. Generellt kan man säga att,om äganderät-
ten till resultatet tillfaller  finansiären så är projektet ett
uppdragsprojekt.Tydliggörandet av definitioner och tolk-
ningar  har lett till att viss verksamhet redovisningsmässigt
flyttats från forskning till uppdragsforskning under 1999.

Definitionen av uppdragsutbildning med koppling till
avgiftsförordningen håller på  att ses över på nationell nivå.
Universitetet har följt den preliminära definitionen,att upp-
dragsutbildning kännetecknas av att uppdragsgivaren utser
deltagarna i utbildningen och att intäkterna redovisas som
avgifter enligt avgiftsförordningen.Detta har också lett till
att viss verksamhet redovisningsmässigt flyttats från grund-
utbildning till uppdragsutbildning.
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Väsentliga ekonomiska uppgifter 
för Luleå tekniska universitet 1999.

Enligt förordningen om myndigheters årsredovisning ska en sammanställning göras över väsentliga uppgifter enligt nedan.

1999 1998 1997 1996 1995/96

Beviljad låneram RGK, tkr 94 000 94 000 84 000 65 000 65 000
Utnyttjad låneram, tkr 84 913 82 027 78 391 53 150 53 150

Beviljad kontokredit, tkr 54 810 52 995 48 900 51 293 51 293
Maximalt utnyttjad under året - - - -  -

Räntekostnader, räntekonto, tkr - - - - -
Ränteintäkter, räntekonto, tkr 3 740 3 849 2 699 10 409 18 410

Utgående reservationer, tkr 0 221 5 754 10 328 10 328

Antal årsarbetskrafter 1 240 1 154 1 126      1 095 1 059
Medeltalet anställda under åren * 1 298 1 228 1 213 1 180 1 143
Driftskostnad, exkl avskr o räntor, tkr 806 182 744 679 731 155 725 046 674 901
Driftskostnad per årsarbetskraft, tkr 650 645 649 662 637

Årets kapitalförändring, tkr 8 713 29 650 -41 355 -57 279 -14 329
Balanserad kapitalförändring, tkr 79 598 48 265 85 859 114 106 108 619

* Medeltalet för antalet anställda baseras på tre mättidpunkter för 1998, 1997 och 1995/96, två mättidpunkter 
1996 och 1999. 
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1999-01-01- 1998-01-01-

NOT 1999-12-31 1998-12-31

VERKSAMHETENS INTÄKTER 1
Intäkter från anslag 549 335 534 147
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 102 893 84 542
Intäkter av bidrag 193 120 182 150
Finansiella intäkter 3 3 853 4 154

SUMMA 849 201 804 993

VERKSAMHETENS KOSTNADER 1
Kostnader  för personal -485 960 -446 071
Kostnader för lokaler -125 989 -112 003
Övriga driftkostnader -194 234 -186 605
Finansiella kostnader 3 -5 228 -5 347
Avskrivningar -29 077 -25 090

SUMMA -840 488 -775 116

VERKSAMHETSUTFALL 8 713 29 877

RESULTAT FRÅN ANDELAR I DOTTERFÖRETAG 

OCH INTRESSEFÖRETAG 4 -227

TRANSFERERINGAR 5
Medel från fonder för finansiering av bidrag 6 724 5 006
Lämnade bidrag -6 724 -5 006

SALDO 0 0

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 6 8 713 29 650

Resultaträkning, tkr.
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NOT 1999-12-31 1998-12-31
TILLGÅNGAR 7

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 108 972 106 045
Byggnader 8 1 130 1 130
Förbättringsutgifter på annans fastighet 9 14 792 17 151
Maskiner och inventarier 9 93 050 87 764

FINANSIELLA TILLGÅNGAR 7 582 16 241
Andelar i dotterföretag 10 3 785 3 785
Andra långsiktiga värdepappersinnehav 8 3 797 12 456

VARULAGER MM 8 749 12 376
Varulager 1 681 496
Pågående arbeten 7 068 11 880

FORDRINGAR 39 439 37 683
Kundfordringar 22 938 23 383
Fordringar hos andra myndigheter 15 648 13 933
Övriga fordringar 853 367

PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER 11 83 155 70 673
Förutbetalda kostnader 33 190 32 072
Upplupna bidragsintäkter 46 939 37 505
Övriga upplupna intäkter 3 026 1 096

AVRÄKNING MED STATSVERKET 12 -33 -9

KASSA OCH BANK 122 563 119 182
Behållning räntekonto RGK 13 122 520 118 760
Kassa, postgiro och bank 8, 13 43 422

SUMMA TILLGÅNGAR 370 427 362 191

KAPITAL OCH SKULDER 7

MYNDIGHETSKAPITAL 103 408 103 731
Statskapital 10 4 000 4 000
Donationskapital 8 11 312 21 806
Resultatandelar i dotterföretag 10 -215 11
Balanserad kapitalförändring 14 79 598 48 264
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 15 8 713 29 650

SKULDER MM 158 699 164 632
Lån i Riksgälden 16 84 913 82 028
Skulder till andra myndigheter 22 393 22 909
Leverantörsskulder 23 747 26 714
Övriga skulder 13 249 23 076
Förskott uppdragsgivare och kunder 14 397 9 905

PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER 17 108 320 93 828
Upplupna kostnader 39 400 24 692
Oförbrukade bidrag 68 332 68 788
Övriga förutbetalda intäkter 588 348

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  370 427 362 191

Balansräkning, tkr.



