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Rektor har ordet.

För Luleå tekniska universitet har 1998 präglats av konso-
lidering och utveckling av den befintliga verksamheten.Två
nya utbildningar startade:gymnasielärarutbildning och civil-
ingenjörsutbildning i träteknik.En professur inom ett nytt
område,miljöjuridik, tillsattes.

Centrum för distansöverbryggande teknik,CDT,fort-
sätter att utvecklas,och universitetet har nu en tätposition i
landet inom Internetforskning.Arbete pågår med att skapa
ett Järnvägstekniskt centrum,som involverar många forsk-
ningsområden:maskinteknik,materialteknik,anläggnings-
teknik, IT.I centret ingår många företag,en ambition är
också att generera avknoppningsföretag.

LTA,Luleå tillväxtakademi,har till uppgift att intensifie-
ra samverkan med företag genom att utifrån företagens be-
hov bygga upp kunskap och utveckla affärsmöjligheter.
Satsningen har nu fått stöd av näringsdepartementet och
länsstyrelsen.De första utvecklingsområdena för LTA blir:
nätbaserat lärande, internetbaserade medier och distansöver-
bryggande vård, samt järnvägsteknik.

Verksamheten 1997 gav ekonomiskt ett stort under-
skott, så kravet i budgetarbetet för 1998 var  ett nollresultat.
Det innebar att särskilt grundutbildningen har fått vidkän-
nas rejäla besparingar.Det är glädjande att kunna konstatera
att den strama budgeten för 1998 i stort sett har genomförts
och att de allra flesta resultatenheter visar nollresultat eller
bättre.Sammantaget har universitetet vänt fjolårets under-
skott på 41 mnkr till ett överskott på 30 mnkr.

Men det står också klart att de undervisningstunga insti-
tutionerna brottas med svårigheter att få kostnaderna för
verksamheten att rymmas inom intäkterna.Arbetet med att
förändra undervisnings- och examinationsformer måste
fortsätta.Det är ännu för tidigt att avgöra om kvaliteten i
studenternas studieresultat försämras.Klart är dock att kvali-
tetsfaktorer som lärarkontakt,gruppstorlekar och valfrihet
har försämrats – och att lärarna känner av en ökad arbetsbe-
lastning.

Ett stort internt utvecklingsprojekt under året har varit
att ta fram en modell för intern mål- och resultatstyrning,
där nyckelorden är uppdrag och dialog.Modellen prövades
i planeringen för 1999 och den gemensamma dialogen,dis-
kussionen om en institutions verksamhet i alla dess aspekter,
har av alla parter uppfattats som mycket givande och ut-
vecklande.

Ett annat stort projekt under 1998 var den självvärde-

ring av arbetet med kvalitetsutveckling, som genomfördes
under våren. Institutionerna,nämnderna och förvaltningens
enheter gjorde var för sig en analys av sitt eget arbete.Dessa
självvärderingar sammanställdes och bildade underlag för
Högskoleverkets bedömning under hösten 1998.

I bedömningen lyfter Högskoleverket fram det goda ar-
betet med studenterna och universitetets förmåga att attra-
hera studenter från hela landet.Man uppmärksammar
universitetets ambition att gå ”from teaching to learning”
– alltså från passiv inlärning till ett aktivt,dialogiskt lärande,
där vi anses har goda förutsättningar att lyckas.Det kvalitets-
och förbättringsarbete som sker på många institutioner och
inom administrationen får beröm.

Den kritik som universitetet får i rapporten handlar
främst om bristen på ett långsiktigt systematiskt kvalitetssys-
tem som omfattar hela universitetet.Ansvar och befogenhe-
ter behöver klargöras,och kommunikationen om kvalitets-
arbetets syfte och former behöver bli mycket bättre, inte
minst för att många fler ska känna sig delaktiga och vilja bi-
dra.Universitetets program för kvalitetsutveckling liksom
den nya modellen för styrning och uppföljning bedöms ge
goda förutsättningar för det fortsatta kvalitetsarbetet.

Högskoleverkets bedömningar ska vi ta in i arbetet med
kvalitetsutveckling under 1999.Pedagogisk förnyelse är sär-
skilt prioriterat.Under året ska också arbetet med ny strate-
gisk plan starta.En tydlig profilering av universitetet är
önskvärd.

Rekrytering av studenter har länge varit en högt priori-
terad fråga för oss.Nu ser vi att också rekrytering av
lärare/forskare är på väg att bli en kritisk faktor.Kompetent
personal är en nyckelfråga för ett universitet och den perso-
nalbrist som börjar bli allt mer kännbar inom områden som
data, systemvetenskap och samhällsvetenskap kan bli ett hin-
der för utvecklingen av vår verksamhet.

Utbyggnaden av högskoleutbildningen i landet och inte
minst den nya tjänstestrukturen för högskolans lärare skär-
per konkurrensen.Att vara ett attraktivt lärosäte med hög-
klassig utbildning och forskning och goda studie- och
arbetsförhållanden är ett måste.

Ingegerd Palmér

Rektor
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Hur ska man styra ett universitet, när kraven ökar
och resurserna minskar? ”Det finns en spänning
och ett samspel mellan den hårda och den mjuka
sidan – mellan ekonomi och ideologi” skriver
Einar Häckner, tidigare professor i ekonomistyr-
ning vid Luleå tekniska universitet. Han presente-
rar här sina tankar om intern styrning, inom ett
universitet.

Kraven på svenska universitet och högskolor ökar drama-
tiskt, främst av tre skäl:
■ För det första blir samhället allt mer kunskapsintensivt 

som en följd av galopperande teknikutveckling samt 
ökad produktion och spridning av information.

■ För det andra leder internationaliseringen till vidgade 
marknader och ökad konkurrens.Konkurrensen mellan 
universitet och högskolor blir mer global.Kvalitets-
frågorna sätts under luppen.

■ För det tredje tenderar akademisk utbildning att användas
som lösning på sysselsättningsproblem.Det är mot bak-
grund av de övriga förhållandena i och för sig rationellt,
men leder till omställningsproblem när expansionen går 
hastigt.

I Sverige expanderar nu både akademisk grundutbildning
och forskarutbildning.Statsmakterna ställer ökade resurser
till förfogande för grundutbildning men ökar inte de fasta
forskningsresurserna i samma takt.Det skapar problem,då
utbildningen ska vila på vetenskaplig grund.Lärare bör 
också forska.En konsekvens blir att forskning som finansie-
ras av företag, industriforskning,ökar.Detta är positivt mot
bakgrund av universitetens tredje uppgift; att vara en aktiv
drivkraft i samhället.En annan konsekvens kan emellertid
bli försämrad ekonomi och osäkerhet om den långsiktiga 
finansieringen av verksamheten.Samtidigt är handlings-
utrymmet begränsat.Verksamheten måste bedrivas inom 
ramen för det statliga regelverket.

Allt detta ställer mycket stora krav på universitetens eko-
nomistyrning.Hur bör man styra ett universitet,när kraven
ökar snabbt och resurserna är knappa? 

Det finns forskning om detta.
Vi kan identifiera två sidor av verksamheten i en organi-

sation,en hård och en mjuk sida.Den hårda sidan represen-
terar det vi i dagligt tal betraktar som ekonomi;det man kan
mäta och analysera i kronor och ören.Det är fråga om 
sådant som förhållandevis objektivt kan översättas till 
penningströmmar,ekonomiska resultat, tillgångar och skul-
der.Den mjuka sidan gäller processer och resultat i verk-
samheten som är svåra att mäta. I stället är man hänvisad till
beskrivningar i kvalitativa termer,visioner och ”bilder”.
Den hårda sidan styrs med pengar och den mjuka med idé-
er.Det finns en spänning och ett samspel mellan de båda 
sidorna,mellan ekonomi och ideologi.

Organisationer som bara ägnar sig åt den ena sidan får
det besvärligt.Ett universitet som inte håller i sin ekonomi
kan bli satt under tvångsförvaltning.Men ett universitet som
ägnar sig åt fel idéer förlorar sin själ även om det finns gott
om pengar.Den hårda sidan påverkar den mjuka och vice
versa.Mer pengar ger möjlighet att göra mer och bättre
forskning/undervisning.Bättre resultat ger underlag för mer
pengar.

Karaktären på den verksamhet som bedrivs är utgångs-
punkten för att åstadkomma balans och samspel mellan det
hårda och det mjuka.Man brukar använda begreppet ”tek-
nologi”. Inom ett universitet förekommer verksamheter av
många slag,men i kärnverksamheterna är det framför allt
fråga om forskningsteknologi och i någon mån, särskilt 
beträffande undervisning,hantverksteknologi.

Forskningsteknologin är svårhanterlig,eftersom uppgif-
terna varierar kraftigt och det är svårt att analysera verksam-
hetens innehåll.Forskningsprojekt är unika.Kunskaperna
om orsak- och verkanssamband är dåliga.Det är svårt att
koppla aktiviteter till konsekvenser och resultat.Metoderna

Styrfilosofi.
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måste utformas med hänsyn till förhållandena i det enskilda
projektet.Uppgifterna man ställs inför är varken enhetliga
eller stabila. Informationsbehovet är omfattande.Man måste
kunna hantera många alternativa lösningar. Informations-
användningen är långsam och kreativ.Den lämpliga besluts-
stilen kan kallas ‘integrativ’och organisationsformen måste
främja kontakter.

Beträffande hantverksteknologin är det också där svårt
att analysera verksamheten,men uppgifterna varierar inte
lika mycket.Vissa uppgifter kan komma igen, som till exem-
pel när en lärare undervisar och går igenom ett visst 
moment.Det är svårt att beskriva hur man ska bete sig för
att vara en bra pedagog.Det handlar om erfarenhet och om
att använda sin personlighet. I hantverksteknologi är infor-
mationsbehovet inte lika omfattande som i forskningstek-
nologi,men informationsanvändningen är ”intuitiv”.
Kunskaperna finns hos användarna och det ställer krav på
flexibel beslutsstil och decentraliserad organisation.

Traditionell styrning i en organisation bygger på före-
ställningar om ett ”vertikalt” informationsflöde i en väl-
definierad struktur.Perspektiv på befogenheter/ansvar är 
hierarkiskt,med organisationen som en pyramid.Det går
flöden av information,order,direktiv,budgetar och resultat-
rapporter vertikalt:Rektor tar beslut om budgetdirektiv  ➛
institutioner och avdelningar gör budgetförslag  ➛ rektor
beslutar om budget  ➛  enheterna tar del av besluten och
rapporterar utfall  ➛  rapporterna går upp i organisations-
hierarkin igen.

Den ”vertikala” styrningen behöver kompletteras med
”horisontell”, särskilt på operativ nivå i verksamheten.
Horisontell styrning följer flödet i ”produktionen”,där en
enhet, till exempel en avdelning,avlämnar ”produkter”
(examinerade studenter) till en annan enhet på samma nivå.
Vertikal styrning baseras på formella ideal och dokument
med regler, ansvar,befogenheter och rutiner. I det horison-
tella perspektivet finns det stort utrymme för informell och

inneboende styrning.Sådan kan kopplas till vad som moti-
verar människor i deras arbete.Det är bland annat fråga om
variation och upplevelse av identitet i uppgiften, självstän-
dighet i arbetet och att få återkoppling på prestationer och
uppnådda resultat.

Den horisontella styrningen tar sig uttryck i handlings-
mönster, som utvecklas i den operativa verksamheten 
genom experiment, jämförelser mellan olika sätt att arbeta
samt genom att dra slutsatser om orsak- och verkanssam-
band.Det här sker i en interaktiv process,där kommunika-
tionen mellan aktörerna (lärare, forskare och administra-
törer) flödar och är avgörande för vilka resultat som kan
uppnås.Därmed fordras att befogenheter och ansvar decen-
traliseras så att de som arbetar operativt får ökat handlings-
utrymme.

Under 1998 har Luleå tekniska universitet utvecklat den
interna styrningen i linje med dessa tankegångar.Nämn-
derna planerar och bereder ärenden som rör både forskning
och utbildning.Det ger utrymme för ökad dialog,både 
horisontellt och vertikalt,om verksamheten. Institutioner
och ämnen får uppdrag för utbildning och forskning.
Uppdragen bestäms efter förhandlingar och enheterna har
stor frihet att välja hur de genomför uppdragen.Det bety-
der ökade inslag av målstyrning och självstyrning och min-
dre regelstyrning.Styrningen har blivit mer framåtriktad.
Återkopplade resultat får snabbare konsekvenser för tilldel-
ningen av resurser.Kvalitetsarbetet riktar uppmärksamheten
mot den mjuka sidan och processerna.

Sammantaget innebär förändringarna att universitetet
står bättre rustat för att möta ökade krav på expansion,
anpassning,utveckling och hög kvalitet.

Einar Häckner

professor
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Några utvecklingsprojekt. 
Intern styrmodell
Regeringens krav på effektivare styrning av universitet och
högskolor genom en tydlig mål- och resultatstyrning innebär
att även Luleå tekniska universitets interna styrning måste
förändras.I slutet av 1997 gav rektor en arbetsgrupp i upp-
drag att fortsätta utvecklingen av den interna styrmodellen.

Arbetsgruppen, som bestått av verksamhetsrepresentan-
ter i form av dekanus/prodekanus från båda fakulteterna,
prefekter,professorer och tjänstemän,har tagit fram förslag
på hur planering,uppföljning och resursfördelning ska ske.
Gruppen har förankrat förslaget på olika nivåer inom uni-
versitetet genom informations- och diskussionsmöten.
Universitetsstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde i oktober i
enlighet med arbetsgruppens förslag.

Universitetets styrmodell innebär att en enhetlig och
gemensam struktur skapas för både grundutbildning och
forskning/forskarutbildning.Dialogen mellan de två led-
ningsnivåerna förstärks i både planeringen och uppföljning-
en. I verksamhetsuppdraget fastställs den verksamhet som
ska bedrivas och de mål som ska uppfyllas under året.Ett
viktigt syfte är att koppla verksamheten till de ekonomiska
resurserna.Styrmodellen skapar förutsättningar för att både
den strategiska planens och regleringsbrevets mål på ett ef-
fektivt sätt förmedlas till den operativa ledningen.

Den utvecklade interna styrmodellen har tillämpats från
och med verksamhetsåret 1999.Det innebar ett intensivt
planeringsarbete under hösten 1998.En utvärdering av hös-
tens arbete sker i januari 1999, i syfte att förbättra processen
inför planeringen av år 2000.

Förbättringsarbetet
En omfattande självvärdering av universitetets kvalitetsarbe-
te har skett under 1998.Varje institution,enhet, studentkår
och nämnd har analyserat och beskrivit sitt förbättringsar-
bete,värderat dess starka och svaga sidor samt presenterat åt-
gärder för att utveckla det.Som stöd för arbetet har ett antal
seminarier och uppföljningsmöten anordnats för prefekter,
Q-samordnare,enhetschefer och studentkårer.

Universitetets ledningsgrupp är styrgrupp för förbätt-
ringsarbetet.Den speciella ledningsorganisation för univer-
sitetets interna kvalitetsarbete – Q-rådet – som bildades
1994 har avvecklats och ledningen har integrerats i ordina-
rie verksamhet.

Högskoleverket har utsett en bedömargrupp som under
hösten 1998 har granskat och bedömt kvalitetsarbetet.
Bedömargruppen besökte universitetet i oktober och träffa-
de universitetsledning, fakultetsnämnder,programansvariga,

prefekter, studentkårer och fyra institutioner.Ett återfö-
ringsmöte med rektor och ledningsgrupp ägde rum i de-
cember.Bedömargruppens rapport ”Granskning och
bedömning av kvalitetsarbetet vid Luleå tekniska universitet
hösten 1998”offentliggjordes den 8 december 1998.

I sin rapport lyfter Högskoleverket bland annat fram
universitetets förmåga att arbeta nära studenterna och attra-
hera studenter från hela Sverige.”Det är uppenbart att LTU
har lyckats skapa en attraktionskraft för studenter som är
imponerande”, skriver universitetskanslern.Universitetet får
också beröm för kvalitetsarbetet på institutioner och enhe-
ter.Kritiken handlar främst om bristen på systematik i kvali-
tetsarbetet.Det finns ett väl utvecklat kvalitetstänkande,
men det är inte integrerat i ett långsiktigt systematiskt kvali-
tetssystem som omfattar hela universitetet.

Parallellt med självvärderingen har universitetets kvali-
tetsutvecklingsprogram från 1994 reviderats.Ett nytt pro-
gram för förbättringsarbetet 1998-2000 har tagits fram av
en projektgrupp,utsedd av rektor.Programmet ger univer-
sitetets syn på förbättringsarbete och kvalitet,visar organisa-
tion och ansvar för arbetet samt lyfter fram de mest
angelägna områdena att förbättra.Den strategiska planen
och förbättringsprogrammet är universitetets viktigaste styr-
dokument för utveckling och förbättring.

Luleå tekniska universitet är framgångsrikt i att skapa EU-
finansiering. Många viktiga satsningar är delfinansierade med
EU-medel. Till exempel trä i Skellefteå, industriell design i Luleå,
media i Piteå. EU-finansieringen är positiv men ställer oss också
inför en rad frågor.

Betydelsefull verksamhet som i dag finansieras med EU-
medel måste inom ett par år finansieras med andra medel. 
Hur ska vi lösa detta? 

Kravet på medfinansiering, samt att vissa kostnader inte är
bidragsberättigade, innebär att universitetet binder anslags-
medel i alltför stor utsträckning. Medlen för den fria forskningen
blir allt mindre. Vad kan vi göra åt detta? 

EU-finansierade projekt och framför allt projekt finansierade
via strukturfondsmedel kräver en omfattande administration. 
Om vi inte i detalj klarar redovisning och formalia blir vi åter-
betalningsskyldiga. Hur mycket resurser är det rimligt att lägga
ner på detta?

▲





8

Förbättringsarbete pågår inom många områden.
Exempel:
■ En grupp utarbetar en plan för utveckling av univer-

sitetets samverkan med omvärlden.
■ Universitetet ska åstadkomma en tydligare och attraktiva-

re profil.Ett projekt för marknadsföring har startat i syfte 
att göra Luleå tekniska universitet mer känt i landet.

■ Rektor leder projektet ”Lärandet i centrum”i syfte att
skapa en gemensam pedagogisk vision för universitetet,
samt att konkretisera den på individ-,avdelnings- och 
institutionsnivå.Syftet är också att stimulera till enskild 
reflektion och samtal med kollegor om lärande och kun-
skap,om miljöer som främjar lärandet och om synen på 
studenter och på lärarrollen.

■ Formerna för studenternas inflytande ska utvecklas.
En grupp har i uppdrag att lämna förslag på hur 
studentinflytandet kan stärkas.

EU-finansierade projekt
Universitetet har under 1998 deltagit som projektägare eller
part i drygt 40 EU-finansierade projekt.Det är en ökning
med 30 % från föregående år. Intäkterna under året uppgår
till 20 mnkr. I föregående års intäkter (22,8 mnkr) ingår
medel för några större investeringar i utrustning.Universi-
tetet har även haft ett 20-tal uppdrag som underleverantör
till andra anordnare av eller parter i EU-projekt. Intäkterna
från dessa uppdrag uppgår till 13 mnkr;vilket är en ökning
med 60 % från föregående år.

Forskningsprojekten inom EUs ramprogram har bedri-
vits vid den tekniska fakulteten och i huvudsak inom det
fjärde ramprogrammet.Merparten av projekten ingår i del-
programmen Brite Euram, Joule,Esprit och Fair.
Universitetet har också medverkat som underleverantör i ett
tiotal projekt inom framförallt Brite Euram-programmet.

Strukturfondsprojekten har också i huvudsak bedrivits
av institutioner inom den tekniska fakulteten.De flesta pro-
jekten är forskningsprojekt,men några projekt delfinansie-
rar även nya utbildningar.Tre av projekten inom ”småföre-
tagarsatsningen”har institutionsövergripande karaktär. I fle-
ra av de drygt tio fall,där universitetet är underleverantör i
strukturfondsprojekt, är universitetet den huvudsakliga ut-
föraren av projektarbetet och kommunen står som projekt-
ägare.

Strukturfonderna syftar bland annat till att motverka re-
gionala skillnader.Universitetets projekt ligger inom
Regionalfondens och Socialfondens målområden. I mål 2,

som omfattar kustkommuner i Norrbotten och
Västerbotten,görs insatser för att hindra industriell tillbaka-
gång. I mål 6, som bland annat omfattar inlandskommuner i
Norrbotten och Västerbotten,ges stöd till utveckling av de
mest glesbefolkade områdena.

Under 1998 medverkade universitetet i ca 30 struktur-
fondsprojekt (inkl underleverantörsuppdrag).En övervägan-
de del av finansieringen till dessa projekt kom från Regional-
fonden och i utvecklingsinsatser inom målområde 2.

Bidragen från strukturfonderna ska i varje projekt kom-
pletteras med minst lika stor andel offentliga medel. I vissa
fall fordras också att privata medel skjuts till. I de 18 projekt,
som universitetet bedrivit som projektägare under året, för-
delar sig finansieringen på följande sätt; ca 25 % kommer
från strukturfonderna och resterande 75 % täcks till hälften
av i huvudsak regionala organ och till hälften av universite-
tets egenfinansiering.Graden av egenfinansiering påverkas
av en hög egeninsats i utbildningsprojekten.

Universitetet har också deltagit i några projekt, som 
finansieras av andra EU-fonder t ex Socrates och Interreg.

EU-finansiering
1997 1998

tkr Antal tkr Antal

EU-ramprogram 7 806 14 9 599 20

EU-strukturfonder 14 508 13 9 767 18

EU-div övr fonder 485 3 505 5

Summa 22 799 30 19 871 43

EU-rampr; underlev 758 1 053 ca 10

EU-struktf; underlev 7 335 12 057 ca 10

Summa 8 093 13 110
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Universitet redovisade 1996 och 1997 negativa kapitalför-
ändringar.Det berodde delvis på beslut att nyttja det egna
kapitalet, men det var framförallt de minskade resurserna
för grundutbildning och forskning samt överproduktionen
inom grundutbildningen som ledde till de negativa resul-
taten.

Verksamhetsplanering och budgetarbetet inför 1998 
präglades av att anpassa verksamheten till den ekonomiska
situationen.Av universitetsstyrelsens och rektors budgetdi-
rektiv framgick att det ekonomiska målet var att inte redo-
visa ett underskott för 1998.Dessutom innehöll direktiven
en extra besparing på 10 mnkr som skulle fördelas på insti-
tutionerna.Besparingen skulle klaras av under 1998.

En rad åtgärder vidtogs för att minska den största kost-
nadsposten,personalkostnaderna.Totalt sett berördes ett 40-
tal tjänster.För att uppnå målet förutsattes att den planerade
ökningen av externfinansieringen skulle realiseras, att över-
produktionen inom grundutbildningen skulle minska, samt
att kostnadsbesparingarna kunde fullföljas.

Universitetets verksamhetsplan och budget för 1998
fastställdes av rektor,vilket innebar ett åtagande för institu-
tioner/centrumbildningar samt gemensamma funktioner
att klara den planerade verksamheten inom budgetramarna.
Uppföljningsarbetet intensifierades, så att åtgärder snabbt
kunde vidtas. Information om hur verksamheten och eko-
nomin har utvecklats har kvartalsvis lämnats till rektor och
universitetsstyrelse.Universitetsledningen har haft kontinu-
erlig dialog med verksamhetsansvariga om verksamhets-
utveckling och ekonomi.

Bokslutet för 1998 visar en kapitalförändring på + 30 mnkr.
Kapitalförändringen i den fastställda budgeten uppgick till 
+ 3,5 mnkr,prognosen i delårsrapporten visade en förän-
dring på +22 mnkr.Orsakerna till förändringen är följande:
■ Den ekonomiska situationen under 1997 har tagits på 

allvar i hela organisationen,åtgärder har genomförts i 
snabbare takt än förväntat.

■ Överproduktionen inom grundutbildningen har mins-
kat mer än förväntat.

■ Den externa finansieringen har ökat mer än planerat.
■ Inom vissa områden har personal inte kunnat rekryteras i

den omfattning som varit önskvärd.

Förändringen mellan prognosen i delårsrapporten och den
slutliga kapitalförändringen orsakas framför allt av att:
■ Universitetet under hösten erhållit 4 mnkr av regeringen 

dels för utveckling av biblioteket,dels för forskning inom
medicinsk teknik,medlen har inte hunnit förbrukas 
under året och kan inte periodiseras.

■ En del av universitetets fondmedel har på grund av för-
ändringar i förordningar intäktsförts under 1998 vilket 
lett till en positiv kapitalförändring på 2,5 mnkr.

Det finns fortfarande stora skillnader i institutionernas eko-
nomiska situation.Lägre ersättning för grundutbildning har
alla drabbats av. Vissa institutioner har samtidigt ställts inför
omstruktureringar,med stora förändringar mellan program-
områdena framför allt inom pedagogutbildningarna,vilket
lett till ett förändrat behov av lärarkompetens.Andra institu-
tioner har klarat besparingar och förändringar inom grund-
utbildningen genom att öka den externa forsknings-
finansieringen och på så sätt fått möjlighet att överföra per-
sonalresurser mot forskning.Behovet av omstrukturering
och anpassning finns även inom forskningen,vilket fått
både ekonomiska och personalmässiga konsekvenser.Ett
par institutioner har stora personalrekryteringsproblem som
påverkar både ekonomin och den befintliga personalens ar-
betssituation.

Alla anställda inom universitetet har påverkats av den
förändrade ekonomiska situationen.Den ekonomiska med-
vetenheten har ökat, stora förändringsarbeten för att anpassa
verksamheten till den resursnivå som regering och riksdag
bestämt har startat, arbetsbelastningen för personalen har i
många fall ökat.

Kostnadsreduceringar och besparingar har lett till verk-
samhetsförändringar.Det pågår utvecklingsarbete inom
samtliga institutioner/enheter där följden kan bli att verk-
samheten bedrivs med åtminstone samma verksamhetsre-
sultat och kvalitet som tidigare,men till lägre kostnad.
Ledningen för institutionerna har i uppdrag att noggrant
följa och utvärdera verksamhetsresultat och kvalitet.

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

Universitets EU-finansiering ökar.Vid internrevisionens
granskning av EU-projekten under året uppmärksammades
att de finansiella riskerna i EU-deltagandet uppgick till be-
tydande belopp och att detta skulle medföra en resultatför-
sämring.För att förhindra förluster har universitetet därför
bland annat inrättat ett kontaktsekretariat för externforsk-

Ekonomisk utveckling.
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ningen.Universitetet har också startat ett samarbete med
handläggande/utbetalande myndigheter, som lett fram till
en överenskommelse om en särskild modell för täckning av
indirekta kostnader i strukturfondsprojekt.Förlusterna i
EU-projekt kommer därmed inte att få den omfattning,
som tidigare befarades.En väsentlig risk, som dock återstår
att undanröja, är icke-godkända projektkostnader, som upp-
täcks i efterhand och som måste anslagsfinansieras.För att
kunna förutsäga och planera egenfinansieringen i EU-
projekt,kommer universitetet under nästkommande år att
utarbeta bättre projektkalkyleringsmetoder.

Universitetets likviditet har under 1998 ökat med 
50 mnkr.Likviditeten på riksgäldskontot uppgår till 
118 mnkr 1998-12-31.Orsaken till ökningen är i första
hand att fordringar på strukturfondsmedel och EU-medel
både för 1997 och för 1998 har inbetalts under 1998.

Verksamhetsplan och
budget 1999
Verksamhetsplan och budget 1999 har tagits fram i enlighet
med universitetets nya interna styrmodell.Arbetet har i stor
utsträckning fokuserat på verksamhetsfrågor.För samtliga
resultatenheter har ett verksamhetsuppdrag tagits fram i dia-
log med universitetsledningen.Verksamhetsuppdrag och
budget har fastställts av rektor.För den löpande verksamhe-
ten är målet för 1999 att uppnå ett ekonomiskt nollresultat.
Resultatenheternas budgetar redovisar totalt sett ett nollre-
sultat och därmed görs bedömningen att universitetet har
kontroll över kostnadsutvecklingen för den löpande verk-
samheten.

Kapitalförändringen för hela universitetet beräknas
dock vara negativ under 1999,cirka 25 mnkr.Universitets-
ledningen vidtog under hösten 1996 åtgärder för att få pro-
duktionen inom grundutbildningen i balans med rege-
ringens uppdrag och den maximala ersättning som kan er-
hållas.Dessa åtgärder, tillsammans med regeringens beslut
om utökning av antalet platser kommer att innebära att uni-
versitetet har balans i produktionen år 2000.Överproduk-
tionen beräknas 1999 till 10 mnkr,vilken planeras att
hämtas in under 2001-2003.När siffrorna för 1998 nu är
klara kan det konstateras att överproduktionen 1999 sanno-
likt kommer att minska till 8 mnkr.Övergångsregler inom
det interna resursfördelningssystemet för forskning kommer
att påverka kapitalförändringen negativt under 1999 och
2000, för att sedan korrigeras under 2001-2004.
Regeringsanslag som erhållits under hösten 1998 och som
inte hunnit omsättas i verksamhet kommer att leda till en
negativ kapitalförändring under 1999 på cirka 4 mnkr.

En fortsatt expansion ska kombineras med besparingar-
na i den befintliga verksamheten,det innebär att förändring
och omprioritering av verksamheten måste fortsätta framför
allt inom grundutbildningen.Alla resultatenheter måste ha
kontroll på kostnaderna och göra nödvändiga besparingar
samtidigt som de satsar på universitetets strategiska områ-
den.

GRUNDUTBILDNING

Universitetet har under 1997 och 1998 haft en överpro-
duktion inom grundutbildningen.Överproduktionen 1997
uppgick till 24,4 mnkr inklusive de särskilda åtagandena, för
1998 uppgick överproduktionen till totalt 2,4 mnkr.Antalet
helårsstudenter har varit större än den maximala ersättning
som regeringen beslutat om.För 1997 innebar det att uni-
versitetet inte fick betalt för cirka 500 helårstudenter och
för 1998 cirka 50 helårsstudenter.
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Jämförelseprognos grundutbildning 
och anslag (fasta priser)
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Per capita ersättningen till grundutbildningen har i stort
sett inte förändrats mellan 1997 och 1998 men i och med
att överproduktionen kraftigt minskat har de tillgängliga re-
surserna per helårsstudent ökat.Kostnaderna per helårsstu-
dent har fortsatt att minska.Det är svårt att exakt planera
och styra produktionen inom grundutbildningen,det är
dock mycket angeläget att ha en övergripande styrning av
produktionen.Den nya interna styrmodellen som införts
inför 1999 kommer ytterligare att bidra till att få en bättre
styrning och framförhållning av produktionen inom grund-
utbildningen.

