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Förord
Rapporten som du håller i din hand är utarbetad för att presentera fem doktoranders
förslag till handlingsplan för att utveckla och stärka LTU Skellefteås, och därmed också
hela LTU:s möjligheter att erbjuda medarbetare och studenter ett konkurrenskraftigt,
tryggt och utvecklande arbetsklimat.
Vår förhoppning, och även vårt mål, är att handlingsplanen under lång tid ska fungera
som ett stöd och inspiration för prefekter och ledningsgrupp i deras arbete för att
utveckla institutionens arbete.
Vårt främsta mål är därför att nuvarande och kommande prefekter ska, inspirerat och
ihärdigt, arbeta för att hålla handlingsplanen levande genom att den minst en gång per år
utvärderas och uppdateras. Dessutom uppmanar vi alla att kontinuerligt kommunicera
pågående aktiviteter och resultat så att alla medarbetare kan känna sig delaktiga i
utvecklingen av LTU och LTU Skellefteå. Vi vill att det ska synas att vi är stolta över vår
arbetsplats och det arbete som alla medarbetare utför. Vi är dessutom övertygade om att
just den stoltheten smittar av sig på vårt arbetsklimat och våra studenter.
Vi har under ett stimulerande arbete med handlingsplanen fått en djupare insikt
universitetets arbetsvillkor och hur en föränderlig omvärld ständigt ställer nya krav på
ledarskap och organisation.
Under arbetets gång har aktiviteter som liknar eller är identiska med gruppens förslag
påbörjats eller till viss grad genomförts helt utan vår medvetna påverkan. Läsaren kan här
fritt välja att tolka detta som att vår rapport i dessa fall blir ett konstaterande av något som
redan finns eller att gruppen på ett outgrundligt förutseende och visionärt sätt insett vad
som är avgörande för LTU Skellefteås framtid.
Skellefteå, Oktober 2008
Karl Andersson, doktorand
avd Mobila Nätverk och Programutveckling
C G Lundahl, doktorand
avd för Träteknik
Martin Lundmark, doktorand
EMC on Site
Enar Nordvik, doktorand
avd för Träteknik
Anna Pantze, doktorand
avd för Träfysik
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Sammanfattning
Luleå tekniska universitet är idag som lärosäte och organisation utsatt för ett stort
förändringstryck dels internt men även från omvärlden. Den rådande ekonomiska
situationen och förändrade krav från studenter, stat och omvärld gör att LTU måste agera
offensivt och utåtriktat för att attrahera studenter och medarbetare. Den ekonomiska
situationen gör också att alla LTU:s resurser för närvarande fokuseras på åtgärder kring att
nå målet med en ekonomi i balans. Arbetsgruppens fokus har därför lagts på att skapa en
balanserad handlingsplan för ett tydligt ledarskap och för utveckling av utbildning på
grund- och avancerad nivå, forskarutbildning och forskning, samverkan samt kultur.
Det högst prioriterade målet med handlingsplanen är att den ska användas, utvärderas och
uppdateras år efter år för att utveckla LTU Skellefteå. Handlingsplanens status och
pågående aktivitet bör bli en ständigt återkommande punkt på måndagsmöten och
institutionsdagar. En ständigt aktuell och fungerande handlingsplan har också
förutsättningar att bli en mall och ett gott exempel på hur andra institutioner inom LTU
kan arbeta med att skapa sin handlingsplan och utveckla sina egen organisation. Den
hårda konkurrensen mellan alla Sveriges lärosäten gör att alla medarbetare vid LTU och
LTU Skellefteå måste inse att det är viktigare än någonsin att synas i omvärld och
mediabrus för att kunna rekrytera, behålla och utveckla studenter och medarbetare.
De mål, mått och aktiviteter som arbetsgruppen valt att prioritera i handlingsplanen syftar
i huvudsak till att öka antalet studenter, förbättra doktorandprocessen samt stärka
samverkan med både interna och externa samarbetspartners. Sist men inte minst måste
även den interna kulturen upprätthållas och vidareutvecklas. LTU Skellefteå har idag en
väl fungerande medarbetarkultur men det finns brister som i längden kan underminera
kontinuitet och utveckling. Den offensiva utveckling som kännetecknar vår externa
kultur kan även användas inåt för att offensivt utveckla våra interna processer. Vi har idag
ingen tydlig policy, om och hur vi vill utvecklas. Vi är definitivt ”På” när det gäller
samverkan utåt och det är ingenting som hindrar att vi kan bli minst lika ”På” när det
gäller utveckling vår interna kultur.
Doktorander och studenter som är stolta och nöjda kan berätta för vänner och bekanta
om sin studietid vid LTU, kommer alltid att vara utmärkta marknadsförare för att
rekrytera nya studenter och doktorander. Förutom det löpande rekryteringsarbetet måste
studenternas tillfredställelse med sin utbildning höjas för att behålla så många studenter
som möjligt under hela utbildningstiden. Det finns tydliga signaler om att dagens ständigt
upprepade mantra med distansundervisning och nätbaserade kurser inte bara är av godo.
Att som student förpassas till en distansstudio där ingen gruppkänsla kan skapas och där
man har svårt att känna den dynamik som finns i en undervisningslokal lockar inga nya
studenter. Distansundervisning blir här en belastat ord som möjligen ger kortsiktiga
ekonomisk vinster men inte självklart nöjda studenter.
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Här krävs ett fokus på studenternas behov och förväntningar där huvudansvaret ligger
hos den kursägande institutionen. En kurs blir aldrig bättre än den svagaste länken.
Visionen att alla LTU:s campus tillsammans ska fungera som ”Ett universitet” beskrivs
som en av LTU:s nyckelfaktorer för framgång. Den visionen genomsyrar inte LTU:s
arbetsätt idag.
Forskarutbildningsprocessen måste i många fall förnyas och anpassas till nya förhållanden
och villkor, dels för att höja kvaliteten på utbildningen men även för att
genomströmningstiden ska kunna kortas till de önskade fyra åren. Doktoranderna måste
även kunna se att deras utbildning leder till den karriär som de utbildas för. Institutionen
har idag ingen tydlig policy vad gäller doktorandens plats i organisation och kultur. Å ena
sidan finns ett extra år inlagt för institutionstjänst men ibland kommer motstridiga
signaler om att doktoranden ska enbart fokusera på sin forskninguppgift och därmed inte
delta alltför aktivt i kulturarbetet.
För att forskning och forskarutbildning vid LTU Skellefteå ska synas i omvärlden måste
antalet publikationer öka väsentligt jämfört med dagens nivå, inte minst från det relativt
stora antalet seniorforskare. Det krävs även fler disputerade inom vissa ämnesområden för
att uppfylla nya krav. Seniorforskare bör också regelmässigt erbjudas docentmeritering för
att säkra kompetensförsörjning och för att uppfylla nya krav för att bedriva utbildning.
LTU Skellefteås arbetssätt och kultur jämförs av initierade källor med Skellefteå
kommuns devis: ”Nära, enkelt och öppet”. Institutionens entreprenöriella samarbete
med kommun och näringsliv är ett utmärkt exempel på vår kultur som ger en hög grad
av externfinansierad forskning. Samtidigt ger det en hög grad av sårbarhet som kan
minimeras genom att skapa långsiktiga lösningar med fler centrumbildningar med LTU
Skellefteå som bas och ett ytterligare fördjupat samarbete med näringslivet inom redan
existerande områden t.ex elmiljö, mobila system, datorspelsutveckling, träteknik och
upplevelseindustri.
När det gäller arbete med styrkort är det viktigast att alltid komma ihåg att det är styrning
och utveckling av processen som ska finnas i fokus. Alltför ofta fokuserar man enbart på
utvalda mätområden och de stipulerade måttnivåerna.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund och syfte

Denna rapport utgör dels redovisning av ett moment i forskarutbildningskursen Modernt
ledarskap ur strategiskt och operativt perspektiv (7.5 hp), dels ett inspel/förslag till
prefekten och ledningsgruppen vid LTU Skellefteå om möjliga utvecklingsvägar för
institutionen de närmsta åren.
Förslaget tar sin utgångspunkt i befintliga strategier för universitetet, tidigare strategier för
LTU Skellefteå, befintlig kompetens och verksamhet samt, inte minst, omvärldsfaktorer
av betydelse för verksamhetens utveckling.

1.2

Arbetsgång

Gruppen har valt att arbeta med fyra stycken områden, utbildning på grund- eller
avancerad nivå, forskning och forskarutbildning, samverkan och kultur. För respektive
område har en nulägesanalys gjorts och sedan presenteras ett antal förslag på mål, mått,
ansvarig och aktiviteter. Ur dessa har sedan en handlingsplan skapats med prioriterade
mål som presenteras under punkt 6.
Arbetet har bedrivits i projektform där ramarna för arbetet inledningsvis presenterades för
examinator samt uppdragsgivare. Efter godkännande vidtog analysarbete av befintligt
material samt presentation för institutionens ledningsgrupp (juni 2008) där uppgiften
översiktligt presenterades.
Efter intervjuer med alla medlemmar i ledningsgruppen, andra nyckelpersoner vid LTU
Skellefteå och rektor har några konkreta förslag sammanställts till en handlingsplan. Dessa
presenteras i denna rapport samt vid en presentation för ledningsgruppen (september
2008).
Följande frågor användes under intervjuerna med ledningsgruppens medlemmar:
1. Vad ser du som styrkor, svagheter, möjligheter och hot i din verksamhet och LTU
Skellefteå?
2. Hur ska vi förhålla oss till LTU:s prioriterade områden resp. FUS 2009-12?
3. Vilka förväntningar upplever Du finns från statsmakterna och LTU på din avdelning
och LTU Skellefteå?
4. Har vi tillräckliga frihetsgrader gentemot LTU centralt? Om inte, vad behöver
utvecklas?
5. Vilka samarbeten med andra institutioner finns idag/kan utvecklas?
6. Hur kan vi öka volymerna och höja kvaliteten/ genomströmningen i forskar–
utbildningen? Hur säkerställer vi rekryteringen till forskarutbildningen?
7. Skulle vi kunna utveckla en gemensam forskningsprofil inom LTU Skellefteå?
Om ja, vilken?
8. Hur kan vi utnyttja centrumbildningar ännu bättre?
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9.

LTU Skellefteå är/har varit starka på högskoleingenjörs- och distansutbildningar.
Hur kan vi utveckla detta?
10. Hur kan vi, generellt sett, öka rekryteringen till GU?
11. Hur kan vi samarbeta med gymnasier, lärcentra och kommuner ännu bättre?
12. Hur säkerställer vi kompetensförsörjningen?
13. Hur kan vi utveckla vår interna kultur?
14. Övriga kommentarer.
Svaren finns sammanställda i Bilaga 1.

1.3

Teori

Företag och organisationer arbetar på olika sätt för att uppnå sina mål och visioner. Ett
mål definieras som ett önskvärt framtida tillstånd. En organisations mål kan delas in i
domäner:
1. Inom vilket geografiskt område ska organisationen vara verksam
2. Vilka kunder/klienter/brukare?
3. Vilka leverantörer
4. Vilka konkurrenter och samarbetspartners
5. Vilken teknik?
Målen kan också specificeras i målhierarkier. Det är kedjan av samband mellan mål och
medel. Ett mål på en nivå blir ett medel för att nå ett mål på högre nivå.
Tidigare var det vanligaste sättet att mäta en organisations verksamhet att mäta
ekonomiska och finansiella mål. Det ekonomiska perspektivet är dock alltför kortsiktigt
sätt att styra. Ett mer långsiktigt sätt att styra en organisation på är det balanserande
styrkortet (Kaplan och Norton 1993), som idag används inom många stora företag. Det
balanserande styrkortet bidrar till att utveckla strategier och är ett operativt verktyg som
bidrar med att utveckla konkreta mål och nyckeltal för enskilda medarbetare och enheter.
Fyra eller fem perspektiv av organisationens verksamhet ska balanseras mot varandra. Det
tvingar fram mål för varje perspektiv, det klargörs hur målen ska mätas, nyckletal
konkretiserar varje mål och åtgärder för att nå nyckeltal och uppfylla mål preciseras.
Exempel på fem perspektiv är ABBs balanserade styrkort som har: Resultatperspektiv
(ekonomisk
perspektiv);
Process
och
leveransperspektiv;
Kundperspektiv;
Medarbetareperspektiv; Innovations och Utvecklingsperspektiv. Medarbetareperspektivet
har tillkommit som en utveckling av Kaplan och Nortons perspektiv och leder in mot
viktiga frågor som medarbetarskap och engagemang. Dessa faktorer är synnerligen viktiga
i en organisations förmåga att uppnå sina mål.
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Definitionen SMART (Jirby 1997, i Bergman och Klefsjö 2002) är viktig för att förstå
hur man uppnår sina mål. SMART är förkortning för specifikt, mätbart, accepterat,
realistiskt och tidssatt:
Specifikt:

Betyder att man vill uppnå en viss kunskap eller förändrat beteende
som är påtagligt som att alla har klarat datakörkortet eller att
organisationens klimat är förbättrat.
Mätbart:
Även upplevelser går att mäta som kursutvärderingar, kundnöjdhetsindex etc. Det som mäts blir gjort!
Accepterat: Handlar om att kund och utbildningsleverantör har accepterat det
önskade målet.
Realistiskt: Målet ska vara realistiskt för att kunna mätas och uppnås.
Gör en tidsplan för utbildningsprogrammet eller det enstaka
Tidsatt:
kurstillfället och när resultatmätningarna ska genomföras.
När det handlar om att mäta och kommunicera hur målen har uppnåtts är den modell
som bland andra Skellefteå kommun använder med trafikljussignaler enkel och
lättbegriplig. Röd, gul eller grön signal anger hur väl målen har uppnåtts (Se figur 1 och
bilaga 7). Redovisningsmodellen är pedagogiskt enkel men kan upplevas som något grov
eftersom det kan krävas relativt stora förändringar för att ge synbar effekt i trafikljuset.
Förslagsvis borde den kompletteras med en markering som visar var man befinner sig
inom aktuell färg. Uppföljningen kan ske vid t. ex delårsrapporter och årsredovisningar.
Tillsammans med kommentarer och redovisning av mätresultat används färger för att
visualisera graden av måluppfyllelse. Målen kan tillsammans med färgerna sedan enkelt
redovisas och finnas tillgängliga för samtliga anställda, vilket ökar delaktigheten och
därmed ofta engagemanget.

Figur 1. Exempel på redovisning av hur väl styrmodellens mål har uppnåtts.

Vid LTU har ju en förändringsprocess pågått i några år. Förändringsprocessen påbörjades
som en ”processmodell” enligt Bruzelius & Skärvad (2004). Det var aktiv medverkan
från hela organisationen som gällde och de nya fokusområdena skulle bestämmas.
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Det finns en mycket svår balansgång mellan delaktighet och beslutsamhet/snabb
handlingskraft i förändringsarbeten. Kommunikationen med medarbetarna under
processen är nyckeln till framgång av förändringen oavsett graden av medbestämmande.
Timingen i tiden är nog helt avgörande tillsammans med organisationens förmåga att
utvecklas och läras sig nya arbetssätt, rutiner och sätt. Att den som försöker förändra både
jobbar med affärsidén, makt/resurssystemen och organisationskulturen samtidigt är en
viktig bas för framgångsrika förändringar (Bruzelius & Skärvad 2004). En förändring
måste vara motiverad och utföras i tid medan handlingsutrymme finns och skräddarsys
efter nuvarande organisation och omvärldsanalys.

1.4

Historik

Universitetet har bedrivit verksamhet vid Campus Skellefteå sedan 1976 då man startade
två YTH-utbildningar mot trä resp. verkstad. Institutionen för Träteknik bildades 1982
och med start 1988 bedrivs forskarutbildning i träteknik, senare utökad till Träfysik,
Trämaterialteknik samt Trä- och bionanokompositer. 1998 startade civilingenjörs–
utbildning i träteknik med hela utbildningsgången förlagd till Campus Skellefteå. En
internationell masterutbildning med träinriktning ges också.
Grundutbildningen har, utöver träutbildningarna, sedan 1980-talets slut omfattat
högskoleingenjörsutbildningar inom datateknik/elektronik/elkraft, maskinteknik och
bygg. Vid 1990-talets mitt tillkom ekonomutbildningen som sedermera utökades med ett
särskilt program för music management and marketing. Från Skellefteå kommun
överfördes en kortare utbildning i datorgrafik som senare utökats till en
kandidatutbildning (3 år). År 2002 startade en ny högskoleingenjörsutbildning inom
datorspelsutveckling. Fristående kurser i fritidsvetenskap startades också. År 2005
överfördes Nordiska scenografiskolans verksamhet till universitetet. Idag ges ett tvåårigt
program mot attributmakeri resp. TV/filmscenografi vid Campus Skellefteå. Samma år
startades ett tvåårigt program inom datornätverk. 2007 tillkom speldesignutbildningen
som är tvåårig.
Vid institutionen ges tre program på distans i sin helhet, nämligen träteknik (2 år),
Datateknik/elektroteknik online (2 år) samt Datateknik/elektroteknik online (3 år). De
två senare är ingenjörsutbildningar i samarbete med några andra universitet och
högskolor där ansvaret för ingående kurser är fördelat lärosätena emellan. Under senare år
har fristående kurser inom projekthantering, programmering, ekonomi och juridik också
givits, varav flertalet på distans.
På campus finns också Umeå universitet representerade med utbildningar inom
omvårdnad, pedagogik, maskinteknik, ekonomi, fastighetsmäkling, systemvetenskap och
tekniskt basår. Vidare ger Skellefteå kommun KY-utbildningar och kommunal
vuxenutbildning på campus samt erbjuder studenter tillgång till ett modernt lärcentrum.
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LTU Skellefteås utbildningar inom maskinteknik, ekonomi, ekonomi i kombination
med musik, management och marknadsföring, datateknik samt fritidsvetenskap har
upphört vid LTU Skellefteå för att i vissa fall ersättas med andra liknade utbildningar och
i andra fall flyttats till annan institution inom universitetet eller avvecklats helt.
Från att ha varit en relativt autonom enhet inom universitetet är verksamheten idag
enligt den nu gällande strategin med ledorden utbildning och forskning i världsklass,
föregångare i tanke och handling samt Ett universitet, fullt ut integrerad i den överordnade
organisationsstrukturen och styrmodellen.
LTU Skellefteå har ekonomin i relativ balans, men många andra institutioner brottas med
ekonomiska underskott och har tvingats säga upp personal och prioritera hårt i sin
verksamhet. F.n. pågår också en stor omställning av verksamhetsstödet inom universitetet
för att i omfattning anpassas till minskade volymer, främst på utbildningssidan. Denna
omställning ser dock ut att påverka LTU Skellefteå i begränsad omfattning.

