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1997 var vårt första universitetsår. Det verkligt
nya med det tekniska universitetet var tillkomsten av den
filosofiska fakulteten med ett fakultetsanslag. Den ger möj-
lighet till att bygga upp en forskningsbas för utbildningar-
na inom samhällsvetenskap, lärande och musik, och till att
genom egen forskarutbildning inom området höja lärar-
kompetensen. Under året inrättades två fakultetsnämnder
som ansvarar för planering och uppföljning av såväl forsk-
ning och forskarutbildning som grundutbildning.
Fakultetsnämnderna blir en stor resurs i universitetets stra-
tegiska utvecklingsarbete.

Med universitetsstatus har vi en än större önskan att
bidra till  samhällslivet, inte minst kulturellt. Den populär-
vetenskapliga föreläsnings- och kulturserien ”Upplev uni-
versitetet” är nu fast etablerad med ett 20-tal arrangemang
varje år. När konsertsalen står färdig i slutet av 1998 öpp-
nas ytterligare möjligheter.
Grundutbildningen fortsätter att expandera. De två nya
utbildningarna i rymdteknik och industriell design fick
rekordmånga sökande, så många att vi antog dubbelt så
många studenter per utbildning än vad som ursprungligen

var planerat. En treårig ny utbildning i vattenkraftteknik
startade i Jokkmokk och förhoppningen är att fler
omgångar ska kunna antas. För det krävs dock tilläggsfi-
nansiering utöver den reguljära medelstilldelningen.
Samhällsvetar- och ekonomutbildningar har fortsatt god
rekrytering. Ett visst bekymmer är rekryteringen till tek-
niska utbildningar inom byggsektorn liksom grundskollä-
rarutbildningar med naturvetenskaplig inriktning.
Språkkurserna har svag rekrytering, med undantag av eng-
elska där den första D-kursen startade våren 1997.

I planeringen inför 1997 var osäkerheten stor om den
externa forskningsfinansieringen. Flera av de statliga forsk-
ningsfinansiärerna hade fått stora anslagsminskningar inför
året. Desto mer glädjande är det nu att konstatera att den 
externa forskningfinansieringen har ökat kraftigt, med 
24 %, från 1996 till 1997, och är nu för första gången
större än fakultetsanslagen. En nackdel ser vi dock med
externfinansieringen - allt mer av universitetets egna 
forskningsresurser binds i samfinansiering av externa pro-
jekt och program.

EUs regionala strukturfonder har tillfört universitetet
resurser för såväl forskning som kunskapsspridning, med
målet att stärka regionens näringsliv. Universitetet medver-

kar i projekt och program som kommer att omsluta totalt 
minst 150 mnkr under en fyraårsperiod.

En mål 2-satsning gäller träforskning i Skellefteå för att
utveckla användningen av trä som material, och särskilt för
att öka förädlingsgraden hos de produkter som framställs i
regionen, och i landet.Två nya professurer, i träfysik
respektive trämaterialteknik, tillsattes under året. Det är en
kraftig förstärkning av forskningsmiljön.Ytterligare sats-
ningar görs av strategiska stiftelsen och av KK-stiftelsen.

En nytänkande mål 2-satsning är att med utgångs-
punkt från musikhögskolan i Piteå utveckla mediaproduk-
tion som bransch i regionen. Nytt är också forskning i
ljudteknik och en utbildning i mediaprojektledning. En
teknikby med inriktning mot media byggs upp i omedel-
bar anslutning till musikhögskolan. Det leder på sikt till en
intressant kunskapsblandning av konst, media, teknik, eko-
nomi och pedagogik.

Strukturfondsprojekten håller god vetenskaplig kvalitet
men huvudkriteriet för deras tillkomst är nytta och rele-
vans för regionen. EU-projekt och program från de nya
forskningsstiftelserna beviljas i stor konkurrens, internatio-
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nellt eller nationellt, med höga vetenskapliga krav, och det
är synnerligen glädjande att universitetets forskare nu del-
tar i och leder sådana projekt och program. Uppföljningen
visar också att antalet internationellt publicerade artiklar,
ett annat mått på vetenskaplig kvalitet, har stigit kraftigt
1997.

Arbetet med den tredje uppgiften, samverkan med det
omgivande samhället, utvecklas ständigt. I kompetenscen-
tra och stiftelseprojekt sker mycket nära samverkan med
program utarbetade av företag och forskare gemensamt,
och med utbyte av personal. Strukturfondsprojekt som
Småföretagarsatsningen och Centrum för kvalitetsutveck-
ling för ut viktig ny kunskap till företag i regionen, inte
minst till de mindre företagen. Under året gjorde universi-
tetet tillsammans med länsstyrelsen en utredning om ökad
uppdragsverksamhet med bas i universitetets styrkeområ-
den. Enkäter till företag visade på ett mycket stort intresse
av att få tillgång till det senaste tekniska kunnandet i
utvecklingen av företagens verksamhet. Från utredningen
kom ett förslag att inrätta en särskild organisation, med
arbetsnamnet Luleå tillväxtakademi, LTA, för uppdrags-
verksamhet. En ansökan har tillställts regeringen med
begäran om finansiellt stöd inledningsvis. På sikt kan, och
ska, uppdragsverksamheten bli självbärande.

En mycket intressant avknoppning från universitetets
forskning har kommit till under året, en konstruktion av
snabba routrar på Internet som kan realiseras på personda-
torer i stället för de mångdubbelt dyrare servrarna. Notabelt
är den mycket korta vägen från forskning till kommersiell
produkt inom IT-området, liksom att kommersialisering
kräver förhållandevis små produktionsinvesteringar.

Universitetet är en viktig kraft i regionen men också
en erkänd nod i det internationella vetenskapssamhället.Vi
gläder oss åt att kunna bidra till regionens utveckling, och
med EUs strukturfonder har sådana insatser accelererat. En
förutsättning för att vi ska kunna göra en insats i regionen
är att de resultat universitetets forskare och lärare presterar
håller god internationell klass. Forskarna publicerar sina
arbeten internationellt och deltar i internationella konfe-
renser. Utländska forskare kommer till Luleå som gästfor-
skare, som deltagare i referensgrupper och vetenskapliga
råd, som opponenter vid disputationer. Det internationella
studentutbytet ökar, 1997 kom ca 170 utländska studenter
till Luleå och nästan lika många luleåstudenter åkte iväg
till andra länder.

Över 20 nationaliteter finns bland universitetets anställ-
da, den största enskilda gruppen är kinesiska forskare och
doktorander. Nybörjarstudenterna är till 52 % norrbott-
ningar, hälften av alla norrbottensungdomar som fortsätter
till akademiska studier kommer till Luleå tekniska univer-
sitet.Vi arbetar dock med att öka den nationella rekryte-
ringen, den är ett mått på att våra utbildningar är attraktiva
och av god kvalitet.

Hösten 1997 präglades av universitetets bekymmer-
samma ekonomiska läge. Halvårsbokslutet och prognosen
för hela året pekade mot ett stort underskott på 60 miljo-
ner kronor. Än mer besvärande var att universitetets likvi-
ditet halverats under det första halvåret. Denna utveckling
fick inte fortgå. På styrelsens uppdrag beslutade rektor om
ett besparingsprogram med anställningsstopp, investerings-
begränsningar och krav på allmän sparsamhet. Budget-
direktiven för 1998 innebar ett absolut krav på varje resul-
tatenhet att göra en nollbudget. På några institutioner med
särskilt stora problem har en översyn av bemanningen
gjorts, vilket resulterade i uppsägningar.

Bokslutet för 1997 redovisar ett klart mindre under-
skott än prognosen. Den ekonomiska uppföljningen av
hösten 1997 visar också att kostnaderna minskade, och lik-
viditeten har förbättrats så att en fjärdedel av vårens utflöde
återhämtats.

En analys av det ekonomiska utfallet för 1997 ger vid
handen att det stora underskottet inte beror på slöseri. Ett
underskott var budgeterat, om än inte så stort, genom att
nyttja överskott från tidigare år. En del av underskottet
beror på att takbeloppet överskrids, universitetet har alltså
undervisat och examinerat betydligt fler studenter än det
högsta antal som statsmakterna ger ersättning för.Ytter-
ligare en del i underskottet beror på en alltför långsam
anpassning till besparingsbetinget för grundutbildningen.

Universitetets totala budget för 1998 visar ett nollresul-
tat. Detta har krävt en hel del nytänkande i undervisnings-
och bemanningsplaneringar.Visst måste man ge avkall på
viss kvalitet i utbildningen, t ex studenternas valfrihet, men
det finns också möjligheter till förbättringar, framför allt 
i förskjutningen av fokus från antalet lärartimmar till stu-
denternas egen inlärning. I den positiva vågskålen finns
också en starkt ökad externfinansiering av forskningen och
en fortsatt god studenttillströmning. Det stora arbetet åter-
står nu med att genomföra årets verksamhet enligt plan,
med fortsatt goda resultat inom grundutbildningen och
med den förväntade ökningen av forskningen.

En lärdom av 1997 års ekonomiska problem är att vi
måste förbättra prognoser och uppföljning avsevärt. Under
1998 ska varje resultatenhet göra kvartalsvisa budgetupp-
följningar för att snabbare kunna anpassa sig till förändrade
ekonomiska förutsättningar.

Ingegerd Palmér,

Rektor
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90-ÅRIGA LÄRARE

I mars firade lärarutbildningarna 

90-årsjubileum, bland annat genom att

bjuda in en grupp lärare som examine-

rades för 50 år sedan från dåvarande

Folkskoleseminariet. Bland föreläsarna

fanns professor Henning Johansson med

rubriken ”Vad ska vi hinna innan vi 

fyller 100 år?”.

Henning.Johansson@lh.luth.se

NYTT ELEKTRONIKCENTRUM

Med hjälp av nya EMC Center (Electro

Magnetic Compability) ska elektronik-

företagen i norra Sverige få hjälp att

anpassa sina produkter till nya EU-

krav.

Centrumet har bildats för att stötta

elektronikindustrin i norra Sverige med

utbildning, forskning och testmöjlighe-

ter. Störande datorer, mobiltelefoner

mm är ett snabbt växande problem.

Flera produkter har redan råkat ut för

marknadsförbud när de inte motsvarat

kraven från EU. I det störningsisolera-

de testlaboratoriet kan företagen hyra

in sig och göra tester och få utbildning

på ny mätutrustning samt få hjälp med

produktutveckling. Professorerna Jerker

Delsing och Dag Björklöf driver EMC

Center

Verksamheten har fått ekonomiskt

stöd av EUs strukturfonder, länsstyre-

lerna i Norrbotten och Västerbotten,

Wallenberg- och Kempestiftelserna,

NFR, närkommuner och medlemsföre-

tag samt universitetet.

Jerker.Delsing@sm.luth.se

FROSTIGT MÖTE

Köldforskare från 16 länder samlades i

Luleå i april för att diskutera de senas-

te forskningsrönen om tjällyftning, tjäl-

lossningsskador och andra fenomen

orsakade av kyla. Universitetet hade i

år uppdraget att ordna den internatio-

nella forskningskonferensen Internatio-

nal Symposium on Ground Freezing

and Frost Action in Soils.

– Lyckas vi forskare hitta bra meto-

der för att till exempel beräkna hur tjä-

len kommer att påverka vägarna, kan

både industrin och samhället spara

massor av pengar, säger Sven Knutsson,

lektor vid avdelningen för geoteknik och

en av de ansvariga för konferensen.

Sven.Knutsson@ce.luth.se

NY UTGÅNGSPUNKT

Universitetets nya arbetslivscenter,

Utgångspunkten, invigdes i september.

På Utgångspunkten ska studenterna få

hjälp med att komma ut i arbetslivet

och skaffa kontakter för ex-jobb och

praktik. Företag, fackföreningar, arbets-

förmedlare, studie- och yrkesvägledare

finns till hands på Utgångspunkten och

verksamheten är redan mycket uppskat-

tad av studenterna.

Ulla.Blomqvist@adm.luth.se

PERSSON PÅ VISIT X 2

Statsminister Göran Persson besökte

universitetet i augusti och gjorde studie-

besök på Polhemslaboratoriet och CDT,

Centrum för distansöverbryggande tek-

nik. Stasministern blev mycket intresse-

rad av verksamheten vid CDT och åter-

vände senare under hösten för en egen,

specialdesignad IT-utbildning under led-

ning av CDTs forskare.

jmb@cdt.luth.se

20-ÅRIGA SAMHÄLLSBYGGARE

I september firade den samhällsbygg-

nadstekniska utbildningen 20-årsjubi-

leum. I dag går cirka 300 studenter på

samhällsbyggnadsteknik och trenden är

tydlig: nu börjar storindustrin fråga

efter miljökunniga civilingenjörer.

Orsaken är ett bredare miljötänkande,

som omfattar allt från fabrikslokaler

till produktionsmaterial. Den arbetsgiva-

re som har anställt flest samhällsbygga-

re genom åren är Vägverket:

– Vi behöver samhällsplanerare för

att öka trafiksäkerheten och minska

trafikens miljöpåverkan, sa Vägverkets

Jan Eric Reyie, under jubiléet.

Goran.Westerstrom@sb.luth.se

STUDENTER HJÄLPER VOLVO

Med hjälp av luleåstudenter har Volvo

Personvagnar i Göteborg tagit fram

världens mest utvecklade styrsystem.

Det är resultatet av Sirius-projektet, en

unik kurs som ges för avgångsklasserna

på civilingenjörsprogrammet maskintek-

nik i Luleå. I kursen, som löper under

ett helt läsår, får studenterna ett verk-

ligt utvecklingsuppdrag av ett företag.

Det konkreta projektarbetet varvas med

kurser i exempelvis design och projekt-

planering. Under 1997 pågick två pro-

jekt: utveckling av en ny typ av fiskerul-

le för Sveriges största fiskeutrustnings-

företag ABU, samt utveckling av styr-

systemet i Volvos personbilar. Volvo blev

så nöjda att de flesta av studenternas

lösningar har patentsökts och flera stu-

denter kommer att göra sina examen-

sjobb vid Volvo. Maskinstudenterna

uppskattar kursen och menar att

Sirius-modellen är ett roligt och krea-

tivt sätt att arbeta.

Lennart.Karlsson@cad.luth.se

TEATERHÖGSKOLAN INVIGD

Den 15 mars invigdes Sveriges fjärde

teaterhögskola. Ett 80-tal inbjudna gäs-

ter, däribland statssekreterare Göran

Löfdahl deltog i festligheterna.

Teaterhögskolans nybyggda lokaler lig-

ger vägg i vägg med Norrbottenstea-

tern. Det nära samarbetet med en insti-

tutionsteater är unikt för Luleå och

kommer att prägla undervisningen vid

teaterhögskolan.

Håkan Öhman, 070-548 77 11 

Fler notiser på sidan 17.

Notiser



Villkoren förändras snabbt för ekonomin och närings-
livet. Det ger helt andra förutsättningar för såväl före-
tags som regioners och länders möjligheter att utveck-
las. Internationaliseringen innebär att även tidigare
inhemska eller skyddade marknader och verksamheter
utsätts för allt starkare internationell konkurrens.
Kapital och människor blir lättrörligare och kunskap
allt mer global och tillgänglig för alla.

Ett ständigt ökande tempo gör det också svårt att leva på
gamla meriter. I stället är det flexibilitet och förmåga att
snabbt anpassa sig till förändrade villkor som är avgöran-
de för framgång. Helt avgörande för konkurrenskraften är
således förmågan att ta till sig ny kunskap och att snabbt
omsätta den på en internationell, konkurrensutsatt mark-
nad.

När möjligheterna att föra en självständig ekonomisk
politik minskar för enskilda länder kommer utbildningsni-
vån att vara helt central för att skapa utvecklingskraft.
Här står såväl Sverige som regionen inför en gigantisk
utmaning där universitet och högskolor självklart har en
viktig och strategisk roll.

Sverige har under senare decennier halkat efter
många viktiga industriländer när det gäller andel av
befolkning som genomgått högre utbildning. Inte minst
gäller detta längre tekniska och naturvetenskapliga
utbildningar.Trots att antalet högskolestuderande ökat
kraftigt under de senaste åren, kommer bristen på i första
hand civilingenjörer sannolikt att bli ett växande problem.
Universitetet ser det därför som en mycket viktig strate-
gisk samhällsuppgift att på olika sätt stimulera ungdomars
intresse för tekniska och naturvetenskapliga ämnen.

Den ökande bristen på t ex dataingenjörer har samti-
digt inneburit att utbildningsorterna blivit attraktiva som
etableringsort för många företag. I synnerhet är detta
påtagligt i Luleåregionen och universitetets närområde.
Data- och telekommunikationsområdet är för närvarande
Norrbottens mest expansiva näring och sysselsätter
omkring 4 000 personer i Norrbotten, varav merparten i
Luleåregionen. I många av dessa företag är kunskapskra-
ven höga och ca 3/4 av personalen har en akademisk
utbildning. En grundförutsättning för branschens utveck-
ling har varit närheten till universitetets utbildningar, men
även faktorer som en avancerad efterfrågan från regio-
nens basindustri har betytt mycket.

Det är dock inte bara inom vissa snabbväxande och

kunskapsintensiva näringar som tillgången på välutbildad
arbetskraft är viktig. Kunskapskraven ökar inom alla sam-
hällsområden. Norrbotten har här haft ett historiskt han-
dikapp. Avståndet var tidigare mycket stort till närmaste
universitets- eller högskoleort. Detta har försvårat för
regionens arbetsgivare att rekrytera akademiskt utbildad
arbetskraft. Även om universitetets utbud av utbildningar
har ökat successivt, så är andelen av arbetskraften med
akademisk utbildning fortfarande något lägre i Norrbotten
än i riket. I takt med att universitetets utbud av utbild-
ningar breddats har emellertid skillnaderna i förhållande
till riksgenomsnittet minskat. I dag har 20,5 % av alla
yrkesverksamma män respektive 24,9 % av all yrkesverk-
samma kvinnor i länet någon form av eftergymnasial
utbildning, vilket kan jämföras med rikets genomsnitt på
25,3 % respektive 27,9 %.

Luleå tekniska universitet bidrar också på andra sätt
till regionens och Sveriges utveckling. Inom flera forsk-
ningsområden och i synnerhet universitetets profilområ-
den inom tillämpad teknisk forskning finns en lång tradi-
tion av samverkan med näringsliv och samhälle.

Luleå tekniska universitet är ett av Norrlands viktigas-
te centrum för industriell teknisk forskning.
Uppskattningsvis vart fjärde industriföretag i de fyra
nordligaste länen har haft någon form av samarbete med
universitetet. Det är såväl nationellt som internationellt
en anmärkningsvärt hög andel. Motsvarande siffra från
andra regioner och länder brukar handla om från några få
upp till tio procent. Även inom området samhällsveten-
skap bidrar universitetet till regionens utveckling, t ex
genom satsningen på forskning kring småföretag.

Till universitetets omfattande näringslivssamarbete
har också organisationer i universitetets närhet bidragit,
som Stiftelsen Centek,Teknikbrostiftelsen och
Norrbottens forskningsråd. Likaså har de centrumbild-
ningar inom olika nischområden som tillkommit i samar-
bete med näringslivet varit av stor betydelse. Hit hör t ex
Polhemslaboratoriet och Mimer.

I synnerhet inom universitetets spjutspetsområden är
det viktigt att fortsätta att utveckla samarbetet med
näringslivet såväl i Sverige som internationellt. Det är till
gagn för universitetets egen forskning. Det ökar även möj-
ligheterna för näringslivet att ta del av det internationella
kunskapsflödet. I samarbete med såväl nationella som
regionala myndigheter, företag och organisationer utreds
för närvarande möjligheterna att ytterligare kraftsamla

Regionen och världen



inom ett antal forskningsområden där universitetet finns
med i den internationella forskningsfronten. Syftet är
också att skapa effektivare former för ett närmare samar-
bete med näringslivet.

Universitetets betydelse för regionen kan inte bara
direkt avläsas inom speciella utbildnings- eller forsknings-
områden. Universitetet ger också ett viktigt bidrag till
kulturmiljön i de orter och regioner där man verkar.

Norrbotten, som tidigare präglats av skogen, malmen
och de tunga basindustrierna förvandlas snabbt. De nya
och framväxande näringarna inom t ex de kunskapsinten-
siva sektorerna ställer också nya krav på exempelvis

boendemiljö, kulturutbud och skolornas kvalité. I allt
högre utsträckning styr människors val av bostadsort före-
tagens val av etableringsort. Musikhögskolan i Piteå, den
nya teaterhögskolan eller samarbetet mellan universite-
tets pedagogiska forskning och länets skolor, är alla vikti-
ga exempel på hur universitetet på ett aktivt sätt kan
bidra till regionens utveckling även på ett övergripande
kulturellt plan.

Bo Wictorin, regionalekonom,
Länsstyrelsen i Norrbottens län



De senaste åren har högskolesektorn fått vidkännas ned-
skärningar i medelstilldelning från regering och riksdag.
Totalt har det inneburit att Luleå tekniska universitet ska
producera samma forskning och grundutbildning, med
bibehållen eller förbättrad kvalitet, ca 30 mnkr billigare.
Förutsättningarna för den externa forskningsfinansieringen
har också förändrats, vilket tillfälligt lett till en osäkerhet
beträffande den externa finansieringen.

I universitetets samlade verksamhetsplan och budget
för 1997 förutsågs att det ekonomiska resultatet för 1997
skulle bli negativt. En del av den prognostiserade negativa
kapitalförändringen berodde på aktiva beslut att nyttja det
egna kapitalet. Institutionerna uttryckte stora svårigheter
att prognostisera det ekonomiska utfallet och räknade med
kraftiga minus inom grundutbildningen. Med anledning
av detta tog universitetsledningen initiativ till en dialog
med samtliga institutioner om den ekonomiska situatio-
nen. Dialogerna med institutionsledningarna samt den
ekonomiska situationen avrapporterades till universitets-
styrelsen i maj.

I samband med redovisningen av delårsrapporten per
den 30/6 konstaterades att det ekonomiska utfallet skulle
bli sämre än väntat.Av delårsrapporten framgick att prog-
nosen för 1997, skulle sluta i en negativ kapitalförändring
på 61 mnkr. 36 mnkr avsåg den ordinarie löpande verk-
samheten och resterande del avsåg fullföljande av beslut att
disponera delar av det egna kapitalet. Den negativa
utvecklingen gällde i första hand grundutbildningen. Det
ekonomiska läget bedömdes som allvarligt. Förutom den
kraftiga förändringen av det egna kapitalet, så hade likvidi-
teten halverats på ett halvår.

På initiativ av rektor och universitetsstyrelsen vidtogs under
hösten en rad åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen:
• Anställningsstopp.
• Inskränkningar i delegationsordningen.
• Samtliga resultatenheter fick krav att minska sina 

driftskostnader med 10 % under hösten.

• Preliminära budgetdirektiv för 1998, med besparings-
krav.

• Uppdrag till nämnderna att lämna förslag till omstruk-
tureringar av verksamheten.

• Uppdrag att effektivisera administrationen.
• Skapa insikt i organisationen om det ekonomiska läget 

genom information och dialog.

Bokslutet visar att de vidtagna åtgärderna haft effekt.
Universitetets samlade resultat för 1997 uppgår till 
-41 mnkr. Resultatförbättringen på 20 mnkr i förhållande
till prognosen beror både på förändringar i redovisningen
av förbättringskostnaderna på annans fastighet samt på
minskade kostnader i den löpande verksamheten.

Resultatförbättringen i den löpande verksamheten på 
11 mnkr kan generellt förklaras av:
• Minskning av semesterlöneskulden på 2,3 mnkr.
• Gåvomedel på 4 mnkr har överförts från kapitalförvalt-

ningen till universitetets räntekonto, vilket inneburit en 
motsvarande resultatförbättring.

• Effekt av besparingsåtgärder 5 mnkr.

Dessa generella förklaringar kan inte direkt användas vid
den interna analysen av samtliga resultatenheters kapital-
förändring. Resultatenheternas kommentarer och analyser
kring kapitalförändringen redovisas i universitetets interna
verksamhetsberättelse. Det kan dock konstateras att det
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Ekonom
Ekonomisk utveckling

Ekonomiskt utfall, tkr
Verksamhet Prognos Utfall Differens 

1997 1997

Lokalanpassningar -17 320 -9 195 8 125

Avskr. av vissa anläggningstillg. -7 650 -7 795 -145

Ordinarie verksamhet -36 261 -24 365 11 896

Summa -61 231 -41 355 19 876
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misk utveckling
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finns stora variationer mellan de interna resultatenheterna.
En mycket positiv utveckling av den externa finansie-

ringen har skett under året, totalt har intäkterna av bidrag
och ersättningar ökat med 43 mnkr i förhållande till 1996,
vilket motsvarar 24 %. I balansräkningen framkommer att
kundfordringar och fordringar på bidragsgivare ökat med
21 mnkr. Skulder till bidragsgivare som lämnat förskott har
också ökat med 9 mnkr. Dessa förändringar är delvis för-
anledda av att volymen på externa bidrag ökat, men det
visar också tydligt på förändrade betalningsrutiner hos de
nya bidragsgivarna. Ett stort arbete har lagts ned på att
fastställa att upptagna fordringarna är säkra.

Utvecklingen av universitetets likviditet har under det
senaste halvåret varit positiv. Första halvårets negativa
utveckling på -56 mnkr har vänts till en positiv utveckling
för andra halvåret på 14 mnkr. Likviditeten på riksgälds-
kontot uppgår till 68 mnkr 1997-12-31. Orsaken till den
stora skillnaden mellan halvåren beror i första hand på för-
ändrade betalningsrutiner från de externa bidragsgivarna.
Framför allt EU-medel, och regionala medel från mål 2
och mål 6 har inbetalats lång tid i efterskott. En stor andel
har inbetalats under hösten. De stora eftersläpningarna av
inbetalningar leder till ränteförluster vilket finansiärerna
inte är beredda att stå för. Besparingsåtgärderna under hös-
ten har även lett till en minskning av utbetalningarna avse-
ende investeringar, varor och tjänster.

VERKSAMHETSPLAN OCH 
BUDGET 1998
Arbetet med verksamhetsplan och budget för 1998 har
präglats av anpassning av verksamheten till universitetets
nya ekonomiska situation.

Budgetdirektiven från universitetsstyrelse och rektor
innebar krav på nollbudget för 1998. Dessutom innehöll
budgetdirektiven ett beslut, fattat av universitetsstyrelsen,
om en extra besparing på 10 mnkr. Målet är att besparing-
en ska klaras av under 1998.

En rad åtgärder har vidtagits för att minska den största
kostnadsposten, personalkostnaderna.Totalt berörs ett 40-
tal tjänster av besparingar. Det budgeterade resultatet för
1998 uppgår till 3,5 mnkr, vilket innebär att målet är upp-
fyllt. För att universitetet ska kunna uppnå det planerade
resultatet krävs att den planerade ökningen av externfinan-
sieringen realiseras fullt ut, att överproduktionen inom
grundutbildningen minimeras samt att kostnadsbesparing-
arna fullföljs.

Universitetets verksamhetsplan och budget har fast-
ställts av rektor, vilket innebär ett åtagande för institutio-
ner/centrumbildningar samt gemensamma funktioner att
klara den planerade verksamheten inom respektive bud-
getram. Under 1998 ska uppföljningsarbetet intensifieras,
så att åtgärder snabbt kan vidtas om budgeten inte hålls.