Eftersom universitet har möjlighet att fördela produk-
tionen mellan åren planeras att överproduktionen 1998 och
1999 nyttjas mellan åren 2001 tom 2003 enligt diagram.



12

Ekonomisk resultatredovisning för hela universitetet

Finansiering, tkr
1994/95 1995/96 1996 1997 1998

Anslag 505 714 489 585 497 591 489 516 534 147

Avgifter och
ersättningar 17 092 55 381 58 609 76 242 84 542

Bidrag 160 783 119 777 122 872 148 649 182 150

Räntor 12 219 15 760 10 445 2 802 4 154

Summa 695 808 680 503 689 517 717 209 804 993

Kostnad/verksamhetsområde, tkr
1994/95 1995/96 1996 1997 1998

Grundutbildning 301 339 344 332 392 517 372 914 359 396

Uppdragsutbildning 5 453 2 846 3 060 4 331 3 453

Forskning/
forskarutbildning 293 879 321 570 323 929 351 679 370 943

Uppdragsforskning 9 630 14 117 13 997 17 040 29 585

Övrigt 7 305 11 967 13 294 12 600 11 965

Summa 617 606 694 832 746 797 758 564 775 342

Olika finansieringskällors andel 
av den totala finansieringen, %
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■ Den externa finansieringen fortsätter att öka,
mellan 1997 och 1998 är ökningen 41 mnkr 
motsvarande 18 %.

■ Den externa finansieringens andel av den totala 
finansieringen har ökat från 25 % 1994/95 till 
33 % 1998.

■ Grundutbildningens och forskning/ 
forskarutbildningens andel av de 
totala kostnader är i stort sett lika 
1998.

■ Uppdragsforskningen ökar.
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Kostnadsslag, tkr
1994/95 1995/96 1996 1997 1998

Personal 349 398 389 778 415 525 445 590 446 072

Lokaler 126 483 121 965 125 493 116 151 112 003

Övriga driftskostnader 124 071 163 158 184 028 169 414 186 605

Avskrivningar 14 752 15 885 17 984 22 394 25 090

Räntor 2 902 4 046 3 767 5 015 5 572

Summa 617 606 694 832 746 797 758 564 775 342

Kapitalförändring/verksamhetsområde, tkr
1994/95 1995/96 1996 1997 1998

Grundutbildning 58 702 -8 406 -44 081 -33 037 14 797

Uppdragsutbildning 1 876 1 471 549 1 338 1 072

Forskning/
forskarutbildning 13 993 -8 416 -12 426 -11 127 10 146

Uppdragsforskning 3 131 1 022 -1 381 444 3 553

Övrigt 500 0 60 1 027 82

Summa 78 202 -14 329 -57 279 -41 355 29 650

Kapitalförändringen varierar kraftigt mellan åren.
Följande större orsaker kan identifieras:
■ Under 1994/95 erhöll universitet anslagsmedel på 

41 mnkr som inte motsvarade det årets verksamhet.
■ Under 1995/96 och 1996 fattades beslut om att dispone-

ra det egna kapitalet och därmed påverkades kapitalför-
ändringen negativt.

■ Under hösten 1996 och 1997 berodde den negativa för-
ändringen till största delen på att kostnaderna var för
höga i förhållande till intäkterna , samt på en kraftig över-
produktion inom grundutbildningen

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

Kostnadsslagens andel av
de totala kostnaderna, %
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■ Lönekostnadernas andel av de totala 
kostnaderna varierar mellan 56 % 
och 59 % mellan 1994/95 och 1998.

■ Lokalkostnadernas andel har succes-
sivt minskat från 20 % 1994/95 till 
15 % 1998.

■ Hyreskostnaderna har ökat med 
4 mnkr mellan 1997 och 1998. Inga
mindre underhållsarbeten har utförts
under året p g a besparingar,därför
har de totala lokalkostnaderna 
minskat.
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Kvalitetsträff
I samarbete med Högskoleverket arrange-

rades vid Luleå tekniska universitet en stor 

kvalitetskonferens i juni.

Konferensdeltagare var 400 lärare, 

forskare, administratörer och studenter som

är engagerade i kvalitetsutveckling inom

högre utbildning och forskning i Sverige. 

Det var andra gången som Högskoleverket

anordnade kvalitetskonferens för universitets-

och högskoleanställda. 80 presentationer av

förbättringsprojekt från 40 olika lärosäten

erbjöds. Dessutom hölls föredrag av välkända

profiler på kvalitetsområdet.

Inger.Medin-Olsson@adm.luth.se

Expansion
Beslut fattades i september 1998 om att

Vårdhögskolan i Boden, som har landstinget

som huvudman, under 1999 ska bli en ny

institution vid Luleå tekniska universitet.

Verksamheten kommer även fortsättningsvis

att bedrivas i Boden. Vårdhögskolan har 

750 studenter och knappt 100 anställda.

Utbildningsprogrammen är arbetsterapeut,

sjukgymnast, sjuksköterska och social

omsorg. Regeringen har anslagit två miljoner

kronor till universitetet för att bygga upp

forskning inom distansöverbryggande 

medicinteknik, alltså telemedicin.

Staffan.Sarback@adm.luth.se

Kunskapsdelning
Universitetets småföretagarsatsning är en

kraftsamling för att utöka och effektivisera

samarbetet mellan universitetet och regio-

nens mindre företag. Finansiärer är Luleå 

tekniska universitet, länsstyrelserna i

Norrbotten och Västerbotten, Boden, Luleå,

Piteå och Skellefteå kommuner samt EUs

strukturfonder. I småföretagarsatsningen

ingår både traditionella samarbetsformer som

examensarbeten och nya grepp som fler uni-

versitetsrepresentanter i företagsstyrelser,

seminarieserier och samarbete med Före-

tagarnas riksorganisation, SAF, Almi m fl.

Gry.Holmgren@centek.se

Porjuskraft
Vid ett vattenkraftsymposium i Porjus i juni

beslutades att bilda ett centrum för vatten-

kraftteknik. Parterna var de svenska företa-

gen ABB och Vattenfall, norska Kværner

samt Luleå tekniska universitet. Centret ska

samordna samarbetsprojekt och skapa möj-

ligheter till ökad utbildning och forskning. 

För universitetets del omfattar det planerade

centret bland annat ingenjörsutbildningen i

vattenkraft i Jokkmokk och elkraftsutbildning-

en i Skellefteå. Det finns också planer på att 

förlägga internationella påbyggnadsutbild-

ningar till centret.

Erik.Hoglund@mt.luth.se

Träcentrum
Stiftelsen för strategisk forskning valde 

Luleå tekniska universitet som bas för ett 

nytt centrum för träforskning som ska skapa

nya attraktiva produkter och nya jobb i svensk 

träindustri. Lennart Ahlgren, vd för Assi

Domän är styrelseordförande. Forskare från

Luleå, Lund, Chalmers och KTH ska arbeta

tillsammans inom ramen för centret.

Forskningen ska tillgodose behov som finns 

i träindustriföretag. Totalt ska ett 50-tal dokto-

rander anställas vid de fyra universiteten.

Lars.Stehn@ce.luth.se

Septembersnö
”Framkomlighet i snö” var titeln på ett 

industriseminarium som anordnades vid Luleå

tekniska universitet i september. Programmet

innehöll punkter som glidfriktion mot snö,

packad snö som konstruktionsmaterial i vägar,

byggande av snöbro, militära transporter. Värd

och arrangör var Coldtech, en centrumbild-

ning vid Luleå tekniska universitet som har till

uppgift att initiera och stödja forskning och

utveckling inom området ”teknik i kallt klimat”.

Sven.Knutsson@ce.luth.se

Skogspolitik
Avdelningen för ekologi och miljövård vid

Luleå tekniska universitet anordnade ett

skogspolitiskt symposium i augusti tillsam-

mans med Svenska naturskyddsföreningen.

Symposiet var ett forum för kunskaper och

synpunkter på skogsförvaltning som bättre tar

till vara naturvärden. Bland deltagarna fanns

forskare, studenter, kommunala markanvänd-

ningsplanerare, politiker, journalister m fl.

Ola.Lofgren@sb.luth.se

Tillväxt
Regeringen och länsstyrelsen i Norrbottens

län satsar tillsammans 30 miljoner kr på att

bygga upp Luleå tillväxtakademi, en organisa-

tion inom universitetet med uppgift att öka

kunskapsöverföringen mellan forskning och

företag. Universitetet har tidigare haft svårt 

att ta emot de förfrågningar som kommit från

näringslivet eftersom alla resurser varit bund-

na i utbildning och forskning. Till en början

kommer tillväxtakademin att sysselsätta ett

20-tal personer, forskare och tekniker. På sikt

räknar utredarna med att verksamheten ska

finansieras genom uppdrag från näringslivet

och sysselsätta cirka 50 personer.

Erik.Hoglund@mt.luth.se

Sopsamling
Konferensen ”Third Swedish Landfill

Research Symposium 1998” genomfördes i

oktober. Temat var forskning och utveckling

inom avfallshantering, med fokus på depone-

ring. Cirka 100 presentationer gjordes av

delegater från ett tjugotal olika länder.

Konferensen anordnades av universitetet i

samarbete med Renhållningsverksföreningen,

Statens naturvårdsverk och Sida.

Anders.Lagerkvist@sb.luth.se

Återvinning – Återbruket
Vilka är återvinningens fördelar och hur stora

är kostnaderna för hela samhället? Vilka fak-

torer styr återvinningsgraden för olika materi-

al? Ett samhällsvetenskapligt forskningspro-

gram om återvinning, med nationalekonomer,

statsvetare, geografer och marknadsförare

från Sverige, USA och Skottland leds av 

professor Marian Radetzki vid Luleå tekniska

universitet. Återvinning i ett brett perspektiv

Notiser.
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ska kartläggas i ett övergripande projekt och

åtta delprojekt. Forskningsprogrammet startar

i januari 1999 och ska pågå i tre år.

Marian.Radetzki@ies.luth.se

Internetfar
I november promoverades Vinton Cerf,

”Internets fader”, till hedersdoktor. Cerf var en

av dem som uppfann den protokollsvit,

TCP/IP, som är grunden för kommunikation

på Internet och som används i all utrustning

som är ansluten till Internet. I samband med

promoveringen höll Vinton Cerf en uppskat-

tad, öppen föreläsning i den mer än fullsatta

LKAB-salen.

– Vinton Cerfs besök är en bekräftelse på

att våra forskare befinner sig bland de allra

främsta i världen på området, säger rektor

Ingegerd Palmér.

Vinton Cerf besökte också de luleåforskare

som uppfann ”The Lulea Algorithm” för ett

par år sedan, en uppfinning som gör det möj-

ligt att använda en vanlig PC som router.

Svante.Carlsson@sm.luth.se

Fintpris
Stephen Pink, professor i datorkommunika-

tion vid Luleå tekniska universitet tilldelades i

juni Telenors forskarpris på 250 000 norska

kronor. Telenor är Norges motsvarighet till

svenska Telia och pristagaren utsågs av en

internationell jury. I juryns motivering framgår

att resultaten av Stephen Pinks internetforsk-

ning ”är av stor betydelse på ett område som

är i stark tillväxt och som innebär ett para-

digmskifte för hela telekommunikations-

industrin”.

Stephen.Pink@cdt.luth.se

Tonsättarpris
Jan Sandström, professor vid

Musikhögskolan, tilldelades hösten 1998

Christ Johnson Musik Pris Fund, med pris-

summan 180 000 kr. Priset anses som den

mest hedrande utmärkelse en svensk tonsät-

tare kan erhålla. Det delades ut på Kungliga

Musikaliska Akademiens högtidsdag i närvaro

av bland andra Prinsessan Christina.

Jan.Sandstrom@mh.luth.se

Rivstart
Från hösten 1998 kan man utbilda sig till

projektingenjör i Luleå. Det är en ny utbild-

ning som skapats i vetskapen om att morgon-

dagens byggprojekt till stor del handlar om

frågor som berör miljö, IT och ekonomi. De

första studenterna fick något överraskande

börja med att riva en byggnad för att lära sig

hur ett bygge är konstruerat och för att förstå

hur man underhåller en anläggning.

Utbildningen har skapats i samråd med

näringslivet och är lämplig för både natur-

vetare och samhällsvetare.

Lennart.Elfgren@ce.luth.se

Pedagoghus
I november invigdes nya lokaler för pedagog-

utbildningarna, en om- och tillbyggnad av det

gamla D-huset som var det första huset på

campusområdet. Lokalerna är ljusa och luftiga

med fönster från flera håll, glasväggar, ljust

trä och tegel samt med lanterniner som ljus-

insläpp på taket. Huset inrymmer, förutom

ändamålsenliga undervisnings- och kontorslo-

kaler, en konsertsal med 432 fasta sittplatser

och utdragbar scen som rymmer en symfoni-

orkester.

Ake.Hallgren@adm.luth.se

Europaexamen
Den första kullen EEIGM-ingenjörer har tagit

examen i internationell materialteknik och fem

av de tolv som klarat utbildningen fick sina

examensbevis vid en ceremoni vid Institut

National Polytechnique de Lorraine i Nancy,

Frankrike. De flesta av dem har redan fått

jobb, en del i utländska företag. 

Bengt.Loberg@mb.luth.se

Internationellast
Universiteten i Luleå, Lund och Uppsala är

bäst i landet på studerandeutbyte. Det visar

en studie av universitetens internationella

verksamhet som gjorts av Umeå universitet.

En bidragande orsak till att Luleå placerar sig

i topp är ett stort utbud av kurser på engels-

ka, som ett led i en medveten satsning på

ökad internationalisering.

Karin.Axelsson-Grafstrom@adm.luth.se

Volvopris
Ett examensarbete från Luleå tekniska uni-

versitet vann Volvo Master Thesis Award.

Pristagaren, Joakim Lundström, fick dela pri-

set på 75 000 kr med en annan student.

Joakim har simulerat vad som händer vid

hydroformning av plåt. Genom förändringar i

de algoritmer som styr dataprogrammet som

styr plåtformningen har Joakim lyckats förkor-

ta produktionstiden från 45 till cirka 20 minu-

ter. Joakim Lundqvist arbetar nu som dokto-

rand på Avdelningen för byggnadsmekanik.

Joakim.Lundqvist@ce.luth.se



Möjligheten att bedriva universitetsutbildningar med hjälp av 
distansöverbryggande teknik ses både som möjlighet och hot.
Många hävdar att fördelarna med ett sammanhållet campus 
riskerar att gå förlorade. Campusgemenskapen är en viktig 
pusselbit i unga människors mognad under studietiden. 

I Luleå ser vi att det är helt nya studentgrupper som får till-
träde med hjälp av den nya tekniken. De som väljer att studera 
på distans är ofta äldre, de har hunnit skaffa familj och kan inte
”flytta hemifrån”. Deras alternativ är att inte studera alls. I den 
allmänna satsningen på kompetenshöjning i Sverige är det viktigt
att så många som möjligt kan skapa sig ett livslångt lärande. 

Unga människor söker sig oftast aktivt till campusmiljön, även
om de har möjlighet till distansstudier. De söker gemenskap och
upplevelser, alldeles av sig själva.

Eller hur blir det om den totala valfriheten blir verklighet? 
Om alla utbildningar kan ges både på campus och på distans?

▲

16

Grundutbildning.
Resultat grundutbildning
INLEDNING

Universitetets grundutbildning expanderade något under
1998.Ökningen skedde i huvudsak inom det naturveten-
skapligt-tekniska området.Även musik- och teaterområdet
ökade.Utbildningsområdet ”övrigt”minskade.
Minskningen är troligen en effekt av den neddragning av
antalet utbildningsplatser som skett inom förskollärare,
fritidspedagog och grundskollärare åk 1-7.

Universitetet uppfyller väl målet att producera minst 
6 600 helårsstudenter,varav minst 3 330 inom det natur-
vetenskapligt-tekniska utbildningsområdet.

Prestationsgraden minskade från 86 % 1997 till 84 %
1998.Minskningen märks främst inom områdena undervis-
ning,”övrigt”och musik.Den höjning av prestationsgraden
som skedde 1997 har troligen samband med minskningen
av antalet nya studenter, främst inom förskollärar-, fritidspe-
dagog- och grundskollärarutbildningen åk 1-7.På program
där nyantagningen minskar tenderar prestationsgraden att
öka.Antalet nyregistrerade studenter minskar medan det
fortfarande finns studenter som saknar poäng för att kunna
ta ut sin examen.Den minskning av prestationsgraden som
sker 1998 är troligen en återgång till en mer beständig nivå.

Andelen kvinnor inom civilingenjörsutbildningarna har
varit konstant de senaste åren,27 %. Andelen kvinnor inom
ingenjörsutbildningarna ökar något.Under 1998 var 23 %
av alla registrerade studenter kvinnor.Motsvarande siffra för
1997 var 20 %.

Inom pedagogutbildningarna är andelen män 24 %.Det
innebär en marginell ökning jämfört med 1997.

Antalet helårsstudenter på grundskollärarlinjen åk 4-9
ökade under 1998,medan antalet helårsstudenter minskade
på grundskollärarlinjen åk 1-7.

Under 1998 har universitet ökat omfattningen av ut-
bildning inom det informationstekniska området genom att
programmet data- och systemvetenskap utökats med 30
platser i Piteå.Utökningen möjliggjordes genom ett nära
samarbete med dataföretag i Piteå och Luleå kommun.Som
en konsekvens av utökningen ställdes en planerad antagning
till programmet Ekonomi och organisation in.

Universitetet försöker även att öka andelen IT utbild-
ningar inom civilingenjörsutbildningarna.På grund av svå-
righeterna att rekrytera lärare har det inte varit möjligt un-
der 1998.Under 1999 kommer universitetets ledning att
initiera diskussioner med dataföretag inom regionen för att
få till stånd ett aktivt samarbete vad gäller utbildningar inom
dataområdet.

Under 1998 har en utveckling av befintliga programs 

Helårsstudenter totalt
94/95 95/96 1996 1997 1998

Hum, Sam, Jur 1 858 2 032 2 367 2 524 2 561

Nat, Tekn 2 673 2 912 3 183 3 421 3 550

Undervisn 517 476 471 467 458

Övrigt 96 97 81 81 31

Musik 198 191 148 183 211

Teater 4 12 16

Summa 5 342 5 708 6 254 6 688 6 827

Mål 5 900 6 600

Helårsprestationer totalt
94/95 95/96 1996 1997 1998

Hum, Sam, Jur 1 544 1 675 1 811 2 088 2 074

Nat, Tekn 2 402 2 435 2 745 2 927 3 034

Undervisn 470 438 457 465 416

Övrigt 95 95 87 82 27

Musik 182 182 151 188 183

Teater 4 12 16

Summa 4 693 4 825 5 255 5 762 5 750

Helårsstudenter grundskollärarutbildning
93/94-95/96 1997 1998

Grl åk 4-9 85 146 185

Grl åk 1-7 1 734 383 297

Barn- o ungd.ped. 1 158 239 222
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inriktningar mot ökat inslag av informationsteknik skett.
En genomgripande förändring av den tidigare bygging-

enjörsutbildningen har skett som lett till en ny utbildning –
projektingenjör – med antagning hösten 1998.
Förändringen innebär både ett ökat inslag av IT och en helt
ny inriktning mot kostnads- och miljöeffektiva byggnader.

Antalet magisterexamina ligger lågt i jämförelse med
målet för perioden.Under föregående treårsperiod var anta-
let magisterexamina 50.Antalet examina inom grundskollä-
rarutbildning 4-9 kommer inte att nås under perioden.
Troligt utfall är cirka 35 examina.Civilingenjörsexamen
kommer 1998 att nå det uppsatta målet trots att antalet exa-
mina minskat jämfört med 1997.

SÄRSKILDA ÅTAGANDEN

Grundskollärarutbildning med inriktning mot samiska, fin-
ska och tornedalsfinska har erbjudits.Under 1998 läste fem
studenter finska. Inga studenter läste tornedalsfinska eller 
samiska.

Universitetet har anordnat NT-utbildning under 1998.
145 studenter sökte till 50 platser.Hösten 1998 påbörjade
65 studenter sin utbildning.Prestationen under 1998 är 
265 helårsstudenter och 227 helårsprestationer.Detta över-
stiger det mål på 250 helårsstudenter som regeringen anger 
i regleringsbrevet.

ERSÄTTNING

1995/96 överskred universitetet takbeloppet.Under 1997
förstärktes den trenden.Universitetsledningen vidtog redan
under våren 1996 åtgärder för att produktionen inom
grundutbildningen skulle komma i balans.Dessa åtgärder
har gett gott resultat.

Under 1998 överstiger universitetets produktion takbe-
loppet med totalt 2,4 mnkr.

Reservationen som avser NT-utbildningen 1997 åter-
betalades enligt regeringsbeslut till regeringen i december
1997.Universitetet kommer att nyttja hela den särskilda er-
sättning som utgått för NT-utbildningen 1998.

ÖVRIGT

Under året har det funnits tre studenter med fysiska funk-
tionshinder som är i behov av hjälp för att kunna fullfölja
sina studier.Den ene finns på civilingenjörsutbildningen,
teknisk fysik.Han har behov av personlig assistent både 
under lektionstid och på fritiden,vilka båda bekostas av 
SISUS,Statens institut för särskilt utbildningsstöd.De andra
två studenterna har läst fristående kurs under hösten.De har
också behov av personlig assistent både under och efter lek-
tionstid.Alla tre är rullstolsburna.

Vår ende döve student har slutfört sitt examensarbete
och har under hösten tagit ut en civilingenjörsexamen i 
datateknik.

Några studenter som börjat under hösten har rygg- och
nackproblem.Den hjälp de fått är individuellt utprovade
stolar med nack- och armstöd.En av dessa studenter har läst
fristående kurs i Skellefteå.

Förutom dessa finns det ett antal dyslektiker som på oli-
ka sätt,varierande efter person,är i behov av stöd för att kla-
ra av sina studier.Det handlar om litteratur inläst på band, att
ha någon som korrekturläser uppsatser och inlämningsupp-
gifter och att få hjälp och råd om hur man går till väga för
att på  bästa sätt förbättra sin läs- och skrivförmåga. Antalet
dyslektiker har ökat markant under året.

Universitetet erbjuder undervisning i svenska för ut-
ländska studenter och forskarstuderande.Under 1998 del-
tog 117 studenter i sådan undervisning.Motsvarande siffra
för 1997 var 100 studenter.

Ersättning särskilda åtaganden; 
NT-utbildningen i tkr

Tak Ersättning Ej nyttjat/
över tak 

1997 13 593 9 042 4 551

1998 16 012 17 030 -1 018

Antalet avlagda examina
Utfall Mål Utfall Utfall Krav 99

93/94- 97-99 97 98 för att
95/96 nå mål

Magisterexamen 356 325 37 62 226

Civilingenjörsexamen 786 1 100 373 350 377

Grundsk.lärarex. 4-9 8 40 9 3 28

Summa 1 150 1 465 419 415 631

Not. I antalet examina som redovisas för den tidigare 
treårsperioden ingår även examen omfattande 120 p 
och mer i siffran för magisterexamen.

Ersättning grundutbildning i tkr
Tak Ersättning Över tak

1997 308 409 336 867 -28 458

1998 335 650 337 081 -1 431

Grundutbildning.
BÅDA FAKULTETERNA
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Studentrekrytering

Luleå tekniska universitet arbetar intensivt med studentre-
krytering. Inte minst de tekniska utbildningarna är beroen-
de av att rekrytera studenter från hela landet.

Liksom tidigare satsar Luleå på personlig rekrytering.Ett
sextiotal orter i landet har besökts,och ett hundratal studen-
ter har varit engagerade i gymnasiebesöken.Rekrytering
har också skett vid utbildningsmässor i både Stockholm och
Göteborg och två Öppna hus för elever i närområdet.
Mycket lyckat har det så kallade telefonväkteriet varit.
Studenter ringer upp alla som antagits till Luleå, för att 
informera om utbildningarna och svara på frågor om bostä-
der,klimat och annat.

Den årliga utvärderingen av rekryteringen visar att det
är de personliga kontakterna med luleåstudenter, som betytt
mest för dem som slutligen valt Luleå.

En viktig faktor för rekryteringen är att utvecklas konti-
nuerligt för att locka de blivande studenterna.Ett mål i den
strategiska planen är därför att skapa attraktiva profiler på ut-
bildningarna.Arbetet med att ytterligare profilera utbild-
ningarna har pågått under 1998 och ska vara slutfört 1999.

Pedagogisk utveckling

”Program för förbättringsarbete vid Luleå tekniska universi-
tet 1998-2000”har utarbetats.Målet för den pedagogiska
utvecklingen är att öka studenternas möjlighet till lärande,
det pedagogiska förnyelsearbetet ska drivas mer systematiskt,
göras synligt och meriterande.

1998 har en omfattande självvärdering av universitetets
förbättringsarbete ägt rum där fokus har varit grundutbild-
ningen och dess kvalitet.Självvärderingen visar att förbätt-
ringsarbete inom grundutbildningen är en ständigt pågå-
ende process för utveckling av befintliga kurser och införan-
det av nya.Alternativa undervisnings- och examinationsfor-
mer,pedagogiska seminarier och pedagogisk utbildning,
kursutvärderingar och programutvärderingar är exempel på
hur utbildningen följs upp,utvärderas och utvecklas.
Ett aktivt förnyelsearbete inom grundutbildning och forskar-
utbildning pågår:
■ Institutionerna har särskilt avsatt 1% av grundutbild-

ningsanslaget till pedagogisk utveckling.Medlen har 
använts på många sätt,bland annat till pedagogisk ledning
och samordning, till utarbetande av pedagogiska hand-
lingsplaner och pedagogiska profiler, till seminarieverk-
samhet, lärarutbyte och utveckling av kurser.

Grundutbildning, tkr

Intäkter
STATSANSLAG 1994/95 1995/96 1996 1997 1998
Ersättning helårsstud., 
helårsprest. 299 536 314 962 324 337 322 319 351 662
Övriga anslag 8 015 5 511 3 354 100 200
Reservationsmedel 1992/93 24 339
Summa 331 890 320 473 327 691 322 419 351 862

ÖVRIGA BIDRAG
Räntor 4 820 3 997 4 163 847 1 280
Övriga bidrag 23 331 11 456 16 581 16 611 21 051
Summa 28 151 15 453 20 744 17 458 22 331

Totalsumma 360 041 335 926 348 435 339 877 374 193

KOSTNADSSLAG 1994/95 1995/96 1996 1997 1998
Personal 163 325 183 629 209 325 219 660 213 614
Lokaler 66 990 60 901 69 423 67 721 67 658
Övriga driftskostnader 62 049 90 868 103 584 74 001 65 056
Avskrivningar 7 183 7 235 8 247 8 759 10 362
Räntor 1 792 1 699 1 937 2 773 2 706
Summa 301 339 334 332 392 516 372 914 359 396

Resultat grundutbildning 58 702 -8 406 -44 081 -33 037 14 797

■ Den statsfinansierade ersättningen till 
grundutbildningen har ökat med 29 mnkr
mellan 1997 och 1998, vilket motsvarar 
ca 695 nya platser. Antalet helårsstuden-
ter har ökat med 139 st. De flesta av de 
nya platserna under 1998 togs i bruk 
redan under 1996 och 1997, när univer-
sitetet hade en stor överproduktion. 

■ De totala kostnaderna för grundutbild-
ningen har minskat med 12 mnkr, vilket 
motsvarar en kostnadsminskning per hel-
årsstudent med 3 116 kr. 

■ Den kraftiga minskningen av överproduk-
tionen och de genomförda besparingarna
har lett till en positiv kapitalförändring på
15 mnkr.

Grundutbildning.
BÅDA FAKULTETERNA
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■ Flera institutioner har utvecklat nya kurser med inrikt-
ning mot problembaserat lärande.Nya undervisnings-
och examinationsformer har prövats.

Nya lärare vid universitetet har under 1998 erbjudits en pe-
dagogisk grundkurs,omfattande 2 poäng.Kursen har haft
24 deltagare,de flesta doktorander.Under 1999 planeras 3-4
utbildningstillfällen för både nya och erfarna lärare.Univer-
sitetets ambition är att alla lärare ska erbjudas sex veckors
pedagogisk utbildning.

Vid Luleå tekniska universitet finns det totalt 28 pro-
gramansvariga,14 inom vardera fakultet.Programansvariga
är utsedda av fakultetsnämnderna och har till uppgift att
vara programmens visionärer och att utveckla och utvärde-
ra.Programansvarig utgör tillsammans med sitt programråd
en länk mellan å ena sidan fakultetsnämnden och å andra si-
dan institutioner, studenter samt avnämare.

Jämställdhet

Enligt riksdagens anvisningar ska högskolorna sträva efter
att öka andelen kvinnor mätt i helårsstudenter inom de na-
turvetenskapliga och tekniska utbildningar där kvinnor är
underrepresenterade.Luleå tekniska universitet har alltid
haft en hög andel kvinnliga studenter i de tekniska utbild-
ningarna.Under många år var andelen i genomsnitt 
25-30%.Men 1994/95 var andelen kvinnor som studerade
datateknik bara 5 %.Minskningen hade pågått under ett an-
tal år.Universitetets styrelse identifierade i detta läge en ök-
ning av andelen kvinnliga studenter inom de datatekniska
utbildningarna som den strategiskt viktigaste jämställdhets-
frågan inom de tekniska grundutbildningar.Styrelsen beslu-
tade att år 2000 ska andelen kvinnor som studerar datatek-
nik vid universitetet vara 15 % och 2010 ska andelen vara
33 %.

De berörda institutionerna har sedan dess aktivt bedrivit
utvecklingsarbete för att lösa situationen.Ett tvåårigt data-
tekniskt program för kvinnor med samhällsvetenskaplig eller
ekonomisk gymnasieutbildning har utvecklats:DTI,data-
teknisk ingång för tjejer.Rekryteringsbasen har på detta sätt
breddats.Studenterna har möjlighet att fortsätta i årskurs två
på civilingenjörsprogrammet eller högskoleingenjörspro-
grammet i datateknik.De berörda institutionerna har inte
bara utvecklat utbildningen utan även ordnat seminarier
och egen utbildning för att öka förståelse och kunnande om
manligt och kvinnligt.Man har också arbetat med att ut-
veckla undervisnings- och examinationsformer.

Under 1998 genomfördes den fjärde antagningen till
DTI.Bara 3 % av de som hösten 1998 antogs till årskurs 
ett på civilingenjörsutbildningen i datateknik är kvinnor.
Men av de som började årskurs 2 hösten 1998 är 29% kvin-
nor. Detta är ett genombrott och förklaringen är just DTI.
Projektet kommer att utvärderas under 1999.

