
FAKTA 
PÅ FICKAN 

2021

S E D A N  1 9 7 1



Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världs- 
ledande kompetens inom flera forskningsområden. 
Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier  
som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande 
internationella universitet. 

 Studenter  17 200 

 Anställda 1 770  

 Professorer 267 

 Forskare och lärare 851
 (inklusive professorer)

 Tekn. adm. personal 536

 Doktorander  390

total omsättning 

1,8 miljarder kronor
Våra 67 forskningsämnen  
omsätter 1 044 miljoner kronor 
varav 60% är externfinansierade. 

Vision 2030
Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och 
banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den 
arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

n  Tillämpad forskning – högst andel företagsfinansierad  
 forskning i Sverige
n  Teknisk spets i kombination med mångvetenskap
n  Unika experimentmiljöer för forskning

43%
57%
forskning

utbildning



Rymden
Sverige är ett viktigt rymdkluster och Luleå tekniska universitet utgör en  
nyckelaktör inom forskning och utbildning, inte minst genom vårt inter- 
nationella nätverk. Vår forskning utvecklar rymdteknik som även gör nytta  
på jorden. Ett exempel är utvecklingen av nanosatelliter som bland annat kan 
användas för att studera världens hav och sjöar. Våra forskare studerar även 
ispartiklar, vilket ökar vår förståelse om atmosfären.

Bäst i Sverige 
på näringslivssamarbete!

Av den totala externfinansieringen  
har Luleå tekniska universitet  
högst andel företagsfinansiering 
bland alla lärosäten i Sverige.

Artificiell intelligens och robotik
Luleå tekniska universitet är ledande inom tillämpad AI och robotik –  
forskning som kommer till nytta inom områden som rymd, gruva, hälsa  
och lärande. Bland annat bidrar forskningen till att göra brytning i gruvor 
säkrare och hållbarare. 

17 200 studenter

1 770 anställda

267 professorer

390 doktorander

 50%         50%
 kvinnor       män

 48%      52%
 kvinnor    män

  27%  73%
kvinnor män

 40%      60%
     kvinnor       män

Hållbar utveckling
Vid Luleå tekniska universitet finns hållbarhetstänket inom de flesta  
områden. Den forskning som görs har under 50 år bidragit till ny kunskap  
och nya innovationer med stark koppling till stora samhällsutmaningarna  
inom hållbar utveckling. Viktiga nya fokusområden är cirkulär ekonomi,  
hållbar industri- och materialanvändning.

Luleå tekniska universitetet  
grundades 1971 och firar  
50-årsjubileum under 2021.  
Från 50 studenter när det  
startade till 17 200 studenter  
idag. Med nära 70 olika  
forskningsämnen och  
verksamhet på fyra orter har 
lärosätet utvecklats till en  
betydelsefull aktör för att möta 
samhällets utmaningar. Birgitta 
Bergvall-Kåreborn är rektor.



teknik
naturvetenskap
ekonomi
hälsovetenskap
samhällsvetenskap
utbildningsvetenskap
humaniora
konst

utbildningsområden

Ekonomi 
Civilingenjör
Högskoleingenjör
Tekniska utbildningar
Hälsovetenskap
Lärare
Media
Musik
Teater
Samhällsvetenskap
Specialistsjuksköterska
Magisterutbildningar
Masterutbildningar 

67
forsknings-
ämnen inom

Våra

298utbytesavtal 
med universitet i hela världen. 



Luleå tekniska universitetet, 971 87 Luleå
+46 920-49 10 00, ltu.se
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