1999 1998
DRIFT

Kostnader exklusive avskrivningar mm -811 390 -750 025
Finansiering genom avgifter och bidrag:
Intäkter av avgifter och ersättningar 102 893 86 554
Intäkter av bidrag 193 120 180 138
Övriga intäkter 3 853 299 866 4 154 270 846

-511 524 -479 179
Finansiering från statsbudgeten:
Medel som erhållits från statsbudgeten för drift 549 335 534 147
ÖVERSKOTT AV MEDEL FRÅN DRIFTEN 37 811 54 968
Ökning av lager -1 185 -141
Ökning av kortfristiga fordringar -9 426 -17 503
Ökning av kortfristiga skulder 3 423 -7 188 33 231 15 587
KASSAFLÖDE FRÅN DRIFT 30 623 70 555
Avgår: medel som använts för att finansiera investeringar -8 683 -5 708
Avgår: medel som använts för att finansiera amortering av lån -20 435 -29 118 -17 001 -22 709
KASSAFLÖDE FRÅN DRIFT, NETTO 1 505 47 846

INVESTERINGSVERKSAMHET

Investering i finansiella tillgångar (exkl låneverksamhet) 8 659 16 626
Investeringar i materiella tillgångar -33 073 -26 345
Summa investeringsutgifter -24 414 -9 719

Finansiering av investeringar

Lån från Riksgäldskontoret 23 321 20 637
Amorteringar -20 435 2 886 -17 001 3 636
Sålda anläggningstillgångar 1 048
Tillförda driftmedel 29 118 22 709
Summa medel som tillförts för finansiering av investeringsverksamhet 33 052 26 345

Överskott av medel från investeringsverksamhet 8 638 16 626
Ökning av kortfristiga skulder avseende investeringar 325
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHET 8 963 16 626

TRANSFERERINGAR

Utbetalade bidrag -6 724 -5 005
Ökning av kortfristiga skulder avseende transfereringar 1 926 2 985
KASSAFLÖDE TILL TRANSFERERINGAR -4 798 -2 020

FINANSIERING AV BIDRAGSUTBETALNINGAR

Medel från icke statliga organisationer, fonder mm 6 724 5 005
SUMMA MEDEL SOM ERHÅLLITS FÖR 

FINANSIERING AV BIDRAGSUTBETALNINGAR 6 724 5 005

Förändring av gåvo o donationskapital -9 037 -16 211

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 3 357 51 246

LIVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 119 173 67 927
Ökning av tillgodoh hos Riksgälden, räntekonto 3 760 50 333
Minskning av banktillgodohavande -379 -4 776
Ökn(-) Minskning (+) av skuld till statsverket -24 5 689

SUMMA FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 3 357 51 246

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 122 530 119 173

Finansieringsanalys, tkr.
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REDOVISNING MOT ANSLAG

ANSLAG INGÅENDE ÅRETS UTGIFTER UTGÅENDE 

ÖVERFÖRINGS- TILLDELNING ÖVER-

BELOPP ENLIGT FÖRINGS-

REGLERINGS- BELOPP

BREV

8 D 95 020 R Vissa särsk utg för 
forskningsändamål
Ingående reservation 221 221 0

16 B 017 A Utbildningsuppdrag enl regbrev 
Regleringsbrev 365 143 365 143 0

16 B 018 A 001 Fakultetsanslag filosofisk fakultet
Regleringsbrev 11 639 11 639 0

16 B 018 A 002 Fakultetsanslag, teknisk fakultet
Regleringsbrev 127 994 127 994 0

16 B 018 A 003 Fakultetsanslag 
konstnärligt utv arb
Regleringsbrev 849 849 0

16 B 018 A 004 Fakultetsanslag,  lokaler
Regleringsbrev 42 471 42 471 0

16 B 052 A 006 Insatser inom naturvetenskap 
och teknik m m
Regeringsbeslut 1 018 1 018 0

SUMMA 221 549 114 549 335 0

REDOVISNING MOT INKOMSTTITEL

INKOMSTTITEL ÅRETS INK ÅTERSTÅR

2394 01 Övriga inkomster -24 24

Anslagsredovisning, tkr.
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NOTER RESULTATRÄKNING (TKR) 1999-12-31 1998-12-31

Not 1  Verksamhetens intäkter och kostnader
Vårdutbildningarna har from 1999-10-01 övertagits från Norrbottens Läns Landsting,  och ingår
i universitets resultaträkning med följande poster.

Intäkter 12 370
Kostnader -11 919
Kapitalförändring 451

Not 2 Intäkter
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 88 212 71 300
Intäkter från andra myndigheter 14 681 13 241
Intäkter av bidrag 88 098 80 414
Bidrag från andra myndigheter 105 022 101 736
Summa 296 013 266 691

Avgifterna enligt 4§ avgiftsförordningen uppgår till 32 882 tkr (1998: 21 837)
varav 10 331 tkr avser intäkter från Norrbottens Läns Landsting för grundutbildning
och 625 tkr för forskning

Not 3 Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkterna från Riksgälden 3 740 3 849
Övriga finansiella intäkter 113 305
Räntekostnader lån hos Riksgälden -4 995 -5 172
Övriga finansiella kostnader -233 -174
Summa -1 375 -1 192

Not 4 Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag
1997-års fastställda resultat för Holding AB vid Luleå tekniska universitet -111
1998-års resultat för Holding AB vid Luleå tekniska universitet __ -116
Summa 0 -227

1999-års resultat för Holding AB är ej känt, varför någon
redovisning ej kunnat lämnas vid fastställandet av 1999-års bokslut för universitetet

Not 5 Transfereringar
Medel från fonder för finansiering av bidrag
Bidrag från stiftelsen för miljö stategisk forskning (Mistra) 4 918 3 693
Bidrag från stiftelsen för  stategisk forskning (SSF) 954 484
Bidrag från EU 852 829
Summa 6 724 5 006

Lämnade bidrag
Bidrag som förmedlats till andra statliga myndigheter -6 724 -5 006

Not 6 Årets kapitalförändring 8 713 29 650
Den positiva kapitalförändringen på 8 713 tkr i förhållande till budgeten på - 23 961 tkr orsakas av:
- att 9,1 mnkr intäktsförts från gåvo- och donationskapitalet
- att viss verksamhet inte kommit igång som planerat, ca 10 mnkr
- att driftskostnderna blivit lägre än planerat inom forskningen

Noter.
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NOTER BALANSRÄKNING (TKR) 1999-12-31 1998-12-31

Not 7 Tillgångar och skulder
Vårdutbildningarna ingår i 1999-års balansposter med följande belopp exkl kassa, bank och myndighetskapital.
En likmässig reglering mellan Norrbottens läns landsting och universitetet har skett i enlighet med ett av landstinget 
upprättat övertagandebokslut per 990930. Semesterlöneskulden samt värdet av varulagret är ej slutligt reglerat. 
En revision av övertagandebokslutet kommer att ske under våren 2000.