Andelen män inom pedagogutbildningarna är låg. Inom
grundskollärarutbildningar 1-7, samt 4-9 med språklig in-
riktning,är de manliga studenterna i minoritet, liksom
inom fritidspedagog- och förskollärarutbildningarna.För
grundskollärare 4-9 med matte/nv-inriktning är könsför-
delningen jämnare.

Universitetet har prövat olika strategier för att rekrytera
manliga studenter till pedagogutbildningarna.Det lyckas
dock inte särskilt väl och en del av detta beror på pedagog-
yrkenas ställning i samhället,vilket speglas till exempel i 
lönesättningen.Universitetet kan inte isolerat lösa det över-
gripande problem som andelen män inom pedagogutbild-
ningarna bara är en del av.
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Grundutbildning.
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Teknisk fakultet

Institutionerna och avdelningarna har ett brett nationellt
och internationellt kontaktnät.De bedriver även en mängd
forsknings- och utvecklingsprojekt som har initierats av 
regionala företag. Inom de områden där universitetet är 
ledande finns ett brett stöd från det regionala,men framför
allt från det nationella näringslivet. Den samlade kunskap
som detta ger kommer även studenterna i grundutbildning-
en till godo.

Inom många teknikområden har Luleå tekniska univer-
sitet den enda utbildningen på civilingenjörsnivå i Norr-
land.Civilingenjörsutbildningen är viktig i utvecklingen av
industri, företag,myndigheter och organisationer i regio-
nen.Nästan varannan civilingenjör examinerad från Luleå,
får sin första anställning i andra delar av Sverige eller utom-
lands.Efterfrågan på civilingenjörer och andra tekniker 
examinerade från Luleå, liksom erfarenheter från det inter-
nationella studentutbytet visar att grundutbildningen håller
hög nationell och internationell nivå.

Universitetets relativa litenhet ger god kontakt mellan
studenter och lärare.Många examinerade ingenjörer och
forskarutbildade upprätthåller kontakten och återkommer
med frågor och forskningsuppdrag. Institutionerna har där-
för god kännedom om var de examinerade är verksamma.
Luleå tekniska universitet var också bland de första i landet
att föra en matrikel över examinerade.

Översyn av kursutbud, innehåll,genomförande och ad-
ministration sker kontinuerligt.Kursutbudet förändras för
att skapa attraktiva profiler och ta hänsyn till avnämarnas
synpunkter på kurser och program.De begränsade resurser-
na har lett till färre lärarledda lektioner och ökad fokusering
på studenternas egen inlärning och deras eget ansvar för 
studierna.Kurserna får fler moment av projektarbeten och
undervisning i seminarieform.

Civilingenjörsutbildning

Inom civilingenjörsutbildningarna finns 12 program med
sammanlagt 540 nybörjarplatser, inklusive Öppen ingång:
■ Datateknik ■ EEIGM – Internationell materialteknik 
■ Elektroteknik ■ Industriell arbetsmiljö ■ Industriell ekonomi
■ Kemiteknik ■ Maskinteknik ■ Rymdteknik 
■ Samhällsbyggnadsteknik ■ Teknisk fysik 
■ Träteknik ■  Väg- och vattenbyggnad.

Sökalternativ: Som den enda av de tekniska högskolorna
kan Luleå erbjuda Öppen ingång, där studenterna först
under vårterminen i årskurs ett väljer vilket program de vill
följa. De kan sedan ansluta till årskurs två av valt program
utan kompletteringsstudier.

MÅL

Mål enligt regleringsbrevet:
■ Antalet examina inom civilingenjörsutbildningarna ska

uppgå till 1 100 under åren 1997-1999.

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

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

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

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

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

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

två förstahandssökande per plats.

STUDENTER

Konkurrensen om studenterna är hård.Luleås läge i en glest
befolkad region innebär ett stort behov av rikstäckande 
rekrytering.Rekryteringsarbetet är därför en prioriterad
verksamhet och ständig förbättring är en långsiktig över-
levnadsfråga.

Hösten 1998 hade 847 studenter en civilingenjörsut-
bildning vid Luleå tekniska universitet som sitt förstahands-
val.Detta är ungefär samma antal som föregående år.

Programmet rymdteknik startade 1997,och fick 1998
148 förstahandssökande till 30 platser.Det är en ökning av
det redan första årets höga söktryck.Även datateknik och

Geografisk spridning
Göta- Svea- Övriga Norr- Utlandet

land land Norr botten
land + Ske-å

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

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

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

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

98/99 20% 22% 18% 40% 0%
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industriell ekonomi hade bra söktryck med över två första-
handssökande per utbildningsplats.Elektroteknik, industriell
arbetsmiljö och Öppen ingång låg strax under två första-
handssökande per plats.Minskningen för Öppen ingång be-
ror på att ingen antagning av NT-svux-studenter till civil-
ingenjörsutbildningen fick ske 1998.Om man tar hänsyn till
detta,var det i realiteten ett ökat söktryck till Öppen ingång.

Väg- och vattenbyggnad, teknisk fysik,EEIGM och 
industriell kemi hade färre än en förstahandssökande per 
utbildningsplats.

Det nya programmet träteknik hade endast åtta första-
handssökande.18 av de 30 platserna fylldes.

Totalt uppfyllde endast tre av programmen den strate-
giska planens mål om minst två förstahandssökande per 
utbildningsplats.Trots detta fyllde samtliga program,utom
träteknik, sina platser och antalet nyantagna studenter fort-
sätter att öka.Totalt 568 studenter antogs till civilingenjörs-
programmen jämfört med 557 föregående år.

Föregående år var andelen kvinnor 31 % av nybörjarna.
1998 sjönk andelen till den gängse nivån från tidigare år,
26 %.Andel kvinnor av nybörjarna var över 40 % på pro-
grammen samhällsbyggnadsteknik, industriell arbetsmiljö
och EEIGM,medan datateknik och elektroteknik har under
10 % kvinnor.På flertalet civilingenjörsprogram minskade
antalet kvinnor.

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

VERKSAMHET

Civilingenjörsutbildning är ett område där antalet studie-
platser ska öka enligt regeringens intentioner.Högskolorna
ska också beakta behovet inom det informationstekniska
området.Luleå tekniska universitet försöker öka omfatt-
ningen av civilingenjörsutbildning med IT-inriktning.På
grund av svårigheter att rekrytera lärare är detta bara möjligt
genom förändringar av kursinnehållet inom befintliga pro-
gram.Dessutom har de nyexaminerade från alla program
haft en god arbetsmarknad.

Att döma av ansökningstrycket bör nya studieplatser i
första hand tillkomma vid rymdteknik och datateknik.
Rymdteknik är ett nytt område och expansion bör vänta
något år.Beträffande datateknik finns stort söktryck,väl
fungerande utbildning och en god arbetsmarknad.
Svårigheter att rekrytera lärare är orsaken till att universite-
tet inte ökat antalet studieplatser inom dataområdet.Här
kommer speciella insatser att göras under 1999.Universi-
tetets ledning kommer att initiera diskussioner med aktuella
företag inom regionen för att få till stånd ett aktivt samarbe-
te vad gäller utbildningar inom dataområdet.

Hösten 1998 startade programmet träteknik i Skellefteå.
En väl utbyggd forskning vid institutionen är ett skäl för det
nya utbildningsprogrammet.

Universitetet har under året deltagit i två nationella ut-
värderingar, dels av programmen väg- och vattenbyggnad
respektive samhällsbyggnadsteknik,dels av maskinteknik-
programmet.Enligt utvärderingen av S- och V-program-
men håller utbildningen vid universitetet hög kvalitet.
Särskilt framhålls utformningen av den långa obligatoriska
praktiken som ett mycket värdefullt kvalitetsinslag i båda ut-
bildningarna.Utvärderingen av M-programmet visar också
på en utbildning med hög kvalitet.Särskilt framhålls under-
visning i små grupper och korta kontaktvägar till lärarna
som mycket värdefulla och uppskattade av studenterna.

Inom väg- och vattenbyggnad har den nationella utvär-
deringen tillsammans med en genomgripande intern över-
syn lett fram till en ny profil där informationsteknik,mana-
gement och miljö är genomgående teman som behandlas i
en rad kurser.

För civilingenjörsprogrammen gäller generellt att miljö-
aspekter finns med som en del i kursinnehållet.Miljöaspek-
ten integreras i stället för att studeras i särskilda kurser.

Antalet studenter inom teknisk sektor som förlägger en
del av sin utbildning utomlands har ökat. Luleå tekniska
universitet har,genom EUs utbildningsprogram Socrates,
avtal med flera europeiska universitet.Universitetet är an-
slutet till Nordplus vars syfte är att öppna lärosätena för nor-
diska studenter.Universitetet har dessutom bilaterala avtal
för teknologer med tolv nordamerikanska universitet, samt
många kontaktskolor i USA.Utöver detta finns avtal med
universitet i Australien och Singapore.En bidragande orsak
till intresset för utlandsstudier är EEIGM,den internationel-
la civilingenjörsutbildningen i materialteknik.Utbudet av
kurser på engelska har successivt ökat,en utveckling som är
av stor betydelse för studentutbytet.

Sedan läsåret 1994/95 har omfattningen av internatio-
naliseringen mätt i antal studenter mer än fördubblats.

Målet, att 20 % av studenterna ska tillbringa minst en
termin av sin utbildning vid ett utländskt universitet, är
uppfyllt.

Från höstterminen 1998 studerar 16 ryska studenter vid
universitetet med målet att avlägga civilingenjörsexamen 
efter tre år.De har tidigare läst vid Pomor-universitetet i
Archangelsk.Projektet bekostas av regeringsmedel för sam-
arbete med Östersjöländer.Studenterna får genom Svenska
institutet stipendier motsvarande svenskt studiemedel.
Projektet följs med stort intresse av Sveriges utrikes- och 
utbildningsansvariga myndigheter, som det mest konkreta
biståndsprojektet i samarbetet inom Barentsregionen.
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RESULTAT

Antalet registrerade studenter på civilingenjörsprogrammen
har tidigare haft en årlig ökningstakt med cirka 10 % och var
1997 uppe i 2 517 studenter.1998 minskade antalet till 
2 456.Det finns flera förklaringar till nedgången.En är den
goda arbetsmarknaden.Relativt många studenter väljer att
acceptera anbud om anställning trots att de inte fullgjort alla
krav för examen.En annan är den ökade examinationen ef-
ter 1996.Däremot är tidiga studieavbrott inte orsak till ned-
gången,de kompenseras av antagningar till högre årskurser.

Den genomsnittliga prestationsgraden var 87 %,vilket
innebär att varje teknolog i genomsnitt presterade 35 poäng
per läsår.Prestationsgraden har de senaste åren varierat mel-
lan 87 % och 92 %.

Regleringsbrevets mål avser åren 1997-1999.Antalet 
examina inom civilingenjörsutbildningen ska uppgå till 
1 100.För 1997 noterades 373 civilingenjörsexamina och
för 1998 350.Det fordras en ökning 1999 för att målet ska
nås,minst 377 examina behöver avläggas.

De 350 som examinerades under 1998 ger en examina-
tionsfrekvens,beräknad på hur många som antogs fem år 
tidigare,på 69 %.Motsvarande för 1996 är 64 % och för
1997 81 %.Ökningen av examinationsfrekvens visade en
tydlig tendens inför 1997,en tendens som i högre grad än
innevarande år måste fullföljas nästa år för att regleringsbre-
vets mål ska uppnås.Då krävs examinationsfrekvensen 75 %.
En bidragande orsak till högre examinationsfrekvens är att
antalet studenter som antagits till överbryggningsutbildning
och till högre årskurs, stigit kraftigt från cirka 1994-1995.
Dessa studenter tillbringar normalt mindre än fem år vid 
civilingenjörsprogram.Denna kategori har nu börjat ta exa-
men,men finns inte med i antalet antagna fem år tidigare.
Frekvensen höjs.

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

Nyckeltal
CIVILINGENJÖRSUTBILDNING

94/95 95/96 1996 1997 1998

Ant. förstah.sök./per pl. 1,2 1,5 1,8 1,7 1,6

Totalt antal sökande 5182 5534 6249 7276 7463

Antal antagna åk 1 502 535 527 557 568

Helårsstudenter 1871 2153 2145 2264 2361

Helårsprestationer 1732 1890 1927 1995 2044

Antal examina 293 273 276 373 350

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

Andel kvinnor totalt 24% 27% 27% 27% 27%

Ansökningar civilingenjör

94/95

95/96

1996

1997

1998

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

Antal förstahandssök.
Antal antagna
Andel kvinnor

544

672

854

502

535

527

557

25%

27%

25%

31%

568
26%

805

847

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

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

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

94/95

95/96

1996

1997

1998

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)

105 157

Examinationsgrad

94/95

95/96

1996

1997

1998

MÅL

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

72%

63%

64%

81%

80%

69% (varav 40 EEIGM-studenter)(varav 22 EEIGM-studenter)
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Högskoleingenjörsutbildning
Inom högskoleingenjörsutbildningarna finns 7 program,av
vilka två ges både i Luleå och Skellefteå.Sammanlagt finns
270 nybörjarplatser.

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

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

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

Antalet förstahandssökande till högskoleingenjörsutbild-
ningarna har ökat för sjätte året i följd,men tre program 
fyller inte sina platser:vattenkraftteknik i Jokkmokk,
maskiningenjör i Skellefteå samt GIS-ingenjör i Kiruna.
Utbildningarna fyller en viktig funktion för näringslivet i
regionen.Det krävs dock väsentligt förbättrad rekrytering
för att universitetet långsiktigt ska kunna bedriva ingenjörs-
utbildning inom dessa områden.

Utbildningarna rekryterar i huvudsak lokalt.Flertalet
studenter kommer från Norrbotten och Västerbotten utom
de som läser industriell design och vattenkraftteknik.

I Luleå antogs för första gången studenter till program-
met industriell design 1997.Utbildningen lockade många
sökande även 1998:2,8 förstahandssökande per plats.
50 % av de antagna var kvinnor.

Om man bara ser till söktryck borde antalet studieplat-
ser ha fördubblats inom programmen industriell design och
dataingenjör.Men den förstnämnda utbildningen är för ny-
etablerad för att utökning ska övervägas och ökning inom
dataingenjörsutbildningarna hindras av lärarbrist.

Ingen antagning gjordes till elkraftutbildningen i
Skellefteå 1997 och 1998.Utbildningen har under några år
haft dålig rekrytering, trots stor efterfrågan på elkraftingen-
jörer.Diskussioner med branschföreträdare från de större
kraft- och industriföretagen i Norrland har lett till en utred-
ning om en ny uppläggning av utbildningen.

I Jokkmokk finns världsunika möjligheter till laborativa
inslag i undervisningen genom Porjusstiftelsens utbild-
ningsaggregat.Universitetet startade 1997 i samarbete med

Jokkmokks kommun och Vattenfall vattenkraft en ingen-
jörsutbildning i vattenkraftteknik i Jokkmokk.Första året
fick utbildningen 35 förstahandssökande,23 studenter re-
gistrerades.1998 fanns 15 förstahandssökande och 13 stu-
denter registrerades.

En omfattande omstrukturering av den tidigare bygg-
ingenjörsutbildningen resulterade hösten 1998 i en ny ut-
bildning – projektingenjör – med inriktning på kostnads-
och miljöeffektivt byggande.Det nya programmet innebär
också en satsning på informationsteknik.Ett starkt sökande-
tryck kunde noteras:2,4 förstahandssökande per plats.
I jämförelse med sökandesiffrorna för den gamla bygging-
enjörsutbildningen innebär detta en glädjande förbättring.
Även andelen kvinnliga studerande ökade och uppgår nu till
40 %.

Under 1998 producerade 502 helårsstudenter 423 hel-
årsprestationer.Prestationsgraden var 84 %; motsvarande
siffra för 1997 var 83 %.

Under året utfärdades 40 examina,vilket är en oaccep-
tabelt låg siffra med tanke på att 131 studenter antogs tre år
tidigare.En orsak är att många tar tillvara möjligheten att
fortsätta sin utbildning till civilingenjörs- eller teknisk 
magisterexamen.Ytterligare ett skäl är att ökningen av ut-
bildningstiden till tre år ännu inte slagit igenom helt.

Ansökningar högskoleingenjör

94/95

95/96

1996

1997

1998

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

Antal antagna åk1

Andel kvinnor

166

177

199

275

125

131

194

214

10%

15%

16%

22%

373246
22%
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Nyckeltal
HÖGSKOLEINGENJÖR

94/95 95/96 1996 1997 1998*

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

Totalt antal sökande 836 1200 1442 2031 2244

Antal antagna åk 1 125 131 194 214 246

Helårsstudenter 255 249 342 410 502

Helårsprestationer 242 208 254 342 423

Antal examina 87 46 23 52 40

Andel kv. av antag. 10% 15% 16% 22% 22%

Andel kvinnor totalt 10% 12% 12% 20% 23%

Fr om 1998 redovisas ljudingenjör under ”Musik, ljudteknik
och media”. 115 antal sökande 1998, 16 antagna.

Tekniskt basår och 
Datateknisk ingång för tjejer
Högskolorna ska erbjuda basår;en förutbildning, som ska
knytas till efterföljande högskoleutbildning inom det tek-
niska eller matematisk/naturvetenskapliga området.

Söktrycket till basårsutbildningens 60 platser har de se-
naste åren legat på cirka 2 per plats.För 1998 var siffran 1,6.
Prestationsgraden var 83 %.

Datateknisk ingång för tjejer riktar sig till studerande
med bakgrund från gymnasiets samhällsvetenskapliga och
ekonomiska program.Utbildningen startade 1995.Efter två
års studier väljer studenterna om de vill fortsätta till en hög-
skoleingenjörsexamen 80 eller 120 poäng eller till civiling-
enjörsexamen.Söktrycket till platserna vid datateknisk
ingång har de senaste åren legat på mer än två per plats, vid
senaste antagning 2,9 förstahandssökande per plats.

YTH
YTH har 120 årsstudieplatser fördelade på 60 platser varde-
ra i Luleå respektive Skellefteå. I Luleå finns inriktningarna
väg- och anläggningsteknik och verkstadsteknik. I Skellef-
teå finns träteknik och verkstadsteknik. Ingen YTH-utbild-
ning startade under 1998.

YTH har haft stora rekryteringsproblem i tre-fyra år.
Anledningen anses vara neddragningen av studiefinansie-
ringen samt konkurrensen från kvalificerad yrkesutbildning
(KY) och Kunskapslyftet.

Prestationsgraden var under året 82 %,77 helårsstuden-
ter och 62 helårsprestationer.13 studenter har examinerats.

Kurserna vid YTH utgår från studenternas yrkeserfaren-
het.Utbildningsplanerna revideras och förbättras i samarbete
med de större arbetsgivarna i Norrbotten och Västerbotten.
Under året gjorde fakultetsnämnden en utredning av uni-
versitetets YTH-verksamhet.Enligt denna kopplas den
långsiktiga planeringen av YTH till det riksdagsbeslut rö-
rande KY,som väntas år 2000.Om beslutet blir att göra KY
till en del av universitetet, ska även YTH vara kvar.

Nyckeltal
ÖVRIG TEKNISK UTBILDNING

94/95 95/96 1996 1997 1998

Antal antagna åk 1 217 148 129 164 128

Helårsstudenter 160 195 181 207 209

Helårsprestationer 147 181 200 187 169

Antal examina 49 57 56 59 82

Andel kv. av antag. 32% 55% 59% 43% 52%

Andel kvinnor totalt 29% 53% 44% 44% 47%
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Filosofisk fakultet

Arbetet med att utveckla grundutbildningen inom filoso-
fiska fakulteten har fortsatt under 1998.Programansvariga
har, tillsammans med avnämare, i programråd arbetat på
uppdrag av nämnden för att utveckla utbildningarna.Luleås
geografiska läge gör det speciellt viktigt att utbildningarna
har unik inriktning för att underlätta riksrekrytering av stu-
denter.Utbildningarna inom det filosofiska området har en
profil mot områdena miljö,management,IT,media och fri-
tid.Kopplingen mellan forskning och grundutbildning samt
avnämarnas behov är viktiga faktorer vid utvecklingen av
utbildningarna.Antalet registrerade programstudenter har
ökat och är nu 2 408 inom det filosofiska området, vilket är
knappt hälften av det totala antalet programstudenter vid
universitetet.Av det totala antalet sökande till program
inom filosofisk fakultet söker 76 % till samhälls- och 
beteendevetenskapliga utbildningar,21 % till pedagogiska
utbildningar och 3 % till musik-, ljud- och mediautbild-
ningar.

Mixen av utbildningar inom den filosofiska fakulteten
möter väl prognoserna om framtida behov på arbetsmark-
naden.Förutom behovet av lärare, framför allt med inrikt-
ning matematik/naturvetenskap,gäller det även det förvän-
tade behovet inom data och systemvetenskap samt ett ökat
behov av beteendevetare, jurister och samhällsvetare.Ett
problem är att rekrytera lärarresurser till systemvetenskaplig
utbildning.Det är också svårt att rekrytera studerande till
matematisk/naturvetenskaplig inriktning inom lärarutbild-
ningarna.

I och med starten av gymnasielärarutbildning 1998 kan
universitetet erbjuda pedagogutbildningar för arbete med
barn och ungdom i åldrarna 0-19 år.

Den minskade efterfrågan på ekonomer, förskollärare
och grundskollärare 1-7 sv/so har under de senast åren
medfört en minskning av antalet platser inom dessa pro-
gram.

Samhällsvetenskaplig, 
humanistisk och beteende-
vetenskaplig utbildning 

Inom området samhällsvetenskap och beteendevetenskap
finns 9 program med sammanlagt 420 nybörjarplatser.
■ Beteendevetenskapligt program

– inriktning psykologi
■ Data och systemvetenskap
■ Ekonomprogrammet
■ Ekonomprogrammet, åk 1 Skellefteå
■ Ekonomi och organisation 
■ Företagsekonomi och fritidsvetenskap, Skellefteå
■ Nationalekonomi
■ Internationell ekonomi
■ Informatik och systemvetenskap
■ Samhällsvetarprogrammet

– inriktning statsvetenskap
– inriktning rättsvetenskap
– inriktning sociologi

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.

STUDENTER

Utbildningsområdet samhälls- och beteendevetenskap har
det största totala antalet sökande vid  universitetet,11 656
ansökningar till hösten 1998.

Under perioden 1994-1998 har antalet förstahandssö-
kande ökat kraftigt till samhällsvetenskaplig utbildning.
Trycket har dock minskat något 1998 och är nu 2,9 första-
handssökande per plats.Det beteendevetenskapliga pro-
grammet har sedan starten haft det största söktrycket,
hösten 1998 mer än 10 förstahandssökande per plats.De två
systemvetenskapliga utbildningarna i Luleå och Piteå har
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tillsammans ungefär samma antal förstahandsansökningar,
som förra året, trots en ökning med 30 platser i Piteå.

De samhällsvetenskapliga programmen har varit lätta att
fylla.Sociologi har flest förstahandsökande per plats.
Nationalekonomi har minst,men antalet förstahandssökan-
de per plats har ökat markant under perioden 1994-1998.
När det gäller ekonomprogrammen i övrigt har intresset för
den internationella inriktningen fortsatt att öka.Den finns
nu på tredje plats när det gäller förstahandssökande per plats
till de samhälls- och beteendevetenskapliga utbildningarna.

Största andelen sökande,och därmed antalet antagna,
har gått den ”gamla”gymnasieskolan.Det kan tolkas som
att studieuppehåll efter gymnasiet är vanligt bland dem som
börjar en samhällsvetenskaplig utbildning.

Könsfördelningen är relativt jämn men andelen kvinnor
har ökat under den senaste treårsperioden och är nu 55 % på
utbildningsprogram inom samhälls- och beteendevetenskap.
Ökningen gäller framför allt beteendevetenskap och de 
systemvetenskapliga utbildningarna.Närmare 50 % av de
antagna på systemvetenskapliga utbildningar är nu kvinnor
och på beteendevetenskap och sociologi antogs hösten 1998
hela 91 % kvinnor.Mindre än 30 % bland de antagna på na-
tionalekonomi och cirka 40 % på statsvetenskap är kvinnor.

Den lokala rekryteringen är hög,närmare 80 % kom-
mer från Norrbottens län och Skellefteå.Utbildningarna i
Skellefteå och Piteå har mycket hög lokal rekrytering,mer
än 90 %.Utbildningsprogram som är ovanliga i övriga lan-
det lyckas betydligt bättre med att rekrytera studenter från
andra delar av Sverige.Internationell ekonomi och rättsve-
tenskap är exempel på detta.Mer än hälften av studenterna
på rättsvetenskap kommer från andra delar av Sverige, fram-
för allt från Götaland.

VERKSAMHET

Samtliga program leder till magisterexamen,med undantag
för Företagsekonomi och fritidsvetenskap som leder till kan-
didatexamen samt ekonomi och organisation som leder till
högskoleexamen.Inriktningen rättsvetenskap erbjuder för
första året utbildning på D-nivå.Under de två senaste åren
har inga studenter antagits på ekonomi och organisation.

Inom humaniora erbjuds inga utbildningsprogram.
Däremot finns fristående helfartskurser i franska, svenska
språket och religion på B-nivå.På kandidatnivå ges littera-
turvetenskap, tyska och historia och på magisternivå ges
engelska.Huvudämnen i utbildningsprogram kan dessutom
läsas som fristående kurs på A- och B-nivå.Studierna kan
sedan fortsätta på C- respektive D-nivå inom ramen för de
olika programmen.

Hösten 1998 utökades programmet data- och system-

vetenskap med 30 platser i Piteå.Utbildningen inriktas på
interagerande nättjänster till skillnad från de 60 platser som
finns i Luleå som är inriktade på operativa ledningssystem.
Ämnesområdet har lärarbrist,personalsamverkan har därför
inletts med företag i Piteå och Luleå kommun.Därmed nås
även en önskvärd koppling till verksamhetsanknutna pro-
jekt.Data och systemvetenskap har lärarutbyte med
Qiandao University,Kina.

Programmet ekonomi och organisation har anpassats för
att kunna genomföras som distansutbildning.Studenter
kommer på nytt att antas hösten 1999.Programmet före-
tagsekonomi och fritidsvetenskap är inriktat på tjänste- och
fritidsföretag.Ämnet fritidsvetenskap behandlar friluftsliv,
turism,kultur, föreningsliv och idrott i relation till männis-
kans,organisationers och samhällets utveckling.Ett pro-
gramråd har tillsatts där externa representanter,bland annat
från näringslivet och Skellefteå kommun ingår.

Under 1998 ges det två strukturerade kurspaket i samar-
bete med länets kommuner.Kurspaketen leder till högsko-
leexamen i ”företagsekonomi och småföretagande” respek-
tive i ”ekonomi, turism och kulturhistoria”.

Programmen statsvetenskap och rättsvetenskap samt
programmet nationalekonomi har naturresurser och miljö
som forskningsprofil,vilket påverkar utbildningsprogram-
mens inriktning.Statsvetenskap har miljöinriktning, inom
rättsvetenskap kan de studerande läsa natur- och resursrätt
medan nationalekonomi vidareutvecklats till ett program
med internationell profil när det gäller naturresurser och
miljö och samarbetar med Colorado School of Mines,
USA,universitetet i Dundee samt MIT, Boston,USA.

Ekonomprogrammen i Luleå har 90 platser.Under det
första året är 30 platser förlagda till Skellefteå och 60 platser
till Luleå.Ekonomprogrammet har en forskningsöverbygg-
nad som fokuseras på forskning kring mindre och medel-
stora företag vilket också påverkar utbildningsprogrammets
inriktningar. Inriktningarna är ekonomistyrning, som 69 %
valde 1998,organisation samt marknadsföring.Programmet
internationell ekonomi utbildar för en internationell arbets-
marknad.Ekonomprogrammen samverkar med universitet
i USA,bland annat The Weatherhead School of Manage-
ment vid Case Western University i Cleveland samt med
Oslo universitet.

Under 1998 har programmet samhällsvetenskap, inrikt-
ning sociologi,och det beteendevetenskapliga programmet
fått en ny gemensam inriktning mot arbetsvetenskap och
personaladministration.Arbetet fortsätter med att förstärka
den för Luleå unika profilen ”teknisk psykologi” inom
programmet beteendevetenskap.

Fakultetsnämnden gör årliga utvärderingar och under



28

Grundutbildning.
FILOSOFISK  FAKULTET

1998 har utbildningarna rättsvetenskap samt informatik och
systemvetenskap utvärderats.Studenterna är i stort sett nöj-
da,men en ökad verklighetsanknytning önskas i form av
praktik,projektarbeten och gästföreläsare.

Inom det samhälls- och beteendevetenskapliga området
har lika stor andel av studenterna som 1997,13 %, tillbringat
minst en termin vid ett utländskt universitet.Det är en 
tredjedel av det totala antalet utresande studenter vid uni-
versitetet.De flesta var ekonomer,och något fler män än
kvinnor. Inom det internationella ekonomprogrammet är
de studerande garanterade en termin utomlands.Tjugo stu-
denter gjorde detta under 1998,vilket är en minskning från
1997. Av dessa valde hälften ett europeiskt land och en fjär-
dedel valde USA.

RESULTAT

Antalet examina har ökat.Den största ökningen gäller an-
delen magisterexamina.36 % av uttagna examina under
1998 är magisterexamina, i jämförelse med 1997 då andelen
var 24 %.Trots detta kommer förmodligen regleringsbrevets
mål på 325 magisterexamina under perioden 1997-1999 att
nås bara till cirka 60 %.En möjlig orsak kan vara den för-
bättrade arbetsmarknaden.

Arbetsmarknaden för systemvetare är gynnsam.Många
väljer att tacka ja till erbjudna anställningar innan de nått
160 p.Programmen nationalekonomi och rättsvetenskap är
de program där de flesta studerande väljer att studera till och
med D-nivå.

Antalet helårsstudenter har nära nog fördubblats sedan
hösten 1994.Den genomsnittliga prestationen har minskat
till 83 %,eller 33 p/student, i jämförelse med 1997 då den
var 90 %.

Ansökningar

94/95

95/96

1996

1997

1998

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

Antal förstahandssökande

Antal antagna åk 1

395

475

989

1 268

326

348

490

425

1 234
461

Nyckeltal
SAMHÄLLSVET./BETEENDEVET.