Information om hur verksamheten och ekonomin utveck-
las ska kvartalsvis lämnas till rektor och universitetsstyrel-
sen. Den modell med återkommande budget- och verk-
samhetsdialog mellan rektor och prefekt som inletts, kom-
mer att fortsätta under året. Universitetets administration
kommer att ses över. I uppdraget ingår, förutom att föreslå
effektiviseringar, även att föreslå åtgärder dels för att gene-
rellt höja den ekonomiadministrativa kompetensen inom
universitetet dels för att säkerställa att erforderlig kompe-
tens finns vid samtliga institutioner. Det sistnämnda ska ske
inom befintliga ekonomiska ramar.

ORSAKER TILL DEN NEGATIVA
RESULTATUTVECKLINGEN
Universitetet har under ett par år haft stora ekonomiska
överskott, efter 1994/95 års bokslut överskred det egna
kapitalet den gräns som regeringen beslutat om. Detta
resulterade i att universitetet, enligt regeringsbeslut i juni
1996, blev skyldig att återbetala 20 mnkr till staten. Stora
engångsatsningar på att utveckla verksamheten gjordes
under 1995/96 och även delar av 1997. Efter bokslutet
1995/96 hade universitetet ett eget kapital på 78 mnkr,
vilket är acceptabelt enligt de regler som regeringen beslu-
tat om.

Redan i samband med delårsrapporten i januari 1996
informerade universitetet regeringen om att den ekono-
miska situationen snabbt skulle förändras. De överskott
som uppstått under några år, var följden av en mängd för-
änd-ringar av styrsystem och redovisningsregler, stora delar
av överskottet kunde bl a hänföras till tiden före nya 
resurstilldelningssystemet för grundutbildningen. Den
löpande verksamheten mellan 1993 och 1995 redovisade
inga anmärkningsvärda överskott.

Besparingar och kostnadsökningar under 1995/96 och
1997 innebar att universitetet skulle bedriva den befintliga
verksamheten 30 mnkr billigare än tidigare. Under
1995/96 blev inte besparingarna och kostnadsökningarna
så tydliga i verksamheten på grund av de många extra
insatser som gjordes inom ramen för tidigare års överskott.
Det faktum att universitet fick återbetala 20 mnkr av sitt
egna kapital sommaren 1996, har lett till att det internt
varit mycket svårt att pedagogiskt förklara behovet av
besparingsåtgärder.



GRUNDUTBILDNING

Universitet kommer att överskrida takbeloppet för grund-
utbildningen med 24 mnkr. Det innebär att universitetet
haft en överproduktion på ca 500 helårsstudenter under
1997 som inte genererat någon ersättning.

Diagrammet visar utvecklingen av den genomsnittliga
ersättningen per helårsstudent jämfört med den genom-
snittliga kostnaden per helårsstudent.

Minskningen av den genomsnittliga ersättningen per
helårsstudent beror på besparingar på per capita-ersätt-
ningar samt på överproduktion. Överproduktion under
1997 kommer inte att kunna nyttjas under 1998, eftersom
takbeloppet enligt prognoser kommer att överskridas även
1998. Eftersom ersättningen varierar mellan utbildnings-
områdena kan även förändringar mellan områdenas andel
vara en orsak till att den totala ersättningen skulle öka eller
minska. Under perioden har dock enbart marginella för-
ändringar skett mellan utbildningsområdena. Den relativt
stora kostnadsökningen per helårsstudent under 1996
beror till viss del på aktiva beslut att nyttja delar av det
egna kapitalet till engångssatsningar, utveckling av distans-
utbildning, pedagogisk utveckling, kursutveckling mm.

Universitetet måste se till att komma ner i en utbild-
ningsvolym som genererar full ersättning. Det innebär san-
nolikt minskning av antalet platser och antalet antagna
hösten 1998. Verksamhetsmässigt och ekonomiskt går det
inte att klara både besparingarna på per capita-ersättningen
per helårsstudent och den stora överproduktionen.

PERSONALRESURSER

Den genomsnittliga personalkostnaden per anställd har
haft följande utveckling i löpande priser från 1994/95 och
framåt. Ökningen uppgår till i genomsnitt 3,1% per år.

Ökningen beror på löneutveckling enligt avtal och
kompetensförändringar under perioden.Antalet anställda
med doktors- och licentiatexamen har ökat med 129 per-
soner under året, vilket motsvarar en ökning med 57 %.
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Ersättning, tkr
Ant. helårsst. Ersättning Genomsn.

inkl. särsk. inkl. särsk. ersättning/

åtagande åtagande, tkr helårsst., kr

94/95 5 342 299 536 56 072

95/96 5 708 314 962 55 179

1996 6 254 324 337 51 861

1997 6 688 322 319 48 193

Övriga intäkter, tkr
Ant. helårsst. Övriga Genomsn.

inkl. särsk. intäkter ersättning/

åtagande grundutb. helårsst., kr

94/95 5 342 28 151 5 270

95/96 5 708 12 014 2 105

1996 6 254 20 744 3 317

1997 6 688 17 458 2 610

Kostnader, tkr
Ant. helårsst. Totala Genomsn.

inkl. särsk. kostnader kostnad/

åtagande grundutb. helårsst.

94/95 5 342 301 339 56 409

95/96 5 708 344 332 60 324

1996 6 254 392 516 62 762

1997 6 688 372 914 55 759

94/95 95/96 1996 1997

56
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55
 1

79 60
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61

62
 7

62
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 7
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5 
27

0

2 
10

5

3 
31

7

2 
61

0

Personalkostnader, tkr
Genomsnitt Genomsnitt

Personal- antal pers.kostn.

kostnader anställda per anställd

94/95 349 938 1 070 327

95/96 389 778 1 143 341

1996 415 525 1 180 352

1997 445 590 1 213 367

Genomsnittlig ersättning per helårsstudent 
samt genomsnittlig kostnad per helårsstudent



Ekonomisk resultatredovisning för hela universitetet
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Finansiering, tkr

1994/95 1995/96 1996 1997

18 mån

Anslag 505 714 72,7% 737 495 72,4% 497 591 72,2% 489 516 68,2%

Avgifter och
ersättningar 17 092 2,5% 80 253 7,9% 58 609 8,5% 76 242 10,6%

Bidrag 160 783 23,1% 181 968 17,9% 122 872 17,8% 148 649 20,8%

Räntor 12 219 1,7% 18 469 1,8% 10 445 1,5% 2 802 0,4%

Summa 695 808 100% 1 018 185 100% 689 517 100% 717 209 100%

Kostnad/verksamhetsområde, tkr

1994/95 1995/96 1996 1997

18 mån

Grundutbildning 301 339 48,7% 534 092 50,6% 392 517 52,5% 372 914 49,1%

Uppdragsforskning 5 453 0,9% 5 020 0,5% 3 060 0,4% 4 331 0,6%

Forskning/
forskarutbildning 293 879 47,6% 474 709 45,1% 323 929 43,4% 351 679 46,4%

Uppdragsforskning 9 630 1,6% 20 722 2,0% 13 997 1,9% 17 040 2,2%

Övrigt 7 305 1,2% 18 818 1,8% 13 294 1,8% 12 600 1,7%

Summa 617 606 100% 1 053 361 100% 746 797 100% 758 564 100%

Anslag
68,2%

Bidrag
20,8%

Avgifter och
ersättningar
10,6

Räntor
0,4

Forskning/
forskarutbildning
46,4%Grundutbildning

49,1%

Uppdragsutbildning
0,6%

Uppdragsforskning
2,2%

Övrigt
1,7%



* Lokalkostnaderna och övriga driftskostnader har justerats 

1995/96 (25 568 tkr) och 1996 (25 028 tkr) pga att lokal-

kostnaderna påförts för höga kostnader och övriga drifts-

kostnader för låga kostnader.

Några siffror att notera i den ekonomiska resultat-
redovisningen:
• Kraftig ökning av den externa finansieringen:

+43 mnkr, 24 %.
• Minskning av statsanslagen med 9 mnkr.
• Ränteintäkterna har minskat med 7,5 mnkr.
• Minskning av kostnaderna för grundutbildningen med 

20 mnkr.Trots detta en negativ kapitalförändring på 
-33 mnkr.

• Minskning av övriga driftskostnader på 15 mnkr, 8 %.
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Kostnadsslag, tkr

1994/95 1995/96 1996 1997

18 mån

Personal 349 398 56,5% 585 392 55,6% 415 525 55,7% 445 590 58,7%

Lokaler* 126 483 20,5% 184 712 17,5% 125 493 16,7% 116 151 15,3%

Övriga driftskostnader 124 071 20,1% 251 826 23,9% 184 028 24,7% 169 414 22,3%

Avskrivningar 14 752 2,4% 25 444 2,4% 17 984 2,4% 22 394 3,0%

Räntor 2 902 0,5% 5 987 0,6% 3 767 0,5% 5 015 0,7%

Summa 617 606 100% 1 053 361 100% 746 797 100% 758 564 100%

Kapitalförändring/verksamhetsområde, tkr

1994/95 1995/96 1996 1997

18 mån

Grundutbildning 58 702 -34 723 -44 081 -33 037

Uppdragsutbildning 1 876 1 011 549 1 338

Forskning/
forskarutbildning 13 993 -2 104 -12 426 -11 127

Uppdragsforskning 3 131 578 -1 381 444

Övrigt 500 60 60 1 027

Summa 78 202 -35 178 -57 279 -41 355

Personal
58,7% Övriga drifts-

kostnader
22,3%

Lokaler
15,3%

Avskrivningar 
3%

Räntor
0,7%
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Inledning
Universitetets grundutbildning visar under 1997 en fort-
satt expansion. Ökningen sker i huvudsak inom det sam-
hällsvetenskapliga och det naturvetenskapliga-tekniska
området. Även teaterområdet ökar.Av tabellen framgår att
antalet helårsstudenter ökar med 7 % och antalet helårs-
prestationer med 9 % jämfört med 1996.

Universitetet uppfyller väl målet att producera minst 
5 900 helårsstudenter, varav minst 3 120 inom det natur-
vetenskapliga-tekniska utbildningsområdet.

Expansionen av grundutbildningen innebär att univer-
sitetets ersättning för 1997 överstiger takbeloppet med 
28 mnkr. Möjligheten att använda de reservationer som
finns från 1995/96 avseende basårsutbildning och språk
nyttjas.

Efter nyttjande av reservationer uppgår överskridandet till
24 mnkr.

Antalet helårsstudenter på grundskollärarlinjen 4-9
ökar under året jämfört med 1996 från 68 till 146 helårs-
studenter.

Andelen kvinnor inom civilingenjörsutbildningarna
har varit konstant de senaste åren, 27 %. Under hösten
1997 ökade andelen antagna kvinnor. Förhoppningsvis
kommer detta att slå igenom under nästa år. Även andelen
kvinnor inom ingenjörsutbildningarna ökar. För 1997 är
20 % kvinnor. Motsvarande siffra för 1996 är 12 %.

Inom lärarutbildningarna är 23 % av studenterna män.
Det innebär en marginell ökning jämfört med 1996.
Ökningen bör förstärkas under nästa år då andelen antag-
na män ökar något.

Universitetets mål för antalet avlagda examina under
innevarande treårsperiod samt antalet avlagda examina
1997 framgår av tabellen nedan. Som jämförelse finns även
det totala utfallet för den senaste treårsperioden.

Antalet avklarade magisterexamina ligger lågt i jämfö-
relse med målet för perioden. Under föregående period
var antalet magisterexamina 50. Civilingenjörsexamen
kommer under perioden troligen att nå det uppsatta
målet.Antal examen 1997 ökar med 97 i jämförelse
med 1996. Även målet för grundskollärarexamen 4-9
beräknas vara uppnått vid periodens slut.

Resultat grundutbildning

Helårsprestationer totalt
94/95 95/96 1996 1997

Hum, Sam, Jur 1 544 1 675 1 811 2 088

Nat, Tekn 2 402 2 435 2 745 2 927

Undervisn 470 438 457 465

Övrigt 95 95 87 82

Musik 182 182 151 188

Teater 4 12

Summa 4 693 4 825 5 255 5 762

Helårsstudenter totalt
94/95 95/96 1996 1997

Hum, Sam, Jur 1 858 2 032 2 367 2 524

Nat, Tekn 2 673 2 912 3 183 3 421

Undervisn 517 476 471 467

Övrigt 96 97 81 81

Musik 198 191 148 183

Teater 4 12

Summa 5 342 5 708 6 254 6 688

Mål 5 900

Examina
Utfall Mål Utfall

93/94-95/96 1997-1999 1997

Magisterexamen 356 325 37

Civilingenjörsexamen 786 1100 373

Grundskollärarexamen 4-9 8 40 9

Summa 1150 1465 419

Not. I antalet examina som redovisas för den tidigare treårsperio-
den ingår även examen omfattande 120 p och mer i siffran för
magisterexamen.
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Särskilda åtaganden
Universitetet har erbjudit grundskollärarutbildning med
inriktning mot samiska, finska och tornedalsfinska. Under
1997 läste två studenter finska och en student tornedals-
finska. Ingen student läste inriktningen samiska.

Skådespelarutbildning har anordnats. Under 1997 var
omfattningen tolv helårsstudenter. Utbildningen startade
hösten 1996 med åtta studenter. Hösten 1997 togs ytterli-
gare åtta studenter in.

Universitetet har anordnat NT-utbildning under 1997
för totalt 217 studenter. Hösten 1997 sökte 133 studenter
till NT-utbildningen och 97 antogs och påbörjade sin
utbildning. Prestationen under 1997 är 154 helårsstudenter
och 123 helårsprestationer. Detta är avsevärt lägre än det
mål på 213 helårsstudenter som regeringen anger i regle-
ringsbrevet.Anledningen är till viss del de relativt stora
avhopp som sker inom högskoleingenjörsutbildningarna.
Även otydliga signaler om vad som styr dimensionering-
en, antalet platser eller regeringens mål och ekonomiska
ramar, har betydelse.

Ersättning
I tabellen ”Ersättning grundutbildningen i tkr” redovisas
universitetets ersättning för grundutbildningen 1997.

1995/96 överskred universitetet takbeloppet. Under
1997 fortsätter och förstärks den trenden.

I tabellen ”Ersättning särskilda åtaganden i tkr” redovi-
sas universitetets särskilda åtagande, NT-utbildningen,
under året. Universitetet kommer att nyttja 9 592 tkr av
den särskilda ersättningen för NT-utbildningen.

Av de reservationer från 1995/96 som universitetet
kunde använda under 1997 har de som avser basåret och
språk nyttjats fullt ut. Reservationen som avser NT-utbild-
ningen återbetalades enligt regeringsbeslut till regeringen i
december. Reservationen för aspirantutbildningen har inte
nyttjats och kommer att återbetalas till regeringen i sam-
band med bokslutet.

Övrigt
Under året har det funnits en student med fysiskt funk-
tionshinder. Denna student finns på civilingenjörsutbild-
ningen, teknisk fysik i årskurs tre och har följaktligen fun-
nits här också de två föregående åren. Han har personlig
assistent som bekostas av Sisus, Statens institut för särskilt
utbildningsstöd.

Dessutom finns en student som är döv. Han gör nu 
examensarbete på civilingenjörsutbildningen. Han är inte 
i behov av kontinuerlig teckenspråkstolk.

Under våren 1997 fanns en student som läste friståen-
de kurs tio poäng och var i behov av teckenspråkstolk.

Förutom dessa båda finns ett antal dyslektiker som på
olika sätt är i behov av stöd för att klara av sina studier.

Vi erbjuder undervisning i svenska för våra utländska
studenter och forskarstuderande.

Ersättning grundutbildningen i tkr
Tak Ersättning Över tak

1997 308 409 336 867 -28 458

Ersättning särskilda åtaganden i tkr
Tak Ersättning Ej nyttjat

1997 13 593 9 592 4 001

Reservationer från 95/96 nyttjade 1997 i tkr
Belopp Ersättning

NT-utbildning 4 478 -

Basår 3 938 3 938

Aspirantutbildning 1 532 -

Språk 380 380



Från sin egen punkt 
på jorden – och utåt

”En gång skulle Marco Polo berätta
om en bro för kejsaren Kublai Khan.
Han beskrev den sten för sten.

– Men vilken sten är det som
håller bron uppe? frågade kejsaren.

– Bron hålls inte uppe av den
eller den stenen, svarade Marco,
utan av det valv de tillsammans bil-
dar.

Kublai Khan satt tyst och tänkte
efter. Så sa han:

– Varför talar du med mig om
stenar? Det är bara valvet som
intresserar mig.

Marco svarade:
– Utan stenar finns det inte

något valv.”

Citatet inleder  boken ”Kulturen som
språngbräda” av Henning Johansson
och Elisabet Jernström. Där tjänar
det som bild av hur det  redovisade
aktionsforskningsprojektet har vuxit
fram. Citatet är också en utmärkt bild
av hur mäniskan bygger sin egen kun-
skap som ett valv, där den egna socia-
la och kulturella bakgrunden är vikti-
ga byggstenar.

KULTURELL MEDVETENHET
Professor Henning Johansson vid
Centrum för forskning i lärande
poängterar vikten av kulturell medve-
tenhet.Varje barn har sin egen kultu-
rella bakgrund även om det vuxit upp
tillsammans med andra barn i samma
kvarter. Han menar att det är viktigt
att vara förankrad i sin egen bakgrund
och i närsamhället och dess kultur.

– Vi jobbar med forskning och
utvecklingsarbete som har sin grund 
i att  människor inte kan äga sin kun-
skap om de inte kan omsätta den till
sin egen situation, säger Henning
Johansson och exemplifierar: ett barn
som växer upp i Kiruna har gruvber-
get som daglig fond. I tidigare gene-
rationer hade alla någon relation till
gruvan, någon släkting som arbetar
där, så är det inte längre. Men gruvan
har betydelse för hela samhället och
det är en viktig kunskap. Gruvan har
också betydelse för hela landets
utveckling. När eleven åker på skolre-
sa till Stockholm ska den förmå att se
kopplingen mellan det som pågår i
gruvan och allt det vackra som finns
att se i huvudstaden.

RÖRA SIG I RUMMET
Centrum för forskning i lärande har
följt barn som fått arbeta med sin
närmiljö i undervisningen. Det visar
sig att de klarar sig bättre än andra
barn när de kommer högre upp i års-
kurserna och på gymnasiet.

– Man måste kunna se tråden,
kunna röra sig i rummet från sin egen
punkt på jorden och utåt. Man blir 
t ex inte internationell enbart av att
resa fysiskt, man måste kunna röra sig
mellan olika nivåer i skapandet av sin
kunskap, säger Henning Johansson.

HANDLEDARE I ANDRA LÄNDER
Forskningen under professor Henning
Johansson är inte bara förankrad i
närmiljön, den är också internationellt
förankrad. Inte mindre än 10 av de 20
handledarna finns vid olika lärosäten
utomlands.

– Forskare ska spränga tankegrän-
ser, de ska inte vara begränsade till de
handledare som finns vid det egna
universitetet.Vi letar aktivt, ofta via
Internet, efter den lämpligaste hand-
ledaren för varje forskarstuderande.
Jag kontaktar personen och förklarar
varför doktoranden är intresserad av
just honom/henne och ett personligt
sammanträffande ordnas. Oftast fun-
gerar det och vi får de handledare vi
vill, säger Henning Johansson.

Handledare finns just nu i Europa,
Sydamerika och Australien.Via
Internet, med e-post och konferens-
programmet First Class, fungerar kon-
takten utmärkt.

Henning Johansson, professor 
i pedagogik.
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UNIVERSITETET VÄXER

Under 1997 startade byggnationen av

nya lokaler för lärarutbildningarna, ny

konsertsal, nya lärosalar och nya kon-

torsrum. Under 1997-98 kommer uni-

versitetet att växa med mer än 10 000

kvm. Även Porsöhallen kommer att byg-

gas ut med 700 kvm för att inrymma

studentidrotten, studenthälsan och lärar-

utbildningarnas gymnastik.

UPPSKATTADE BESÖK

Ett 30-tal utbytesstudenter från hela

världen (Australien, Singapore, Österrike

mm) som läser vid Luleå tekniska uni-

versitet har under våren och hösten

1997 besökt gymnasieskolor och kom-

vux i länet, bland annat i Kalix, Kiruna

och Pajala. Studenterna har deltagit i

språk- och medialektioner; berättat om

sig själva och sina hemländer. I gengäld

har utbytesstudenterna fått lära sig mer

om om orternas historia, näringsliv etc. I

Kiruna och Pajala fick de besöka lokala

sevärdheter, åka skridsko och skoter.

Resorna har varit mycket uppskattade,

både av gymnasisterna och de utländska

studenterna.

Eva.Moe@adm.luth.se

FRAMTIDSBRANSCH

Över 40 företag och associerade inom

verktygsindustrin samlades under hösten

till ett seminarium i Luleå för att disku-

tera verktygsbranschens framtid. Det var

Proform AB som var värd för seminari-

et; ett bolag som består av Luleå teknis-

ka universitet och tjugotvå av de vikti-

gaste svenska företagen inom bran-

schen.

– Formande verktyg är en bortglömd

bransch med enorm utvecklingspotenti-

al. Framtidens verktygsföretag är s k

engineeringföretag, där man arbetar

med allt från produktdesign till utprov-

ning, säger Anders Kinnander, professor

vid avdelningen för produktionsteknik,

som startat forskning kring formande

verktyg och även är en av initiativtagar-

na till Proform AB.

Anders.Kinnander@mb.luth.se

POPULÄR FILOSOF

–Universitetens viktigaste roll i dag är

att vara det ”rum för eftertanke” som

det moderna samhället saknar – inte att

ständigt vara på jakt efter ny kunskap,

nya forskningsämnen, nya utbildningar,

sa den finske filosofen Georg Henrik von

Wright, när han gjorde ett av sina nu-

mer sällsynta framträdanden, på univer-

sitetet.

von Wright talade på inbjudan av den

kvinnliga forskarskolan vid universitetet

kring temat ”Arbetslöshet – vårt största

sociala problem” och lockade många

åhörare. Lokalen fylldes till bredden av

studenter, lärare och professorer från

många olika discipliner inom universite-

tet.

ÖKAT TRYCK PÅ AXLARNA

”30 ton på Malmbanan” är det gemen-

samma namnet på ett projekt som under

ett par år engagerat en rad forsknings-

avdelningar inom universitetet.

Bakgrunden är att LKAB och

Banverket i framtiden vill öka axeltryck-

et på malmtågen längs Malmbanan från

25 till 30 ton. Men innan det kan ske,

måste man ha svaret på ett antal frågor,

som nu utreds av universitetets forsk-

ningsavdelningar. Det handlar till exem-

pel om: Hur klarar de gamla broarna

längs Malmbanan det högre trycket?

Hur går det med torvmossarna längs

banan? Vad betyder smörjningen för sli-

taget mellan hjul och räls? Hur ser ett

optimalt underhåll av rälsen ut?

Dessutom utreder avdelningar inom

universitet framtida transportbehov

inom Barentsregionen samt kvalitetssäk-

ring inom Banverket.

Lennart.Elfgren@ce.luth.se

Notiser
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Tekn
Teknisk fakultet

Under 1997 förändrades den tekniska fakulteten så 
att frågor rörande grundutbildning, forskarutbildning,
forskning samt kunskapsöverföring, sammanfördes
under den tekniska fakulteten och dess fakultets-
nämnd. Den nya organisationen har verkat sedan 
1 juli. Ett syfte med förändringen är att skapa en
ännu närmare interaktion mellan grundutbildning
och forskning/forskarutbildning.

Grundutbildning
De minskade resurserna till grundutbildningen har lett till
ett omfattande arbete med att se över kursutbud, innehåll,
genomförande och administration. Kursutbudet minskar,
kurser med för få deltagare ställs in. Utvecklingen går mot
färre lärarledda lektioner och större fokus på studenternas
inlärning och eget ansvar för studierna. Kurserna får fler
moment av projektarbeten, seminarieform etc.

Universitetets relativa litenhet ger god kontakt mellan
studenter och lärare. Många examinerade ingenjörer och
forskarutbildade upprätthåller kontakten med universitetet
och återkommer ofta med frågor/råd och forskningsupp-
drag. Institutionerna har därför god kännedom om var de
examinerade är verksamma.

Institutionerna och avdelningarna har ett brett natio-
nellt och internationellt kontaktnät. De bedriver även en
mängd forsknings- och utvecklingsprojekt som har initie-
rats av företag i regionen. Den samlade kunskap som detta
ger, kommer även studenterna i grundutbildningen till
godo. Inom de områden där Luleå tekniska universitet är
ledande och har särskild kompetens finns ett brett stöd
från det regionala, men framför allt från det nationella,
näringslivet.

Utbildningarna inom det tekniska området är en vik-
tig del i utvecklingen av industri, företag, myndigheter och
organisationer i Norrland. Efterfrågan på våra examinerade
civilingenjörer och erfarenheterna från det internationella
studentutbytet visar att grundutbildningen håller hög
nationell och internationell nivå.

CIVILINGENJÖRSUTBILDNING
Inom civilingenjörsutbildningarna finns 11 program 
med sammanlagt 510 nybörjarplatser:
◗ Datateknik  ◗ Elektroteknik  ◗ Teknisk fysik
◗ Rymdteknik  ◗ Maskinteknik  ◗ Industriell arbetsmiljö
◗ Industriell ekonomi  ◗ Samhällsbyggnadsteknik
◗ Väg- och vattenbyggnad  ◗ Industriell kemi
◗ EEIGM – internationell materialteknik 

Sökalternativ: Öppen ingång, studenterna väljer under 
vårterminen i årskurs ett vilket program de vill följa.

MÅL

Mål enligt regleringsbrevet:
Enligt universitetets utbildningsuppdrag i regleringsbrevet
ska antalet examina inom civilingenjörsutbildningarna
uppgå till 1 100 under åren 1997-1999.

Universitetsstyrelsen fastställde i maj den strategiska planen
för perioden 1997-2000. För civilingenjörsutbildningarna
finns följande mål:
• Tydliga och attraktiva profiler på utbildningsprogram-

men ska utvecklas.
• Examinationsgraden ska öka till minst 80 % med 

bibehållen 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 datorarbetsplat-

ser, att datorn blir ett effektivt redskap i undervisningen.
• Rekryteringen ska förbättras så att alla program har 

minst två förstahandssökande per plats.
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STUDENTER

Konkurrensen om studenterna inom teknikområdet är
hård och Luleås läge i en glest befolkad region innebär ett
stort behov av rikstäckande rekrytering. Rekryterings-
arbetet är därför en prioriterad verksamhet. Det är en 
långsiktig överlevnadsfråga att ständigt förbättra studentre-
kryteringen.

Hösten 1997 hade 854 studenter en civilingenjörs-
utbildning vid Luleå tekniska universitet som sitt första-
handsval. Detta är en blygsam ökning från föregående år
med ca 6 %. En glädjande trend är att antalet förstahands-
sökande nu ökar för tredje året i rad.