Materiella anläggningstillgångar 2 365
Varulager mm 1 166
Fordringar 636
Periodavgränsningsposter, tillgångar 40

Skulder m m 4 816
Periodavgränsningsposter, skulder 3 147

Not 8 Byggnader, andra långsiktiga värdepappersinnehav, bank, donationskapital
Byggnader
Bostadsrätter 1 130 1 130

Andra långsiktiga värdepappersinnehav
Aktier
Handelsbanken Caesar Wibergs donation 3 183 2 138
Handelsbanken Skellefteå 0 1 072
SE-banken del av samförvaltat kapital 0 4 168

3 183 7 378
Obligationer
Handelsbanken Caesar Wibergs donation 614 951
SE-banken del av samförvaltat kapital 0 4 127

614 5 078

Summa 3 797 12 456

Bank
Handelsbanken Caesar Wibergs donation 33 150
SE-banken del av samförvaltat kapital 0 261
Summa 33 411

Donationskapital
Handelsbanken Caesar Wibergs donation 3 830 3 239
Handelsbanken Skellefteå 0 1 072
SE-banken del av samförvaltat kapital 1 130 9 686
Invärderade tillgångar finansierade via gåvor 6 352 7 808
Summa 11 312 21 805

Noter.
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Not 9 Förbättringskostnader på annans fastighet, 
maskiner och inventarier 1999-12-31 1998-12-31

Förbättringskostnader på annan fastighet
Ingående anskaffningsvärde 21 269 21 269
Årets investeringar
Ackumulerade avskrivningar -4 118 -1 759
Årets avskrivningar -2 359 -2 359
Restvärde 14 792 17 151

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde 220 659 195 378
Årets  investeringar; varav Hälsovetenskap 5 002 35 148 26 345
Årets utrangeringar/försäljningar -2 318
Ackumulerade avskrivningar; varav Hälsovetenskap -2 075 -134 970 -111 228
Återförd avskrivning på sålt/utrangerat 1 169
Årets avskrivningar -26 718 -22 731
Årets avskrivningar på utrangerat 80
Restvärde 93 050 87 764

Not 10 Andelar i dotterföretag, statskapital, resultatandelar i dotterföretag
Näringsdepartementet har 1998-01-01 överfört aktier och andelar i Holding AB vid Luleå tekniska universitet. 

Andelar i dotterföretag 3 785 3 785

Statskapital
Aktie kapital 100 100
Reservfond 3 900 3 900
Summa 4 000 4 000

Resultatandelar i dotterföretag
Balanserat resultat 11 11
1997-års resultat -111
1998-års resultat -115
Summa -215 11

1999-års resultat för Holding AB vid Luleå tekniska universitet är ej känt, varför någon redovisning ej kunnat
lämnas vid fastställandet av 1999-års bokslutet för universitetet 

Not 11 Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Förutbetalda hyreskostnader 31 406 29 655
Övriga förutbetalda kostnader 1 784 2 417

33 190 32 072
Upplupna bidragsintäkter
Upplupna bidragsintäkter-inomstatliga 29 791 21 760
Upplupna bidragsintäkter-utomstatliga 17 148 15 745

46 939 37 505
Övriga upplupna intäkter
Upplupna ränteintäkter-inomstatliga 906 1 096
Övriga upplupna intäkter-inomstatliga 1 042
Övriga upplupna intäkter-utomstatliga 1 078

3 026 1 096

Summa 83 155 70 673

Noter.
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Noter.
Not 12 Avräkning med statsverket
Avräkning mot statsverket IB -9 -5 698
Avräknat mot statsbudgeten:
Inkomsttitlar -24 -181
Anslag 549 335 534 147
Avräknat mot statbudgeten 549 311 533 966

Avräkning mot statsverkets checkräkning:
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -549 335 -528 614
Medel från  räntekonto som tillförts inkomsttitel 0 337
Avräknat mot statsverkets checkräkning: -549 335 -528 277

Årets avräkning med statsverket -24 5 689
Avräkning med statsverket UB -33 -9

Not 13 Behållning räntekonto, bank
Tillgodohavande hos Riksgäldskontoret (räntekonto) 122 520 118 760
Valutakonto 4 11

Summa 122 524 118 771

Beviljad kontokredit enligt regleringsbrev. 54 810 52 995

Räntekontots saldo indelas huvudsakligen enligt följande:
Förskotterade medel från  uppdragsgivare 9 000 6 000
Förskotterade medel från icke statliga fonder för finansiering av bidrag 5 700 4 000
Förskotterade medel från bidragsgivare 68 000 69 000
Anslagsmedel, varav 4 000 återbetalas 1999 20 000
Överskott av  avgiftsfinansierad verksamhet 6 000 10 000
Donationsmedel 11 000 2 500
Övrigt, resterande saldo 22 820 7 260
Summa 122 520 118 760

Utbetalningarna under januari 2000 uppgår till ca 88 000 tkr, inbetalningarna för 
motsvarande period uppgår till 109 000 tkr.

Not 14 Balanserad kapitalförändring
Invärderat kapital (ej lån) 2 948 1 614
Balanserade avskr invärderade tillgångar 32 414 32 292
Balanserade resultat 44 236 14 359
Balanserad kapitalförändring 79 598 48 265
Kapitalförändring enligt resultaträkning 8 713 29 650
Summa 88 311 77 915

Av bilaga 4 framgår redovisning av myndighetskapital.