94/95 95/96 1996 1997 1998

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

Totalt antal sökande 3221 4236 7863 10 126 11656

Antal antagna åk 1 326 348 490 425 461

Helårsstudenter 706 818 907 1077 1347

Helårsprestationer 621 701 734 966 1116

Antal examina 96 87 156 155 174

Andel kv. av antag. 40% 45% 52% 56% 55%

Andel kvinnor totalt 43% 46% 48% 50% 53%

Andelen kvinnor antagna till utbildningsprogram
inom respektive område

95/96 96/97 97/98 98/99

Ekonomi 44% 48% 52% 53%

Data 30% 40% 41% 48%

Samhällsvetenskap 60% 60% 64% 55%

Beteendevetenskap – 84% 81% 91%

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

94/95

95/96

1996

1997

1998

IN UT

58

38

25

13 10

8

40 

(varav 14 int. ek)

61
(varav 24 int. ek)

39 65
(varav 20 int. ek)

Att rekrytera studenter till Luleå kräver större insatser än på
andra håll. Det finns höga mentala murar att forcera. Murar i
form av uppfattningar om kyla och mörker, om jägare och sko-
trar. Hur bryter vi igenom ungdomarnas förutfattade meningar
om ”Norrland”? Hur övertygar vi dem om att flytta så långt hem-
ifrån, till en landsända där kanske släktingar och vänner aldrig
satt sin fot? Kompetensen vid universitetet är givetvis ett viktigt
budskap. Och staden Luleås service och utbud. Men än viktigare
är det när en annan student från södra Sverige säger ”Det är 
jätteroligt att plugga här!” Olika former för att låta dem som
redan valt Luleå agera ambassadörer är det i särklass effektivas-
te verktyget i rekryteringsarbetet. Kanske finns det fler ovanliga
verktyg att hitta på. I Luleå tvingas vi vara extra kreativa för att
attrahera ungdomarna.

▲
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Lärande
Inom pedagogområdet finns 8 program med totalt 
300 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 ■ Grundskollärarutbildning år 4-9, praktisk
pedagogisk utbildning ■ Gymnasielärare, praktisk 
pedagogisk utbildning ■ Naturvetenskapligt basår

MÅL 

Mål enligt regleringsbrevet:
■ Antalet helårsstudenter inom grundskollärarutbildningen

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

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

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

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

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

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

men ska utvecklas.
■ Datoranvändningen i utbildningen ska vara väl utvecklad.
■ Minst 10 % av studenterna tillbringar minst en termin av

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

STUDENTER

En tredjedel av det totala antalet programstuderande inom
det filosofiska området återfinns inom de pedagogiska ut-
bildningarna.

Det totala antalet sökande till pedagogutbildningarna
har ökat, men det föreligger stora skillnader i ansöknings-
siffror mellan de olika alternativen.

Förskollärar- och fritidspedagogutbildningarna,både i
Luleå och Skellefteå,har många förstahandssökande per
plats.Dock noteras en nedgång i jämförelse med 1997.På
grundskollärarutbildningarnas olika inriktningar är bilden
mer differentierad. Inriktning 1-7 svenska/samhälls-

vetenskap är fylld och har stort antal förstahandssökande per
plats:4,7.Bra söktryck har även Gr 4-9 svenska/engelska.
Gr 4-9 svenska/tyska är fylld,men söktrycket är svagt.
Hösten 1998 antogs 19 studenter på svenska/engelska och
15 på svenska/tyska. Inriktningen ma/nv på både grund-
skollärare 1-7 och 4-9 har däremot vakanser, till skillnad från
tidigare år.En av orsakerna kan vara att osäkerhet rådde
bland presumtiva sökande om NT-svux platser skulle finnas
på det senare programmet.

1998 antogs totalt 65 studenter till NT-svux-plats vid
universitetet,varav 11 på grundskollärare 4-9.1997 antogs
totalt 97,varav 19 på grundskollärare 4-9.Studerande på na-
turvetenskapligt basår har garanterad plats på inriktningen
ma/nv på grundskollärarutbildningarna.Endast 10 % av de
studerande valde att nyttja den garanterade platsen med di-
rekt övergång hösten 1998.

Till utbildningen av gymnasielärare antogs 30 studenter.
Majoriteten av de som antogs har inriktning på samhälls-
vetenskapliga ämnen.Endast två av de antagna har inrikt-
ning ma/nv.

Andelen män totalt inom pedagogutbildningarna har
ökat svagt. Orsaken kan vara att pedagogutbildningarna har
förskjutit tyngdpunkten i antalet platser från program för ar-
bete med yngre barn till förmån för program för arbete med
äldre barn och ungdomar.Männens totala andel 1998 var
cirka 25 % på fritidspedagogprogrammen,20 % på grund-
skollärarprogrammet 1-7 och 10 % på förskollärarprogram-
met.Andelen nyantagna män på fritidspedagog ökade
hösten 1998 till 31 % och på grundskollärare 4-9 ma/nv till
50 %.På den nystartade gymnasielärarutbildningen var näst-
an hälften av de antagna män.

Trots ökningen är nu andelen män inom pedagogut-
bildningarna lika låg som andelen kvinnor inom civilingen-
jörsutbildningarna.Även om arbetet med att finna lokala
lösningar pågår så är nationella projekt angelägna, liknande
dem som bedrivs för att öka antalet sökande av underrepre-
senterat kön till naturvetenskapliga utbildningar.

Pedagogutbildningarna är det utbildningsområde som
har störst andel lokalt rekryterade studenter.Bara 18 %
kommer från andra delar av landet än Norrbotten och
Skellefteå.De utbildningar som har störst andel antagna från
annat område  är förskollärare där 12 %, respektive grund-
skollärare 1-7 där 13 %,kommer från Svealand.På den nya
gymnasielärarutbildningen kommer 20 % från övriga
Norrland.

Pedagogutbildningarna har under 1998 deltagit i två
projekt inom EUs Socrates-program,dels fortbildning av lä-
rare i entreprenörskap och dels utvärdering av vuxenutbild-
ning med hjälp av distansteknik.
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VERKSAMHET

Antalet helårsstudenter inom barn- och ungdomspedagogis-
ka utbildningar har minskat med närmare hälften i förhål-
lande till 1995.Den största minskningen har skett inom
grundskollärare 1-7, som hade en tredjedel av antalet helårs-
studenter 1995. Antalet platser på dessa utbildningar är nu
på en miniminivå,30 studenter per program och inriktning.
Det är väsentligt ur kvalitetssynpunkt att utbildningar kan
erbjudas för arbete med barn och ungdom i samtliga åldrar.

Hösten 1995 startade det integrerade programmet
grundskollärare 4-9,samtidigt som det praktiskt pedagogiska
året har fortsatt att ges som ett alternativ för studerande med
tidigare akademiska studier.Det innebär att antalet helårsstu-
denter inom grundskollärare 4-9 har fördubblats under tids-
perioden 1995-1998 och nu är 185 helårsstudenter.

Intresset för att läsa samiska, tornedalsfinska eller finska i
grundskollärarutbildningen är lågt.1998 har fem studerande
valt att läsa finska och ingen har läst samiska eller tornedals-
finska.

Gymnasielärarutbildning har startat 1998 och ges i form
av ett praktiskt pedagogiskt år.En viktig del i utbildningen
är ”hemskolorna”vars praktikhandledare får utbildning med
möjlighet att delta i arbetslag vid universitetet och därmed
få funktionen som lärarutbildare.Problembaserat lärande
och en utveckling av examensarbetet till en kombination av
vetenskap och yrkesinriktat lärande är andra viktiga inslag i
den nya utbildningen.

Alla blivande pedagoger får en veckas introduktionskurs
inom datorteknik. Barn- och ungdomspedagogiska utbild-
ningsprogrammen respektive Gr 1-7 innehåller 10 poäng
informationsteknik.Lärarutbildarna använder dessutom da-
tor som ett verktyg inom 60 % av undervisningen.

Andelen studenter som tillbringar minst en termin av
studietiden vid ett utländskt universitet är mycket låg,
mindre än 1 % under 1998.Problemet är att utbildnings-
planerna inte i tillräckligt hög grad är anpassade för att för-
lägga en del av utbildningen utomlands.Däremot är andelen
som gör examensarbete och praktik utomlands större.
Under 1998 har 32 pedagogstudenter inom olika utbild-
ningsprogram gjort praktik i USA,Kina,Afrika,Nya
Zeeland,Europa och Norden.Ett samarbete har inletts med
skolor i London för att kunna utöka antalet praktikskolor.
Ett samarbete finns med Vancouver när det gäller lärarutbyte
inom idrott.

Den långsiktiga utvärderingen av pedagogutbildningar-
na har fortsatt.Barn- och ungdomspedagogiska utbildning-
arna och grundskollärare 1-7 har utvärderats genom enkäter
till studerande som examinerades våren 1998.Studenterna
anser sig ha fått hög motivation för sitt yrke och en god be-

redskap att börja arbeta även om de oroar sig för nedskär-
ningar inom barnomsorg och skola.Grundskollärarna ön-
skar dock mera kunskaper inom skriv- och läsområdet när
det gäller de lägsta årskurserna, samt mer ämneskunskaper
för undervisning i åk 7.Utvärderingarna visar liknande re-
sultat för samtliga program.Det krävs fortsatt diskussion om
styrdokument, framför allt arbets- och läroplaner,koppling-
en mellan teori och verksamhetsförlagd utbildning samt om
hur arbetsbelastningen med både examensarbete och prak-
tikperiod i slutet av utbildningen ska åtgärdas.

En utbildningsplan har tagits fram för en samlad grund-
skollärarutbildning 1-7 och 4-9,ämnesinriktning ma/nv 
alternativt sv/sh.Utbildningen ska från hösten 1999 ges som
distansutbildning på fyra studieorter.

20 % av lärarna är disputerade inom de två institutioner
vars huvudsakliga undervisning sker inom pedagogutbild-
ningarna.

Nyckeltal
PEDAGOGUTBILDNINGAR

94/95 95/96 1996 1997 1998

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

Totalt antal sök. 2212 3220 3033 2712 3203

Antal ant. Âk 1 235 332 238 177 265

Helårsstudenter 867 838 814 767 706

Helårsprestationer 844 808 797 805 650

Antal examina 164 270 236 215 197

Andel män av ant. 23% 19% 25% 27% 25%

Andel män totalt 19% 20% 22% 23% 24%

Internationellt, ut- 

resp. inres. stud. 2/5 -/3 1/6 1/3 1/3
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RESULTAT

Eftersom den integrerade grundskollärarutbildningen 4-9
180 p startade hösten 1995 examineras de första studenterna
1999.Hittills är det endast tre studenter som gått PPU,
grundskollärare 4-9 som har tagit examen 1998.

Antalet helårsstudenter har minskat.Prestationsgraden
1998 är 91 %,något lägre än 1997 då den var 105 %.
Examinationsfrekvensen har i jämförelse med föregående år
minskat på Gr 1-7 från 100 % till 92 %,medan den är oför-
ändrad på barn- och ungdomspedagogiska utbildningarna.

Musik, ljudteknik, media
Inom Musikhögskolan finns 8 program med totalt 
133 nybörjarplatser:
■ Arrangering och komposition ■ Grundskollärare
musik/annat ämne ■ Kyrkomusiker ■ Ljudingenjör 
■ Mediepedagog ■ Multimediaproduktion ■ Musiklärare 
■ Studiomusiker

Påbyggnadsutbildningar med totalt 16 nybörjarplatser:
■ Komposition ■ Konsertorganist ■ Körledning 
■ Musikpedagogik

MÅL 

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

profiler.
■ Öka studenternas möjligheter att använda informa-

tionsteknik i utbildningen.

■ Utveckla samarbetet med övriga utbildningar inom
universitetet.

■ Utveckla samverkan med andra musikinstitutioner som
Framnäs folkhögskola och Norrbottensmusiken.

■ Utveckla forskning och forskarutbildning knuten till
utbildningarna.

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

STUDENTER

Det totala antalet sökande till Musikhögskolans utbildning-
ar har ökat liksom antalet antagna,vilka hösten 1998 upp-
gick till 125 studenter.De flesta musikutbildningarna har
många förstahandssökande per plats.Det främsta skälet till
att inte alla platser besätts är att många sökande inte uppfyl-
ler kraven i antagningsproven.Ett annat skäl är att antag-
ningen oftast inte samordnas över landet.Det är därför
möjligt att vara förstahandssökande till flera musikhögsko-
lor. Antalet förstahandssökande har minskat från 3,5 till 2,6
per plats.Det gäller främst musiklärarutbildningarna och då
framför allt grundskollärare 4-9 musik/annat ämne som
minskat med 75 % till enbart 9 förstahandssökande.Störst
intresse väcker ljudingenjörsutbildningen 80 p: 7,2 första-
handssökande per plats.Studiomusiker samt arrangering och
komposition är andra populära utbildningar.

Hösten 1998 var andelen män antagna på ljudingenjör
respektive studiomusiker 87 %.Samtliga fyra som antogs på
arrangering och komposition var män.Totalt har andelen
kvinnor ökat till 44 %.Medieutbildningarna och grund-
skollärare musik/annat ämne är utbildningar där fler än hälf-
ten är kvinnor.

Musikutbildningarna är de mest riksrekryterande utbild-
ningarna inom filosofisk fakultet.Alla utbildningsprogram
utom mediepedagog rekryterade hösten 1998 mer än 50 %
från annat område än Norrbotten och Skellefteå.På musik-
lärarutbildningen kommer 63 % från Götaland och
Svealand.

VERKSAMHET 

Utbildningen multimediaproducent har omarbetats och
bytt namn till multimediaproduktion. Inom mediablocket
finns också projektledarutbildningen inom kultur och me-
diaområdet.Multimediaproduktion ingår i ett struktur-
fondsprojekt,med Piteå kommun som projektägare.
Utbildningen rymmer både högskoleförlagt och arbetslivs-
förlagt lärande.

Musikhögskolan fortsätter att utveckla utbildningarna,
främst inom musikområdet, så att det ska bli möjligt att som
alternativ till yrkesexamina utfärda en generell examen.

Ansökningar pedagogutbildning

94/95

95/96

1996

1997

1998

Antal förstahandssökande

Antal antagna åk 1

Andel män av antagna

485

854

625

510

23%

19%

25%

27%

235

332

238

177

598

25%
265
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Strukturen bygger på ett gemensamt basår varefter studen-
terna får möjlighet att,med hjälp av valbara kurser inom
musik,media och ljud, läsa vidare till yrkes-,alternativt ge-
nerell examen.

700 tkr är investerade i datorutrustning för att öka till-
gängligheten för de studerande.

Lärarsamverkan har under 1998 ökat med 10 % när det
gäller Musikhögskolan och Framnäs folkhögskola samt
Norrbottensmusiken.

Lärarutbyte och internationella kontakter har förekom-
mit med Australien,USA (två lärare),Kina,Brasilien,
Holland och England.

Någon plan för stärkt internationalisering är inte fast-
ställd. Andelen studerande som förlägger minst en termin
av sina studier utomlands är lägre än 1 %.

RESULTAT

Antalet helårsstudenter har ökat.Den genomsnittliga presta-
tionsgraden var 91 %, i jämförelse med 1997 då den var 
95 %. Antalet musiklärarexamina var 28,en ökning med 
6 i förhållande till 1997.

Teater
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.

STUDENTER

Hösten 1998 har det inte varit någon antagning till skåde-
spelarutbildningen.Under läsåret 1998/99 är det två om-
gångar studenter som deltar i den fyra år långa utbildningen,
totalt 16 studenter.De flesta kommer från andra delar av
Sverige och det är något färre kvinnliga än manliga stude-
rande.Andelen kvinnor är 44 %.

VERKSAMHET

Teaterhögskolan har ett nära samarbete med den regionala
Norrbottensteatern.Arbetet integreras genom att lärarna
vanligtvis är verksamma inom teatern och att utbildningen
anknyts till teaterns ordinarie verksamhet genom bland an-
nat praktik,gemensamma produktioner och studiedagar.
Tack vare detta arbetssätt får studenterna insikt i teaterarbe-
tets reella krav och möjligheter.

Teaterhögskolan ingår i ett europeiskt samarbetsprojekt
inom ramen för ETC – European Theater Convention med
möjlighet till lärar- och studentutbyte.

RESULTAT

De första studenterna tar sin examen i juni 2000.

Nyckeltal
MUSIK- OCH MEDIAUTBILDNING

94/95 95/96 1996 1997 1998*

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

Totalt antal sökande 351 353 371 384 536

Antal antagna åk 1 84 93 112 97 125

Helårsstudenter 206 233 218 253 306

Helårsprestationer 194 222 205 240 276

Antal examina 25 49 58 48 32

Andel kvinnor 

av antagna 52% 43% 43% 37% 44%

Internationellt, ut- 

resp. inresande stud. 0/5

* Fr o m 1998 ingår ljudingenjör i filosofisk fakultet, 
115 antal sökande, 16 antagna.

Ansökningar musik- och mediautbildningar

94/95

95/96

1996

1997

1998

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%

536125
44%
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Grundutbildning.
FILOSOFISK  FAKULTET

Fortbildning, 
vidareutbildning, 
distansutbildning
MÅL

Mål enligt regleringsbrevet:
■ Distansutbildning samt fortbildning och vidareutbild-

ning 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 och vidareutbildning inom sina 
utbildningsområden.

■ Vidareutbildning ska utvecklas innehållsmässigt och pe-
dagogiskt i samverkan med företag och organisationer.

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

informationsteknik ska utvecklas.

VERKSAMHET FORTBILDNING, VIDAREUTBILDNING

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

Inom samtliga ämnesområden vid den filosofiska fakul-
teten,undantaget teater, finns ett stort utbud av kurser för
fortbildning och vidareutbildning.Fakulteten svarar för 
96 % av universitetets verksamhet inom detta område.

Under året gavs 76 kurser som lockade 4 781 första-
handssökande.1 658 studenter registrerades på kurserna,
vilket är en ökning med drygt 350 studenter i förhållande
till föregående år.Antalet genomförda kurser ligger kvar på
samma nivå som föregående år.

Omfattningen av kurser för fortbildning och vidare-
utbildning är mycket liten inom den tekniska fakulteten.
Under året gavs tre kurser som lockade 113 förstahandssö-
kande.48 studenter registrerades. Antalet kurser och regis-
trerade studenter är samma som föregående år.Volymen har
legat konstant under de senaste åren,eftersom söktrycket
inte ökar. Inom de mest efterfrågade områdena är bristande

tillgång på lärare ett hinder för expansion.Det gäller främst
kurser inom dataområdet.

Huvuddelen av universitetets kurser bedrivs på ordina-
rie utbildningsorter,Luleå,Piteå och Skellefteå,men 27 % av
kurserna genomförs med samlingar utanför dessa orter.
Motsvarande andel för 1997 var 32 %.

VERKSAMHET DISTANSUTBILDNING

Distansutbildning definieras som utbildning som är tids-
och/eller rumsoberoende för den studerande.Distans-
utbildning antar olika former som inte alltid överensstäm-
mer med den strikta definitionen.

De olika studieformer som används är följande:
■ En eller flera träffar på universitet eller högskola, träffarna

koncentrerade till ett fåtal tillfällen under kursens gång.
■ Träffar på annan studieort än högskoleorten, till exempel

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

stöd av IT.

Huvuddelen av distansutbildningen genomförs enligt det
första alternativet ovan,nya distributionsformer vinner sakta
mark.För att utbildningen ska bli tillgänglig nära den stude-
rande,på hemorten,är kommunala studiecenter viktiga re-
surser både i planeringen och genomförandet av dessa
kurser.Utbudet av distansutbildning påverkas i hög grad av
den kontinuerliga dialog som äger rum mellan universitetet
och representanter för regionens kommuner.

Både ingenjörsutbildningen i vattenkraft (120 poäng)
och utbildningen inom ekonomi, turism och kulturhistoria
(80 poäng) använder studiecentra på de olika studieorterna
som samlingsplats.Detsamma gäller nästan samtliga fortbild-
nings- och vidareutbildningskurser som genomförs 
utanför campus.De flesta kurserna varvar olika distribu-
tionsformer och i allt högre utsträckning används distans-
överbryggande teknik. Inom Juridisk översiktskurs har
lärarna utvecklat ett framgångsrikt system som innebär ut-
nyttjande av både videokonferens och datorkonferens.Även
studenter på orter med små studiegrupper kan följa under-
visningen till en rimlig extrakostnad för institutionen och
utan långa resor till universitetsorten.

I december avslutades en grundskollärarutbildning 1-7,
som genomförts med studiegrupper i sex olika kommuner i
Norrbotten.De studerande har samlats i Luleå 4-5 gånger
per termin och däremellan bedrivit studier i grupp,med
stöd av lokala handledare vid studiecentra i sina kommuner.
Resultatet av denna utbildning är bra; av de 40 studenter
som antogs hösten 1995 är nu 37 klara med sin lärarexamen.
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Grundutbildning.
BÅDA  FAKULTETERNA

Under hösten har en grupp studenter kombinerat egen
skidträning på elitnivå i Gällivare med högskolestudier på
halvfart.De har kunnat följa två olika kurser,data och 
systemvetenskap AI,10 p eller juridisk översiktskurs,10 p.
Förutom att de normalt befinner sig 25 mil från Luleå inne-
bär deras elitidrottande att de under veckolånga perioder
kan befinna sig utomlands.De kan inte alltid bedriva 
studierna regelbundet.Kombinationen högskolestudier och
elitidrottande ställer nya krav på flexibilitet och okonventio-
nella lösningar.

Utvecklingen av undervisning som uteslutande sker
med stöd av IT har kommit igång. Inom två utbildnings-

program,datateknik och projektingenjör,har programstu-
denter under 1998 haft möjlighet att följa kurser på detta
sätt. I båda fallen används Internet; i det ena fallet enbart
webbaserad information och i det andra fallet dessutom 
interaktiv kommunikation med multicastteknik.

Fakultetsnämnderna har gemensamt avsatt resurser och
gett en arbetsgrupp i uppdrag att utveckla en modell för 
distansundervisning med nätbaserat lärande och användning
av multicastteknik.Rapporten ska vara klar i maj 1999. I de
beslutade verksamhetsuppdragen,har flera institutioner fått 
i uppdrag att utveckla distansundervisningen under 1999.
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Forskning och 
forskarutbildning.
Resultat forskning 
och forskarutbildning

INLEDNING

Universitetets resurser för forskning och forskarutbildning
fortsatte att öka under 1998.Framförallt ökade den externa
finansieringen,den är nu betydligt större än statsanslagen.
De ökade kraven från de externa finansiärerna på medfinan-
sieringen innebär att stora delar av statsanslagen blir upp-
bundna i de externa projekten.Mindre och mindre del av
statsanslagen kan användas för traditionell grundforskning.
På lång sikt är denna utveckling ohållbar.

Totalt finns 61 forskningsämnen inom de båda fakulte-
terna.Sju forskningsämnen är för närvarande externt 
finansierade.Antalet doktors- och licentiatexamina har for-
satt att öka,1998 examinerades totalt 95 doktorer och licen-
tiater,vilket kommer att innebära att regeringens mål när
det gäller forskarutbildning sannolikt kommer att uppnås
under 1999.

I början av året utsåg fakultetsnämnderna en forskarut-
bildningsansvarig för vardera fakultet,med ett särskilt ansvar
för att följa,utveckla och säkra kvaliteten inom forskarut-
bildningen.

Fakulteterna har under året samarbetat kring utveck-
lingen av universitets nya styrmodell,vilket lett till att resurs-
fördelningen 1999 sker på ett likartat sätt inom de båda
fakulteterna.

Utveckling av forskningsfinansiering
inkl. uppdragsforskning, tkr

1994-95 1995-96 1996 1997 1998

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Anslag

Externa bidrag/avgifter

Forskning/forskarutbildningens intäkter 1998
fördelade på resp. fakultet, tkr

Teknisk fakultet Filosofisk fakultet

50 000

100 000

150 000

200 000 Anslag

Externa bidrag
165 913

186 515

16 372 12 288

Nyckeltal 1998
FORSKNING, FORSKARUTBILDNING, TOTALT

Totalt varav
kvinnor

Nyantagna forskarstuderande 100 31 31%

Totalt antal forskarstuderande 576 177 31%

varav med doktorandtjänst 225 74 33%

Doktorsexamina 50 10 20%

Licentiatexamina 45 7 16%

Producerade forskarutb poäng 9 352

Forskarutb poäng/aktiv fo stud 21,7

Inrättade prof. 1998 1

Indragna prof. 1998 0

Vad händer när forskare och journalister möts? Vilka är deras
respektive fördomar mot varandra, och kan de överbryggas?
Journalistens ögon ser kortsiktigt. Sammanfattningarna är 
rubrikmässiga, nyheter ska vara snabba och korta. Forskarens
ögon ser bakåt och framåt i långa svep och många dimensioner.
Perspektivet är långsiktigt och det finns inga enkla förklaringar.
Vad blir resultatet av deras samtal? 

I Luleå har 31 forskare och en grupp journaliststuderande 
träffats och diskuterat vid några tillfällen under hösten 1998. 
Det blev trevande, mycket givande och intressanta möten med
kunskapsutbyte och fördomsrasering. Intervjuer spelades in och
analyserades. Forskarna skrev pressmeddelanden som journa-
listerna läste och bedömde.

Resultatet visar sig förhoppningsvis i fler och mer läsvärda
forskningsartiklar i dagspress.

▲
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EKONOMISK 

RESULTATREDOVISNING

■ Det tekniska fakultetsanslaget 1998 
uppgår till 126,7 mnkr,det filosofiska 
till 8,5 mnkr och anslaget till det 
konstnärliga utvecklingsarbete till 
0,8 mnkr.Till detta kommer anslaget 
för lokalhyror på 42 mnkr.Under 
hösten har regeringen anslagit 2 mnkr 
till uppbyggnaden av biblioteksresurser
inom det filosofiska området samt 
2 mnkr till forskning inom medicinsk 
teknik.

■ De externa forskningsbidragen har 
ökat med 25 mnkr,dvs 15 % 
(exkl räntor).

■ Kostnaderna har ökat med 19 mnkr.
■ I kapitalförändringen på 10 mnkr 

ingår 3,5 mnkr som avser tillkom-
mande anslag under hösten som inte 
hunnit upparbetas.

Forskning/forskarutbildning, tkr

Intäkter
FINANSIERING VIA 
STATSANSLAG 1994/95 1995/96 1996 1997 1998

Fakultetsanslag inkl lokaler 164 476 164 425 163 521 166 997 178 285
Övriga anslag 9 347 4 606 6 379 100 4 000
Summa 173 823 169 111 169 900 167 097 182 285

ÖVRIG FINANSIERING
Forskningsråd 23 234 19 821 19 485 17 920 22 817
Sektorsorgan, fonder 43 112 42 396 41 678 47 013 55 023
Statliga myndigheter 23 712 29 232 28 737 26 736 21 799
Kommuner och landsting 4 768 3 462 3 403 7 760 10 281
Svenska företag, stiftelser 27 337 31 125 30 598 47 456 56 999
Stiftelser, Mistra, Stint, KK, SSF 1 825 10 218
EU-medel 15 606 13 774
Utländska företag 1 143 7 174 7 052 934
Övriga intäkter 3 760 3 481 4 405 6 326 5 041
Räntor 6 983 7 352 6 245 1 879 2 852
Summa 134 049 144 043 141 603 173 455 198 804

Totalsumma 307 872 313 154 311 503 340 552 381 089

KOSTNADSSLAG
Personal 164 963 187 181 188 554 207 790 216 655
Lokaler 46 410 49 575 49 939 44 698 43 391
Övriga driftskostn 75 817 75 381 75 934 86 977 96 126
Avskrivningar 6 039 7 697 7 753 10 530 12 701
Räntor 650 1 736 1 749 1 684 2 070
Summa 293 879 321 570 323 929 351 679 370 943
Resultat forskning/
forskarutbildning 13 993 -8 416 -12 426 -8 995 10 146

Forskning och forskarutbildning.
BÅDA FAKULTETERNA

De största enskilda forskningsfinansiärerna, tkr
1996 1997 1998

Nutek 22 754 22 278 36 732

TFR 11 439 9 793 14 894

EU ramprogram (I 1996 års belopp ingår utl.) 7 052 7 806 9 599

EU strukturfonder * 13 838 8 357

Norrbottens forskningsråd 3 476 3 560 4 414

Kempe * 2 220 4 309

RALF 4 390 2 646 3 656

BFR 5 076 7 020 3 582

Mistra 289 3 314

KFB 3 234 5 562 3 001

Summa 62 277 74 723 91 858

* 1996 års belopp kan ej särredovisas.
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Jämställdhet

Inom den tekniska fakulteten är andelen kvinnliga forskar-
studerande 27 % och andelen kvinnor bland dem som anta-
gits till forskarutbildning under 1998 är 29 %.Motsvarande
siffror inom den filosofiska fakulteten är 54 % och 50 %.

Universitetet har en god tradition med hög andel
kvinnliga forskarstuderande och trenden fortsätter.En vik-
tig orsak är projektet ”Kvinnlig forskarskola” som nu på-
gått under tre år.Projektet var den första forskarskolan för
kvinnor i Sverige vid en teknisk fakultet.Den startade i sep-
tember 1995 och finansierades av Länsstyrelsen i
Norrbottens län och universitetet.Det främsta syftet med
forskarskolan var att öka antalet kvinnliga forskarhandleda-
re, lärare och ledare inom teknik och naturvetenskap.Ett yt-
terligare syfte var att främja rekryteringen av kvinnor till
teknisk utbildning och forskning.Dessutom ville universi-
tetet utveckla en modell för en forskarutbildning som ser till
den enskilda doktorandens förutsättningar och behov.

15 kvinnliga doktorander antogs hösten 1995 tillsam-
mans med sina handledare.På det sättet nådde förändrings-
arbetet inte bara de forskarstuderande men även de som
ansvarar för forskarstudierna.Kvinnlig forskarskola ingår i
den enskilda doktorandens studieplan och innehåller förut-
om doktorandkurser och seminarier även utvecklingspro-
jekt.Områden som behandlas är kommunikation,
pedagogik, forskningsprocesser,projektplanering och finan-
siering,organisation,personlig utveckling och ledarskap.

Det första projektet avslutades hösten 1998 och utvär-
dering pågår.Redan nu är dock erfarenheterna så goda att
universitetet har initierat en ny kvinnlig forskarskola som
beräknas starta september 1999.Projektledare är tillsatt och
arbetet pågår för att planera verksamheten och ordna finan-
siering.Den nya forskarskolan kommer att vara fakultets-
övergripande.

Naturligtvis tar det tid innan effekterna av ett projekt
slår igenom helt men arbetet är djupt förankrat vid universi-
tetet och integrerat i fakulteternas planering.Kvinnlig for-
skarskola är ett sätt att långsiktigt ta ansvar för ökad rekry-
tering av kvinnliga forskarstuderande och i förlängningen
för ökad andel kvinnliga lärare, forskare och forskarhandle-
dare.Genom att skapa modeller för vad ”god”forskar-
utbildning är kommer universitetet på sikt att examinera
fler,både manliga och kvinnliga, licentiater och doktorer.