Det nya programmet, rymdteknik, fick 135 första-

handssökande till 15 platser, antagningen ökades till 30
studenter. Även öppen ingång och industriell ekonomi
hade bra söktryck med över två förstahandssökande per
utbildningsplats. En bekymmersam minskning av antalet
förstahandssökande har noterats för sex av programmen.
Framför allt minskningen på samhällsbyggnadsteknik samt
väg- och vattenbyggnad är oroväckande.
Samhällsbyggnadsteknik och industriell kemi hade färre än
en sökande per planerad utbildningsplats.Totalt uppfyllde
endast tre av programmen den strategiska planens mål om
minst två förstahandssökande per utbildningsplats.Trots
detta fyllde samtliga program sina platser och antalet nyan-
tagna studenter fortsätter att öka.Totalt antogs 557 studen-
ter till civilingenjörsprogrammen vilket kan jämföras med
hösten 1996 då 527 studenter antogs.

För första gången var andelen kvinnor av nybörjarna
över 30 % - nämligen 31 %.Andel kvinnor av nybörjarna
var över 40 % på följande program: samhällsbyggnadstek-
nik, industriell arbetsmiljö, industriell ekonomi, EEIGM
och öppen ingång medan teknisk fysik, datateknik och
elektroteknik har under 10 % kvinnor.

Civilingenjörsutbildningarna rekryterar studenter från
hela Sverige.Andelen studenter från Götaland och
Svealand har ökat.

VERKSAMHET

Hösten 1997 startade det nya programmet rymdteknik.
Under året har universitetet beslutat att starta ytterligare ett
program hösten 1998: träteknik, som kommer att förläg-
gas till Skellefteå.

En tydlig tendens är att kursansvariga vid omarbetning
av kurser tar med miljöaspekter som en del i kursinne-
hållet. Miljöaspekten integreras i stället för att studeras i
särskilda kurser.

Universitetet har under året deltagit i nationella utvär-
deringar av programmen industriell ekonomi, samhälls-
byggnadsteknik, väg- och vattenbyggnad samt maskintek-
nik. Resultaten av utvärderingarna färdigställs våren 1998.

Antalet studenter inom teknisk sektor som förlägger
en del av sin utbildning utomlands har ökat. Luleå tek-
niska universitet har genom EUs utbildningsprogram
Socrates avtal med universitet i flera europeiska länder.
Universitetet är, tillsammans med ett stort antal tekniska
högskolor och universitet i de nordiska länderna, anslutet
till Nordplus vars syfte är att öppna universiteten för nor-
diska studenter. Universitetet har dessutom bilaterala avtal
för teknologer med tolv nordamerikanska universitet, samt
många kontaktskolor i USA. Dessutom finns avtal med
universitet i Australien och Singapore. En bidragande orsak
till intresset för utlandsstudier är EEIGM, som är en inter-
nationell civilingenjörsutbildning i materialteknik. Sedan
läsåret 1994/95 har omfattningen av internationaliseringen
mätt i antal studenter mer än fördubblats.

Ansökningar civilingenjör

94/95

95/96

1996

1997

Antal förstahandssökande, antal antagna och 
andel kvinnor av de antagna.
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Geografisk spridning
Götaland Svealand Norrland Norrb Utlandet

+ Sk-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%

Antal civilingenjörer som studerat
minst en termin utomlands under
1997 (examensarbeten ej medräk-
nade).

Antal förstahandssök.

Antal antagna

Andel kvinnor

544

672

805

854

502

535

527

557

25%

27%

25%

31%

Antal utländska teknologer som
studerat minst en termin vid 
universitetet under 1997.

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

94/95

95/96

1996

1997

IN UT

114

145

95

56 64

82

120 
(varav 27 EEIGM-studenter)

133
(varav 35 EEIGM-studenter)

(varav 36 EEIGM-studenter)

(varav 27 EEIGM-studenter)



Universitetet ger sedan många år, genom institutionen för
arbetsvetenskap, en mastersutbildning, Master of Science
in Ergonomics. Hösten 1997 började 17 studenter från tio
länder programmet.

Utbudet av kurser på engelska har successivt ökat, en
utveckling som är av stor betydelse för studentutbytesverk-
samheten.

Fyra lärare från de tekniska institutionerna har under
1997 fått sina ansökningar om lärarutbyte beviljade av
Högskoleverket. Utländska lärare har då ersatt universite-
tets lärare under den tid (vanligtvis 6-8 veckor) som de
tjänstgjort vid utländska universitet.

RESULTAT

Den genomsnittliga prestationsgraden var 88 %, vilket in-
nebär att varje teknolog i genomsnitt presterar 35 poäng
per läsår. Prestationsgraden har de senaste åren varierat
mellan 87 och 92 %.

Antalet registrerade studenter på något av civilingen-
jörsprogrammen har de senaste åren haft en årlig öknings-
takt med ca 10 % och var 1997 uppe i 2 517 studenter. De
avhopp som sker från studierna kompenseras till stor del av
antagningar till högre årskurser.Totalt har 2 534 studenter
antagits till årskurs ett fr o m  läsåret 1992/93 t o m  läsåret
1996/97.

Antalet examinerade under 1997 var 373, vilket är det
högsta antal som är uppmätt under en ettårsperiod.

Examinationsfrekvensen beräknat på hur många som
antogs fem år tidigare blir 81 %. Motsvarande för 1996 är
64 %. Ökningen av examinationsfrekvens är en tydlig ten-
dens, men målet med 80 % examination anses inte helt
uppfyllt sett i ett längre perspektiv. För att säkerställa siff-
rorna krävs en uppföljning på individnivå, vilket kommer
att göras under 1998.

Andelen examinerade civilingenjörer borde vara
betydligt högre med tanke på den relativt höga presta-
tionsgraden och det höga kapacitetsutnyttjandet. En orsak
kan vara att många studenter läser fler kurser och har
betydligt fler poäng än examen kräver.

HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNING
Inom högskoleingenjörsutbildningarna finns 8 program 
med sammanlagt 220 nybörjarplatser:
◗ Vattenkraft, Jokkmokk  ◗ Industriell design, Luleå  
◗ Elektronik  ◗ Maskin, Luleå  ◗ Maskin kval., Skellefteå  
◗ Data, Skellefteå  ◗ Data, Luleå  ◗ GIS, Kiruna

Målet är att de färdiga ingenjörerna ska vara förtrogna med
etablerad teknik för att kunna nyttja och delta i utveckling-
en av denna. Examinationsmålet är, enligt strategiska pla-
nen, att 80 % av de antagna studenterna ska ta examen.

Inför hösten 1997 beslutades att inte göra någon
antagningen till elkraftutbildningen i Skellefteå. Utbild-
ningen har under några år haft dålig rekrytering, trots stor
efterfrågan på elkraftingenjörer. Diskussioner med bransch-
företrädare från de större kraft- och industriföretagen i
Norrland har lett till att frågan om en ny elkraftutbildning
ska utredas.

Universitetet har i samarbete med Jokkmokks kom-
mun och Vattenfall vattenkraft startat en ingenjörsutbild-
ning i vattenkraftteknik i Jokkmokk.Av 35 studenter med
förstahandsval registrerades 23. I Jokkmokk finns världs-
unika möjligheter till laborativa inslag i undervisningen
genom Vattenfalls utbildningsaggregat.

I Luleå antogs för första gången studenter till program-
met industriell design. Utbildningen lockade många 
sökande, 53 % av de antagna var kvinnor.
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Examinationsgrad
94/95

95/96

1996

1997

MÅL

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

72%

63%

64%

81%

80%

Nyckeltal
CIVILINGENJÖRSUTBILDNING

1994/95 1995/96 1996 1997

Antal förstahands-
sökande per plats 1,2 1,5 1,8 1,7

Totalt antal sökande 5182 5534 6249 7276

Antal antagna åk 1 502 535 527 557

Helårsstudenter 1871 2153 2145 2264

Helårsprestationer 1732 1890 1927 1995

Antal examina 293 273 276 373

Andel kvinnor av antagna 25% 27% 25% 31%

Andel kvinnor totalt 24% 27% 27% 27%

Internationellt, ut- 
resp. inresande stud. 64/56 82/ 95 120/ 145 133/114

Ansökningar högskoleingenjör

94/95

95/96

1996

1997

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

Antal förstahandssök.

Antal antagna åk1

Andel kvinnor166

177

199

275

125

131

194

214

10%

15%

16%

22%
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En omfattande omstrukturering av den tidigare bygg-
ingenjörsutbildningen resulterade i en ny utbildning – 
projektingenjör – med inriktning mot kostnads- och miljö-
effektiva byggnader. Denna utbildning startar hösten 1998.

Antalet förstahandssökande till högskoleingenjörsut-
bildningarna har visserligen ökat för femte året i följd,
men tre program fyller inte sina platser. Dessa tre program,
maskiningenjör och elektronikingenjör i Skellefteå samt
GIS-ingenjör i Kiruna, har under flera år haft rekryte-
ringsproblem. Utbildningarna fyller en viktig funktion 
för näringslivet i regionen. Det krävs dock väsentligt för-
bättrad rekrytering för att universitetet långsiktigt ska
kunna bedriva ingenjörsutbildning inom dessa områden.

Utbildningarna rekryterar i huvudsak lokalt, huvud-
delen av studenterna kommer från Norrbotten och
Västerbotten.

Under 1997 producerade 410 helårsstudenter 342 hel-
årsprestationer, dvs en prestationsgrad på 83 %, motsvaran-
de siffra för 1996 var 74 %.

Under året utfärdades 52 examina vilket är en oaccep-
tabelt låg siffra med tanke på att 125 studenter antogs tre
år tidigare. En orsak är dock att många tar till vara möjlig-
heten att fortsätta sin utbildning till civilingenjör.

TEKNISKT BASÅR OCH 
DATATEKNISK INGÅNG FÖR TJEJER
Söktrycket till basårsutbildningens 60 platser har de
senaste åren legat på ca 2 per plats, vilket det även gjorde
1997. Prestationsgraden var 106 %.Av de 66 studenter
som antogs hösten 1996 har 38 fortsatt på ingenjörs- eller
civilingenjörsprogrammen.

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
högskoleingenjörsexamen 80 eller 120 poäng eller till
civilingenjörsexamen.

YTH
YTH har 120 årsstudieplatser fördelade på 60 platser i
Luleå respektive Skellefteå. I Luleå finns inriktningarna
väg- och anläggningsteknik och verkstadsteknik.
I Skellefteå finns träteknik och verkstadsteknik. Under
1997 startade programmet väg- och anläggning med 18
studenter, och programmen träteknik och verkstad i Skel-
lefteå med tillsammans 17 studenter.

YTH har haft stora rekryteringsproblem i tre-fyra år
och problemet har accentuerats under 1997.Anledningen
anses vara den successiva neddragningen av studiefinansie-
ring samt konkurrensen från kvalificerad yrkesutbildning
(KY) och Kunskapslyftet.

Prestationsgraden var under året 81 % (67 helårsstu-
denter och 54 helårsprestationer). 37 studenter har exa-
minerats.

Kurserna vid  YTH utgår från studenternas yrkeserfa-
renhet, s k problemorienterad undervisning. Under perio-
den har utbildningsplaner reviderats och förbättrats i samar-
bete med de större arbetsgivarna i Norrbotten och
Västerbotten. Under hösten initierade fakultetsnämnden en
total översyn av universitetets YTH-verksamhet.

Nyckeltal
HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNING

1994/95 1995/96 1996 1997

Antal förstahands-
sökande per plats 0,9 1 0,9 1,3

Totalt antal sökande 836 1 200 1 442 2 031

Antal antagna åk 1 125 131 194 214

Helårsstudenter 255 249 342 410

Helårsprestationer 242 208 254 342

Antal examina 87 46 23 52

Andel kvinnor av antagna 10% 15% 16% 22%

Andel kvinnor totalt 10% 12% 12% 20%

Nyckeltal
ÖVRIG TEKNISK UTBILDNING

1994/95 1995/96 1996 1997

Antal antagna åk 1 217 148 129 164

Helårsstudenter 160 195 181 207

Helårsprestationer 147 181 200 187

Antal examina 49 57 56 59

Andel kvinnor av antagna 32% 55% 59% 43%

Andel kvinnor totalt 29% 53% 44% 44%
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Fortbildning 
och vidareutbildning
Förutom uppdragsutbildning, som finns redovisat under
egen rubrik, erbjuder universitetet fortbildning och vidareut-
bildning till yrkesverksamma genom att:
• Anta externa personer till kurser som ges inom 

ordinarie program.
• Erbjuda särskilda kurser (fristående kurser) på hel-,

halv- eller kvartsfart avsedda för yrkesarbetande.
Omfattningen av denna verksamhet är alltför blygsam.
Under 1997 erbjöds endast fem fristående kurser, varav två
ställdes in på grund av för få anmälningar. De kurser som
genomfördes omfattade tillsammans 21 poäng.

MÅL

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

nen av fortbildning, vidareutbildning och uppdragsut-
bildning inom sina utbildningsområden.

• Vidareutbildning ska utvecklas innehållsmässigt och 
pedagogiskt i samverkan med företag och organisatio-
ner.

• Nya former för distansutbildning och användning av 
informationsteknik ska utvecklas.

En svårighet i sammanhanget är att institutionerna inom
de mest attraktiva teknikområdena, framför allt data, har
personalbrist. Dessutom påverkas efterfrågan av det faktum
att många företag i närregionen är små företag med ett fåtal
anställda. Även om de är intresserade av vidareutbildning
har de svårt att avvara personal. Modern teknik – distans-
undervisning och informationsteknik – kan innebära en
förbättring så att kurserna finns tillgängliga när det passar
kursdeltagarna.

Uppdragsutbildning
Centek arbetar på uppdrag av universitetet med marknads-
föring och försäljning av uppdragsutbildning, både regio-
nalt och internationellt. Inom den tekniska fakulteten är
den viktigaste målgruppen gruvingenjörer och miljöansva-
riga. Under 1997 har två utbildningar på tillsammans 
13 veckor givits. 52 personer deltog i utbildningarna.

I Skellefteå genomförs uppdragsutbildning genom 
Centek i elkraftämnen, träteknik och produktions-
teknik.

Forskning 
och forskarutbildning
Vid årets utgång fanns 53 professurer vid den tekniska
fakulteten, av vilka 49 var besatta.Av professurerna innehas
två av kvinnor. Professurer under tillsättning är: männis-
ka/maskin, arbetsvetenskap i samarbete med Högskolan i
Karlskrona/Ronneby samt datorstödd maskinkonstruktion
i samarbete med Högskolan i Dalarna.

Som en följd av universitetets omorganisation har ett
antal professurer inom institutionen för industriell ekono-
mi och samhällsvetenskap flyttats till filosofisk fakultet.
Tre av professurerna, de inom områdena industriell logis-
tik, industriell organisation samt kvalitetsteknik och statis-
tik, kvarstår inom teknisk fakultet.

MÅL

Mål enligt regleringsbrevet:

Licentiatexamen räknas som en halv examen. En doktors-
examen där licentiatexamen tidigare tagits ut räknas som
en halv doktorsexamen. För perioden 1997-1999 är målet
för andelen kvinnor bland nyrekryterade professorer minst
8 %.

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.
Alla som anställs vid universitetet ska ha nått docent-
kompetens inom fem år.

• Hälften av de forskarstuderande ska tillbringa minst sex 
månader av sin utbildningstid utomlands.

• Sammanhållna forskarskolor, med projekt i samarbete 
med näringslivet, ska vara etablerade.

Examensmål för forskarutbildningen 
inom tekniska fakulteten

Fakultetsgrupp 1997-1999 2000-2002 2003-2005

Teknisk fakultet 144 185 190
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Vi bjöds in för att 
diskutera samarbete

Eric Björkman, vd för dataföretaget
Propac, ser glad ut när han berättar
om det första mötet där professor
Delsing frågade de församlade före-
tagarna:
– Vad behöver ni i fråga om forsk-
ning och utveckling inom elektro-
nikområdet? 

En ovanlig och okonventionell
kontakt hade knutits.

Teknikbrostiftelsens vd Roger
Jacobsson och Jerker Delsing, profes-
sor vid Luleå tekniska universitet,
hade bjudit in utvalda elektronikföre-
tag från hela länet för att diskutera

samarbete och utveckling.
Propac tillverkar kundanpassade

datorer för tuffa miljöer som t ex
industrier, fartyg och flygplan. Kunder
är bland andra ABB och försvaret.
Med EUs nya, stränga EMC-direktiv
blev plötsligt kostnaden för testningar
alltför hög i förhållande till Propacs
korta serier.

– Det kändes tungt. Det var som
att slå undan fötterna på oss som till-
verkar kundanpassat, säger Eric
Björkman.

Ur det givande mötet på universi-
tetet har det nu kommit något som
bland annat kan bli en lösning på
Propacs problem: EMC Center.

TESTER I LABBET
EMC Center är en resurs inom områ-
det elektromagnetisk kompabilitet.
Verksamheten består av testlaborato-
rium, bollplank, utbildning och forsk-
ning.

– I labbet kan vi testa medan pro-
duktutvecklingen pågår och även efter
uppdateringar av godkända produkter,
säger Eric Björkman.

Produkter under utveckling kan
alltså provtestas för att minimera
kostnaden för CE-certifikatet. Redan
utfärdade CE-certifikat kan garante-
ras efter uppdatering, med en säker-
het som Propacs krävande kunder 
kan godkänna.

– Varje test i ackrediterat labora-
torium kostar ca 70 000 kr, Det är
mycket värt att inte behöva göra flera
testningar innan man får sitt certifi-
kat, menar Eric Björkman.

LÖNSAMT ATT FÖRHINDRA
STÖRNINGAR
Hela elektronikbranschen har nytta av
EMC center och den forskning som
bedrivs där. EMC betyder elektromag-
netic compability. Problemen växer
med att elektriska apparater stör,
eller störs av, andra apparater i sin
omgivning.Tydliga exempel är flyg-
plansutrustning och medicinsk utrust-
ning som kan störas av t ex mobiltele-
foner.

– Tänk om vi i Norrbotten skulle
bli duktiga inom detta gigantiska
område, säger Eric Björkman. Det
kan t ex handla om att göra effektiv
och säker inkapsling till elektronisk
utrustning. Det finns en enorm mark-
nad för det. På Propac får vi själva
prova oss fram med olika plåtlådor
och tätningar. Det borde vara ett
framtidsområde för verkstadsindu-
strin.

– Det blir lätt så att var och en
sitter på sin egen kammare och fun-
derar. Jag upplevde universitetets
inbjudan som ett tecken på en ny
inställning, säger Eric Björkman.
Vi måste samarbeta om vi ska hinna
med i den snabba utvecklingen.

Eric Björkman, vd Propac.
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I den strategiska planen för 1997-2000 finns följande mål
för den tekniska fakultetens forskning:
• Minst 25 projekt ska vara finansierade inom något av 

EUs 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 synas i mass-
media en gång per år.

• Antalet kvinnliga professorer ska vara minst tre.
• En satsning ska göras på forskningsområdena informa-

tionsteknik, matematik, miljö och energiteknik.
• Samverkan med näringslivet ska ha stärkts väsentligt, så 

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

VERKSAMHET 

Fakultetsanslaget för 1997 uppgick till 160,9 mnkr,
inklusive lokaler. Fakultetens forskning har sin tyngdpunkt
inom områdena maskin och verkstad, anläggning, berg,
bygg och miljö samt arbetsvetenskap. En förstärkning har
skett inom området data, informationsteknik och kemi.
Forskningen under året har förutom den ordinarie verk-
samheten följt den strategiska planen från 1995 med
inriktning på de ”arenor” som identifierats och för vilka
5,3 mnkr av fakultetsanslaget har avsatts.

En lätt modifiering av verksamheten har skett och arenor-
na har fått nya rubriker:
◗ Produkt- och produktionsteknik
◗ Processteknik och automation
◗ Människa, teknik, organisation
◗ Distansöverbryggande informationsteknik
◗ Resurs- och miljöteknik
◗ Infrastrukturteknik

Under året har 16 projekt bedrivits med finansiering från
EUs ramprogram. Exempel på projekt är:
• Återanvändning av plastkompositer till nyttiga produkter

med särskild inriktning på bullerbekämpning.
• Metod för att radikalt reducera emissioner av kolmon-

oxid och oförbrända kolväten under starten för små 
vedeldade pannor.

• Konstruktion av distribuerad utvecklingsmiljö.
• Förbättrad produktion av betongkonstruktioner.
• Utveckling och konstruktion av en röntgenbaserad 

scanner som kan detektera inre defekter i sågtimmer.

Under 1997 har EUs strukturfonder varit med och
finansierat 14 projekt. Dessa projekt återfinns inom bl a
följande områden: industriell design, kvalitetsteknik, pro-
duktionsteknik, träteknik, industriell elektronik, geografisk
informationsteknik och konstruktionsteknik.

I tabellen redovisas de största enskilda forskningsfinansiärerna.

Universitetet deltar i ett stort antal strukturfondsprojekt och EU-pro-

jekt. Redovisningsmässigt är det svårt att härleda alla bidragsintäkter

från EU-medel eftersom de utbetalande myndigheterna/företagen vari-

erar beroende på vem som är projektägare/koordinator i projekten.

I Nuteks bidrag på 28 mnkr ingår exempelvis 6 mnkr som avser

strukturfondsmedel. Förändringen av forskningsfinansieringen har lett

till att universitetet bundit upp delar av fakultetsanslaget som motfi-

nansiering i ett flertal projekt. Ökar detta kan det på sikt leda till att

den inomvetenskapliga forskningens finansieringsmöjligheter krymper.

Finansieringen från EU och EUs strukturfonder gäller under en viss

period, vilket innebär att den långsiktiga finansieringen för t ex vissa

professurer måste lösas. En annan tydlig förändring när det gäller den

bidragsfinansierade forskningen är att de redovisningsmässiga kraven

ökat betydligt. Följs inte kraven är risken stor för återbetalningsskyl-

dighet till finansiären.

De största enskilda forskningsfinansiärerna

1994/95 1995/96 1996 1997

FRN 4 302 4 309 542 1 592

Rådet för arbetslivsforskning 8 212 4 220 4 390 2 646

Norrbottens forskningsråd 2 508 4 523 3 476 3 560

NFR 3 953 3 558 4 314 3 561

Länsstyrelse, EUs strukturfonder 4 600

Kommunikationsforsk. beredningen 2 224 3 234 5 562

BFR 5 142 4 355 5 076 7 020

TFR 12 466 13 101 11 439 9 793

EU-medel + utländska företag 1 836 6 429 7 052 15 606

(fr o m 1997 enbart EU-medel)

Nutek 25 908 23 417 22 754 28 278

Summa 64 327 66 136 62 277 82 218
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Den 1 januari 1997 lades centrum för kvinnoforskning
ned som organisatorisk enhet. Den verksamhet som cent-
rat bedrivit överfördes i huvudsak till avdelningen genus
och teknik. De medel som universitetet avsatt, 700 tkr, har
använts för att finansiera dels en forskarassistenttjänst med
särskild inriktning mot teknikvetenskap, dels arbete med
att sprida information om kvinnoforskning både nationellt
och internationellt.

För direkt stöd till forskning och forskarutbildning
inom området kvinnor och teknik avsatte fakultetsnämn-
den 1 365 tkr. Fyra doktorander har kunnat beredas tillfäl-
le till forskarutbildning. Under 1997 har en lektor uppnått
docentkompetens.

Träområdet expanderar. Professurerna i träteknik och
trämaterialteknik har tillsatts. Luleå tekniska universitet
har lett programarbetet och blir programvärd för det
nationella forskningsprogrammet Trämekaniska pro-
grammet som finansieras med hjälp av Stiftelsen för stra-
tegisk forskning. Syftet är att öka svensk vidareförädling av
sågade trävaror.

KK-stiftelsen har beviljat en satsning på en ny forskar-
skola inom mineral- och bergteknik. Forskarskolan ska
drivas i nära samarbete med svenska gruvföretag.

I anknytning till CDT, Centrum för distansöver-
bryggande teknik, har världsunika forskningsresultat pre-
senterats, bl a en metod för snabba vägvalsbeslut i routrar
på Internet. Grunden är en ny snabb algoritm som utar-
betats vid institutionen för systemteknik. CDT har också
utvecklat ett datorstöd för samarbete på distans, mStar, som
gör det lätt för internetuppkopplade datoranvändare att
delta i kurser och möten. Ett antal företag har avknoppats
som ett resultat av forskningsframstegen. CDT är också en
av drivkrafterna bakom den länsgemensamma satsningen
IT Norrbotten. Framgångarna är en följd av den goda
samverkan mellan olika universitetsinstitutioner, företag
och samhällsförvaltningar som också skapat CDT.

Centrum för högpresterande cement – CHPC har
bildats för fortsatt forskning inom området höghållfast
cement, där universitetet har spetskompetens.Arbetet 
bedrivs inom ramen för tre EU-projekt, och materialet
bedöms ha både kommersiell potential och internationellt
intresse.Användningsområdet är broar, hus och andra kon-
struktioner med höga krav på hållfasthet.

Inom energiområdet har universitetet under flera år
varit en drivande kraft. Det har bl a resulterat i en värme-
panna med extremt hög verkningsgrad och låga halter av
föroreningar i utsläpp och två nya EU-projekt, där Luleå
tekniska universitet är koordinator.

Polhemslaboratoriet, ett Center of Excellence del-
finansierat av Nutek, har startat fas två som inriktas mot
produktutveckling.Verksamheten är väl fungerande med
gott samarbete med intressentföretagen. Med Polhems-
laboratoriet som en drivkraft har kontakterna med

näringslivet även utvecklats väl på andra områden inom
institutionen för maskinteknik.

Mimer, också ett Center of Excellence delfinansierat
av Nutek med en mängd stora nationella företag som
intressenter, har påbörjat fas två i sin verksamhet. Ett pro-
jekt som uppmärksammats nationellt behandlar utvinning
av ädla metaller fr a guld ur kretskort från datorer.

Polhemslaboratoriet och Mimer utvärderades under
året av en internationell utvärderingsgrupp och båda
bedömdes vara av hög klass.

EMC, Electromagnetic Compability Center vid insti-
tutionen för systemteknik arbetar med störningar kring
elektronisk utrustning. Enklast exemplifieras detta växande
problem med mobiltelefoners inverkan på flygplansutrust-
ning eller medicinsk apparatur.Verksamhetsfältet omfattar
också störfält på datanät. Nutek har beviljat 3 mnkr till ett
projekt om ”barriärer” kring datakablar, dvs hur man ska
särskilja, ta emot och hantera den riktiga signalen.

Under 1997 startade arbetet med forskningsprogram-
met MiMi, Mitigation of the environmental impact
from mining waste, i samarbete med svensk gruvindus-
tri. Programmet löper 1998-2000 och omfattar totalt 
40 mnkr. För Luleås del är omfattningen ca 2 mnkr/år.

Inom kemisk apparatteknik har en professur inrättats
och besatts. Stöd från AssiDomän och Kempe-stiftelsen
har gjort satsningen möjlig. Satsningen har kompletterat
och stärkt både forskningen och grundutbildningen.

En professur har inrättats och tillsatts i industriell
design. Vid institutionen för arbetsvetenskap är forskning-
en inriktad på att utveckla arbetsmiljöer så att de är ända-
målsenliga för människan. Den nya professuren innebär
fördjupning. Samarbete sker t ex med Polhemslaboratoriet
inom området produktutveckling.

Fakulteten har också inlett arbetet med att förbereda
bildningen av ett järnvägstekniskt forskningscentrum
tillsammans med företag som har anknytning till järnvägs-
transporter.Tre forskningsprojekt pågår inom området.
Verksamheten har starkt industriellt stöd och Luleå teknis-
ka universitet har kompetens i internationell särklass inom
området tunga transporter.

