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Linköpings universitet är i dag ett av 
de stora framgångsrika forsknings
universiteten i Sverige. Vi bedriver 
både grundläggande och tillämp

ningsnära forskning och vi har omfattande 
extern samverkan med såväl näringslivet 
som offentlig sektor.

Vi är också ett populärt universitet. Att 
vi erbjuder hållbara och högkvalitativa 
utbildningar är självklart en starkt bidra
gande orsak till detta. Våra studenter 
pluggar flitigt och har snabbast etablering 
på arbetsmarknaden efter avslutade 
studier. Om vi jämför med andra svenska 
flerfakultetsuniversitet så har LiU enligt 
Universitetskanslersämbetet också den 
allra lägsta andelen avhopp.

Att Sveriges förenade studentkårer, 
SFS, har utsett Linköping till ”Årets 

studentstad 2016/17”, en utmärkelse som 
även Norrköping fick för ett par år sedan, 
ser jag som ett tecken på det mycket goda 
och värdefulla samarbete vi har mellan 
universitetet, kommunerna, studenterna 
och studentkårerna.

En tillbakablick på 2016 vittnar om att 
vi på det hela taget har mycket att glädjas 
åt och vara stolta över. Och vi har fortsatt 
stora förväntningar på nästa år. Bland 
kommande glädjeämnen finns att, just 
som dammet har lagt sig efter firandet 
av LiU:s 40årsdag, är det dags att fira 
att Campus Norrköping fyller 20 år i 
mars 2017.

Detta campus har vuxit på ett 
fantastiskt sätt när det gäller såväl 
utbildning som forskning och därtill 
är samverkan med omgivningen 

mycket god. I Norrköping finns numera 
framstående forskning inom bland annat 
organisk elektronik, vetenskaplig visual
isering, analytisk sociologi, äldreforsk
ning, transportsystem, gestaltning med 
mera. Hela Campus Norrköping, som jag 
tveklöst anser är Sveriges vackraste, sjuder 
av liv i lärosalar, laboratorier, bibliotek 
och caféer.

REKTORS FÖRORD

Helen Dannetun, rektor
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Linköpings universitet har haft ett 
händelserikt år vilket resulterat i 
utveckling. Att LiU:s tre student
kårer fick fortsatt förtroende i form 

av förnyad kårstatus är något som vi är 
väldigt glada över. Studentinflytandet 
har fortsatt varit bra och studentkårerna 
upplever starkt stöd från universitetet 
och dess ledning. Studenternas åsikter 
tas på allvar och är något som genom
syrar alla delar vid universitetet.

Resurstilldelning är en fråga som har 
diskuterats flitigt under året, både på 
ett nationellt och ett lokalt plan. Tidigt 
under året började allt fler, både universi
tetslärare och studenter, prata om proble
matiken rörande hur mycket pengar som 
är kvar till faktisk undervisning efter att 
alla andra kostnader har täckts. Att fråge
ställningen uppkommer är egentligen inte 
så konstigt med tanke på hur det rådande 
nationella resurstilldelningssystemet är 
uppbyggt och konstruerat. Vi välkomnar 
varmt att regeringen har meddelat att en 

översyn av resurstilldelningssystemet ska 
påbörjas under 2017.

En annan positiv sak är att det nya 
nationella kvalitetssäkringssystemet för 
högre utbildning är gediget och täcker 
in många perspektiv som bör tas i 
beaktande. Dock finns det en risk med 
systemet: att omfattningen gör att frågan 
förvandlas till en resursfråga där tid och 
pengar sätts i fokus. I LiU:s nya system 
kommer dokumentationen att vara en 
viktig del och för att få önskad effekt är 
den en avgörande faktor att ta hänsyn till. 
Viktigt är att också påpeka olikheten i de 
berörda verksamheterna och att detta är 
något som LiU måste ta hänsyn till när 
det gäller processen för dokumentation i 
systemet.

Universitetet har under året ökat 
takten i arbetet med frågan kring digitala 
resurser för lärande och vi studentkårer 
anser att frågan är viktig och något som 
universitetet måste hantera för att läro
sätet ska följa utvecklingen i samhället. 

Dock är det viktigt att det digitala inspelet 
i lärandet inte automatiskt ses som en 
lösning på förbättrad utbildningskvalitet 
utan att undervisningsformen alltid väljs 
utifrån ett pedagogiskt perspektiv. 

Under våren ställdes universitetets 
och studentkårernas krisorganisation på 
prov när en student plötsligt försvann. 
Student erna visade på stor gemenskaps
anda vid uppslutningen i sökandet efter 
den försvunne studenten som slutligen 
kunde hittas av polisen. Universitetets 
hantering av situationen anser vi är ett 
bevis på att krishanteringen fungerar bra.

Avslutningsvis blev vi väldigt glada 
över att Linköping blev utsedd till årets 
studentstad för andra gången av Sveriges 
förenade studentkårer. Vi anser att vår 
relation med både universitetet och kom
munerna präglas av ett gott samarbete 
och är något som vi kan bygga vidare på 
även i fortsättningen.

Linköpings universitets studentkårer

STUDENTERNA HAR ORDET
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KORT OM LIU

CAMPUS LIDINGÖ
CAMPUS NORRKÖPING
CAMPUS VALLA OCH 
CAMPUS US - LINKÖPING

4
CAMPUSOMRÅDEN

LiU har 
utbytesavtal med

500
UNIVERSITET I 

50
LÄNDER

27 000
STUDENTER

4 000
MEDARBETARE

varav 700 doktorander
 och 330 professorer

3,7 mdkr
 I INTÄKTER

57 %
forskning

43 %
utbildning
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ÅRET SOM GÅTT
NÅGRA HÄNDELSER 
FRÅN 2016
FEBRUARI

NYTT STRATEGISKT 
SAMARBETSAVTAL 
Linköpings universitet sluter ett strate
giskt samverkansavtal med det globala 
telekomföretaget Ericsson. Det rör såväl 
forskningssamarbeten som möjligheter 
för studenter till examens och projekt
arbeten. Sedan tidigare har LiU tioåriga 
strategiska avtal med VTI, ABB, Saab och 
Tekniska verken. (I november signeras 
även ett samverkansavtal med 
Linköpings kommun.)

MARS

PRESTIGEFULLA 
PRIS TILL LIU-
FORSKARE
Xavier Crispin, professor i organisk 
elektro nik, får årets Göran Gustafsson 
pris i kemi. Priset är ett av de mest efter
traktade och prestigefyllda bland yngre 
forskare i Sverige. Det ger 4,5 miljoner 
för forskning och ett personligt pris på 
250 000 kronor. 

Samma månad får Stig Arlinger, 
professor emeritus i teknisk audiologi, ta 
emot Stora Hörselpriset på 100 000 kro
nor, bland annat för sina insatser bakom 
den första digitala hörapparaten.

APRIL

LINKÖPING BLIR 
ÅRETS STUDENTSTAD
Sveriges förenade studentkårer utser 
Linköping till Årets studentstad 2016/17. 
I motiveringen framhålls en tradition av 
studentinflytande, samverkan och peda

gogiskt nytänkande och att staden tar 
hand om sina studenter. 

FÖRSTA INTERNATIONELLA 
SOMMARUNIVERSITETET
För första gången arrangeras ett sommar 
universitet för studenter från de inter
nationella partneruniversiteten. 120 
deltagare från hela världen kommer till 
Linköping för att studera.

JULI

ALMEDALENS MEST 
INTERVJUADE ROBOT
Linköpings universitet deltar med 
flera forskare i Almedalsveckan. 

Men störst uppmärksamhet väcker 
roboten Ariel, nyss hemkommen från 

fotbollsVM för robotar.

MAJ

ÅRETS STÖRSTA FEST
Årets promotions och installationshög
tid hålls i De Geerhallen i Norrköping. 
24 nya professorer installeras och 84 
doktorer och 6 
hedersdoktorer 
promoveras.
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AUGUSTI

LIU-STUDENT 
VINNER VM-GULD
Jerker Lysell vinner guld i sprintklassen 
vid orienteringsVM. Till vardags studerar 
han till byggnadsingenjör på Campus 
Norrköping och ingår i satsningen LiU 
Elitidrott.

SEPTEMBER

ORDFÖRANDE 
BLIR MINISTER
Anna Ekström, ordförande i styrelsen för 
Linköpings universitet, utses till ny 
gymnasie och kunskapslyftsminister. 
Hon efterträds i december av Lena 
Somme stad, landshövding i Halland och 
tidigare miljöminister.

UPP PÅ VÄRLDSRANKNING
Linköpings universitet klättrar till plats 
21 bland unga universitet i världen på 
QS World University Rankings. Det har 

gått snabbt uppåt 
för LiU som så 

sent som för 
4 år sedan 
gjorde 
entré på 
topp50
listan i 

världen.

OKTOBER

POPULÄR VECKA
Lejonryt, allergier, nyfikna barn, papper 
som leder ström, matematiken i univer
sum eller dödskallar. 3 000 besökare får 
lära sig om allt mellan himmel och jord 
under Populärvetenskapliga veckan.

NOVEMBER

ÅRETS ALUMNER
Årets alumner vid Linköpings univer
sitet är Suad Ali, expert på Sveriges 
flyktingkvot, och Thomas Lunner, en av 
forskarna bakom världens första digitala 
hörapparat. De tar emot utmärkelsen vid 
en ceremoni den 11 
november på 
Campus 
Valla.

DECEMBER

BARNAFRID INVIGT 
Det nya nationella centrumet för kun
skap om våld och övergrepp mot barn 
– Barnafrid – invigs med ett seminarium, 
där bland andra 
barnministern 
Åsa Regnér 
med
verkar.

NY VICEREKTOR 
Roger Klinth blir ny vicerektor med 
ansvar för utbildning. Han kommer 
närmast från ett uppdrag som prefekt 
för Institutionen för Tema.

NYTT 
WALLENBERGCENTRUM
Wallenberg centrum för molekylär
medicinsk forskning vid Linköpings 
universitet invigs. Centrumet är en del 
av en storsatsning på svensk forskning 
inom livsvetenskaperna. I samband 
med invigningen ges ett två dagar långt 
symposium.
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Tabell 1.1
Ekonomiskt resultat, Linköpings universitet (mnkr)

2012 2013 2014 2015 2016

Intäkter 3 317 3 423 3 537 3 688 3 734

Kostnader -3 323 -3 479 -3 625 -3 740 -3 762

Resultat från andelar i hel- och delägda företag -2 0 0 4 -1

Årets kapitalförändring -7 -57 -88  -48 -29
Utgående balanserad kapitalförändring 802 747 660 612 578

Linköpings universitet har utvecklats 
till ett universitet med en omfat
tande och högt värderad utbild
ning. Det visar sig bland annat 

genom att antalet studenter som är kvar 
i utbildningen år 2 är högst bland alla 
flerfakultetsuniversitet i Sverige och våra 
studenter är de som snabbast får jobb 
efter utbildningen. 

För att möta det nya nationella kva
litetssäkringssystemet för utbildnings
området har det lokala arbetet tagit fart 
under 2016. Bland annat har det skett en 
kartläggning av det kvalitetsarbete som 
görs vid fakulteterna och en utveckling 
av det gemensamma system som ska 
gälla för kvalitetssäkring av utbildning på 
samtliga nivåer vid LiU. 

Den snabba och omfattande digita
liseringen av det svenska samhället är 
utgångspunkten för LiU:s strategi att öka 
satsningen på olika former av elärande. 
Utvecklingen ställer nya krav på ”digital 
kompetens” inom såväl arbets som 
privatliv vid sidan av kompetenser som 
förmågan att läsa, skriva och räkna.