Forskning och forskarutbildning.
BÅDA FAKULTETERNA

Forskningsvolym i personår

Teknisk Filosofisk Konstnärligt
fakultet fakultet utvecklings-

arbete Summa

1997 332,5 22,4 3 357,9

1998 341,3 32 3 376,3
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Teknisk fakultet

Intäkterna inom forskning och forskarutbildning 1998
uppgick till 352,4 mnkr. Av anslaget inkl lokaler har 
5 mnkr omfördelats till filosofisk fakultet vilket motsvarar
den maximala omfördelning på 3 % som universitetet har
rätt att göra.Av anslagen har 33,4 mnkr fördelats i dokto-
randtjänstbidrag.Lägsta belopp för studiefinansiering enligt
regleringsbrevet uppgår till 18,7 mnkr.

Forskning
Teknisk forskning och forskarutbildning bedrivs inom 
52 forskningsämnen.Forskningen inom de flesta av dessa
ämnen är väletablerad. Inom Institutionen för arbetsveten-
skap har en ny professur inrättats: inom människa/maskin.
Ett ämne har under året bytt namn från fysikalisk miljötek-
nik till teknisk akustik för att bättre motsvara ämnesinnehål-
let. Tre professorer är nu verksamma vid Institutionen i
Skellefteå.Det ger ökad stabilitet för verksamheten inom
området träteknik, som också utökats med en civilingen-
jörsutbildning.

Vid årets utgång fanns 53 professurer vid den tekniska
fakulteten,av vilka 45 var besatta.Av professorerna är en
kvinna.Professurer under tillsättning är:människa/maskin,
genus och teknik, signalbehandling,datorteknik, industriell
design,produktionsteknik,kemisk apparatteknik samt tek-
nisk akustik.

MÅL

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-
medierna en gång per år.

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

tionsteknik,matematik,miljö,energiteknik och mana-
gement.

■ Samverkan med näringslivet ska ha stärkts väsentligt,
så att den externfinansierade forskningens volym ökat
med 10 % per år.

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

VERKSAMHET 

Fakultetens forskning har sin tyngdpunkt inom områdena
maskin och material, arbetsvetenskap, IT och elektronik,
miljö samt anläggningsteknik.Forskningen under året har
förutom den ordinarie verksamheten fullföljt satsningen på
de så kallade arenorna.Denna satsning var treårig och löpte
ut vid halvårsskiftet. I enlighet med den strategiska planen
för 1997-2000 görs särskilda insatser inom områdena IT,
miljö,energiteknik och matematik.För dessa områden avsat-

Forskning och forskarutbildning.
TEKNISK  FAKULTET

Intäkter, tkr
1998

Anslag enl. regleringsbrev 126 714

Omfördelning till fil. fak. inkl. lokalanslag 37 199

Regeringsanslag medicinsk teknik 2 000

Summa anslag 165 913

Extern finansiering 186 515

Summa intäkter 352 428

Jämförelsesiffror bakåt i tiden kan inte tas fram, en uppdelning av teknisk och

filosofisk fakultet skedde 1997-07-01.

Nyckeltal
FORSKNING, FORSKARUTBILDNING, TEKNISK FAKULTET

Totalt varav
kvinnor

Nyantagna forskarstuderande 92 27 29%

Totalt antal forskarstuderande 506 139 27%

varav med doktorandtjänst 204 59 29%

Producerade forskarutb poäng 8 344

Forskarutb poäng/aktiv fo stud 21,4

Inrättade prof. 1998 1

Indragna prof. 1998 0
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tes 3 mnkr av fakultetsanslaget för andra halvåret.
Centrum för kvinnoforskning ingår nu i avdelningen ge-

nus och teknik.De medel som universitetet avsatt,
700 tkr,har använts för att finansiera dels en forskarassistent-
tjänst med särskild inriktning mot teknikvetenskap,dels ar-
bete med att sprida information om kvinnoforskning både
nationellt och internationellt.För direkt stöd till forskning
och forskarutbildning inom området kvinnor och teknik
avsatte fakultetsnämnden 1 295 tkr.Fyra doktorander har
kunnat beredas tillfälle till forskarutbildning.

Under 1998 har fakultetens deltagande i EUs forsk-
ningsprogram ökat betydligt.Det innebär totalt 19 kontrakt,
varav 17 under treårsperioden 1996-1998.Fakulteten är 
koordinator i fem av dessa projekt.EU-finansieringen för
1998 års kontrakt uppgår till cirka 16 mnkr.Den samman-
lagda kontraktsvolymen uppgår till cirka 40 mnkr,varav 
37 mnkr är finansiering för treårsperioden.

Under året har fakulteten startat tre nya forskningspro-
jekt, inom teknikområdet, som projektägare i EUs struktur-
fondsprogram.Det betyder att universitetet har blivit pro-

jektägare till 13 projekt inom teknikområdet under treårs-
perioden 1996-1998. I tre av projekten ingår satsningar på
nya utbildningar.En sådan är ingenjörsutbildningen indus-
triell design.Strukturfondsmedlen för 1998 års projekt upp-
går till cirka 2 mnkr.Motsvarande finansiering för
treårsperioden är cirka 34 mnkr.Den totala beräknade pro-
jektfinansieringen, inklusive nationell och privat medfinan-
siering,uppgår till cirka 8 mnkr i 1998 års projekt och totalt
till cirka 136 mnkr för treårsperioden.Fyra projekt har av-
slutats under året.

Universitetet deltar också på det tekniska området som
underleverantör i ett antal strukturfondsprojekt med till ex-
empel kommuner eller stiftelser som projektägare.Exempel
på sådana projekt är CTMG,uppbyggnad av nätverk för til-
lämpad malmgeologisk forskning med Mitu som projekt-
ägare och Natursten i  Västerbotten med  Vilhelmina
kommun som projektägare.

Professorerna i träfysik och trämaterialteknik har tillträtt
och avdelningarna är nu under uppbyggnad.Luleå tekniska
universitet är programvärd för det nationella Trämekaniska
programmet, som finansieras med hjälp av Stiftelsen för stra-
tegisk forskning.Syftet är att öka svensk vidareförädling av
sågade trävaror. Institutionen samverkar i projektet Trävision
Norr 2000 med en rad företag i regionen.

Universitetet är värd för Mistra programmet MiMi
(Mitigation of the environmental impact from mining was-
te).Målet med MiMi är att ta fram förbättrade metoder för
behandling och efterbehandling av gruvavfall,vilket kan bi-
dra till att vi även i framtiden har en konkurrenskraftig
gruvindustri i Sverige.Förutom Luleå tekniska universitet
deltar forskare från Umeå universitet,KTH,Stockholms
universitet,Linköpings universitet,Statens Geotekniska
Institut och gruvbolagen Boliden och LKAB.

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

Luleå tekniska universitet är idag främst i landet inom
internetforskning. Institutionen för systemteknik fortsätter
den påbörjade satsningen inom Internet och verksamheten
har under året ytterligare expanderat.Speciellt har utveck-
lingen av effektiva algoritmer för routing och säkerhet fort-
satt.”mStar”är ett system som gör det möjligt att interaktivt
nyttja Internet för till exempel distansundervisning och
konferenser.Med hjälp av ”mStar”har kurser och möten
genomförts under året .Framgångarna är en följd av den
goda samverkan mellan olika forskningsavdelningar, företag
och samhällsförvaltningar som också skapat CDT,Centrum
för överbryggande teknik.Vinton Cerf,”Internets fader”ut-
sågs till hedersdoktor vid universitetet under året.

Tre företag har avknoppats från CDT under de senaste
två åren: IT Norrbotten,Effnet och Marratech.

Exempel på projekt inom CDT:
■ Utbildning Direkt.Ett projekt för nätbaserad distansut-

bildning där de flesta av länets gymnasieskolor samt ett 
antal företag deltar.

■ Projekt NP++/Agent.Utveckling av program för 
routrar för att klara de krav på prestanda och säkerhet 

Forskning och forskarutbildning.
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som till exempel näthandel och interaktiv TV ställer på
Internet.

■ Roxy.Ett internationellt projekt för att utveckla en ny
mediaform som suddar ut gränserna mellan internet-
handel,TV,videokonferens,utbildning och datorspel.

Centrum för högpresterande cement,CHPC,forskar inom
området höghållfast cement,där universitetet har spetskom-
petens.Arbetet bedrivs inom ramen för tre EU-projekt och
materialet bedöms ha både kommersiell potential och in-
ternationellt intresse.Användningsområden är broar,hus
och andra konstruktioner med höga krav på hållfasthet.

Coldtech som arbetar med kompetensuppbyggnad
kring  teknik i kallt klimat,har intensifierat sin verksamhet
och ökat samarbetet med bland andra universitetet i
Uleåborg.

Inom energiområdet har universitetet under flera år varit
en drivande kraft.Två nya EU-projekt,där Luleå tekniska
universitet är koordinator har nu kommit igång på allvar:
Cyklonförgasning av träpulver för gasturbindrift samt
Utveckling av biobränslepannor för mindre fjärrvärmenät.

Inom universitetet finns två kompetenscentra som upp-
fyller kravet på 10 mnkr i årlig omslutning.Polhemslabora-
toriet och Mimer,båda Center of Excellence i Nuteks
landsomfattande satsning,har under året med framgång
fortsatt sina verksamheter.Omfattningen av insatserna upp-
går till 18, respektive 10 mnkr årligen.

Polhemslaboratoriet arbetar med integrerad produktut-
veckling och flera svenska industriföretag är engagerade.
Forskningsprojekt bedrivs inom tre områden: i Integrerat
arbetssätt, simuleringsteknik och underhållsteknik.Exempel
på ett projekt är ”Concurrent engineering in Multi site or-
ganizations”.Syftet är att skapa ett virtuellt kommunika-
tionscentrum för produktutveckling,med system som
stödjer multimediaapplikationer såväl som MCAE-infor-
mation.En mötesplats med miljö och gränssnitt som gör
det möjligt att arbeta effektivt och distribuerat med integre-
rad produktutveckling.

Mimer arbetar inom två huvudområden:återvinning av
industrins egna restprodukter som slagg och stoft samt åter-
vinning av metaller i konsumtionsprodukter.Den årliga
omsättningen uppgår i dagsläget till cirka 7 mnkr.Merpar-
ten av Sveriges metall- och mineralproducerande samt
skrothanterande industriföretag deltar i forskningsprojekten.

EMC står för Electromagnetic Compability.EMC 
center är en resurs för företag vars elektroniska produkter
omfattas av de europeiska EMC-direktiven.Verksamheten 
består av provningslab,konsultationer,utbildning och forsk-
ning.

På initiativ från svensk industri (ABB Generation AB,
Vattenfall AB och Kværner Turbin AB) startades under slu-
tet av 1997 ett projekt med mål att samla all utbildning och
forskning inom vattenkraftområdet vid universitetet i en ny
centrumbildning som fick arbetsnamnet Hydro Power
University (HPU).En inventering av befintliga forsknings-
projekt visade att det vid början av 1998 fanns tio aktiva
doktorandprojekt  inom dammsäkerhet, turbinteknik, tri-
bologi och drift- och underhållsteknik med direkt koppling
till vattenkraftteknik.Den inledande utredningen som blev
klar under våren 1998 rekommenderade en satsning på
fortsatt arbete med HPU.Under sommaren 1998 under-
tecknade universitetet, ABB Generation,Vattenfall och
Kværner en avsiktsförklaring att gemensamt arbeta för ett
förverkligande av HPU-planerna.En internationell civilin-
genjörsutbildning samt forskningsöverbyggnad inom
vatten/elkraftområdet planeras.

Arbetsgruppen för ett järnvägstekniskt forskningscen-
trum, tillsammans med företag som har anknytning till järn-
vägstransporter, lade fram sin rapport i september 1998.Tre
forskningsprojekt pågår inom området.Företagsintressenter
i JVTC är Banverket,Duroc, Inexa Profil AB,MTAB, SJ
och Adtranz.

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

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

Forskning och forskarutbildning.
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Vetenskapliga publikationer

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

Konferensbidrag 156 197 260 227

Totalt 316 373 483 417
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Forskning och forskarutbildning.
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RESULTAT

För närvarande är en kvinnlig professor anställd vid univer-
sitetet.

Den positiva trend som universitetet haft under en följd
av år beträffande den vetenskapliga publiceringen bröts un-
der 1998.Den tekniska fakulteten kan konstatera att publi-
ceringsgraden minskade,men prognosen för 1999 visar en
kraftig ökning,om denna realiseras kan tillbakagången in-
hämtas.

Forskarutbildning
MÅL

Mål enligt regleringsbrevet:

Period 1997-1999 2000-2002 2003-2005

Antal examina 144 185 190

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

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

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

med näringslivet, ska vara etablerade.

VERKSAMHET

Tekniska fakulteten kan genom den nya modellen för mål-
och resultatstyrning planera,följa upp och fördela resurser för
både forskning och forskarutbildning på ett effektivare sätt.

Forskarutbildningsansvarige är ett stöd och en diskus-
sionspartner för handledare samt ansvarar för den allmänna
tillsynen av fakultetens forskarutbildning,planering av 
gemensamma kurser, information,uppföljning och utvärde-
ring samt handledarutbildning.

Internationaliseringen har samma omfattning som förra
året.Omfattningen uppgår till 70 doktorandmånader vid
utländska universitet,motsvarande 12 doktorander med
halvtidsstudier utomlands.Denna siffra borde vara dubbelt
så stor för att motsvara de strategiska målen.Universitetet
har besökts av gästforskare under totalt 80 forskarmånader.
Ingen större förändring har skett jämfört med de två föregå-
ende åren.

Forskarskolor och professorsskolor är under inrättande
inom de utsedda strategiska områdena.

RESULTAT

Antalet doktorsexamina steg till 44 under 1998.Av dessa var
åtta kvinnor,vilket motsvarar 18 %.Antalet licentiatexamina
under samma period uppgick till 41 varav sex kvinnor,
motsvarande 15 %.Den glädjande trenden i antalet exami-
nerade kvinnliga doktorer håller alltså i sig och kommer
troligen att ytterligare förstärkas i framtiden eftersom antalet
examinerade kvinnliga licentiater har ökat under de senaste
åren.Det finns flera orsaker,men etableringen av den
kvinnliga forskarskolan är förmodligen den viktigaste.

I enlighet med regleringsbrevets krav presterades under
1998 47,5 examensenheter och under 1997 40,5; totalt 
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88 för periodens båda första år.För att nå målet,144,krävs
ytterligare 56 examensenheter vilket med nuvarande trend
måste ses som klart realistiskt att nå.

Under året har 92 forskarstuderande påbörjat sin forskar-
utbildning vilket innebär en fördubbling jämfört med 1997.
Av de forskarstuderande är 27 kvinnor vilket motsvarar 29
%.Den nuvarande examinationen av kvinnliga doktorer
uppfyller kraven, samtidigt som nyrekryteringen av kvinnli-
ga doktorander säkerställer motsvarande examination även i
framtiden.Vid utgången av 1998 innehade 204 forskarstu-
derande doktorandtjänst. Av dessa var 59 kvinnor,vilket
motsvarar 29 %.

Inom den tekniska fakulteten fanns vid årets utgång 
506 registrerade forskarstuderande, fördelade på 139 kvinnor
och 367 män,alltså 27 % kvinnor.Dessa presterade totalt 
3 124 kurspoäng och 5 219 avhandlingspoäng,totalt 
8 344 poäng vilket motsvarar 261 helårsforskarstuderande.

Den genomsnittliga tiden för en forskarstuderande fram
till doktorsexamen var 1998 5,5 år.Motsvarande siffra för
1997 var 6,97 år.I 1997 års siffror ingår några adjunkter som
höjt sin kompetens med doktorsexamen och där studietiden 
ofta är relativt lång.Även om dessa räknas bort, så har studie-
tiden sänkts avsevärt.

Den genomsnittliga tiden per ämne är en examinerad
doktor på 15 månader (1997:22,1996:24 månader) det lig-
ger närmare målet än föregående år.För licentiater är mot-
svarande siffra 17 månader (1997:15,1996:17 månader).
Den ökande frekvensen är positiv men behöver ytterligare
förstärkas för att nå målet i den strategiska planen.

Inga examenspremier till nyblivna doktorer har utbetalats.

Forskning och forskarutbildning.
TEKNISK  FAKULTET
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Filosofisk fakultet

Intäkterna inom forskning och forskarutbildning 1998
uppgick till 28,6 mnkr.En omfördelning av anslaget för
teknisk fakultet och lokaler har skett med 5 mnkr,vilket
motsvarar den maximala omfördelning på 3 % som univer-
sitetet har rätt att göra.De medel som Luleå kommun, läns-
styrelsen och landstinget tillförde för uppbyggnaden av den
filosofiska fakulteten upphör fr o m 1999. I den externa fi-
nansiering ingår 1998 2,4 mnkr av dessa regionala medel.
Av anslagen har mer än 6,6 mnkr fördelats i doktorand-
tjänstbidrag.Lägsta belopp för studiefinansiering enligt re-
gleringsbrevet uppgår till 2,3 mnkr.

Forskningen och forskarutbildningen inom den filoso-
fiska fakulteten bedrivs inom många olika ämnesområden.
Förutom traditionell akademisk forskning inom samhälls-
vetenskap och humaniora finns även forskning inom läran-
de samt konstnärlig verksamhet som komposition, solistiskt 
orgelspel,kör och körledning. Inom filosofisk fakultet finns
nio forskningsämnen med statliga anslag.Vid inrättandet av
den filosofiska fakultetsnämnden den 1 juli 1997 överfördes
de övriga sex forskningsämnena från den tekniska fakultets-
nämnden: företagsekonomi, industriell marknadsföring,
ADB (numera informatik och systemvetenskap),national-
ekonomi, lärande och musikpedagogik.Dessutom finns
ljudteknik, som är ett extern finansierat forskarutbildnings-
ämne,och under 1998-99 finansierat via EU-medel.

Vid årets utgång fanns det nio tillsatta professurer inom
den filosofiska fakulteten.Under tillsättande är professuren i
nätverkspedagogik.Den är gemensam med Mitthögskolan 
och kommer huvudsakligen att vara placerad där.

Flera samhällsvetenskapliga ämnen har under en fem-
årsperiod skapat forskningsanknytning utanför dåvarande
Högskolan i Luleå, till exempel genom gemensamma dok-
torandkurser med olika universitet.Några lärare är också
inskrivna som doktorander vid andra fakulteter, till exempel
Umeå och Lund.Finansieringen av denna verksamhet har
skett dels genom speciella kompetensutvecklingsmedel,dels
inom ramen för respektive institutions resurser.

MÅL 

Mål enligt regleringsbrevet:
Den filosofiska fakulteten har inte något krav på avlagda ex-
amina under perioden 1997-1999.Under de två följande
treårsperioderna är kravet på avlagda examina två per peri-
od.

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

las med fler professurer och resurser för forskarutbild-
ning och forskning för lärare.

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

Filosofiska fakultetsnämnden har under 1998 fastställt mål
för forskning och forskarutbildning fram till år 2000.En ge-
nerell målsättning är att göra forskningsprofilerna kända i
nationella,nordiska och internationella sammanhang.På de
etablerade forskningsområdena ska större externfinansiera-
de forskningsprogram utformas med samarbetspartners
inom och utanför landet.

Intäkter, tkr
1998

Anslag enl. regleringsbrev 8 498

Omfördelning från tekn. fak. inkl. lokalanslag 5 030

Konstnärligt utvecklingsarbete 844

Biblioteksanslag fil. fak. 2 000

Summa anslag 16 372

Extern finansiering 12 288

Summa intäkter 28 660

Jämförelsesiffror bakåt i tiden kan inte tas fram, en uppdelning av teknisk- och

filosofisk fakultet skedde 1997-07-01.

Nyckeltal
FORSKNING, FORSKARUTB., FILOSOFISK FAKULTET

Totalt varav
kvinnor

Nyantagna forskarstuderande 8 4 50%

Totalt antal forskarstuderande 70 38 54%

varav med doktorandtjänst 21 15 71%

Forskarexamina

doktor 6 2 33%

licentiat 4 1 25%

Producerade forskarutb poäng 1 008

Forskarutb poäng/aktiv fo stud 24,6

Inrättade prof. 1998* 1

Indragna prof. 1998 0

* Avser omprövning

Forskning och forskarutbildning.
FILOSOFISK  FAKULTET
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Forskning och forskarutbildning.
FILOSOFISK  FAKULTET

Det är viktigt att handledarkapaciteten stärks parallellt
med att forskarutbildningen växer.Under 1999 kommer ar-
betet att koncentreras på att skapa forskningsöverbyggnad
inom data och systemvetenskap samt lärande.Målet är att
öka antalet professorer från 14 till 20, inklusive biträdande
professorer,gästprofessorer med längre engagemang och ad-
jungerande professorer. Antalet docenter ska öka från fyra
till nio.Alla disputerade,docenter och professorer, ska i ge-
nomsnitt publicera ett större arbete per år och kontinuerligt
delta i eller leda forskningsprojekt med inslag av extern fi-
nansiering.

VERKSAMHET

Inom företagsekonomi koncentreras forskningen till:
■ Ekonomistyrning med projekt inom företagsledning,

strategi och styrning av mindre och medelstora organi-
sationer.Ett exempel är ett strukturfondsinitierat projekt 
där man har studerat hur en effektivare ekonomistyrning 
kan skapa tillväxt i företag.

■ Industriell marknadsföring med projekt inom industri-
företags köpbeteende,marknadsföring och dess kom-
munikationsflöden.

Ekonomistyrning har fortsatt samverkan med The Weather-
head School of Management vid Case Western University i
Cleveland samt med Oslo universitet.Industriell marknads-
föring har ett fortsatt internationellt samarbete med univer-
sitet i USA.

Informatik och systemvetenskap har inriktning på 
”management of information systems,design methodology
and management philosophy”.

Nationalekonomi,statsvetenskap och rättsvetenskap be-
handlar ekonomiska,politiska och rättsliga aspekter på olika
former av naturresursutnyttjande.Nationalekonomi samar-
betar i ett projekt om återvinning med Colorado School of
Mines,USA,universitetet i Dundee och MIT,Boston,
USA.Statsvetenskap har ett fortsatt forskarutbildningsutbyte
med Keele University,Storbritannien.Två gästforskare har
vistats vid International Institute for Applied Systems
Analysis,Wien.

I december 1998 tillsattes professuren i rättsvetenskap.
Forskningens inriktning är utnyttjandet av naturresurser ur
såväl civilrättsligt som miljörättsligt perspektiv.Den bedrivs i
samarbete mellan avdelningarna för nationalekonomi och
statsvetenskap.

Inom pedagogik utvecklas forskningen och forskarut-
bildningen med lärande som kunskapsområde,oavsett var
detta lärande förekommer.Lärandet är inte begränsat till
skol- och utbildningssektorn utan behandlar även lärande
inom olika organisationer, flykting- och lärlingssituationer.

De 25 forskarstuderande har externa handledare varav hälf-
ten finns i utlandet.En plan för uppbyggnad och inrättande
av en professur i lärande med didaktisk inriktning är fast-
ställd av fakultetsnämnden.

Musikpedagogik och ljudteknik arbetar med musikaliskt
lärande för barn och vuxna och hur modern informations-
teknik påverkar villkor och utveckling inom musik- och
medieområdet.Ett ljudforskningscentrum är under upp-
byggnad med syfte att skapa kompetens på forskarnivå inom
ljudingenjörsutbildningen och ljudteknik.Sex forskarstude-
rande bedriver studier inom musikpedagogik och ljudforsk-
ning.Under 1998 och 1999 finns två gästprofessorer i
ljudteknik.Forskningsverksamheten i musikpedagogik och
ljudforskningscentrum ingår i två strukturfondsprojekt,med
Piteå kommun som projektägare.

Forskarutbildning i engelska har inletts med forsknings-
profilen Elixir ”English Lexical Research”, som kommer att
behandla manliga och kvinnliga termer, tekniska metaforer,
metaforer i reklamspråk samt IT-engelska.

RESULTAT

Sex doktorer och fyra licentiater har examinerats.Två av de
examinerade doktorerna är kvinnor,varav en är den första fi-
losofie doktor som examinerats inom forskarutbildnings-
ämnet lärande.Det innebär att universitetet har lyckats
bättre än förväntningarna i regleringsbrevet.Hittills har nio
licentiater och sju doktorer examinerats under 1997-98.
Genomsnittligt antal år för en doktorsexamen är 4,75 år.
Förväntningarna är att sju doktorer och åtta licentiater ska
examineras under 1999.

Totala antalet forskarstuderande har ökat till 70,varav
38 är kvinnor,en ökning med 150 % från föregående år.
Andelen kvinnliga forskarstuderande är nu 54 %.Åtta for-
skarstuderande har antagits under året,hälften är kvinnor.
Totalt har 41 forskarstuderande varit aktiva inom åtta olika
forskningsämnen.Totalt producerades 1 008 kurs- och av-
handlingspoäng vilket innebär i genomsnitt 25 poäng per
aktiv forskarstuderande.Antalet individer med poäng har
ökat från 32 till 41.

Inom den filosofiska fakulteten fanns hösten 1998 
21 doktorander med doktorandtjänst, varav 15 kvinnor.

Antalet artiklar publicerade i internationella vetenskap-
liga tidskrifter 1998 har minskat i jämförelse med 1997.
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Universitetet har under 1998 haft 844 tkr till sitt förfogande
för konstnärligt utvecklingsarbete.Medlen har fördelats till
Musikhögskolan,784 tkr,och till Teaterhögskolan,60 tkr.

Det bedrivs ett kvalificerat konstnärligt utvecklingsarbe-
te och skapande inom komposition,solistiskt orgelspel samt
kör och körledning.Musikhögskolan har under hösten 1998
påbörjat en CD-inspelning med lärare från Musikhögsko-
lan,mästarkurs i violin,utveckling av bruksgitarrskola samt
delfinansiering av de konstnärliga professurerna i komposi-
tion och solistiskt orgelspel.

Inom körledning har en ny repertoar för vokalensemb-
len utvecklats i samarbete med sång- och instrumentallära-
re.Uruppförandet har skett under hösten 1998 med
radiosändning till Europa,USA och Kanada.En utveckling
av Barents körcentrum har påbörjats.De projekt som initie-
rats är kopplade både till grundutbildning (kammarkören)
och forskning (vokalensemblen).Det har genomförts tur-
néer i Kina,Danmark,Spanien och England samt uruppfö-
rande av körverk bland annat i London.

Komposition och workshop har skett i olika samverkans-
konstellationer,nationellt och internationellt,bland annat
komposition av musik till en TV-opera, för storband och
musik för en speciell åldersgrupp.Konstnärliga studier via
Internet är under utveckling i samarbete med gymnasie-
skolor.

När det gäller solistiskt orgelspel har konserter genom-
förts i Norden,Europa,Kanada och Japan.Musikhögskolan
har genomfört undersökningar rörande orgelbestånd samt
klangliga studier av orglar byggda av olika orgelbyggare.För
framtida projekt finns nu ett optimalt forskningsredskap i
den nybyggda orgelrekonstruktionen i Norrfjärdens kyrka.

I det måldokument som fastställts av fakultetsnämnden

under 1998 framgår att den konstnärliga verksamheten
inom musik fram till år 2000 ska bibehålla nuvarande kvali-
tativa och kvantitativa nivå.

Inom teaterområdet har ett konstnärligt utvecklings-
arbete inletts genom projektet ”Röstens roll för rollgestalt-
ning”.Målet till år 2000 är att närmare precisera utform-
ningen och inriktningen av det konstnärliga utvecklings-
arbetet inom teaterområdet samt att påbörja detta utveck-
lingsarbete.

Konstnärligt 
utvecklingsarbete. 
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Luleå tekniska universitet är bäst i Sverige på internetforskning.
En orsak är att vi verkar i ett glest befolkat län med stora
avstånd, där den distansöverbryggande tekniken är en över-
levnadsfråga. Både för företag och för skolor innebär Internet
ojämförliga möjligheter att få kontakt med kunder, elever och
samarbetspartners. Världen öppnar sig bokstavligen.
Norrbottningar i gemen är mycket teknikvänliga. Här finns
många mobiltelefoner och hemdatorer per invånare. Det nya
sjukhuset mellan Luleå och Boden blir landets modernaste 
när det gäller informationshantering och distribuerad medicin.
Studenterna vid universitetet i Luleå är uppkopplade till Internet
dygnet runt från sina studentlägenheter. Många norrbottniska
företag, både stora och små, har kommit långt vad gäller att
samarbeta eller göra affärer på distans.

Kanske det fysiska avståndet mellan människorna blir
Norrbottens styrka på 2000-talet?

MÅL

Mål enligt regleringsbrevet
Högskolorna ska i ökad utsträckning samverka med det
omgivande samhället till exempel näringsliv,offentlig för-
valtning,organisationer,kulturliv och folkbildning.
Det innebär att högskolorna ska:
■ Spela en spela en större roll som mottagare av erfaren-

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

relevant information om forskningsresultat.

I den strategiska planen för 1997-2000 finns följande mål 
för universitetets samverkan med omvärlden:
■ Samverkan med det omgivande samhället behöver ut-

vecklas 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 verksamheten blir tydlig,
känd och effektiv.

Luleå tekniska universitet har redan från starten haft ett om-
fattande samarbete med det omgivande samhället. Inte minst
har näringslivet varit en viktig aktör i utvecklingen av ut-
bildningarna och forskningsprojekten.

Resultaten har inte uteblivit.Gediget forskningssamarbe-
te pågår med etablerade industriföretag som Volvo,Assi do-
män och SSAB.Nya företag har etablerat sig i norra Sverige
som en effekt av universitetets verksamhet.Hit hör Erisoft,
Plannja Hard Tech,Tulldata,Telia Research,ABB Automa-
tion,och Frontec.I Norrbotten finns i dag cirka 1 500 civil-
ingenjörer jämfört med 1971 då det fanns cirka 50.

Det traditionella sättet att föra ut kunskap och idéer från
universitetsvärlden räcker inte för att möta omvärldens be-
hov.Därför kommer universitetet att fastställa mål, strategier
och handlingsplaner för att förstärka samarbetet med det
omgivande samhället inom universitetets särskilda kompe-
tensområden.Detta står i samklang med statsmakternas syn
på samverkan, som har formulerats i bland annat reglerings-
brevet för 1998,där högskolornas engagemang lyfts fram.

För att samverkan med omvärlden ska ske på ett mer
kundstyrt och strukturerat sätt lanserades LTA,Luleå till-
växtakademi,under 1998.Regeringen och länsstyrelsen i
Norrbottens län satsar tillsammans 30 mnkr på att bygga
upp LTA,en paraplyorganisation inom universitetet med
uppgift att öka kunskapsöverföringen mellan forskning och
företag, genom en hög beredskap att möta kundernas behov
vid rätt tillfälle.Ett av LTAs första projekt blir att utveckla

kunskaperna i järnvägsteknik i samarbete med bland andra
Banverket och MTAB.Ett 20-tal forskningsavdelningar är
inblandade.