1998-års redovisade kapitalförändringen enligt resultaträkningen 29 650 tkr har disponerats enligt följande:

Kapitalförändring enligt resultaträkning 1998 29 650
varav 1997-års resultat för Holding AB vid Luleå tekniska universitet -111
varav 1998-års resultat för Holding AB vid Luleå tekniska universitet -116
till balansposten resultatandelar i dotterföretag överföres 227
till balanserad kapitalförändring överföres 29 877
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Not 15 Kapitalförändring enligt resultaträkningen
Årets kapitalförändring
Avgiftsfinansierad verksamhet 6 898 4 708
Bidragsfinansierad verksamhet* 15 146 10 146
Grundutbildning -13 331 14 797
Summa 8 713 29 650
Periodiseringar** -2 010

*Bidragsfinansierad verksamhet omfattar universitets bidrags och anslagsfinansierade forskning
**Periodiseringar vilka påverkar årets kapitalförändring utgörs av förändringen av 
periodavgränsningsposterna 

Not 16 Lån i Riksgälden 
Ingående balans 82 027 78 391
Årets upptagna lån 23 321 20 637
Årets amortering -20 435 -17 001
Utgående saldo 84 913 82 027

Beviljad låneram 94 000 94 000

Not 17 Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöneskulder 28 520 21 229
Upplupna löneskulder 5 045 3 463
Övriga upplupna kostnader 5 835

39 400 24 692
Oförbrukade bidrag
Oförbrukade bidrag inomstatliga 43 967 45 419
Oförbrukade bidrag utomstatliga 24 365 23 369

68 332 68 788
Övriga förutbetalda intäkter
Förutbetalda hyresintäkter 588 348
Summa 108 320 93 828

Noter.
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Noter.
Not. Universitetsstyrelsens ersättningar.
Universitetet ska uppge räkenskapsårets ersättningar och andra förmåner samt avtalade framti-
da åtaganden för var och en av ledamöterna i universitetets styrelse samt de av regeringen
utsedda befattningshavarna vid universitetet. För dessa personer ska även styrelseuppdrag i
statliga myndigheter och aktiebolag uppges.

Styrelseledamöter anställda av Luleå tekniska universitet - Ingegerd Palmér, Lars Carlsson,
Bernt Johansson och Johan Sterte - har inte erhållit något styrelsearvode.

Skattepliktig inkomst inkl ersättningar och andra förmåner utbetalda under räkenskapsperioden
till ledamöter anställda vid universitetet;

Palmér Ingegerd, rektor 735 804
Carlsson Lars, prorektor 251 263
Johansson Bernt, professor 516 120
Paulsson Lars 206 019
Sterte Johan, professor 512 991 
Thunberg  Jonas                           224 491

Styrelseordförande erhåller ett arvode på 60 000 kr per år. Övriga externa styrelseledamöterna
och ordinarie studeranderepresentanterna erhåller ett fast arvode på 25 000 kr per år. Till sup-
pleanter utgår 1000 kr i arvode per sammanträde. Ersättning kan även utgå för kostnader 
i samband med resor.

Ersättningar och andra förmåner utbetalda under räkenskapsperioden till externa ledamöter, 
studeranderepresentanter och suppleanter;

Av regeringen utsedda ledamöter Studeranderepresentanter Suppleanter

Blom Mona 50 000 kr Hedlund Sebastian 46 127 kr Eman Viktoria 3 000 kr
Fredga Kerstin 90 000 kr Lindgren Lars 30 000 kr Munkhammar Pernilla 4 000 kr
Ivarsen Ove 50 000 kr Malmgren Sarah 12 500 kr
Kyrö Ingrid 50 000 kr Nytomt Fredrik 12 500 kr
Lundberg Jan-Olof 50 000 kr Åberg Oskar                      –  
Martinsson Jan 50 000 kr                 
Nordström Niklas 25 000 kr
Persson Sellin Eva 50 000 kr

Inom universitetet finns inga ingångna avtal att gälla med framtida utfall.

Ledamöterna redovisar följande uppdrag som styrelse- eller rådsledamot i andra statliga myn-
digheter eller uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag;

Palmér Ingegerd Fredga Kerstin
Byggdok, Verket för Högskoleservice, Industrifonden, Rymdbolaget, Alfvénlaboratoriet KTH,
Miljö- och rymdforskningsinstitutet, SKERIA AB, SITI AB, Polarforskningssekretariatet,
Statens Energimyndighet, Rådet för högskoleutbildning         Insp. för strategiska prod (ISP)

Blom Mona Johansson Bernt
LKAB, Informationsteknik i Norrbotten AB,  Centek
Miljö- och Rymdforskningsinstitutet i Kiruna, Stålbyggnadsinstitutet, styrelseledamot
Lokal Föreningssparbanken Luleå,
Bostadsrättföreningen Södra

Martinsson Jan
Svensk-Japanska Stiftelsen, ABB-bolag,
Stiftelsen för strategisk forskning, Novare kapital,
Utbildningsakademin, SEK, SICOMP, Fjärrvärmebyrån AB,
SIS, IVR, IVA, Industriförbundet, FoU Ref..grupp,
Chalmers industriella råd, Cigré,
Finska Akademin för Tekniska Vetenskaper, Proof Cap 
STRI, ÖCB Näringslivsrådet
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Styrelsen för Luleå tekniska universitet har idag, 2000-02-25

beslutat godkänna Årsredovisning 1999 för Luleå tekniska universitet

Kerstin Fredga
ORDFÖRANDE

Mona Blom Inger Karlefors Sebastian Hedlund
NY LEDAMOT 00–01–01

Ove Ivarsen Bernt Johansson Ingrid Kyrö

Jan-Olof Lundberg Sarah Malmgren Jan Martinsson

Niklas Nordström Fredrik Nytomt Ingegerd Palmér 

Eva Persson Sellin Johan Sterte



80

Bilaga 1 (korrigerat efter styrelsens beslut)

Underlag för beräkning av grundutbildningsanslag för budgetåret 1999
(1999-01-01–1999-12-31)

Redovisning av antal helårsstudenter (HST), helårsprestationer (HPR) samt redovisning av intäkter 
av grundutbildningsanslaget, exklusive NT-utbildning, tabell 1a

A B C D E F G H

Utfall Utfall HST HPR Summa Takbelopp Utnyttj av Ev sparade
HST HPR Ersättn Ersättn C och D enl RB tid sparade hpr/över tak

Utb omr Tkr Tkr Tkr HPR (Tkr) Tkr

HTJS 2 622 2 104 35 185 29 557 64 742
NTFV 3 506 2 959 127 068 98 067 225 135
Und 496 515 12 861 16 915 29 776
Övrigt 27 27 822 708 1 530
Musik 231 192 21 476 11 926 33 403
Teater 20 20 4 302 2 255 6 557

Totalt 6 902 5 817 201 714 159 429 361 142 349 938 -11 204

Mål för antalet helårsstudenter är 6 715 varav minst 3 520 inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena.