LiU har under 2016 haft en fortsatt 
positiv utveckling av forskningen. De 

externa medlen fortsätter att öka, likaså 
antalet publikationer. De nationella 
strategiska forskningsområdena, de så 
kallade SFO:erna som LiU är värd för, 
har både i budget och i den forsknings
politiska propositionen föreslagits att 
erhålla en förlängning för de kommande 
4 åren. Arbetet med de långsiktiga, stra
tegiska partnerskap som påbörjades 2014 
– med Saab, Statens väg och transport
forskningsinstitut (VTI), Tekniska verken 
i Linköping AB och ABB Sverige – har 
fortsatt och utvidgats med Linköpings 
kommun och Ericsson AB.

Under året har LiU, liksom övriga 
svenska universitet och högskolor, 
genomgått en extern utvärdering kring 
samverkan, genomförd av VINNOVA. 

Enligt bedömarna använder LiU sam
verkan på ett tydligt och medvetet sätt 
för profilering och för att öka kvaliteten i 
forskning och utbildning. I genomförda 
fallbeskrivningar (så kallade Impact Case 
Studies) visar LiU vidare upp mycket 
goda exempel på aktiviteter som omfattar 
många typer av samverkan och samver
kansparter, inklusive civilsamhället.

Det ekonomiska resultatet för 2016 
uppvisar ett underskott om 29 mnkr (se 
tabell 1.1). Utbildningen visar ett över
skott på 4 mnkr medan forskningen visar 
ett underskott på 33 mnkr. LiU har under 
de senaste åren arbetat med att minska 
det balanserade kapitalet. 

År 2016 hade vi cirka 27 000 studenter i 
 utbildning, 4 000 anställda varav 700 doktorander 
och 330 professorer samt en omsättning på drygt 
3,7 miljarder kronor.

01

— REKTOR HELEN DANNETUN
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L inköpings universitets strate
giska mål för utbildningen på 
grundnivå och avancerad nivå 
är att ”attrahera och examinera 

eftertraktade studenter för ett hållbart 
samhälle i en föränderlig värld”. Detta 
sker genom att vidareutveckla profilen av 
ett program och campusuniversitet med 
innovativa, utmanande och studentaktiva 
utbildningar.

Utbildningen på grundnivå och avan
cerad nivå vid LiU kännetecknas främst 
av professionsutbildningar; dels sådana 
som leder till en yrkesexamen, dels 
programutbildningar som leder till en 
generell examen med tydligt professions
fokus. Det är universitetets erfarenhet att 
program som är väl integrerade, det vill 
säga då olika kurser samverkar, skapar 
mervärden för studenterna såväl under 
utbildningstiden som då det är dags att 
söka arbete. Studenterna från LiU är en 
i hög grad efterfrågad arbetskraft. Det 
bekräftas av att andelen etablerade på 
arbetsmarknaden ett till ett och ett halvt 
år efter examen fortsatt ligger i topp 
bland landets universitet och högskolor. 

Arbetet med att utveckla nya student
aktiva arbetsformer har fortgått under 
året. Det handlar om nya former för 
lärande och om utbildningsmiljöer som 
fortsatt förbättrar kvaliteten. 

Under 2016 har andelen kurser i den 
nya digitala lärmiljön Lisam ökat och 
ambitionen är att ytterligare kurser ska 
finnas där under nästa år. Arbetet med 
nytt kursvärderingssystem fortsätter 

och under 2017 genomförs pilottester av 
systemet som sedan tas i full drift 2018. 
Kursvärderingssystemet ska utgöra en 
del av LiU:s interna kvalitetssäkrings
system och bygga på det kontinuerliga 
kvalitetsarbete som redan görs. 

Utbildningen på grundnivå och 
avancerad nivå har fortsatt en mycket 
hög standard och omfattade under 2016 
totalt cirka 17 400 helårsstudenter, varav 
9 450 kvinnor och 7 950 män. Antalet 
fördelar sig på följande sätt inom de 
4 verksamhetsområdena: 5 500 vid Filo
sofiska fakulteten, 2 800 vid Medicinska 
fakulteten, 6 400 vid Tekniska fakulteten 
och 2 700 vid Utbildningsvetenskap. 

Det totala antalet helårsstudenter 
(HST) motsvarar cirka 27 000 individer 
– 14 970 kvinnor och 12 030 män. 
Universitetet har en riksomfattande re
krytering av studenter, nästan 70 procent 
kommer från andra områden än Öster
götland. Rekryteringen från storstads
länen minskade något 2015 i jämförelse 
med 2014. Från Stockholms och Skåne 
län minskade rekryteringen med vardera 
1 procentenhet medan siffran för Västra 
Götalands län ligger på samma nivå.

Studenterna vid Linköpings universitet 
finns på 4 campusområden – cirka 18 150 
på Campus Valla, 3 360 på Campus US, 
5 100 på Campus Norrköping och 1 200 
på andra orter, inkluderat utbildningarna 
vid Carl Malmsten Furniture Studies 
i Lidingö samt på distansutbildningar 
(observera att ett antal studenter läser vid 
flera campus).

BEDÖMNINGAR OCH 
PRIORITERINGAR 
De prioriteringar som gjorts under året 
följer universitetets strategi. För utbild
ning handlar det bland annat om att:
• merparten av utbildningarna utgörs 

av program.
• utbildningarna karakteriseras av starkt 

professionsfokus.
• utbildningarna är forskningsanknutna.
• utbildningen är campusförlagd.
• fördelningen mellan utbildning på grund-

nivå respektive avancerad nivå är väl 
avvägd.

• utbildningarna är efterfrågade av studen-
terna och svarar mot arbetsmarknadens 
behov.

• ett sammanhållet kvalitetssäkrings system 
för hela lärosätet skapas för att säkerställa 
kvalitet i samtliga utbildningsprogram och 
kurser.

Utbildningsprogrammen dominerar 
utbildningsutbudet 
Det ingår i universitetets strategi att vida
reutveckla profilen av ett programuniver
sitet. Redan i dag omfattar programmen 
85 procent och de fristående kurserna 
15 procent av antalet helårsstudenter (se 
tabell 2.2).

Utbildningsprogrammen är sedan lång 
tid prioriterade, inte minst eftersom en 
stor andel studerande från de flesta pro
grammen får anställning efter avslutad 
utbildning (se avsnittet Studenternas 

02

Att tänka nytt och ge kunskaper som verkligen efter
frågas har varit LiU:s ledstjärna sedan starten. Det gör våra 
utbildningar populära – och våra studenter eftertraktade 
på arbetsmarknaden. — REKTOR HELEN DANNETUN

> fortsättning sidan 18
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Tabell 2.1
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Filosofiska fakulteten

Grundläggande nivå

Yrkesexamen Socionom, 210 hp

Generell examen Affärsjuridik, 180 hp
Affärsjuridik med europainriktning, 180 hp
Kognitionsvetenskap, 180 hp
Kulturvetenskap, 180 hp
Kultur, samhälle, mediegestaltning, 180 hp
Miljövetenskap, 180 hp

Personal- och arbetsvetenskap, 180 hp
Politices kandidatprogrammet, 180 hp
Samhälls- och kulturanalys, 180 hp
Slöjd, hantverk och formgivning, 180 hp
Statistik och dataanalys, 180 hp
Systemvetenskap, 180 hp

Avancerad nivå

Yrkesexamen Civilekonom, 240 hp
Internationell civilekonom, Franska, 240 hp
Internationell civilekonom, Spanska, 240 hp

Internationell civilekonom, Tyska, 240 hp
Psykolog, 300 hp
Psykoterapeut, 90 hp

Generell examen Affärsjuridik, 120 hp
Affärsjuridik med europainriktning, 120 hp
Applied Ethics, 60 hp 
Aspirantutbildning allmän inriktning, 60 hp 
Business Administration – Strategy and Management 
 in International Organisations, 120 hp
Child Studies, 60/120 hp
Ethnic and Migration Studies, 120 hp
Gender Studies – Intersectionality and Change, 60/120 hp

Human Resource Management and Development, 120 hp
International and European Relations, 120 hp
IT och management, 120 hp
Kognitionsvetenskap, 120 hp
Nationalekonomi, 120 hp
Samhälls- och välfärdsstudier, 120 hp
Science for Sustainable Development, 120 hp
Statistics and Data Mining, 120 hp
Statsvetenskap, 120 hp

Fristående kurser

Medicinska fakulteten

Grundläggande nivå

Yrkesexamen Arbetsterapeut, 180 hp
Biomedicinsk analytiker, 180 hp
Kompletterande utbildning till biomedicinsk analytiker, 60 hp

Fysioterapeut, 180 hp
Sjuksköterska, 180 hp

Generell examen Medicinsk biologi, 180 hp

Avancerad nivå

Yrkesexamen Barnmorska, 90 hp 
Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen, 60 hp
Logoped, 240 hp
Läkare, 330 hp
Psykoterapeut med inriktning familjeterapi, 90 hp
Specialistsjuksköterska, anestesisjukvård, 60 hp

Specialistsjuksköterska, hälso- och sjukvård för 
 barn och ungdomar, 60 hp
Specialistsjuksköterska, distriktssköterska, 75 hp 
Specialistsjuksköterska, intensivvård, 60 hp
Specialistsjuksköterska, kirurgisk vård, 60 hp
Specialistsjuksköterska, medicinsk vård, 60 hp
Specialistsjuksköterska, psykiatrisk vård, 60 hp

Generell examen Masterprogrammet i Arbetsterapi/Folkhälsovetenskap/Fysioterapi/ 
 Logopedi/Medicinsk pedagogik/Omvårdnadsvetenskap, 120 hp

Masterprogrammet i experimentell 
 och medicinsk biovetenskap, 120 hp

Fristående kurser

UTBILDNINGAR 
VID LIU 2016
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Tabell 2.1
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Tekniska fakulteten

Grundläggande nivå

Yrkesexamen –  
Högskoleingenjör

Byggnadsteknik, 180 hp
Datateknik, 180 hp
Elektronik, 180 hp

Kemisk analysteknik, 180 hp
Maskinteknik, 180 hp

Generell examen Biologi, 180 hp
Design och hantverk, 180 hp (Carl Malmsten Furniture Studies)
 möbeldesign
 möbelsnickeri
 möbeltapetsering
Flygtransport och logistik, 180 hp
Fysik och nanovetenskap, 180 hp

Grafisk design och kommunikation, 180 hp
Innovativ programmering, 180 hp
Kemi – molekylär design, 180 hp
Kemisk biologi, 180 hp
Matematik, 180 hp
Samhällets logistik, 180 hp

Avancerad nivå

Yrkesexamen – Civilingenjör Datateknik, 300 hp
Design och produktutveckling, 300 hp
Elektronikdesign, 300 hp
Energi-miljö-management, 300 hp
Industriell ekonomi, 300 hp
Industriell ekonomi – internationell, 300 hp
Informationsteknologi, 300 hp
Kemisk biologi, 300 hp

Kommunikation, transport och samhälle, 300 hp
Maskinteknik, 300 hp
Medicinsk teknik, 300 hp
Medieteknik, 300 hp
Mjukvaruteknik, 300 hp
Teknisk biologi, 300 hp
Teknisk fysik och elektroteknik, 300 hp
Teknisk fysik och elektroteknik – internationell, 300 hp