För att öka samarbetet med de små företagen har uni-
versitetet under 1998 påbörjat ”Småföretagarsatsningen”.
Arbetet bedrivs i tre institutionsövergripande projekt, som
delfinansieras med strukturfondsmedel.Mindre företag er-
bjuds examensarbeten, trainees i form av nyexaminerade
universitetsutbildade samt forskarkompetens.Hittills har
cirka 200 företag kontaktats och fyra nya doktorander har
påbörjat sina studier under 1998 i en forskarskola som är
knuten till småföretagarsatsningen.

Stiftelsen Centek arbetar på uppdrag av universitetet
med bland annat marknadsföring och försäljning av upp-
dragsutbildning,både regionalt och internationellt (Mining
Tech är ett exempel på den senare inriktningen). Inom den
tekniska fakulteten är gruvingenjörer,miljöansvariga och
ingenjörer inom verkstads- och byggindustrin en viktig
målgrupp.SME trainee är ett exempel på ett viktigt samar-
bete mellan Centek,universitetet samt små och medelstora
företag.Småföretagarsatsningen är ett annat exempel på
projekt som bedrivs i samarbete med Centek.

Samverkan med omvärlden.
▲
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Uppdragsutbildning

I den strategiska planen för 1997-2000 finns följande mål 
för universitetets uppdragsutbildning:
■ Universitetet ska vara den främsta leverantören i regio-

nen av uppdragsutbildning inom sina utbildningsområ-
den.

■ Uppdragsutbildningens omfattning ska öka.En tydlig 
organisation för denna ska genomföras.

■ Ett regionalt utvecklingscentrum ska inrättas.

Vid sidan av den utbildning som är beställd av regering och
riksdag bedrivs utbildningar på uppdrag eller på annat sätt i
samarbete med externa aktörer.Formerna varierar,delar av
program,kurser eller skräddarsydda utbildningar.Önskemå-
len om att starta en viss utbildning har ofta regionalpolitiska
motiv.

Den rena uppdragsutbildningens intäkter har minskat
trots de uppställda målen och utgör under 1998 knappt 1 %
av universitetets totala intäkter,cirka 4,5 mnkr.Om univer-
sitetet ska uppfylla sina mål måste uppdragsutbildningen öka
och formerna för den utvecklas.Huvudsakligen sker upp-
dragsutbildningen inom teknik,ekonomi/samhällsveten-
skap och inom det pedagogiska området.

Uppdragsutbildning inom språk och musik utgör en
mycket liten del av universitetets verksamhet.

Den uppdragsutbildning som universitetet uppdrar åt
Centek att genomföra uppgår till cirka 10 mnkr.

TEKNIK

Utbildningarna har riktat sig till ingenjörer, tekniker och ar-
kitekter inom områden som träteknik, cellulosa- och pap-
persteknik samt miljöteknik och verkstadsteknik.
Uppdragsutbildningen inom det tekniska området uppvisar
knappt två miljoner i intäkter;mindre än hälften av upp-
dragsutbildningarna totalt.

Några exempel:
■ Kurser i miljöanpassat byggande för ingenjörer och arki-

tekter inom bygg- och anläggningsbranschen.
■ Kurser i cellulosa- och pappersteknik samt i träteknik för 

ingenjörer och tekniker på uppdrag av företag i 
Norrbotten och Västerbotten.

■ Konstruktörsutbildning,20 poäng, för maskiningenjörer 
på uppdrag av Sveriges verkstadsindustrier.

EKONOMI/SAMHÄLLSVETENSKAP

Utbildningarna inom ekonomi och samhällsvetenskap har
bedrivits inom ämnena kvalitetsteknik,ekonomi och mana-
gement.Dessutom har SME-traineeutbildningen fortsatt,
men omfattar nu fler företag och fler kategorier av exami-
nerade.

Några exempel:
■ Ekonomistyrning,kortare och längre kurser för olika 

personalgrupper inom privat och offentlig förvaltning.
■ Kurser i engelska för olika yrkesgrupper i norra Sverige.
■ SME-trainee-program,ett sju månaders samarbetspro-

jekt som riktar sig till små och medelstora företag i 
Norrbotten och Västerbotten.

■ Kurser i kvalitetsutveckling.

LÄRANDE

Samarbetet med den allmänna skolan rymmer tillväxtmöj-
ligheter eftersom universitetet har en bred bas av kompe-
tens, från lärande till teknik.Dessutom finns Teknikens hus
på campusområdet med sin inriktning på barn och ung-
dom.Trots detta har uppdragsutbildningen minskat något.

Det nyligen inrättade regionala utvecklingscentret kom-
mer att förbättra siffrorna. Inom utvecklingscentrets ram har
ett skolutvecklingsprojekt startat i samverkan med tre
grundskolor inom Luleå kommun.Projektet rör områdena
demokrati, entreprenörskap och attitydförändring.

Uppdragsutbildningens intäkter 1998, tkr
fördelade på respektive fakultet

Teknisk fakultet Filosofisk fakultet

500

1 000

1 500

2 000

2 455

2 070
2 500

3 000

Uppdragsutbildning, tkr
1994/95 1995/96 1996 1997 1998

Kostnader 5 453 2 846 886 4 331 3 453

Intäkter 7 329 4 317 1 895 5 669 4 525

Resultat 1 876 1 471 1 009 1 338 1 072
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Några exempel:
■ Kurser i ”Skolans värdegrund”och ”Etiska frågor och

skolutveckling”för yrkesverksamma lärare i norra
Sverige.

■ IT i skolan,aktiv matematik, arbetslag samt naturveten-
skap - utbildningar för ett antal norrbottniska kommu-
ner.

■ Kurser i ekologi och miljövård för gymnasieskolorna 
i Kiruna.

INTERNATIONELLA UTBILDNINGAR

De flesta utbildningarna arrangeras inom gruv-,energi- och
miljöområdet.Den största är ”Mining-Tech”, som vänder
sig till gruvingenjörer i hela världen.Den kursen bedrivs,
som de flesta andra, i samarbete med Sida.

Uppdragsforskning

Forsknings- och utvecklingsprojekt bedrivs i ökande om-
fattning i samarbete med forskningsråd, stiftelser, sektorsor-
gan, företag,myndigheter och offentliga organ.Forskar-
skolor i företag, industridoktorander och adjungerade pro-
fessorer är ett vanligt sätt att samverka med omvärlden.

Den rena uppdragsforskningens intäkter har under 1998
ökat med cirka 17 mnkr till 33 mnkr.Uppdragsforskningen
redovisar en kraftig ökning.Ökningen är delvis beroende på
det pågående arbetet med att tydligare definiera vad som av-
ses med uppdragsforskning.Arbetet med definitioner av
uppdragsforskning/bidragsforskning kommer att fortsätta
under 1999.Det är svårt att i siffror beräkna hur mycket
som avser en reell ökning och vad som är redovisningstek-
niska förändringar.En reell ökning har dock skett.För ök-
ningen står framför allt forskningen inom områdena
maskinteknik och ekonomi/samhällsvetenskap.Nästan all
uppdragsforskning vid universitetet sker dock inom det tek-
niska området.Uppdragsforskningen inom skola och barn-
omsorg är obetydlig.

TEKNIK

Uppdragsforskningen integrerar i allt högre grad olika äm-
nen och verksamhetsområden,där universitetets hela bredd
kan nyttjas.Detta sker till exempel i projekt som rör data-
teknik och pedagogik, i samspelet mellan musik,media och
elektronik samt i samarbetsprojekt som sträcker sig från
samhällsvetenskap till byggteknik.

Några exempel:
■ Järnvägsteknisk forskning i samarbete med Banverket,SJ,

Inexa Profil AB med flera.
■ Trävision Norr 2000,ett forskningsprojekt i samverkan 

med en rad företag inom regionen som VMF Nord och 
Skogsägarna i Västerbotten och Ångermanland.

■ Nätbaserat lärande,ett projekt som bedrivs på uppdrag av
Telia Research,Frontec och Erisoft.Syftet är att utveckla 
digitala kurspaket och anpassa dessa till olika användare 
som företag, studenter och skolelever.

Uppdragsforskning, tkr
1994/95 1995/96 1996 1997 1998

Kostnader 9 630 14 117 13 997 17 040 29 585

Intäkter 12 761 15 139 12 616 17 484 33 138

Resultat 3 131 1 022 -1 381 444 3 553
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■ DSW-lab,Distributed Software Laboratory,på uppdrag 
av Telia Research,Erisoft och Nutek.Syftet är att kunna 
lägga in programvara i ett nätverk,vilket förenklar an-
vändningen och installationen av nya programvaror.

■ Hydro Power University, forskning med inriktning på 
vattenkraft

EKONOMI OCH SAMHÄLLSVETENSKAP

Under senare år har allt större uppmärksamhet ägnats struk-
turerna i industri- och tjänstesamhället.Tillkomsten av
Sunderby sjukhus mellan Boden och Luleå är resultatet av
en komplicerad politisk och administrativ process.Univer-
sitetet bedriver uppdragsforskning i sjukhusprojektet där ett
brett spektrum av kompetens inom teknik, arbetsvetenskap,
ekonomi och samhällsvetenskap tas i anspråk.Arbetet om-
fattar den politiska processen,planering och projektering av
byggnaderna,en ny gränsöverskridande arbetsorganisation,
relationen med andra organisationer och teknikförnyelsen.
Slutrapporten ska överlämnas den 31/12 2001.

Övriga projektexempel:
■ Utvärdering av kvalificerad yrkesutbildning (KY),en 

försöksverksamhet med en ny form av eftergymnasial 
utbildning.Utvärderingsarbetet görs på uppdrag av 
utbildningsdepartementet.

■ Den regionala förnyelseförmågan i Luleå respektive 
Uleåborg har studerats på uppdrag av Norrbotten-
gruppen.En undersökning av företagsbyn Furunäsets 
samhällsekonomiska effekter har gjorts på uppdrag av 
Piteå näringslivsfastigheter AB.En studie av rennäring-
ens och samepolitikens ekonomi har utförts på uppdrag 
av finansdepartementet.

LÄRANDE

Uppdragsforskning har under året bedrivits för flera kom-
muners räkning.Arbetet har i många fall kombinerats med
doktorandutbildning kring IT som verktyg i lärandet,
lärande inom och för arbetslivet,elevers inflytande och 
ansvarstagande för sitt lärande, lärande inom värnpliktssyste-
met och sexåringar i skolan mm.Uppdragsforskningen har
också handlat om planering av skolans fysiska miljö för 
lärande,om personalutveckling samt om föräldrasamverkan.

Några exempel:
■ IT-spridning och teknikens inträde i pedagogernas dagli-

ga arbete i samarbete med Sandvikens kommun.Arbetet
beräknas leda till två avhandlingar under 1999.

■ Utvärdering av IT-användning för Överkalix kommun.
Den aktionsinriktade metod som utvecklats har lett till 

att projektet har utvecklats till ”Överkalix förr – nu – i 
framtiden”.

■ Nya sätt att utveckla kommunala skolplaner i samarbete 
med Haparanda kommun.Även här används den 
aktionsinriktade metoden,vilket möjliggör ett nära sam-
arbete med personal inom skol, fritids- och kultursek-
torn.Arbetet förväntas leda till ett gemensamt strategiskt 
dokument för dessa områden inom kommunen.

■ Utvärdering av företagargymnasierna i Sverige för 
Stiftelsen Företagsam.Elever följs genom gymnasieskolan 
och i projektarbeten ute i företag.

Utbyte och information
Universitetet informerar om sin verksamhet genom mässor,
tidskrifter,populärvetenskapliga publikationer och world
wide web.Målet, att varje forskningsämne ska synas i mass-
medierna en gång per år,kan anses vara väl uppfyllt om man
ser till helheten. Information sker också via massmedierna,
genom expertmedverkan och debattinslag.Temadagar,kon-
ferenser, seminarier och studiebesök är ytterligare former av
kunskapsutbyte.

I januari 1998 lanserade universitetet en ny webbtjänst.
Det var en stor förändring där cirka 100 000 dokument 
organiserades i en ny,mer användarvänlig struktur.Den nya
webben fördubblade inom ett par månader antalet ”sid-
hämtningar”, som nu ligger omkring 100 000/dygn.
Hälften av dessa är interna.Beställningarna av universitetets
utbildningskatalog visar att många blivande studenter använ-
der Internet för att hämta information om utbildning.

Uppdragsforskningens intäkter 1998, tkr
fördelade på respektive fakultet
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Under 1998 har universitetet satsat kraftigt på forsknings-
information:
■ Safari.Arbetet med att sprida kännedom om,och regi-

strera information i,den nationella databasen för forsk-
ningsinformation,Safari,har fortsatt.En fjärdedel av uni-
versitetets avdelningar fanns registrerade vid årsskiftet 
1998/99.

■ Frågelådan - Barn frågar forskare. Tillsammans med 
Teknikens hus,och med stöd av Forskningsrådsnämnden,
FRN,har universitetet skapat en frågelåda för barn och 
ungdom på Internet.Under rubrikerna:”Berg & stenar”,
”Rymden & dinosaurier”,”Is & snö”och ”Vardags-
teknik”svarar universitetets forskare på barns frågor.

■ Fråga en forskare i TV. Tillsammans med TV4 
Norrbotten,och med stöd av KK-Stiftelsen, får allmän-
heten ställa frågor till universitetets forskare, som besvaras 
via TV-reportage.Exempel på frågor: Vad är musikalitet? 
Kan man bygga högt i trä? Hur ska man komma ihåg sin 
bankomatkod?

■ Mediakurser för forskare. En förutsättning för att univer-
sitetets forskare ska nå ut med sin kunskap,är att de har 
insikt i hur medierna arbetar.Under hösten har universi-
tetet, tillsammans med journalistlinjen vid Kalix folkhög-
skola och med stöd av KK-Stiftelsen,haft mediautbild-
ning med ett 40-tal forskare, som lärt sig att till exempel
skriva pressmeddelanden och uppträda i TV.

■ Öppna föreläsningar. Föreläsningsserien ”Upplev univer-
sitetet”har fortsatt med ett tjugotal föreläsare under året.

■ Arbetsmiljöservice, rådgivning som finansieras av 
Arbetsmiljöfonden.Företag med upp till 200 anställda 
kan kontakta universitetet för konsultation kring allt från 
arbetsorganisation till kemiska hälsorisker.Syftet är att sti-
mulera intresset för arbetsmiljöfrågor.

■ Smörjteknikgruppen i Luleå. En intressentgrupp med
120 företag erhåller regelbunden forskningsinformation 
och möjligheter till konsultation.Vid en årlig temadag 
presenteras verksamheten och nya forskningsprojekt 
diskuteras.

Övriga exempel på kunskapsutbyte:
■ Siriusprojektet. Teknologer i sista årskursen på maskin-

teknisk linje samarbetar med industrin som definierar 
ett utvecklingsprojekt. I kursen ingår allt från projekt-
planering och ledarskap till datorstödd modellering och 
prototypframtagning.

■ NARK-Norra akademiska rektorskonferensen.Ett sam-
arbete för regional utveckling bedrivs mellan universi-
teten och högskolorna i Norrland.

■ Program för främjande av högre studier. En utbildnings-
grupp med representanter från länsstyrelsen,Kommun-

förbundet Norrbotten,Norrbottens läns landsting,
länsarbetsnämnden, skolverket och universitetet har 
under 1998 tagit fram ett program med syftet att få fler
norrbottniska studenter på högskola/universitet, till ex-
empel genom ”pröva-på-kurser”och ”högskoleveckor”
för arbetslösa ungdomar.

■ Alumniverksamheten, ett nätverk för nuvarande och före 
detta studenter med föreläsningar, träffar och mentorskap.

■ Centrum för tillämpad matematik vid universitetet hjälp-
er kostnadsfritt regionens företag med matematiska be-
räkningar.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET 1998

Den elektroniska utvecklingen präglade verksamheten vid
universitetsbiblioteket under 1998.Genom nationella li-
censavtal med stora förlag fick universitetet tillgång via
Internet till närmare 2 000 tidskrifter i fulltext.Dessutom
tillkommer ett 50-tal databaser med bibliografiskt innehåll.
Det innebär att en stor mängd tidskrifter försvinner i pap-
persform och biblioteket kan omdisponera ytor i tidskrifts-
salen till hyllor för boksamlingen och eventuella nya
läsplatser.

Under året har biblioteket och datacentralen utvecklat ett
system för att publicera universitetets 17 rapportserier i elek-
tronisk form.Hela processen från registrering hos tryckeriet
till publicering i PDF-format på webben är automatiserad,
och målsättningen är att alla rapporter – från examensarbeten
till avhandlingar – ska finnas tillgängliga i denna form.

Den obligatoriska en-poängskursen i informationssök-
ning för alla studenter startade under året.Biblioteket har nu
två lektionssalar med nästan 30 datorer till förfogande.

Uppbyggnaden av bassamlingar under filosofisk fakul-
tets ämnesområden är högt prioriterad och fortsatte under
1998 med medel från Kempe-stiftelsen.Regeringens beslut
om 2 mnkr extra för ändamålet gör det möjligt att höja in-
tensiteten i arbetet.
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Företagsetableringar 

Ett stort antal företag, framför allt större företag inom data-
området,har lokaliserats till Norrbotten tack vare möjlighe-
ten att rekrytera högskoleutbildad arbetskraft.En mängd
mindre avknoppningsföretag har också startat i universite-
tets omgivning som ett resultat av forskningsverksamheten
eller som en följd av universitetsmiljön i allmänhet.

Det senaste etableringen heter Marratech AB,ett företag
som skapats genom teknikutvecklingen vid universitetets
centrumbildning CDT.I november släpptes den första ver-
sionen av Marratech Pro,en programvara för möten,pre-
sentationer och samarbete över intranät.Företaget har
anställt ett tiotal personer och etablerat ett säljkontor i Kista.
Marratech har stora möjligheter att inta en stark position
inom marknadsområdet för internetbaserade samarbets-
verktyg.
www.marratech.se

Ett projekt för att underlätta avknoppningar från Musik-
högskolan är Acusticum,en planerad företagsby i direkt 
anslutning till institutionen i Piteå.Musikhögskolans kom-
petens är grunden för Acusticum som idé.Kombinationen
musik, ljudteknik och media finns inte vid någon annan
svensk högskola.Kärnverksamheten planeras successivt få
sällskap av såväl avknoppningsföretag som etablerade företag
inom branscher som skivproduktion, förlagsverksamhet,
film,data och elektronik.
www.pitea.se/acustic/index.htm

IT Norrbotten AB är ett konkret resultat av projektet
Infobahn - Station Arctica inom CDT på universitetet.

Norrbottens handelskammare,Företagarna i
Norrbotten,Almi samt kommunerna och landstinget har
bildat IT Norrbotten AB,som ska vara utvecklingsmotor
för spjutspetsteknologi och affärsdrivande IT-projekt i
Norrbotten och samordna länets IT-baserade verksamhet.

IT Norrbotten stöds även av länsstyrelsen och universi-
tetet. Verksamhetsområden är:
■ Infrastruktur för data-, tele- och bildkommunikation.
■ Verksamhetsutveckling i näringsliv och samhällsservice 

med informationsteknik (IT).
■ Kompetensutveckling och stöd för användning av IT.
■ Samordning och utveckling av information på 

Norrbotten direkt,den gemensamma webbtjänsten.

www.norrbotten.se

Conex,Concurrent Engineering Experts AB,är ett av-
knoppningsföretag med bas i universitetets forskningsområ-
de  datorstödd maskinkonstruktion.Företaget startade
1996, fick sin första anställde 1997 och har under 1998 ökat
personalstyrkan till fem personer.Conexs affärsidé är att till-
handahålla datorstödda koncept och tjänster med syftet att
korta led- och genomloppstider i kundernas konstruk-
tions-,beräknings- och produktutvecklingsprocesser.
www.conex.se

Effnet AB etablerades 1997 efter revolutionerande resultat i
universitetets internetforskning.”The Lulea algorithm”har
patenterats av Effnet och ligger till grund för den kommer-
siella versionen av tekniken:Fast Table Caching,FTC.
PC kan användas som router och trafiken på Internet blir
snabbare när flaskhalsarna elimineras.Effnet växer snabbt
och har nu 30 anställda.
www.effnet.se

Genom Holding AB vid Luleå tekniska universitet ska uni-
versitetet möjliggöra för anställda att kommersialisera forsk-
ningsresultat och kunskap som framkommit vid universi-
tetet.Avsikten med regeringens bildande av holdingbolag
var att skapa en bättre förutsättning och en klarare gräns-
dragning mellan universitetets traditionella uppgifter och
verksamheter inriktade mot näringslivet.Holdingbolaget
vid LTU bildades 1994 med ett eget kapital på fyra miljoner
kronor.Holdings affärsidé är att förädla forsknings- och ut-
vecklingsresultat från Luleå tekniska universitet till kom-
mersiella produkter och tjänster i bolagsform genom att
bidra med kompetens och finansiella resurser.Till dags dato
har två tjänsteföretag och ett produktbolag startats.
CONEX AB (avancerade konstruktionsberäkningar),
SIMTECH Research AB (hållfasthetstekniska beräkningar)
och Marratech AB (mjukvaruutveckling).

1998-01-01 överfördes aktierna och därmed ägaransva-
ret för Holding AB vid Luleå tekniska universitet från nä-
ringsdepartementet till universitetet.
Roger.Jacobson@norrb-forsk.se
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Serviceenheternas externa uppdrag och försäljning ligger
utanför universitetets basverksamheter.

Universitetets centralverkstad har haft intäkter på 4,6
mnkr varav 3,2 mnkr avser externa uppdrag från företag.
Internserviceorganisationen omsätter totalt 37,7 mnkr och
omfattar bland annat upphandling, städning, telefonväxel,
tryckeri ,gods och bud.Den externa försäljningen,med in-
täkter på 3,7 mnkr,avser framförallt tryckeritjänster till stu-
denterna och deras organisationer.Butiken som säljer
kontorsmateriel och datorer har haft en omsättning på 
4,7 mnkr,varav 1,9 mnkr avser extern försäljning till stu-
denter och organisationer i anslutning till universitetet.
Datacentralen har en liten extern verksamhet på 0,8 mnkr.
Extern uthyrning av lokaler har en skett för 2 mnkr.

Serviceenheternas externa uppdrag och försäljning lig-
ger utanför universitetets basverksamheter.

Internserviceorganisationen inom universitetet omfattar
upphandling, städning, telefonväxel, tryckeri ,gods och bud
mm och omsätter totalt 37,7 mnkr.Den externa försälj-
ningen avser framförallt tryckeritjänster till studenterna och
dess organisationer,dessa externa intäkterna har uppgått till
3,7 mnkr.Butiken som säljer kontorsmateriel och datorer
har haft en omsättning på 4,7 mnkr,varav 1,9 mnkr avser
extern försäljning till studenter och organisationer i anslut-
ning till universitetet.Datacentralen har en liten extern
verksamhet på 0,8 mnkr.När det gäller lokaler har en ex-
tern uthyrning skett för 2 mnkr.

Universitetet har under året bedrivit en mentorutbild-
ning tillsammans med företag, länsstyrelse och länsarbets-
nämnd,verksamheten har omsatt 0,5 mnkr.

Regeringen beslutade i december 1997 att aktierna och
därmed ägaransvaret för holdingbolagen skulle överföras
från näringsdepartementet till respektive universitet och
högskola.Luleå tekniska universitet tog per den 1 januari
1998 över ägaransvaret för Holding AB vid Luleå tekniska
universitet samt aktier till ett värde av 4 mnkr.Holding AB
har under 1997 och 1998 redovisat en förlust på 227 tkr.
Förlusten har påverkat universitets kapitalförändring och
har redovisats under verksamhetsområdet övrigt.

Gåvo- och donationskapital.
Universitetets totala gåvo- och donationskapital uppgick
den 31/12 1998 till 84 mkr.

Medlen är fördelade på följande sätt:
■ Stiftelser 54 mnkr
■ Stiftelser anknuten förvaltning 6 mnkr
Dessa medel redovisas ej i universitetets balansräkning.

■ Fonder 14 mnkr
Redovisas i universitetets balansräkning, se not 10 i notver-
ket.

I bilaga 4 redovisas en förteckning över kapitalet per
1998-12-31.

Den nya stiftelselagen samt en ny donationsförordning
har inneburit en hel del förändringar när det gäller förvalt-
ning och redovisning av gåvo- och donationskapital.

Universitetet förvaltade 1998-12-31 via ett förvalt-
ningsavtal med SE-banken 77 mnkr av det totala gåvo- och
donationskapitalet.Resterande 7 mnkr förvaltades enligt
donatorernas vilja av annan förvaltare.Universitetets avtal
med SE-banken kommer att sägas upp under våren 1999.

Stiftelsernas respektive styrelse ska under våren 1999 ta
beslut om hur förvaltningen  av respektive stiftelses medel
ska ske.Rektor ska under våren 1999 fatta beslut om för-
valtningen av stiftelser med anknuten förvaltning.Av fon-
derna  på 14 mnkr förvaltas 4 mnkr av förvaltare utsedd av
donatorn.De resterande fondmedlen på 10 mnkr som för-
valtades av SE-banken per 1998-12-31 håller successivt på
att överföras till universitetets räntekonto på Riksgälds-
kontoret.

Universitetet har tagit ut en avgift för administration av
gåvo- och donationskapitalet på 111 tkr.

Övrig verksamhet.

Övrig verksamhet, tkr

1994/95 1995/96 1997 1998

Kostnader 7 305 11 967 12 600 11 965

Intäkter 7 805 11 967 13 627 12 047

Result. övr. verksamhet 500 0 1 027 82
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Det totala lokalbeståndet vid Luleå tekniska universitet är
cirka 109 000 kvm.Lokalernas kvalitet och standard är ge-
nerellt god.Lokalytan har under året ökat med 11 300 kvm,
fördelat på de olika campusorterna enligt följande:Luleå 
10 500 kvm,Piteå 370 kvm samt Skellefteå 450 kvm.

Hyreskostnaderna för 1998 var 108 mnkr.
Nya lokaler för pedagogutbildningarna,7 000 kvm,har

invigts.Nybyggnationen innebär att pedagoginstitutionerna
nu finns samlade i nya och ändamålsenliga lokaler.

A-huskvarteret har byggts ut med totalt 2 700 kvm för
kontor och undervisningslokaler,och är därmed färdigbyggt.

I samarbete med Akademiska hus har universitetet gjort
en campusplan med visioner för den fortsatta utvecklingen
av campus Luleå.Campusplanen innehåller förslag bland
annat på hur framtida upprustning och ombyggnad ska ske
så att områdets arkitektoniska karaktär inte äventyras.
Universitetsstyrelsen fastställde campusplanen i december
1998.Flera av de förbättringsförslag som kommit fram i ar-
betet med campusplanen har redan genomförts.

Beslut har fattats om utbyggnad av centrumrestaurangen
med plats för ytterligare 190 matgäster.Utbyggnaden kom-
mer att stå klar i oktober 1999.

Lokaler hyrs i Acusticum,en företagsby i direkt anslut-
ning till Musikhögskolan i Piteå, för utbildningen i data- och
systemvetenskap med inriktning mot integrerade nättjänster.

Beslut har fattats om lokalisering av GIS-utbildningen
och rymdteknikutbildning till IRF:s lokaler i Kiruna.
Beslutet leder till en utbyggnad av IRF med inflyttning 
under 2000 då de första rymdteknikstudenterna kommer
till Kiruna.

STUDENTBOSTÄDER

Universitetet strävar efter ett sammanhållet campusområde
som erbjuder en god studiemiljö och roliga studentår.De
flesta av de 2 700 studentbostäderna ligger på gångavstånd
från universitetet.

Hösten 1997 avslutades den tredje och sista etappen av
det nya studentbostadsområdet Stor-Porsön, fem minuters
gångavstånd från universitetsområdet.Under 1998 fattade
Luleå kommun beslut om en ytterligare utbyggnad av Stor-
Porsön i två etapper om 100 lägenheter vardera. Inflyttning
i den första etappen kan ske våren 2000.

Genom ett bra samarbete mellan universitetet, student-
kårerna och Luleå kommun har studenternas bostadssitua-
tion förbättrats de senaste åren.Trots detta är fortfarande
behovet stort av fler studentbostäder i universitetets absoluta
närhet,där efterfrågan är som störst. Att det under 1998 inte
tillkom några nya studentbostäder trots universitetets fort-
satta expansion innebar svårigheter vid terminsstarten hös-
ten 1998.Universitetet har tagit initiativ till en långsiktig

strategi kring studentboendet.Såväl studentkårerna som
Luleå kommun deltar i detta arbete.

STUDENTDATORNÄTET 

Under 1998 har utbyggnaden fortsatt av universitetets stu-
dentdatornät,LC-net.Studentdatornätet ger studenterna
tillgång till en mängd tjänster från sina studentrum.Nätet är
anslutet till universitetets centrala datanät och till Internet.
I dag är 2 300 studentrum anslutna till LC-net.En utred-
ning pågår om möjligheten att via radiolänk eller fiber an-
sluta de studentbostäder som ligger längst bort från
universitetsområdet.Fullt utbyggt ska studenter i över 3 000
rum kunna ansluta sig till nätet.LC-net är en mycket lycko-
sam satsning och Luleå är inom detta område nationellt 
ledande.

STUDENTIDROTT

Goda förutsättningar för motion och idrott är viktigt för att
utveckla en positiv och kreativ studiemiljö.

Studentidrotten i Luleå,Stil,har 2 800 medlemmar,
250 ledare och 20 olika idrottsgrenar/sektioner och är där-
med en av de största idrottsföreningarna i Norrbotten.
Föreningen bedriver större delen av sin verksamhet i
Porsöhallen,en kommunal anläggning på campusområdet.
Hallen besöks av 4 000 studenter per vecka och disponeras
till nästan 100 % av studenterna.Universitetets expansion
under 1990-talet,med en fördubbling av antalet studenter,
har inneburit att hallen är för liten och Stil har svårigheter
att tillmötesgå det stora intresset för motions- och idrottsak-
tiviteter.

Universitetet,Stil och samtliga studentkårer har startat
ett projekt med syfte att utveckla motions- och idrottsverk-
samheten vid universitetet.En utredning har gjorts om de
ekonomiska och administrativa förutsättningarna för att
köpa Porsöhallen och bygga ut den.Stil och de tre student-
kårerna har bildat Stiftelsen studenthallen i Luleå.För pro-
jektets förverkligande krävs bidrag och donationer.
Stiftelsen har därför under 1998 ansökt om donationer och
bidrag från ett antal stiftelser och fonder.