1.5

Referenser

Bergman, B. & Klefsjö, B. (2002). Kvalitet i alla led. Andra upplagan. Studentlitteratur, Lund.
Bruzelius, L.H. & Skärvad, P-H. (2004). Integrerad organisationslära. Nionde upplagan.
Studentlitteratur, Lund. Kap 16 (Att förändra en organisation).
Kaplan, R.S. & Norton, D.P. (1993). Putting the Balanced Scorecard to work. Harvard Business
Review, sept. - okt, 134-147.
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2

Utbildning på grund- och avancerad nivå

Utbildningar och kurser vid LTU Skellefteå ska vara attraktiva, hålla hög kvalitet och genomsyras
av ett entreprenöriellt förhållningssätt. Studentmiljön ska stimulera studenternas lust till lärande.
Vid utexamineringen ska studenterna vara väl förberedda för olika karriärer och eftertraktade på den
nationella och internationella arbetsmarknaden. (från LTU:s strategiska mål 2007-2011)

2.1

Nulägesanalys

Över lag är studentunderlaget i norra Västerbotten och Norrbotten vikande, särskilt
avseende breda utbildningar som ges på många orter. Konkurrensen från andra, större
lärosäten är knivskarp och på vårt campus finns Umeå universitet representerat med ett
relativt brett utbud. Nischade och profilerade utbildningar rekryterar dock fortsatt bra.
Distansutbildningar lockar också fortsatt hyggligt stora studentgrupper.
Ett omfattande reform- och förändringsarbete inom hela utbildningssystemet pågår f.n. i
Sverige. Fokus har skiftat från kvantitet till kvalitet och verksamheten i stort befinner sig
just nu i en konsolideringsfas där sammanslagningar och nedläggningar kan bli verklighet.
Kompetenskraven för att bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå har höjts och
Högskoleverket ifrågasätter rätten att bedriva utbildning inom allt fler områden hos allt
fler lärosäten.
Även gymnasieskolan omfattas av förändringarna. Planerna går i riktning mot att särskilja
högskoleförberedande program från yrkesförberedande program, strömlinjeforma utbudet
och att eventuellt återinföra en fyraårig teknisk gymnasieutbildning. Kompetensmässigt
planeras en satsning på disputerade lärare i gymnasieskolan där lektorat kan komma att
placeras 50% i gymnasieskolan och 50% vid ett universitet.
På den europeiska nivån har en anpassning till ett homogent utbildningssystem nyligen
skett där fokus är på mobilitet och enhetlighet.
Program- och ämnesansvar har, som en följd av den alltmer integrerade
organisationsmodellen inom universitetet, successivt flyttats till andra institutioner, vilket
inneburit att program och kurser efter hand avvecklats eller idag ges på distans från
Campus Luleå. Den lokala konkurrensen från Umeå universitet har också hårdnat. Vid
Campus Skellefteå ges fr.o.m. hösten 2007 t.ex. en distansbaserad högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik av Umeå universitet.
Trots detta kärva omvärldsläge hålls volymerna uppe och 2007 års bokslut visade på ett
positivt resultat för grundutbildningen vid institutionen om 1 MSEK. Förmånliga
hyresavtal samt det goda samarbetet med såväl Skellefteå kommun som Norsjö kommun
bidrar till resultatet.
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2.2

Nulägesanalys LTU Skellefteå

För att alla avdelningar vid LTU Skellefteå ska kunna vara en del av en stark forsknings
och utbildningsmiljö krävs det att kvaliteten höjs och att antalet studenter i vissa fall ökas.
Direktiv från statsmakter och rektor kräver kvalitet i form av utbildad personal och
forskningsöverbyggnad.
Vid institutionen i Skellefteå har vi generellt sett flest studenter inom de områden som
saknar forskningsöverbyggnad och saknar studenter inom det område som har den största
forskningsöverbyggnaden, nämligen trä.
Antalet kurser och utbildningar kommer att minskas för att koncentrera studenterna till
ett mindre urval. Ungefär 15 studenter per inriktning inom ett civilingenjörsprogram är
ett viktigt nyckeltal att uppnå. Den kraftiga reduktionen av antalet kurser kommer att
påverka oss. Attraktiva kurspaket inom t.ex. Arkitektur och Väg och vatten för studenter
som kan tänka sig profilera sig mot trä kan vara en väg att gå. Även mastersprogrammen
får sig också en översyn och här är idén att det ska finnas några få starka internationella
mastersprogram.
Att ta hand om alla högskoleingenjörsutbildningarna vid LTU här i Skellefteå är just idag
inget sätt att få fler studenter då högskoleingenjörer eftertraktas av avnämarna men
intresset för utbildningen bland tilltänkta studenter är dåligt. Man kan dock konstatera att
kortare program (högskoleexamen, kurspaket) rekryterar fortsatt bra.
Att locka mer studenter via t.ex. internationella samarbeten eller genom att bedriva mer
undervisning i Luleå är några alternativa lösningsförslag som hörts inom institutionen.
Vi tror också att ett delegerat ansvar för genomförande av utbildningar (såväl program
som kurser) skulle öka drivkraften för varje avdelning att utveckla sin
utbildningsverksamhet. LTU Skellefteås nuvarande organisation med en central GUfunktion med utbildningsledare och utbildningsansvariga (UA) avviker från LTU:s
arbets- och beslutsordning samt skapar otydligheter avseende styrning inom
utbildningsverksamheten. Vår bedömning är att ett fullt delegerat ansvar till
avdelningarna såväl ekonomiskt som operativt skulle gynnsamt bidra till en ökad
tydlighet.
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2.3

Mål, mått, aktiviteter och tidsplan

Mål: Alla utbildningar och kurser ska ha en forskningsöverbyggnad
Mått och tidsplan:
- Under 2009 får alla kurser och utbildningar en forskningsöverbyggnad
Aktiviteter:
- Meritering av personal
- Samarbete och deltidsanställda professorer
Mål: Öka antalet studenter på grundutbildningen vid LTU Skellefteå
Mått och tidsplan:
- Från och med 2010 ska 100% av alla kurser och utbildningar ha minst 15 studenter
- Alla avdelningar ska vid årsskiftet 2008/2009 presentera sina strategiska mål för att
öka antalet studenter
- Alla avdelningar ska vid årsskiftet 2009/2010 kunna redovisa ett ökat antal
studenter inom sina ämnesområden
- Alla professorer ska ge en internationell distanskurs inom sin spetskompetens innan
2011
Aktiviteter:
- Aktivt jobba för samarbete med andra institutioner/avdelningar inom universitetet
när det gäller kurser och utbildningar
- Aktivt jobba för samarbete med aktörer utanför LTU när det gäller kurser och
utbildningar
- Uppsökande verksamhet: Kompetent personal besöker presumtiva elever
- Vidareutbilda personal inom industrin
- Skapa utbildningar där studenterna kan bosätta sig i Luleå eller Skellefteå (valfritt)
och ha alla föreläsningar i studio med lärare från Luleå eller Skellefteå. En del blir
då live och en del via nätet
- Utveckla distansutbildningen ytterligare och erbjuda att hålla våra kurser delvis i
Luleå
- Engagera sig som lärare på gymnasiet via exempelvis t.ex. ett träcollege
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Mål: Vid LTU Skellefteå ska studenterna vara nöjda och ha en verklighets–
anknuten utbildning
Mått och tidsplan:
- Studentenkäten ska börja användas under 2009
- Avgångsenkät ska börja användas under 2009
- Alumnilista ska upprättas för pågående program under 2009
- Alla nya studenter ska samlas varje år för information om LTU-innovation
Aktiviteter:
- En årlig studentenkät som delas ut till minst hälften av våra studenter som ska ligga
till grund för årliga åtgärder
- Avgångsenkät efter 6 månader efter avslutad utbildning där 90% har en anställning
som matchar utbildningen
- Låta studenterna ta del av en årligt uppdaterad alumnilista över gamla studenter och
deras arbetsplatser
- Alla studenter ska ha informerats om LTU innovation under första året
- Verklighetsanknutna projekt ska finnas inom alla utbildningar
- Installera ett programråd för alla program enligt LTU-modell
Mål: LTU Skellefteå har en utbildningsorganisation som följer avdelnings–
strukturen.
Mått och tidsplan:
- Utvärdering av nuvarande organisation under 2009
- Införande av ny utbildningsorganisation från 2010
Aktiviteter:
- Utredning, val av ny organisation
- Implementering
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3
3.1

Forskning och forskarutbildning
Nulägesanalys Forskning

Förutsättningarna för att bedriva forskning i norra Sverige inom teknisk sektor måste
anses som goda. Den tradition av samverkan med lokal och regional industri som finns
vid universitetet via centrumbildningar och direkta industrisamarbeten, parat med
möjligheterna till finansiering via EU:s strukturfonder, länsstyrelser och kommuner bidrar
till det gynnsamma läget. För LTU Skellefteå är Skellefteå Kraft och Skellefteå kommun
viktiga samverkansparter och finansiärer. Lokala stiftelser är också generösa bidragsgivare.
Det tidigare nämnda reformarbetet inom det högre utbildningsväsendet i Sverige
omfattar också forskning och forskarutbildning där fokus ligger på att koncentrera
resurserna till ett mindre antal slagkraftiga och starka forskningsmiljöer i syfte att uppnå
bättre kvalitet. Allt från resursfördelningssystem, befattningsstrukturer, institutsorganisationen till myndighetsorganisationen vid de statliga forskningsfinansiärerna ses
över. Universitetens associationsform har också diskuterats där ett förslag är att låta
universiteten i stället för att vara myndigheter i stället formellt sett vara stiftelser.
Den kommande forskningspropositionen väntas innehålla en rad förslag till förändringar
baserat på dessa utredningar och ge ett tillskott på 5 miljarder kronor årligen, varav en
hygglig andel väntas gå direkt till universiteten i form av höjda fakultetsanslag. De
utökade ramarna kommer troligen att konkurrensutsättas där parametrar som total
externfinansiering och antal publiceringar och citeringar skulle vara avgörande
mätområden. LTU väntas komma bra ut i ett sådant system då vår totala
externfinansiering är god.
Forskningsverksamheten vid institutionen inom träområdet är storskalig och är en av
universitetets större och starkare forskningsmiljöer. Över 20 seniora forskare, varav sju
professorer, är anställda och f.n. är 19 doktorander inskrivna vid institutionen.
Forskningsinstitutet SP Trätek finns i samma lokaler och ett omfattande samarbete
bedrivs. Forskningsprogrammet Skewood, som avslutats under 2008, liksom etableringen
av centrumbildningen TräCentrum Norr har också varit viktiga framgångsfaktorer för
träforskningen vid LTU. Uppbyggnaden av det nya forskningsämnet Trä- och
bionanokompositer går också bra med stora inslag av internationellt samarbete.
Utöver träforskning bedrivs också forskning inom mobila system, datorspelsutveckling
och elmiljö vid institutionen. Tidigare har också forskning inom fritidsvetenskap
bedrivits i Skellefteå. Forskarutbildningen inom dessa ämnen har dock, formellt sett, varit
organiserad vid andra institutioner inom universitetet.
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Finansieringen av forskningsverksamheten är god med en externfinansieringsgrad om
75% (2007), vilket är bäst inom LTU. Nyligen har projekt med finansiering från
VINNOVA resp. NUTEK (EU:s strukturfonder) startat inom flera av
forskningsavdelningarna.
Att expandera forskningen utanför träområdet har dock stött på patrull av strategiska skäl.
Det har nämligen, utöver ombildning av befintliga forskningsämnen inom träområdet,
visat sig svårt att få en acceptans för att etablera nya forsknings- och
forskarutbildningsämnen vid institutionen trots en ekonomi i relativ balans samt en
intensiv uppbackning från Skellefteå kommun och den lokala industrin. Exempelvis
inrättades i mars 2008 forskarutbildningsämnet Mobila system, dock vid annan institution
inom universitetet trots att initiativet kom från LTU Skellefteå. Forskningsämnet
Tillämpad datorspelsutveckling föreslogs och diskuterades för några år sedan, men
inrättades inte. Vidare har all verksamhet inom fritidsvetenskap, som omfattat utbildning
på grund- och avancerad nivå, forskarutbildning, forskning samt ansvar för det relaterade
utvecklingsområdet, nyligen flyttats till annan institution inom universitetet.
Elmiljöforskningen tillhör formellt sett forskningsämnet energiteknik i Luleå.

3.2

Nulägesanalys Forskarutbildning

Svensk forskarutbildning har utvecklats rejält de senaste årtiondena och har vuxit till att
idag omfatta cirka 20.000 doktorander vid landets lärosäten. 40% av all forskning
beräknas utföras av doktorander inom ramen för sin forskarutbildning.
Ett led i Bolognaanpassningen av forskarutbildningen är att det finns en strömning mot
att se forskarutbildningen som just en utbildning på tredje nivån (ovanför grundnivå och
avancerad nivå) och inte som tidigare en integrerad del av ett universitets
forskningsverksamhet där doktoranderna sågs som lärlingar i ett lärlingssystem.
LTU har idag ett mål att examinera 250 doktorer inom tekniskt vetenskapsområde per
fyraårsperiod. Två nyligen genomförda enkäter (våren 2008) visar att doktoranderna i
huvudsak är nöjda med sin utbildning och etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter
examen. Vidare är LTU en föregångare inom strukturerad handledarutbildning.
Förbättringspotential finns dock inom områden som genomströmningstider samt
samarbete inom ramen för större forskningsmiljöer.
Forskarskolor finns organiserade inom några av universitetets arenor. Dessutom finns
Forskarskola för kvinnor, Forskarskola Rymd samt Forskarskola Lärande i praxis.
Arenornas forskarskolor har inte blivit en framgång, medan övriga forskarskolor verkar
fungera bra.
En särskild strategi för forskarutbildningen saknas idag. I FUS 2009-12 anges att ”under
perioden ska universitetet vidareutveckla en strategi för sammanhållande
forskarutbildning”.
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Läget för forskarutbildningen vid LTU Skellefteå påminner om läget vid LTU i stort.
Volymerna i forskarutbildningen är dock lägre än vid de andra tekniskt inriktade
institutionerna. Man kan också konstatera att genomströmningstiderna vid LTU
Skellefteå för doktoranderna ligger en bra bit över forskarutbildningens nominella tid på
fyra års heltidsstudier.
På samma sätt som det saknas en sammanhållen strategi för forskarutbildningen vid LTU
saknas en tydlighet avseende forskarutbildningen vid LTU Skellefteå. Forskarutbildningen vid LTU Skellefteå förtjänar mer strategisk uppmärksamhet om den ska bli
attraktiv och dagens problem med mycket ensamarbete och långa genomströmningstider
behöver åtgärdas. Vi tror att dessa faktorer kan ha ett samband.
Medan resten av världen lär sig arbeta i arbetsgrupper och nätverk, bedrivs vår
forskarutbildning på ett sätt, där ingen annan än - i bästa fall - handledaren är insatt i den
forskarstuderandes område. Och det blir inte på lika villkor; dennes uppgift är dessutom
att se till att få ner genomströmningstiden. En forskarstuderande bör erbjudas möjligheten
att arbeta i en forskargrupp med gemensam fråga, som är bred och där var och en kan
bidra med sin kompetens. Förslagsvis läggs arbetet upp så att en forskningsfråga belyses av
fler doktorander ur olika vinklar och med på olika perspektiv.
Ansvar och egenansvar är något bra, och något vi bör se mera av. Den forskarstuderande
bör i högre utsträckning medverka i projektansökningar etc. Dessutom bör kraven vara
tydliga från början. Det ska inte råda några tvivel om vad som förväntas av den
forskarstuderande (och handledaren).
Glädjande nog har en dedikerad forskarutbildningsansvarig nyligen (september 2008)
utsetts.