Kvinnliga forskarskolan är inne på sitt tredje år.
Fem licentiatexamina har hittills avlagts. Under året besök-
te Kvinnliga forskarskolan tillsammans med rektor
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA
och höll två workshops om kvinnor och teknik, tillsam-
mans med amerikanska kollegor.

Doktorandsektionen genomförde i början av året en
enkät bland sina medlemmar kring forskarutbildningen.
Det framkom en del kritik. En arbetsgrupp tillsattes och har
efter analys föreslagit att en ny fakultetsarvoderad befattning
som forskarutbildningsansvarig ska inrättas. Denne ska vara
stöd och diskussionspartner för handledare samt ansvara för
den allmänna tillsynen av fakultetens forskarutbildning, pla-
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nering av gemensamma kurser, information, uppföljning
och utvärdering samt handledarutbildning. De positiva erfa-
renheterna från den kvinnliga forskarskolans arbetssätt blir
en god vägledning.

Doktorandernas internationalisering har samma
omfattning som förra året.Tolv av fakultetens doktorander
har bedrivit en del av sin forskarutbildning utomlands,
medan 16 utländska doktorander studerat vid vårt univer-
sitet. Nya vägar måste sökas för att öka denna. I första
hand kommer insatser att göras för att stärka deltagandet i
TMR,Training and Mobility of Researchers.
Universitetets medverkan i TTA,Technotransfer AB, har
lett till möjligheten att sända tre doktorander/examensar-
betare till verksamheten i Cern.

Lärarnas möjlighet att delta i både forskning och
undervisning varierar avsevärt inom fakulteten.
Fakultetsnämnden har även under detta år fördelat särskil-
da medel till matematik och fysik för att lärare i dessa
ämnen ska få möjlighet att bedriva forskning under
åtminstone 25 % av sin tid. Flertalet forskningsintensiva
ämnen uppfyller väl den strategiska planens mål medan 
t ex matematik och fysik, som har låg andel externa medel
p g a att de är grundutbildningsämnen, har svårt att uppnå
målet.

Den statliga satsningen på samarbete med utländska
elituniversitet som pågått under tre år upphörde vid års-
skiftet 1997/98. Den verksamhet som bedrivits med kon-
taktuniversiteten INPL i Nancy, Frankrike och Clarkson
University i USA har varit mycket positiv för de tre par-
terna, men kan inte finansieras inom universitetets ekono-
miska ramar varför verksamheten mest troligt kommer att
reduceras till ett minimum.

RESULTAT

Universitetets forskare ökar kontinuerligt sin vetenskapliga
publicering och det totala antalet publicerade artiklar upp-
gick totalt till 425 under 1996/97. Det är en ökning med
59 artiklar jämfört med föregående år, trots en minskning
med tre forskningsavdelningar. Under den senaste treårs-
perioden har antalet publicerade arbeten för vetenskapliga
konferenser varit relativt konstant medan antalet publice-
rade artiklar med vetenskaplig granskning för internatio-
nella tidskrifter har stigit med 50 %. Den positiva utveck-
lingen under treårsperioden bör ses som en effekt av det
samlade kvalitetsarbete som universitetet bedriver.

Antalet doktorsexamina steg till 31 under 1997.
Av dessa var 7 kvinnor, vilket motsvarar 23 %.Antalet
licentiatexamina under samma period ökade till 46 varav
13 kvinnor, motsvarande 28 %. Den glädjande trenden i
antalet examinerade kvinnliga doktorer håller alltså i sig
och kommer troligen att förstärkas i framtiden eftersom
antalet examinerade kvinnliga licentiater också ökar. Det
har flera orsaker, men etableringen av den kvinnliga for

skarskolan är förmodligen den viktigaste orsaken. Årets
resultat innebär att nästan var tredje examinerad teknisk
licentiat är kvinna.

Under året har 43 doktorander påbörjat sin forskarut-
bildning.Av dessa är 13 kvinnor.

Inom den tekniska fakulteten fanns vid årets utgång
219 doktorandtjänster, fördelade på 63 kvinnor och 156
män, alltså 29 % kvinnor. Motsvarande siffror för föregåen-
de år var 58 kvinnor av det totala antalet av 200 dokto-
randtjänster.

Universitetets mål är att examinera en doktor per fors-
karutbildningsämne och år. Jämfört med föregående år lig-
ger resultatet närmare målet, den genomsnittliga tiden per
ämne är en examinerad doktor på 22 månader (1996: 24
månader). För licentiater är motsvarande siffra 15 månader
(1996: 17 månader). Den ökade frekvensen är positiv men
bör ytterligare förstärkas för att nå målet i den strategiska
planen.

Den genomsnittliga tiden för en doktorand vid uni-
versitetet fram till doktorsexamen var 1997 6,97 år.
Motsvarande siffra för 1996 var 6,45 år. Genomsnittstiden
kan vara missvisande lång på grund av universitetets sats-
ning på kompetenshöjning för adjunkter, som visserligen
är lyckosam, men där tiden fram till doktorsexamen ofta
blir längre.

Inga examenspremier till nyblivna doktorer har utbeta-
lats.

Avlagda examina inom forskarutbildningen

År Dokt. % Dokt. Lic. % Lic.

kvinnor kvinnor män kvinnor kvinnor män

1994/95 3 13 20 7 15 39

1995/96 5 20 20 7 19 29

1996 5 17 24 9 20 37

1997 7 23 24 13 28 33

Vetenskapliga publikationer
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97

Internationella
tidskrifter 149 141 177 219

Konferensbidrag 123 195 189 206

Totalt 272 336 366 425



Jag var en av de 25 första i Sverige som valde 

att gå EEIGM. Det är en civilingenjörsutbildning

inom materialteknik, 210 poäng.

Jag var i Grenoble och pluggade franska när mamma ringde och tyckte

att jag borde börja tänka på framtiden. Hon hade hört om en civil-

ingenjörsutbildning i Luleå inom materialteknik, med språk och vardag 

i andra länder. Jag behövde inte veta mer. Det verkade jätteintressant.

De två första åren innebar ett ganska vanligt studentliv uppe i den kalla norden. Matte, fysik, vär-

melära, tentor, tentapub, bastubad, studentgemenskap och skidåkning. Men under hela tiden så vet

man att det kommer mera. Efter en intensivkurs i franska, en vecka in på sommarlovet efter årskurs

två, åkte jag hem och packade för en ny etapp i livet: Nancy, Frankrike.

Kulturombytet är inte bara är en dans på rosor. Svenska studenter är vana vid att kunna ha en 

dialog med sina lärare. I Frankrike håller lärarna monolog. Kurserna var väldigt olika i svårhetsgrad

och ärligt talat så tycker jag att de var lite tråkigare än de svenska kurserna. Man lär sig lösa 

A4-långa ekvationer och de numeriska svaren ska vara på millimetern. En fransk lärare anser att

man i verkliga livet bara inte FÅR räkna fel, hur skulle Eiffeltornet då sett ut?? En student från

Luleå kanske har tankebanor som går mer åt datorberäkningar och Beta-formelsamling...

I ett hårdare arbetsklimat lär man sig att säga ifrån och man får skinn på näsan. Språket är givetvis

en bromskloss i början men ger man sig attan på att det ska gå, då går det.Vi blev jättebra mottag-

na av våra klasskamrater som var väldigt nyfikna på hurdana svenskar egentligen var och såg ut.

De blev nog en aning besvikna när vi inte allihop var 1,80 m med linblont hår.

Nancy-tiden innebar mycket slit med tentor och omtentor, språk, uppehållstillstånd, bostad och

bostadsbidrag men också en oerhörd chans att få veta mycket om franska vardagen och inte minst

om sig själv. Man får mindre ”serverat” av skola och elevkår vilket gör att man får ta hand om sitt

eget liv. För mig har det enbart varit nyttigt, men jag ska inte undanhålla att jag gnällde ibland och

längtade hem till Luleå där man VISSTE hur allt gick till.

På samma sätt som Luleå blev mindre spännande efter en tid, blev också Nancy som hemma.

I december var det dags att säga adjö till Nancy och de klasskamrater som skulle till andra univer-

sitet.Vi svenskar var mycket mindre nervösa inför det nya bytet av studieort och land. ”Första-

gångsflyttarna” sprang omkring som yra höns och planerade och dagdrömde och var nervösa.

Utan att vi egentligen märkt det hade vi fått ett lastbilsfl
ak med erfarenheter och Europa 

hade faktiskt krympt.

För mig var det självklart att välja Barcelona.Arbetsklimatet och mentaliteten i Barcelona visade sig

vara vänligare än i Nancy och armbågarna mindre vassa. Universitetet, lärarna och kurserna var en

glad överraskning.Vi fick tentaschema och kursschema för hela terminen FÖRSTA dagen.

Kurserna var jätteintressanta och lärarna intresserade av oss och vårt välmående. Stadens kulturut-

bud är i särklass och fem månader räcker ungefär till att inse hur mycket det finns som man har

missat. Jag är förälskad i Barcelona och kommer att återvända. Man blir lite irriterad över att de

envisas med att prata katalanska så fort de kommer åt, men det är ett litet problem och det är 

faktiskt också denna tvåspråkighet som gör Katalonien så intressant.

Jag har inte ångrat att jag valde EEIGM! Nu när jag har sökt ex-jobb i Sverige märker jag att det

finns intresse för folk med utbildning som kombinerar språk med teknik. Jag kommer nog att jobba

både i Sverige och utomlands.

Tove Mouralt, Kalmar
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UPPDRAGSFORSKNING

MÅL

I den strategiska planen för 1997-2000 finns följande mål
för den tekniska fakultetens uppdragsforskning:

• Samverkan med det omgivande samhället behöver 
utvecklas vidare, särskilt när det gäller att göra universi-
tetets kunskaper och resurser tillgängliga för mindre 
företag och organisationer.

• Struktur och arbetssätt för nyttiggörande av universite-
tets kompetens ska utformas så att verksamheten blir 
tydlig, känd och effektiv.

VERKSAMHET

Universitetets uppdragsforskning inom teknisk fakultet har
ökat något sedan 1996. Det har tagits ett viktigt centralt
initiativ för att öka och effektivisera uppdragsforskningen.
Detta har resulterat i förslaget att starta ett nytt tekniskt
forskningsinstitut med arbetsnamnet LTA, Luleå tillväxta-
kademi. Initiativtagare är Luleå tekniska universitet tillsam-
mans med länsstyrelsen i Norrbotten. LTA ska bli den tyd-
liga ingång till universitetet som näringslivet efterlyser; en
organisation som kan fokusera helt på kunskapsöver-
föringen mellan forskning och företag. Besked från rege-
ringen väntas i den regionalpolitiska propositionen.



30

Filoso
Filosofisk fakultet

Samtidigt som regionen fick sitt första universitet
inrättades den filosofiska fakulteten och universitetet
erhöll ett anslag för forskning inom det filosofiska
området. En filosofisk fakultetsnämnd inrättades den
1 juli 1997.Verksamheten omfattar grundutbildning,
forskning, forskarutbildning, konstnärligt utvecklings-
arbete samt den tredje uppgiften, kunskapsöverföring.
Verksamhetsområdet är mycket brett. Fakulteten
omfattar samhällsvetenskap och humaniora, lärande,
musik och teater. Under våren 1997 har en tillfällig
kommitté, ledd av rektor, arbetat med bl a fördelning-
en av resurser.

Grundutbildning

En faktor som påverkat arbetet under året är universi-
tetets ansträngda ekonomi. Institutionerna har i större
utsträckning övergått till att ge undervisning i större
grupper. Besparingarna har också tvingat fram nytän-
kande i form av andra undervisningsformer och alter-
nativa examinationsformer. För att bibehålla kvaliteten
på undervisningen när antalet lärarledda timmar mins-
kar, har tiden för handledning ökat. Arbetssätt som
innebär att studenterna tar ett mer aktivt ansvar för
inlärningen prövas inom allt fler kurser.

De minskade resurserna innebär en minskning av val-
barheten i och med att kurser med relativt få deltagare
inte kan ges.

SAMHÄLLSVETENSKAP 
OCH HUMANIORA
Under 1997 genomfördes 11 program med sammanlagt 
390 nybörjarplatser:
◗ Ekonomprogrammet
◗ Ekonomprogrammet, åk 1 Skellefteå
◗ Företagsekonomi och fritidsvetenskap, Skellefteå
◗ Internationella ekonomprogrammet
◗ Ekonomi och organisation
◗ Data och systemvetenskap

◗ Informatik och systemvetenskap
◗ Samhällsvetenskapliga program

- inriktning statsvetenskap
- inriktning nationalekonomi
- inriktning rättsvetenskap
- inriktning sociologi

◗ Beteendevetenskapligt program
- inriktning psykologi

Nio program har startat 1993 eller senare. Nio utbild-
ningsprogram leder till magisterexamen.

Fristående kurser bedrivs främst inom de ämnen som
inte representeras som huvudämne i utbildningsprogram.
Dit hör pedagogik (magister), geografi och religion. Även
huvudämnen i utbildningsprogrammen kan läsas som fri-
stående kurs på A- och B-nivå. Studierna kan sedan fort-
sätta på C- resp. D-nivå inom ramen för de olika pro-
grammen.

Utbudet inom det humanistiska området består av 
fristående kurser, det finns inget utbildningsprogram. För
närvarande ges engelska till magisternivå, medan tyska,
historia och litteraturvetenskap ges till kandidatnivå.
Franska och svenska språket ges till B-nivå.

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 sin studietid vid ett utländskt universitet.
• Deltagande i lärarutbyte med andra universitet ska öka 

väsentligt.
• Strukturerade kurspaket ska utvecklas i samarbete med 

länets kommuner.
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ofisk fakultet



STUDENTER

Ökningen av antalet sökande till utbildningsprogrammen
och till fristående kurser på helfart fortsatte under året.
Ökningen av sökande till utbildningsprogrammen uppgår
till 29 % från 1996 till 1997. Även antalet förstahandsan-
sökningar har ökat för samtliga program under de senaste
tre åren.

Det beteendevetenskapliga utbildningsprogrammet
hade drygt tio förstahandsansökningar per plats hösten
1997 och är därmed ett av universitetets mest eftertraktade
program. Data och systemvetenskap hade fem förstahands-
ansökningar per plats. Inriktningen nationalekonomi på
det samhällsvetenskapliga programmet har lägsta antalet
förstahandsansökningar inom fakulteten: 0,4.Trots den låga
siffran var det vid terminsstarten drygt 30 studenter antag-
na till utbildningen.

Cirka två tredjedelar av nybörjarstudenterna kommer
från närregionen, dvs Norrbottens län samt Skellefteå
kommun. I jämförelse med hösten 1996 har andelen stu-
denter från Svealand och Götaland ökat från 19 till 26 %.
Från regionen södra Norrland kommer endast 6 % av
nybörjarstudenterna. Efter avslutade studier blir en lägre
andel kvar i Norrbotten i förhållande till den andel som
rekryterades härifrån. 60 % stannar i Norrland, 30 % flyttar
till Svealand och resterande 10 % till Götaland.

För hälften av programmen var könsfördelningen
jämn. Lägst andel antagna kvinnor har data och systemve-
tenskap med 32 %. Den andra ytterligheten är det sam-
hällsvetenskapliga programmets sociologiska inriktning
med hela 88 % kvinnor.

VERKSAMHET 

Under året fortsatte uppföljningen och utvärderingen av
de samhällsvetenskapliga inriktningarna nationalekonomi
och statsvetenskap. Utvärderingen genomfördes med en
enkät till samtliga studerande, en självvärdering samt en
extern bedömares granskning av utbildningsprogrammets
mål och innehåll. För nationalekonomi framkom bland
annat att kopplingen mellan grundutbildning och forsk-
ning är bra och den internationella profilen utgör en stark
konkurrensfördel för utbildningen. Programmets svaghet
är för närvarande rekryteringen av studenter. För att för-
bättra detta har en satsning på intensifierad information
gjorts. Studenterna som läser statsvetenskap uttrycker
önskemål om fler gästföreläsare samt ökad verklighetsank-
nytning i utbildningen. En diskussion om att införa en
praktiktermin har påbörjats.

Inför höstens antagning minskades antalet platser på
ekonomprogrammet från 90 till 60 i Luleå. Ett antal pla-
nerade fristående kurser ställdes in, takbeloppet för treårs-
perioden gav inte utrymme för all planerad utbildning.

Under 1997 har universitetet fört diskussioner med
Piteå kommun samt företagen Frontec och Ericson om att

Studenter

94/95

95/96

1996

1997

En utbildning har intag vartannat år. Ekonomprogrammet har minskat
antalet utbildningsplatser.
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Antal förstahandssökande

Antal antagna åk 1

395

475

989

1 268

326

348

490

425

Andelen kvinnor antagna till utbildnings-
program inom resp. område

95/96 96/97 97/98

Ekonomi 44% 48% 52%

Data 30% 40% 41%

Samhällsvetenskap 60% 60% 64%

Beteendevetenskap – 84% 81%

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

94/95

95/96

1996

1997

IN UT

58

38

25

13 10

8

40 
(varav 14 int. ek)

61
(varav 24 int. ek)

Nyckeltal
SAMHÄLLSVETENSKAP, HUMANIORA 

OCH BETEENDEVETENSKAP

1994/95 1995/96 1996 1997

Antal förstahands-
sökande per plats 1,2 1,6 2,2 3,3

Totalt antal sökande 3 221 4 236 7 863 10 126

Antal antagna åk 1 326 348 490 425

Helårsstudenter 706 818 907 1 077

Helårsprestationer 621 701 734 966

Antal examina 96 87 156 155

Andel kvinnor av antagna 40% 45% 52% 56%

Andel kvinnor totalt 43% 46% 48% 50%

Internationellt, ut- 
resp. inresande stud. 10/13 8/ 25 40/ 38 61/ 58
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hösten 1998 anta 30 studenter till programmet data och
systemvetenskap, med Piteå som studieort. Denna utök-
ning av antalet platser inom en av datautbildningarna
är mycket viktig och möjliggörs genom ett unikt samarbe-
te. Musikhögskolans lokaler i Piteå kommer att nyttjas och
erbjuda studenterna en god studiemiljö. Modern teknik
för nätbaserat lärande kommer att användas.

Språkområdet har fått en tydlig kompetensförstärkning
i och med att en professor i engelska har anställts. Detta
möjliggör ett kontinuerligt utbud av kurser inom engelska
på C- och D-nivå.Antalet studerande på A- och B-nivå
ökar också kraftigt och utgör en god bas för kommande
kurser på högre nivå.

Under 1997 har en arbetsgrupp tagit fram underlag till
utbildningsplan för ett nytt program: medie- och kom-
munikationsvetenskap. Planeringsarbetet fortsätter med
målet att studenter ska antas hösten 1999.

I enlighet med den strategiska planen skapas attraktiva
profiler med valbara kurser och teman för de samhälls-
vetenskapliga utbildningarna. Förutom tematerminer som
stärker studentens konkurrenskraft på arbetsmarknaden
kommer huvudämnena för flera av programmen att profi-
leras mot de forskningsprofiler som finns inom ämnet.

Antalet studenter som vill förlägga en del av sin
utbildning utomlands har ökat kraftigt. Inom det inter-
nationella ekonomprogrammet erbjuds möjlighet att till-
bringa en termin vid utländskt lärosäte.Av den första kul-
len internationella ekonomer valde 24 studenter att läsa
utomlands hösten 1997. Ett år tidigare var motsvarande
siffra 14. Samarbete, med lärar- och studentutbyte, har
inletts med Case Western University i USA och flera uni-
versitet i Europa, bl a Keele University i Storbritannien.

Luleå tekniska universitet deltar också i EUs utbild-
ningsprogram Socrates, det nordiska samarbetet Nordplus
samt ISEP, the International Student Exchange Program.
Bilaterala avtal finns upprättade med tio nordamerikanska
universitet för samhällsvetarstudenter. Samarbete för stu-
dentutbyte med Kanada har inletts via ett EU-finansierat
projekt:The North Consortium´s Student Mobility
Project.

Tre lärare från det samhällsvetenskapliga utbildnings-
området har under 1997 fått sina ansökningar om lärar-
utbyte beviljade av Högskoleverket. Utbyte har skett med
Kina och Storbritannien. Utländska lärare har ersatt uni-
versitetets lärare under deras tjänstgöring utomlands (van-
ligtvis 6-8 veckor).

RESULTAT 

För perioden 1997-1999 uppgår examensmålet till 325
magisterexamen. Under året har endast 37 studenter tagit
magisterexamen. I förhållande till målet för treårsperioden
är detta alarmerande. Utbildningsprogrammen utmärks av
en kraftig expansion som innebär att antalet studenter

ännu inte nått sitt maximum, och det blir svårt att nå det
uppsatta målet före 2000. En klar tendens bland studenter-
na är att möjligheten till arbete är mer attraktivt än att
avsluta studier på magisternivå.

Systemvetarna utgör en knapp tredjedel av de studen-
ter som tidsmässigt hade möjlighet att avsluta studierna
med en magisterexamen under 1997. För denna kategori
är antalet uttagna magisterexamina extremt lågt (tre st).
Förklaringen till detta står att finna i den goda arbetsmark-
nad som dessa studenter har.

LÄRANDE
Inom pedagogområdet finns 6 program med totalt 
270 nybörjarplatser:
◗ Förskollärare
◗ Fritidspedagog (barn)
◗ Fritidspedagog (ungdomar), Skellefteå
◗ Grundskollärarutbildning år 1-7, ma/nv och sv/sh
◗ Grundskollärarutbildning år 4-9, ma/nv och sv/språk 

alternativt musik
◗ Grundskollärarutbildning år 4-9,

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.

• I regleringsbrevet finns ett examinationsmål att universi-
tetet ska examinera 40 grundskollärarexamen 4-9.
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I den strategiska planen för 1997-2000 finns följande mål
för grundutbildningen inom lärande:
• 30 % av lärarutbildarna är disputerade.
• Nya och attraktiva profiler för grundskollärarprogram-

men ska utvecklas.
• Datoranvändningen i utbildningen ska vara väl 

utvecklad.
• Ett regionalt utvecklingscentrum är inrättat.
• Andelen män på förskollärarutbildningen är 15 % 

och andelen män på grundskollärarutbildningen 1-7 
är 30 %.

• Minst 10 % av studenterna ska tillbringa minst en 
termin av sin studietid vid ett utländskt universitet.

• Utbildningen av gymnasielärare har startat.

STUDENTER

De två senaste åren har antalet platser på grundskollärare
4-9 inte kunnat fyllas. Utan satsningen på NT-svux skulle
mindre än hälften av utbildningsplatserna ha fyllts. Inom
inriktningen svenska/språk alternativt praktiskt-estetiskt
ämne, är rekryteringsproblemen också stora.

Antalet förstahandssökande till utbildningar med in-
riktning ma/nv låg under en sökande per plats. Inrikt-
ningen sv/sh lockade 4,7 sökanden per plats.Antalet
sökande till fritidspedagog- och förskollärarutbildningarna
var mer än 2,5 per plats. Minskningen i antal förstahands-
sökande från 1996 till 1997 kan bero på att ungdomar inte
känner till den förväntade bristen på lärare samt att man
tycker att ingångslönen och löneutvecklingen för lärare är
för låg.

Andelen män som antas till pedagogutbildningarna har
ökat till 27 % men får ändå anses för låg.

Av de antagna till pedagogutbildningarna kommer 
80 % från Norrbotten och Skellefteåområdet.

VERKSAMHET

I januari startade fritidspedagogutbildning med inriktning
mot att arbeta med ungdomar och deras fritid, i Skel-
lefteå. Utbildningen är unik i landet och lockade mer än
200 sökande till de 30 platserna.

Allt fler studenter gör praktikperioder utomlands.
Lärarutbytet med Curtin University of Technology i
Perth, Australien har utökats. Under året har fyra lärare
från institutionen för pedagogik och ämnesdidaktik besökt
Perth och fyra lärare därifrån har varit i Luleå.

Som ett led i internationaliseringen genomfördes
projektet ”Värld för världen”, ett samarrangemang mellan
Sida, pedagogutbildningarna, organisationer i närområdet
och tre avgångsklasser grundskollärare 1-7.

Sedan 1994 pågår en långsiktig utvärdering av peda-
gogutbildningarna. Den utförs av Centrum för forskning
i lärande. Delrapporterna vägs in i revideringar av utbild-
ningsplaner och kursplaner. Samarbetet med de traditio-
nellt tekniska institutionerna fortsätter med integrerade
kurser i grundskollärarutbildningen 4-9. Exempel på såda-
na kurser är ”Vatten” och ”Människan” där ämnen som
kemi, biologi, fysik och teknik integreras för att hos de bli-
vande lärarna skapa större förståelse för helheter och sam-
manhang inom det naturvetenskapliga området.

Från hösten 1997 läser alla studenter inom pedagogut-
bildningsområdet den första kursen tillsammans,
”Lärande pedagog”.

Pedagogutbildningarnas roll i regionen är viktig.
Samarbete sker bl a via studenternas praktikperioder lik-
som via examensarbetenas empiriska del. De senaste två
åren har handledarutbildningen utvecklats för att successivt
kunna höja handledarnas kompetens till C-nivå.

Samarbetet med Centrum för forskning i lärande
säkrar vetenskaplig kvalitet i studenternas
examensarbeten.

Under hösten 1997 genomfördes ett projekt i samar-
bete mellan Ericson Erisoft, SSAB, pedagogutbildningarna
samt fem förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i
Luleå kommun: ”Industrins vecka”. Syftet var att öka
intresset för utbildning inom, och arbete med, teknik i
industri.Andra samarbetspartners i olika projekt har varit

Studenter

94/95

95/96

1996

1997

Antal förstahandssökande

Antal antagna åk1

Andel män av antagna

485

854

625

510

23%

19%

25%

27%

Nyckeltal
LÄRARUTBILDNING

1994/95 1995/96 1996 1997

Antal förstahands-
sökande per plats 2 2,8 2,9 2,6

Totalt antal sökande 2212 3220 3033 2712

Antal antagna åk 1 235 332 238 177

Helårsstudenter 867 838 814 767

Helårsprestationer 844 808 797 805

Antal examina 164 270 236 215

Andel män av antagna 23% 19% 25% 27%

Andel män totalt 19% 20% 22% 23%

Internationellt, ut- 
resp. inresande stud. 2/5 -/ 3 1/ 6 1/3

235

332

238

177
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länsarbetsnämnden, universiteten i Jyväskylä och Tromsö,
skolverket samt grundskolor i Luleå och Kiruna kommu-
ner. Pedagogutbildningarna deltar även i ett EU-projekt
om entreprenörskap.

I samarbete med kommunerna i Norrbotten har under
1997 ett förslag till regionalt utvecklingscentrum tagits
fram. Verksamheten startar under våren 1998.

RESULTAT

Hösten 1997 utnyttjade en tredjedel av de studerande vid
det naturvetenskapliga basåret sin garanterade plats på
grundskollärare 1-7 ma/nv och 4-9 ma/nv.

10 p IT har integrerats i utbildningsprogrammen.
Arbete har startat för att ta fram attraktiva profiler för
grundskollärarprogrammen.

Andelen män inom pedagogutbildningarna är trots en
ökning 1997 för låg och särskilda rekryteringsinsatser
måste göras.