Miljö och resurser.

Konkurrensen om kompetent personal, framför allt lärare ökar.
Hur ska Luleå tekniska universitet agera för att lättare rekrytera
och behålla lärare? Vi måste hitta nya, okonventionella lösningar.
Det handlar om att snabbt identifiera rätt personer och erbjuda
dem och deras familjer attraktiva villkor. Vi måste ha möjlighet till
individuella lösningar för att knyta kompetens till oss. Arbets-
villkoren måste vara goda, lönerna acceptabla och arbetsmiljö-
erna stimulerande. Dessutom måste vi satsa på marknadsföring
av hela universitetet. 

▲
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En ny anställningsordning för rekrytering och befordran av
lärare har fastställts av universitetsstyrelsen,med anledning
av den nya lärartjänstorganisationen.För Luleå tekniska
universitet kan det nya systemet innebära en risk för min-
skad rörlighet och därmed försvårad rekrytering.För att sti-
mulera extern rekrytering av professorer krävs särskilda
åtgärder.En av dessa åtgärder enligt anställningsordningen,
är att alltid rekrytera verksamhetsledare/ ämnesföreträdare
för ett undervisnings- och forskningsområde genom extern
annonsering.Ordningen innebär att en redan anställd pro-
fessor får söka och konkurrera med externa sökande.En an-
nan rekryteringsstrategi vid universitetet är satsningen på
kompetensutveckling av lärare för att uppnå behörighet
som professor och universitetslektor.

Det systematiska sökarbetet som tillämpas vid Luleå
tekniska universitet vid rekrytering av professorer kommer
att fortsätta.Under året har fyra professorer rekryterats inom
ämnesområdena datorstödd maskinkonstruktion, industriell
logistik, rättsvetenskap och arbetsvetenskap.Rektor har ut-
nämnt tjugo universitetslektorer till biträdande professorer.

Universitetet har svårigheter att klara rekrytering av 
lärare inom flera ämnesområden.Problemen finns framför
allt inom datatekniska ämnen men börjar också märkas
inom andra tekniska ämnen och inom det samhällsveten-
skapliga området. I många fall beror svårigheterna på de
löne- och arbetsvillkor som universitetet kan erbjuda jäm-
fört med industri och annan förvaltning.Här kan ett utvid-
gat samarbete med företag förbättra tillgången på lärare.För
närvarande undersöks möjligheterna för detta.

Förhandlingarna om lärarnas arbetstid har inte avslutats
innan årsskiftet.Målet är att parterna lokalt ska komma 
överens om en modell för arbetsfördelning som stödjer in-
tentionerna i lärartjänstreformen.De lokala löneförhand-
lingarna för 1998 slutfördes i december.Universitetets
personalförsörjningsläge krävde särskilt löneökningsutrym-
me för lärare inom flera ämnesområden.Under året har en
utbildning om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar genomförts
för prefekter och enhetschefer.Yrkesinspektionen har 
genomfört en revision av universitetets arbetsmiljöarbete.
Viktigaste påpekandet rör brister i det systematiska arbets-
miljöarbetet. I verksamhetsuppdraget för 1999 ingår krav på
systematiska aktiviteter enligt universitetets arbetsmiljö-
policy.

Personalstatistik
Vid budgetårets slut hade universitetet 1 244 anställda. Av
dessa var 1 034 fast anställda.Med fast anställning avses tills-
vidareanställning samt anställning som doktorand.Anställda
som var tjänstlediga vid budgetårets slut är medräknade 
(26 personer).

Personal.

Dec 96 Dec 97 Dec 98

Antalet anställda

739

463 465

747 753

491

Anställda fördelat på personalkategorier

Lärare

Doktorander

T/A personal

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

Dec 96

Dec 97

Dec 98

592
571

591

200
219
225

410
422

428

Totalt män

Totalt kvinnor



Totala antalet anställda har ökat med 32 personer.
Antalet fast anställda har ökat med 13 personer och de tids-
begränsat anställda med 19.Kvinnornas andel av personalen 
har ökat från 38 % till 39 %.

Antal helårsarbeten under 1998 är 1 154. I den siffran
ingår timanställningar omfattande 50 årsarbeten samt över-
tid för lärare och övrig personal omfattande åtta årsarbeten.
Andelen lärare har ökat från 47 % till 48 % jämfört med
föregående år.Andelen doktorander ligger kvar på 18 %.
Andelen T/A personal har minskat från 35 % till 34 %.

Andelen kvinnor i lärargruppen är 22 %,en minskning
med 2 procentenheter jämfört med föregående år. Inom
teknisk fakultet utgör kvinnorna 14 % av lärarna,en minsk-
ning med 1 % jämfört med föregående år. Inom filosofisk
fakultet är kvinnornas andel av lärargruppen 39 %,en
minskning med 1 % jämfört med föregående år.
Andelen kvinnor på doktorandtjänst har ökat från 29 %
1997 till 33 % 1998.Utbildningsbidrag för forskarstudier
har utgått till en person under första kvartalet 1998.

REKRYTERINGSMÅL

För treårsperioden 1997-1999 ska andelen kvinnor bland
nyrekryterade professorer vara minst 8 % för universitetet
enligt regleringsbrevet.Under 1997 rekryterades en kvinn-
lig professor,under 1998 ingen.Under kommande år räknar
universitetet med att anställa totalt tio professorer,varav två
kvinnliga,vilket innebär att rekryteringsmålet kommer att
uppnås under perioden.

Rekryteringsmålen för lärare fastställdes 1994 av dåva-
rande högskolestyrelsen:år 2000 ska tre av högskolans pro-
fessorer vara kvinnor, fem kvinnor ska ha uppnått docent-
kompetens,20 högskolelektorat ska ha kvinnliga innehavare
och två kvinnor ska inneha forskarassistenttjänst.

Luleå tekniska universitet räknar med att uppnå samtliga
rekryteringsmål under 1999.
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Lärare fördelat på tjänstekategorier och kön december 1998

Professor *

Adj. prof.

Univ. lektor

Forskarass.

Univ. adj.

Gästlärare

Amanuens

Övriga

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

Män

Kvinnor

TEKNISK FAKULTET

Män

Kvinnor

FILOSOFISK FAKULTET

52
4

23
3

112
27

19

87
158

5
2

5
3

87
4

Dec 96 Dec 97 Dec 98

Doktorander

142

58
63

156
151

74

Män

Kvinnor

Personalens åldersfördelning exkl. doktorander

1996

1997

1998

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

–34 år

35–44 år

45–54 år

55 år–

181
317

360143
159

310

360164
167

314

357181

Antal kvinnor inom olika lärarkategorier
1994 1997 1998 Prognos

1999

Professor 0 1 1 3

Docent 1 2 3 5

Univ. lektor 7 20 23 28

Forskarassistent 0 4 4 6
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Medelåldern för universitetets samtliga anställda har sjunkit
från 43 år 1997 till 42 år 1998.Medelåldern för lärare har
sjunkit från 47 år till 45 år.Medelåldern för doktorander är
31 år och för  T/A personal 44 år,vilket inte är någon för-
ändring från föregående år.

Det är stora skillnader på medelåldern mellan olika 
verksamhetsområden: från 37 år inom systemteknik till 50 år
inom pedagogutbildningarna.

Andelen anställda över 45 år är 44 %.Om doktorander-
na inte räknas med,ökar andelen till 53 %.Bland lärarna är
andelen över 45 år 54 %.Cirka 20 % av lärarna går i pension
inom den närmaste tioårsperioden.

Andelen lärare med doktorsexamen har minskat under
året med 1 % och andelen lärare med lic examen har ökat
med 1 %.Vid fyra av universitetets institutioner är andelen
lärare med doktorsexamen 70 % eller mer;kemi och metal-
lurgi,matematik,maskinkonstruktion samt väg och vatten.

Av lärarna har 60 personer docentkompetens,en ökning
har skett med två personer sedan 1997.Ökningen avser en
person per fakultet.Fyra docenter finns inom filosofisk fa-
kultet.Tre av docenterna är kvinnor och finns inom den
tekniska fakulteten,en ökning med en person sedan 1997.

Lärarnas utbildningsbakgrund, fakultetsuppdelat

8%41%

51%

7%

59%

32%

3%19%

78%

2%

6%46% 47%

1%

9%

58%

32%

1%

3%20%

75%

2%

44% 7%

47%

2%

Dr. Ex.

Lic. Ex.

Gr. Ex.

Övr. utb.

Dec 96
Totalt

Dec 97
Totalt

Dec 97
Tekn. fak.

Dec 97
Fil. fak.

Dec 98
Totalt

Dec 98
Tekn. fak.

Dec 98
Fil. fak.

Lärarnas utbildningsbakgrund, totalt

Ledningsfunktionens könsfördelning
Män Kvinnor

Rektor 1

Prorektor 1

Dekanus 2

Prodekanus 2

Prefekter 14

Förvaltningschef 1

Överbibliotekarie 1

Chefer, 

stabs- och serviceenheter 4 5

Summa 23 8
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Återrapporteringskrav enligt 
förordningar och regleringsbrev.
Allmänna bestämmelser
Myndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens
resultat i förhållande till de mål och i enlighet med de krav
på återrapportering som regeringen har angett i reglerings-
brev eller i något annat beslut.

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

Samtliga resultat i resultatredovisningsdelen ska jämföras
med de tre senaste åren.De flesta verksamhetsresultat och
den ekonomiska redovisningen i resultatredovisningsdelen
har redovisats  för 1994/95,1995/96,1996,1997 och 1998.

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

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

Som framgår av innehållsförteckningen är resultatredo-
visningen uppdelad i grundutbildning, forskning/forskar-
utbildning, samverkan med omvärlden samt övrig verksam-
het.Grundutbildningen är i sin tur uppdelad i fakulteter
och programområden, forskning/forskarutbildning är upp-
delad i fakulteter,under rubriken samverkan med omvärl-
den återfinns uppdragsutbildning och uppdragsforskning.
Den interna organisationen i teknisk- och filosofisk fakultet
trädde i kraft 1 juli 1997. Resultatredovisningen för forsk-
ning/forskarutbildning,uppdragsutbildning och uppdrags-
forskning per fakultet kan inte redovisas annat än för 1998.
Grundutbildningen kan inte redovisas per fakultet i ekono-
miska termer utan en mycket stor och kostnadskrävande
administrativ insats.Studenterna inom ett program läser
kurser vid flera institutioner som tillhör olika fakulteter.På
kurserna finns dessutom ibland studenter från olika program
mm.Det föreligger även svårigheter att ur den totala mäng-
den helårsstudenter på fristående kurs, separera antalet hel-
årsstudenter som avser fortbildning- och vidareutbildnings-
kurser på grund av att fristående kurser även läses av pro-
gramstudenter.

Återrapportering 
enligt regleringsbrev

Högskolorna ska intensifiera det pedagogiska utvecklingsar-
betet och aktivt arbeta med undervisningens förnyelse både
inom grundutbildning och forskarutbildning.Lärare ska er-
bjudas utbildning i pedagogik och jämställdhetsarbete.Av
årsredovisningen ska framgå omfattning och inriktning av
det pedagogiska utvecklingsarbetet.
Återrapporteras på sidorna 19-22,24,26-27,30-32,36.

Högskolorna ska beakta behovet av stöd för funktionshin-
drade.Av årsredovisningen ska framgå antalet studenter och
forskarstuderande som anmält ett sådant behov.
Återrapporteras på sidan 18.

Högskolorna ska sätta upp egna mål avseende könsfördel-
ningen bland nyrekryterade lärare inom var och en av lärar-
kategorierna förutom professorskategorin.Målen ska avse
1997-1999.Målen,utfall samt prognos  för 1999 ska redovisas.
Återrapporteras på sidan 59.

Grundutbildning
Utbildningsuppdraget ska återrapporteras och kommenteras.
Utbildningsuppdraget återrapporteras i ett särskilt avsnitt
på sidan 16-18 och bilaga 1.
Ytterligare kommentarer redovisas under respektive fakultet
under avsnittet grundutbildning.

Högskolorna bör anpassa utbildningsutbudet i riktning mot
områden där behovet av välutbildad arbetskraft bedöms öka
samt mot det informationstekniska området.Detta bör ske
på grundval av såväl nationella som regionala bedömningar.
Av årsredovisningen ska framgå vilka bedömningar som
gjorts och vilka omprioriteringar detta medfört.
Återrapporteras på sidorna 16-18,22,24,26.

Högskolorna ska erbjuda distansutbildning samt fortbild-
ning och vidareutbildning i minst samma omfattning som
tidigare.Av årsredovisningen ska framgå antalet studenter
som deltagit samt antalet helårsstudenter och helårspresta-
tioner.Redovisningen ska utgå från lärosätets egen klassifi-
cering.
Återrapporteras på sidan 33.
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Behovet av stödundervisning för studenter med invandrar-
bakgrund ska beaktas.Högskolorna ska vid behov erbjuda
särskild teoretisk och praktisk utbildning för arbetssökande
ned utländsk högskoleutbildning.Högskolorna ska vid be-
hov anordna undervisning i svenska för utomnordiska gäst-
studenter.
Återrapporteras på sidan 18.

Högskolor som bedriver utbildning av lärare ska efter sina
förutsättningar samverka i uppbyggnaden av regionala cen-
trum för skolutveckling.Av årsredovisningen ska framgå an-
talet och inriktningen av samverkansprojekt/aktiviteter vad
gäller skolutveckling.
Återrapporteras på sidan 50.

Forskning och forskarutbildning
Högskolorna ska sträva efter att bidra till att antalet publice-
rade artiklar i internationellt vetenskapliga tidskrifter ökar,
att vidga det internationella forskningssamarbetet, särskilt 
genom att nyttja möjligheterna av deltagande i EU:s forsk-
ningsprogram,att öka omfattningen av den externt finansi-
erade verksamheten.Resultaten för kalenderåren 1996,
1997 och 1998 ska framgå av årsredovisningen.
Återrapportering av publicerade artiklar återfinns på sidan
42 och 46.
Återrapportering av deltagandet i EU:s forskningsprogram
återfinns på sidorna 8 och 41.
Återrapportering om extern finansiering återfinns på sidor-
na 12,36,38,40,45,50-52.

Användning av medel för konstnärligt utvecklingsarbete ska
redovisas.Redovisningen ska innehålla en analys av fördel-
ning, syfte och resultat.
Återrapporteras på sidan 47.

Av årsredovisningens ska framgå andelen kvinnor respektive
män inom forskarutbildningen, samt vilka åtgärder som
vidtagits som syftar till en jämnare könsfördelning vid rek-
rytering till forskarutbildning bland innehavare av dokto-
randtjänster respektive utbildningsuppdrag bland nyexami-
nerade doktorer samt bland lärare och forskare.
Återrapporteras  på sidorna 39,40,43,46,58-60.

Av årsredovisningen ska framgå antalet utbetalda examens-
premier till nyblivna doktorer. Inga examenspremier till ny-
blivna doktorer har betalats ut.

Av årsredovisningen ska framgå omfattningen av, inrikt-
ning samt total kostnad för verksamheten vid Centrum för
kvinnoforskning.
Återrapporteras  på sidan 41.

Av årsredovisningen ska framgå antalet avlagda forskarut-
bildningsexamina under 1997 och 1998 samt prognos för
perioden 1997-1999.
Återrapporteras på sidan 36 för hela universitetet,
för teknisk fakultet på sidorna 43-44 och på 
sidorna 45 och 46 för filosofisk fakultet.

För treårsperioden 1997-1999 ska andelen kvinnor bland
nyrekryterade professorer vara minst 8 %.Av årsredovis-
ningen ska framgå dels andelen kvinnor bland nyrekrytera-
de professorer 1997 och 1998,dels prognos för perioden
1997-1999.
Återrapporteras  på sidan 59.

Generella återrapporteringskrav
enligt förordningen om 
redovisning av studier m m.

Grundutbildning
Förändringar i förhållande till föregående år i de utbildning-
ar som erbjuds ska redovisas och kommenteras.De resultat
som studenterna uppnått och de examina de avlagt ska re-
dovisas och kommenteras avseende inriktning, fördjup-
ningsnivåer,distributionsformer samt avvägning mellan
kurser och utbildningsprogram.Under respektive fakultets
beskrivning av årets grundutbildningsverksamhet framgår
återrapporteringskraven.
För den tekniska fakulteten på sidorna 23-25,
för den filosofiska fakulteten på sidorna 27-28 och 31-32.
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Efterfrågan på högskolans utbildningar ska belysas.
Antal sökande per program hösten 1998 framgår av bilaga 3.
Under respektive fakultet finns nyckeltalstabeller där antalet
sökande framgår.Kommentarer till tabellerna finns i nära
anslutning till tabellerna.
Tabellen för civilingenjörsutbildningen återfinns på sidan 23,
för högskoleingenjörsutbildningen på sidan 24 samt för övrig
teknisk utbildning på sidan 25.
För samhällsvetenskaplig,humanistisk och beteendeveten-
skapliga utbildningar finns tabellen på sidan 28,
för lärande på sidan 28 samt för musik och mediautbildning-
ar på sidan 32.
Inom skådespelarutbildningen har ingen antagning skett 
under 1998.

Forskning/forskarutbildning
Årsredovisningen ska innehålla uppgifter om  forskarutbild-
ning inom respektive fakultet.
Antalet forskarstuderande som påbörjat forskarutbildning
framgår av bilaga 3 samt sidorna 39,40 och 45.
Antalet avlagda examina fördelade på doktorsexamen 
respektive licentiatexamen framgår av sidorna 39,40,45.
Form av studiefinansiering för doktorander framgår av 
sidan 59.

Forskningsvolymen och dess förändring ska redovisas i 
personår.
Återapporteras på sidan 39.

De professurer som har inrättats eller dragits in ska anges.
Återapporteras på sidorna 39,40,45.

Personal, ålders- och könsfördelning
Förändringar avseende omfattning och sammansättning av
personalen i förhållande till föregående år ska redovisas och
kommenteras.Lärarna ska vara fördelade på tjänstekategori-
er och redovisas per fakultet.Antalet dekaner och prefekter
eller motsvarande ska redovisas könsuppdelat.En analys av
förändringarna avseende ålderssammansättning och köns-
fördelning ska göras.
Återrapporteras på sidorna 58-60.

Internationella kontakter
Högskolans internationella kontakter ska redovisas och
kommenteras.Olika former av utbyte med andra länder av
studenter,doktorander, lärare och forskare ska redovisa.
Återrapporteras på följande sidor:
Studenter:Sidorna 22,23,28,30,32.
Doktorander:Sidorna 43,46.
Lärare:Sidorna 27,32.
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Redovisningsprinciper.

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen
om myndigheters årsredovisning m.m. (1996:882),och för-
ordningen om redovisning av studier m.m.1993:1153 med
tillhörande ändringar.

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

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

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

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

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

innebär att den faktiska ekonomiska livslängden utgör 
avskrivningstid. I de flesta fall innebär detta att person-
datorer direktavskrivs.Förtydligande av tidigare års til-
lämpade avskrivningstider.

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

■ Förbättringskostnader på annans fastighet:10 år

Universitetet har avskrivit anläggningstillgångar som in-
köpts och tagits i bruk from december 1997 tom maj 1998
med ett helt år.Anläggningstillgångar som inköpts och tagits
i bruk juni 1998 tom november 1998 har avskrivits med ett
halvt år.

Lån
Lån upptagna hos Riksgäldskontoret redovisas from 1998
brutto,d v s upptagna lån och direktamortering redovisas
var för sig.

Övriga upplysningar.
Universitetet har i december anskaffat datorer som under
1999 kommer att uthyras till personalen.Eftersom hyresin-
täkterna börjar inbetalas fr o m jan 1999 sker ingen kost-
nadsbelastning under 1998.Lån för detta kommer att tas
upp under 1999.

Senare årens utveckling har inneburit ett ökat inslag av
blandfinansiering av universitets verksamhet bl a genom EU
och strukturfondsfinansierade projekt.Dessa projekt kräver i
sin tur egenfinansiering och medfinansiärer som i vissa fall
kan uppgå till 10-20 st.

Indelning av projektens karaktär d v s indelning i
grundutbildning eller forskning,uppdrag- eller bidrag är i
vissa fall inte möjlig.Verksamheten borde istället klassificeras
som ”beställd verksamhet”.

Den komplexitet som detta innebär saknar i många
stycken ett regelverk till stöd.

Under 1998 har detta inneburit att medvetenheten
kring dessa problem har ökat och en genomgång av projek-
ten har startat.Detta har också inneburit omkonteringar av
verksamhetskoder.Detta skapar i 1998-års bokslut viss osä-
kerhet i resultatredovisningen speciellt mellan forskning och
uppdragsforskning.

Under 1999 kommer en genomgång av verksamheter-
na att ske så att indelningen blir konsekvent både på intäkts-
och kostnadssidan.
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Väsentliga ekonomiska uppgifter 
för Luleå tekniska universitet 1998.

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

1998 1997 1996 1995/96 1994/95

Beviljad låneram RGK, tkr 94 000 84 000 65 000 65 000 65 000
Utnyttjad låneram, tkr 82 027 78 391 53 150 53 150 31 799

Beviljad kontokredit, tkr 52 995 48 900 51 293 51 293 47 415
Maximalt utnyttjad under året – – – – –

Räntekostnader, räntekonto, tkr – – – – –
Ränteintäkter, räntekonto, tkr 3 849 2 699 10 409 18 410 12 172

Utgående reservationer, tkr 221 5 754 10 328 10 328 7 562

Antal årsarbetskrafter* 1 154 1 126   1 095 1 059
Medeltalet anställda under åren ** 1 228 1 213 1 180 1 143 1 051
Driftskostnad, exkl avskr o räntor, tkr 744 679 731 155 725 046 674 901 599 952
Driftskostnad per årsarbetskraft, tkr 645 649 662 637

Årets kapitalförändring, tkr 29 650 -41 355 -57 279 -14 329 78 202
Balanserad kapitalförändring, tkr 48 265 85 859 114 106 108 619 50 417
– varav balanserade resultat 14 359 55 714 110 891 32 689
– varav invärderade tillgångar 33 906 30 145 23 215 17 728
– varav återbet till staten -20 000

* Antalet årsarbetskrafter har justerats 1995/96,1996 och 1997,metoden för beräkning för dessa år 
har anpassats till 1998 års metod.Antalet årsarbetskrafter för 1994/95 kan ej tas fram utan mycket stor arbetsinsats.

** Medeltalet för antalet anställda baseras på tre mättidpunkter för 1998,1997 och 1995/96, två mättidpunkter 
1996 och 1994/95.
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1998 1997
NOT

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Intäkter från anslag 534 147 489 516
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 84 542 76 242
Intäkter av bidrag 1 182 150 148 648

SUMMA 800 839 714 406

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Kostnader  för personal -446 071 -445 590
Kostnader för lokaler -112 003 -116 151
Övriga driftkostnader -186 605 -169 414
Avskrivningar -25 090 -22 394

SUMMA -769 769 -753 549

VERKSAMHETSUTFALL 31 070 -39 143 

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 2
Ränteintäkter 3 918 2 740
Övriga finansiella intäkter 236 61
Räntekostnader -5 223 -4 960
Övriga finansiella kostnader -124 -53

SALDO -1 193 -2 212

RESULTAT FRÅN ANDELAR I DOTTERFÖRETAG 

OCH INTRESSEFÖRETAG 3 -227

TRANSFERERINGAR 4
Medel från fonder för finansiering av bidrag 5 006 489
Lämnade bidrag -5 006 -489

SALDO 0 0

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 5 29 650 -41 355 

Resultaträkning, tkr.
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1998-12-31 1997-12-31 
TILLGÅNGAR NOT
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kassa, postgiro och bank 6, 10 422 5 198
Tillgodohavande hos RGK 6 118 760 68 427
Fordringar hos andra myndigheter 13 933 14 675
Kundfordringar 23 383 23 000
Övriga fordringar 367 355
Pågående projekt 7 11 880 37 339
Varulager 496 355

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 169 241 149 349
PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER 7
Förutbetalda kostnader 32 072 26 885
Upplupna bidragsintäkter 37 505
Övriga upplupna intäkter 1 096 479
SUMMA PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER 70 673 27 364
AVRÄKNING MED STATSVERKET 8 -9 -5 698
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
FINANSIELLA TILLGÅNGAR

Andelar i dotterföretag 9 3 785
Aktier och andelar 10 7 377 14 580
Obligationer och andra värdepapper 10 5 079 14 502

SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 16 241 29 082
MATERIELLA TILLGÅNGAR

Inventarier 11 87 764 84 150
Förbättringsutgifter på annans fastighet 12 17 151 19 510
Byggnader 10 1 130 1 130

SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 106 045 104 790
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 122 286 133 872
SUMMA TILLGÅNGAR 362 191 304 887

SKULDER OCH KAPITAL 
KORTFRISTIGA SKULDER

Skuld till andra myndigheter 13 22 909 15 157
Leverantörskulder 14 26 714 17 238
Personalens källskatt 12 239 8 977
Övriga skulder 7 10 837 7 334
Förskott från uppdragsgivare och kunder 7 9 905 69 520

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 82 604 118 226
PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER 7
Upplupna kostnader 24 692 21 990
Oförbrukade bidrag 68 788
Övrigt förutbetalda intäkter 348
SUMMA PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER 93 828 21 990
LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skulder till Riksgäldskontoret 15 82 028 78 391
SUMMA SKULDER 258 460 218 607
MYNDIGHETSKAPITAL

Statskapital 9 4 000
Gåvo-och donationskapital 10 21 806 41 776
Resultatandelar i dotterföretag 11
Balanserad kapitalförändring 16 48 264 85 859
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 29 650 -41 355

SUMMA MYNDIGHETSKAPITAL 103 731 86 280
SUMMA SKULDER OCH 
MYNDIGHETSKAPITAL 362 191 304 887

Balansräkning, tkr.



68

1998 1997
DRIFT

Kostnader exklusive avskrivningar mm -750 025 -736 169
Finansiering genom avgifter och bidrag:
Intäkter av avgifter och ersättningar 84 542 76 242
Intäkter av bidrag 182 150 148 648
Övriga intäkter 4 154 270 846 2 802 227 692

-479 179 -508 477
Finansiering från statsbudgeten:
Anslagsmedel som erhållits för drift 534 147 489 516
ÖVER-/UNDERSKOTT AV MEDEL FRÅN DRIFTEN 54 968 -18 961
Ökn-/minskning av lager -141 157
Ökning av kortfristiga fordringar -17 503 -11 337
Ökning av kortfristiga skulder 33 231 15 587 25 893 14 713
KASSAFLÖDE FRÅN/TILL DRIFT 70 555 -4 248
Avgår: medel som använts för att finansiera investeringar -5 708 -4 263
Avgår: medel som använts för att finansiera amortering av lån -17 001 -22 709 -18 280 -22 543

KASSAFLÖDE FRÅN/TILL DRIFT, NETTO 47 846 -26 791

INVESTERINGSVERKSAMHET

Investering i finansiella tillgångar (exkl låneverksamhet) 16 626 5 480
Investeringar i materiella tillgångar -26 345 -42 314
Summa investeringsutgifter -9 719 -36 834
Finansiering av investeringar
Lån från Riksgäldskontoret 20 637 43 522
Amorteringar -17 001 3 636 -18 280 25 242
Tillförda driftmedel 22 709 22 543
Summa medel som tillförts för finansiering 
av investeringsverksamhet 26 345 47 785
Över-/underskott av medel från investeringsverksamhet 16 626 10 951
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHET 16 626 10 951

TRANSFERERINGAR

Utbetalade bidrag -5 005 -489
Ökning av kortfristiga skulder avseende transfereringar 2 985 760
KASSAFLÖDE TILL TRANSFERERINGAR -2 020 271

FINANSIERING AV BIDRAGSUTBETALNINGAR

Medel från icke statliga organisationer, fonder mm 5 005 489
SUMMA MEDEL SOM ERHÅLLITS FÖR 

FINANSIERING AV BIDRAGSUTBETALNINGAR 5 005 489

Förändring av gåvo o donationskapital -16 211 -16 262
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 51 246 -31 342

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

LIVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 67 927 99 269
Ökn (+) minskning(-) av tillgodoh hos Riksgälden, räntekonto 50 333 -41 926
Minsk (-)ökn (+) av banktillgodohavande -4 776 4 909
Minskning av skuld till statsverket 5 689 5 675

SUMMA FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 51 246 -31 342

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 119 173 67 927

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

98-12-31
8 C 95 046 R 005 008 Aspirantutbildning

Ingående reservation 1 532
Återbet enl regeringsbeslut -1 532

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

16  B 017 A 001 Utbildningsuppdrag
Regleringsbrev 351 662 351 662
Ingående reservation, NT-svux 4 001
Återbet enl regeringsbeslut, NT-svux -4 001

16 B 018 A 001 Fakultetsanslag filosofisk fakultet
Regleringsbrev 8 498 8 498

16 B 018 A 002 Fakultetsanslag, teknisk fakultet
Regleringsbrev 126 714 126 714

16 B 018 A 003 Fakultetsanslag konstnärligt utv arb
Regleringsbrev 844 844

16 B 018 A 004 Fakultetsanslag,  lokaler
Regleringsbrev 42 229 42 229

16 B 045 012 001 Särskilda utgifter inom univ. & hsk 
Regeringsbeslut 2 000 2 000

16 B 045 012 002 Särskilda utgifter inom univ. & hsk 
Regeringsbeslut 200 200

16 B 045 012 002 Särskilda utgifter inom univ. & hsk 
Regeringsbeslut 2 000 2 000

Regleringsbrev 529 947
Regeringsbrev 4 200
Ingående resevation 5 754
Återbet enl regbeslut -5 533
SUMMA 534 368 534 147 0 221

INKOMSTTITEL BENÄMNING ÅRETS ÅRETS ÅTERSTÅR

UTG INK

2394 01 Övriga inkomster 181
SUMMA TOTALT: 181

Anslagsredovisning, tkr.
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NOTER RESULTATRÄKNING (TKR) 1998-12-31 1997-12-31

Not 1. Intäkter

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 71 300 67 465
Intäkter från andra myndigheter 13 241 8 777
Intäkter av bidrag 80 414 59 326
Bidrag från andra myndigheter 101 736 89 322
Summa 266 691 224 890

Avgifterna enligt 4§ avgiftsförordningen uppgår till 6 960.