Generell examen Aeronautical Engineering, 120 hp
Applied Ethology and Animal Biology, 120 hp
Biomedical Engineering, 120 hp
Communication Systems, 120 hp
Computer Science, 120 hp
Datavetenskap, 120 hp
Ecology and the Environment, 120 hp
Electronics Engineering, 120 hp
Fysik och nanovetenskap, 120 hp

Industrial Engineering and Management, 120 hp
Intelligent Transport Systems and Logistics, 120 hp
Matematik, 120 hp
Material Science and Nanotechnology, 120 hp
Mechanical Engineering, 120 hp
Organic Synthesis/Medical Chemistry, 120 hp
Protein Science, 120 hp
Sustainability Engineering and Management, 120 hp

Förutbildning Basår, 60 hp Asienkunskap, 60 hp

Fristående kurser

Utbildningsvetenskap 

Grundläggande nivå

Yrkesexamen Folkhögskollärare, 60 hp Yrkeslärarprogrammet, 90 hp

Avancerad nivå

Yrkesexamen Förskollärarprogrammet, 210 hp
Grundlärarprogrammet, 180/240 hp
Kompletterande utbildning för lärare med utländsk examen, 60 hp
Kompletterande pedagogisk utbildning till 
 ämneslärare i gymnasieskolan, distans, 90 hp

Kompletterande pedagogisk utbildning till 
 ämneslärare i årskurs 7 – 9, distans, 90 hp
Speciallärare, 90 hp
Specialpedagog, 90 hp
Vidareutbildning av lärare, 120 hp
Ämneslärarprogrammet, 270 – 330 hp

Generell examen Adult Learning and Global Change, 60 hp
Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området 
 med examen i pedagogiskt arbete/pedagogik med 
 utomhusdidaktisk inriktning/Specialpedagogik, 120 hp

Outdoor Environmental Education and Outdoor Life, 60 hp

Fristående kurser
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efterfrågan och arbetsmarknadens 
behov). Dock är de fristående kurserna 
viktiga även för programstudenterna 
inom universitetets samtliga fakulteter. 
De erbjuder möjligheter att både bredda 
och fördjupa programutbildningarna. De 
fristående kurserna skapar även möjlig
heten att ta en generell examen, vid sidan 
av exempelvis en yrkesexamen.

Att ge studenterna tillgång till ett 
utbud av fristående kurser ser universi
tetet som ytterst väsentligt även för den 
mer professionsinriktade utbildningen, 
oavsett verksamhetsområde. De fristå
ende kurserna har också stor betydelse 

rum under de senaste åren. Av tabell 2.2 
framgår andelen utbildningsprogram och 
andelen fristående kurser inom universi
tetets verksamhetsområden.

Examina har tydligt professionsfokus
LiU:s utbildningsutbud kännetecknas i 
första hand av professionsutbildningar 
som antingen leder till en yrkesexamen 
eller till en generell examen med tydligt 
professionsfokus som är definierat i exa
mensordningen. Exempel är: affärsjuri
disk masterexamen, ekonomie master
examen, medicine masterexamen och 
teknologie masterexamen. Det bör också 
understrykas att det blivit vanligare att 
studenter som studerar på utbildnings
program som leder till en yrkesexamen 
också avlägger en generell examen.

Fördelning campusförlagd 
utbildning och distansutbildning
Av universitetets strategi för utbild
ningen på grundnivå och avancerad 
nivå framgår att Linköpings universitet 
fortsatt att utveckla den campusförlagda 
utbildningen. Under året har dock även 
ett arbete med att utveckla en strategi 
för elärande startat, vilket presenteras 

för de studenter som väljer att kombinera 
kurser till en egen utbildningsprofil och 
för studenter som väljer att komplettera 
en tidigare utbildning. 

Andelen utbildningsprogram är störst 
inom Medicinska fakulteten (95 procent) 
följt av Tekniska fakulteten (93 procent) 
och Utbildningsvetenskap (91 procent). 
Inom Filosofiska fakulteten utgör 
utbildningsprogrammen 67 procent. 
Den lägre andelen program förklaras av 
att de fristående kurserna har, och alltid 
har haft, en betydande roll i Filosofiska 
fakultetens utbildningsutbud. En viss 
ökning av program vid fakulteten har ägt 

Tabell 2.2
Utbildningsprogram och fristående kurser inom universitetets verksamhetsområden

2014 2015 2016

HST Program % Frist. kurs. % HST Program % Frist. kurs. % HST Program % Frist. kurs. %

Filosofiska fakulteten 5 890 66 34 5 668 67 33 5 521 67 33

Utbildningsvetenskap 2 349 90 10 2 487 91 9 2 706 91 9

Medicinska fakulteten 2 627 96 4 2 695 95 5 2 770 95 5

Tekniska fakulteten 6 775 93 7 6 582 94 6 6 450 93 7

Totalt 17 641 84 16 17 432 85 15 17 447 85 15
 kvinnor 9 306 83 17 9 341 84 16 9 456 84 16

 män 8 335 86 14 8 091 86 14 7 991 87 13

HST = Helårsstudenter (antal)
Exklusive uppdragsutbildning och avgiftsbetalande.

Tabell 2.3
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom universitetets verksamhetsområden

2014 2015 2016

HST Grund-
nivå %

Avancerad
nivå %

HST Grund-
nivå %

Avancerad
nivå %

HST Grund-
nivå %

Avancerad
nivå %

Filosofiska fakulteten 5 890 82 18 5 668 81 19 5 521 78 22

Utbildningsvetenskap 2 349 79 21 2 487 80 20 2 706 79 21

Medicinska fakulteten 2 627 71 29 2 695 71 29 2 770 70 30

Tekniska fakulteten 6 775 75 25 6 582 75 25 6 450 73 27

Totalt 17 641 77 23 17 432 77 23 17 447 75 25
 kvinnor 9 306 78 22 9 341 78 22 9 456 76 24

 män 8 335 76 24 8 091 76 24 7 991 74 26

För minst 4-åriga utbildningar som leder till yrkesexamen på den avancerade nivån har antalet helårsstudenter under
de 3 första åren förts till grundnivån medan antalet helårsstudenter från och med år 4 förts till den avancerade nivån.

Tabell 2.4
Distansutbildning 2014 — 2016 (helårsstudenter)

2014 2015 2016

Programutbildning 287 282 349
 kvinnor/män % 73/27 75/25 77/23

Fristående kurser 265 252 196
 kvinnor/män % 76/24 70/30 73/27

Summa distansutbildning 552 534 545
 kvinnor/män % 75/25 73/27 76/24

Totalt antal helårsstudenter 17 641 17 432 17 447

Andel distansutbildning 3,1 % 3,1 % 3,1 %
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i nästa avsnitt. Av universitetets 17 447 
helårsstudenter avser 545 distansutbild
ning. Detta betyder, vilket framgår av 
tabell 2.4, att andelen distansutbildning
ar under de senaste 3 åren uppgått till 
cirka 3 procent av universitetets totala 
utbildningsvolym. Av tabellen framgår 
också att universitetets distansutbildning 
fördelade sig relativt lika över program
utbildningar och fristående kurser åren 
2014 – 2015. Förra året skedde en ökning 
av distansutbildning vad avser program, 
så att det år 2016 är 64 procent av distans 
utbildningen som utgörs av program och 
36 procent av fristående kurser. Program 
utbildningar på distans har framför allt 
genomförts inom Utbildnings vetenskap. 
Speciallärarprogrammet och Special
pedagogprogrammet är exempel på 
detta. Merparten av de distans
studerande är kvinnor.

Strategi för e-lärande
Utgångspunkten för LiU:s strategi för 
elärande är den snabba och omfattande 
digitaliseringen av det svenska samhället 
under de senaste decennierna. Denna 
ställer nya krav på ”digital kompetens” 
inom såväl arbetsliv som privatliv vid 
sidan av kompetenser som förmåga 
att läsa, skriva och räkna. Även om det 
inom LiU genomförts satsningar inom 
området innebär den nya strategin en 
mer långsiktig och konsekvent satsning 
för att möta de möjligheter och hantera 
de utmaningar som ett alltmer digitali
serat samhälle innebär. En ökad satsning 
på elärande utgör en viktig förutsättning 
för förverkligandet av LiU:s långsiktiga 
mål för utbildning, det vill säga att 
examinera studenter och doktorer för 
ett hållbart samhälle i en föränderlig 
värld genom innovativa, utmanande och 
studentaktiva utbildningar. Utgångs
punkten för arbetet är utbildningarnas 
och studenternas behov av utveckling 
och förnyelse, snarare än den tekniska 
utvecklingen som sådan. Elärande 
handlar om att digital teknik används 
som verktyg för att förbättra tillgänglig
het till utbildning, kommunikation och 
interaktion.

Avvägning mellan grundnivå 
och avancerad nivå 
I tabell 2.3 fördelas universitetets 
utbildningar på grundnivå respektive 
avancerad nivå utifrån antalet helårs
studenter på respektive nivå. Av tabellen 
framgår att 75 procent av universitetets 

 utbildning under 2016 fanns på grund
nivå och 25 procent på avancerad nivå. 
I helårsstudenter betyder detta cirka 
13 100 helårsstudenter på grundnivå och 
4 400 på avancerad nivå.

Medicinska fakulteten hade, med 30 
procent, högst andel utbildning på av
ancerad nivå medan Tekniska fakulteten 
hade 27 procent, Utbildningsvetenskap 
21 procent och Filosofiska fakulteten 22 
procent.

Utbildningarnas 
forskningsanknytning är central
Linköpings universitet har en stark posi
tion inom forskning, såväl nationellt som 
internationellt. Här finns framstående 
teknikvetenskapliga forskningsmiljöer, 
betydelsefull medicinsk forskning, en 
välrenommerad filosofisk fakultet, känd 
för sin förmåga till mång och tvärveten
skaplig forskning, samt en framgångsrik 
utbildningsvetenskaplig forskning.

Även om vissa detaljer skiljer sig är de 
stora dragen gemensamma då det gäller 
forskningsanknytningen vid de olika 
fakulteterna. Den tar sin utgångspunkt 
i att utbildningarna har nära tillgång till 
forskning och forskande lärare. Lärarnas 
kompetens är överlag hög och det finns 
ett starkt engagemang och intresse för 
forskning i lärarkollegierna, samt i ut
bildningarnas innehåll och arbetsformer. 
76 procent (1 433 av 1 881) av lärarna vid 
Linköpings universitet är disputerade.

Ett vetenskapligt förhållningssätt och 

vetenskaplig metodik är genomgående 
inslag i utbildningarna. Aktiva forskare 
medverkar i ett flertal kurser, relevant 
och aktuell forskning behandlas i under
visningen genom att de studerande i olika 
kursmoment arbetar med vetenskapliga 
tidskrifter, studenter skriver självständiga 
arbeten inom pågående forskningspro
jekt och gästföreläsare, som forskar inom 
relevanta områden, är ett regelbundet 
inslag.

I många kurser, särskilt på avancerad 
nivå, lyfts frågeställningar från pågående 
forskningsprojekt in i undervisningen 
och vetenskapliga artiklar ingår i kurs
litteraturen. Där det är relevant får stu
denter tillgång till forskningsmiljö ernas 
resurser för laborationer och projekt
uppgifter, vilket säkerställer en god och 
naturlig koppling mellan utbildning och 
forskning. Likaså arbetar studenter inom 
olika yrkesprogram ofta med relevanta 
frågeställningar i så kallad praktiknära 
forskning.

Många doktorander får pedagogisk ut
bildning och deltar aktivt i grundutbild
ningen. Detta gör att studenter har stora 
möjligheter att ta del av aktuell forskning 
och få inblick i forskningsmiljöer.