Redovisning av årets anslagsberäkning inom takbeloppet, tabell 1 b

Årets takbelopp ( tkr ) 349 938
Ev ingående anslagssparande ( tkr ) -25 571
Summa ( A ) 324 367

Årets utfall; ersättning HST+HPR ( tkr ) 361 142
Ev. utnyttjande av tidigare sparade HPR ( tkr ) 0
Summa ( B ) 361 142

Summa ( A-B ) -36 775
Utgående anslagssparande ( A-B ) -36 775

Redovisning av förändringar avseende sparade  helårsprestationer, tabell 1 c

Ingående värde av sparade HPR ( kr ) -25 571
– ev nyttjande av tidigare sparade HPR ( tkr ) 0
+ ev sparade HPR under 1999 ( tkr ) -11 204

Summa -36 775
10 % av takbeloppet 1999 enligt regleringsbrev ( tkr ) 34 993
Utgående värde av sparade HPR ( tkr ) -34 993

Redovisning av NT-utbildning, tabell 2
Redovisning av särskilt åtagande 1999 (1999-01-01–1999-12-31)

NT-utbildning
HST HST HPR HPR Total

Antal Ersättning Antal Ersättning Ersättning
Utb omr tkr tkr tkr

NT 224 8 118 213 7 059 15 178

Totalt 15 178

Tak ( tkr ) 13 205
Sparat takutrymme
Taköverskridande ( tkr ) -1 973

Sammanställning av årets anslagsbelastning, tabell 3

Årets anslagsbelastning aveseende takbeloppet enligt tabell 1 349 938
Årets anslagsbelastning avessende NT-utbildning enligt tabell 2 13 205
Årets anslagsbelastning avesende övriga särskilda åtaganden 2 000

Summa total anslagsbelastning enligt anslagsredovisning 365 143



81

Bilaga 2
Verksamhetsresultat
Grundutbildning

NYBÖRJARE hösten 1999 RESULTAT  1999

poäng platser 1:a 1:a tot. sök reg. varav andel Tot. varav andel Håst. Håpr. prest. Yrkes-
sök sök/pl. kv. kv. reg. kv. kv. grad examen

TEKNIK
Civ.ing, datatekn. 180 60 115 1,9 1022 67 4 6% 348 53 15% 327,45 277,40 85% 47
Civ.ing, väg och vatten 180 30 19 0,6 410 32 4 13% 176 26 15% 210,17 178,14 85% 64
Civ.ing,samh.byggn.tek. 180 45 36 0,8 287 41 15 37% 275 151 55% 279,44 234,14 84% 40
Civ.ing, erg. design o prod. 180 30 27 0,9 279 32 20 63% 200 110 55% 163,13 152,61 94% 21
Civ.ing, ind. ek. 180 30 82 2,7 745 34 13 38% 224 66 29% 239,73 196,35 82% 52
Civ.ing, mask.tekn. 180 60 65 1,1 680 64 9 26% 441 45 10% 448,20 394,43 88% 75
Civ.ing, tek. fys. 180 30 27 0,9 404 28 6 21% 160 44 28% 157,92 121,53 77% 19
Civ.ing, elektrotek. 180 30 36 1,2 471 34 1 3% 175 14 8% 173,10 147,58 85% 21
Civ.ing, kem.tek. 180 30 16 0,5 262 24 13 54% 137 60 44% 132,54 111,23 84% 15
Civ.ing, geoteknol. 180sista antagn. 1992 0 0 – 0 0 0,00 0,17 – 2
Civ.ing, rymdtek. 180 30 122 4,1 713 33 7 21% 100 32 32% 91,12 72,88 79% 0
Civ.ing, öppen ingång 180 90 161 1,8 986 109 25 23% 109 27 25% 101,51 96,64 93% 0
Civ.ing, EEIGM/mat.tekn. 210 30 28 0,9 129 24 14 58% 96 54 56% 108,89 104,80 96% 23
Civ.ing, trätek. 180 30 7 0,2 76 13 3 23% 23 7 30% 19,71 13,19 67% 0
Civ.ing, utb. för ing. 0,20 2,60 1300% 0
summa civ ing 525 741 1,4 6464 535 134 27% 2464 689 28% 2454,1 2101,7 86% 379

Ing.utb, vattenkraft 120 30 10 0,3 55 4 3 75% 27 9 33% 26,53 21,88 82%
Ing.utb, byggnad 120ingen antag. fr o m 1997/98 0 0 – 7,46 9,73 130% 7
Ing.utb, ind design 120 30 71 2,4 518 33 18 55% 84 41 49% 72,29 56,69 78%
Ing.utb, elektronik 120 30 17 0,6 128 25 1 4% 59 2 3% 61,83 49,55 80% 9
Ing.utb, elektr. elkraft 120ingen antag. ht97, ht98 0 0 –ingår i ovan
Ing.utb, kemi 80ingen antag. fr o m 1995/96 0 0 – 0,00 0,04 –
Ing.utb mask., Luleå 120 30 29 1,0 193 27 4 0% 82 1 1% 76 59 78% 5
Ing.utb.mask.kval,Ske–å 120 30 15 0,5 83 16 1 6% 45 5 11% 41,73 37,40 90% 9
Ing.utb, data Ske–å 120 30 38 1,3 235 40 8 20% 102 20 20% 94,83 73,31 77% 4
Ing.utb, data Luleå 120 30 72 2,4 524 33 1 3% 95 9 9% 104,92 86,09 82% 6
Ing.utb, GIS 120 30 19 0,6 144 18 7 39% 64 30 47% 69,64 65,62 94% 14
Ing.utb, projekting 120 30 47 1,6 249 32 13 41% 60 24 40% 41,80 31,55 75%
Påbyggnad för ing. 40 0,38 0,31 82%
Ballastingenjörer* 80 30 25 0,8 12 2 17% 13 3 23% 3,25 3,00 92%
Prospekteringsingenjörer* 80 30 24 0,8 8 5 63% 8 5 63% 3,75 2,90 77%
summa ing. 330 367 1,1 2129 248 63 25% 618 154 25% 598,1 493,5 83% 54