Målet att minst 10 % av studenterna ska tillbringa
minst en termin vid utländskt universitet är ännu inte
uppnått.

Under 1997 uppnåddes ett av målen för grundutbild-
ningsområdet då mer än 30 % av lärarutbildarna nu är dis-
puterade.

Den första kullen grundskollärare 4-9 tar examen hös-
ten 1999. Prognosen talar för att examinationsmålet för
dessa grundskollärare uppnås det året. Under de följande
åren kan de kvantitativa målen bli svårare att nå p g a
rekryteringsproblem.

Den genomsnittliga examinationsgraden ligger på 
82 % för pedagogutbildningarna.

Under året fick Luleå tekniska universitet rätt att utfär-
da gymnasielärarexamen. Gymnasielärarutbildningen star-
tar hösten 1998.

MUSIK OCH MEDIA
Inom musikhögskolan finns 4 program med totalt 
69 nybörjarplatser:
◗ Musiklärare
◗ Kyrkomusiker
◗ Ljudingenjör
◗ Musikdelen för grundskollärarutbildning 4-9
Lokala program med totalt 37 nybörjarplatser:
◗ Mediepedagog
◗ Multimediaproducent
◗ Arrangering och komposition
Påbyggnad:
◗ Påbyggnadsutbildning erbjuds inom de lokala program-

men komposition, konsertorganist, körledning, musik-
pedagogik och studiomusiker.

MÅL

Mål enligt regleringsbrevet:
Inga specifika mål och återrapporteringskrav finns när det
gäller musikutbildningen.

I den strategiska planen för 1997-2000 finns följande mål
för musikhögskolan:
• Utveckla utbildningarnas innehåll och skapa attraktiva 

profiler i dessa.
• Öka studenternas möjligheter att använda informations-

tekniken 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

Rekryteringsläget varierar. Konkurrensen om platserna är
störst till ljudingenjör och studiomusiker. Mer än hälften
av studenterna kommer från andra delar av landet.

Resultat
Antal examina

Grundskollärare 1-7, ma/nv 53

Grundskollärare 1-7,sv/shvet 58

Grundskollärare 4-9,PPU 9

Förskollärare 45

Fritidspedagoger 50

Studenter

94/95

95/96

1996

1997

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

Antal sökande

Antal antagna åk1

Andel kvinnor av antagna

351

353

371

384

84

93

112

97

52%

43%

43%

37%



36

VERKSAMHET

Regionens förväntningar på musikhögskolan som cent-
rum för den musikpedagogiska och konstnärligt musikalis-
ka utvecklingen är mycket tydliga. Musikhögskolan samar-
betar bland annat med Piteå kommun, Kammar- och kyr-
kooperan, Norrbottensmusiken och Norrbottens kammar-
orkester i syfte att stärka det musikkulturella området i
regionen.

Det internationella kontaktnätet växer dels genom
lärarnas internationella verksamhet, dels genom besök av
framstående forskare och konstnärer. Musikhögskolan del-
tar i samverkansprogrammet Socrates med lärarutbyte med 
musikhögskolor i Europa. Bilaterala avtal finns med hög-
skolor och universitet i USA, Kanada,Australien och
Ryssland.

Ljudingenjörsutbildningen har under hösten haft 
studentutbyte med Moskvas filminstitut, utbytet fortsätter
under våren 1998. Då kommer även lärare från musik-
högskolan att föreläsa vid filminstitutet. Ljudingenjörs-
utbildningen är genom ämnesansvarig, tillsammans med
kollegor från Asien, Europa och USA, engagerade i utbild-
ningsfrågor i Audio Engineering Society.Arbete pågår
också för att etablera utbildningsvägar i Barentsområdet
mellan folkhögskolor och universitetet.

Under året har tre utländska studenter studerat vid
musikhögskolan och tre egna studenter har studerat utom-
lands. Inom det internationella lärarutbytet har två lärare
varit i Australien. Dessa har under tiden ersatts av utländ-
ska lärare.

Inom de flesta programmen har möjligheterna till pro-
filering av utbildningen ökat väsentligt genom fritt valda
kurser. Påbyggnadsutbildningen inom musikpedagogik
har förändrats till kurser syftande till kandidat- respektive
magisterexamen. Studiomusikerutbildningen har förändrats
till grundutbildning.

Nyckeln till kvalitetsförbättring ligger dels i pedago-
giska förändringar i riktning mot begreppet lärande i
stället för undervisning, dels i ökad koncentration inom
vissa profilområden som komposition, musikpedagogik
och ljudteknik.

RESULTAT

Examinationsgraden är hög, musiklärare och de få studen-
ter som lämnar sin utbildning utan att ta examen återfinns
även de ofta inom områden som är kopplade till utbild-
ningens avnämare, exempelvis skolan.

IT-inslagen i utbildningarna har ökat påtagligt. Framför
allt inom moment som behandlar noteditering och 
sequencerprogram.Vid media- och ljudutbildningarna är
IT ett självklart verktyg.

TEATER
Skådespelarutbildningen startade hösten 1996. Utbild-
ningslokalerna ligger i nära anslutning till Norrbottens-
teatern. Intresset för utbildningen är stort och till höstens
åtta platser fanns 510 sökande. Höstens antagna kommer
alla från andra delar av landet. Nu finns sammanlagt 16
studenter i skådespelarutbildningen.

MÅL

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

i landet.
• Utveckla samarbetet med övriga utbildningar inom 

universitetet.

VERKSAMHET

Teaterhögskolan vill erbjuda ett alternativ till andra 
skådespelarutbildningar genom samarbetet med
Norrbottensteatern. Utbildning och teater integreras och
studenterna får följa en teaters hela produktionsprocess.

Årets verksamhet har präglats av fortsatt uppbyggnads-
arbete av utbildningen. Studieresor har genomförts i länet
för att studera Norrbottens historia, kultur och näringsliv.
Ett annat inslag har varit lärarnas kompetensutveckling
genom besök vid andra skådespelarutbildningar samt kurs-
verksamhet.Teaterhögskolan har haft ansvaret för ett nor-
diskt röstlärarseminarium med deltagare från samtliga nor-
diska länder.

Teaterhögskolans internationella kontaktnät har växt
när lärare från teaterhögskolor i Norden och Europa enga-
gerats i utbildningen.Teaterhögskolan deltar aktivt i
Nordiska rektorsmötet, en sammanslutning av skådespelar-
utbildningarna i Norden. Samarbete och studentutbyte
byggs även upp i ett EU-projekt tillsammans med skåde-
spelarutbildningar i St Etienne, Bologna, Odense och
Barcelona.

Nyckeltal
MUSIK- OCH MEDIAUTBILDNING

1994/95 1995/96 1996 1997

Antal sökande 
per plats 3,7 3,2 2,9 3,5

Totalt antal sökande 351 353 371 384

Antal antagna åk 1 84 93 112 97

Helårsstudenter 206 233 218 253

Helårsprestationer 194 222 205 240

Antal examina 25 49 58 48

Andel kvinnor av antagna 52% 43% 43% 37%
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Fortbildning 
och vidareutbildning
Inom samtliga ämnesområden vid den filosofiska fakulte-
ten, undantaget teater, finns ett stort utbud av kurser för
fortbildning och vidareutbildning; i dagligt tal kallade dis-
tanskurser. Fakulteten svarar för 95 % av universitetets
verksamhet inom detta område.

Fortsatt utveckling av de goda kontakterna med regio-
nens kommuner har skett i syfte att ge utlokaliserad
utbildning i enlighet med den efterfrågan som finns.
Nätverket Kommuner och högskolor i samverkan, KHIS,
arbetar med träffar i olika konstellationer från norra
Hälsingland i söder till Kiruna i norr.

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 regio-

nen av fortbildning, vidareutbildning och uppdragsut-
bildning inom sina utbildningsområden.

• Vidareutbildning ska utvecklas innehållsmässigt och 
pedagogiskt i samverkan med företag och organisatio-
ner.

• Nya former för distansutbildning och användning av 
informationsteknik ska utvecklas.

VERKSAMHET

Drygt 1 800 studenter deltog i fortbildning och vidareut-
bildning under året. Under 1997 planerades 96 distanskur-
ser, 2-20 poäng, som i första hand vänder sig till yrkes-
verksamma. Flertalet av dessa kurser omfattar 10 poäng.
Tio procent av kurserna fick ställas in på grund av för få
sökande.

Huvuddelen av kurserna bedrivs på ordinarie utbildnings-
orter, dvs med Luleå, Piteå eller Skellefteå som samlings-
ort. Den lärarledda undervisningen koncentreras då
till 1-2 dagar/månad, resterande tid har lärare och studen-
ter kontakt med hjälp av brev, telefon, e-post och fax.
Kurser som kallas decentraliserade sker ofta med koncen-
trerade lärarledda samlingarna på studenternas hemorter.
Distansundervisningen utvecklas ytterligare i de kurser där
läraren använder videokonferensteknik eller datorkonfe-
rens. Detta sker främst på kurser inom ämnena juridik,
ekonomi och engelska. Nästa steg inom distansundervis-
ningen är att använda mStar, det hjälpmedel för samarbete
på distans via Internet som utvecklas vid CDT.

Förfrågningar från kommunerna till universitetet
handlar inte längre bara om enstaka kurser utan om strate-
giska satsningar inom olika områden. Det ger större möj-
lighet till långsiktig planering av kompetensutvecklingen
och är av stor betydelse för att vända nedåtgående trender
som minskat invånarantal och brist på arbetstillfällen. God
framförhållning förbättrar också planeringsmöjligheterna
för dem som kompletterar sin grundskole- eller gymnasie-
utbildning för att bli behörig till högskolestudier.

Två viktiga områden för utveckling i regionen är små-
företagande och turism. I samarbete med Lapplands kom-
munalförbund startade hösten 1997 en utbildning som är
inriktad mot ekonomi, turism och kulturhistoria och
omfattar 80 poäng. Utbildningen kan läsas både på halvfart
och helfart i de fyra kommunerna. Med hjälp av distans-
överbryggande teknik kan studenterna genomföra utbild-
ningen på sin hemort. Kommunernas studiecentrer utgör
en värdefull samarbetspartner. Den mest använda formen
av distansundervisning är videokonferens med sändningar i
första hand från Luleå, men också med sändningar alterne-
rande mellan orterna. Drygt 40 studenter startade utbild-
ningen hösten 1997 och flertalet avser att bli färdiga inom
två år.

I Skellefteå har ett kursutbud inriktat mot företagande
och entreprenörskap, 80 p vuxit fram med kursen före-
tagsekonomi A som bas. I dag ingår företagsekonomi, juri-
dik och en avslutning mot entreprenörskap och nyföreta-
gande. Fr o m nästa läsår kan kurserna läsas även på hel-
fart.

Fortbildning och vidareutbildning
Antal kurser 1997
Ämne ord. utb.orter decentra- inställda

liserade

Humaniora 18 4 1

Musik 17 0 1

Samhällsvetenskap 6 6 3

Juridik 9 5 1

Ekonomi 6 4 1

Lärarfortbildning,
pedagogik 14 4 2
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Uppdragsutbildning
Uppdragsutbildningen har under senare år varit av mycket
ringa omfattning och någon förändring har inte skett
under 1997.Av den strategiska planen framgår att området
är prioriterat för innevarande treårsperiod.

Uppdragsutbildning har förekommit inom de olika
inriktningarna av företagsekonomi och samhällsveten-
skap.Totalt rör det sig om ett tiotal kortare kurser och ett
antal mindre utbildningsuppdrag i form av föreläsningar.

Inom området lärande har uppdragsutbildningen 
minskat till en halvering av 1995/96 års nivå. En förkla-
ring är de enskilda kommunernas minskade resurser för
lärares kompetensutveckling, en annan att samordning av
resurserna mellan kommunerna inte sker i tillräcklig
omfattning. Här kan utvecklingen av ett regionalt utveck-
lingscentrum vända den negativa trenden. Uppdragsutbild-
ningen har genomförts i form av fortbildningskurser inom
barnomsorg och skola med kommuner i Norrbotten och
Västerbottens inland, samt Skellefteå kommun och
Medlefors folkhögskola.

Det är ett återkommande problem att skapa utrymme
för uppdragsutbildning inom ämnesområden som är under
expansion inom grundutbildningen. För närvarande är
detta tydligt inom områdena data och ekonomi.Till detta
kommer också avsaknaden av tradition inom institutioner-
na att arbeta med uppdragsutbildning på ett mer systema-
tiskt sätt.

Uppdragsutbildning inom musikhögskolan har bedri-
vits i mycket ringa omfattning.Anledningarna är dels bris-
tande tradition dels avnämarnas - kommunernas - krym-
pande ekonomiska resurser. Det finns dock en förväntad
expansion inom uppdragsutbildningens område genom
utvecklingsprojektet ”Acusticum”, vars syfte bland annat är
att få avknoppning av företag i medie- och musikbran-
schen i anslutning till musikhögskolan.
Centek arbetar på uppdrag av universitetet med marknads-
föring och försäljning av uppdragsutbildning. Utbildningar
ges både regionalt och internationellt. Den helt domine-
rande uppdragsgivaren för de internationella utbildningar-
na är Sida. Inom den filosofiska fakulteten har huvuddelen
av de utbildningar som givits via Centek vänt sig till
kvinnliga ledare, framför allt i Ryssland.Totalt deltog 91
personer i de fyra utbildningar som gavs 1997.

Forskning 
och forskarutbildning
Den forskning och forskarutbildning som bedrivits inom
det filosofiska området med statliga anslag har fram till 
1 juli 1997 haft sin hemvist i den tekniska fakultetsnämn-
den. I samband med inrättandet av den filosofiska fakulte-
ten och en ny nämndorganisation inom universitetet över-
fördes sex forskningsämnen till den nya filosofiska fakul-
tetsnämnden: företagsekonomi, industriell marknadsföring,
ADB, nationalekonomi, lärande och musikpedagogik.

Flera samhällsvetenskapliga ämnen har under de senas-
te tre-fyra åren skapat forskningsanknytning utanför dåva-
rande Högskolan i Luleå. Samarbete har skett genom t ex
gemensamma doktorandkurser med olika universitet.
Några lärare är också inskrivna som doktorander vid andra
fakulteter, t ex i Umeå och Lund. Finansiering av denna
verksamhet har skett dels genom speciella kompetensut-
vecklingsmedel, dels inom ramen för respektive institutions
resurser.

MÅL 

Mål enligt regleringsbrevet:

Av regleringsbrevet 1998 framgår att fakulteten inte har
något krav på avlagda examina under perioden 1997-
1999. Under de två följande treårsperioderna är kravet på
avlagda examina två per period.

I den strategiska planen för 1997-2000 finns följande mål
för den filosofiska fakultetens forskning och forskar-
utbildning:
• Lärarutbildningarnas forskningsanknytning ska utvecklas 

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

• Nya forskningsområden som ska utvecklas är:
– Lärande och musikpedagogik
– Nationalekonomi, rättsvetenskap och statsvetenskap
– Engelska

Fakultetsnämnden ska utarbeta konkreta mål för forskning
och forskarutbildning. Detta uppdrag har inte slutförts
under 1997 utan fortsätter under första delen av 1998.

Mål för forskarutbildningen
Period 1997-1999 2000-2002 2003-2005

Ant examina enl.
regleringsbrev 0 2 2

Beräknat antal 
avlagda examina 7 12 15



39

VERKSAMHET 

Fakultetsanslaget för 1997 uppgick till 5 264 tkr.Tillsam-
mans med kvarvarande regionala medel från länsstyrelse,
landsting och Luleå kommun uppgick de totala medlen
till 7 510 tkr. De ämnen som 1996 tillhörde teknisk fakul-
tetsnämnd erhöll även för 1997 resurser från den tekniska
fakultetsnämnden (totalt drygt 4 mnkr).

Inrättade forskarutbildningsämnen 
◗ Företagsekonomi prof.+adj prof.
◗ ADB prof.
◗ Industriell marknadsföring tf prof.
◗ Nationalekonomi adj prof.
◗ Rättsvetenskap adj prof.+ prof. inrättad av 

univ. styr. 1/12
◗ Statsvetenskap gästprof.
◗ Engelska prof.
◗ Lärande prof.
◗ Musikpedagogik tf prof.
◗ Ljudteknik

Under 1997 har sex av fakultetens doktorander studerat
utomlands, medan en utländsk doktorand studerat vid vårt
universitet. Forskningen inom ämnena statsvetenskap,
rättsvetenskap och nationalekonomi har ett gemensamt
forskningsprogram inriktat på frågor som rör naturresur-
ser och råvaru-utnyttjande i vid mening. Programmet har
en samlad forskningsprofil som är väl integrerad och sam-
manhållen mellan de olika ämnesområdena. Forskningens
och forskarutbildningens fokusering på ett tydligt avgrän-
sat område är en styrka, så också dess mång- och delvis
tvärvetenskapliga karaktär. Under året arrangerades två
internationella konferenser av tvärvetenskapligt slag inom
nationalekonomi och statsvetenskap. Ett internationellt
sammansatt advisory board följer alla avhandlingsarbeten
i nationalekonomi och en del av forskarutbildningen sker
vid Colorado School of Mine. I den statsvetenskapliga for-
skarutbildningen har ett fördjupat utbyte etablerats med
Keele University, Storbritannien.
Under 1997 bedrevs inom den filosofiska fakultetens
område fyra projekt finansierade av EUs strukturfonder.
Dessa återfinns inom områdena musikpedagogik, ljud-
forskning, media/kultur samt företagsekonomi. Under
perioden fanns inga projekt med finansiering från EUs
ramprogram.

I december inrättade universitetsstyrelsen en professur 
i rättsvetenskap med inriktningen miljö- och naturresurs-
rätt.

Forskningen inom ekonomistyrning bedrivs dels
inom ramen för större program och dels i form av fristå-
ende projekt. I programmen uppmärksammas ekonomi-
styrning i olika kontexter. Både mindre och medelstora
företag samt offentliga organisationer studeras, liksom styr-

ning på skilda organisatoriska nivåer: strategisk, taktisk och
operativ eller lokal nivå.Avdelningen bedriver forsknings-
och utvecklingssamarbete med The Weather-head School
of Management vid Case Western University i Cleveland
samt med Oslo universitet.

Tyngdpunkten i forskningen inom industriell mark-
nadsföring är inter-industriella aspekter inom marknads-
föring. Frågeställningar kring internationalisering är också
ett etablerat forskningsområde. För närvarande fokuseras
små och medelstora företag, miljöaspekter och effekter av
utvecklingen inom IT-området, vilket kommer att etablera
dessa som forskningsområden.

Internationellt samarbete sker med flera universitet i
USA, bl a Michgan State University.

Inom universitetet pågår en utveckling av forskningen
kring småföretag. Denna satsning innefattar totalt tio
forskningsavdelningar från både den filosofiska och den
tekniska fakulteten. KK-stiftelsen satsar 10 mnkr på ett
antal forskningsplattformar utanför teknisk fakultet. Det
innebär att profilen forskning kring småföretag kan stär-
kas. Redan i dag finns ett samarbete mellan olika avdel-
ningar inom den virtuella organisationen Småföretags-
akademin.

Den humanistiskt inriktade forskningen sker i engelska
och har startat under året. Den är inriktad mot engelsk
språkvetenskap och bedrivs bl a inom forskningspro-
grammet Elixir (English Lexical Research). Samarbete
finns med universiteten i Edinburgh och Lublin.

Inom pedagogik inrättades en professur med inrikt-
ningen nätverks- och distanspedagogik. Professuren är
finansierad av Mitthögskolan och kommer att vara place-
rad där.Avtal om samarbete har tecknats och rekryterings-
arbetet påbörjats.

Vid Centrum för forskning i lärande bedrivs forskning
inriktad mot lärandet som ett kunskapsområde.
Tillämpningsområden som berörs är bland andra:
ny teknik i skola och utbildning, interkulturellt lärande,
lärande i arbetslivet, närsamhälle, ekologi och utvärdering.
Vid forskarutbildningen finns 28 forskarstuderande.
Handledningen sker med externa handledare, tio inom
landet och tio utländska. Genom detta får forskarutbild-
ningen en naturlig internationalisering. Identifieringen av
lärandet som vetenskapligt område och den forskning och
forskarutbildning som bedrivs har skapat samarbete med
en mängd aktörer i regionen och världen. Centrum för
forskning i lärande har medverkat i ett Tempus-projekt
med Lapplands universitet i Rovaniemi som koordinator.
Ett symposium där aktionsinriktad forskning lyfts fram har
anordnats.

Universitetet var värd för Circumpolar Universities
Cooperation Conference i juni 1997 med deltagande
från ett femtontal länder. Flera avdelningar medverkade i
konferensen med inslag om politik, historia, ekonomi och
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lärande, samt samhällsbyggnadsteknik och arbetsvetenskap
inom det tekniska området.

Forskningen och forskarutbildningen inom musik
finansieras genom anslaget för konstnärligt utvecklingsar-
bete, medel från länsstyrelsen i Norrbottens län, Piteå
kommun, olika fonder, andra externa finansiärer som Telia,
KK-stiftelsen, grundutbildningsmedel samt, från hösten
1997, med fakultetsmedel. Forskarutbildningen vid musik-
högskolan bedrivs inom ämnet musikpedagogik. Flera
forskningsprojekt planeras för start 1998 med hjälp av
medel från EUs strukturfonder, t ex satsningen på forsk-
ning i ljudteknik.

RESULTAT 

Den första doktorsexamen inom den filosofiska fakulteten
avlades i nationalekonomi. Fem forskarstuderanden blev
klara med sina licentiatexamina, fyra inom industriell
marknadsföring och en inom nationalekonomi. Enligt det
beräkningssätt som används för målen inom forskarutbild-
ningen, har det 1997 uppnåtts 3,5 examina. Målet för den
filosofiska fakulteten för perioden 1997-1999 är noll.
Åtta forskarstuderande har antagits under året, varav fyra är
kvinnor.Totalt har 32 forskarstuderande varit aktiva inom
sex olika forskningsämnen.Totalt producerades 842 kurs-
och avhandlingspoäng, vilket innebär i genomsnitt 
26 poäng per aktiv forskarstuderande.

Konstnärligt utvecklingsarbete
Universitetet har under 1997 haft 833 tkr till sitt förfogan-
de för konstnärligt utvecklingsarbete. Medlen har fördelats
till musikhögskolan, 708 tkr, och till teaterhögskolan, 125
tkr.

Inom musikhögskolan har verksamhet bedrivits i flera
utvecklingsprojekt inom områdena musikpedagogik, kom-
position och solistiskt orgelspel. Exempel på projekt inom
området musikpedagogik är ”IT som musikpedagogiskt
verktyg” och ”Rockmusik och skola”. Inom komposi-
tionsområdet sker utvecklingsarbetet i projekt som syftar
till att skapa ny musik och att föra utvecklingen av ny
musik vidare.

Inom solistiskt orgelspel har en omfattande forskning
bedrivits och avslutats kring 1600-talsorgeln i Över-
torneå kyrka. Projektet har inneburit att 1600-talsorgeln 
i Övertorneå och det bevarade 1600-talsmaterialet i
Hedenäset har dokumenterats vetenskapligt samt att en
rekonstruktion av orgeln, som den såg ut när den fanns i
Tyska kyrkan, har utförts. Rekonstruktionen finns nu pla-
cerad i Norrfjärdens kyrka. Dessutom har orgeln i Över-
torneå restaurerats till fullo. Projektet, vars budget låg på ca
9 mnkr, har finansierats med bidrag från länsstyrelsen i

Norrbottens län, Kempestiftelsen, Piteå kommun, kyrko-
fonden, riksantikvarieämbetet, statens kulturråd, Övertor-
neå kommun, Övertorneå kyrkliga samfällighet, SSAB,
ASSI Kraftliner, Luleå tekniska universitet och Luleå stift.

Inom teaterhögskolan har det konstnärliga utvecklings-
arbetet genomförts i projektet ”röstens betydelse för
rollgestaltningen”. Projektet syftar till att undersöka hur
röstens betydelse för skådespelarens sceniska uttryck för-
ändrats genom historien, från den antika teatern till den
teater vi har i dag. Samarbetspartners i projektet har under
året varit en sociolingvist i London, en teaterforskare i
Aten, en professor i musikakustik vid KTH samt ett par
framstående svenska skådespelare.

Uppdragsforskning
Uppdragsforskningen inom det filosofiska området är
begränsad. Inom samhällsvetenskap har uppdragen i
huvudsak varit projekt för länsstyrelsen inom det statsve-
tenskapliga området. Centrum för forskning i lärande
bedriver forskning på uppdrag av Sandvikens,
Smedjebackens, Överkalix och Haparanda kommuner
samt skolverket. Forskningen inom barnomsorg och skola
är aktionsinriktad och inriktad på utvärdering av lokalt
initierade utvecklingsområden, bland andra IT och skol-
plansutveckling.

1997 bedrevs ingen uppdragsforskning vid musikhög-
skolan. Som en följd av Acusticum-projektet förutses dock
en ökning, främst inom områdena lärande, ljudteknik, IT,
elektronik och media.



Utbildning på distans

Viveca Clementsson är lärare på
avdelningen för rättsvetenskap.
Hon arbetar ofta med datorn som
förmedlande länk till sina studenter
på andra orter. Cirka 120 personer
har genomgått utbildning med
hjälp av distansöverbryggande tek-
nik under 1997.
– Vi har haft studiegrupper i Väster-
norrland, Härjedalen, Norrbotten
och Västerbotten, berättar Viveca
Clementsson.

För avdelningen för rättsvetenskap är
distansoberoende undervisning ett
sätt att bredda sitt kontaktnät. För
universitetet underlättas rekrytering-
en när även personer som inte kan
eller vill flytta har möjlighet att stu-
dera. För regionen är ökad juridisk
kunskap värdefullt.Vi lever i ett kom-
plicerat samhälle där beslut måste
fattas snabbt och det finns behov av
förebyggande juridik. Både i offentlig
förvaltning och i företag är juridisk
kompetens en bristvara.

FLER KAN STUDERA 
Vid universitetets rättsvetarprogram
är juridik examensämne till fil kand
eller fil mag. Dessutom läser pro-
gramstudenterna t ex företagsekono-
mi och språk. Programmet startade
1994.

– Distansundervisningen berikar
även programstudenterna därför att
många människor med yrkeserfaren-
het kan studera. Det skulle de inte
kunna om vi bara utbildade inom
campusområdet på traditionellt sätt,
säger Viveca Clementsson.

Speciellt den juridiska översikts-
kursen är efterfrågad som distansut-

bildning, men avdelningen för rättsve-
tenskap har även efterfrågan, särskilt
från företag, på specialiserade kurser
som fastighetsrätt, arbetsrätt mm.

– Vi samarbetar också med kom-
munerna. Med till exempel Lapplands
kommunförbund genomför vi under
1998 en utbildning i småföretagsjuri-
dik för turismnäringen.

SJÄLVSTÄNDIGA 
STUDIEGRUPPER
Det finns inga geografiska begräns-
ningar. Studenterna kan arbeta från
vilka orter som helst, bara där finns
dator och ibland videostudio. Om till
exempel 30 studenter från ett geo-
grafiskt område antas till en kurs så
träffas hela gruppen fysiskt bara en
gång, i början av kursen. Då görs en
indelning i mindre studiegrupper med
5-6 personer i varje.