Studenternas efterfrågan och 
arbetsmarknadens behov
En viktig utgångspunkt är att utbild
ningsutbudet ska motsvara både studen
ternas efterfrågan och arbetsmarknadens 
behov. Antalet förstahandssökande 

Tabell 2.5
Tillströmning av studenter 2014 — 2016

2014 2015 2016

Antal nybörjarplatser

Utbildningsprogram, grundnivå 1 847 1 815 1 823

Utbildningsprogram, avancerad nivå 2 974 3 076 3 265

Fristående kurser 8 057 8 040 8 499

Antal förstahandssökande

Utbildningsprogram, grundnivå 5 557 5 625 5 171

Utbildningsprogram, avancerad nivå 6 962 6 840 7 613

Fristående kurser 7 680 7 529 7 325

Antal förstahandssökande per nybörjarplats

Utbildningsprogram, grundnivå 3,01 3,10 2,84

Utbildningsprogram, avancerad nivå 2,34 2,22 2,33

Fristående kurser 0,93 0,91 0,86

Antal registrerade studenter

Utbildningsprogram, grundnivå 2 174 2 332 2 160

 kvinnor/män % 59/41 60/40 55/45

Utbildningsprogram, avancerad nivå 3 385 3 290 3 610

 kvinnor/män % 53/47 52/48 64/36

Fristående kurser 5 812 5 950 5 628

 kvinnor/män % 64/36 64/36 65/35
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beskriver studenternas efterfrågan medan 
etableringsgraden på arbetsmarknaden 
bekräftar arbetsmarknadens behov. 

På den nationella nivån minskade 
2016 de sökande till landets högskole
utbildningar för andra året i rad och den 
uppåtgående trenden mellan 2008 och 
2014 bröts redan 2015. Antalet sökande 
med, respektive utan, tidigare högskole
studier minskade med knappt 2 procent. 
Totalt blev 236 000 sökande till program 
och kurser antagna hösten 2016, vilket 
är en minskning jämfört med föregående 
höst (240 000).

Vid LiU minskade de förstahands
sökande med 8 procent, och de regist
rerade med 7 procent, till utbildnings
program på grundnivå år 2016, jämfört 
med året innan (se tabell 2.5). De 
förstahandssökande till utbildningspro
gram på avancerad nivå ökade emellertid 
med 11 procent och de registrerade med 
nästan 10 procent. Förstahandssökande 
till de fristående kurserna minskade med 
knappt 3 procent mellan 2015 och 2016.

Antalet förstahandssökande till 
universitetets utbildningsprogram på 
grundnivå har minskat något sedan 2015, 
från 3,1 förstahandssökande per plats till 
2,8 år 2016. För fristående kurser gäller 
att antalet förstahandssökande per plats 
uppgick till 0,86 vilket är en minskning 
från år 2015 då motsvarande siffra var 
0,91. Många av programmen hade högt 
söktryck. Exempel på program med 
många förstahandssökande är Civil
ekonomprogrammet, Psykologprogram
met, Socionomprogrammet, Civilingen
jörsprogrammet i industriell ekonomi, 

Läkarprogrammet, Fysioterapeut
programmet, Sjuksköterskeprogrammet 
samt utbildningen till förskollärare.

Till de fristående kurserna hade 5 628 
studenter registrerat sig till 8 499 nybör
jarplatser under 2016. Mellan 2015 och 
2016 minskade antalet nybörjarplatser 
och antalet registrerade studenter på 
fristående kurser. Separat antagning har 
inte använts under 2016.

Etableringsgraden för de studenter 
som tagit examen vid Linköpings univer
sitet är hög. Detta framgår av Univer
sitetskanslersämbetets (UKÄ) senaste 
rapport om ”Etableringen på arbets
marknaden för högskoleutbildade 2013. 
Examinerade läsåren 2011/12, 2009/10 
och 2007/08” (Rapport 2015:26) som 
publicerades i mitten av december 2015. 
Av figur 2.6 framgår den faktiska andelen 
etablerade under de 3 åren 2009, 2011 
och 2013 (rapporten publiceras vartan
nat år). Examinerade LiUstudenters 
etablering på arbetsmarknaden har ökat i 
förhållande till riksgenomsnittet. År 2011 
hade LiU 3 procentenheter högre arbets
marknadsetablering än riksgenomsnittet 
och år 2013 var motsvarande siffra 
5 procentenheter.

För hela landet var den faktiska etable
ringsgraden under 2013 (av dem som ex
aminerades 2011/12) 81 procent. Andelen 
studenter från LiU som var etablerade på 
arbetsmarknaden var 86 procent. Endast 
fackhögskolor, Karolinska Institutet, 
Kungliga Tekniska högskolan, Röda 
Korsets högskola och Sophiahemmet 
Högskola nådde högre värden.

Universitetets konsekventa satsning 
på campusförlagda programutbildning
ar med professionsfokus ger resultat i 
LiUstudenternas relativt starka position 
på arbetsmarknaden. Det är inga stora 
skillnader när det gäller motsvarande 
utbildningar vid de större lärosätena, 
men LiU ligger konsekvent i topp och 
överträffar varje år det som UKÄ kallar 
det förväntade värdet.

KVALITETSARBETE
Sedan våren 2014 har det på nationell 
nivå pågått ett arbete med att utveckla ett 
nytt nationellt system för kvalitetssäkring. 
I september 2016 redovisade UKÄ till 
regeringen hur detta kvalitetssäkrings
system ska se ut. Systemet bygger på 4 
komponenter: examenstillståndsprövning, 
granskning av lärosätenas kvalitets
säkringsarbete, utbildningsutvärderingar 
samt tematiska utvärderingar.

Under 2016 har en arbetsgrupp under 
ledning av utbildningsdirektören och 
vicerektor för utbildning arbetat med att 
kartlägga det kvalitetsarbete som sker vid 
fakulteterna samt utveckla det gemen
samma kvalitetssäkringssystem som 
framledes ska gälla för kvalitetssäkring 
av utbildning på samtliga nivåer vid LiU. 
Målsättningen är att universitetsstyrelsen 
ska kunna fatta beslut om lokalt system 
för kvalitetssäkring under våren 2017. 
Därefter kan arbetet med systematisk 
kvalitetssäkring av LiU:s utbildningar 
påbörjas.

LiU har under 2016 fortsatt att arbeta 
strategiskt för att ytterligare utveckla den 
goda kvalitet som karaktäriserar utbild
ningarna vid universitetet. I det följande 
ges några exempel på olika projekt och 
aktiviteter som genomförts och som syftar 
till att såväl upprätthålla som vidare
utveckla hög kvalitet inom utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå.

Den digitala lärmiljön Lisam, som 
sattes i drift under 2013, har under 2016 
vidareutvecklats bland annat avseende 
stabilitet och funktionalitet. Mätningar 
visar att av samtliga kurser som gavs un
der vårterminen 2016 fanns 69 procent 
i Lisam, motsvarande siffra för 2015 var 
60 procent.

Didacticum (LiU:s centrum för peda
gogik) genomför årligen pedagogikdagar 
som vänder sig till de lärare, ledare och 
anställda vid LiU som är ansvariga för 
universitetets utbildningar och i olika 
roller är involverade i undervisning och 
lärandeprocesser. Ett syfte med peda
gogikdagarna är att med hjälp av goda 
exempel, inspiration och samverkan 
fortsätta arbetet med att stärka LiU:s 
möjligheter att bli det bästa alternativet 
för universitetsutbildning. Ett centralt 
tema för 2016 års pedagogikdagar var 
återkoppling på studenters prestationer, 
vilket även är ett utpekat fokusområde 
i de handlingsplaner som fakulteterna 
fastställt med anledning av den student
undersökning som gjordes 2015.

Fakulteternas kvalitetsarbete
Inom fakulteterna genomförs program
dialoger där utvecklingsbehov och 
utvecklingspotential för enskilda utbild
ningar diskuteras och identifieras. Vidare 
anordnar fakulteterna utbildningsdagar 
där pedagogiska utmaningar blir belysta 
och diskuterade, exempelvis frågor kring 
examination, återkoppling och hur 
studenter genom utbildning förbereds Källa: Universitetskanslersämbetet.

Figur 2.6
Andel etablerade på arbetsmarknaden 
1 — 1,5 år efter examen (%)
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för arbetslivet. Den verksamhetsförlagda 
utbildningen (VFU) har fortsatt att vara i 
särskilt fokus inom de fakulteter där det 
finns utbildningar med VFU. Ett utökat 
antal platser inom utbildningar med 
VFU har medfört att särskilda åtgärder 
har vidtagits för att kunna säkerställa 
kvalitativt goda VFUplatser för studen
terna vid LiU. Exempelvis eftersträvas 
nya VFUavtal som innebär att kommu
ner och landsting/regioner garanterar att 
tillhandahålla ett visst antal VFUplatser 
per år. En annan åtgärd som vidtagits är 
att LiU erbjuder handledarutbildning till 
nya VFUhandledare. Syftet är att säker
ställa att handledarna har den kunskap i 
handledning som behövs för att fullgöra 
uppdraget med god kvalitet. 

STRATEGISKA FÖRÄNDRINGAR I 
FÖRHÅLLANDE TILL 2015
I detta avsnitt beskrivs och kommenteras 
fakulteternas strategiska förändringar i 
utbildningsutbudet på grundnivå och av
ancerad nivå i förhållande till föregående 
års redovisning. 

Filosofiska fakulteten
Utbildningen vid Filosofiska fakulteten 
kännetecknas av dels sammanhållna 
programutbildningar med programspeci
fika kurser, dels ett stort antal fristående 
kurser inom skilda ämnesområden. 
Det är utbildningsprogrammen som 
dominerar fakultetens utbildningsutbud. 
Fördelningen mellan program är räknat 
i helårsstudenter (HST) 3 018 för kandi
datprogram och 712 för masterprogram, 
samt 2 052 för fristående kurser.

Utbildningsprogrammen, såväl 
kandidat som yrkesprogram, har fokus 
på såväl forskning som arbetsmarknad. 
Samtliga programutbildningar har ett 
högt söktryck och skulle kunna anta fler 
studerande än vad takbeloppet tillåter. 
Etableringsgraden på arbetsmarknaden 
efter fullgjorda studier på programmen 
är hög. 

Även om programmen dominerar 
utbudet så är fristående kurser viktiga i 
flera olika avseenden. De är betydelse
fulla för huvudområdets utveckling 
och därmed också för förnyelsen av 
programutbildningarna. Det är inom 
fristående kurser som lärare har en stor 
möjlighet att utveckla sin ämnesmässiga 
kompetens, vilket också får effekter för 
programmens kurser. Fristående kurser 
är även viktiga för programstudenter 
som antingen vill bredda eller fördjupa 

sina programstudier. Fristående kurser 
har även betydelse för studenter som vill 
kombinera kurser till en ”egen” utbild
ningsprofil, men också för yrkesverksam
ma som väljer att komplettera en tidigare 
utbildning. Utbudet av fristående kurser 
är således en viktig del inom området 
fort och vidareutbildning.

Ovanstående förhållanden utgör en 
viktig grund för fakultetens utgångs
punkter då utbildningsutbudet och 
balansen mellan platser på program och 
fristående kurser ska avgöras. Grunden 
för det sammanlagda utbudet bygger på 
återkommande analyser av efterfrågan, 
arbetsmarknad, lärarnas kompetens, 
konkurrerande utbildningar internt 
eller externt, samt förutsättningar för att 
utbildningen ska bära sina kostnader. 
Aktuellt takbelopp är det som i slutänden 
avgör utbudet. Fakulteten strävar alltid 
efter att utbudet ska rymmas inom detta.