*Externfinansierade

Tekniskt basår 40 60 113 1,9 431 65 21 32% 67 23 34% 59,09 53,98 91% 39
Naturvet. basår 40 30 28 0,9 209 31 20 65% 26 20 77% 26,10 19,38 74% 8
Datatekn. ing. för tjejer 80 30 52 1,7 232 34 34 100% 62 62 100% 55,66 41,06 74%
summa TB/NB, DTI 120 193 1,6 872 130 75 58% 155 105 68% 140,9 114,4 81% 47

Msc Ind. progr. – – 0,00 1,58 –
Msc in Ergonomics – – 20 8 40% 12,25 9,06 74%
YTH Byggtek., 
väg och anl. 60 30 0,0 32 0 0% 32 0 0% 16,40 14,48 88%
YTH verkst.tek., Luleå 60 30 0,0 20 0 0% 46 0 0% 23,10 23,92 104% 14
YTH trätek., Ske-å 60 0 – – 0 0 0,00 0,00 –
YTH verkstad, Ske-å 60 0 – – 19 0 0% 20,00 17,89 89%
summa övr teknik 60 0 0,0 0 52 0 0% 117 8 7% 71,8 66,9 93% 14

SAMHÄLLSVET. BETEENDEVET.
Psykologiprogrammet 120 –160 30 285 9,5 1715 33 30 91% 100 85 85% 93,33 75,60 81%
Data o syst.vet, L–å 120 –160 60 189 3,2 1153 67 31 46% 199 84 42% 197,76 159,54 81%
Data o syst.vet, P–å 120 –160 30 78 2,6 715 35 13 37% 61 24 39% 45,86 32,33 70%
Informatik och sys.vet. 120–160 0 0 – – 0 0 – 73 41 56% 80,67 70,14 87%
Ekonomprogrammet 120 –160 60 142 2,4 1296 64 38 59% 328 175 53% 336,78 311,05 92% 9
Ekon.utb. åk1, Ske-å 120 –160 30 18 0,6 319 37 19 51% 36 17 47% 36,95 32,94 89%
Ekon.utb. int. inr. 160 30 99 3,3 991 38 25 66% 106 62 58% 115,39 93,74 81%
För.ek. o management 80 45 77 1,7 86 34 17 50% 34 17 50% 17,68 6,66 38%
Företagsek. o fri.vet. 120 30 38 1,3 249 37 14 38% 84 38 45% 77,60 76,01 98%
Statsvet. programmet 120–160 30 33 1,1 32 12 38% 80 40 50% 94,62 76,71 81%
Nationalek.programmet 120 –160 30 21 0,7 426 34 22 65% 89 31 35% 96,39 79,08 82%
Sociologiprogrammet 120–160 30 100 3,3 811 32 28 88% 82 74 90% 78,36 62,44 80%
Rättsv. programmet 120–160 30 57 1,9 900 35 23 66% 92 60 65% 97,90 82,59 84%

summa 435 1137 2,6 8661 478 272 57% 1364 748 55% 1369,3 1158,8 85% 9
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NYBÖRJARE hösten 1999 RESULTAT  1999

poäng platser 1:a 1:a tot. sök reg. varav andel Tot. varav andel Håst. Håpr. prest. Yrkes-
sök sök/pl. kv. kv. reg. kv. kv. grad examen

PEDAGOGUTBILDNING
Fritidspedagog 120 30 72 2,4 684 35 21 60% 88 60 68% 86,63 85,90 99% 24
Förskollärare 120 30 96 3,2 631 33 31 94% 86 82 95% 79,94 85,65 107% 20
Fritidspedagog Ske–å 120 30 85 2,8 430 37 23 62% 100 67 67% 82,05 84,28 103% 0
Grundsk.lär.1-7 Sv/SO 140 30 126 4,2 597 35 28 80% 158 134 95% 143,91 166,32 116% 82
Grundsk.lär.1-7 Ma/Nv 140 30 15 0,5 126 15 8 53% 87 60 69% 80,89 88,61 110% 40
Grundsk.lär.4-9 Ma/Nv 180 30 30 1,0 106 25 17 68% 160 92 58% 162,61 143,31 88% 1
Grundsk.lär.1-9 Sv/sa 140-180 30 157 5,2 157 31 29 94% 32 30 94% 16,20 8,05 50% 0
Grundsk.lär.1-9 Ma/nv 140-180 30 44 1,5 49 26 22 85% 26 21 81% 11,95 10,83 91% 0
Grundsk.lär.4-9
Sv/Spr (Ty alt Fr) 180 15 3 0,2 17 3 3 100% 39 38 97% 39,28 37,40 95% 0
Grundsk.lär.4-9 Sv/ En 180 15 40 2,7 222 30 22 73% 46 38 83% 30,23 23,71 78% 0
Gymnasielärare, PPU 40 30 26 0,9 79 19 12 63% 19 12 63% 21,93 28,26 129% 20
Grundsk.lär. 4-9, PPU 40 30 78 2,6 38 10 10 100% 10 10 100% 10,93 13,04 119% 9
summa 330 772 2,3 3136 299 226 76% 851 644 76% 766,6 775,4 101% 193