3.3

Mål, mått, aktiviteter och tidsplan

Mål: Mängden publikationer och citeringar ökar väsentligt jämfört med
dagens nivå
Mått och tidsplan:
- Under 2009 publicerar seniora forskare och doktorander enligt aktivitet nedan
- Under 2010 har citeringar ökat med 50% jämfört med nivån 2007
Aktiviteter:
- Alla seniora forskare vid LTU Skellefteå publicerar minst en journalartikel eller två
konferensbidrag per år
- Alla doktorander vid LTU Skellefteå publicerar minst en journalartikel eller två
konferensbidrag per år
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Mål: Öka genomströmningen för doktorander vid LTU Skellefteå
Mått och tidsplan:
- Från 2009 och framåt: Inga avhopp från forskarutbildningen, dvs. alla fullföljer sin
utbildning till doktorsexamen
- Från 2009 uppger varje forskarstuderande i en årlig medarbetarenkät att de ingår i
en grupp med andra forskare inom sitt ämne
- Från 2010 är nettostudietiden 4 år för alla forskarstuderande
Aktiviteter:
- Individuell studieplan uppdateras årligen och används som ett planerings- och
uppföljningsverktyg (och inte som ett rent administrativt dokument)
- Handledning i skriftligt dokumenterad form genomförs varje månad
Mål: Vid LTU Skellefteå är doktoranderna nöjda med sin utbildning, har en
verklighetsanknuten utbildning, är attraktiva på en extern arbetsmarknad
samt är vana att både samarbeta och arbeta självständigt, initiera projekt
och kommunicera forskningsresultat till bredare målgrupper
Mått och tidsplan:
Under år 2009:
- har alla forskarstuderande presenterat sin forskning populärvetenskapligt minst en
gång.
- har alla forskarstuderande deltagit i minst en internationell konferens.
- har alla doktorander planerat sin forskarutbildning så att ledarskapsutbildning och
pedagogikutbildning ingår.
- har alla doktorander undervisat i minst en kurs.
- har alla tredje- och fjärdeårsdoktorander skrivit minst en projektansökning.
- är alla tredje- och fjärdeårsdoktorander mentor till minst en nyantagen doktorand.
Aktiviteter:
Alla:
- forskarstuderande presenterar sin forskning populärvetenskapligt minst en gång per
år för en bredare publik
- forskarstuderande deltar i minst en internationell konferens årligen
- forskarstuderande har genomgått ledarskapsutbildning
- forskarstuderande har genomgått pedagogisk utbildning
- forskarstuderande medverkar i undervisning vid minst ett tillfälle (minst en kurs)
per år
- tredje- och fjärdeårsdoktorander medverkar till institutionens forskningsfinansiering
(dvs. är med och skriver projektansökningar, etc)
- tredje- och fjärdeårsdoktorander är mentor till minst en nyantagen doktorand

22

Förslag till handlingsplan för utveckling av LTU Skellefteå

4

Samverkan

Samverkan vid LTU Skellefteå syftar till att säkerställa tillgången på kapital och personal i en
föränderlig omgivning för att kunna generera tekniska resurser för en hållbarare värld med hjälp av
en genomarbetad strategi gällande externfinansiering, samarbete med institutionerna i Luleå, externa
företag, andra skolor mm. Detta sker genom en anpassning av teknikkunskaperna för verkliga
situationer att kunna prediktera och fånga samhällets utvecklingstendenser samt att verka och synas i
ett samhälle präglat av frågor runt teknik och klimat

4.1

Nulägesanalys

Samverkan är idag en integrerad och viktig uppgift för universiteten. Sedan slutet av
1990-talet skall vi arbeta med samverkansfrågor som en s.k. tredje uppgift vid sidan av
utbildning och forskning. Uppgiften förutsätts finansieras via externa medel eller som en
del av ersättningen för utbildning resp. forskning. Det saknas alltså öronmärkta medel
från statsmakternas sida för samverkansuppgiftens genomförande.
LTU har sedan starten 1971 varit bra på samverkan med omgivande samhället i form av
direkta företagssamarbeten, samarbeten med regionen (kommuner, länsstyrelser,
landsting), samarbeten med skolväsendet och dialog med allmänheten. En
framgångsfaktor har varit den stora mängd centrumbildningar som finns vid LTU.
Om LTU anses bra på samverkan vill vi hävda att LTU Skellefteå är ännu bättre.
Samarbetet på Campus med de andra aktörerna som finns på plats (Campusutveckling,
VUX och KY inom Skellefteå kommun samt Umeå universitet) är välutvecklat.
Branschsamarbeten med forskningsfokus är starka inom trä-, it-, elkraftområdena och
tidigare
har
också
samarbeten
funnits
inom
musik,
fritid,
m.m.
Kompetensförsörjningsfrågor och utbildning diskuteras också flitigt med dessa branscher.
Samverkan med grund- och gymnasieskolor är och har varit väl utvecklat med bl.a.
lärarutbyte, rekryteringsaktiviteter, vidareutbildning av lärare. Vi bedömer att ortens
litenhet snarare positivt än negativt påverkar våra möjligheter att samverka med det
omgivande samhället.
Vidare har institutionen i Skellefteå profilerat sig som föregångare inom sina
teknikområden och därigenom skapat både en medial samhällelig uppmärksamhet och ett
intresse från finansiärer. Därigenom så har bland annat två generationer av
datortomografer för träforskningsändamål kunnat finansieras och forskning på både
mobila system, elmiljö och datorspelsuveckling startats.
Ett bra exempel på hur samverkan kan fungera i en centrumbildning är TräCentrum
Norr (TCN). Deltagande företag i TCN, och som också bildar styrelsen, är Holmen
Skog, Lindbäcks Bygg AB, Martinsson Group AB, Norra Skogsägarna, Norvag
Byggsystem AB, SCA Forest Products AB, Setra Group AB, Sveaskog AB, Sågab,

23

Förslag till handlingsplan för utveckling av LTU Skellefteå

AB Älvsbyhus. Dessutom ingår Luleå tekniska universitet (LTU), Skellefteå kommun
samt Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten.
Idén är att näringsliv, samhälle samt forskning och utveckling inom regionen skall
samverka inom TräCentrum Norr för att med träindustrin som bas generera tillväxt,
sysselsättning samt hållbar utveckling i regionen. ”Det gemensamma målet för alla
intressenter i TräCentrum Norr är en svensk träindustri som genom nya/utvecklade
produkter, system och tjänster kan öka förädlingsvärdet och stärka konkurrenskraften till
gagn för såväl företagen som hela samhället.” (från TCNs hemsida; www.ltu.se/ske/tcn)
En viktig egenskap hos en centrumbildning är att näringsliv, samhälle samt universitet
ingår både som finansiärer, beställare, utförare och slutkund i olika stor grad där
samverkan och kompetensutveckling är viktiga faktorer. På hemsidan kan man läsa att
”TräCentrum Norr skall vara ett dynamiskt och innovativt samverkansforum med fokus
på fem strategiska aktiviteter:
- Branschgemensam behovsmotiverad FoU inom hela trävärdekedjan
- Koordinering och kompetensutveckling
- Fördjupad samverkan mellan forskning och näringsliv för att uppnå och
utveckla en stark, behovsmotiverad FoU-verksamhet
- Nätverk som ökar kreativitet och utvecklingskraft
- Generera nya idéer och problemlösningar samt bidra till synergier mellan företag
Finansieringen kommer idag till 25% från LTU och 25% från offentlig finansiering samt
50% från industrin. Detta upplägg gör det möjligt att ”växla upp pengarna” vid
forskningsansökningar. Företagen inom TCN har utlyst ett stipendium till den som väljer
att läsa träteknik vid LTU och stöttar på detta sätt förutom forskning även direkt
studentrekrytering och i förlängningen kompetensförsörjningen inom branschen.

4.2

Mål, mått, aktiviteter och tidsplan

Mål: Utveckla och skapa fler centrumbildningar där LTU Skellefteå möter
samhälle och näringsliv i en konstruktiv dialog och aktivt samarbetar
med varandra.
Mått och tidsplan:
- Under 2009 skriva ansökan för att få finansiering till en person som skall bygga upp
centrumbildningar inom elmiljö/elkraft resp. datorspelsutveckling resp. utvecklar
CDTs (Centrum för distansöverbryggande tekniks) verksamhet i Skellefteå
- Under 2010 arbetar en person med att marknadsföra centrumbildningarna inom
universitet, samhället och näringslivet. Ansökning om medel till centrumbildningarna söks bland intressenter
- Under 2011 startas centrumbildningarna
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Aktiviteter:
- Utveckla en gemensam vision och samordna de utvecklingsresurser som satsas
inom regionen med syftet att få till stånd en ökad innovationsförmåga och större
avkastning på de enskilda insatserna
- Inom centrumbildningarna aktivt verka för att hitta och lösa branschspecifika
problemställningar och tillföra universitet, samhället och näringsliv resultatet
- Verka aktivt till en uppväxling av det tillgängliga kapitalet som motfinansiering vid
ansökningar
Mål: Att ordna med erfarenhetsutbyte mellan näringsliv och universitet
respektive olika universitet. Vi sköter omvärldsbevakning effektivare.
Mått och tidsplan:
Under år:
- 2009 påbörjas en ny utbildning med ett annat lärosäte
- 2009 samverkar vi med minst tre företag om kompetensutveckling i deras egen
verksamhet
- 2009 har vi publicerat 5 debattartiklar, varav 2 i nationell press
(DN, Svd, DI, Ny Teknik, etc.).
- 2010 har vi minst tre yrkesverksamma på plats deltid i vår verksamhet/våra projekt.
- 2010 har antalet industridoktorander ökat med 50%.
- 2010 har vi publicerat 10 debattartiklar, varav 5 i nationell press
(DN, Svd, DI, Ny Teknik, etc.).
- 2011 har verksamheten utvecklats till en ”kurs- och konferens”-enhet i Skellefteå.
Aktiviteter:
- Att erbjuda företag att kompetensutveckla sin personal. Exempelvis lånar företaget
under två dagar i veckan ut en person till universitetet, personen arbetar
tillsammans med universitetets personal med branschspecifika problem
- Anordna ömsesidiga studiebesök på företag och universitet
- Anordna gemensamma seminarier med deltagande av olika företag och
universitet
- Följa nyhetsförmedlingen och spegla denna i valet av forskningsinsatser och
utbildningssatsningar
- Medverka i samhällsdebatten genom debattartiklar
- Anordna gemensamma seminarier med deltagande av olika företag och universitet

25

Förslag till handlingsplan för utveckling av LTU Skellefteå

26

Förslag till handlingsplan för utveckling av LTU Skellefteå

5

Kultur

”Den medskapande människan påverkar, låter sig påverkas och vägleds av sin egna värderingar och
val, som prövat och ständigt omprövas i gemenskap med andra”(Eklund et al 1998).
I boken Den medskapande människan (Eklund et al 1998) påpekar författaren att man som
vuxen alltid har ett val. Medarbetaren kan alltid ta ställning för det som man personligen
anser vara viktigt att arbeta för på sin arbetsplats, kultur, arbetsmiljö etc. Var och en kan
med andra ord, i hög grad påverka och skapa sin egen och andras arbetsmiljö, i både
negativ och positiv riktning. På samma sätt som en enskild individ kan skapa negativ
stämning i en grupp kan man neutralisera detta genom sitt eget positiva agerande. Det
krävs dock en viss ryggrad för att orka med detta om man hamnar i ”fel sällskap”.
En kultur behöver också förvaltas och utvecklas hur bra den än anses vara.
Ett modernt ledarskap måste med öppna ögon se hur medarbetarna mår och fungerar,
inte enbart studera ett defensivt mått på sjuktalet. Inte minst viktigt är det att ge resurser
och stöd så att alla medarbetare kan påverka sin och andras arbetssituation.

5.1

Nulägesanalys LTU

I LTU:s dokument ”Prioritering av mått i styrmodellen för 2008” återfinns arbetsklimat
inom fokusområdet Kultur. Framgångsfaktor/Mål i detta fall ska vara ett ”Tydligt och
ansvarstagande ledarskap och medarbetarskap”.
Det ledarskapet ska då skapa och förhoppningsvis även upprätthålla följande:
”Vårt arbetssätt stimulerar till samarbete, respekt, tillit och öppenhet där vi tillåter risktagande och
värdesätter varandras kompetenser och framgångar”.
”Våra medarbetare och studenter är aktiva, tar initiativ och ansvar för verksamheten”.
”Vi attraherar de bästa medarbetarna”.
De mätbara mått som anges i dokumentet är:
-

Sjuktal
Arbetsklimat
Bemanningsgrad
Medarbetarsamtal
Samarbete
Ett universitet

Av dessa 6 mått kan de fyra förstnämnda tydligast kopplas till den enskilde medarbetarens
arbetsklimat medan ”Samarbete” och ”Ett universitet” kan ses som ett mått en
övergripande universitetskultur. Dessa två faktorer ger dock även i många fall genomslag
i den enskilde medarbetarens arbetssituation.
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I det gällande styrdokumentet för institutionerna (2008) har dock de till antalet 4
arbetsmiljörelaterade måtten för närvarande minskats till att enbart omfatta personalens
sjuktal beskrivet i andel sjuktimmar av totalt antal arbetade timmar.
En av de framgångsnycklar som framhålls och betonas i LTU:s utvecklingsarbete fram till
2011 är att vi måste se oss som Ett universitet trots att vi är geografiskt utspridda över två
län. I LTU 2011 beskrivs framgångsnyckeln ”Ett universitet” på följande sätt:
- Vi är Ett universitet och det gör oss starka. Vi har en organisation och en kultur som stöttar vår
verksamhet – något som ger en tydlig struktur, tydliga beslutsvägar, effektivitet och förenklar för
alla. Samverkan inom hela universitetet är avgörande för vår konkurrenskraft.

5.2

Nulägesanalys LTU Skellefteå

Arbetsklimat och kultur vid LTU Skellefteå kan med goda skäl betecknas som mycket
god. Sjukfrånvaron är låg, möjligtvis på grund av att ”sjuknärvaron” är hög. Vi stannar
kanske inte alltid hemma fastän vi borde när vi är sjuka. Vårt sätt att mötas över
avdelningsgränserna under raster och måndagsmöten i ett gemensamt personalrum ger en
samhörighetskänsla och ett engagemang på en personlig nivå mellan alla
personalkategorier.
Generellt visar intervjusvaren från ledningsgruppens medlemmar att man ser just
medarbetarnas engagemang och vår samarbetsinriktade kultur som en mycket stark orsak
till LTU Skellefteå framgång. Skellefteå ger på många sätt devisen ”Ett Universitet” ett
ansikte. Trots att institutionen består av 6 st avdelningar och ytterligare
projektgrupperingar, med i vissa fall stora skillnader i inriktning och mellan
forskningsområden, så fungerar institutionen med beröm godkänt som ”En institution”
utan vattentäta skott och med ett stort fokus på att samarbeta med hela LTU, andra
universitet och näringsliv.
Även om läget är gott så finns det ändå förbättringspunkter att arbeta med. Speciellt några
områden behöver uppmärksamhet för att ytterligare flytta fram LTU Skellefteås position
vad gäller konkurrenskraft, kvalitet och medarbetarnas engagemang och inte minst, för
att bibehålla drivkraft och kontinuitet.
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5.3

Samarbete på jämlika villkor

I intervjuer och diskussioner framkom det att på grundutbildningssidan och bland delar
av administratörerna, men även i viss mån inom forskningssidan, upplevs problem med
ojämlika arbetsvillkor mellan LTU Skellefteå och institutioner i Luleå som ett hot mot
LTU Skellefteå.
Exempel ur intervjusvaren:
- Folk i Luleå kan stoppa kurs eller doktorand
- Institutionen för …. i Luleå för stor och stark och för de om är beroende av den avdelningen
- Vi har doktorander här men fakultetspengar går till Institutionen för ….. i Luleå
- Internkonkurrens
- Samverkan med t.ex. Institutionen för …… fungerar inte så bra
- Beslut uppifrån i organisationen som ej kan påverkas
- Revirtänkande
- Beslut fattas i Luleå utan att inse konsekvenserna för oss.
- Avståndet till Luleå
- Vi får inte alltid jämställda arbetsvillkor från våra samarbetspartners på institutionerna i Luleå
- Det ses som en merkostnad att hålla kurser i Skellefteå
Vid neddragningar och omorganisationer av den typ som just nu pågår (Oktober 2008)
inom universitetet uppstår lätt revirtänkande och ingränsning av egna intressen. Att detta
i dagsläget upplevs som ett hot mot LTU Skellefteå framgår tydligt i intervjuerna med
nyckelpersonerna inom LTU Skellefteå. Redan i medarbetarenkäten från 2007 som
redovisas i avsnitt 5.6 ger personalen vid LTU Skellefteå samhörighetskänslan och
Teamkänsla med LTU Luleå ett klart ”Icke Godkänt”. En sammanfattande tolkning blir
då att många medarbetare vid LTU Skellefteå anser att visionen ”Ett universitet” idag
enbart existerar i teorin eller möjligtvis i bästa fall på ledningsnivå. Noteras bör att
enkäten genomfördes innan de stora omorganisationerna påbörjades.
Minns visionens ovanligt tydliga ord om nyckelfaktorer för framgång: ”Tydlig struktur,
tydliga beslutsvägar, effektivitet och förenklar för alla. Samverkan inom hela universitetet är
avgörande för vår konkurrenskraft.
Alltför ofta saknas ett internt kundperspektiv och en samsyn över institutionsgränserna
om vad som är det gemensamma målet. Detta skapar onödig frustration och skadar
engagemanget hos medarbetarna. Framgångsrik samverkan kräver också dubbelriktad
kommunikation och fingertoppskänsla. Vid tillfällen när LTU (Luleå) äger en kurs som
även ges på distans ska naturligtvis studenterna på andra campus ges likvärdiga resurser
och möjligheter. Så är det inte alltid idag och där det fungerar är det på grund av att
enskilda personer insett sitt ansvar.
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Dessutom måste det skapas en gemensam samsyn mellan alla som på något sätt är
involverade i kursen på hur den ska genomföras, ansvarsfördelning och fördelning av
ekonomiska resurser. Allt detta måste även ske i god tid före kursstart. Den stora och
verkliga förlusten för universitetet inträffar när våra studenter inser bristerna eller att man
särbehandlas negativt. Ett visst arbete pågår för att definiera roller och ansvar vid
samarbete mellan campusorterna men fortfarande är tankesättet med ”Ett universitet”
inte tydligt överordnat avdelningarnas och institutionernas ekonomiska (revir)tänkande.
Universitetsstyrelsens uppdrag att förändra LTU:s organisation för att balansera ekonomin
är tydligt och i de allra flesta fall accepterat av medarbetarna. Däremot är det inte tydlig
kommunicerat från styrelse eller rektor huruvida man anser att visionen om ”Ett
universitet” överordnat ska tillåtas styra förändringsarbetet.
LTU Skellefteå ligger geografiskt sett ”Off Campus Luleå” och detta ger i många
avseenden ojämlika arbetsvillkor. Dessutom ligger Skellefteå i ett annat län men enligt
tillförlitliga källor är det geografiska avståndet lika långt vare sig Skellefteås personal åker
norrut till Luleå eller att personal från Luleå åker till Skellefteå. En studie av
resandefrekvensen mellan de båda campusorterna torde däremot visa att det mentalt är en
betydligt längre sträcka att åka norrifrån. Däremot är det mest naturligt för
Skellefteåområdets studenter att åka söderut till Umeå även om avståndet till Luleå nära
nog är exakt det samma. Det handlar med andra ord i båda fallen och i mycket hög
grad om en mental inställning till vad man enskilt eller gemensamt vill åstadkomma, vare
sig det berör ledarskaps-, utbildnings- eller forskningsfrågor med stor lokal/regional
anknytning. ”It takes two to Tango!”
Vad gäller samarbete på jämlika villkor så är det upp till rektor att tydligt definiera vilken
kultur som ska gälla och sedan skapa, sälja in och upprätthålla en policy för alla
institutioner och prefekter. En beslutad policy måste även ges resurser och styrmedel så
att de aktiviteter som behövs kan genomföras för att t.ex. samarbete mellan campusorter
ska fungera. Det är därför mycket viktigt att ge all personal som har någon form av
samarbete över gränser möjlighet att se och förstå varandras arbetsvillkor.
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5.4