Under 2016 har utvecklingen av master
kurser fortsatt. Ett nytt internationellt 
masterprogram, Ethnic and Migration 
Studies, har utvecklats och startade 
hösten 2016.

Fakulteten har ett stort utbud av fristå
ende kurser inom olika huvudområden. 
Som en följd av minskat söktryck avseen
de främst fristående kurser har utbudet 
successivt minskat. För huvudområden 
inom humaniora är rekryteringen ett 
fortsatt problem. Antalet studerande 
på dessa kurser är fortsatt mycket lågt. 
Fristående kurser inom ekonomi och 
beteendevetenskap har fortsatt god 
rekrytering på samtliga nivåer och fyller 
sina platser. 

När det gäller utveckling av fristående 
kurser startade hösten 2016 kurser på 
avancerad nivå inom området analytisk 
sociologi. Dessa är nära kopplade till LiU:s 
och Filosofiska fakultetens satsning på ett 
nyinrättat institut för analytisk sociologi.

Söktrycket till fakultetens utbildningar 
är sammantaget fortsatt högt, men tren
den är vikande. Trots det skulle fakulte
ten kunna öka antalet platser på flertalet 
utbildningsprogram eftersom majorite
ten av dessa mycket lätt fyller sina platser 
med förstahandssökande.
Det utvecklingsarbete som pågår inom 
Filosofiska fakulteten innefattar främst 
nya kandidat och masterprogram.

Utbildningsvetenskap
Linköpings universitet har ett fortsatt 
brett utbud inom lärarutbildning. 
Som en följd av detta varierar student

gruppernas storlek kraftigt mellan olika 
ämnen. För att hantera denna ojämnhet 
görs ekonomiska omfördelningar i syfte 
att stärka de mindre ämnena. Förutom 
utbildningar som leder till någon form av 
lärarexamen erbjuds även påbyggnads
utbildningar till speciallärare och special
pedagog samt magister och master
utbildning inom pedagogik/pedagogiskt 
arbete/didaktik med utomhuspedagogisk 
inriktning/specialpedagogik/vuxnas 
lärande. 2 magisterprogram ges på engel
ska. Linköpings universitet erbjuder, som 
enda lärosäte i landet, även folkhögskol
lärarutbildning.

Den största strategiska förändringen 
för det utbildningsvetenskapliga området 
är att dimensioneringen av utbildnings
platser har ökat även under år 2016 (likt 
år 2015). Det har gjorts för att kunna 
möta samhällets behov av lärare. Antalet 
platser inom Kompletterande pedagogisk 
utbildning (KPU) har utökats med 25 
stycken. Ett helfartsalternativ startade 
under 2016 inom sistnämnda utbildning. 

Även när det gäller Speciallärar
programmet har utbildningsplatserna 
utökats för att möta samhällets behov. 
Inom ramen för Skolverkets Lärarlyft har 
Utbildningsvetenskap kunnat ta emot 
fler studenter inom detta program.

Medicinska fakulteten
Utbildningsutbudet vid Medicinska 
fakulteten inriktas till största delen mot 
utbildningar som leder till yrkesexamen 
och som är legitimationsgrundande. 
Under 2016 har antalet utbildnings
platser inom flera utbildningar utökats, 
exempelvis inom läkarprogrammet, 
specialistsjuksköterskeprogrammen, 
barnmorskeprogrammet och sjuksköter
skeprogrammet.

På grundnivå erbjuder Medicinska 
fakulteten arbetsterapeut, biomedicinsk 
analytiker, fysioterapeut och sjukskö
terskeutbildningar. På avancerad nivå 
finns läkar, logoped, barnmorske, 
specialistsjuksköterske och psykotera
peututbildningar. 

4 av fakultetens utbildningar leder till 
generella examina: kandidatprogrammet 
i medicinsk biologi, masterprogrammet 
i arbetsterapi/folkhälsovetenskap/fysio
terapi/logopedi/medicinsk pedagogik/
omvårdnadsvetenskap, masterprogram
met för avancerad specialistsjuksköterska 
med inriktning mot kirurgisk vård och 
masterprogrammet i experimentell och 
medicinsk biovetenskap.
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Under 2016 har ett arbete initierats 
för att utveckla kandidatprogrammet i 
medicinsk biologi för att i högre utsträck
ning anpassa det till arbetsmarknadens 
behov. Likaså pågår arbete med en ny 
audionomutbildning, en möjlighet att 
ta ut masterexamen inom biomedicinsk 
analytiker och en ny specialistsjuk
sköterskeutbildning med inriktning 
ambulanssjuksköterska. Inom sydöstra 
sjukvårdsregionen genomförs analyser 
kring behoven av specialistsjuksköter
skor vilket innebär ett samarbete med ett 
antal högskolor/universitet och regioner/
landsting i Sverige. En ökad samverkan 
mellan lärosäten och regioner/landsting 
samt kommuner säkerställer att utbild
ningen kan hålla en hög kvalitet och att 
behoven av specialistsjuksköterskor blir 
tillgodosedda.

Tekniska fakulteten
Förhållandet i utbildningsutbudet har 
varit oförändrat jämfört med föregående 
år. Civilingenjörsutbildningar utgör cirka 
2/3 av den totala utbildningsvolymen. 
Resterande del består av högskole
ingenjörsutbildningar samt kandidat 
och påbyggnadsutbildningar inom teknik, 
naturvetenskap och matematik. 

Antagning till fristående kurser vid 
fakulteten är fortsatt låg för att fortsätta 
en anpassning mot fakultetens tilldelade 
takbelopp. Neddragningen berör till viss 
del även de internationella utbytesstu
denterna.

BREDDAD REKRYTERING 
I detta avsnitt redovisar LiU dels varifrån 
universitetet rekryterar sina studenter, 
dels övergången till högre utbildning från 
Östergötlands län och angränsande län: 
Södermanlands län, Jönköpings län, 
Kalmar län och Örebro län. (Hösttermi
nen 2015 utgör den senaste terminen för 
vilken det finns uppgifter om högskole
nybörjarnas länstillhörighet vid rekry
tering.) Vidare presenteras ett urval av de 
åtgärder som genomförts för att bredda 
rekryteringen till universitetet.

Varifrån rekryterar LiU sina studenter? 
Tabell 2.7 visar att 30 procent av högskole
nybörjarna vid LiU höstterminen 2015 
kommer från Östergötlands län. Vidare 
att 13 procent kommer från län som 
gränsar till Östergötland, vilket samman
taget innebär att mer än hälften av uni
versitetets högskolenybörjare rekryteras 
utanför närområdet. Storstadslänen 

utgör en viktig rekryteringsbas och svarar 
för nästan 20 procent av LiU:s hög
skolenybörjare. Övriga län står för 12,8 
procent av nybörjarna. I kategorin ”Övrig 
rekrytering”, som höstterminen 2015 stod 
för 23,7 procent av högskolenybörjarna, 
avser en stor del universitetets interna
tionella rekrytering.

52 procent av högskolenybörjarna från 
Östergötland börjar sin högskoleutbild
ning vid Linköpings universitet. Rester
ande procent söker sig, jämnt utspridda, 
till andra lärosäten i Sverige. Statistiken 
är hämtad från UKÄ:s databas och visar 
att LiU är ett riksrekryterande universitet 
där cirka 70 procent av nybörjarna kom
mer från annat håll än Östergötland.

Rekryteringsinsatser vid LiU
I syfte att öka intresset för högre studier 
genomför Linköpings universitet årligt 
återkommande rekryteringsinsatser, 
bland annat:
• Missionering/hemvändare. LiU-studenter 

besöker sin gamla gymnasieskola.
• Besöksdagar. Elever från regionens 

gymnasieskolor besöker LiU och deltar 
i gymnasiemässor för årskurs 9-elever i 
Linköping och Norrköping.

• Populärvetenskaplig vecka. Gymnasie-
elever och lärare deltar i föreläsningar.

• Sommarveckan. Kurs för elever i åk 8.
• Quintek. 3-dagarskurs för flickor i åk 3 på 

gymnasiets NV- och TE-program.
• Campusveckan. En veckas studier för gym- 

nasieelever på Campus Norrköping med 
orientering inom teknik och naturvetenskap.

• Studiebesök. Besök på institutionerna med 
föreläsningar, laborationer och student-
möten.

• Studentmöte och läxhjälp för ungdomar 
i utsatta bostadsområden i Linköping. 
Medverkan vid ”Jobbtorg”.

• Skugga en student. Gymnasieelever har 
möjlighet att följa en student under en 
halv dag.

• Universitetet har under många år lagt stor 
vikt vid att ta emot de nya studenterna på 
bästa tänkbara sätt. Arbetet genomförs till-
sammans med studentkårerna, sektionerna 
och Studenthälsan. Att mottagandet 
fallit väl ut visades bland annat i den åter-
kommande studentundersökningen.

Särskilda rekryterings- 
insatser under året
Det pågår ett samarbete mellan LiU:s 
centrala studievägledning och Norr
köpings kommuns vägledningscenter 
för att sätta ett större fokus på högskole
studier i Norrköping. De samordnade 
informationsinsatserna vänder sig till 
dem som står längst från högskolan.

Under våren 2016 arrangerade Norr
köpings kommun för andra gången en 
högskolemässa. Den ägde rum i uni
versitetets lokaler. Projektet (LuMiNK) 
fortsätter i ett köpcentrum i stadsdelen 
Hageby i Norrköping där LiUstudenter 
varje vecka träffar 9klassare från områ
det för att hjälpa dem med läxor och för 
att på sikt få fler att välja att studera vid 
universitet. Det är ett samarbete mellan 
universitetet, Norrköpings kommun och 

Tabell 2.7
Rekryteringslän för högskolenybörjare vid Linköpings universitet

Rekryteringslän ht 2013 ht 2014 ht 2015 ht 2013 ht 2014 ht 2015

Antal Antal Antal Andel Andel Andel

Östergötlands län 1 224 1149 1167 30,6 30,2 30,8

Jönköpings län 153 184 156 3,8 4,8 4,1

Södermanlands län 169 152 142 4,2 4,0 3,7

Kalmar län 111 105 116 2,8 2,8 3,1

Örebro län 95 88 78 2,4 2,3 2,1

Summa: Angränsande län 528 529 492 13,2 13,9 13,0

Stockholms län 471 505 472 11,8 13,3 12,4

Västra Götalands län 195 179 179 4,9 4,7 4,7

Skåne län 104 101 97 2,6 2,7 2,6

Summa: Storstadslän 770 785 748 19,3 20,7 19,7

Övriga län 543 487 490 13,5 12,8 12,8
Övrig rekrytering 938 855 898 23,4 22,5 23,7
Summa 4 003 3 805 3 795 100,0 100,0 100,0
Källa: Universitetskanslersämbetets statistikdatabas.
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Mirum Galleria.
Nuvarande och tidigare studenter 

(alumner) har deltagit i olika kommuni
kations och marknadsföringsaktiviteter. 
Det har skett via besök på gymnasiesko
lor och medverkan på utbildningsmässor. 
I LiU:s årliga handlingsplan för Lika 
villkor har man följt upp arbetet med 
breddad rekrytering. Kunskap om Lika 
villkor sprids också bland studenter som 
deltar i studentrekryteringsaktiviteter. 

Under året har det anordnats studie
besök och aktiviteter för nyanlända 
ungdomar i skolprojektet ”Framtidens 
nobelpristagare?”.