– När kursen kommer igång läg-
ger jag ut nytt studiematerial och stu-
denterna lämnar in uppgifter enligt
ett uppgjort schema. I övrigt bestäm-
mer gruppen själv var och hur ofta de
ska träffas, säger Viveca Clementsson.

GODA STUDIERESULTAT
Systemet som Viveca och hennes stu-
denter konfererar via är enkelt och
studiematerialet är anpassat till studi-
eformen. Studenterna läser och disku-
terar i grupp och lämnar in skriftliga
uppgifter via datorn. Läraren går ige-
nom deras texter och lägger in kom-
mentarer och rättningar. Regelbundet
under kursen får studiegrupperna
komma överens om två frågor varde-
ra som de vill veta mer om. Dessa
behandlas vid lärarledda videokonfe-
renser där alla studiegrupper deltar.

Studieresultaten har visat sig vara
mycket goda och distansstudenterna
lyckas bra på tentorna.

Att möta studenter som varit
yrkesverksamma är stimulerande för
lärarna och för hela institutionen.

– Frågorna i dessa studiegrupper
är helt andra än i de traditionella pro-
gramklasserna. Det bidrar till att
hålla mig som lärare uppdaterad om
omvärldsförändringar, säger Viveca
Clementsson.

Viveca Clementsson, universitetsadjunkt
i rättsvetenskap.



Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning, tkr
1994/95 1995/96 1996 1997

18 mån
Kostnader 5 453 5 020 3 060 4 331
Intäkter 7 329 6 031 3 609 5 669
Resultat 1 876 1 011 549 1 338

Grundutbildning

Grundutbildning, tkr

INTÄKTER
STATSANSLAG 1994/95 1995/96 1996 1997

18 mån
Ersättning helårsstud.,
helårsprest. 299 536 477 005 324 337 322 319
Övriga anslag 8 015 4 343 3 354 100
Reservationsmedel 1992/93 24 339
Summa 331 890 92,2% 481 348 96,4 327 691 94,0% 322 419 95,0%

ÖVRIGA BIDRAG
Räntor 4 820 6 996 4 163 847
Övriga bidrag 23 331 11 026 16 581 16 611
Summa 28 151 7,8% 18 022 3,6% 20 744 6,0% 17 458 5,0%

Totalsumma 360 041 100% 499 370 100% 348 435 100% 339 327 100%

KOSTNADSSLAG 1994/95 1995/96 1996 1997
Personal 163 325 54,2% 284 939 53,5% 209 325 53,4% 219 660 58,9%
Lokaler* 66 990 22,2% 99 731 18,6% 69 423 17,7% 67 721 18,2%
Övriga driftskostnader 62 049 20,6% 135 571 25,4% 103 584 26,4% 74 001 19,9%
Avskrivningar 7 183 2,4% 11 217 2,1% 8 247 2,1% 8 759 2,3%
Räntor 1 792 0,6% 2 635 0,5% 1 937 0,5% 2 773 0,7%
Summa 301 339 100% 534 093 100% 392 516 100% 372 914 100%

Resultat grundutbildning 58 702 -34 723 -44 081 -33 037

* Lokalkostnaderna och övriga driftskostnader har justerats 1995/96 ( 13 805 tkr) och 1996 ( 14 050 tkr) 
pga att lokalkostnaderna påförts för höga kostnader och övriga driftskostnader för låga kostnader.
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Att notera i den ekonomiska resultatredovisningen:
• Den statsfinansierade ersättningen till grundutbildningen 

har minskat med 5 mnkr mellan 1996 och 1997.Antalet 
helårsstudenter har samtidigt ökat med 434.

• De nya platserna, 300 st., som tillkom under 1997 inne-
bar totalt sett inget högre ersättningstak eftersom andra 
platser för särskilda åtaganden upphörde.

• Totala intäkterna för grundutbildningen har minskat 
med 9 mnkr.

• De totala kostnaderna för grundutbildningen har min-
skat med 20 mnkr, vilket motsvarar en kostnadsminsk-
ning med 7 003 kr per helårsstudent.

• Kapitalförändringen uppgår trots kostnadsminskningarna 
till 33 mnkr.

Ekonomisk resultatredovisning 

Uppdragsutbildningen fördelar sig omslutningsmässigt i
stort sett lika mellan fakulteterna. Pedagoginstitutionen
inom lärarutbildningen står för 40 % av den totala omslut-

ningen. Inom den tekniska fakulteten är institutionen i
Skellefteå den största producenten av uppdragsutbildning.
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Forskning/forskarutbildning

Forskning/forskarutbildning, tkr

INTÄKTER
FINANSIERING VIA
STATSANSLAG 1994/95 1995/96 1996 1997

18 mån
Fakultetsanslag inkl lokaler 164 476 245 732 163 521 166 997
Övriga anslag 9 347 10 414 6 379 100
Summa 173 823 56,5% 256 146 54,2% 169 900 54,5% 167 097 49,1%

ÖVRIG FINANSIERING
Forskningsråd 23 234 30 541 19 485 17 920
Sektorsorgan, fonder 43 112 63 936 41 678 47 013
Statliga myndigheter 23 712 44 851 28 737 26 736
Kommuner och landsting 4 768 3 178 3 403 7 760
Svenska företag, stiftelser 27 337 51 321 30 598 47 456
Stiftelser, Mistra, Stint, KK 1 825
EU-medel 15 606
Utländska företag 1 143 8 210 7 052 934
Övriga intäkter 3 760 3 100 4 405 6 326
Räntor 6 983 11 322 6 245 1 879
Summa 134 049 43,5% 216 459 45,8% 141 603 45,5% 173 455 50,9%

Totalsumma 307 872 100% 472 605 100% 311 503 100% 340 552 100%

KOSTNADSSLAG
Personal 164 963 56,1% 276 453 58,2% 188 554 58,3% 207 790 59,1%
Lokaler* 46 410 15,8% 77 251 16,3% 49 939 15,4% 44 698 12,7%
Övriga driftskostn 75 817 25,8% 107 088 22,6% 75 934 23,4% 86 977 24,7%
Avskrivningar 6 039 2,1% 11 355 2,4% 7 753 2,4% 10 530 3,0%
Räntor 650 0,2% 2 562 0,5% 1 749 0,5% 1 684 0,5%
Summa 293 879 100% 474 709 100% 323 929 100% 351 679 100%
Resultat forskning/
forskarutbildning 13 993 -2 104 -12 426 -8 995

* Lokalkostnaderna och övriga driftskostnader har justerats 1995/96 (10 693 tkr) och 1996 (10 106 tkr) 
pga att lokalerna påförts för höga kostnader och övrig drift för låga kostnader.

Några siffror att notera i den ekonomiska resultat-
redovisningen:
• De statsfinansierade anslagen har minskat med 3 mnkr.

Minskningen avser anslagen för kontaktsekreterarverk-
samheten, forskningsinformation, kompetensutveckling 
mm.

• Det tekniska fakultetsanslaget inkl. lokaler uppgår till 
160,9 mnkr, det filosofiska till 5,2 mnkr och anslaget för
konstnärligt utvecklingsarbete till 0,8 mnkr.

• De externa forskningsbidragen har ökat med 38 mnkr,
28 % (exkl. räntor), andelen externa bidrag är för första 
gången större än de statsfinansierade anslagen.

• Forskningen inom den tekniska fakulteten står för 96 % 
av externfinansieringen.

• Det är framför allt finansieringen från EU och EUs 
strukturfonder som ökat.

• Kostnaderna har ökat med 28 mnkr.

Uppdragsforskning
Även uppdragsforskningen har ökat, totalt sett med 3
mnkr motsvarande 17 %.

Uppdragsforskningen bedrivs i första hand inom den
tekniska fakulteten, drygt 15 mnkr, motsvarande 88 % av
omslutningen återfinns där.

Uppdragsforskning, tkr
1994/95 1995/96 1996 1997

18 mån

Kostnader 9 630 20 722 13 997 17 040

Intäkter 12 761 21 300 12 616 17 484

Resultat 
uppdragsforskning 3 131 578 -1 381 444



Universitetet arbetar systematiskt med att skapa god miljö
för både kvinnor och män inom såväl utbildning som
forskning. Projekt som t ex datateknisk ingång för tjejer
och kvinnlig forskarskola är exempel på det. Erfaren-
heterna är goda och universitetet har under det gångna
året tagit initiativ till att starta ytterligare en kvinnlig 
forskarskola.

Av avlagda doktorsexamina vid tekniska fakulteten
under 1997 var andelen kvinnor 23 %. Det är också gläd-
jande att andelen nyantagna kvinnor till forskarutbildning-
en är fortsatt hög: 27 % vid teknisk fakultet kalenderåret
1997.Andelen kvinnor som är antagna till forskarutbild-
ningen vid filosofisk fakultet är 50 %.

Sedan ett antal år arbetar universitetet efter linjen att
jämställdhetsarbetet ska vara en integrerad del av allt ope-
rativt och strategiskt arbete. Det bedöms som en långsiktig
och säker väg för att förankra jämställdhetsarbetet på 
djupet.

Universitetet har haft framgång när det gäller att rekrytera
kvinnliga ledare inom både utbildning och forskning.
Rektor och båda prodekaner är kvinnor. Även bland t ex
studierektorer är andelen kvinnor uppmuntrande. Som
underlag för fortsatt framgångsrik rekrytering av kvinnliga
ledare har universitetet under året bl a gått vidare med
satsningen på ledarutvecklingsprogram för kvinnor inom,
framför allt, den akademiska verksamheten.

Kvinnornas andel av ledningsorganisationen är för 
närvarande 29 %. I universitetsstyrelsen är andelen kvin-
nor 49 %, i tekniska fakultetsnämnden 22 % och i filoso-
fiska fakultetsnämnden 27 %.
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Jämställdhet

Ledningsorganisationen fördelat på kön
Män Kvinnor

Rektor 1

Förvaltningschef 1

Dekanus 2

Prodekanus 2

Prefekter 12 1

Överbibliotekarie 1

Chefer stab- och serviceenheter 4 4

Summa 20 8
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Utvärdering av pedagogiskt 
utvecklingsarbete
Universitetets pedagogiska utvecklingsarbete har under
året utvärderats av en extern konsult. Resultatet av utvär-
deringen och förslag till framtida organisation, roll, arbets-
uppgifter och resurser för det pedagogiska arbetet finns
redovisat i tre rapporter.

Under 1998 ska universitetet med utgångspunkt från
utvärderingen ta fram en ny pedagogisk policy samt hand-
lingsplaner och organisation för det pedagogiska utveck-
lingsarbetet.

Kurs- och seminarie-
verksamhet för personal
Under året har 20 lärare deltagit i ”grundkurs för under-
visare/doktorandkurs i muntlig framställning” 1 poäng.
Flera kurser i informationsteknologi har genomförts.
Grundkurs muntlig framställning omfattade bl a pedago-
gisk grundsyn, planering och genomförande av undervis-
ning, röstvård och tekniska hjälpmedel. ”Fjärran men
nära” var en distanskurs om IT för flexibel utbildning.

Några pedagogiska utvecklingsprojekt har redovisats
vid seminarier och finns också dokumenterade i skriften

”Förbättringsarbete i Praktiken”. Flera institutionsprojekt
beskriver där utveckling av alternativa examinations- och
undervisningsformer som t ex problem- och projektbase-
rad undervisning, casemetodik och distansundervisning.

Studierektorerna vid universitetet har erbjudits kursen
”Pedagogiskt ledarskap”, för utbyte av erfarenheter, tips
och referenser. Bildandet av ett nätverk för studierektorer-
na diskuterades. Några arbetsgrupper tillsattes för att dis-
kutera och presentera synpunkter på institutionernas 
pedagogiska handlingsprogram, undervisningskostnader
och kompetensutveckling av personal. Kursen samlade 25
deltagare under två dagar.

Barbara Prashnig, Nya Zeeland, ledde under en dag 
ett seminarium om arbetsstilar (Learning styles for first
year students,Working styles for teams like teachers, library
staff etc).

Graham Gibbs från Open University i England höll
fyra workshops under tre dagar om hur man på olika sätt
kan förbättra studenternas lärande.

Intresset för och behovet av vidareutveckling och
utökning av den pedagogiska kursverksamheten för uni-
versitetets personal är fortfarande stort.

Pedagogisk utveckling

Kurs Antal deltagare poäng

Fjärran men nära, IT distanskurs 20 5  

Multimedia för lärande 15 5

Internet och distribuerad multimedia 130 1-4 veckor 

Infosökning för  bibliotekspersonal 40

Grundkurs muntlig framställning 20 1

Pedagogiskt lärarskap, studierektorer 25 2 dagar
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Universitetet har sedan starten på olika sätt arbetat med att
förbättra verksamhetens kvalitet. Ett mer organiserat för-
bättringsarbete inleddes 1993. Ett program med offensiv
kvalitetsutveckling som utgångspunkt utarbetades 1994.
Vision, verksamhetsidé och mål gemensamma för hela
universitetet formulerades. Hösten 1995 utarbetade alla
institutioner och enheter treåriga planer för hur den egna
verksamheten ska utvecklas och bidra till att universitetets
gemensamma vision, verksamhetsidé och mål uppnås.

Universitetets huvud- och stödprocesser samt de fakto-
rer som är betydelsefulla för att nå vision och mål identifi-
erades. Under 1996 och 1997 utarbetades en strategisk
plan för åren 1997-2000. Hösten 1997 har ledningen pri-
oriterat den strategiska planens viktigaste områden och
utarbetat en plan för genomförandet fram till 2000.

Under 1997 har institutionernas och enheternas kon-
kreta förbättringsarbete dokumenterats i broschyren
”Förbättringsarbete i praktiken - en samling goda exempel
från Luleå tekniska universitet”. Syftet är att ge exempel på

förbättringsarbete, att vara informations- och inspirations-
källa samt bas för förberedelserna inför Högskoleverkets
utvärdering av universitetets arbete med kvalitetsutveck-
ling 1998.

Hösten 1997 har en modell för självvärdering utarbe-
tats.Alla institutioner och enheter har av rektor fått i upp-
drag att senast 1 april 1998 beskriva och analysera sitt för-
bättringsarbete. Som stöd för arbetet har ett antal semina-
rier anordnats. Universitetets ledningsgrupp är styrgrupp
och en projektgrupp har tillsatts.

Inom universitetet pågår ett aktivt förbättringsarbete inom
många områden.Till exempel:
• Universitetets arbete med studentrekrytering har fortgått

i de fyra delprojekten marknadsanalys, marknadsförings-
kanaler, externa kontakter och utbildning.
Institutionerna har aktivt arbetat med att förbättra stu-
dentinformation och studentrekrytering.

• En projektgrupp har utarbetat riktlinjer för kursut-
värdering som så långt som möjligt ska följas av alla 
institutioner.

• En enkätundersökning bland forskarstuderande och 
handledare har genomförts och resulterat i en plan för 
förbättringsåtgärder.

• Ekonomisystemet Agresso har införts i syfte att förbättra 
säkerhet, tillgänglighet, funktionalitet och uppföljning.

Kvalitet
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Det totala lokalbeståndet uppgår till ca 100 000 m2.
Lokalytan har under året ökat med 1 200 m2 genom nya
lokaler för teaterhögskolan. Hyreskostnaden för 1997 var
104 mnkr.

Ny teknik och pedagogik förändrar förutsättningarna
när det gäller lokaler. Behovet av stora laboratorielokaler
minskar, bl a på grund av att ny teknik införs. I kombina-
tion med strukturförändringar och universitetets expansion
har detta lett till ombyggnationer och verksamhetsanpass-
ningar. Under 1997 har flera stora ombyggnadsprojekt
inom campus Luleå avslutats, totalt handlar det om inves-
teringar som finansierats av både universitetet och
Akademiska hus.

Viktiga händelser under 1997:
• Universitetsstyrelsen gav klartecken för en konsertsal på 

universitetsområdet. Detta är möjligt bl a genom stora 
donationer från Kempestiftelsen och Wallenbergs-
stiftelsen. Bygget påbörjades hösten 1997 och kommer 
att vara färdigt vid årsskiftet 1998/99.

• Invigning av teaterhögskolans nya lokaler i centrala 
Luleå.

• Byggstart för lärarutbildningarnas nya lokaler, beräknad 
inflyttning hösten 1998.Totalt drygt 8 000 m2.

• Beslut om tillbyggnad av A-huskvarteret för kontor och 
undervisningslokaler på 3 000 m2. Byggstart i septem-
ber 1997, beräknad inflyttning i augusti 1998.

• Universitetet,Akademiska hus och Luleå kommun har i 
ett gemensamt projekt förbättrat den yttre miljön vid 
universitetets huvudentré.

En campusplan har utarbetats i samarbete med Akade-
miska hus. Planen innehåller förslag på hur en fortsatt ut-
byggnad av universitetsområdet bäst kan ske. Den innehål-
ler också förslag till förbättringar samt anger hur upprust-
ning och ombyggnation ska ske så att områdets arkitekto-
niska karaktär inte äventyras.

Studentbostäder

Universitetet strävar efter ett sammanhållet campusområde.
De flesta av de 2 700 studentbostäderna i Luleå ligger på
gångavstånd från universitetet.

Hösten 1997 avslutades den tredje och sista etappen av
det nya studentbostadsområdet Stor-Porsön. Genom väl
fungerande samarbete mellan universitetet, studentkårerna
och Luleå kommun har studenternas bostadssituation för-
bättrats de senaste åren. I princip samtliga sökande har
erbjudits bostad eller del i bostad. Dock kvarstår behovet
av ytterligare studentbostäder i universitetets absoluta när-
het, där efterfrågan är som störst.

Studentdatornätet
Under 1997 har utbyggnaden av universitetets studentda-
tornät, LC-net fortsatt. I dag är 2 000 studentrum i Luleå
anslutna. En utredning pågår om möjligheten att via radio-
länk ansluta de studentbostäder som ligger längst bort från
universitetsområdet. Fullt utbyggt kommer studenter i 
3 000 rum att kunna ansluta sig till nätet.

LC-net placerar Luleå tekniska universitet i en särställ-
ning jämfört med landets övriga lärosäten.
Studentdatornätet ger tillgång till en stor mängd tjänster
och är anslutet till universitetets centrala datanät, vilket
också innebär anslutning till Internet.

Miljö och resurser
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Universitetsbiblioteket
Utnyttjandet av bibliotekets tjänster har, liksom tidigare år,
ökat kraftigt under 1997. Lånestatistiken visar mer än en
tioprocentig ökning av utlåningen. Luleå universitetsbibli-
otek är ett av de forskningsbibliotek som har störst över-
skott av fjärrutlån, i förhållande till motsvarande inlån. På
så sätt ger biblioteket ett positivt bidrag till den nationella
informationsförsörjningen.

Utbyggnaden av det elektroniska biblioteket har fort-
satt.Via Internet ges tillgång till databaser av stor betydelse
för forskning och utbildning. Bibliotekets kunder kan även
nå fulltextversioner av tidskrifter på samma enkla sätt. En
enkätundersökning under hösten 1997 visar att 80 % av
forskarna och lärarna utnyttjar bibliotekets elektroniska
tjänster.Alla universitetets studenter genomför en kurs i
informationsökning. För distansstuderande har biblioteket
utvecklat en interaktiv version av kursen.

Den nya filosofiska fakulteten behöver bygga upp bok-
bestånd mm. Under hösten beviljade Kempestiftelsen 
2 mnkr till inköp av litteratur inom filosofisk fakultets
ämnen.

Information till allmänheten

Att Högskolan blev universitet 1997 är betydelsefullt, både
för verksamma inom universitetet och för regionen som
helhet. En stor del av årets utåtriktade insatser har haft
anknytning till namnbytet: annonsering, invigningscere-
moni, särskilda insatser till studenter och anställda.

Den populärvetenskapliga föreläsningsserien ”Upplev
universitetet” startade under 1997. Föreläsningarna har bli-
vit den ingång till universitetet som allmänheten tidigare
saknat. Ett 15-tal föreläsare, både interna och externa, har
lockat många åhörare.
Universitetets forskningstidskrift Micromégas har kommit
ut med temanummer, kring forskningsprojekt runt

Malmbanan och IT. Under 1997 har universitetet också
deltagit i flera populärvetenskapliga arrangemang.
Montern på Tekniska mässan lockade många besökare, inte
minst med sin direktsändning från mässan över Internet.
På Populärvetenskapens vecka kunde Luleås gymnasister
lyssna till föredrag om bland annat ”GIS - ett vapen i jak-
ten på föroreningar” och ”Norrbotten - ett Amerika inom
Sveriges gränser”.

Universitetet har också arbetat för att tillsammans med
övriga högskolor skapa ett Internetbaserat söksystem över
pågående forskningsprojekt, det så kallade Safari-projektet.
Information om den blivande databasen har gått ut
internt, via fakulteterna och interntidningen. När universi-
tetet lanserar en ny webbtjänst i januari 1998 blir forsk-
ningsavdelningarna successivt sökbara i Högskoleverkets
katalog, dvs etapp ett av Safari-projektet.

IT-frågor

Under 1997 har arbete pågått med att utarbeta en gemen-
sam IT-strategi, bland annat via veckovisa öppna samman-
komster där IT-frågor diskuterats under olika teman.
Arbetet fortsätter under våren 1998. En av de frågor som
brutits ut ur IT-strategin är frågan om regler och etik för
publicerad information på nätet. En växande intern debatt
pågår, bland annat om tryckfrihet och den enskildes integ-
ritet kontra universitetets krav på innehåll och etik för det
som publiceras under universitetets domainadress. Diskus-
sionen kan ses som en del i processen att utveckla en
gemensam etik för nätpublicering. I början av 1998 kom-
mer rektor att fatta beslut om regler för nätpublicering på
universitetets webbtjänst.

Information



The Lulea algorithm

En ny revolutionerande modell för
hur information på Internet ska
hanteras effektivare. Det är resulta-
tet av intensiv forskning och sam-
verkan mellan två vetenskapsdisci-
pliner på Luleå tekniska universitet:
datalogi och datorkommunikation.

Det är en ny algoritm som är grunden
till lösningen på de problem som upp-
står med den enorma informations-
mängden på Internet. En mängd som
fördubblas var 40:de dag. All informa-
tion skickas från en router och sådana
finns över hela världen. Den produkt
man tar fram i Luleå gör routerns
adresseringsjobb mycket snabbare.
Systemet, som bygger på mjukvara,
gör också att routern kan ersättas
med vanliga persondatorer som natur-
ligtvis är mycket billigare.

PATENT OCH FÖRETAG
Forskarna bakom innovationen heter
Andrej Brodnik, Svante Carlsson,
Mikael Degermark och Stephen Pink.
De har patenterat produkten, som i
princip består av ett dataprogram, och
startat företaget EffNet. Deras upp-
finning har gett eko i hela den globala
internetbranschen och branschfolk
över hela världen talar om ”The
Luleå algorithm”.

– Vår Lulea algorithm kan göra
upp till två miljoner vägvalsbeslut per
sekund på en vanlig PC.Vi kan få en
PC att fungera som en router som
kan skicka ungefär 1 000 megabit per
sekund, säger Mikael Degermark.

Ett vanligt Ethernet klarar tio
megabit per sekund.

I början av 1998 räknar forskarna
med att ha tagit fram en prototyp och 

sedan dröjer det ytterligare en tid
innan den färdiga produkten finns till
försäljning. Marknaden bedöms som
mycket stor och många företag har
redan hört av sig och vill ha program-
kod och licenser.

ARBETE OCH TUR
På frågan om uppfinningen är ett
resultat av enträget arbete eller ren
tur, svarar Svante Carlsson att det är
en kombination.

– Visst har vi arbetat målmedvetet
med området effektiva algoritmer
inom datorkommunikation. Men vi har
också haft tur, säger professorn och
berättar att det var ett besök av
Stanfordprofessorn Craig Partridge
som gav extra inspiration.

Partridge talade om hur man byg
ger snabba routrar och nämnde pro-
blemet med att vägvalsbeslutet är en
flaskhals. ”Det kan jag göra!” sa
Andrej Brodnik, och efter drygt ett
halvår var the Lulea algorithm färdig.

Resultatet är också en följd av att
CDT, Centrum för distansöverbryggan-
de teknik, har byggt upp kompetens
vid universitetet.

Uppfinningen har vunnit första
pris i Innovation cup, både regionalt
och nationellt.

Mikael Degermark,
Stephen Pink och
Svante Carlsson.
På bilden saknas
Andrej Brodnik.
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Arbetet med universitetets personalförsörjning har liksom
tidigare, varit inriktat både på att rekrytera och behålla rätt
kompetens och på att vidareutveckla den. Det systematiska
sökarbetet vid rekrytering av professorer har fortsatt och
gett goda resultat. Fyra professurer har tillsatts under året:
kemisk apparatteknik, träfysik, reglerteknik och trämateri-
alteknik. Den sistnämnda tillsättningen kommer att ge
universitetet dess första kvinnliga professor, Ulla
Westermark, som tillträder anställningen i början
av 1998.Andelen doktorer i lärargruppen har i år
ökat med 5 %. Den positiva utvecklingen beror
dels på att vår egen forskarutbildning ger möjlig-
het till rekrytering av kvalificerade lärare inom allt
fler ämnesområden, dels på vår satsning 
på kompetensutveckling av universitetsadjunkter.

Universitetets nya ledningsgrupp har genomgått ett
särskilt ledningsutvecklingsprogram. En andra omgång av
programmet ”Kvinna och ledare” har genomförts med
elva deltagare. Satsningen på utbildning i syfte att öka den
ekonomiadministrativa kompetensen hos administrativ
personal fortsätter. Under året ha bl a fempoängskurser i
förvaltningsrätt respektive ekonomistyrning genomförts
för sekreterare.

Arbetet med att bygga upp det systematiska arbetsmil-
jöarbetet fortsätter. Rektor har fastställt ny arbetsmiljöpoli-
cy respektive drogpolicy.

Året som gått har också inneburit avveckling av perso-
nal. Förutom sex avgångar med ålderspension har 13 per-
soner sagts upp på grund av arbetsbrist. Bakgrunden är
minskning av utbildningsprogram, förändrade förutsätt-
ningar för forskningsfinansiering samt nedskärningar i
anslagen. Minskning av korttidsanställningar, timanställ-
ningar och övertid har också genomförts.

Personalstatistik
Vid budgetårets slut, den 31 december 1997, hade Luleå
tekniska universitet 1 212 anställda.Av dessa var 1 021 fast
anställda. Med fast anställning avses tillsvidareanställning
samt anställning som doktorand.Anställda som var tjänstle-
diga vid budgetårets slut är medräknade.

Det totala antalet anställda har ökat marginellt under
året med endast 10 personer.Antalet fast anställda har
dock ökat med 25 personer, medan de tidsbegränsade
anställningarna har minskat med 15 personer. Kvinnornas
andel av personalen har minskat från 39 % till 38 %.

Antalet helårsarbeten under 1997 är 1 197. I den siff-
ran ingår timanställningar omfattande 37 årsarbeten samt 
övertid för lärare och övrig personal omfattande 8 års-
arbeten.

Andelen lärare har minskat från 49 % till 47 %.
Bakgrunden är framför allt effektiviseringar i syfte att
anpassa personalresurserna till de ekonomiska ramar som
gäller för universitetets verksamhet.Andelen doktorander
har ökat från 17 % till 18 %. Dessa personalkategoriers
andel av den totala personalen är en återgång till det som
gällde i juni 1995.