Befattningsbeskrivningens vara eller inte vara

En skillnad mellan den akademiska världen och företagsvärlden finns i synen på tydlighet
kring vad som medarbetaren arbetsuppgifter egentligen omfattar och hur det ska
beskrivas för medarbetaren. Inom industri- och tjänstesektorn finns lagstiftade krav på
befattningsbeskrivningar som noggrant beskriver rollen i organisationen, ansvar och
befogenheter. Inom t.ex. den tunga industrin styr detta mycket tydlig vilka
arbetsuppgifter man tillåts utföra inom varje befattningssteg. Det innebär dessutom att
ledningen måste säkra att viktig information och säkerhetsregler slussas vidare till ny
personal. Befattningsbeskrivningarna blir här en trygghet som medarbetarna kan luta sig
mot eftersom alla vet vad som förväntas inom respektive befattning, ansvarsfördelning
mellan befattningar och att när personal byts så måste stafettpinnen lämnas över på ett
tydligt sätt. Här har universitet definitivt någonting viktigt att lära av omvärlden.
Inom universitet finns det finns tydliga befattningsbeskrivningar på ledningsnivå.
På institutionerna kan det däremot finnas mera informella befattningar och där ses
befattningsbeskrivningar som en begränsning eftersom som det ofta hävdas att man sätter
upp staket och begränsar medarbetarnas kreativitet. Det synsättet skapar dessvärre också
problem eftersom det många gånger blir otydlig och förvirrat kring ansvarsområden och
befogenheter - en förvirring som dessutom ofta hårdast drabbar det sista ledet av
medarbetare i produktionskedjan. De som i slutligen drabbas av en otydlig organisation
är våra studenter/ambassadörer. Rätt skriven och nyttjad ska befattningsbeskrivningen
stötta, inte begränsa. Används den som svepskäl för begränsa ens arbete ligger nog
problemet mest hos den enskilde eller i den rådande arbetssituationen. Avskaffandet av
studierektorerna är ett exempel på förändringar där avsaknaden av tydliga
befattningsbeskrivningar gjort det onödigt komplicerat för nya befattningshavare men
även för beroende funktioner. Vem ansvarar för vad? Fortfarande efter flera år med ny
organisation finns glapp, tydligast blir detta inom grundutbildningen när uppdragen
överskrider institutions- eller avdelningsgränser.
Ett inte helt ovanligt argument från de som ser befattningsbeskrivningar som någonting
negativt är att det blir en inskränkning i den akademiska friheten. Akademisk frihet
handla om frihet att utforma sin forskning eller hur man vill undervisa, inte om att alltid
kunna göra vad man vill i organisations- eller ledarskapsfrågor. Att åberopa den
akademiska friheten i dessa fall blir mera en flykt från ansvaret för sina medarbetares
arbetsförhållanden och därmed inte ett argument i linje med vad som förväntas av ett
modernt ledarskap.
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5.5

Arbetsmiljö och frisktal

Det arbetsmiljömått som för närvarande årligen rapporteras till rektor anger sjuktalet för
personalen. Sjuktalet är dessvärre ett trubbigt och defensivt mått som bör omvärderas.
Inom industrin fokusera man alltid med att öka måttet tillgänglighet, vilket tydligare
signalerar vad som är intressant. En mera offensiv signal inom LTU är därför att använda
måttet frisktal och att man vill arbeta för att förbättra och öka måttet.
Oavsett vilken definition man väljer att använda är måttet ändå alltför trubbigt. Om
medarbetarens arbetssituation är så belastad att den leder till sjukskrivning och enbart
mäter detta, blir arbetet defensivt eftersom skadan redan har skett. Fokus måste därför
ligga på att förebygga problem och att mäta medarbetarnas tillfredsställelse med
arbetssituationen eller kanske rentav mäta livsglädje när man går hem för dagen. Detta
görs då lämpligast med medarbetarenkäter, utvecklingssamtal och årliga hälsokontroller
för att i tid fånga upp problem. Erfarenheten visar dock att om arbetsklimatet mellan chef
och medarbetare blir alltför kyligt så fyller utvecklingssamtalen inte alltid sin funktion. Ett
modernt lyssnande, empatiskt och agerande ledarskap är dock alltid en bra grund för ett
gott arbetsklimat.
Ett bra exempel på aktiv arbetsmiljöinsats från LTU:s sida är friskvårdstimmarna. Vid
LTU Skellefteå är dock signalerna från de som ansvarar för friskvårdsaktiviteterna att det
är relativt få som utnyttjar sin två timmar per vecka. En orsak som ofta nämns är att
arbetet alltid måste utföras inom en viss begränsad tid och väljer man att motionera på
arbetstid så får man istället arbeta motsvarande timmar på kväll eller helg. En alltför hög
beläggningsgrad för medarbetarna motverkar därmed en bra och aktiv insats.
Något definitivt mått på hur många som nyttjar möjligheten till motion på arbetstid finns
inte eftersom nyttjade friskvårdstimmar inte bokförs separat utan ligger dolda i den
allmänna tidbokföringen. Här finns en motstridig vilja mellan ansvariga för friskvårds–
aktiviteterna och de ekonomiansvariga.

5.6

Medarbetarenkäter

LTU Skellefteå genomförde den senaste medarbetarenkäten februari 2007. Frågorna i just
denna enkät fokuserade mycket på behovet av information och informationsspridning
men även faktorer som teamkänsla, fysisk arbetsmiljö och ledarskapet utvärderas. En stor
del av enkäten avhandlade också frågor om arbetsuppgifterna, egenkontroll,
arbetsgemenskap, arbetsbelastning, framtidsförhoppningar och relationen till
arbetsledning.
Informationsspridning är ett ämne som engagerar de flest och alla vill vi ha informationen
på vårt sätt. Måndagsinfo är ett stående inslag om utan tvekan uppskattas av
närvarofrekvensen att döma. Dessvärre missar vi alltför ofta att berätta om de positiva
händelserna för enskilda personer. Alltför ofta handlar det enbart om ekonomi och
överlevnad. Ibland försvinner även tråkiga men viktiga nyheter, kanske för det inte är så
roligt att berätta om ev. motgångar.
32

Förslag till handlingsplan för utveckling av LTU Skellefteå

Måndagsinfo är ett bra sätt att informera men alla kan inte vara med och därför behövs
alternativa kanaler. I Skellefteå sammanfattas muntlig information i ett veckomail. Den
webbaserade informationen kan däremot bli bättre och här finns det redan ett bra
exempel från avdelning för Trä- och bionanokompositer på hur en attraktiv och ständigt
uppdaterad hemsida kan vara ett ansikte ut mot omvärlden. Hemsidan är ett alltför
underskattat medel att sprida vårt arbete men den är lika väl lämpad för att visa att vi är
stolta över det vi är och gör.
En brist i sammanställningen av enkäten är att det inte finns något mätbart värde som kan
utvärderas och jämföras med kommande enkätresultat. Ett gemensamt och enhetligt
dokument för hela LTU bör finnas som bas för respektive institutions medarbetarenkät.
Det grunddokumentet kan sedan vid behov kompletteras med institutionsspecifika
frågor.
Presentation av resultaten kan till exempel göras med mall liknande den som Medicinska
Specialkliniken vid Östergötlands landsting använder (Figur 2). Den mallen ger en mera
nyanserad bild på situationen i jämförelse med ett enkelt medelvärde.

Medicinska Specialistkliniken - Balanserat styrkort 2007 - Medarbetare
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Figur 2. Mall för presentation av styrkortsmått för området ”Medarbetare”.
Medicinska Specialistkliniken vid Östergötlands landsting.
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Det finns även andra områden där vi kan bli bättre. Introduktion av nyanställda,
mentorskap och förbättringar i doktorandprocessen är bara några exempel. Idag finns
vissa brister i rutinerna för att introducera nyanställda När vi anställer medarbetare från
andra länder krävs ytterligare stöd och introduktion om hur vårt samhälle fungerar. T.ex.
saknar man ofta ett personnummer i början av sin anställning vilket kan ställa till problem
vid sjukdom eller akuta sjukbesök.
Slutbetyget från enkäten visar på en medarbetarskara som i stort är nöjd men att det
också finns resultat som sticker ut. Samhörigheten och teamkänslan med LTU i Luleå är
en sådan fråga där 25 av 40 svar ger underbetyg (Betyg 1 eller 2 av 5). Med andra ord
upplever man att vi inte fungerar som ”Ett universitet” eller ges möjlighet att samarbetar
på jämlika villkor. Engagemang, kreativitet och trivsel går hand i hand det är viktigt att
ständigt arbeta för att bibehålla och utveckla (odla) vår kultur.
Det är också viktigt att inse att även om det idag enbart är sjuktal som mäts så påverkar
även de övriga fem måtten vår dagliga arbetsmiljö. Inte minst målen Samarbete och Ett
universitet är på goda grunder nyckelfaktorer för LTU Skellefteås framgång i framtiden.

5.7

Kompetensförsörjning - Nulägesanalys LTU

Nya krav innebära att institutionerna måste se över sin kompetensnivå för att uppfylla
beslutade kriterier. LTU har liksom landets alla lärosäten fått ett uppdrag av regeringen
att utarbeta forsknings- och utbildningsstrategi för det egna lärosätet. LTU:s strategi ska
beskriva vår vision för perioden 2009 – 2012. Som ett resultat av styrgruppens arbete har
rektor beslutat att fastställa LTU:s kriterier för utbildning på grund- och forskarnivå samt
reviderade kriterier för prioriterade områden och utvecklingsområden (Rektorsbeslut
protokoll nr. 191-07). Detta innebär att vissa fastställda kriterier ska uppfyllas på
grundläggande respektive avancerad nivå vad avser strategisk betydelse, lärarkompetens
och kapacitet samt samhällelig relevans för att starta och genomföra utbildningar.
Generellt innebär detta ett genomgående krav på att alla utbildningar som leder till
examen ska ha en strategisk betydelse för universitet med en tydlig koppling till
universitetets vision, framtidsbild, övergripande mål och profil. Generellt gäller också att i
normalfallet ska programkoordinator vara lektorskompetent samt att utbildningen ska
vara relevant ur ett avnämar- och samhällsperspektiv,
Utbildning på grundnivå får bedrivas om man kan skapa en sammansatt grupp av
disputerade förutsatt att två av dessa har disputerat inom huvudområdet och att minst 6 st
finns inom närliggande huvudområden. Om inte den konstellationen kan skapas måste
man uppvisa en mycket stark forskningsmiljö med minst 10 disputerade inom det
aktuella huvudområdet.
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För att bedriva utbildning på avancerad nivå ska det finnas minst ett professorsföreträtt
ämne med forskningsöverbyggnad i huvudområdet. Dessutom ska minst 2
docentkompetenta lärare vara knutna till huvudområdet och vara anställda vid
universitetet. Docentkompetens krävs för examination av kurser inom huvudområdet
och examensarbeten ska handledas av forskarutbildade lärare.
Examensinriktade utbildningar på grund- eller avancerad nivå ska ha en nära knytning till
forskarnivå. På grundnivå innebär detta att det ska finnas forskning inom det egna
huvudområdet eller inom närliggande områden. För avancerad nivå krävs
forskarutbildnings- och forskningsmiljö inom huvudomådet vid lärosätet och att det
tydligt framgår hur studenterna får del av denna miljö.
Definitionen av begreppet huvudområde upplevs dessvärre inte vara helt entydig och det
ger utrymme för tolkningar av vilka krav som kommer att ställas på respektive
utbildningsprogram.

5.8

Kompetensförsörjning - Nulägesanalys LTU Skellefteå

För LTU Skellefteås utbildningar på grundnivå kan detta innebära ett konkret krav på att
disputerade lärare måste anställas inom avdelningen för underhållning och fritid. I
dagsläget finns 3 st disputerade lektorer men ingen är disputerad inom spelutvecklings-,
grafik- eller scenografiområdet. Ett långsiktigt arbete har startats för att meritera
medarbetare och att knyta externa resurser till utbildningen. En tjänst som konstnärlig
lektor/ adjunkt inom området spelutveckling söktes för ca. 2 år sedan. Vi det tillfället
anställdes en universitetsadjunkt.
Avdelningen för Mobila nätverk och Programutveckling har för närvarande två
disputerade lärare varav en är docentmeriterad. Avdelningen är dessutom nära knuten till
avdelningen för Systemteknik i Luleå som har närliggande kompetensområden och
utbildningar. För närvarande finns tre st. aktiva doktorander varav en avlägger licentiat
examen under oktober 2008.
Träforskningsområdet, Träteknik, Träfysik samt Trä- och bionanokompositer har i
dagsläget tillsammans 14 disputerade medarbetare varav 4 st arbetar med sin
docentmeritering. Kriterierna för att bedriva utbildning på avancerad nivå kan därför
anses som uppfyllda.
Inom LTU:s centrumbildning TräCentrum Norr finns idag ett behov av forskarutbildad
personal för att leda och bemanna projekt. Antalet personer som är tillgängliga är alltför
få och därför sker en förskjutning av projekt och finansieringspengar till SP Trätek. En
högre andel projektinriktade seniorforskare skulle medge högre nyttjande av t.ex. Mål 2pengar inom LTU Skellefteås ram.
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5.9

Entreprenöriella i tanke och handling

För att få en bild av LTU Skellefteås entreprenöriella status och kompetens föll det sig
naturligt att intervjua Lena Forsberg, affärscoach och Skellefteås representant inom
DARE-projektet. DARE betyder Development Arena for Research and
Entrepreneurship – Utvecklingsarena för forskning och entreprenörskap. Projektet
arbetar med att på olika sätt se till att olika forskningsresultat tar sig ut i världen som
konkreta affärs- och/eller produktidéer och är uppdelat i sex stycken delprojekt varav ett
omfattar LTU Innovation.
Kulturen vid LTU Skellefteå präglas sedan starten av entreprenöriellt tänkande och en
kraft som drivs av en hög grad av självtillit och ”need for achievement”. Detta har gett
institutionen en lång och viktig erfarenhet och kan innebära ett försprång som
entreprenöriell institution. Intervjusvaren som finns sammanställda i Bilaga 1 bekräftar
också att det finns en stor medvetenhet om detta.
Utmärkande drag för utbildningar och forskning är hög näringslivsrelevans, t.ex. med
tekniksatsningar inom trä, elmiljö, mobila system och upplevelseindustrin. Samarbete
med Skellefteå kommun och näringslivet har genom åren även resulterat i en
externfinansieringsgrad på ca 75% i jämförelse med cirka 60% för hela LTU.
Skellefteå kommuns och f.d. Skeria Utvecklings intresse i och stöttning av LTU:s
verksamhet får högt betyg och har genom åren i hög grad bidragit med stödjande
funktioner för att utveckla verksamheten inom Campus Skellefteå.
Nära, enkelt och öppet är Skellefteå kommuns slogan och Forsberg upplever att det även
gäller för LTU Skellefteå.
Samarbetet inom grundutbildning har pågått inom Utvind och NyExad-projekten.
Utvind innebar en rad projektsamarbeten mellan LTU Skellefteås maskiningenjörs–
utbildning, konstruktionsföretag och ett antal gymnasieskolor i och utanför Skellefteå.
Exempelvis så innebar det att maskiningenjörsstudenterna ledde konstruktionsprojekt där
man själva konstruerade, en gymnasieklass vid Balderskolan producerade CAD-ritningar
och elever i Robertsfors tillverkade delarna till produkten. Detta gav studenterna
möjlighet att tidigt arbeta med projektledning och att även skapa ett kontaktnät med
industri och skolor. Under lågkonjunktur fungerade NyExad som en sluss för studenter
under tiden mellan avslutad maskiningenjörsutbildning och deras första anställning. Inom
ramen för projektet kunde de nyutexaminerade studenterna skapa kontakter och nätverk
som senare oftast ledde till anställning.
Genomgående så finns också en lång erfarenhet av samarbetsprojekt tillsammans med
kommun, skolor och samhälle genom uppdragsutbildningar av typen INPRO.
Utbildningens syfte var att ekonomer m.fl. erbjöds möjlighet att höja sin kompetens
inom teknikområdet för att enklare få arbete inom logistik- och produktionsindustrin.
Resultatet av INPRO-utbildningen visade att de som vidareutbildade sig också blev
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attraktiva på arbetsmarknaden med sin kompetens både inom ekonomi och teknik.
Utbildningen har nyligen vidareutvecklats och ges fr.o.m. HT2008 som ett kurspaketet
där studenterna kan läsa en kombination av fristående kurser i:
- Organisationsteorins grunder
- Marknadsföring
- Inledande extern redovisning
- Modeller för intern styrning
- Datorstödd produktion och produktutveckling
- Företagsförlagt lärande (praktik)
- Logistik
- Inköp
Dessutom har LTU Skellefteå haft ett stort inflytande och drivkraft inom REGENT- och
UNITE-projekten. Dessa två projekt har sedan resulterat i DARE-projektet, ett sam–
arbete mellan LTU och Umeå universitet. DARE finansieras av VINNOVA och Mål 2.
Forsberg ser trots lovorden ändå vissa utvecklingsbehov i dagens organisation vid LTU
Skellefteå. Den är homogen och skulle behöva få större mångfald. Kön, ålder, etnicitet är
viktiga faktorer för att bygga kompetens, vilket skulle stimulera miljön.
Det entreprenöriella arbetet har också lett till ett antal kommersiella produkter som
relativt snabbt kommit ut på marknaden. Logscanner, limfri spånskiva, diagnosverktyg för
stopptidsmätning och felorsaksregistrering samt multitouchskärm är några innovationer
och produkter som tagits fram i och med forskningen vid LTU Skellefteå och i
samarbete med näringslivet.
”Ni finns för att ni vill”
Ingegerd Palmér, Rektor vid LTU 1994 – 2005
Lena Forsberg refererar till f.d. rektor Ingegerd Palmérs ord vid en institutionsdag vid
Medlefors Folkhögskola i hög grad gäller för LTU Skellefteå. Engagemanget och
drivkraften hos medarbetarna har gett den starka kultur som gör att LTU Skellefteå kan
utvecklas vidare.
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5.10