KONSTNÄRLIG UTBILDNING
Ljudingenjör 80 16 118 7,4 119 16 2 13% 31 4 13% 34,66 36,32 105% 6
Grundsk.lär.  
Musik o annat ämne 160–200 10 19 1,9 42 11 5 45% 14 9 64% 15,88 14,05 88% 17
Musiklärare, Piteå 160 40 97 2,4 165 32 14 44% 130 56 43% 138,99 123,91 89%
Musikpedagogik 40 6 7 1,2 7 6 2 33% 3 0 0% 4,30 2,68 62% 3
Kyrkomusiker 160 5 4 0,8 33 4 0 0% 17 6 35% 20,05 16,93 84%
Multimediaproduktion 40 16 70 4,4 75 16 4 25% 16 4 25% 16,43 15,95 97%
Konsertorganist 80–120 2 3 1,5 3 1 0 0% 2 0 0% 2,30 1,20 52%
Komposition 120–160 1 2 2,0 5 1 0 0% 4 0 0% 3,88 3,23 83%
Arr./komp. 80 5 12 2,4 13 5 1 20% 9 1 11% 15,13 9,28 61%
Körledare 40 1 5 5,0 5 2 0 0% 5 2 40% 2,81 1,99 71%
Studiomusiker 80 6 47 7,8 47 5 0 0% 11 1 9% 8,93 7,55 85%
Mediepedagog 80 16 42 2,6 45 16 9 56% 26 14 54% 26,04 24,35 94%
Proj.led.utb. med./kultur 40 15 21 1,4 24 14 10 71% 14 10 71% 6,60 1,33 20%
Skådespelarutbildning 160 8 593 74,1 593 8 0% 24 11 46% 20,00 20,00 100%
summa 147 1040 7,1 1176 137 47 34% 306 118 39% 316 278,8 88% 26

summa hst/
hpr för program 1947 4250 2,2 22438 1879 817 44% 5875 2466 42% 5717 4990 87% 722

FRISTÅENDE KURSER VT99 + HT99* 4462 2860 64% 1321 1000 76% 47

Uppdragsutbildning 147 85 58% 33,00 48,00 145%

INTERNATIONALISERING
Hitresande utbytesstud. 217 54 25% 129,05 94,09 73%
Utresande utbytesstud. 157 59 38% 69,00 0,00 0%

Generella examina – fristående kurs/kurspaket/program
Magisterexamen 9
Kandidatexamen 33
Högskoleexamen 5

Generella examina på program
Magisterexamen 85
Kandidatexamen 77
Högskoleexamen 15

Summa generella examina Luleå 224

SUMMA Luleå 1999 1947 4250 2,2 22438 1879 817 44% 10701 5465 51% 7167 6084 85% 946

NT–SVUX Hst Hpr
summa 1998 224 213

* I fristående kurs ingår: Stud som läst programkurser som frist. kurs samt helfartskurser, 
fort- och vidareutbildning enligt utbud i kurskatalog, exklusive hitresande utbytesstudenter.
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NYBÖRJARE hösten 1999 RESULTAT  1999

poäng platser 1:a 1:a tot. sök reg. varav andel Tot. varav andel Håst. Håpr. prest. Exa-
sök sök/pl. kv. kv. reg. kv. kv. grad men

INSTITUTIONEN FÖR
HÄLSOVETENSKAP
FR O M 991001
Arbetsterapeut 120 16 27 1,7 361 22 22 100% 101 92 91% 50,00 24,08 48% 1
Sjuksköterska –
Boden, Jokkmokk, Gve 120 68 183 2,7 640 76 64 84% 213 184 86% 111,25 38,13 34%
Sjukgymnast 120 18 140 7,8 1252 22 11 50% 117 85 73% 52,73 16,29 31% 1
Social omsorg 120 22 109 5,0 313 26 23 88% 67 64 96% 33,50 5,38 16%
Sjuksk., spec. anestesi 10 6 60% 5,50 0,74 13%
Sjuksk., spec. distr.sköt. 43 43 100% 17,25 3,68 21%
Sjuksk., geriatrisk omv. 3 3 100% 4,50 0,75 17%
Sjuksk., spec. intensivvård 9 0 0% 4,50 0,78 17%
Sjuksk., spec. 
akut o olycksfall 10 8 80% 5,00 1,04 21%
Sjuksk., spec. 
operationssjuksköterska 10 9 90% 5,38 1,01 19%
summa program Hälso-
vetenskap 9910-9912 124 459 3,7 2566 146 120 82% 583 494 85% 289,61 91,88 32% 2

UPPDRAGSUTBILDNING –
HÄLSOVETENSKAP 
9910-9912 18 18 100% 7 2 27%

INTERNATIONALISERING
Hitresande utbytesstud.
Hälsovetenskap 2 2 100% 0,50 0,00 0%

FRISTÅENDE KURSER HÄLSOVETENSKAP HT99 34,00 8,00 24%

summa Inst. för hälso-
vetenskap 9910-9912 124 459 3,7 2566 146 120 82% 601 512 85% 324 100 31% 2

Totalt LTU samt Hälso-
vetenskap 9910-9912 2071 4709 2,3 25004 2025 937 47% 11302 5977 53% 7490 6183 83% 948
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Bilaga 3
Verksamhetsresultat
Forskning/forskarutbildning

Resultat på kurser och avhandling per institution, rapporterade i LADOK kalenderår 1999.

Filosofisk fakultet Kurs- Avhandl. Tot. Heltids- Antag. Totala Ant. Poäng/
poäng poäng poäng ekviva- 1999 Varav And. ant.reg. Varav And. indiv. m. fo-stud

Institution lent kv kv fo-stud kv kv poäng

Pedagogik och ämnesdid. 675 825 1500 46,88 0 0 0% 25 16 64% 18 83,3

Kommunikation och språk 70 47 117 3,66 0 0 – 6 5 83% 5 23,4

Industr. ekon. och samhällsvet. 460 237 697 21,78 11 5 45% 42 14 33% 33 21,1

Musikhögskolan 110 148 258 8,06 2 0 0% 7 4 57% 7 36,9

Summa Fil.fak 1315 1257 2572 80,38 13 5 38% 80 39 49% 63 40,8

Teknisk fakultet Kurs- Avhandl. Tot. Heltids- Antag. Totala Ant. Poäng/
poäng poäng poäng ekviva- 1999 Varav And. ant.reg. Varav And. indiv. m. fo-stud