Bland årets nya aktiviteter märks sam
arbetet med arbetsförmedlingen, mässor 
i Linköping och Norrköping, projekten 
”Korta vägen” och ”Snabbspåret” för 
nyanlända samt utbildningsdagar med 
jobbcoachningsföretag.

Högskolestart bland ungdomar 
Av tabell 2.8 framgår andelen kvinnor 
och män från Östergötland och närligg
ande län som under perioden 2013 – 2015 
påbörjat högskolestudier vid 24 års ålder. 
I Östergötlands län har andelen minskat 
med 1,6 procentenheter medan andelen 
ungdomar som påbörjat högskolestudier 
vid 21 års ålder under samma period har 
ökat med 0,8 procentenheter. I likhet 

med resten av landet är det fortfarande 
stora skillnader mellan män och kvinnor 
när det gäller andelen som påbörjar hög
skolestudier. I riket som helhet fortsätter 
andelen kvinnor som påbörjat högskole
studier vid 21 års ålder att öka och är nu 
39,6 procent medan andelen män ligger 
kvar på drygt 28 procent. Östergötland 
ligger något lägre. Vad gäller 24åring
arna påbörjar 51,5 procent av kvinnorna 
och 35,7 procent av männen högskole
studier, i Östergötland är motsvarande 
siffror något lägre när det gäller männen.

Positivt trendbrott i Norrköping
Det finns fortsatt stora variationer mellan 
Linköpings kommun och de övriga kom 
munerna i Östergötland. I Linköping 
utgjorde 2015 andelen 24åringar som 
påbörjat högskolestudier 49,7 procent 
(riket 43,3 procent), här noteras en 
påtaglig minskning av andelen män som 
påbörjat högskolestudier. Andelen män 
vid 24 års ålder var dock hög under 2013 
och 2014, nu tycks den ha återgått till 
tidigare nivåer. I Norrköping, som är 
den andra stora kommunen i Östergöt
land, ökar andelen 24åriga nybörjare 
till 40 procent men ökningen är desto 
tydligare bland 21åriga ungdomar med 
en uppgång på totalt 3,1 procentenheter 
mellan 2013 och 2015. Även andelen 

19åringar som börjar på högskolan har 
ökat i Norrköping (15,6 procent) och 
överträffar rikssnittet (13,7 procent). Det
ta tolkas som resultatet av de ansträng
ningar kring rekrytering som gjorts av 
samverkande partner i Norrköping under 
senare år.

Fakulteternas arbete 
med breddad rekrytering 
För att bredda studentrekryteringen till 
universitetet har fakulteterna gjort flera 
insatser. Bland annat arbetar LiU 
studenter, som ett led i att skapa intresse 
för högskolestudier, med läxhjälp gent
emot högstadieungdomar. En annan 
insats är att man infört ett särskilt urval 
för att få bredd i åldersspridningen på 
vissa utbildningsprogram.

FILOSOFISKA FAKULTETEN
Filosofiska fakulteten använder sedan 
2010 möjligheten till särskilt urval vid 
antagning till utbildningsprogrammet för 
Personal och arbetsvetenskap (PApro
grammet). 30 procent av platserna inom 
urvalsgrupp gymnasiebetyg öronmärks 
för sökande med minst 2 års arbetslivser
farenhet på minst halvtid. Erfarenheterna 
från utbildningen är goda. Man fyller 
kvoten och studenterna presterar bra 
genom hela utbildningen. Det ger också 
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Tabell 2.8
Andel ungdomar som påbörjat högskolestudier vid 21 respektive 24 års ålder (procent)

2013 2014 2015 Förändring 2013 — 2015

Rekryteringslän Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

21 års ålder

Östergötlands län 31,3 36,9 26,1 32,8 38,5 27,4 32,1 37,3 27,2 0,8 0,4 1,1

Södermanlands län 28,8 34,1 23,6 28,6 32,6 24,6 30,1 36,4 24,0 1,3 2,3 0,4

Jönköpings län 32,1 38,9 25,7 32,4 39,8 25,3 32,6 39,0 26,3 0,5 0,1 0,6

Kalmar län 30,8 37,4 24,4 29,0 36,6 21,8 31,8 38,4 25,8 1,0 1,0 1,4

Örebro län 27,9 32,7 23,0 28,5 33,7 23,9 29,8 36,2 23,7 1,9 3,5 0,7

Linköping 37,7 43,5 32,3 42,9 47,5 38,5 38,7 44,7 33,2 1,0 1,2 0,9

Norrköping 28,6 33,1 24,6 28,4 33,1 23,9 31,7 36,1 27,1 3,1 3,0 2,5

Riket totalt 33,6 39,4 28,2 33,4 38,9 28,3 33,9 39,6 28,4 0,3 0,2 0,2

24 års ålder

Östergötlands län 43,9 51,2 37,1 41,6 49,2 34,4 42,3 51,6 33,9 -1,6 0,4 -3,2

Södermanlands län 38,5 46,3 31,0 38,8 47,5 30,7 38,9 47,6 31,3 0,4 1,3 0,3

Jönköpings län 42,3 50,3 34,7 43,9 52,5 35,5 42,3 51,8 33,4 0,0 1,5 -1,3

Kalmar län 41,6 50,6 33,1 41,8 50,5 33,7 41,2 49,9 33,1 -0,4 -0,7 0,0

Örebro län 39,6 47,4 32,1 39,5 47,1 32,4 39,9 47,8 32,2 0,3 0,4 0,1

Linköping 53,7 60,1 47,6 51,5 59,0 44,2 49,7 58,5 41,5 -4,0 -1,6 -6,1

Norrköping 39,0 45,8 32,8 38,5 47,1 30,3 40,0 48,6 31,9 1,0 2,8 -0,9

Riket totalt 43,7 51,4 36,3 43,7 51,8 36,0 43,3 51,5 35,7 -0,4 0,1 -0,6

Källa: Universitetskanslersämbetets statistiska analys. Reg nr 52-5-16.
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positiva effekter i utbildningen genom att 
arbetslivsperspektivet stärks. 

Från 2014 tillämpar även Socionom
utbildningen särskilt urval enligt samma 
modell som PAprogrammet. Erfaren
heterna är så här långt positiva. Inte 
minst vad gäller åldersfördelningen på 
utbildningen där medelåldern har höjts. 
Den största nyttan anses vara förbättrade 
grupparbeten, där en större ålders och 
erfarenhetsspridning bidrar till ökade 
goda lärtillfällen. Erfarenheter från 
arbetslivet bidrar också, liksom på 
PAprogrammet, till att arbetslivsper
spektivet stärks inom utbildningen.

UTBILDNINGSVETENSKAP
Under det gångna året har Utbildnings
vetenskap haft fokus på nyanlända 
arabisktalande förskollärares och lärares 
utbildning samt etablering på arbets
marknaden. Linköpings universitet har 
tillsammans med 5 andra lärosäten fått 
i uppdrag av arbetsförmedlingen att 
utveckla och genomföra en arbetsmark
nadsutbildning som omfattar 26 veckor 
(Snabbspår för utländska förskollärare 
och lärare). Arbetsförmedlingen avgör 
vilka som får gå denna utbildning. Del
tagarna i kursen är inskrivna som arbets
sökande på arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknadsutbildningen erbjuder 
utbildning om svensk skola, språkträ
ning, arbetsplatsförlagt lärande (APL) 
och en individuell kartläggning av 
tidigare studier och arbetslivserfarenhet. 
Utbildningen ges på både arabiska och 
svenska.

Inom Utbildningsvetenskap finns 
flera kompletterande utbildningar som 
leder till en lärarexamen. Ett exempel är 
Yrkeslärarprogrammet som vänder sig till 
en annan målgrupp än övriga lärarutbild
ningar. Eftersom den aktuella målgruppen 
 i ett första steg ofta behöver stöd för att 
uppnå en grundläggande behörighet har 
de många gånger behov av särskilt stöd 
från studievägledare. En studievägledare 
arbetar speciellt med denna målgrupp. 
Under det gångna året har antalet stude
rande inom utbildningen ökat. 

Ett annat exempel är den komplet
terande utbildningen för lärare med ut
ländsk examen (ULV). Ett av syftena med 
ULV är att ta tillvara den kompetens som 
finns hos de utländska lärarna och som 
behövs i den svenska skolan. Andelen 
studenter som söker utbildningen 
är fortsatt hög. ULV redovisas under 
särskild rubrik.

MEDICINSKA FAKULTETEN
Under 2016 har arbetet skett i enlighet 
med de mål om breddad rekrytering som 
finns i fakultetens handlingsplan för Lika 
villkor. Arbetet har bland annat inneburit 
att analysera de uppgifter som finns över 
nyantagna studenter och utifrån denna 
analys formulera förslag till åtgärder för 
att öka rekryteringen av underrepresen
terade grupper. Det har även skett en 
analys av de uppgifter som finns kring 
avhopp och den tid det tar för studenter 
från det att de påbörjar sina studier till 
dess att de tar examen. 

Fakulteten har tillämpat särskilt urval 
på 10 procent respektive 12 nybörjar
platser till logoped sjuksköterske och 
läkarprogrammen.

Medicinska fakulteten har fått upp
draget att planera för och bygga upp 
kompletterande utbildning för personer 
med avslutad utländsk biomedicinsk 
analytikerutbildning. Likaså har fakulte
ten fått arbetsförmedlingens uppdrag att 
anordna en introduktionsutbildning för 
läkare med utländsk legitimation.

För att öka intresset och attraktivite
teten för fakultetens utbildningar och 
forskning har arbetet fortskridit med 
Medicinska fakultetens föreläsningsserie 
”Forskning i framkant” som gjorts mer 
populärvetenskaplig. Föreläsningarna 
filmas och publiceras online, så att alla 
kan ta del av dem. Fakulteten har även 
ett samarbete med Kunskapskanalen, 
vilket betyder att vissa av föreläsningarna 
även sänds där. Forskningstidningen 
Forskning och utveckling, som fakulteten 
producerat tillsammans med Region 
Östergötland, har getts ett mer populär
vetenskapligt fokus.

TEKNISKA FAKULTETEN
Fakulteten bedriver en stor verksamhet 
som syftar till en breddad rekrytering. 
Studentambassadörer, läxhjälp för olika 
stadier i skolan och studiebesök riktade 
till särskilda grupper, till exempel kvin
nor, är några av de goda exemplen.

Tillsammans med övriga tekniska och 
naturvetenskapliga fakulteter vid landets 
lärosäten har det gjorts en utredning 
kring basårets betydelse för breddad re
krytering. I den kan man utläsa en tydlig 
indikation på att basår gynnar breddad 
rekrytering.

Likaså har nämnder för enskilda utbild 
ningsprogram under verksamhetsåret 
genomfört initiativ i syfte att öka andelen 
kvinnor, särskilt inom datautbildningar.

REELL KOMPETENS
Hantering av undantag och reell kompe
tens är vanligast i antagningsomgångar 
med utbildningar med undervisnings
språk svenska. Under 2016 hanterades 
totalt 514 ärenden som möjliga reell 
kompetensärenden, varav knappt hälf
ten avsåg Medicinska fakulteten. Utfallen 
av bedömningarna var lika ofta beslut om 
undantag som beslut om reell kompe
tens. En hel del fick även avslag.