Mål, mått, aktiviteter och tidsplan

Mål: Högt Frisktal för medarbetarna
Mått: Frisktal lägst 99.x% och ingen medarbetare långtidssjukskriven pga. arbetsrelaterad
skada eller sjukdom.
Aktiviteter:
- Tydligt ledarskap
- Upprätta tydliga befattningsbeskrivningar för nyckelpersoner
- Synliggöra alla personalgruppers arbete
- Verka för samarbete med andra institutioner/avdelningar på jämlika villkor
- Tydlig arbetspolicy att upprätthålla och förbättra vårt kultur
- Ge bättre förutsättningar för ett högre nyttjande av friskvårdstimmarna
.
- Bättre introduktion av nyanställda med huvudansvarig person
- Infospridning av alla typer av nyheter
- Införa och arbeta med mentorskap för nyanställda
- Utveckla doktorandprocessen
- Utse gränsöverskridande problemlösare direkt underställd prefekt eller rektor.
Kommentar: En objektiv problemlösare kan i vissa fall behövas när/om samarbetet
mellan t.ex. doktorand och handledare eller mellan avdelningar inte fungerar.
Mål: Medarbetarenkät genomförs och presenteras en (1) gång per år.
Mått: Medelbetyg i den årliga enkäten avseende medarbetarnöjdhet om minst 4.0 av 5.0
samt 80% svarsfrekvens. Föregående års betyg blir ny referenspunkt. Införs fr.o.m. 2009.
Aktiviteter:
- Prefekten delegerar ansvaret till en person som står ansvarar för att aktiviteter och
enkäter genomförs
- Skapa gemensam enkät- och presentationsmall för LTU
- Alla resultat kommuniceras muntligt, i rapportform och så att alla enkelt kan följa
pågående aktiviteter
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Mål: Att Synas med Stolthet.
Mått: Stolthetsindex minst 4.0 av 5.0 i medarbetarenkät
Föregående års betyg blir ny referenspunkt. Införs fr.o.m. 2009.
Aktiviteter:
- Ett avsnitt av medarbetarenkäten ska spegla medarbetarens stolthet över det arbete
man utför och över vår kultur
- Attraktiv information till ungdomar, våra studenter
- Ständigt uppdaterad hemsida med populärvetenskaplig presentation av vår
forskning, resultat och tillämpningar
- Synliggöra det arbete som lärare, administratörer och tekniker utför
- Presentation av studentarbeten och före detta studenters karriär efter utbildningen
- Pågående aktiviteter synliggörs i personalrum och allmänna mötesplatser
Exempelvis: nyanställda, pågående kurser, projekt, aktuella licentiatseminarier och
disputationer etc.
- Fler pressreleaser
- Personlig poster för varje medarbetare. Skellefteå lasaretts presentation av sina
doktorander och deras forskningsprojekt är ett fint exempel
- Fler samarbetsaktiviteter av typen Dreamhack, Träfestivalen, LegoRobot etc.
- Nära samarbete med gymnasieskolorna, t.ex. collegemodellen
- Praktikantprogram för gymnasieelever

Mål: Disputerad och docentmeriterad personal på alla avdelningar för att
möta den nya kraven för att bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå.
Mått: Minst två disputerade inom ämnesområdet per avdelning och minst 1 pågående
docentmeritering per avdelning med uttalat mål att meriteras inom fem (5) år efter
disputation. Införs fr.o.m. 2009.
Aktiviteter:
- Tydligt uttalad offensiv policy och tillförda resurser för att meritera medarbetare.
- Tydlig policy för att ge doktorander lektorat och fortsatta forskningsuppdrag efter
disputation
- Skapa attraktiva undervisnings- och forskningsmiljöer för att rekytera lektorer till
ämnesområden som saknar detta i dag
- Skapa förutsättningar för att erbjuda medarbetare möjlighet till doktorandtjänst och
kurser för att få behörighet till forskarutbildning
- Skapa förutsättning för docentmeritering genom ytterligare extern finansiering
- skapa bredare rekryteringsbas för doktorander
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6

Handlingsplan

6.1

Motivering och val av prioriterade mål

I detta avsnitt återfinns de mål vi prioriterat bland de ursprungliga mål och aktiviteter
gruppen arbetat med. Våra val omfattar de viktigaste målen och aktiviteterna som vi
bedömer ger effekter på kort och medellång sikt. Turordningen i tabellen anger inte
inbördes prioriteringsordning.
Område

Prioriterat mål
1. Handlingsplanen ska användas och utvecklas

Utbildning/
Kultur

2. Alla utbildningar och kurser ska ha en forskningsöverbyggnad
Därför behövs disputerad och docentmeriterad personal på varje
avdelning för att upprätthålla forskning och för att möta nya krav
för att bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå

Utbildning

3. Öka antalet studenter på grund- och avancerad nivå vid LTU
Skellefteå

Forskning

4. Mängden publikationer och citeringar ökar väsentligt jämfört
med dagens nivå

Forskarutbildning 5. Öka genomströmningen för doktorander vid LTU Skellefteå
6. Vid LTU Skellefteå är doktoranderna nöjda med sin utbildning,
har en verklighetsanknuten utbildning, är attraktiva på en extern
Forskarutbildning arbetsmarknad samt är vana att både samarbeta och arbeta
självständigt, initiera projekt och kommunicera forskningsresultat
till bredare målgrupper
Samverkan

7. Utveckla och skapa fler centrumbildningar där LTU Skellefteå
möter samhälle och näringsliv i en konstruktiv dialog och aktivt
samarbetar med varandra

Samverkan

8. Att ordna med erfarenhetsutbyte mellan näringsliv och
universitet respektive olika universitet. Vi sköter
omvärldsbevakning effektivare

Kultur

9. Medarbetarenkät genomförs och presenteras en gång per år
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6.2
1.

Prioriterade mål med mått, aktiviteter, ansvarig och tidsplan
Mål: Handlingsplanen ska användas och utvecklas

Mått:
- Den andel av målen som är gröna, gula respektive röda vid bokslutet är ett mått på
hur väl institutionen lyckats uppfylla sina mål enligt handlingsplanen.
Ansvarig: Prefekt
Aktiviteter:
- Varje målområde får en ansvarig (utbildning, personal, forskning, forskarutbildning,
samarbete)
- Ansvarig rapporterar sin bedömning av att kunna uppfylla målet till Prefekt i
samband med varje kvartalsrapport. Trafikljus grön-gul-röd är en bra form, målet
bedömt uppfyllt, bedömt delvis uppfyllt, bedömt ej uppfyllt (se 1.3 Teori).
Materialet ligger också framme/ute/uppe så alla anställda kan ta del av det
fortlöpande. När året väl är till ända ingår trafikljuset i bokslutet.
- Vart år uppdateras handlingsplanen då ställning tas till vilka prioriterade mål som
ska gälla för kommande år. Detta sker på det första ledningsgruppsmötet efter
bokslutet.

2.

Mål: Alla utbildningar och kurser ska ha en forsknings–
överbyggnad. Därför krävs disputerad och docentmeriterad
personal på alla avdelningar för att upprätthålla forskning och
för att offensivt möta nya krav för att bedriva utbildning på
grund- och avancerad nivå

Mått och tidsplan:
- Under 2009 får alla kurser och utbildningar en forskningsöverbyggnad
- Minst två disputerade inom ämnesområdet per avdelning och minst 1 pågående
docentmeritering per avdelning med uttalat mål att meriteras inom fem år efter
disputation. Införs fr.o.m. 2009
Ansvarig: Prefekt och ämnesföreträdare.
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Aktiviteter:
- Tydligt uttalad offensiv policy och tillförda resurser för att meritera medarbetare
- Tydlig policy för att ge doktorander lektorat och fortsatta forskningsuppdrag efter
disputation
- Samarbete och anställning av deltidsprofessorer
- Skapa attraktiva undervisnings- och forskningsmiljöer för att rekrytera lektorer till
ämnesområden som saknar detta i dag
- Skapa förutsättningar för att erbjuda medarbetare möjlighet till doktorandtjänst och
kurser för att få behörighet till forskarutbildning
- Skapa förutsättning för docentmeritering genom ytterligare extern finansiering
- Skapa bredare rekryteringsbas för doktorander

3.

Mål: Öka antalet studenter på grund- och avancerad nivå vid
LTU Skellefteå

Mått och tidsplan:
- Från och med 2010 ska alla kurser och utbildningar ha minst 15 studenter.
Ansvarig: Prefekt
Mått och tidsplan:
- Alla avdelningar ska vid årsskiftet 2008/2009 presentera sina strategiska mål för att
öka antalet studenter
- Alla avdelningar ska vid årsskiftet 2009/2010 kunna redovisa ett ökat antal
studenter inom sina ämnesområden
Ansvarig: Avdelningschef
Mått och tidsplan:
- Alla professorer ska ge en internationell distanskurs inom sin spetskompetens
innan 2011 års utgång
Ansvarig: Respektive professor

Aktiviteter:
- Aktivt arbeta för samarbete med andra institutioner/avdelningar inom universitetet
när det gäller kurser och utbildningar
- Aktivt arbeta för samarbete med aktörer utanför LTU när det gäller kurser och
utbildningar
- Uppsökande verksamhet: Kompetent personal besöker presumtiva elever.
- Erbjuda vidareutbildning av personal inom industrin
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- Skapa utbildningar där studenterna kan bosätta sig i Luleå eller Skellefteå (valfritt)
och ha alla föreläsningar i studio med lärare från Luleå eller Skellefteå. En del blir
då live och en del via nätet
- Erbjuda att hålla våra kurser delvis i Luleå eller annan ort
- Engagera sig som lärare på gymnasiet via exempelvis t.ex. ett träcollege
- Utveckla distansutbildningen ytterligare
- Alla avdelningar ska vid årsskiftet 2009/2010 kunna redovisa ett ökat antal
studenter inom sina ämnesområden

4.

Mål: Mängden publikationer och citeringar ökar väsentligt
jämfört med dagens nivå

Mått och tidsplan:
- Under 2009 publicerar seniora forskare och doktorander enligt aktivitet nedan
- Under 2010 har citeringar ökat med 50% jämfört med nivån 2007
Ansvarig: Avdelninsgchef
Aktiviteter:
- Alla seniora forskare vid LTU Skellefteå publicerar minst en journalartikel eller två
konferensbidrag per år
- Alla doktorander vid LTU Skellefteå publicerar minst en journalartikel eller två
konferensbidrag per år
- Andra forskare citerar publikationer från institutionen i stadigt ökande omfattning
jämfört med nivån 2007

5.

Mål: Öka genomströmningen för doktorander vid LTU
Skellefteå

Mått och tidsplan:
- Från 2009 och framåt: Inga avhopp från forskarutbildningen, dvs. alla fullföljer sin
utbildning till doktorsexamen
- Från 2009 uppger varje forskarstuderande i en årlig medarbetarenkät att de ingår i
en grupp med andra forskare inom sitt ämne
- Från 2010 är nettostudietiden 4 år för alla forskarstuderande

Ansvarig: Forskarutbildningsledare och handledare
Aktiviteter:
- Individuell studieplan uppdateras årligen och används som ett planerings- och
uppföljningsverktyg (och inte som ett rent administrativt dokument)
- Handledning i skriftligt dokumenterad form genomförs varje månad
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6.

Mål: Vid LTU Skellefteå är doktoranderna nöjda med sin
utbildning, har en verklighetsanknuten utbildning, är
attraktiva på en extern arbetsmarknad samt är vana att både
samarbeta och arbeta självständigt, initiera projekt och
kommunicera forskningsresultat till bredare målgrupper

Mått och tidsplan:
Under 2009:
- har alla forskarstuderande presenterat sin forskning populärvetenskapligt minst en
gång.
- har alla forskarstuderande deltagit i minst en internationell konferens.
- har alla doktorander planerat sin forskarutbildning så att ledarskapsutbildning och
pedagogikutbildning ingår.
- har alla doktorander undervisat i minst en kurs.
- har alla tredje- och fjärdeårsdoktorander skrivit minst en projektansökning.
- är alla tredje- och fjärdeårsdoktorander mentor till minst en nyantagen doktorand.
Ansvarig: Forskarutbildningsledare och handledare
Aktiviteter:
Alla forskarstuderande:
- presenterar sin forskning populärvetenskapligt minst en gång per år för en bredare
publik
- deltar i minst en internationell konferens årligen
- har genomgått ledarskapsutbildning
- har genomgått pedagogisk utbildning
- medverkar i undervisning vid minst ett tillfälle
(minst en kurs) per år
Dessutom ska:
- tredje- och fjärdeårsdoktorander medverkar till institutionens forskningsfinansiering
(dvs. är med och skriver projektansökningar, etc)
- tredje- och fjärdeårsdoktorander är mentor till minst en nyantagen
doktorand

45

Förslag till handlingsplan för utveckling av LTU Skellefteå

7.

Mål: Utveckla och skapa fler centrumbildningar där LTU
Skellefteå möter samhälle och näringsliv i en konstruktiv
dialog och aktivt samarbetar med varandra

Mått och tidsplan:
- Att under 2009 skriva ansökan för att få finansiering till en person som skall bygga
upp centrumbildningar inom elmiljö/elkraft resp. datorspelsutveckling resp.
utvecklar CDTs (Centrum för distansöverbryggande tekniks) verksamhet i
Skellefteå
- Att under 2010 arbetar en person med att marknadsföra centrumbildningarna inom
universitet, samhället och näringslivet. Ansökning om medel till centrumbildningarna söks bland intressenter
- Att under 2011 startas centrumbildningarna
Ansvarig: Avdelningschef

Aktiviteter:
- Utveckla en gemensam vision och samordna de utvecklingsresurser som satsas
inom regionen med syftet att få till stånd en ökad innovationsförmåga och större
avkastning på de enskilda insatserna
- Inom centrumbildningarna aktivt verka för att hitta och lösa branschspecifika
problemställningar och tillföra universitet, samhället och näringsliv resultatet
- Verka aktivt till en uppväxling av det tillgängliga kapitalet som motfinansiering vid
ansökan

8.

Mål: Att ordna med erfarenhetsutbyte mellan näringsliv och
universitet respektive olika universitet. Vi sköter omvärlds–
bevakning effektivare

Mått och tidsplan:
Under år:
- 2009 påbörjas en ny utbildning med ett annat lärosäte.
- 2009 samverkar vi med minst tre företag om kompetensutveckling
i deras egen verksamhet.
- 2009 har vi publicerat 5 debattartiklar, varav 2 i nationell press
(DN, Svd, DI, Ny Teknik, etc.).
- 2010 har vi minst tre yrkesverksamma på plats deltid i vår verksamhet/våra projekt.
- 2010 har antalet industridoktorander ökat med 50%.
- 2010 har vi publicerat 10 debattartiklar, varav 5 i nationell press
(DN, Svd, DI, Ny Teknik, etc.).
- 2011 har verksamheten utvecklats till en ”kurs- och konferens”-enhet i Skellefteå

46

Förslag till handlingsplan för utveckling av LTU Skellefteå

Ansvarig: Avdelningschef
Aktiviteter:
- Att erbjuda företag att kompetensutveckla sin personal. Exempelvis lånar företaget
under två dagar i veckan ut en person till universitetet, personen arbetar
tillsammans med universitetets personal med branschspecifika problem.
- Anordna ömsesidiga studiebesök på företag och universitet
- Anordna gemensamma seminarier med deltagande av olika företag och universitet
- Följa nyhetsförmedlingen och spegla denna i valet av forskningsinsatser och
utbildningssatsningar
- Medverka i samhällsdebatten genom debattartiklar
- Anordna gemensamma seminarier med deltagande av olika företag och universitet

9.

Mål: Medarbetarenkät genomförs och presenteras en gång
per år

Mått och tidsplan:
- Medelbetyg minst 4.0 av 5.0 i en årlig medarbetarenkät avseende medarbetar–
nöjdhet samt 80% svarsfrekvens. Senaste enkätens medelbetyg blir nytt
refrensvärde. Införs fr.o.m. 2009.
- Att Synas med Stolthet
Stolthetsindex minst 4.0 av 5.0. Senaste enkätens medelbetyg blir nytt
referensvärde. Införs fr.o.m. 2009.
Ansvarig: Prefekt
Aktiviteter Medarbetarenkät och Synas med Stolthet:
- Skapa gemensam och vetenskapligt utformad enkätmall för LTU
- Enkätresultaten kommuniceras muntligt, i rapportform och så att alla enkelt kan
följa pågående aktiviteter.
- Ett avsnitt av medarbetarenkäten ska spegla medarbetarens stolthet över det arbete
man utför och över vår kultur.
- En ständigt uppdaterad hemsida med populärvetenskaplig presentation av våra
aktiviteter, forskning, resultat och tillämpningar.
- Att synliggöra det arbete som lärare, adminstratörer och tekniker utför.
- Att synliggöra pågående aktiviteter i personalrum och allmänna mötesplatser.
Exempelvis: nyanställda, pågående kurser, projekt, aktuella licentiatseminarier och
disputationer etc.
- Fler pressreleaser
- Personlig poster för varje medarbetare. Skellefteå lasaretts presentation av sina
doktorander och deras forskningsprojekt är ett fint exempel.
- Fler aktiviteter av typen Dreamhack, Träfestivalen, LegoRobot etc.
- Ett nära samarbete med gymnasieskolorna, t.ex. collegemodellen.
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- Praktikantprogram för gymnasieelever.
- Presentation av studentarbeten och före detta studenters karriär efter utbildningen.
- Attraktiv information till ungdomar, våra studenter.
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7

Bilagor

Bilaga 1

Sammanställning av intervjusvar från
ledningsgruppen och nyckelpersoner vid
LTU Skellefteå

Bilaga 2

Minnesanteckningar från möte med Rektor

Bilaga 3

Verksamhetsuppdrag för institutionen i
Skellefteå 2008

Bilaga 4

Medarbetarenkät Termometer 2007

Bilaga 5

Prioritering av mått i styrmodellen för 2008

Bilaga 6

Kriterier för utbildning på grund- och avancerad nivå
för prioriterade områden och utvecklingsområden