Personal

Antal fast anställda Antal tidsbegränsade Totalt

anställningar

juni 95 dec 96 dec 97 juni 95 dec 96 dec 97 dec 97

Kvinnor 349 392 398 53 71 67 465

Män 579 604 623 89 135 124 747

Summa 928 996 1021 142 206 191 1212

Anställda fördelat på personalkategorier
juni 95 dec 96 dec 97

Lärare* 504 592 571

Doktorander 188 200 219

T/A personal 378 410 422

Summa 1 070 1 202 1 212

* Förutom lärare ingår här annan undervisande och forskande 
personal.



Andelen kvinnor i lärargruppen totalt är 24 %. Inom
teknisk fakultet utgör kvinnorna endast 15 % av lärarna.
Inom filosofisk fakultet är kvinnornas andel av lärargrup-
pen 40 %. I förhållande till föregående år är det endast
marginella förändringar av andelen kvinnor.

Andelen kvinnor på doktorandtjänst ligger kvar på
samma nivå som 1996, dvs 29 %. Utbildningsbidrag för
forskarstudier har utgått till två män under året.

Medelåldern har fortsatt att öka, från 42 år till 43 år.
Medelåldern för lärare är 47 år, för teknisk/administrativ
personal 44 år samt för doktorander 31 år. Det är stora
skillnader på medelåldern mellan olika verksamhetsområ-
den: från 37 år inom systemteknik till 51 år inom lärarut-
bildningen.Andelen anställda över 45 år, är 44 %. Om
doktoranderna inte räknas med, ökar andelen till 53 %.

Bland lärarna är andelen över 45 år 55 %. Ca 20 % av
lärarna kommer att gå i pension inom den närmaste
tioårsperioden.
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Lärare fördelat på tjänstekategorier och kön dec. 1997
Tekn. fak. Fil. fak. Totalt

Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor

Professor 47* 46 1 8 8 55 54 1

Adj. prof. 21 21 3 3 24 24

Univ. lekt. 117 104 13 25 18 7 142 122 20

Fo. ass. 19 15 4 19 15 4

Univ. adj. 91 68 23 151 81 70 242 149 93

Gästlärare 3 3 2 2 5 5

Amanuens 7 6 1 7 6 1

Övriga 75 59 16 2 2 77 61 16

Summa 380 322 58 191 114 77 571 436 135

*varav fyra tillförordnade, tre män och en kvinna.

Lärarnas åldersfördelning dec. 1997
-34 år 35-44 45-54 55-

Professor 13 27 15

Adj. prof. 3 11 10

Univ. lektor 8 52 51 31

Fo. ass. 7 10 2

Univ. adj. 41 65 88 48

Gästlärare 3 1 1

Amanuens 7

Övriga 19 28 24 6

82 174 204 111

Doktorander
juni 95 dec. 96 dec. 97

Män 136 142 156

Kvinnor 52 58 63

Summa 188 200 219

Personalens åldersfördelning,
exkl. doktorander

-34 år

35-44 år

45-54 år

55- år

Juni 1995

December 1996

December 1997

164

312

312

106

181

317

360

143

159

310

360

164
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Lärarnas utbildningsbakgrund 
juni 95 dec. 96 dec. 97

tekn. fak. fil. fak. totalt

Dr. ex. 194 38% 240 41% 225 59% 37 19% 262 46%

Lic. ex. 60 12% 48 8% 26 7% 6 3% 32 6%

Gr. ex. 250 50% 304 51% 122 32% 148 78% 270 47%

Övr. utb. 7 2% 7 1%

Personalens utbildningsbakgrund 
Nivå juni 95 % andel dec. 96 % andel dec. 97 % andel Kvinnor Män 

dec. 97 dec. 97

Dr. examen 197 19% 248 21% 268 22% 29 239

Lic. examen 60 6% 100 8% 92 8% 21 71

Eftergymn. utb. 603 56% 620 51% 632 52% 264 368

Gymn. utb. 175 16% 202 17% 181 15% 123 58

Förgymn. utb. 35 3% 32 3% 39 3% 28 11

Total 1070 1202 1212 465 747

Andelen forskarutbildad personal ligger kvar på 30 %.
Andelen forskarutbildade kvinnor har ökat från 3 till 4 %.

Andelen lärare med doktorsexamen har ökat med 5 %
under året för universitetet som helhet.Av lärarna har 58
docentkompetens, en ökning med 8 sedan 1996.Tre av
docenterna finns inom filosofisk fakultet och två är kvin-
nor inom teknisk fakultet



Högskoleprovet samt serviceenheternas externa uppdrag
och försäljning ligger utanför universitetets basverksamhe-
ter.

Universitetets centralverkstad har haft intäkter på 
3,6 mnkr varav 2,1 mnkr avser externa uppdrag från före-
tag. Organisationen för internservice inom universitetet
omfattar bl a upphandling, städning, telefonväxel, tryckeri,
gods och bud mm och omsätter totalt 39,1 mnkr. Den
externa försäljningen avser framför allt tryckeritjänster till
studenterna och dess organisationer. Dessa externa intäk-
terna har uppgått till 3,9 mnkr. Butiken som säljer kon-
torsmateriel och datorer har haft en omsättning på 
6,7 mnkr, varav 2,3 mnkr avser extern försäljning till bl a
studenter och organisationer i anslutning till universitetet.
Datacentralen har en liten extern verksamhet på 
0,8 mnkr. När det gäller lokaler har en extern uthyrning
skett på 2,4 mnkr.

Intäkterna från dem som genomför högskoleprov upp-
går till 1,5 mnkr. Universitetet har under året bedrivit en
mentorutbildning tillsammans med företag, länsstyrelse
och länsarbetsnämnd, verksamheten har omsatt 0,7 mnkr.

GÅVO- OCH DONATIONSMEDEL
Universitetets förvaltade gåvo- och donationsmedel upp-
gick den 31/12 1997 till 77 mnkr. Delägarna består av fri-
stående stiftelser och fonder av olika slag. Kapitalet samför-
valtas och avkastningen fördelas proportionerligt till del-
ägarna.Till följd av stiftelselagen som trädde i kraft den 
1 januari 1996, har åtta delägare räknats som stiftelser vid
bokslutet 1997.

Dessa stiftelsers tillgångar uppgick till 45 mnkr per
1997-12-31, och har därmed ej redovisats i universitetets
balansräkning. Den realiserade avkastningen uppgick till
13,3 mnkr under 1997, varav 6,5 mnkr har utgått till stif-
telserna.

Universitetet har tagit ut en avgift för administration
på 111 tkr. Bidrag som erhållits från stiftelserna uppgår för
1997 till 615 tkr.

Universitetet har förvaltningsavtal med SE-banken, vil-
ket innebär att SE-banken sköter den dagliga hanteringen
av gåvo- och donationsmedlen i form av placeringar,
redovisning och bokföring. Placeringsreglementet från
universitetets fondnämnd är styrande för SE-bankens 
placeringar i aktier, räntebärande papper mm. Stiftelserna
och fonderna har i sina statuter reglerat hur gåvorna och
donationsmedlen ska användas. I de flesta fall fördelas årli-
gen den avkastning som genererats.

I bilaga till årsredovisningen finns en separat årsredo-
visning för gåvo- och donationskapitalet.
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Övrig verksamhet

Övrig verksamhet, tkr
1994/95 1995/96 1996 1997

18 mån

Kostnader 7 305 18 818 13 294 12 600

Intäkter 7 805 18 878 13 354 13 627

Resultat 
övrig verksamhet 500 60 60 1 027
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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 regleringsbrev 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.
Resultaten i resultatredovisningsdelen har redovisats  för 1994/95, 1995/96, 1996 och 1997.
I den ekonomiska resultatredovisningen kvarstår siffror för 18-månaders året 1995/96.

Myndigheten ska i årsredovisningen lämna information om andra förhållanden av väsentlig betydel-
se för regeringens uppföljning och prövning av verksamheten.
Utgångspunkten för hela årsredovisningen är att informationen är väsentlig, för regeringen och för
universitetets styrelse och ledning.

Uppgifterna om verksamheten och den ekonomiska resultatredovisningen ska redovisas för grund-
utbildning, uppdragsutbildning, forskning/forskarutbildning, uppdragsforskning, fondförvaltning
samt övrig verksamhet. Den ska dessutom uppdelas i fakulteter.
Den verksamhetsmässiga återrapporteringen är uppdelad i den tekniska fakulteten, sid 18-29 och
den filosofiska fakulteten sid 30-40. Den interna organisationen i teknisk- och filosofisk fakultet
trädde i kraft 1 juli 1997. Den ekonomiska resultatredovisningen har inte i samtliga fall kunnat
uppdelas i  de bägge fakulteterna. Redovisning för hela universitetet återfinns på sid 12-13, och
uppdelat i verksamhetsområden på sid 42-43.

All personal ska redovisas i antalet personår fördelade på tjänstekategorier. Förändringar avseende
omfattning och sammansättning  ska redovisa och kommenteras. Lärarna ska fördelas på tjänste-
kategorier för respektive fakultet.Antalet dekaner och prefekter ska redovisas könsuppdelade.
Återrapporteringen återfinns under personalavsnittet sid 50-52 samt under avsnittet för jämställdhet
sidan 46.
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Allmänna uppdrag med återrapporteringskrav

Av årsredovisningen ska framgå vilka handlingsplaner högskolan har för samverkan med det 
omgivande samhället.
Årsredovisningen har som ett gemensamt tema ”Regionen och världen”. I flera avsnitt beskrivs
samverkan med omvärlden. De fem intervjuerna är en del av detta tema. I den av universitets-
styrelsen fastställda strategiska planen framgår målen på tre års sikt:

• Samverkan med det omgivandet samhället behöver utvecklas vidare, särskilt när det gäller att göra
universitetets kunskaper och resurser tillgängliga för mindre företag och organisationer.

• Struktur och arbetssätt för nyttiggörande av universitetets kompetens ska utformas så att verksam-
heten blir tydlig, känd och effektiv.

Högskolans internationella kontakter ska redovisas och kommenteras.
På följande sidor framgår universitetets samverkan med omvärlden.
Studenter: Sidorna 20, 32-34 samt 36.
Doktorander: Sidorna 27 och 39.
Lärare: Sidorna 21, 33-34 samt 36.

Vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla forskningsinformationssystem.
Beskrivning återfinns på sidan 50.

Omfattning och inriktning av det pedagogiska utvecklingsarbetet.
Beskrivning återfinns på sidan 45.

Vid högskolorna ska finnas kvalitetsutvecklingsprogram som avser hela verksamheten.
En sammanfattning och vad som genomförts under året redovisas på sidan 46.

Högskolorna ska beakta behovet av stöd för funktionshindrade studenter.
Beskrivning finns på sidan 15.
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Grundutbildning

Högskolorna bör anpassa utbildningsbehovet i riktning mot områden där behovet av välutbildad
arbetskraft bedöms öka både nationellt och regionalt.
På följande sidor beskrivs på vilka sätt universitetet har arbetat för att anpassa utbildningsutbudet;
sidan 20 (deltagit i nationella utvärderingar), sidan 21 (elkraft och vattenkraft), sidan 22  (YTH),
sidan 32 (uppföljning och utvärdering av national ekonomi och statskunskap), sidan 32-33 (ny
utbildning systemvetenskap tills med Frontec m fl), sid 34 (utvärdering av pedagogutbildningar).

I universitetets strategiska plan anges som ett viktigt gemensamt mål för grundutbildningen att
”utbildningsprogrammen ska ha attraktiva profiler”. Under 1997 har arbetet med att se över uni-
versitetets utbildningsutbud initierats.

Högskolorna ska bedriva sk basårsutbildning.
Antalet studenter, helårsstudenter samt prestationer framgår av sidan 22 samt bilaga 3.

Förändringar i förhållande till föregående år i de utbildningar som erbjuds ska redovisas och kom-
menteras. De resultat som studenterna uppnått och de examina de avlagt ska redovisas och kommen-
teras.
Under respektive fakultets beskrivning av årets grundutbildningsverksamhet framgår återrapporte-
ringskraven. För den tekniska fakulteten på sid 20-22. Och för den filosofiska fakulteten på sidorna
33-36.

Efterfrågan på högskolans utbildningar ska belysas.
Antal sökande per program hösten 1997 framgår av bilaga 3. Under respektive fakultet finns nyck-
eltalstabeller där antalet sökande framgår. Kommentarer till tabellerna finns i nära anslutning till
tabellerna.Tabellen för civilingenjörsutbildningen återfinns på sidan 21, för högskoleingejörsutbild-
ningen på sidan 22 samt för övrig teknisk utbildning på sidan 22. För samhällsvetenskaplig, huma-
nistisk och beteendevetenskapliga utbildningar finns tabellen på sidan 32, för lärande på sidan 34
samt för musik och mediautbildningar på sidan 36. Kommentarer om antal sökan till skådespelarut-
bildningen finns på sidan 36.

Utbildningsuppdraget ska återrapporteras och kommenteras.
Utbildningsuppdraget återrapporteras i ett särskild avsnitt sitt på sidan 14-15.Ytterligare kommen-
tarer redovisas under respektive fakultet.
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Forskning/forskarutbildning

Högskolorna har som mål att öka antalet doktorsexamina, öka omfattningen av den extern finansi-
erade verksamheten, bidra till att antalet artiklar av svenska forskare ökar i internationellt veten-
skapliga tidskrifter, vidga det internationella forskningssamarbetet särskilt genom att nyttja de möj-
ligheter som deltagandet i EUs forskningsprogram erbjuder.
Doktorsexamina per fakultet framgår på sidorna 27 och 40.
Den externa finansieringen framgår av sidan 25.
Publiceringen av artiklar inom teknisk fakultet framgår av sidan 27.
Det internationella forskningssamarbetet för respektive fakultet framgår av sidorna 25 och 39.

Uppgifter om forskarutbildning.
Antalet som påbörjat forskarutbildning framgår av sidorna 27 och 40.
Antalet avlagda examina fördelade på doktorsexamen respektive licentiatexamen framgår av 
sidorna 27 och 40.
Form av studiefinansiering för doktorander framgår av sid  51.

Av årsredovisningens ska framgå andelen kvinnor respektive män inom forskarutbildningen, samt
vilka åtgärder som vidtagits som syftar till en jämnare könsfördelning.
Under avsnittet jämställdhet sidan 46 samt under respektive fakultetsområde sidorna 26-27 samt 
40 framgår återrapporteringskravet.

Forskningsvolymen och dess förändring ska redovisas i personår.
Forskningsvolymen har ökat från 356 personår 1996 till 384 personår 1997.

Det konstnärliga utvecklingsarbetet ska beskrivas.
Beskrivningen redovisas på sidan 40.

Av anslaget för forskning och forskarutbildning ska medel avsättas för att bereda lektorer och
adjunkter tillfälle att bedriva forskning.
En beskrivning för den tekniska fakulteten återfinns på sidan 27.

Av årsredovisningen ska framgå antalet utbetalda examenspremier till nyblivna doktorer.
Inga examenspremier till nyblivna doktorer har utbetalts, sid 27.
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Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen om myndigheters årsredovisning och
anslagsframställning (1996:882).

Luleå tekniska universitets redovisning följer god redovisningssed såsom den kommer till uttryck 
i RRV:s rekommendationer 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 ekonomisk livslängd på tre år eller längre
definieras som anläggningstillgångar.

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

Tillämpade avskrivningstider

Datorer 3 - 5 år.
Möbler o inredning 10 år.
Övrig utrustning Avskrivningstiden är individuellt bedömd vilket innebär att den faktiska 

ekonomiska livslängden utgör avskrivningstid.
Förbättringskostnader 10 år, förändrat från 6 till 10 år.
på annans fastighet 

Universitetet har avskrivit anläggningstillgångar som inköpts och tagits i bruk under våren -97
med ett helt år.Anläggningstillgångar som inköpts och tagits i bruk under hösten -97 har avskrivits
med ett halvt år.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Till följd av stiftelselagen som trädde i kraft den 1 januari 1996, har donationer som hittills redovi-
sats som en del av universitetets myndighetskapital befunnits vara egna stiftelser. Från och med den
1 januari 1997 har därför dessa redovisats i separata stiftelser.

Under 1997 avslutades konkursen i fondkommissionärsföretaget Orion vilka förvaltade universite-
tets gåvo- och donationsmedel mellan 1991 och 1993. Orion försattes i konkurs 1993. Befarade
förluster redovisades i bokslutet 1992/93. Utdelning av konkursen uppgår till 1,6 mnkr.
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Väsentliga ekonomiska uppgifter

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

1997 1996 1995/96 1994/95 1993/94

18 mån

Beviljad låneram RGK, tkr 84 000 65 000 65 000 65 000 -

Utnyttjad låneram, tkr 78 391 53 150 53 150 31 799 -

Beviljad kontokredit, tkr 48 900 51 293 51 293 47 415 63 161

Maximalt utnyttjad under året - -  - - 8 447

Räntekostnader, räntekonto, tkr - - - - -

Ränteintäkter, räntekonto, tkr 2 699 10 409 18 410 12 172 7 097

Utgående reservationer, tkr 5 754 10 328 10 328 7 562 31 140

Antal årsarbetskrafter 1 197 1 188 1 782 * *

Medeltalet anställda under åren* 1213 1 180 1 143 1 051 1 032

Driftskostnad, exkl avskr o räntor, tkr 731 155 725 046 1 021 931 599 952 585 596

Driftskostnad per årsarbetskraft, tkr 610 610 573

Årets kapitalförändring, tkr -41 355 -57 279 -35 178 78 202 21 140

Balanserad kapitalförändring, tkr 85 859 114 106 114 106 50 417 54 269

-varav balanserade resultat 55 714 110 891 110 891 32 689 18 853

-varav  invärderade tillgångar 30 145 23 215 23 215 17 728 42 720

-varav återbet till staten -20 000 -20 000 -7 304

* Antalet årsarbetskrafter kan ej tas fram för 1994/95, 1993/94 utan mycket stor arbetsinsats.
* Medeltalet för antalet anställda baseras på tre mättidpunkter för 1997 och 1995/96,

två mättidpunkter 1996, 1994/95, en mättidpunkt 1993/94.
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1997 1996

Not

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Intäkter från anslag 489 516 497 591

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 76 242 58 609

Intäkter av bidrag 1 148 648 122 872

SUMMA 714 406 679 072

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Kostnader  för personal -445 590 -415 524

Kostnader för lokaler -116 151 -125 493

Övriga driftkostnader -169 414 -184 029

Avskrivningar -22 394 -17 983

SUMMA -753 549 -743 029

VERKSAMHETSUTFALL -39 143 -63 957 

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 2

Ränteintäkter 2 801 10 445

Räntekostnader -5 013 -3 767

Finansnetto -2 212 6 678

TRANSFERERINGAR 3

Medel från fonder för finansiering av bidrag 489

Lämnade bidrag -489

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 4 -41 355 -57 279 

Resultaträkning, tkr



61

1997-12-31 1996-12-31 

TILLGÅNGAR Not

Omsättningstillgångar
Kassa, postgiro och bank 5, bil 1 5 198 288
Tillgodohavande hos RGK 5 68 427 110 353
Fordringar hos andra myndigheter 14 675 13 147
Kundfordringar 23 000 18 711
Övriga fordringar 6 355 10 875
Pågående projekt 7 37 339 21 538
Varulager 355 513

Summa omsättningstillgångar 149 349 175 425

Periodavgränsningsposter 8 27 364 27 126
Avräkning med statsverket 9 -5 698 -11 373

Anläggningstillgångar

Finansiella tillgångar
Aktier och andelar bil 1 14 580 17 406
Obligationer och andra värdepapper bil 1 14 502 17 157

Summa finansiella anläggningstillgångar 29 082 34 563

Materiella tillgångar
Inventarier 10 84 150 80 060
Förbättringsutgifter på annans fastighet 11 19 510
Byggnader 12 1 130 4 810

Summa materiella anläggningstillgångar 104 790 84 870

Summa anläggningstillgångar 133 872 119 433

SUMMA TILLGÅNGAR 304 887 310 611

SKULDER

Kortfristiga skulder

Skuld till andra myndigheter 15 157 12 775
Leverantörskulder 13 17 238 8 704
Personalens källskatt 8 977 8 456
Övriga skulder 14 7 334 85
Förskott 69 520 60 063

Summa kortfristiga skulder 118 226 90 083

Periodavgränsningsposter 15 21 990 23 479

Långfristiga skulder
Skulder till Riksgäldskontoret 16 78 391 53 150

SUMMA SKULDER 218 607 166 712

Myndighetskapital
Gåvo- och donationskapital 17, bil 1 41 776 64 970
Balanserad kapitalförändring 18 85 859 114 106
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 41 355 -35 178

Summa myndighetskapital 86 280 143 898

SUMMA SKULDER OCH 304 887 310 610
MYNDIGHETSKAPITAL

Balansräkning, tkr
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1997 1996
Drift
Kostnader exklusive avskrivningar mm -736 169 -728 814

Finansiering genom avgifter och bidrag:
Intäkter av avgifter och ersättningar 76 242 58 609
Intäkter av bidrag 148 648 122 871
Övriga intäkter 2 802 227 692 10 445 191 925

-508 477 -536 889
Finansiering från statsbudgeten:
Medel som erhållits från statsbudgeten för drift 489 516 497 591
Underskott av medel från driften -18 961 -39 298

Minskning av lager 157 295
Ökning av kortfristiga fordringar -11 337 -6 774
Ökning av kortfristiga skulder 25 893 14 713 39 941 33 462
Kassaflöde till drift -4 248 -5 836

Avgår: medel som använts för att 
finansiera investeringar -4 263 -11 023
Avgår: medel som använts för att 
finansiera amortering av lån -18 280 -22 543 -8 871 -19 894
Kassaflöde till drift, netto -26 791 -25 730

Investeringsverksamhet
Investering i finansiella tillgångar 
(exkl låneverksamhet) 5 480 -1 496
Investeringar i materiella tillgångar -42 314 -36 966
Summa investeringsutgifter -36 834 -38 462

Finansiering av investeringar
Lån från Riksgäldskontoret 43 522 25 893
Amorteringar -18 280 25 242 -8 871 17 022
Minskning av statskapital med medel
som tillförts statsbudgeten -20 000
Tillförda driftmedel 22 543 19 894
Summa medel som tillförts för 
finansiering av investeringsverksamhet 47 785 16 916

Över-/underskott av medel 
från investeringsverksamhet 10 951 -21 546

Kassaflöde från/till investeringsverksamhet 10 951 -21 546

Transfereringar
Utbetalade bidrag -489
Ökning av kortfristiga skulder 
avseende transfereringar 760
Kassaflöde till transfereringar 271

Finansiering av bidragsutbetalningar

Medel från icke statliga 
organisationer, fonder mm 489
Summa medel som erhållits för 
finansiering av bidragsutbetalningar 489

Förändring av gåvo o donationskapital -16 262 1 072

Förändring av likvida medel -31 342 -46 204

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

Livida medel vid årets början 99 269 145 473

Minskning av tillgodo hos Riksgälden, räntekonto -41 926 -49 257
Ökn (+) minsk (-) av banktillgodohavande 4 909 -153
Minskning av skuld till statsverket 5 675 3 206
Summa förändring av likvida medel -31 342 -46 204
Likvida medel vid årets slut 67 927 99 269

Finansieringsanalys, tkr
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ANSLAG BENÄMNING TILLGÄNGLIGA ÅRETS ÅRETS KVARST.
MEDEL UTG. INK. MEDEL

8 C  95 046 R 002 008 Behörighetsgivande förutbild
Ingående reservation 3 938 3 938

8 C 95  046 R 005 008 Aspirantutbildning
Ingående reservation 1 532 1 532

8 C 95  046 R 006 008 Språkkurser
Ingående reservation 380 380

8C 95  046 R 007 008 Nt-svux
Ingående reservation 4 478
Återfört  enl regeringsbeslut -4 478

8 D 95 020 R Vissa särsk utg för forskningsändamål
Regleringsbrev 321 100 221

16 B 017 A Utbildningsuppdrag enl regbrev 
Regleringsbrev 308 409 308 409

16  B 017 A 001 Utbildningsuppdrag, NT-svux
Regleringsbrev 13 593 9 592 4 001

16 B 018 A 001 Fakultetsanslag filosofisk fakultet
Regleringsbrev 5 264 5 264

16 B 018 A 002 Fakultetsanslag, teknisk fakultet
Regleringsbrev 119 225 119 225

16 B 018 A 003 Fakultetsanslag konstnärligt utv arb
Regleringsbrev 833 833

16 B 018 A 004 Fakultetsanslag, lokaler
Regleringsbrev 41 675 41 675

16 B 045 A 011 Vissa skärskilda utgifter inom univ o högsk
Regleringsbrev 100 100

SUMMA TOTALT
Ingående resevation 10 328
Återbet enl regbeslut -4 478
Regleringsbrev 489 420
Summa 495 270 489 516 5 754

INKOMSTTITEL BENÄMNING ÅRETS ÅRETS ÅTERSTÅR
UTG. INK.

2394 01 Övriga inkomster 165 -165
2811 10 Övriga inkomster 16 -16

SUMMA TOTALT 181 -181

Anslagsredovisning, tkr
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NOTER RESULTATRÄKNING (tkr)

Not 1 Intäkter
1997 1996

Intäkter av avgifter och andrag ersättningar 67 465 57 644
Intäkter från andra myndigheter 8 777 965
Intäkter av bidrag 59 326 37 469
Bidrag från andra myndigheter 89 322 85 403
Summa 224 890 181 481

Avgifterna enligt 4§ avgiftsförordningen uppgår till 6 775.

Not 2 Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkterna från Riksgälden 2 699 10 408
Övriga finansiella intäkter 102 37
Räntekostnader lån hos Riksgälden -4 874 -3 689
Övriga finansiella kostnader -139 -78
Summa -2 212 6 678

Not 3 Transfereringar

Medel från fonder för finansiering av bidrag
Bidrag från stiftelsen för miljö stategisk forskning (Mistra) 489

Lämnade bidrag
Bidrag som förmedlats till andra statliga myndigheter -489

Not  4 Årets kapitalförändring -41 355 -57 279

Den negativa kapitalförändringen har uppstått dels pga beslut att 
disponera delar av det egna kapitalet ca 17 mnkr, (anpassning av lokaler 
9 mnkr, avskr av invärderade anläggningstillgångar 5 mnkr, avskr av vissa 
övriga anläggningstillgångar 3 mnkr) dels av underskott i den löpande
verksamheten, 25 mnkr, och då framförallt inom grundutbildningen.

NOTER BALANSRÄKNING (tkr) 1997-12-31 1996-12-31

Not 5 Likvida tillgångar

Saldo på valutakonto avser Eu-bidrag till LTU, vilka inbetalts 97-12-29. 3 970
Bankkonto (se bilaga 1)  1 228 288
Tillgodohavande hos Riksgäldskontoret 68 427 110 353
Summa 73 625 110 641

Beviljad kontokredit enligt regleringsbrev uppgår till 48 900.
Räntekontots saldo består huvudsakligen av förskotterade medel
från bidragsgivare. Den negativa utvecklingen på räntekontot beror på den negativa
kapitalförändringen samt på förändrade betalningsrutiner från bidragsgivare.

Noter
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Not 6 Övriga fordringar 355 10 875

Avslutad konkurs i fondkommissonärsfirman Orion påverkar balans-
räkningens tillgångar med 10 479.