Antalet sökande som har bedömts har 
ökat något för varje år, 2014 var det 458 
ärenden och 2015 var det 492 ärenden. 
Att antalet har ökat bedömer LiU inte 
har så mycket att göra med att det är 
fler sökande som själva ansöker om reell 
kompetens utan att universitetet identi
fierar dem som aktuella för bedömning 
och därmed plockar ut dem för denna 
hantering. Utöver dessa reell kompetens
ärenden får även många sökande undan
tag från grundläggande behörighet för 
grundnivå utifrån praxis.

Medicinska fakulteten har inlett ett 
arbete som handlar om att förenkla 
processen och beslutsmandatet kring 
fakultetens ärenden och i slutet av året 
togs ett nytt beslutsunderlag fram. Det 
kan förhoppningsvis börja tillämpas till 
bedömning inför höstterminen 2017.

Vad gäller det uppdrag som UHR 
(Universitets och högskolerådet) har, 
och de särskilda medel som tilldelats läro
sätena, ligger LiU ännu i startgroparna. 
LiU har under året diskuterat möjliga 
utvecklingsområden och processför
ändringar men valt att inte inleda något 
arbete innan det var klart hur UHR skulle 
driva frågan vidare. I december 2016 
fattade rektor beslutet att fördela medlen 
till ett projekt som från och med februari 
2017 ska driva processen vidare. I övrigt 
har LiU deltagit i nationella konferenser 
och möten avseende reell kompetens 
samt tagit del av UHR:s dokumentation.

REDOVISNING AV 
UTBILDNINGSUPPDRAGET 
Antalet helårsstudenter (HST) inom 
utbildningsuppdraget år 2016 var 17 310 
(2015: 17 313) och antal helårspresta
tioner (HPR) var 15 238 (2015: 15 182), 
(se tabell 6.10). Teknik är fortfarande 
det största utbildningsområdet, följt av 
samhällsvetenskap, naturvetenskap och 
medicin (se figur 2.10).
Prestationsgraden, det vill säga antalet 
helårsprestationer i förhållande till anta
let helårsstudenter, var 88 procent 2016, 
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vilket är i samma nivå som föregående år. 
Prestationsgraden för program är högre 
(90 procent) än för fristående kurser 
(77 procent), se figur 2.11. Prestations
graden för kvinnor är högre (90 procent) 
än för män (86 procent).

NYBÖRJARE TILL VISSA PROGRAM 
Regering och riksdag har i omgångar 
beslutat om att öka ingenjörs och vård
utbildningarna. Linköpings universitet 
har därmed, i likhet med vissa andra 
lärosäten, tilldelats resurser eller upp
manats öka antalet nybörjarplatser inom 
utbildningar till civilingenjör, högskole
ingenjör, läkare och sjuksköterska/speci
alistsjuksköterska. Av tabell 2.9 framgår 
antalet programnybörjare, antalet helårs
studenter och antalet examina under de 
3 senaste åren.

Antalet utbildningsplatser på läkar
utbildningen har ökat kontinuerligt 
under senare år. Från vårterminen 2017 
planeras 133 nybörjarplatser per termin, 
det vill säga samma nivå som år 2016 (se 
tabell 2.18).

I enlighet med riksdagens beslut 2015 
om utbyggnad av vissa utbildningar som 
leder till yrkesexamen under 2015 och 

2016 redovisas i tabell 2.9 den utbyggnad 
som genomförts och är pågående vid 
Linköpings universitet. Under 2016 har 
ökningar gjorts i enlighet med reglerings 
brevet för budgetåret 2016, bilaga 7, vad 
avser förskollärarutbildning, kompletter
ande pedagogisk utbildning, special och 
specialpedagogutbildningarna, barn
morskeutbildning och sjuksköterske
utbildning.

När det gäller utbyggnaden av grund 
lärarutbildning F3 ökade antalet program 
  nybörjare med 26 från år 2014 till 2015, 
medan en minskning ägt rum med 39 
programnybörjare mellan år 2015 och 
2016 (främst beroende på färre sökande). 
Dock uppvisar antalet helårsstudenter 
en ökning mellan 2014 och 2015 med 78 
och en ytterligare ökning mellan 2015 
och 2016 med 24, sammantaget 102 
helårsstudenter, varför LiU förmodas nå 
den utbyggnad av grundlärare F3 som 
förväntas något år senare än planen.

När det gäller utbyggnaden av speci
alistsjuksköterskeutbildningen ökade 
antalet programnybörjare med 22 mellan 
år 2014 och 2015 för att minska med 7 
programnybörjare mellan år 2015 och 
2016. Söktrycket är relativt högt till 

02

Tabell 2.9
Antal programnybörjare, helårsstudenter samt examinerade 2014 — 2016 för vissa utbildningar 

Antal nybörjare Antal HST Antal examina

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Högskoleingenjörsutbildning 267 253 242 740 717 651 171 180 164
 kvinnor/män (%) 19/81 16/84 17/83 17/83 18/82 18/82 14/86 18/84 20/80

Civilingenjörsutbildning 1 077 1 040 1 102 4 395 4 380 4 304 699 734 668
 kvinnor/män (%) 31/69 31/69 33/67 30/70 31/69 32/68 26/74 28/72 32/68

Läkarutbildning 231 242 269 901 975 1 001 158 143 129
 kvinnor/män (%) 55/45 61/39 49/51 57/43 57/43 56/44 58/42 59/61 57/43

Sjuksköterskeutbildning 277 275 295 717 687 692 207 207 215
 kvinnor/män (%) 87/13 79/21 86/14 87/13 85/15 86/14 83/17 88/12 86/14

Specialistsjuksköterskeutbildning 1 112 134 127 91 102 121 63 95 91
 kvinnor/män (%) 75/25 77/23 82/18 84/16 83/17 82/18 84/16 88/12 85/15

Barnmorskeutbildning 16 21 30 23 26 39 18 10 18
 kvinnor/män (%) 94/6 100/0 100/0 98/2 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0

Förskollärarutbildning 146 188 197 398 426 477 143 106 122
 kvinnor/män (%) 94/6 94/6 92/8 94/6 95/5 94/6 97/3 95/5 97/3

Grundlärarutbildning (F, 1-3) 133 159 120 311 389 413 131 118 125
 kvinnor/män (%) 87/13 87/13 86/14 92/8 91/9 90/10 86/14 92/8 79/21

Speciallärarutbildning 53 53 81 57 59 69 25 28 33
 kvinnor/män (%) 96/4 87/13 93/7 95/5 93/7 92/8 100/0 100/0 91/9

Specialpedagogutbildning 33 54 46 41 46 54 16 25 21
 kvinnor/män (%) 85/15 83/17 96/4 88/12 86/14 87/13 94/6 88/12 95/5

Ämneslärarutbildning (kompletterande) 20 42 62 21 26 46 0 9 15
 kvinnor/män (%) 40/60 64/36 58/42 61/39 64/36 59/41 - 89/11 60/40

1.  Som specialistsjuksköterskeutbildning räknas specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot anestesisjukvård, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, intensivvård, 
kirurgisk vård, medicinsk vård, psykiatrisk vård samt distriktssköterska. I tidigare årsredovisningar har även inriktning mot barnmorska räknats som specialistsjuksköterska.

Figur 2.10
Andel helårsstudenter per 
utbildningsområde 1

Design 0,3%
Övrigt 1,4%

VFU 1,8%
Undervisning 4,6%

Medicin
11,5%

Vård 5,9%

Teknik 27,6% Naturvetenskap
13,9%

Samhällsvetenskap
20,9%

Juridik 3,3%
Teologi 0,4%

Humaniora
8,3%

1.  Avser helårsstudenter exkl betalande och 
uppdragsutbildning (17 447 HST)
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specialistsjuksköterskeutbildningen men 
de sökande ges inte tjänstledigt av sina 
arbetsgivare på grund av personalbristen 
i sjukvården. Antalet helårsstudenter 
uppvisar en ökning mellan 2014 och 2015 
med 11 och en ytterligare ökning mellan 
2015 och 2016 med 19, sammantaget 30 
helårsstudenter, varför LiU förmodas nå 
utbyggnaden även av specialistsjukskö
terskor, men något år senare än planen.

Kostnad per helårsstudent 
och per helårsprestation
Kostnaden per helårsstudent (HST) och 
per helårsprestation (HPR) utgår från 
den totala kostnaden för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå, exklusive 
kostnader för uppdragsutbildning och 
utbildning för betalstudenter. (Kost
nadsuppgifterna är hämtade från den 
verksamhetsområdesredovisning som 
finns i kapitel 6, Finansiell redovisning.) 
Det innebär att kostnaderna är angivna 
i löpande priser. Antalet HST och HPR 

inkluderar, förutom utbildning inom uni
versitetets takbelopp, även utbildningar 
med särskild finansiering inom ramen för 
statsbudgeten.

Kostnaden per HST (tabell 2.12) och 
kostnaden per HPR (tabell 2.13) speglar 
universitetsutbudets sammansättning 
och fördelning på utbildningsområden 
med olika ersättningsbelopp för såväl 
universitetet i dess helhet som för res
pektive fakultetsområde. Kostnaden per 
HST ökar mellan 2012 och 2015 för att 
minska något 2016. Ökningen mellan 
2012 och 2015 beror främst på att löner 
och priser stigit under perioden. Det 
finns också variationer i utbildnings
volymen som minskade något mellan 
2012 (17 850 HST) och 2016 (17 447 HST).

Variationerna i kostnadsbild mellan de 
olika fakulteterna förklaras av att utbild
ningsutbudets fördelning på utbild
ningsområden varierar. Till exempel har 
Medicinska fakulteten stora inslag av 
kurser inom vård och medicin medan 
humaniora och samhällsvetenskap 
dominerar inom Filosofiska fakulteten.

ANALYS AV HUR HÖJDA 
ERSÄTTNINGSBELOPP 
HAR BIDRAGIT TILL HÖGRE 
UTBILDNINGSKVALITET 
I de följande avsnitten presenteras Utbild 
ningsvetenskaps respektive Filosofiska 
fakultetens analyser av de rubricerade 
höjda ersättningsbeloppen, det vill säga 
de två fakulteter vid Linköpings univer
sitet som omfattar merparten av de 
tilldelade höjda ersättningsbeloppen.

Utbildningsvetenskap
I alla utbildningar, såväl inom förskol
lärar som lärarprogrammen, utgörs 20 
veckor av den totala utbildningstiden av 
verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Ut
bildningsvetenskap administrerar i dag 
215 VFUkurser inom Utbildningsveten
skap. Vid Linköpings universitet har den 
förstärkning som VFUverksamheten 
erhållit, cirka 9 000 kr per HST, främst 
använts till nedanstående insatser:

Från och med hösten 2015 infördes 
3gradiga betyg på alla VFUkurser som 
överstiger 3 hp. Utbildningsvetenskap 
har därför satsat resurser på att utveckla 
och arbeta fram nya bedömningsunder
lag och kriterier samt att utbilda såväl 
LiU:s lärare som VFUhandledare på 
fältet. Förutom en extra anställning om 
30 procent, som riktats enkom mot detta 
utvecklingsarbete, har stora insatser även 
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Att prestationsgraden sjönk 2013 har sin grund i att Tekniska fakulteten flyttat den tentamen som avslutar 
höstterminen från december till januari månad. Det innebär att antalet helårsprestationer under 2013 tillfälligt sjunker 
för utbildningsområdena teknik och naturvetenskap

Figur 2.11
Prestationsgrad (procent)

Tabell 2.12
Kostnad per helårsstudent 2012 – 2016 (tkr)

2012 2013 2014 2015 2016

Totalt 83 85 88 93 92
Filosofiska fakulteten 57 56 58 62 63

Utbildningsvetenskap 70 72 75 73 66

Medicinska fakulteten 147 158 162 167 165

Tekniska fakulteten 84 87 90 97 95

Kostnaden per helårsstudent är beräknad som kvoten av kostnaderna för ordinarie utbildning i 
verksamhetsområdesfördelningen (se tabell 6.9) och antalet helårsstudenter.