Bilaga 7

Skellefteå kommuns styrmodell
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Bilaga 1
Sammanställning av intervjusvar ledningsgrupp och
nyckelpersoner vid LTU Skellefteå.
1. Vad ser du som styrkor, svagheter, möjligheter och hot hos LTU Skellefteå?
Styrkor:
Entreprenöriella redan innan ordet upptäcktes!
Snabba och effektiva på omställning (förklaring - när formell kompetens saknas så blir
organisationen mer amöba)
Vi är entreprenöriella!
Vår kontinuerliga och goda dialog industrin
Många små grupper som jobbar med olika saker
Gott marknadsläge - vi levererar vad industrin vill
Flexibilitet
Vi har redan ett industritänk
I våra projekt och processer som LTU saknar centralt
Flexibla
Snabba
Inte prestigebundna
Mångfald
Samarbete
Flexibilitet
Flexibilitet
Öppenhet
Närhet
Labbet
Personal
samverksansklimatet (kontaktnätet; företag, länsstyrelse, kommun)
“go” och nybyggaranda (“det här är ett gäng man skulle vilja ha med om man åker till
månen”)
Trivsel
Engagemang
Skellefteåpersonl på ledande positioner i Luleå (Styrelsen, TFN)
Bra kontaktnät med Luleå och näringslivet
Utmärkt lokalt samarbetet inom Campusutveckling och med kommunen
Svagheter:
Forskningsöverbyggnad matchar inte utbildningsutbudet
Många små grupper som jobbar med olika saker
Elevtillströmningen
Möjligen lite väl diversifierade
Utlokaliseringen är ibland ett problem i sig
Smal tränisch (trä är smalt internationellt sett)
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För få doktorer och för få doktorander
Spretigt med flera inriktningar
Små, flera inriktningar
Små och diversifierade
Storlek för liten
Att vi finns i Skellefteå och inte i Luleå
Ingen civ.ing-utbildning här i Skellefteå passar i vår verksamhet
Off Campus Luleå
Ekonomin
Akademisk meritering (frånsett trä)
Svårt med lobbying
Möjligheter:
Tankarna runt ”Södra utposten”
Distansutbildningar
Spretigt med flera inriktningar
Hävda södra utposten
Att sälja LTU från andra institutioner
Samarbete med Umeå inom skog och trä (UmU, SLU)
Skapa nya stora forskningsprogram av typen SkeWood
Internationalisering
Det egna intresset kan medföra flexibilitet
Stor frihetsgrad
Samverkan med andra universitet
Närhet
Idérikedom
Samverkan inåt och utåt
Nytt forskningsområde och även populärt
FoU (stora möjligheter)
Södra utposten (Vi når LTU-studenter som inte skulle finnas annars)
Vi kan vara en expansiv “frizon” (testbed, där nya metoder etc kan få testas)
Öka antalet utbildningar på distans
Arbetet med flexibelt lärande
Södra utposten har fått legitimitet från rektor att utveckla korta kurser
Korta kurser sanktioneras på prefektnivå
Hot:
Dåliga ekonomin för LTU
Strategiska beslut
Omorganisationen i Luleå (kurs eller forskarutbildningsämne måste tillhöra docent eller
professor)
Beroende av professorer som ej egentligen har med verksamheten att göra
Folk i Luleå kan stoppa kurs eller doktorand (gäller främst avdelningarna Mobila nätverk
och programutveckling samt Fritid och underhållning)

Förslag till handlingsplan för utveckling av LTU Skellefteå

Systemteknik för stor och stark och de beroende av den avdelningen
Vi har doktorander här men fakultetspengar går till Systemteknik i Luleå
Neddragningar
Vi tänker på ett annat sätt än Universitetet
Vi måste utvecklas för att överleva
Nyckelpersoner kan försvinna
Studentrekrytering
Intern konkurrens
Få studenter
Beslut uppifrån i organisationen som ej kan påverkas
Rekrytering
Finansiering
Departementens beslut
Samverkan med t.ex. Systemteknik fungerar inte så bra
Beslut uppifrån i organisationen som ej kan påverkas
Revirtänkande
Ekonomin
Beslut fattas i Luleå utan att inse konsekvenserna för oss.
Neddragningar
Avståndet till Luleå
Vi får inte alltid jämställda arbetsvillkor från våra samarbetspartners på institutionerna i
Luleå
Det ses som en merkostnad att hålla kurser i Skellefteå
2.Hur ska vi förhålla oss till LTUs prioriterade områden resp. utpekade
områden i forsknings- och utbildningsstragier 2009-12 (inlämnat till
Regeringen i december 2007)?
Trä syns inte
Bättre kontakter med Luleå
Rating en svag punkt eftersom vi inte producerar så många artiklar
Nyckeltal för tredje uppgiften bör måtas och synas
Vi bör även kunna skapa gemensamma projekt kring basresurserna gruvor och energi
Inte drivande
Vi syns inte
Inte med i fokusgrupperna
”Prioriterade områdena (omfattar de flesta f.områden, så det är ju inte så mkt till
fokusering) och FUS, som ju kan ses som en precisering av dessa, är ju på ett sätt vindar
som blåser. Det är alltid lättare att bejaka än att bestrida. För oss handlar det ju mkt om
att ha attraktiva utbildningar och därigenom öka studentantalet”
Stor konkurrens om lite pengar, annars så passar vår verksamhet in men avståndet till
Luleå ställer till det
Det drösar in mail om lunchmöten mm inte lätt att bara tvärvaramed
Gilla läget
Södra utposten
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Vi finns här. Fånga upp studenter. Utbildning som regionen har nytta av
Se till att verka inom prio-omr
Vi ligger placerade mellan Luleå och Umeå. Ger oss en fördel som upptagningsområde
både för studenter och projekt
Vara aktiv i utvecklingsområderna som har egen budget för att få projekt osv.
Utredningen ett tvåmansarbete – otydligt
Ingen uppföljning hur vi styr mot målen
Prioriterade områden berör ej oss
Vi har Malm, trä, vatten och vind
Inspel till fakultetsnämnden runt ”trä för hållbar utveckling” (utvecklingsområde)
Inspelat i materialteknikgruppen. Utvecklingen är mera mot micro, mindre mot macro
och produktionsteknik
ProcessIT eller Hållbar resursanvändning kanske passar bättre. Dock inga kanaler
upparbetade ännu. Skrivning från US (BU09) känns bättre. Oklart läge.
Kallt klimat kunde vara ett intressant område även för vår forskning.
3. Vilka förväntningar upplever Du finns från statsmakterna och LTU på LTU
Skellefteå?
”Good enough” = så rätt som möjligt
Regleringsbreven styr och begränsar
Volymmålen i forskarutbildningen verkar viktigast.
Industridoktorander har fungerat bra
Kvalitet: Vi kanske ligger lite väl högt avseende kvalitetsmålen i forskarutbildningen. Vi
är ”dumduktiga” ibland. Ingen lic, doktor på 3 år med 3 papers tänker andra
Producera bra utbildning och forskning med ekonomi i balans.
Ibland väl mycket administration.
Ibland väl stort fokus på forskarutbildning, mindre på seniorforskning.
Följa högskoleförordningen och klara Högskoleverkets utvärderingar
Vetenskaplig överbyggnad, krav på antal professorer, ej kvalitet
GU: producera allt ni kan eftersom LTU inte uppnår takmålen
Inte så tydligt kommunicerat vad som förväntas. Nivån på antalet studenter blir vad det
blir!
Det blir tuffare, med mer och mer ifrågasättande av examensrätter
Kniven på strupen hela tiden, och därigenom grepp om vår ekonomi.
Oavbruten kvalitetsgranskning. Rektors betydelse i sammanhanget är marginell.
Höga med nytt projektlabb och personal
Producera doktorander
God externfinansiering
Publicera artiklar
Studenter
Utveckla kompetensen
Växa
Utbildning med många studenter
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Formell kompetens
Kvalitetskrav
Kraven på examination och antal examinerade
”Däremot mäts mest sådant som vi inte är så bra på. Vårt kreativa sätt att arbeta med
industriprojekt syns inte i ratingen för skrivna artiklar”
Utbildning av elkraftingenjörer och en teknikresurs på ett outforskat område
Att vara aktuella på efterfrågade teknikområden
Producera doktorer och ingenjörer.
4. Har vi tillräckliga frihetsgrader gentemot LTU centralt? Om inte, vad
behöver utvecklas?
”Som ämnesföreträdare är du din egen lyckas smed. Fixar du pengarna får du göra vad du
vill”
Vi har en väldigt hög frihetsgrad
Sanktion från styrelse och rektor för vårt sätt att arbeta
Samverkan och resursfördelning mellan institutioner
Har vi formell kompetens så har vi frihetsgrad
Det handlar om att förankra allt hela tiden
Just nu finns möjligheter och vi har rektors uppdrag att titta på hur man når nya grupper
LTU är centralstyrt och krångligt
Gilla läget. Respektera ständiga ”deadlines”
Vi får framför allt påpekanden om vi inte klarar av de ekonomiska kraven
Stort mandat
Södra utposten sanktionerat från ledningen
Off Campus Luleå kostar men måste kompenseras
Vad gäller ämnets inriktning är det stor frihet under ansvar
Nej, flest professorer vinner
5. Vilka samarbeten med andra institutioner finns idag/kan utvecklas?
Beroende av systemteknik
Samarbete med Piteå förekommer
Utvecklingsområderna viktigare
Snack om samarbete runt visualisering
Viss forskning, tekniska resurser, lokaler
Utveckling kan ske på alla fronter
Experimentell mekanik och strömningslära. Projekt på gång just nu
Skogliga delen inom SLU, kanske är vi ett hot inom t.ex. virkeslära. Två
samarbetsprojekt genomförda. Avstånd finns.
Systemteknik, IES, TFM, Hälsovetenskap, Matematik, Samhällsbyggnad, Piteå, Arbetsvetenskap Pedagogik (Fritid, tills nyss), TCN, Arena MMT
Önskvärt med ökat samarbete på grafik-, scenografi- och spel-utvecklingsutbildningar.
Vi är öppna för allt samarbete där vi kan hitta gemensamma intressen
Diskussion om att skapa ett gemensamt regelverk för kurssamarbetet måste slutföras
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Mycken samverkan är inte på jämlik grund, men om man bara hittar samverkansforum så
blir det bättre.
Gruvsidan en potential
Forskarämnen innebär samarbete Skellefteå – Luleå
Visst samarbete med träbyggnad i Luleå
Diskussioner med nationalekonomi, akustik och DMK.
6. Hur kan vi öka volymerna och höja kvaliteten/ genomströmningen i
forskarutbildningen? Hur säkerställer vi rekryteringen till forskarutbildningen?
Ökad volym kräver extern finansiering
Höja kvaliteten - genom att använda de verktyg som finns
Rekrytering = ha studenter i GU
Avstånd och samarbete, omständigheterna har skapat lösningar.
Personliga egenskaper
Kontaktytor
Kända forskare
Handledningen kan förbättras.
Fler internationella kontakter
Tydliga förväntningar på doktoranden
Styrmedel för kvalitetssäkring av processen
Bättre projektplan
Minskad ensamhet
Ökad produktivitiet
Synlighet av vår verksamhet för att öka antalet trästudenter
Studieplanen
Vi ska utse FoU-ledare
“nyexad”-konceptet för doktorander
Fler forskningsprojekt
Samverkan
Fler internationella kontakter
Sätta Skellefteå på kartan
Utbyte
Ensamhet i projekten bromsar utvecklingen och förlänger utbildningstiden.
Ökad samverkan mellan universitet, LTU:s institutioner
Fler lokala doktorandkurser och forskarskolor för att skapa kontakter
Mer branschsamverkan
Viktigt med forskarutbildningsledare med rätt kompetens
Lära sig av andra institutioner och t.ex UmU:s sätt att arbeta
Nya sätt att handleda och starta upp doktorandprojekt
Mera internationella kontakter under doktorandtiden
Masterstudenterna bas för rekrytering av doktorander
Vikande söktryck inom GU gör att det blir svårare, kan leda till ”slow start”
Nordiskt samarbete kan ge mycket
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Forskarskola intressant (sammanhållen grupp; både fysiskt och virtuellt samarbete)
Synlighet ger rekrytering
Grundutbildning
Examensarbeten
Projektarbeten
Samarbete med polymerteknik möjligt men inte helt lätt
Att hitta gemensamma projekt med finansiering är inte tvärgjort
Träteknik och Sicomp, Chalmers, SP –Trätek
Synsättet måste kanske ändras. Idag: Vi ska lösa en forskningsuppgift
Inget problem med rekrytering (15 sökande till tre tjänster)
Volymen svårt att få till om inte overhead kostnaderna på doktoranderna minskas
Inför system med SCIindex och premiera
Få ett klimat där doktorander förstår att detta är en utbildning ej anställning, dvs. kortare
tid på genomströmning
Intressanta projekt – bra rykte – uppdatera webben hela tiden
Det kommer hela tiden in förfrågningar om att komma på postdoc med mera från
människor internationellt som surfar webben
Ha bra utrustning och laboratorier
Luleå bör också ha möjlighet till dubbla examina i forskarutbildningen
7. Skulle vi kunna utveckla en gemensam forskningsprofil inom LTU
Skellefteå? Om ja, vilken?
Ev. inom ramen för Dino
Kanske svårt att få in alla tre avdelningarna i en och samma profil.Mobila Nätverk Process IT och Trä samarbetar i viss mån, så även Mobila nätverk och FUN
Svårt med profil, men i vissa projekt kan kompetenser utnyttjas bättre
Råvaruhantering, mätteknik m. distans¬kommunikation, simulering, ...
Bara möjligt inom trä.
Är en gemensam forskningsprofil inom LTU Skellefteå nödvändig?
Gemensam forskningsprofil kunde vara att styra upp reglerna för forskarutbildningen och
kanske en gemensam teoridel
UPPLEVELSE
” Nja, det är ju något som diskuteras; att det spretar är ju (också, men inte bara) en
nackdel. Men det som förenar oss är väl den närhet till tillämpning och avnämare vi har;
industrin i Norrans spridningsområde (trä, data och föralldel film)”
Tanke om samverkan finns redan i viss mån
Virtuell värld – simulering – mobila system
Serious Gaming – grafik – mobilitet
Inom trä
”Global Warming”
Säkrare hus
Miljö EMC
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8. Hur kan vi utnyttja centrumbildningar ännu bättre?
Satsa på lobbyarbete och ansökningar
EMC ett typexempel som ev. kan utvecklas på samma sätt som TCN
Ja, Elkraftcentrum Norr är möjligt
Delta mera aktivt i befintliga centrumbildningar
Utveckla fler marknadsanpassade centrumbildningar med TCN som förebild
Skapa fler forskningsprojekt i samarbete med basindustrierna
Synlighet på nationell nivå
”Vänd på frågan: Hur kan centrumbildningar använda forskningsresurserna bättre? Hur
stötta grundläggande forskning bättre? Risktagande i forskning inte självklart. ”Säkra
puckar” alltför vanliga. Centrumbildningar borde ha en eller ett par doktorander i sitt
program”
TCN fungerar bra
Centrumbildningar binder upp företagens engagemang. Viktiga då de fungerar som
motfinansiering också
Elkraft och Data är två tänkbara spår för nya
Dino-projektet
Projekt inom ett utvecklingsområde kan bli en centrumbildning i förlängningen
Centrumbildning inom trämanufaktur vore bra
9. LTU Skellefteå är/har varit starka på högskoleingenjörs- och
distansutbildningar. Hur kan vi utveckla detta?
Distans - Flexibelt
Samverkan med inst. i Luleå
”Att UmU startat maskiningenjörsutbilding i Skellefteå är en nagel i ögat. Här har
minskade frihetsgrader påverkat!”
Distansutbildning är ett måste
Fokusera mera på lägre nivåer.
Hex fyller ett behov
Samarbete med övriga Norden på den nordliga breddgraden
”Blir man för mycket diversehandel tappar man kompetens och blir konsultberoende, det
är alltså svårt hur mycket kameleont man ska vara. Hitta några profilområden som vi
driver långsiktigt.”
”Södra utposten” behöver förankras hos institutionerna i Luleå också
Vi vill – men Luleå vill inte
Nära samverkan med gymnasiet
Ska vi tillhöra Luleå?
Samverka med andra universitet
Nordisk samverkan inom trä
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10. Hur kan vi, generellt sett, öka rekryteringen till GU?
”Nordiska tänket” kan vara en framgångsväg
Större marknad - webbbaserade utbildningar (annars har vi inte råd)
Vi ska vara internationellt verksamma
Samarbete med gymnasieskolor
”Det är bara att jobba på med det!”
Synlighet
Stöd från de presumtiva arbetsgivarna
Hing är en utbildning som efterfrågas – av avnämarna, dock inte av de tilltänkta
studenterna
Vi jobbar nu med kurspaket, som går att växla upp till Hex, som går växla upp till Hing.
Allt för att minska trösklarna.
Ledningsgruppen har diskuterat att erbjuda att ta alla hing från Luleå
Distansutbildningarär nödvändigt för att överleva på sikt.
Teaserkurser distans-korta kurser för att locka till fortsättning eller fortbilda sig.
God ekonomi på distansutbildning
Förslag: alla professorer bör ha en distanskurs inom sin spetskompetens
Samverkan med VUX för att ge fler behörighet till våra utbildningar
Samverkan med gymnasieskolorna
Hitta de SYV:ar som kan och vill fungera som nyckelpersoner
Visa vad man blir efteråt
Distans teaser kurser
Webplats med kort beskrivning - kataloger till mässor
“Kom som du är, så börjar vi där”
”Det handlar om att minska trösklarna, sikta på de 930 av 1000 som inte är behöriga istf
de 70”
Marknadsföring är viktigt, även mot doktorander
Branschkontakter
Uppsökande verksamhet
Inspiratörer
Attraktiva utbildningar
Kompetent person besöker presumtiva elever
Mer studenter/alumni tillbaka till sina gymnasieskolor (+ 9-an)
11. Hur kan vi samarbeta med gymnasier, lärcentra och kommuner ännu
bättre?
Ordna besök på Institution med information (för många)
På sikt en viktig bit.
Dra lärdom av Trä-HEX
Vilja från komunerna finns men, komunerna förväntar sig annat än vi vill eller kan
leverera
Gott samarbete i Skellefteå men det kan utökas.
Studenter på nyckelposter i företagen gynnar rekryteringen ytterligare och projekt
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HEX – kan utvecklas
Lärcentra i sämre ekonomiskt läge vilket påverkar viljan att starta utbildningar.
Engagerad personal i Norsjö ger mersmak, viktigt med lokal personal som engagerar sig
och följer upp distansstudenternas situation
Samarbete med gymnasiekolan mest av goodwill
Hålla alla kanaler öppna har en hel del med kommunen att göra
”YH blir bättre än KY. Annars samma tröskel som tidigare”
Skellefteå kommun en bra partner. Ingen ko på isen!
Studiebesök och elevsamarbeten
Använd webben, levande webb!
Upprätta samverkan
Utveckla nätverket, handlingsplaner
12. Hur säkerställer vi kompetensförsörjningen internt?
Intern utbildning
Att låta de seniorer som finns utvecklas
Försörjningen säkerställd
Folk finns att tillgå även om de idag sitter på poster utanför LTU
Kontinuitet finns
Kritiskt att utveckla nya processer utan inflöde av nytt blod
Vi skulle må bra av att få in lite nytt blod
Nya och internationella nätverk för att hitta doktorander och seniorer
Behöver folk som avslutat en master och har själv ingen masterutbildning. 100p lucka.
Eventuellt gå in i ett internationellt samarbete med 4 andra lärosäten och dela en
europeisk master
”Vad är det som hindrar oss att jobba bättre med målstyrning/kvalitetssäkring?
För mkt pengar på studenterna. Sysselsatta med grundutbildningen har ej tid att umgås
eller göra så mkt annat. Men grundutbildningen kvalitetssäkrad och bra pga av närhet till
studenterna”
Ämnesföreträdare ska utse sina efterdito
“Vad erbjuder vi istf ex LiU?” Värt att fundera på det här med kompetens; är 1 st 100%
professor bättre än 10 st 10% gästdito? (De tarvar såklart någon sorts samordnare)
”En forskarassistent docentmeriterar sig. Dessutom är en lektor är på väg att
docentmeritera sig snart. Ytterligare en lektor tillkommer snart. Omprövning av ämnet är
snarare ett hot.”
Grundutbildning
Examensarbeten
Projektarbeten.
Internutbildning
Strategisk plan
Utforma mål
Intern kommunikation
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13. Hur kan vi utveckla vår interna kultur?
Tillåtande
Kommunicerande
Inga hierarkier
Duktiga akademiker är inte goda ledare
Vi har i grunden en bra medarbetarkultur men vi måste kunna bevara den över tiden
Bättre inskolning av nya doktorander och anställda.
Få doktorander känner sig som en del av arbetsplatsen.
Alla måste inse sin del och betydelse i en medskapande kultur
Kontinuitet?
Bra studentstöd men kan utvecklas ytterligare
Mångkulturell insikt behövs om hur internationella universitet arbetar. Vår norm är
kanske inte alltid bäst.
Ständiga förbättringar krävs för att ligga långt framme. Aldrig slappna av.
”Vi” och ”Dom” används för ofta.
Samverkanskultur med studenter och branscher är vår styrka men kan förbättras.
Omvärldsbevakning, ett måste.
Medarbetarkulturen bra men vi måste arbeta för att bibehålla den
Som nu prestigelöst och dynamiskt
Informell stämning, alla ska fika tillsammans. Vi är ett!
Bra kultur
Öppenhet i allmänhet
Samarbetet mellan ämnena är inte starkt idag. Integration behövs!
Medskapande
Öppna ögon
Samarbetskänsla
Medskapande
Öppna
Orädda
Säga vad man vill
14. Övriga kommentarer
MÅTTO: PENGAR IN, STUDENTER IN, STUDENTER KVAR, DOKTORER
KLAR, =ELDSJÄLAR KVAR
Avvägning Forskarutbildning <-> grundutbildning ???
”Individuella utbildningar även på bachelor- och master-nivå. Om Lernia kan, varför kan
inte vi? Spännande ur pedagogiskt perspektiv.”
Forskarutbildning och masterutbildning arbetar mot nationella och internationella
avnämare
Lägre nivåer tillgodoser regionalt behov av kompetensförsörjning
Flexibilitet är en bra strategi i sig!
Vi måste även få mäta och synliggöra det vi är bra på
Blir detta en hyllvärmare eller?