Not 2. Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkterna från Riksgälden 3 849 2 699
Övriga finansiella intäkter 305 102
Räntekostnader lån hos Riksgälden -5 172 -4 874
Övriga finansiella kostnader -174 -139
Summa -1 192 -2 212

Not 3. Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag

1997-års fastställda resultat för Holding AB vid Luleå tekniska universitet -111
1998-års uppskattade resultat för Holding AB vid Luleå tekniska universitet -116

-227

Not 4. Transfereringar

Medel från fonder för finansiering av bidrag
Bidrag från stiftelsen för miljö stategisk forskning (Mistra) 3 693 489
Bidrag från stiftelsen för  stategisk forskning (SSF) 484
Bidrag från EU 829

5 006
Lämnade bidrag
Bidrag som förmedlats till andra statliga myndigheter -5 006 -489

Not 5. Årets kapitalförändring 29 650 -41 355

Den positiva kapitalförändringen  på 3,7 % av kostnadsomslutningen beror på:
– att besparingsåtgärder genomförts i snabbare takt än  förväntat 
– att överproduktion inom grundutbildningenhar minskat mer än förväntat
– att externfinansieringen har ökat mer än planerat

I kapitalförändringen ingår 3,5 mnkr i anslagsintäker som erhållits under hösten 
1998 och som inte förbrukats samt 2,5 mnkr som intäktsförts från universitets fondmedel.

Noter.
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NOTER BALANSRÄKNING (tkr) 1998-12-31 1997-12-31

Not 6. Likvida tillgångar

Saldo på valutakonto 11 3 970
Bankkonton 411 1 228
Tillgodohavande hos Riksgäldskontoret (räntekonto) 118 760 68 427
Summa 119 182 73 625

Beviljad kontokredit enligt regleringsbrev. 52 995 48 900

Räntekontots saldo indelas huvudsakligen enligt följande:

Förskotterade medel från uppdragsgivare 6 000
Förskotterade medel från fonder för finansiering av bidrag 4 000 4 500
Förskotterade medel från bidragsgivare 69 000 64 000
Anslagsmedel, varav 4 000 återbetalas 1999 20 000
Överskott av  avgiftsfinansierad verksamhet 10 000
Gåvo- och donationsmedel 2 500
Övrigt 7 260
Summa räntekonto 118 760 68 500

Not 7. Tillgångar

Pågående projekt 11 880 37 339
Periodavgränsningsposter 70 674 27 364
Summa 82 554 64 703

Skulder
Övriga skulder 10 837 7 334
Förskotterade medel 9 905 69 520
Periodavgränsningsposter 93 828 21 990
Summa 114 570 98 844

Enligt förändring i bokföringsförordningen skall from 98-01-01 periodavgränsningsposterna
indelas i förutbetalda kostnader, upplupna bidragsintäkter och övriga upplupna intäkter på till-
gångssidan. På skuldsidan sker uppdelningen på upplupna kostnader och oförbrukade bidrag.

From 1998 redovisas i balansposterna enligt nedan  

Pågående projekt: I posten redovisas upparbetade projektkostnader i uppdragsverksamhet
11 880 varav 1 027 avser uppdrag från andra statliga myndigheter och 10 853 avser 
fordringar på icke statliga organisationer. 1997 års saldo består av upparbetade projekt-
kostnader i uppdrag- och bidragsverksamhet.

Periodavgränsningspost: Upplupna bidragsintäkter 37 505 varav 21 760 avser bidrag från
andra statliga myndigheter och 15 745 avser bidrag från icke statliga organisationer, redovisas
from 1998 som periodavgränsningspost.I periodavgränsningsposten ingår förutbetalda hyres-
kostnader med 29 655. Föregående år uppgick  förutbetalda hyreskostnader till 25 714.

Övriga skulder: Merparten av övriga skulder består av skulder där varan/tjänsten avser 1998
men fakturan erhållits 1999. 1997 års saldo består i huvudsak av skulder där varan/tjänsten
avser1997 men fakturan erhållits 1998. 

Noter.
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Förskotterade medel: I posten redovisas förskotterade medel i uppdragsverksamhet 6 160
varav 2 011 avser skulder till andra statliga myndigheter och 4 149 avser skulder till icke stat-
liga organisationer. Förskott från Stiftelsen för strategisk forskning och Mistra uppgår till totalt
3 212. Detta avser projekt där universitetet i egenskap av programvärd  förmedlar pengar till
andra projektdeltagare. 1997 års saldo består av förskotterade medel i bidrags- och uppdrags-
verksamhet 64 685 samt förskott från Mistra 760 och Eu-medel 4073.

Periodavgränsningspost: I posten redovisas oförbrukade bidrag 68 788 varav 27 005 avser
forskningsråd och 18 414 avser skulder till andra statliga myndigheter. Resterande 23 369
avser skulder till icke statliga organisationer. I 1997 års bokslut redovisades dessa som för-
skott från uppdragsgivare.  I posten ingår upplupna kostnader varav semesterlöneskulder 
inkl sociala avgifter med 21 229. Föregående års semesterlöneskulder uppgick till 18 657.

Not 8. Avräkning med statsverket

Avräkning mot statsverket IB -5 698 -11 373
Avräknat mot statsbudgeten:
Anslag 534 147 489 516
Inkomsttitlar -181 -181
Summa 533 966 489 335

Avräknat mot statsverkets checkräkning:
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -528 614 -489 199
Medel från  räntekonto som tillförts inkomsttitel 337 5 539

Summa -528 277 -483 660

Årets avräkning med statsverket 5 689 5 675
Avräkning med statsverket UB -9 -5 698

Not 9. Aktier och andelar i dotterföretag, statskapital, resultatandelar i dotterföretag

Näringsdepartementet har 1998-01-01 överfört aktier och andelar i Holding AB 
vid Luleå tekniska universitet. 

Bundet eget kapital
Aktie kapital 100
Reservfond 3 900

4 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 12
1997-års resultat -111
1998-års preliminära resultat -116

-215 3 785

Noter.
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Noter.
Not 10. Gåvo och donationskapital Tillgångar
Handelsbanken Caesar Wibergs donation 150 0
SE-banken del av samförvaltat kapital 261 1 228
Summa  kassa 411 1 228

Handelsbanken Caesar Wibergs donation 2 138 0
Handelsbanken Skellefteå 1 072 0
SE-banken del av samförvaltat kapital 4 168 14 580
Summa aktier 7 378 14 580

Handelsbanken Caesar Wibergs donation 951 0
SE-banken del av samförvaltat kapital 4 127 14 502
Summa obligationer 5 078 14 502

Bostadsrätter 1 130 1 130
Summa tillgångar gåvo/donationskapital 13 997 31 440

Myndighetskapital gåvo och donationskapital
Handelsbanken Caesar Wibergs donation 3 239 0
Handelsbanken Skellefteå 1 072 0
SE-banken del av samförvaltat kapital 9 686 31 440
Varav avkastning under året (1 058) (6 000)
Summa förvaltat gåvo/donationskapital 13 997 31 440

Invärderade tillgångar finansierade via gåvor 7 808 11 569
Summa gåvo och donationskapital 21 805 43 009

Not 11. Inventarier

Ingående anskaffningsvärde 195 378 170 310
Årets investeringar 26 345 25 068
Ackumulerade avskrivningar -111 228 -90 249
Årets avskrivningar -22 731 -20 979
Restvärde 87 764 84 150

Not 12. Förbättringskostnader på annan fastighet

Ingående anskaffningsvärde 21 269 3 478
Årets investeringar 17 791
Ackumulerade avskrivningar -1 759 -290
Årets avskrivningar -2 359 -1 469
Restvärde 17 151 19 510

Not 13. Skulder till andra myndigheter 22 909 15 157

I 1998 års saldo ingår återbetalning av anslag till Riksgäldskontoret 4 177 tkr
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Noter.
Not 14. Leverantörskulder 26 714 17 238

I 1998 års saldo ingår fakturor 1375 tkr för inredning av konsertlokal och en faktura
avseende datorer som under kommande år skall uthyras till personal 1716 tkr.

Not 15. Skulder till riksgäldskontoret 

Ingående balans 78 391 53 150
Årets upptagna lån 20 637 43 521
Årets amortering -17 001 -18 280
Utgående saldo 82 027 78 391

Beviljad låneram 94 000 84 000

Not 16. Balanserad kapitalförändring

Invärderat kapital (ej lån) 1 614 2 883
Balanserade avskr invärderade tillgångar 32 292 27 262
Balanserade resultat 14 359 55 714
Balanserad kapitalförändring 48 265 85 859
Kapitalförändring enligt resultaträkning 29 650 -41 355
Summa 77 915 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 har inte erhållit något styrelse-
arvode.

Skattepliktig inkomst inkl ersättningar och andra förmåner utbetalda under räkenskaps-
perioden till ledamöter anställda vid universitetet;

Palmér Ingegerd, rektor 658 996
Carlsson Lars, prorektor 92 783
Johansson Bernt, professor 498 245
Sterte Johan, professor 489 881
Thunberg Jonas 192 226 

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

Ersättningar och andra förmåner utbetalda under räkenskapsperioden till externa ledamö-
ter, studeranderepresentanter och suppleanter;

Av regeringen utsedda ledamöter Studeranderepresentanter Suppleanter
Blom Mona 5 000 kr Johansson Lars 17 500 kr Thornberg Sven 24 146 kr
Fredga Kerstin 30 000 kr Rolund Malin 23 500 kr Eman Viktoria –
Ivarsen Ove –- Wahlqvist Mauritz 19 000 kr
Kyrö Ingrid – Lindgren Lars –
Lundberg Jan-Olof 5 000 kr Hedlund Sebastian 4 500 kr
Martinsson Jan 5 000 kr Åsberg Oskar –
Persson Sellin Eva 5 000 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 Fredga Kerstin
Centrala Studiestödsnämnden, Verket för Högskoleservice Rymdbolaget, Rymdstyrelsen, Alfvénlaboratoriet KTH
Grundutbildningsrådet, Miljö- och rymdforskningsinstitutet Polarforskningssekretariatet, 
SKERIA AB, SITI AB, Statens Energimyndighet Insp. för strategiska prod (ISP)

Underrättelsekommittén UTK 96
Blom Mona Miljö- och rymdforskningsinstitutet
LKAB, Informationsteknik i Norrbotten AB,
Miljö- och Rymdforskningsinstitutet i Kiruna, Johansson Bernt
Lokal Föreningssparbank Luleå, Centek, Centek, Stålbyggnadsinstitutet, styrelseledamot
Stiftelsen Sparbanken Norrbotten,
Övervakningskommittén för EU:s strukturfond Mål 2 Johansson Lars

Kårhusrestaurangen i Luleå AB
Martinsson Jan
Svensk-Japanska Stiftelsen, ABB-bolag Rolund Malin
Stiftelsen för strategisk forskning, Novare kapital Ej lämnat uppgift
Utbildningsakademin, SEK, SICOMP, Fjärrvärmebyrån AB,
SIS, IVR, IVA, Industriförbundet, FoU Ref. grupp, Mauritz Wahlqvist
Chalmers industriella råd, Cigré, Ej lämnat uppgift
Finska Akademin för Tekniska Vetenskaper, Proof Cap, STRI                                                
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Styrelsen för Luleå tekniska universitet har idag, 1999-03-01

beslutat godkänna Årsredovisning 1998 för Luleå tekniska universitet

Kerstin Fredga
ORDFÖRANDE

Mona Blom Lars Carlsson Sebastian Hedlund

Ove Ivarsen Bernt Johansson Ingrid Kyrö

Lars Lindgren Jan-Olof Lundberg Jan Martinsson

Niklas Nordström Ingegerd Palmér Eva Persson Sellin
NY LEDAMOT 99–01–01

Johan Sterte Oskar Åsberg
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Bilaga 1

Underlag för beräkning av grundutbildningsanslag för budgetåret 1998
(1998-01-01–1998-12-31)

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

A B C D E F G H

Utfall Utfall HST HPR Summa Takbelopp Utnyttj av Ev sparade

HPR Ersättn Ersättn C och D enl RB tid sparade hpr/över tak

Utb omr tkr tkr tkr HPR (tkr) tkr

HTJS 2 561 2 074 34 171 28 970 63 141

NTFV 3 285 2 807 118 382 92 499 210 881

Und 458 416 11 808 13 586 25 393

Övrigt 31 27 938 704 000 1 642

Musik 211 183 19 505 11 302 30 807

Teater 16 16 3 422 1 794 5 216

Totalt 6 562 5 523 188 226 148 855 337 080 335 650 -1 431

Mål för antalet helårsstudenter är 6 600 varav minst 3 330 inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena

Fastställande av slutligt anslag
Redovisning av särskilda åtaganden 1998 (1998-01-01 – 1998-12-31)

NT-utbildning

HST HST HPR HPR

Utb omr Antal Ersättning tkr Antal Ersättning tkr

NTFV 265 9 550 227 7 480

Totalt 9 550 7 480

Summa 17 030

Tak 16 012

Sparat takutrymme

Ej nyttjat tak -1 018

Ersättning per utbildningsområde i kr.

Hst Hpr

HTJS 13 343 13 968

NTFV 36 037 32 953

Und 25 781 32 658

Övrigt 30 274 26 067

Musik 92 441 61 762

Teater 213 882 112 115
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Bilaga 2
Verksamhetsresultat
Grundutbildning

NYBÖRJARE hösten 1998 RESULTAT  1998

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

TEKNIK

Civ.ing, datatekn. 180 60 121 2,0 1163 66 2 3% 346 41 12% 318 266 84% 50

Civ.ing, väg och vatten 180 30 26 0,9 417 32 7 22% 230 37 16% 234 222 95% 50

Civ.ing,samh.byggn.tek. 180 60 59 1,0 377 66 33 50% 301 169 56% 282 258 92% 45

Civ.ing, ind. arb.miljö 180 30 56 1,9 310 34 18 53% 157 80 51% 149 136 91% 15

Civ.ing, ind. ek. 180 30 68 2,3 822 32 10 31% 213 66 31% 229 191 84% 43

Civ.ing, mask.tekn. 180 60 59 1,0 730 66 7 11% 432 46 11% 415 375 90% 91

Civ.ing, tek. fys. 180 30 26 0,9 481 32 5 16% 153 33 22% 145 118 81% 10

Civ.ing, elektrotek. 180 30 55 1,8 645 33 0 0% 182 14 8% 174 140 80% 18

Civ.ing,ind.kem/kem.tek. 180 30 23 0,8 285 34 11 32% 148 55 37% 140 113 81% 14

Civ.ing, geoteknol. 180 sista antagn. 1992 – 0 0 – 1 1 254% 5

Civ.ing, rymdtek. 180 30 148 4,9 892 33 11 33% 70 23 33% 50 32 63% 0

Civ.ing, öppen ingång 180 90 173 1,9 1150 96 26 27% 95 26 27% 100 83 83% 0

Civ.ing, EEIGM 210 30 25 0,8 121 27 12 44% 110 64 58% 115 99 86% 9

Civ.ing, trätek. 180 30 8 0,3 70 17 5 29% 19 5 26% 10 4 43% 0

Civ ing utb. för ing. 140 0 0 – 0 0 – 0 6 – 0

summa civ ing 540 847 1,6 7463 568 147 26% 2456 659 27% 2361 2044 87% 350

Ing.utb, vattenkraft 80–120 30 15 0,5 59 13 2 15% 32 9 28% 20 17 82% 0

Ing.utb, byggnad 80–120 ingen antag. fr o m 1997/98 0 0 – 14 3 21% 20 22 110% 3

Ing.utb, ind design 120 30 84 2,8 514 32 16 50% 56 28 50% 43 31 73% 0

Ing.utb, elektronik 80–120 30 11 0,4 131 30 1 3% 62 2 3% 53 46 87% 15

Ing.utb, elektr. elkraft 80–120 ingen antag. ht97, ht98 – ingår ovan – – – – 0

Ing.utb, kemi 80 ingen antag. fr o m 1995/96 0 0 – 1 3 554% 0

Ing.utb mask., Luleå 80–120 30 36 1,2 215 32 0 0% 82 1 1% 76 59 78% 10

Ing.utb.mask.kval,Ske–å 80–120 30 14 0,5 69 15 4 27% 45 7 16% 43 42 99% 3

Ing.utb, data Ske–å 80 –120 30 42 1,4 246 39 10 26% 87 14 16% 70 54 77% 0

Ing.utb, data Luleå 80 –120 30 82 2,7 616 35 4 11% 96 17 18% 94 71 75% 5

Ing.utb, GIS 120 30 16 0,5 153 20 6 30% 74 37 50% 70 67 97% 4

Ing.utb, projekting 120 30 73 2,4 241 30 12 40% 36 15 42% 12 10 83% 0

Påbyggnad för ing. 40 0 0 0 – 0 0 – 1 1 116% 0

summa ing. 270 373 1,4 2244 246 55 22% 584 133 23% 502 423 84% 40

Tekniskt basår 40 60 94 1,6 568 65 15 23% 65 16 25% 61 49 81% 49

Naturvet. basår 40 30 39 1,3 299 31 20 65% 33 22 67% 26 22 85% 20

Datatekn. ing. för tjejer 80 30 86 2,9 365 32 32 100% 53 53 100% 46 36 78% 0

summa TB/NB, DTI 120 219 1,8 1232 128 67 52% 151 91 60% 132 107 81% 69

Msc Ind. progr. – – – 0 0 –

Msc in Ergonomics 18 8 44% 22 16 73%

YTH Byggtek., 

väg och anl. 60 0 0 0 0 0 0 – 0 0 – 8 11 133% 13

YTH verkst.tek., Luleå 60 0 0 0 0 0 0 – 27 1 4% 28 18 62%

YTH trätek., Ske-å 60 0 0 0 0 0 0 – 9 0 0% 11 10 93%

YTH verkstad, Ske-å 60 0 0 0 0 0 0 – 8 0 0% 8 9 108%

summa övr teknik Ingen antag. ht 98 0 0 0 0 – 62 9 15% 77 62 82% 13

SAMHÄLLSVET. BETEENDEVET.

Beteendevet. utb., psyk. 120 –160 30 318 10,6 2202 32 29 91% 73 58 79% 65 47 72%

Systemvet. utb., L–å 120 –160 60 264 4,4 1875 64 29 45% 206 69 33% 225 187 83%

Systemvet. utb., P–å 120 –160 30 86 2,9 642 34 15 44% 33 13 39% 16 6 39%

Informatik och sys.vet. 120–160 30 52 1,7 965 34 19 56% 86 44 51% 76 63 84%

Ekonomutbildning 120 –160 60 142 2,4 1398 66 38 58% 345 186 54% 369 332 90% 5

Ekon.utb. åk1, Ske-å 120 –160 30 22 0,7 372 35 12 34% 33 12 36% 35 29 85%

Ekon.utb. int. inr. 160 30 102 3,4 946 33 20 61% 107 60 56% 129 97 75%

Ekonomi och org. 80 Ingen antag. ht 98 0 0 0 0 – 2 0 0% 5 6 138%

Företagsek. o fri.vet. 120 30 43 1,4 312 35 19 54% 80 37 46% 69 50 72%

Samh.vet.utb., stats 120–160 30 48 1,6 710 32 13 41% 70 42 60% 93 74 80%

Nationalekonomi 120 –160 30 25 0,8 411 32 9 28% 99 40 40% 99 84 85%

Samh.vet.utb., sociologi 120–160 30 77 2,6 879 32 29 91% 76 67 88% 62 57 91%

Sam.vet.utb., rättsv. 120–160 30 55 1,8 944 32 20 63% 93 60 65% 105 83 79%

summa 420 1234 2,9 11656 461 252 55% 1303 688 53% 1347 1116 83% 5
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NYBÖRJARE hösten 1998 RESULTAT  1998

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

PEDAGOGUTBILDNING

Fritidspedagog 120 30 95 3,2 689 36 26 72% 90 68 76% 89 77 87% 32

Förskollärare 120 30 67 2,2 712 33 31 94% 82 73 89% 85 81 95% 42

Fritidspedagog Ske–å 120 30 74 2,5 364 35 23 66% 63 45 71% 48 33 70%

Grundsk.lär.1-7 Sv/SO 100 –140 30 141 4,7 720 36 33 92% 183 156 85% 191 189 99% 79

Grundsk.lär.1-7 Ma/NO 100 –140 30 18 0,6 140 26 20 77% 153 118 77% 106 99 93% 41

Grundsk.lär.4-9 Ma/No 180 60 29 0,5 116 26 13 50% 140 78 56% 130 120 92% 0

Grundsk.lär.4-9 Sv/ 

Spr (Ty alt Fr) 180 15 5 0,3 67 15 12 80% 43 40 93% 34 31 92%

Grundsk.lär.4-9 Sv/ En 180 15 32 2,1 237 19 17 89% 18 17 94% 10 4 41%

Gymnasielärare, PPU 40 30 102 3,4 112 31 17 55% 35 19 54% 15 7 49%

Grundsk.lär. 4-9, PPU 40 30 35 1,2 46 8 7 88% 11 8 73% 11 9 79% 3

summa 300 598 2,0 3203 265 199 75% 818 622 76% 718 651 91% 197

KONSTNÄRLIG UTBILDNING

Ljudingenjör 80 16 115 7,2 115 16 2 13% 33 6 18% 34 27 79% 3

Grundsk.lär.  

Musik o annat ämne 160–200 10 9 0,9 38 11 5 45% 15 9 60% 17 14 82%

Musiklärare, Piteå 160 40 97 2,4 214 35 16 46% 125 60 48% 142 130 92% 28

Musikpedagogik 40 6 12 2,0 12 1 1 100% 0 0 – 5 2 31%

Kyrkomusiker 160 5 1 0,2 ? 5 3 60% 17 8 47% 21 18 85% 4

Multimediaproduktion 40 20 40 2,0 40 16 11 69% 17 12 71% 9 7 83%

Konsertorganist 80–120 5 2 0,4 2 0 0 – 1 0 0% 2 3 111% 1

Komposition 120–160 2 2 1,0 2 0 0 – 3 0 0% 3 4 156%

Arr./komp. 80 4 16 4,0 16 4 0 0% 9 1 11% 8 8 102%

Körledare 40 3 3 1,0 3 3 2 67% 2 2 100% 2 0 25%

Studiomusiker 80 6 32 5,3 32 7 1 14% 8 1 13% 11 6 51% 0

Mediepedagog 80 16 35 2,2 35 11 8 73% 25 14 56% 19 27 144%

Proj.led.utb. med./kultur 40 16 27 1,7 27 16 6 38% 16 6 38% 17 15 93%

Skådespelarutbildning 160 Ingen ant. ht 98 – – – – – 16 7 44% 16 16 100%

summa 149 391 2,6 536 125 55 44% 287 126 44% 306 278 91% 36

summa hst/

hpr för program 5 442 4 681 86%

FRISTÅENDE KURSER VT98 + HT98

Helfart, Fort och vidareutb.* 3608 2592 72% 1292 1004 78%

Uppdragsutbildning 9 16 178%

Magisterexamen 62

Kandidatexamen 83

Högskoleexamen 25

summa 170

INTERNATIONALISERING

Hitresande utbytesstud. 132 44 33% 86 65 75%

Utresande utbytesstud. 185 72 39% 103 5 5%

TOTALSUMMA 1998 1799 3662 2 26334 1793 775 43% 9401 4964 53% 6829 5766 84% 880

NT–SVUX Hst Hpr

summa 1998 265 227

I ovanstående summor ingår manuella justeringar för Musikhögskolan 1,54 Hst 3 examina 

* Förändrad redovisningsprincip vad avser fristående kurs. 

Tidigare år har i fristående kurs ingått även de programstudenter, som valt att läsa fristående kurs, som valbar programkurs. 

Fr o m 1998 redovisas dessa under respektive program.
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Bilaga 3
Verksamhetsresultat
Forskning/forskarutbildning

Resultat på kurser och avhandling per institution, rapporterade i LADOK kalenderår 1998.

Filosofisk fakultet Kurs- Avhandl. Tot. Heltids- Antag. Totala Ant. Poäng/
poäng poäng poäng ekviva- 1998 Varav And. ant.reg. Varav And. indiv. m. fo-stud

Institution lent kv kv fo-stud kv kv poäng

Pedagogik och ämnesdid. 95 165 260 8 0 0 0% 25 17 68% 5 52,0

Kommunikation och språk 85 21 106 3 2 1 50% 6 5 83% 4 26,5

Industr. ekon. och samhällsvet. 243 219 462 14 4 1 25% 34 12 35% 28 16,5

Musikhögskolan 100 80 180 6 2 2 100% 5 4 80% 4 45,0

Summa Fil.fak 523 485 1008 32 8 4 50% 70 38 54% 41 24,6

Teknisk fakultet Kurs- Avhandl. Tot. Heltids- Antag. Totala Ant. Poäng/
poäng poäng poäng ekviva- 1998 Varav And. ant.reg. Varav And. indiv. m. fo-stud

Institution lent kv kv fo-stud kv kv poäng

Väg- och vatten 326 757 1083 34 7 3 43% 60 15 25% 44 24,6

Arbetsvetenskap 643 629 1272 40 15 7 47% 87 43 49% 61 20,9

Industr. ekonomi och samh. 119 242 361 11 6 1 17% 35 10 29% 24 15,0

Kemiteknik 327 590 918 29 7 5 71% 44 21 48% 36 25,5

Matematik 181 158 339 11 2 0 0% 12 3 25% 14 24,2

Material- och prod.teknik 206 386 592 19 8 2 25% 43 7 16% 31 19,1

Maskinteknik 657 1257 1914 60 26 4 15% 94 9 10% 72 26,6

Samhällsbyggnadsteknik 318 645 963 30 9 3 33% 63 22 35% 53 18,2

Systemteknik 241 303 544 7 8 2 25% 46 6 13% 36 15,1

Institutionen i Skellefteå 106 252 358 11 4 0 0% 22 3 14% 18 19,9

Summa för Tekn. fak 3124 5219 8344 261 92 27 29% 506 139 27% 389 21,4

SUMMA FÖR LTU 3647 5704 9352 292 100 31 31% 576 177 31% 430 21,7

Examina FoU 1998 inom Filosofisk fakultet
Registrerade examina 980101 – 981231

Licenciat Antal varav kv andel kv

– fil. lic. 2 0 0%

– ek. lic. 2 1 50%

Doktorsex. Antal varav kv andel kv

– fil. doktor 4 2 50%

– ek. doktor 2 0 0%

Antal år i genomsnitt för en dokt.ex. 38 term/4 personer = 9,5 terminer = 4,75 år

Examina FoU 1998 inom Teknisk fakultet

Licenciat Antal varav kv andel kv

– tekn. lic 41 6 15%

Doktorsex. Antal varav kv andel kv

– tekn. dokt. 42 7 17%

– fil. dokt. 2 1 50%

Antal år i genomsnitt för en dokt.ex. 474 term/43 personer = 11 terminer = 5,5 år
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Bilaga 4

Stiftelser och gåvor/donationer

1998-12-31 (kr) Nuvarande förvaltare Not

Stiftelsen Rut och Sten Brands fond 3 252 167 HB Luleå 1
LKAB:s stiftelse 19 916 034 Ltu via SE-banken 1
Arne S Lundbergs fond 2 382 412 Ltu via SE-banken 1
Luleå studentlokaler 5 706 424 Ltu via SE-banken 1
Trelleborgs stiftelse 13 874 311 Ltu via SE-banken 1
Curt Boströms fond 4 878 946 Ltu via SE-banken 1
Teknikens hus 4 376 448 Ltu via SE-banken 1

Summa externa stiftelser 54 386 742

Erik Hammarstens minnesfond 11 215 372 Ltu via SE-banken 2
Erik Tanners fond 751 264 Ltu via SE-banken 2
Byggmästarföreningen 430 411 Ltu via SE-banken 2
Vägstipendiefonden 147 677 Ltu via SE-banken 2
Hjalmar Lundholms fond 3 296 184 Ltu via SE-banken 2

Summa anknuten förvaltning 15 840 908

SCA fonden 235 669 Ltu via SE-banken 3
Ekonomfonden 3 392 414 Ltu via SE-banken 3
Rektors fond 1 117 484 Ltu via SE-banken 3
Wibergs donationer 3 238 998 HB Luleå
Bibliotek m m i skellefteå 1 072 000 HB Skellefteå
Lundströms fond 4 844 642 Ltu via SE-banken 3
Öhrlings stipendiefond 96 111 Ltu via SE-banken 3

Summa fonder 13 997 318
Summa totalt 84 224 968

Not 1. Stiftelsernas styrelse kommer under våren 1999 att fatta beslut om förvaltning.
Not 2. Rektor kommer enligt universitetestyrelsebeslut 1998-12-08 att fatta beslut om förvaltning våren 1999.
Not 3. Medlen håller på att successivt överföras till universitetets räntekonto i riksgälden.
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Bilaga 5

Redovisning av myndighetskapital 
enligt regeringsbeslut U98/2753/UH

BELOPP TKR

Årets och balanserad kapitalförändring 77 915
Avgår kapital förändring -20 673
avgiftsfinansierad verksamhet
Återstår ( A ) 57 242 Not 1

Totala kostnader 1998 775 342
Avgår kostnader avgiftsfinansierad -45 003
verksamhet
Återstår ( B ) 730 339

A i procent av B 7,8%

Not 1:
I det återstående kapitalet på 57 242 tkr ingår summan av de kapitalförändringar som ej för-
delats på verksamhetsgrenar, totalt 25 454 tkr. I årets kapitalförändring ingår 3,5 mnkr i anslags-
intäker som erhållits under hösten 1998. Total balanserad kapitalförändring i förhållande till total
kostnadsomslutning är 10 %. Den översyn av verksamhetsindelning som startat under 1998
mellan  forskning och uppdragsforskning innebär osäkerhet vid beräkning av balanserat kapital 
i förhållande till kostnadsomslutning per verksamhetsgren. Under 1999 kommer verksamhets-
indelningen vara konsekvent både på kostnads- och intäktssidan. Med anledning av detta vill 
universitetet avvakta med beslut om hur respektive verksamhetsgrens ackumulerade kapital 
ska disponeras. Se även Redovisningsprinciper övriga upplysningar sid 63.

Verksamhetsgren Balanserad Årets kapital Summa A+B
kapitalförändring förändring tkr

tkr (A) tkr (B)
Verksamhet
Grundutbildning 1 724 14 797 16 521
Uppdragsutbildning ( avgifter) 4 284 1 072 5 356
Forskning/forskarutbildning 5 121 10 146 15 267
Uppdragsforskning ( avgifter) 6 428 3 553 9 981
Annan verksamhet (avgifter) 5 254 82 5 336
Summa 22 811 29 650 52 461

Ej fördelat på verksamhetsgrenar
Gamla externa medel 18 852 18 852
Återbetalning till staten -20 000 -20 000
Medel som tillförts staten vid invärdering -7 304 -7 304
Invärderat kapital ( ej lån ) 2 883 1 614
Balanserade avskr invärderade tillgångar 27 262 32 292
Summa 21 693 25 454

Totalsumma 44 504 29 650 77 915