Institution lent kv kv fo-stud kv kv poäng

Väg- och vatten 329 886 1215 37,97 11 4 36% 71 17 24% 52 23,4

Arbetsvetenskap 568 1122 1690 52,81 13 6 46% 85 40 47% 58 29,1

Industr. ekonomi och samh. 307 310 617 19,28 6 2 33% 36 11 31% 25 24,7

Kemiteknik 253 772 1025 32,03 12 6 50% 51 25 49% 35 29,3

Matematik 109 200 309 9,66 4 0 0% 14 3 21% 13 23,8

Material- och prod.teknik 288 591 879 27,47 2 0 0% 40 5 13% 27 32,6

Maskinteknik 1035 1766 2801 87,53 14 2 14% 107 10 9% 85 33,0

Samhällsbyggnadsteknik 370 863 1233 38,53 12 2 17% 68 21 31% 55 22,4

Systemteknik 396 1105 1501 46,91 11 0 0% 52 4 8% 40 37,5

Institutionen i Skellefteå 164 345 509 15,91 3 1 33% 24 3 13% 22 23,1

Summa för Tekn. fak 3819 7960 11779 368,09 88 23 26% 548 139 25% 412 28,6

SUMMA FÖR LTU 5134 9217 14351 448 101 28 28% 628 178 28% 475 30,2

Examina FoU 1999 inom Filosofisk fakultet
Registrerade examina 990101–991231

Licenciat Antal varav kv andel kv

– fil. lic. 6 1 17%

– ek. lic. 0 0 0%

Doktorsex. Antal varav kv andel kv

– fil. doktor 5 4 80%

– ek. doktor 0 0 0%

Antal år i genomsnitt för en dokt.ex. 50 term/5 personer = 10 terminer = 5 år

Examina FoU 1999 inom Teknisk fakultet

Licenciat Antal varav kv andel kv

– fil. dokt. 2 1 50%

– tekn. lic 57 13 23%

Doktorsex. Antal varav kv andel kv

– tekn. dokt. 33 6 18%

– fil. dokt. 1 0 0%

– med. dokt. 2 2 100%

– odont. dokt. 1 1 100%

Antal år i genomsnitt för en dokt.ex. 501 term/37 personer = 13,5 terminer = 6,75 år
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Bilaga 4

Redovisning av myndighetskapital 

Regeringen föreskriver att statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementet
ska balansera räkenskapsårets kapitalförändring i ny räkning.

För avgiftsfinansierad verksamhet gäller 23 § i kapitalförsörjningsförordningen. Av paragrafen
framgår att om summan av den balanserade kapitalförändringen och årets kapitalförändring
innebär ett ackumulerat överskott som motsvarar mer än 10 % av omsättningen i den avgifts-
belagda verksamheten ska myndigheten föreslå regeringen hur hela det ackumulerade över-
skottet ska disponeras.

För ej avgiftsfinansierad verksamhet ska förslag till disposition av hela den balanserade kapi-
talförändringen lämnas under förutsättning att det den balanserade kapitalförändringen över-
stiger 10 % av verksamhetens total kostnader.

Av följande uppställning framgår att universitets totala balanserade kapitalförändring 1999-
12-31 motsvarar 10,5 % av 1999 års kostnadsomslutning.

Redovisning av myndighetskapital Belopp, tkr

A. Årets och balanserad kapitalförändring 88 311
B. Årets totala kostnader 840 487
A i procent B 10,5 %

Uppdelning i avgiftsfinansierad verksamhet och ej avgiftsfinansierad verksamhet är inte helt
enkel, som framgår av redovisningsprinciperna på sidan 67 så finns det inte tillräckligt med
regelstöd för  hur universitetens uppdragsverksamhet ska definieras. Av den anledningen går
det inte att göra en strikt uppdelning enligt de krav som regleringsbrevet förskriver.

I den totala balanserade kapitalförändringen på 88,3 mnkr ingår 10,4 mnkr som avser dona-
tionsmedel som intäktsförts under 1998 och 1999. Medlen har tidigare ingått i universitetets
donations- och gåvokapital. Med anledning av ny donationsförordning har medlen överförts till
universitetets räntekonto. En balansering av medel har ej kunnat ske pga av att donatorer inte
uttryckt något varaktighetskrav. Medlen kommer successivt att användas inom grundutbildning
och forskning i enlighet med donatorernas krav. Bortser man från dessa medel uppgår den
balanserade kapitalförändringen till 9,2 % av årets totala kostnader. Av den balanserade 
kapitalförändringen är 27 mnkr avsatta för kommande avskrivningar.

Som framgår av redovisningen på omstående sida finns poster i den balanserade kapitalförän-
dringen som inte direkt kan härledas till de olika verksamhetsgrenarna. En diskussion med
tjänstemän inom departementet har initierats om hur dessa poster kan diponeras. I regering-
ens beslut om återbetalning av medel 1995/96 på 20 mnkr framgår ex inte vilka verksam-
hetsgrenar som skulle påverkas. Rektor har för avsikt att under februari formellt tillställa rege-
ringen förslag på hur medlen ska disponeras.
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Verksamhetsgren Årets kapital Balanserad Summa A+B
förändring kapital-

tkr (A) förändring, tkr
TKR (B)

Grundutbildning
– avgiftsfinansierad verksamhet 1 657 5 356 7 013
– verksamheten -13 331 16 521 3 190

Forskning/forskarutbildning
– avgiftsfinansierad verksamhet 4 390 9 981 14 371
– verksamheten  15 146 15 267 30 413

Annan verksamhet
– vårdutbildningar 451 451
– övrigt 400 5 336 5 736
Summa 8 713 52 461 61 174

Ej fördelat på verksamhetsgrenar
Gamla externa medel före 1992/93 18 852 18 852
Återbetalning till staten -20 000 -20 000
Medel som tillförts staten vid invärdering -7 304 -7 304
Invärderat kapital ( ej lån ), balanserade avskr invärd tillg 33 906 35 589
Summa 25 454 27 137

Totalsumma 8 713 77 915 88 311