Förslag till handlingsplan för utveckling av LTU Skellefteå

Universitetet måste bestämma sig: är forskning eller utbildning prio ett?
Fortsätta att utveckla och tydliggöra datorgrafik-utbildningen
Kul att ni gör det här!
Det kan bli hårda tag framöver om utbildningssidan går bakåt och
forskningsfinansieringen kärvar. En ny huvudman kan kanske passa bättre.
Alltför mycket har utvecklats i Skellefteå, därefter flyttats till Luleå och sedan lagts ned.
LTU Skellefteås experimentella inriktning har gjort det svårt att komma in i VR och
Formas. Samhålls- och industrinyttan har dock varit hög. Internationellt erkända.
Internationell praktik kan vara intressant.

Förslag till handlingsplan för utveckling av LTU Skellefteå

Bilaga 2
Minnesanteckningar från möte med Rektor
Nationella trender, LTU generellt
- Huvudtrender: ökad konkurrens, ökat kvalitetsfokus
- Konkurrens om resurser, studenter och kompetens
Fakultetsmedel f.n. c:a 270 MSEK/år. Ej längre självklara. Hälften konkurrensutsätts.
Externfinansiering och publikationer (citeringar) som indikator. LTU kan komma väl ut
med lite tur.
Starka miljöer betonas. Vi borde ha mer VINNOVA-medel.
Rektor skriver debattartiklar om nyttoforskning, bl.a. i NyTeknik 21/8.
Kvalitet i utbildning: Pia leder en expertgrupp inom SUHF. Möjligen kommer
ytterligare 3-5% att fördelas via en kvalitetspeng. Kvalitet på exjobb kan bli en indikator.
Vad betyder allt detta för LTU? Vi måste fokusera! Var har vi idag starka områden? Vad
saknas? Vi kan inte satsa på allt. Hur profilera? Hur/Kan man styra detta? Strategiska
överväganden behövs!
LTU har idag dels prioriterade områden som visar på våra styrkor för tänkbara
finansiärer, dels områden taktiskt utpekade i forsknings- och utbildningsstrategier
inlämnade dec 2007 till Regeringen.
Kvalitet
Utländska studenter
Attraktiva utbildningar
- Forskningspropositionen kommer troligen innebära lite mer pengar till forskning.
- Externfinansiering blir allt viktigare. LTU är idag bra på det. Donationer kan behövas.
- Universiteten får ta ett allt större ansvar själva. Kanske ändras associationsformen
framöver.
- Företagsfinansierad forskning allt vanligare.
Vi måste få fler excellenscenter. Lunds universitet har varit väldigt framgångsrika. Där
samarbetar olika forskargrupper och skriver ansökningar tillsammans. Detta har lett till att
de tilldelats många excellenscenter på sistone. Samarbete inom universitetet är
uppenbarligen en framgångsfaktor och vi måste ha mer av detta vid LTU.
Satsningar på foass och postdocs samt kompetensutveckling av adjunkter viktiga! Vi är
attraktiva! Hur ser framtidens dreamteam ut?

Förslag till handlingsplan för utveckling av LTU Skellefteå

Förslag till handlingsplan för utveckling av LTU Skellefteå

Bilaga 3
Verksamhetsuppdrag för institutionen i Skellefteå 2008
Luleå tekniska universitet Rektors beslut nr 251-07, 2007-12-20
Verksamhetsplan och budget 2007-2008 LTU Skellefteå
Prefekten ansvarar för att de mål i form av målsättningar och särskilda uppdrag som är
upptagna i resultatenhetens verksamhetsuppdrag uppnås samt ansvarar för att de
aktiviteter som ingår i resultatenhetens handlingsplan genomförs.
Mål: Ekonomi i balans
Målsättning för resultatenheten
Ekonomiskt resultat
Eget kapital vid årets utgång

2007
-1,5 mnkr
-11,0 mnkr

2008
-2,9 mnkr
-13,9 mnkr

2009
-17,0 mnkr

Mål: Prioritering av resurser till värdeskapande aktiviteter i utbildningar på
grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
Målsättning för resultatenheten
2007
2008
Genomströmning på kurser
73%
78%
Mål: Entreprenöriella lärare med god forskningsgrund som pedagogiska ledare
Målsättning för resultatenheten
2007
2008
Andel lärare med doktorsexamen
59%
60%
Mål: Ökad fokusering och prioritering av slagkraftiga och sammanhållna
forskningsmiljöer
Målsättning för resultatenheten
2007
2008
Externfinansieringsgrad (%)
70%
75%
Mål: Synlighet av våra forskningsresultat och forskargrupper
Målsättning för resultatenheten
2007
2008
Vetenskapliga artiklar (antal)
6 st
7 st
Antal vetenskapliga artiklar skrivna av doktorand inskriven vid annan institution med
handledare och verksamhet i Skellefteå:
2007: 2 artiklar
2008: 3 artiklar
Mål: Professorer som är framgångsrika forskningsledare
Målsättning för resultatenheten
2007
2008
Antal doktorsexamen under året (st)
2 st
2 st
Antal doktorsexamina av doktorand inskriven vid annan institution med handledare och
verksamhet i Skellefteå:
2007: 1 doktorsexamen
2008: 1 doktorsexamen
Luleå tekniska universitet Rektors beslut nr 251-07, 2007-12-20
Verksamhetsplan och budget 2007-2008 LTU Skellefteå
Mål: Tydligt och ansvarstagande ledarskap och medarbetarskap
Målsättning för resultatenheten 2007 2008
Sjuktal 2,8 %

Förslag till handlingsplan för utveckling av LTU Skellefteå

Förslag till handlingsplan för utveckling av LTU Skellefteå

Bilaga 4
Medarbetarenkät Termometer 2007
Sammanställning av svar

Sammanställning av svar på Termometer 2007
Totalt 40 st vid institutionen svarade på den enkät som delades ut i facken och det är bara att
tacka och bocka. Enkätsvaren är som ni ser avkodade dvs ej möjliga att koppla till person.
Undertecknad väljer att inte analysera resultaten nämvärt utan det är upp till läsaren (ledare
och medarbetare) att dra egna slutsatser var, vad och hur vi kan förbättra oss för att få en ännu
bättre plats att bygga och förmedla kunskap. En idé är att vi arbetar med dessa resultat vid tex
en institutionsdag där vi koncentrerar oss kring behov och former för information mm.
Stort tack för ert engagemang! / Olof
Procentuell förd. 40 st svar

Adm
EMC
FUN
MNC
TCN
Träfys
Träteknik

Fig.1. Procentuell fördelning av de svarande vilken följer avdelningarnas storlek
Redovisningen delas upp efter Termometerns tre delar:
1. Institutionsnivå,
2. Information/forum och
3. Min arbetsplats

1. Instititionsnivå

ant 2:or

ant 3:or

ant 4:or

ant 5:or

1 3
Min arbetsglädje när jag går till jobbet:
1 1
Så nöjd är jag med min fysiska arbetsmiljö:
3 5
Så nöjd är jag med prefektens ledarskap:
0
0
Så nöjd är jag med min närmaste chefs ledarskap:
0 2
Min livslust när jag går från jobbet:
2 2
Så upplever jag Teamkänslan inom min avdelning:
3 2
Så upplever jag Teamkänslan inom LTU Skellefteå:
10
15
Så upplever jag Teamkänslan och min samhörighet med LTU Luleå

10
11
11
16
9
13
16
9

18
18
14
18
21
19
18
5

7
9
7
5
8
4
1
1

Frågor

(skala 1-5 där fem är bäst/högst/mycket nöjd)

ant 1:or

Våra känningar på det hela stora taget ses i nedanstående tabell:

Kommentar: Det finns en del att göra på samhörigheten med moderkakan.... och på det lokala
planet också.

Hur vi vill få information från prefekt (rangordn: 1 är bäst):
Medel Median Stdavv Antal strukna
e-mail
2,3
2,0
1,4
0
nyhetsbrev i postfack 4,1
4,0
1,4
15
web- anslagstavla
4,4
4,5
1,6
13
infofika
1,6
1,0
1,0
1
kollegieträffar
3,5
3,0
1,1
4
Institutionsdagar
3,9
4,0
1,2
3
Annat eller nytt sätt:
- kombinera mail och web, LTU nyheter
- Små nyheter på infofika, webb o dyl. Viktiga beslut (strategiska) via kollegieträffar, inst
dagar. Personligt möte om det bara gäller mig.
- Mer info per mail från prefekt och avd chef
- direktinfo vid korta möten öga mot öga
- Skriftlig info kan aldrig ersätta det fysiska mötet, dock bra som komplement
- beror på vad det gäller
Kommentar: Infofika och mail är två bra sätt att nå ut och de är högt skattade.

Hur jag/vi vill ge feedback och idéer till prefekten (antal inringade):
personligt möte
29
info-fika
4
idélåda
5
mail
19
nya sätt:
- personlig kontakt
- jag tycker att prefekt gott kan delta i tex avd möten någon gång. Det är ett sätt för denne att
informera sig o för personal, att i ett mindre sammanhang kommunicera kring sitt jobb.
- publikt är oftast inte bra, öga mot öga bäst
- beror på viktighet, ett mail kan initiera ett möte. Jag vill ha en prefekt som jag kan både ge
kritik till och få kritik av, utan att känna mig överkörd. Alltså en prefekt som kan lyssna,
och ta till sig ris och ros!
- andra mindre möten

--VGV –

2. Information/forum
Behov och innehåll/format - - Kollegieträffar:
Kollegieträffar
(antal kryss)
vill ha fler:
3
det är lagom:
26
färre träffar vore bättre :
6
har inget behov alls:
1
Kan vi förbättra eller förändra innehåll, inriktning och genomförande:
- fast tid el datum varje månad, 8ggr/år-halvdag-schemalagd, Ärende, efter behov , input från
kolleger, LG resp prefekt
- Ibland: teman med diskussioner i mindre grupper med grp redovisning. Ämnena kan vara
alltifrån nya inriktningar i utb till hur vi mår, vad vi kan göra bättre i vår dagliga miljö,
sammanhållning etc
- nej
- regelrätt info "envägs" tycker jag inte att vi skall ha. Istället borde vi nyttja tiden till
samtal/bearbetning om sådana frågor som är aktuella. Framtidsfrågor borde vara stående på
agendan
- inst är så diversifierad, svårt att hitta gemensamma frågor att fördjupa sig i
- LTU's inriktning och strategi. LTU Skeås inriktning och strategi, aktuella
utvecklingsprojekt, etc
- korta och konkreta möten, skippa informativa upplysningar och skicka dem per mail istället
så att de som vill kan studera dem närmare
- större möjlighet att påverka innehållet i träffarna. Mer tid att diskutera
- Info till alla går snabbast vid infofika och kollegieträffar. Samspel med kollegor kräver ofta
mer tid än vad vi har idag.
- Ökat inflytande i planeringen dvs olika grupperingar ges ansvar vid olika träffar. Kanske
teman…
- ofta samlas vi gruppvis för att diskutera en fråga - tiden är alltid för kort - hinner i bästa fall
komma igång. Och hur följer vi upp våra redovisningar. Förslag? Ofta blir det bara en lös
repände….
- öka engagemang från de olika avdelningarna=>förberedelse
- kanske fler men enklare träffar i samband m fika. Upplever att man tappar tråden pga långa
intervall
- är mest envägskommunikation! De gånger inspirationen väcks somnar den snabbt in igen i
vardagslunken
- helt OK
- säkert
- de bör vara behovsanpassade, därför är det lite svårt att ge direkta förslag till
förbättring/förändring
- om behov finns att informera, gör det, annars gärna få 2-3 frågor/ämnen som vi får
bearbeta.
- njae, det känns rätt bra
- det är väl bra som det är. Viktigt med vettiga programpunkter som handlar om hela
verksamheten
Kommentar: Behov av kollegieträffar tycks finnas och att antal träffar är lagom. Format och
innehåll kan lämpligen arbetas vidare på tex vid nästa kollegieträff där man kan ta avstamp
från våra synpunkter ovan.

Behov och innehåll/format - - Institutionsdagar:
Institutionsdagar
vill ha fler
det är lagom
färre träffar vore bättre
har inget behov alls

(antal kryss)
0
31
5
1

förbättra eller förändra innehåll, inriktning och genomförande:
- ge ordentligt med tid
- mer tid, både för diskussioner i varierande grupper och ämnen men också mer tid för roliga
saker, det sammanför människor!
- nej
- ibland skulle det vara bra med uppdelning i grupper, där man kan välja att jobba med olika
frågor. Upplever ibland att vissa frågor inte berör mig direkt tex var det mycket grundutb
frågor på senaste inst- dagen
- Källan, dag 2 för kort istället för lunch till lunch bör detta utökas. Bra att vi reser bort när vi
träffas.
- Viktigt med balans mellan info o egen aktivitet
- använd dagarna mer som inspirationsdagar än rekreation/informationsdagar
- stort sett bra. Mer LTU's inriktning och strategi. LTU Skeå’s inriktning och strategi,
aktuella utvecklingsprojekt, etc
- tydliggöra syftet med dagen
- Skulle gärna ha inst- dagar i början av varje termin (-innan kurssstart) som uppstart. Mer
tillfälle att diskutera - mindre föreläsningar.
- Fungerar nog bra, men mer tid till diskussion av viktiga frågor för alla.
- Ökat inflytande i planeringen dvs olika grupperingar ges ansvar vid olika träffar. Kanske
teman…
- bra att de förläggs utanför LTU!- förläng gärna till mer än 24h - > tid att diskutera behövsfärre punkter på dagsprogram
- bra med övernattning och social aktivitet- kanske bättre uppföljning och återkoppling till de
som inte varit med?
- reflektion från Källan. Starta 08.15 istället. Starta diskussion före lunch. Motion/aktivitet
efter lunch ger dagsljus. Mer diskussion på kväll med övergång till middag. Dag 2 - håll ut ankomst hem 17.00 => mer tid till att åstadkomma nåt
- Helt OK
- säkert
- de bör vara behovsanpassade, därför är det lite svårt att ge direkta förslag till
förbättring/förändring
- hellre få och "stora" ämnen/teman som vi arbetar med än många små. Tid till att bearbeta
och reflektera viktigt
- om vi nödvändigtvis skall åka bort två dagar (färre träffar). Endagsträff kan vi ha två ggr
om året
Kommentar: Behov av institutionsdagar tycks finnas och att nuvarande antal träffar är lagom.
Format och innehåll kan lämpligen arbetas vidare på tex vid nästa inst-dag där man kan ta
avstamp från våra synpunkter ovan.