Not 7 Pågående projekt 37 339 21 538

Medel från EU och EUs strukturfonder har ökat under året.
Dessa medel betalas ut huvudsakligen i efterskott.

Not 8 Periodavgränsningsposter 27 364 27 126

I periodavgränsningsposten ingår förutbetalda hyreskostnader med 25 714 
Föregående år uppgick förutbetalda hyreskostnader till 25 208.

Not 9 Avräkning med statsverket

Avräkning mot statsverket IB -11 373 -7 334
Avräknat mot statsbudgeten:
Anslag 489 516 737 495
Inkomsttitlar -181 -21 093
Summa 489 335 716 402

Avräknat mot statsverkets checkräkning:
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -489 199 -740 262
Medel från  räntekonto som tillförts inkomsttitel 5 539 19 821
Summa -483 660 -720 441

Årets avräkning med statsverket 5 675 -4 039

Avräkning med statsverket UB -5 698 -11 373

Not 10 Inventarier

Invärderat låneklassat anskaffningsvärde 51 463 51 463
Ackumulerade avskrivningar -34 303 -27 106
Årets avskrivningar -3 655 -7 197
Restvärde låneklassat 13 505 17 160

Invärderat ej lån anskaffningsvärde 66 333 66 333
Ackumulerade avskrivningar -45 166 -36 085
Årets avskrivningar -5 030 -9 081
Restvärde ej lån 16 137 21 167

Anskaffningar från 9401 och framåt 77 528 52 514
Ackumulerade avskrivningar -10 780 -1 960
Årets avskrivningar -12 240 -8 820
Restvärde 54 508 41 734

Summa restvärde 84 150 80 061

Noter
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Noter
Not 11 Förbättringskostnader på annan fastighet

Förbättringskostnader 1995/96 (ingår i posten byggnader 1995/96) 3 478
Årets förbättringskostnader 17 791
Ackumulerade avskrivningar -290
Årets avskrivningar -1 469
Summa restvärde 19 510

Not 12 Byggnader 1 130 4 810

Under föregående år redovisades förbättringskostnader på annan fastighet under
posten  byggnader med 3 680 varav 3 478 var förbättringskostnader och 202
avsåg inventarier detta utgör skillnaden mellan 1996-12-31 och 1997-12-31.

Not 13 Leverantörskulder 17 238 8 704

Inför bytet av ekonomisystem tidigarelades stoppdatum för utbetalningar av fakturor 
i Cosmos. Detta innebar att en stor del av leverantörskulderna i bokslutet 1996 blev 
reglerade före 1996-12-31.

Not 14 Övriga skulder 7 334 85

Merparten av övriga skulder består av skulder där varan/tjänsten avser 1997 men 
fakturan erhållits 1998. Under 1996 uppgick dessa till 3 866 och ingick 
i balansposten leverantörskulder

Not 15 Periodavgränsningsposter 21 990 23 479

I posten ingår semesterlöneskulder inkl lkp med 18 656.
Föregående års semesterlöneskulder uppgick till 20 997.

Not 16 Skulder till riksgäldskontoret 

Ingående balans 53 150 31 799
Årets upptagna lån 43 521 33 791
Årets amortering -18 280 -12 440
Utgående saldo 78 391 53 150

Under året har universitetet amorterat ner sina lån med 5 268 för att låneskulden skall   
överensstämma med respektive inventaries restvärde.

Beviljad låneram 84 000.
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Noter
Not 17 Gåvo och donationskaptal

Gåvo- och donationskapital (bilaga 1)       23 411 33 991
Årets avkastning (bilaga 1) 6 797 3 047
Summa 30 208 37 038

Avslutad konkurs fondkommissonärsfirman Orion 9 432
Invärderade tillgångar finansierade via gåvor och donationer         11 569 18 499

Summa 41 777 64 969

Utdelningen av gåvo- och donationskapital uppgår till 5 277.

Not 18 Balanserad kapitalförändring

Återbetalning av eget kapital -20 000
Invärderat kapital (ej lån) 2 883 5 035
Balanserade avskr invärderade tillgångar 27 262 18 180
Balanserade resultat 55 714 110 891
Balanserad kapitalförändring 85 859 114 106
Kapitalförändring enligt resultaträkning -41 355 -35 178
Summa 44 504 78 928

Balanserad Kapitalförändring Summa
kapitalförändring 1997

Verksamhet
Grundutbildning 34 761 -33 037 1 724
Uppdragsutbildning (avgifter) 2 946 1 338 4 284
Forskning/forskarutbildning 16 248 -11 127 5 121
Uppdragsforskning (avgifter) 5 984 444 6 428
Annan verksamhet (avgifter) 4 227 1 027 5 254
Summa 64 166 -41 355 22 811

Ej fördelat på verksamhetsgrenar
Gamla externa medel 18 852 18 852
Invärderade tillgångar 30 145 30 145
Medel som tillförts staten vid invärd -7 304 -7 304
Återbetalning till staten -20 000 -20 000
Summa 21 693 21 693

Totalsumma 85 859 -41 355 44 504
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Noter
Not. Universitetsstyrelsens ersättningar.

Universitetet ska uppge räkenskapsårets ersättningar och andra förmåner samt avtalade framtida 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, Nils-Erik Molin och Henning Johansson 
–  har inte erhållit något styrelsearvode.

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

Palmér Ingegerd, rektor 668 334
Molin Nils-Erik, professor 510 416
Johansson Henning, professor 469 085

Universitetet har till rektor förutom ovan angiven ersättning utbetalat ett skattepliktigt representationsarvode på 1 000
kr per månad.

De externa styrelseledamöterna och studeranderepresentanterna har erhållit ett fast arvode på 10 000 kr per år.
Till suppleanter har utgått 1000 kr i arvode per sammanträde. Ersättning har utgått även för förlorad arbetsförtjänst,
styrkt genom intyg från arbetsgivaren. Ledamöter kan även erhålla ersättning för resekostnader, traktamente och löne-
tillägg enligt lokalt reseavtal.

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

Av regeringen utsedda ledamöter Studeranderepresentanter Suppleanter
Bergmark Jan-Eric 10 000 kr Hedlund Sebastian 10 200 kr Sigfridsson Peter 24 812 kr
Blom Mona 22 002 kr Rolund Malin 390 kr Thornberg Sven 595 kr
Hedkvist Petersen Ewa 15 500 kr Sörman Ricard 13 000 kr
Hultqvist Bengt 10 000 kr Wahlqvist Mauritz - Johansson Lars -
Lundberg Jan-Olof 5 000 kr
Martinsson Jan 10 000 kr
Norberg Anna-Karin 30 080 kr
Persson Sellin Eva 10 000 kr

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

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

Palmér Ingegerd
Centrala Studiestödsnämnden
Verket för Högskoleservice
Grundutbildningsrådet
Miljö- och rymdforskningsinstitutet
SKERIA AB
Institutet för byggdokumentation
(BYGGDOK)

Martinsson Jan
Nuteks industriella råd
ABB-bolag
Stiftelsen för strategisk forskning

Blom Mona
LKAB
Informationsteknik i Norrbotten AB
Miljö- och Rymdforskningsinstitutet 
Föreningssparbanken i Luleå

Hedkvist Petersen Ewa
Tryckeriaktiebolaget Norrländska
Socialdemokraten
Valrossen AB
Filmpool Nord AB
Stiftelsen Svenska filminstitutet

Hultqvist Bengt
Rymdstyrelsen
Miljödatacentrum i Kiruna AB

Bergmark Jan-Erik
Ingen uppgift

Sigfridsson Peter
Kårhusrestaurangen i Luleå AB
KJ Marknadsbyrå AB
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Styrelsen för Luleå tekniska universitet har idag, 1998-03-02
beslutat godkänna Årsredovisning 1997 för Luleå tekniska universitet

Kerstin Fredga
Ordförande

NY LEDAMOT 98-01-01

Mona Blom Lars Carlsson Ove Ivarsen
NY LEDAMOT 98-01-01 NY LEDAMOT 98-01-01

Ingrid Kyrö Bernt Johansson Lars Johansson
NY LEDAMOT 98-01-01 NY LEDAMOT 98-01-01

Jan-Olof Lundberg Jan Martinsson Ingegerd Palmér

Malin Rolund Eva Persson Sellin Johan Sterte
NY LEDAMOT 98-01-01

Mauritz Wahlqvist
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BILAGA 1

Gåvo- och donationskapital 
redovisat i Luleå tekniska universitets balansräkning 971231 

Följande stiftelser redovisas ej i LTU:s balansräkning

Tillg 971231
Arne S Lundbergs fond 2 180 939 
Byggmästarföreningens fond 454 626 
Curt Boströms fond 5 683 625 
Erik Tanners fond 725 817 
LKAB:s stiftelse 17 864 348 
Luleå förenade studentlokaler 5 453 188 
Trelleborgs stiftelse 12 631 558 
Vägstipendiefonden 146 833
Summa stiftelsekapital 45 140 934 

Belopp i BR Stiftelse- Redovisat i LTU:s
Tillgångar Gåvo/donation kapital balansräkning Belopp
Bostadsrätter 1 129 945 Byggnader 1 129 945
Likvida medel 3 057 864 -1 829 428 Kassa,postgiro och bank 1 228 436
Aktier och tillhörande optioner 36 292 777 -21 712 880 Aktier och andelar 14 579 897
Fondandelar obligationer 36 100 899 -21 598 626 Obligationer och andra VP 14 502 273
Summor 76 581 485 -45 140 934 31 440 551

Differensen mellan tillgångar i balansräkningen (76 832 486) och summan ovan (76 581 485)
förklaras av att i posten aktier och tillhörande optioner har utestående optioner på 251 001 räknats in.

Belopp i BR Stiftelse- Redovisat i LTU:s
Skulder och eget kapital Gåvo/donation kapital balansräkning Belopp

Övriga kortfristiga skulder 1 232 683 Övriga skulder 1 232 683
Delägare + redovisat resultat 75 348 802 -45 140 934 Gåvo-och donationskapital 30 207 868
Summor 76 581 485 -45 140 934 31 440 551

Till följd av stiftelselagen som trädde i kraft den 1 januari 1996, har fyra ytterligare delägare räknats som stiftelser 
1997-12-31 jämfört med 1996-12-31. Avlyft stiftelsekapital per 96-12-31 var 35 mnkr. Länsstyrelsen har ännu ej
beslutat i frågan om vilka stiftelser som ska anses ha egen förvaltning eller anknuten förvaltning.
Formellt registreringsbevis från länsstyrelsen har ännu ej erhållits för fyra av de åtta stiftelserna.

Den realiserade avkastningen 1997 uppgick till 13,3 mnkr, varav 6,5 mnkr har utgått till stiftelserna.
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BALANSRÄKNING per 31 december
1997 1996

Tillgångar
Omsättningstillgångar

Likvida medel Bil 1 3 057 864 11 058 174
Köpoptioner Bil 2 172 015 -    
Övriga fordringar -    18 350
Summa omsättningstillgångar 3 229 879 11 076 524

Anläggningstillgångar
Aktier, svenska Not 1 7 238 436 16 641 872
Fondandelar aktier, svenska Not 2 12 640 040 -    
Fondandelar aktier, utländska Not 3 14 272 286 11 829 619
Obligationer och förlagslån, svenska -    10 740 324
Aktieindexobligationer Not 4 2 221 000 6 564 000
Fondandelar obligationer, svenska Not 5 36 100 899 23 669 487
Bostadsrätter 1 129 945 1 129 945
Summa anläggningstillgångar 73 602 607 70 575 247

Summa tillgångar 76 832 486 81 651 771

Skulder och eget kapital

Kortfristiga skulder
Utestående optioner Not 6 251 001 126 255
Övriga kortfristiga skulder Bil 4 1 232 683 -    
Konkurs Orion -    9 431 871
Summa skulder 1 483 684 9 558 126

Långfristiga skulder
Delägare 62 068 457 71 044 218
Summa långfristiga skulder 62 068 457 71 044 218

Summa skulder 63 552 141 80 602 344
Eget kapital
Redovisat årsresultat 13 280 345 1 049 427
Summa eget kapital 13 280 345 1 049 427

Summa skulder och eget kapital 76 832 486 81 651 771

Ställda panter
För utfärdade köpoptioner:
8.000 Astra A 8 000 1 016 664
10.000 S-E-Banken A 10 000 0
2.000 Volvo B 2 000 242 923 2 581 176
Summa 1 259 587

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Årsredovisning 
gåvo- och donationskapital
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RESULTATRÄKNING 1997 1996
(6 mån)

Intäkter
Aktieutdelningar 455 083 -    
Räntor, bank 111 532 59 393
Räntor, obligationer, konverteringslån och förlagslån 2 622 136 451 728
Summa intäkter 3 188 752 511 121

Kostnader
Premier optioner -23 197 -9 275
Räntor, bank -20 436 -    
Förvaltningskostnader -250 000 -125 000
Förvaltningskostnader LTU -111 000 -160 000
Summa kostnader -404 633 -294 275

Förvaltningsresultat 2 784 119 216 846

Realisationsvinster 11 903 001 924 880
Realisationsförluster -1 406 774 -92 299
Omplaceringsresultat 10 496 226 832 581

Redovisat årsresultat 13 280 345 1 049 427
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Notanteckningar per 1997-12-31

Not 1. Aktier, svenska
Antal Bokfört Marknads-

värde värde
ABB AB   Serie B 10 000 1 022 079 910 000
Astra, AB   Serie B 10 666 1 355 467 1 397 246
Autoliv Inc 5 000 1 232 683 1 260 000
Ericsson,Tel AB LM Serie B 7 000 2 039 593 2 086 000
Gränges AB 10 000 1 345 691 1 190 000
Volvo,AB   Serie B 2 000 242 923 421 000

7 238 436 7 264 246

Not 2. Fondandelar aktier, svenska
Antal Bokfört Marknads-

värde värde
S-E-Bankens Småbolagsfond 7 627,07 3 035 349 3 415 392
S-E-Bankens Sverigefond 522 277,75 9 604 691 9 862 209

12 640 040 13 277 601

Not 3. Fondandelar aktier, svenska
Antal Bokfört Marknads-

värde värde
Skandifond Global 955 063,6947 14 272 286 16 300 691

14 272 286 16 300 691

Summa aktierelaterade värdepapper 34 150 763 36 842 537

Not 4. Aktieindexobligationer
Nom Bokfört Marknads-

Belopp värde värde
S-E-Bankens Aktieindexobligation  96/99 Terra 1 000 000 1 111 000 1 300 000
S-E-Bankens Aktieindexobligation  96/99 Tai-Pan 2 1 000 000 1 110 000 930 000

2 221 000 2 230 000

Not 5. Fondandelar obligationer, svenska
Antal Bokfört Marknads-

värde värde
Skandifond Sweden Flexible Bond 3 176 710,5542 36 100 899 37 553 160

36 100 899 37 553 160

Summa ränterelaterade värdepapper 38 321 899 39 783 160

Summa värdepapper 72 472 662 76 625 697

Not 6. Utfärdade optioner
Köpoptioner

Antal Bokfört Erhållet 
värde premium

Astra A köpoption mars 140 8 000 1 016 664,06 53 792
S-E-Banken A  köpoption februari 95 10 000 0,00 47 350
Volvo B köpoption januari 210 2 000 242 923,00 11 850

1 259 587,06 112 992

Totalt bokfört värde av aktier för utfärdade köpoptioner 1.259.587:06 kr.
Skuldförda premier samt totalt lösenpris är 2.609.992:00 kr.

Antal Erhållet 
Säljoptioner premium
Investor  B säljoption  mars 410 2 000 89 553
Skanska B säljoption januari 350 1 000 48 456

138 009
Summa premier 251 001
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BOKSLUTSBILAGOR per 1997-12-31

Bilaga 1. Likvida medel
S-E-Banken 5320-10 074 04 3 057 864

3 057 864

Bilaga 2. Köpoptioner
S-E-Banken A, februari 90 1998 100 172 015

172 015

Bilaga 3. Övriga kortfristiga skulder
Köpt  5.000 Autoliv svenskt depåbevis 1 232 683

1 232 683



75

BILAGA 2

Underlag för beräkning av grundutbildningsanslag för budgetåret 1997
(1997-01-01  –  1997-12-31)

Redovisning av antal helårsstudenter (HST), helårsprestationer (HPR) 
samt redovisning av intäkter av grundutbildningsanslaget

A B C D E F G H I J K L

Utfall Avgår HST Utfall Avgår HPR HST HPR Summa Tak- Ev Ev
HST NT-utb exkl HPR NT-utb exkl Ersättn Ersättn G och H belopp över sparade

NT-utb NT-utb enl RB tak hpr
Utb omr Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr

HTJS 2 524 2 524 2 088 2 088 33 642 29 134 62 776
NTFV 3 421 154 3 267 2 927 123 2 804 117 605 92 299 209 905
Und 467 467 465 465 12 027 15 169 27 196
Övrigt 81 81 82 82 2 450 2 135 4 585
Musik 183 183 188 188 16 898 11 599 28 497
Teater 12 12 12 12 2 564 1 344 3 908

Totalt 6 688 154 6 534 5 762 123 5 639 185 187 151 680 336 867 308 409 28 458 24 140

Kolumn G och H som avser hst och hpr ersättningen är beräknade på hst och hpr utfall exkl NT-utbildning

I det antal helårsstudenter som redovisas inom HTJS området ingår 103 helårsstudenter som är en återläggning 
av manuell justering från hösten 1996.

FASTSTÄLLANDE AV SÄRSKILDA ÅTAGANDEN
Redovisning av särskilda åtaganden från bå 1995/96 (1997-01-01 – 1997-12-31)

Basår Språkutb Aspirantutb NT-utbildning

Ers hst Ers hpr Ers hst Ers hpr Ers hst Ers hpr Ers hst Ers hpr
Utb omr Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr

HTJS 200 180
NTFV 3 938 5 544 4 048
Und
Övrigt
Musik
Teater

Totalt 3 938 0 200 180 0 0 5 544 4 048

Summa 3 938 380 9 592
Tak 13 593
Sparat takutrymme 3 938 380 1 532
Ej nyttjat tak 0 0 1 532 4 001

Ersättning per utbildningsområde i kr.

Hst Hpr
HTSJ 13 329 13 953
NT 35 998 32 917
Und 25 754 32 622
Övrigt 30 241 26 039
Musik 92 341 61 695
Teater 213 651 111 994
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BILAGA 3

VERKSAMHETSRESULTAT 1997

Departementstermin NYBÖRJARE hösten 1997 RESULTAT TOTALT 1997

Poäng platser 1:a 1:a tot. sök. reg. varav tot. varav andel Håst. Håpr. prest. ex.
sök. sök./pl. kv. reg. kv. kv. grad

TEKNIK

Civiling, datateknik 180 60 112 1,9 1098 65 5 350 32 9% 320 260 81% 64
Civiling, väg och vatten 180 30 35 1,2 427 34 5 262 53 20% 229 202 89% 62
Civiling, samh. byggn. tekn. 180 60 56 0,9 402 67 30 307 164 53% 290 254 88% 46
Civiling, ind arbetsmiljö 180 30 44 1,5 282 33 16 176 91 52% 143 132 92% 24
Civiling, ind ekonomi 180 30 61 2,0 752 33 16 257 73 28% 209 183 87% 39
Civiling, maskinteknik 180 60 69 1,2 803 66 13 463 53 11% 408 408 100% 111
Civiling, teknisk fysik 180 30 33 1,1 519 33 2 156 35 22% 135 106 79% 1
Civiling, elektroteknik 180 30 43 1,4 618 35 2 173 12 7% 149 116 78% 7
Civiling, industriell kemi 180 30 20 0,7 259 33 12 135 59 44% 126 105 84% 11
Civiling, geoteknologi 180 Sista antagn.1992 2 1 50% 3 7 211% 8
Civiling, rymdteknik 180 30 135 4,5 884 30 9 31 10 32% 21 11 55% 0
Civiling, öppen ingång 180 90 214 2,4 1125 98 40 97 39 40% 100 86 86% 0
Civiling, EEIGM 210 30 32 1,1 107 30 22 108 64 59% 111 92 83% 0
Civ ing utbildning för ing. 140 0 0 0 0 22 32 145% 0
Summa 510 854 1,7 7276 557 172 2517 686 27% 2264 1995 88% 373

Ing utb, vattenkraft 80 -120 25 35 1,4 120 22 7 23 7 30% 12 5 39% 0
Ing utb, byggnad 80 -120 Ingen antagn. 97/98 26 7 27% 35 31 89% 16
Ing utb, ind design 120 30 58 1,9 399 32 17 31 17 55% 11 6 59% 0
Ing utb, elektronik 80 -120 25 20 0,8 165 21 0 56 1 2% 56 57 102% 14
Ing utb, elekt elkraft 80 -120 Ingen antagn. 97/98 0 0 0
Ing utb, kemi 80 Ingen antagn. 95/96 0 0 1 1 96% 2
Ing utb maskin, Luleå 80 -120 30 20 0,7 246 32 1 81 2 2% 67 56 83% 5
Ing utb mask. kval, Ske-å 80 -120 25 13 0,5 93 15 0 45 2 4% 41 37 90% 6
Ing utb, data Skellefteå 80 -120 25 37 1,5 216 31 2 53 4 8% 38 29 77% 0
Ing utb, data Luleå 80 -120 30 60 2,0 621 33 5 84 17 20% 82 62 76% 7
Ing utb, GIS 120 30 32 1,1 171 28 16 70 35 50% 66 56 29% 2
Ljudingenjör 80 16 112 7,0 112 16 4 33 7 21% 33 32 96% 8
Påbyggnad för ingenjörer 40 0 0 0 0 2 2 100% 0
Summa 236 387 1,6 2143 230 52 502 99 20% 443 374 85% 60

Tekniskt basår 40 60 116 1,9 629 64 17 64 18 28% 54 57 106% 14
Naturvetenskapligt basår 40 30 58 1,9 347 32 20 32 20 63% 28 32 112% 8
Datatekn. ingång för tjejer 80 30 68 2,3 341 33 33 53 53 100% 47 33 71% 0
Summa 120 242 2,0 1317 129 70 149 91 61% 129 122 94% 22

Msc Ind. programme 0 1 0
Msc in ergonomics 17 7 41% 11 10 89% 0
Byggtekn., väg och anlägg 60 30 41 1,4 41 18 1 16 1 6% 20 12 61% 0
YTH verkstadstekn., Luleå 60 Ingen antagn. ht97 19 0 0% 20 20 98% 13
YTH träteknik, Skellefteå 60 30 22 0,7 22 7 12 0 0% 16 12 75% 13
YTH verkstad, Skellefteå 60 30 22 0,7 22 10 10 0 0% 11 10 96% 11

Summa 90 85 0,9 85 35 1 74 8 11% 78 65 83% 37
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NYBÖRJARE hösten 1997 RESULTAT TOTALT 1997

Poäng platser 1:a 1:a tot. sök. reg. varav tot. varav andel Håst. Håpr. prest. ex.
sök. sök./pl. kv. reg. kv. kv. grad

SAMHÄLLSVET.

BETEENDEVET

Beteendevetensk utb, psyk 120-160 30 353 11,8 2196 32 26 54 44 81% 35 33 94% 0
Systemvetensk utbildning 120-160 60 336 5,6 1628 65 21 223 63 28% 202 171 85% 3
Informatik och systemv 120-160 30 83 2,8 934 32 19 62 33 53% 41 37 90% 0
Ekonomutbildning 120-160 60 149 2,5 1296 67 37 371 184 50% 344 330 96% 16
Ekutbildning åk1, Ske-å 120 -160 30 36 1,2 306 33 13 33 13 39% 31 28 92% 0
Ekutbildn. internationell 160 30 95 3,2 947 33 17 113 62 55% 81 76 94% 2
Ekonomi och organisation 80 Ingen antagn. ht97 12 2 17% 22 19 82% 0
Företagsek o fritidsvet. 120 30 38 1,3 256 34 20 59 28 47% 37 35 95% 0
Samh. vet. utb, statskun. 120-160 30 43 1,4 592 32 19 94 51 54% 78 60 78% 9
Samh. vet. utb, nat ek 120-160 30 12 0,4 306 33 17 93 38 41% 80 72 90% 2
Samh. vet. utb, sociologi 120-160 30 72 2,4 844 32 28 56 50 89% 38 29 79% 0
Samh. vet. utb, rättsvet. sk. 120-160 30 51 1,7 821 32 19 109 73 67% 87 75 85% 2
Summa 390 1268 3,3 10126 425 236 1279 641 50% 1077 966 90% 34

LÄRARUTBILDNING

Fritidspedagog 120 30 124 4,1 792 31 23 92 68 74% 106 114 108% 50
Förskollärare 120 30 99 3,3 691 32 26 94 81 86% 100 111 111% 45
Fritidspedagogutb, Ske-å 120 32 24 75% 33 32 97% 0
Grundskollär. 1-7 Sv/SO 100-140 30 181 6,0 791 33 27 278 234 84% 259 279 108% 58
Grundskollär. 1-7 Ma/NO 100-140 30 22 0,7 129 22 16 136 99 73% 124 132 107% 53
Grundskollär. 4-9 Ma/No 160-200 40 47 1,2 197 41 24 128 73 57% 94 86 91% 0
Grundskollär. 4-9 Sv/ Ty 160-200 Ingen antagn. ht97 28 28 100% 28 27 99% 0

Grundskollärare 4-9 
Sv/ Mu+annat ämne 160-200 8 26 3,3 26 7 4 14 8 57% 13 14 104% 0
Grundskollärare 4-9, PPU 40 30 11 0,4 86 11 9 12 9 75% 11 10 91% 9
Summa 198 510 2,6 2712 177 129 814 624 77% 767 805 105% 215

KONSTNÄRLIG UTBILDNING

Musiklärare, Piteå 160 40 125 3,1 135 30 12 126 61 48% 131 127 97% 22
Musikpedagogik 40 6 6 1,0 6 6 2 10 4 40% 3 1 27% 0
Kyrkomusiker 160 5 0 0,0 15 5 3 17 9 53% 16 16 103% 2
Multimediaproducent 40 16 57 3,6 57 16 6 0 0 8 9 115% 0
Konsertorganist 80-120 0 0 0 0 0 3 3 100% 3 2 86% 0
Komposition 120-160 0 0 0 0 0 1 0 0% 2 2 94% 0
Arrangering/komposition 80 5 26 5,2 26 5 1 8 1 13% 7 7 109% 2
Körledare 40 0 0 0 0 0 2 2 100% 1 1 115% 0
Studiomusiker 80 4 22 5,5 22 4 0 6 0 0% 5 6 113% 2
Mediapedagog 80 16 36 2,3 36 15 8 31 19 61% 46 37 80% 12
Skådespelarutbildning 8 510 63,8 510 8 3 16 7 44% 12 12 100% 0
Summa 100 782 7,8 807 89 35 220 106 48% 232 220 94% 40

FRISTÅENDE KURSER

Helfart, fort och vid. utb 2945 2071 70% 1593 1215 76%

Manuell just från 1996 103

Magisterexamen 37
Kandidatexamen 71
Högskoleexamen 13

INTERNATIONALISERING

Utländska studenter 181 - 83 64 77%
Studerat utomlands 198 - 91 0 0%

TOTALSUMMA  1997 1644 4128 3 24466 1642 695 8500 4326 51% 6686 5762 86% 902
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