Vad behöver du information om? Ges rätt information?
I ditt arbete/funktion - Vilken typ av info behöver du mer av (eller kanske mindre av)?
- Jag anser jag får mycket och tillräcklig info-utom från några enhetschefer och rektorsbeslut
++ Plus är ibland inom gruppen dvs återkoppling internt
- behöver jag mer info ber jag om det
- jag tycker jag får den info jag behöver, annars tar jag reda på den
- gärna mer av vad som händer på central nivå i Luleå, vad är på G. Ibland något mycket info
om grundutbildning
- För mig fungerar detta med info
- Jag önskar att Luleå informerar oss i Skeå när det gäller adm frågor, antagning mm. De
glömmer oss när de ska informera vid förändringar eller andra direktiv
- rätt info ges
- få kunskap om andras förutsättningar, tex vilken budget har andra kurser, vilka intäkter,
projekt dvs få kunskap om "goda exempel.
- vill ej ha info annat än när jag behöver den. Mindre push info och mer lättillgänglig pullinfo
- strategiska frågor som rör verksamheten
- Förändringar, rutiner, arbetssätt, planering, "Vem gör vad till när", ekonomihantering, ….
- Om inte så skaffar jag den själv
- får lagom med info om det jag behöver veta
- Mindre info på infofika kring vilka möten avd cheferna ska ha under veckan. Mer info som
berör fler.
- Jag är nog ganska välinformerad, men ju längre bort besluten fattas, desto mindre kommer
jag att få veta
- mitt behov och intresse av info varierar. Det innebär att jag vill ha både synkron och
assynkron info. Detta innebär bra möten o dialog men också en bra web-.sida
- Kort löpande regelbunden ofta bäst - typ infofika
- fungerar bra via prefekt och en del avd med måndagsinfo
- är alltid intresserad av vad som händer i organisationen - men ser inte så mycket av det…
- lokalfrågor
- får bra med info-utifrån mitt utgångsläge
- vet ej
- i nuläget är det för mycket om utbildning. Informationsbehovet växlar över tid, svårt att
säga
- mer "sätta ned foten" och markering av ledarna =avd cheferna kring vad vi måste prioritera
(vissa saker är förstås uppenbara studenter finansiering etc) och vad så att det blir enklare att
se vad som får komma i andra hand
- framförallt känns det väl som om det varit trämötena som saknat struktur, men det blir
kanske bättre med Micke
- Allmän info-via infofika
- I första hand vad som händer på avdelningen. För min del gäller hela institutionen,
förändringar ombyggnader mm
- generell information om pågående och framtida projekt

Upplever du brister i på vilket sätt, plats och timing för information som ges?
- all info skall komma så snabbt som möjligt
- nej
- snabbare info om tex vad som händer på ekonomi-fronten i Luleå. Tex förändringar i
rutiner. Dock fråga för LTU-centralt till största delen
- För mig fungerar detta med info
- Vill ha info i förväg. Nu upptäcker man ofta av en händelse att nya direktiv gäller.
- Ja, Infofikat tenderar att alltmer handla om vem som åker vart. Ibland när info rör vad som
görs redovisas det på en för hög nivå och man fattar ingenting.
- nej
- ofta behöver jag den inte när jag får den. Den går dessutom inte att hitta då jag behöver den
- vid LTU tycks allt förhandlas i långbänk innan beslut tas
- Alltför mycket info kommer anonymt på webben tex med Lena Edenbrink som avsändare.
Exempelvis fanns nyligen "Ny organisation vid LTU Skellefteå"
- fungerar bra med infofika
- nej
- Infofikorna är mycket bra men om du missar något som du inte kan ta del av någonstans.
Viktiga nyheter t.ex nyanställda bör hittas på Gemensam
- En känsla av att informationen ges på ett sätt som passar ledningen ibland
- Hemsidan lite för krånglig att söka info som inte är daglig. Främst LTU-stora
- saknar tillfälle att få djupdiskutera viktiga frågor
- nej inte generellt. Vår avdelning kunde fungera bättre
- Ja
- jag tycker att institutionsstyrelse fungerade bra tidigare
- vet ej
- nej
- ibland upplever jag total avsaknad av info!
- info om konferenser, ansökningstider och ärenden där vi som goda medarbetare förväntas
agera kan ibland komma sent och inte alltför sällan från andra håll än avd cheferna
- inte speciellt
- mer info avdelningsvis. Vad vi gör just nu
- nej
- kan ibland bli för långrandig
Vilka Forum för information och dialog har du mest nytta av i ditt dagliga arbete (stora och
små ärenden)?
- e-mail och möten med människor
- Via mail och fikarummet. Via direktkontakt genom att uppsöka personer
- mail
- intranätet och personlig kontakt
- För mig fungerar detta med info
- e-mail, arbetskamrater
- Kommunikation med kollegor i Luleå (mail o telefon)
- personlig
- kontinuerlig info om vad som händer typ infofika. Djuplodningen kan man sedan fixa själv
- informationen skall vara sökbar
- mailen

- Spontana möten, GU-träffar, avd möten
- web, email och pers. möten
- e-mail
- e-post, pers. möte (fronter mot studenter) Infofikat i viss mån
- Mer samverkan-organiserade träffar-med de lärare som ska undervisa tillsammans på ett
program
- e-post i kombination med personlig kontakt
- mina egna forum+LTU's adm support
- infofika, avd möten, personliga dialoger med medarbetare
- personlig kontakt, e-mail, måndagsinfo, möten
- Hmmm.. Personliga möten, mail, telefon, korridor
- måndagsträff är bra för att hålla sig ajour
- direkta personliga kontakter
- personliga möten
- Trämöten, måndagsinfo, mail
- infofika, djungeltelegrafen inom avd och tvärs avd. LG möten och möten med Skeria utv.
Trämöten.
- samtal & mindre möten
- fika-info, trämöten
- e-mail
- trämöten

4. Min arbetsplats
Våra kryss har fördelats enligt följande och uppdelat på avdelningar. Endast en
person har svarat från EMC och TCN och deras omdömen har ej tagits med i denna
del (men tidigare).
Egenkontroll
1. Jag kan i viss mån själv bestämma över arbetstakten.
Adm
Ja Tveksamt
/ibland
43
43

FUN
Nej
14

Ja Tveksamt
/ibland
71
29

MNC
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
63
38

Träfys
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
100
0

Träteknik
Nej
0

Ja Tveksamt Nej
/ibland
100
0
0

2. Jag har möjlighet att påverka fördelningen av arbetsuppgifterna.
Adm
Ja Tveksamt
/ibland
43
43

FUN
Nej
14

Ja Tveksamt
/ibland
71
14

MNC
Nej
14

Ja Tveksamt
/ibland
75
25

Träfys
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
50
50

Träteknik
Nej
0

Ja Tveksamt Nej
/ibland
75
25
0

3. Jag har möjlighet att i viss utsträckning själv bestämma hur jag ska utföra mitt arbete.
Adm
Ja Tveksamt
/ibland
100
0

FUN
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
71
29

MNC
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
100
0

Träfys
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
100
0

Träteknik
Nej
0

Ja Tveksamt Nej
/ibland
100
0
0

4. Jag hindras i hög grad av formella regler och föreskrifter.
Adm
Ja Tveksamt
/ibland
0
57

FUN
Nej
43

Ja Tveksamt
/ibland
29
29

MNC
Nej
43

Ja Tveksamt
/ibland
0
25

Träfys
Nej
75

Ja Tveksamt
/ibland
0
50

Träteknik
Nej
50

Ja Tveksamt Nej
/ibland
8
50
42

Arbetsledning
5. Min kontakt och samarbete med närmaste chef är positiv och väl fungerande.
Adm
Ja Tveksamt
/ibland
71
29

FUN
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
86
14

MNC
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
75
25

Träfys
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
50
50

Träteknik
Nej
0

Ja Tveksamt Nej
/ibland
83
17
0

6. Chefen lyssnar till mina åsikter då det uppstår problem.
Adm
Ja Tveksamt
/ibland
71
29

FUN
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
86
14

MNC
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
88
13

Träfys
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
100
0

Träteknik
Nej
0

Ja Tveksamt Nej
/ibland
92
8
0

7. Chefen informerar mig på ett bra sätt.
Adm
Ja Tveksamt
/ibland
71
29

FUN
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
100
0

MNC
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
63
38

Träfys
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
25
75

Träteknik
Nej
0

Ja Tveksamt Nej
/ibland
33
50
17

8. Jag tycker att jag öppet kan framföra mina åsikter till chefen även om dessa är av kritisk
karaktär.
Adm
Ja Tveksamt
/ibland
86
14

FUN
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
86
14

MNC
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
100
0

Träfys
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
75
25

Träteknik
Nej
0

Ja Tveksamt Nej
/ibland
100
0
0

Arbetet
9. Jag tycker att mitt arbete är intressant och stimulerande.
Adm
Ja Tveksamt
/ibland
71
29

FUN
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
71
14

MNC
Nej
14

Ja Tveksamt
/ibland
75
25

Träfys
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
100
0

Träteknik
Nej
0

Ja Tveksamt Nej
/ibland
67
33
0

10. Jag har omväxlande arbetsuppgifter.
Adm
Ja Tveksamt
/ibland
86
14

FUN
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
57
29

MNC
Nej
14

Ja Tveksamt
/ibland
63
38

Träfys
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
100
0

Träteknik
Nej
0

Ja Tveksamt Nej
/ibland
67
33
0

11. Jag får använda min kompetens, mina kunskaper och mina förutsättningar i arbetet.
Adm
Ja Tveksamt
/ibland
71
14

FUN
Nej
14

Ja Tveksamt
/ibland
57
14

MNC
Nej
29

Ja Tveksamt
/ibland
88
13

Träfys
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
100
0

Träteknik
Nej
0

Ja Tveksamt Nej
/ibland
67
33
0

12. Jag kan lära mig nya saker i de uppgifter som finns på arbetsplatsen.
Adm
Ja Tveksamt
/ibland
100
0

FUN
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
71
14

MNC
Nej
14

Ja Tveksamt
/ibland
100
0

Träfys
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
100
0

Träteknik
Nej
0

Ja Tveksamt Nej
/ibland
83
17
0

Arbetsgemenskap
13. Jag har tydliga arbetsmål som jag strävar mot.
Adm
Ja Tveksamt
/ibland
71
29

FUN
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
57
29

MNC
Nej
14

Ja Tveksamt
/ibland
38
50

Träfys
Nej
13

Ja Tveksamt
/ibland
50
50

Träteknik
Nej
0

Ja Tveksamt Nej
/ibland
67
33
0

14. Jag trivs bra med mina närmaste arbetskamrater.
Adm
Ja Tveksamt
/ibland
100
0

FUN
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
86
0

MNC
Nej
14

Ja Tveksamt
/ibland
100
0

Träfys
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
100
0

Träteknik
Nej
0

Ja Tveksamt Nej
/ibland
100
0
0

15. Det finns ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen.
Adm
Ja Tveksamt
/ibland
86
14

FUN
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
71
29

MNC
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
88
13

Träfys
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
50
50

Träteknik
Nej
0

Ja Tveksamt Nej
/ibland
100
0
0

16. Jag kan diskutera motsättningar på ett öppet och konstruktivt sätt med mina
arbetskamrater.
Adm
Ja Tveksamt
/ibland
43
57

FUN
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
71
29

MNC
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
88
13

Träfys
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
50
50

Träteknik
Nej
0

Ja Tveksamt Nej
/ibland
58
42
0

Arbetsbelastning
17. Jag har tillräckligt mycket att göra.
Adm
Ja Tveksamt
/ibland

FUN
Nej

Ja Tveksamt
/ibland

MNC
Nej

Ja Tveksamt
/ibland

Träfys
Nej

Ja Tveksamt
/ibland

Träteknik
Nej

Ja Tveksamt Nej
/ibland

100

0

0

86

14

0

100

0

0

100

0

0

100

0

0

18. Jag har en jämn arbetsbelastning.
Adm
Ja Tveksamt
/ibland
14
29

FUN
Nej
57

Ja Tveksamt
/ibland
43
29

MNC
Nej
29

Ja Tveksamt
/ibland
63
25

Träfys
Nej
13

Ja Tveksamt
/ibland
25
50

Träteknik
Nej
25

Ja Tveksamt Nej
/ibland
42
50
8

19. Jag är ofta stressad eller jäktad.
Adm
Ja Tveksamt
/ibland
14
71

FUN
Nej
14

Ja Tveksamt
/ibland
14
57

MNC
Nej
29

Ja Tveksamt
/ibland
25
50

Träfys
Nej
25

Ja Tveksamt
/ibland
50
50

Träteknik
Nej
0

Ja Tveksamt Nej
/ibland
25
67
8

20. Det går i regel bra att ta en paus om man är stressad och trött.
Adm
Ja Tveksamt
/ibland
57
43

FUN
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
57
14

MNC
Nej
29

Ja Tveksamt
/ibland
63
38

Träfys
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
25
75

Träteknik
Nej
0

Ja Tveksamt Nej
/ibland
75
25
0

Framtidsförhoppningar
21. Jag har tilltro till att verksamheten kommer att gå bra.
Adm
Ja Tveksamt
/ibland
29
71

FUN
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
43
43

MNC
Nej
14

Ja Tveksamt
/ibland
50
50

Träfys
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
25
75

Träteknik
Nej
0

Ja Tveksamt Nej
/ibland
67
33
0

22. Jag bedömer det som troligt att jag själv kan påverka hur verksamhetens framtid blir.
Adm
Ja Tveksamt
/ibland
14
29

FUN
Nej
57

Ja Tveksamt
/ibland
29
29

MNC
Nej
43

Ja Tveksamt
/ibland
38
50

Träfys
Nej
13

Ja Tveksamt
/ibland
25
75

Träteknik
Nej
0

Ja Tveksamt Nej
/ibland
25
67
8

23. Jag tror att mitt arbete kommer att vara betydelsefullt även i framtiden.
Adm
Ja Tveksamt
/ibland
57
43

FUN
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
43
43

MNC
Nej
14

Ja Tveksamt
/ibland
63
38

Träfys
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
75
25

Träteknik
Nej
0

Ja Tveksamt Nej
/ibland
42
58
0

24. Jag har möjlighet att påverka hur mitt framtida arbete ska utformas.
Adm
Ja Tveksamt
/ibland
29
43

FUN
Nej
29

Ja Tveksamt
/ibland
29
29

MNC
Nej
43

Ja Tveksamt
/ibland
50
50

Träfys
Nej
0

Ja Tveksamt
/ibland
100
0

Träteknik
Nej
0

Ja Tveksamt Nej
/ibland
50
50
0

Röster kring: Tre viktiga egenskaper, faktorer eller drivkrafter för LTU Skeå:
- snabbt, kostnadseffektivt och enkelt
- stark ledning, glädje, sammanhållning
- mer studenter, fler nya utb
- flexibilitet, engagerade, drivande medarbetare, avsaknad av prestigefrågor
- distans, flexibelt o studenter på annat håll(gäller gru), relationen Skeå Luleå inkl ledningen,
Forsk finansiering o utveckling med doktorander…Fler doktorander
- engagemang, kvalitet, kreativitet
- intern kommunikation, studentuppföljning, forskning(näringslivskoppling/samarb)
- synlighet, ingenjörsmässighet, elmiljö
- energi, miljö, didaktik
- entreprenörskap, affärsfokus, forskarkompetens
- gränsöverskridande både ämnesmässigt o överskridande till "verklighet, tex koppling till
näring, organisationer eller verksamhet och internationaliserat, flexibelt, högt i tak o glädje.
- studenter, studenter, mindre byråkrati
- ta vara på eldsjälar, bättre samarb Luleå Skellefteå, möta presumtiva studenter på ett bättre
sätt
- kommunikation (ext o Int) Framåtanda, Entreprenörskap
- dynamik, entreprenörskap, kvalitet
- studenter, finansiering, trivsel
- kommunikation, robusta system, synas utåt
- profilering, synliggörning, hårt arbete
- flexibilitet->distansutbildning, Samverkan med industrin, UmU och stor-Luleå,, önskar att få
ökad framtidstro för LTU Skeå. Nu känns det som att Luleå när som helst kan lägga ner inst..
Otryggt!
- närhet student - lärare/personal
- lokalt engagemang, näringslivets kompetensförsörjning på flera nivåer, politiskt stöd
- internationalisering, distanssamverkan, ledarskap
- enighet i forskningsstrategi (trä), flexibilitet, öppenhet, tilltro till varandra =bibehålla
känslan av högt i tak, tyvärr har den på senare tid naggats rejält i kanten
- se till att återkoppling sker, Tydliga kriterier för samverkan, strategi kring ansökningar,
samordna utbildning
- samverkan med samhällsaktörer, samverkan med LTU-Luleå, Ökad förståelse för studenter
som kunder
- lobbying, vilja, chanstagningar
- flexibilitet, hårt arbete, entreprenörskap
- studenter(rekrytering), skapa helheter(teknik+ekon0omi), Marknadsföring (vi syns inte,
alltså finns vi inte)
- samverkan utåt/inåt, utökad distansutb inkl belönings/betalningsincitament, Att proppen
eller kriterierna för medfinansiering inom forsk ändras
- arbeta i projektgrupper som doktorand, att konkurrera om studenter med UmU är fånigt,
Skeria utveckling är viktiga
- studenterna, forskningen, industrin
- kraftsamling, fokusering, kompetens
- tydliggöra LTU Skeå mera än vi gör idag, redovisa vad vi gjort, Ny teknik vilket vi ä bra på
men inte somna in.
- processutveckling för sågverk, industriell nytta, mätteknik
- samarbete, distansutbildning, näringslivskoppling
Den vice vid tangentbordet, Olof B. Tack.

Förslag till handlingsplan för utveckling av LTU Skellefteå

Bilaga 5
Prioritering av mått i styrmodellen för 2008

Förslag till handlingsplan för utveckling av LTU Skellefteå

Bilaga 6
Kriterier för utbildning på grund- och avancerad
nivå för prioriterade områden och utvecklingsområden

Förslag till handlingsplan för utveckling av LTU Skellefteå

Bilaga 7
Skellefteå kommuns styrmodell