Tabell 2.13
 Kostnad per helårsprestation 2012 – 2016 (tkr)

2012 2013 2014 2015 2016

Totalt 96 103 100 106 104
Filosofiska fakulteten 69 67 69 72 63

Utbildningsvetenskap 81 85 84 86 77

Medicinska fakulteten 153 165 172 180 178

Tekniska fakulteten 99 114 102 110 107

Kostnaden per helårsprestation är beräknad som kvoten av kostnaderna för ordinarie utbildning i 
verksamhetsområdesfördelningen (se tabell 6.9) och antalet helårsprestationer.
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av kvinnor och män på universitetets 
utbildningar påverkas endast till viss del 
av insatser som universitetet genomför. 
LiU är beroende av insatser som gjorts ti
digare, inte minst inom ramen för grund
skola och gymnasieskola. Samtidigt har 
universitetet ett eget ansvar att påverka 
utvecklingen. Det sker genom ett antal 
åtgärder som främst tar sikte på rekryte
ringen till utbildning på grundnivå.

Över sektorn som helhet var fördel
ningen av kvinnor och män, bland exa
minerade från högskolan, 67 respektive 
33 på grundnivå och 57 respektive 43 
procent på avancerad nivå 2014/15.

Fördelningen mellan kvinnor och män 
i utbildning på grund och avancerad 
nivå vid LiU är 54 procent för kvinnor 
och 46 procent för män (se tabell 2.14). 
Det är först när detta genomsnitt bryts 
ned på fakulteter som skillnaderna i 
könsfördelning blir tydliga. Männen 
dominerar på Tekniska fakulteten 
(67 procent) och kvinnorna dominerar 
inom Utbildningsvetenskap (72 procent) 
samt Medicinska fakulteten (73 procent). 
Filosofiska fakulteten har det mest 
kvantitativt jämställda förhållandet 
där kvinnor utgör 61 procent och män 
39 procent.

En större andel kvinnor än män tar 
ut examen, 56 respektive 44 procent (se 
tabell 2.15). Sett ur ett genusperspektiv 
är satsningen på genuslektorer, som 
samtliga fakulteter gör, betydelsefull för 
den långsiktiga utvecklingen av univer
sitetets utbildningar. LiU har också gjort 
en medveten satsning på att utforma 
könsneutralt informationsmaterial till de 
sökande. En annan satsning är att lansera 
manliga förebilder i kvinnodominerade 
utbildningar och kvinnliga förebilder i 
mansdominerade.

krävts av andra inom VFUorganisationen.
Som en följd av införandet av 3gradiga 

betyg har det genomförts ett utveck
lingsarbete av nya examinationsformer 
på de olika programmen. Detta för att 
möjliggöra en rättssäker och likvärdig 
bedömning av VFU:n. Olika examina
tionsformer har prövats, utvärderats 
och analyserats utifrån ett kvalitets och 
kostnadsperspektiv.

Utifrån resultatet av UKÄ:s pilotutvär
dering av VFUorganisationen, beslutade 
Utbildningsvetenskap i januari 2016 att 
se över denna. Direktkontakten mellan 
kursansvariga vid LiU och handledarna 
på fältet ansågs inte tillräckligt omfat
tande. Därför har Utbildningsvetenskap 
startat en översyn av VFU:n, vilken bland 
annat inkluderar revidering av avtal med 
18 kommuner och ett 50tal fristående 
enheter. Detta är ett omfattande arbete 
som kommer att pågå under en 2års
period innan det genomförts fullt ut. Ett 
mål med detta arbete är att frigöra resur
ser för att stärka de verksamhetsförlagda 
delarna av utbildningen.

Utbildningsvetenskap har under 2016 
finansierat arbetet med en ny hand
ledarutbildning (7,5 hp) för cirka 75 
handledare per antagningsomgång. Den 
riktar sig till handledare inom förskole 
och lärarutbildningarna och ska starta 
höstterminen 2017. Denna utbildning 
förväntas få ett stort antal studenter och 
det har avsatts resurser för att arbeta med 
kursplaner samt för planering och ge
nomförande av kurs. Totalt beräknas att 
cirka 100 handledare per år ska utbildas. 

Utöver detta har under året kurs
mentorernas tjänsteomfattning utökats. 
Deras kvalitetsarbete har till uppgift att 
professionsanknyta kursinnehåll och 
uppgifter.

Sammantaget har således de höjda 
ersättningsbeloppen varit mycket viktiga 
då de bidragit till att faktiskt öka kvalite
ten i lärarutbildningen.

Filosofiska fakulteten
HSTJområdet (humaniora, samhälls
vetenskap, teologi och juridik) har under 
en längre tid haft stora behov av ökade 
anslag för att bibehålla och utveckla kva
liteten inom detta utbildningsområde. 
Därför var förstärkning av ersättnings
beloppen mycket önskvärd. Prislappsför
stärkningen skedde dock samtidigt som 
takbeloppen sänktes genom anslags
minskningar, vilket inte var optimalt. Då 
takbeloppen, anslagen, minskade utveck

lade fakulteten en strategi för att stödja 
kvalitet snarare än kvantitet. Fakulteten 
valde, trots en sänkning av platsantalet 
som en anpassning till det lägre tak
beloppet, att bibehålla tidigare nivå på 
anslagen till utbildningarna. Neddrag
ningen av antalet platser betydde att 
färre studenter antogs till olika utbild
ningar. Den tidigare nivån på anslagen 
till utbildningarna, som baserats på ett 
större antal studerande, behölls således 
trots färre studerande. Det betydde i 
realiteten att utbildningarna kunde be
hålla den gamla volymen utlagda timmar 
för en mindre grupp, både avseende 
föreläsningar och handledning – alltså en 
styrning mot kvalitet istället för kvan
titet. Fakulteten lyckades således med 
en kvalitets förstärkning som inte varit 
möjligt utan prislappshöjningen.

Det är svårt att helt belägga huru vida 
förstärkningen gett några direkta kva
litetseffekter. En viss höjning av presta
tionsgraden kan dock observeras. Den 
genomförda neddragningen av antalet 
platser har delvis betytt att den sist 
antagna studenten har högre betyg än 
vid tidigare antagningar. Detta tyder på 
en kvalitetshöjning som en effekt av dels 
platsminskning, dels bibehållen storlek 
på anslag.

Den höjning av ersättningsbeloppen 
som skett är mycket positiv trots att den är 
liten sett till det totala behovet av förstärk
ning inom HSTJområdet. Linköpings 
universitet ser gärna att den både perma
nentas och ökas under kommande år.

FÖRDELNINGEN MELLAN KVINNOR 
OCH MÄN INOM UTBILDNING PÅ 
GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ 
Arbetet med att uppnå jämnare köns
fördelning är långsiktigt. Fördelningen 
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Tabell 2.14
Antal helårsstudenter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2014 — 2016

2014 2015 2016

Totalt Totalt Totalt

Filosofiska fakulteten 5 891 5 668 5 521
 kvinnor/män (%) 61/39 61/39 61/39

Utbildningsvetenskap 2 349 2 487 2 706
 kvinnor/män (%) 73/27 73/27 72/28

Medicinska fakulteten 2 627 2 695 2 770
 kvinnor/män (%) 74/26 73/27 73/27

Tekniska fakulteten 6 774 6 582 6 450
 kvinnor/män (%) 31/69 32/68 33/67

Totalt 17 641 17 432 17 447
 kvinnor/män (%) 53/47 54/46 54/46

Exklusive uppdragsutbildning och avgiftsbetalande.
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EXAMINA
Examina delas in i generella examina 
(master, magister, kandidat och hög
skoleexamina) och yrkesexamina. Både 
generella examina och yrkesexamina 
delas i sin tur upp i examina på grund
nivå respektive examina på avancerad 
nivå. Det bör noteras att vissa examina, 
såsom masterexamen, tillkom i samband 
med att den nuvarande examensord
ningen började gälla 1 juli 2007 medan 
magister examen med ämnesbredd 
avvecklades. Dock kunde examen från 
tidigare gällande examensordning fort
sätta att tas ut under en övergångsperiod, 
till och med den 30 juni 2015.

Antalet examina har under perioden 
2014 – 2016 minskat något, från 5 322 till 
5 234 eller 1,6 procent (se tabell 2.15). 

Det totala antalet yrkesexamina på 
avancerad nivå ligger på samma nivå år 
2014 och 2016, medan det totala antalet 
yrkesexamina på grundnivå har minskat 
med 2 procent.

Antalet masterexamina, som i stort 
sett har ökat sedan 2007, minskar något 
mellan 2014 och 2015. Samtidigt har 
antalet magisterexamina ökat under 
motsvarande period.

Av det totala antalet examina är 
56 procent utfärdade till kvinnor och 44 
procent till män år 2016. Det föreligger 
dock en skillnad mellan grundnivå och 
avancerad nivå. På grundnivå har 64 pro
cent utfärdats till kvinnor och 36 procent 
till män medan motsvarande uppgifter 
för den avancerade nivån är 49,5 procent 
till kvinnor och 50,5 procent till män.

LÄRARUTBILDNING 
I detta avsnitt följer utförligare kommen
tarer av de strategiska förändringar (se 
även avsnittet Strategiska förändringar) 
som införandet av en ny lärarutbildning 
har inneburit för området Utbildnings
vetenskap.

Under 2016 antogs den 6:e kullen 
på samtliga 4 nya lärarprogram som 
startade 2011. Under 2016 slutförde även 
den 1:a kullen studenter sin utbildning 
på ämneslärarprogrammet som är den 
längsta utbildningen. Dessförinnan har 
de övriga lärarprogrammen haft antingen 
2 eller 3 avslutningsomgångar.

Under hösten 2016 påbörjades UKÄ:s 
utvärdering av lärarutbildningarna 
med en pilotutvärdering av Grundlärar
programmets inriktning F3, i vilken LiU 

Tabell 2.15
Examina 2014 — 2016

2014 2015 2016

Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Examina på grundnivå

Generella examina 1 540 892 648 1 728 1 012 716 1 564 946 618 
 Kandidatexamen 1 528 888 640 1 710 1 004 706 1 556 942 614 

 Högskoleexamen 12 4 8 18 8 10 8 4 4 

Yrkesexamina 938 670 268 875 612 263 864 609 255 
 Arbetsterapeutexamen 54 46 8 60 50 10 49 46 3 

 Biomedicinsk analytikerexamen 33 26 7 32 22 10 35 28 7 

 Folkhögskollärarexamen 30 20 10 34 25 9 30 20 10 

 Högskoleingenjörsexamen 171 24 147 180 33 147 164 32 132 

 Lärarexamen 278 240 38 202 175 27 233 187 46 

 Fysioterapeutexamen 65 52 13 67 43 24 64 45 19 

 Sjuksköterskeexamen 207 171 36 207 182 25 215 185 30 

 Socionomexamen 100 91 9 93 82 11 74 66 8 

Totalt antal examina på grundnivå 2 478 1 562 916 2 603 1 624 979 2 428 1 555 873 

Examina på avancerad nivå

Generella examina 1 373 593 780 1 599 737 862 1 362 631 731 
 Masterexamen 1 063 385 678 1 037 393 644 1 088 429 659 

 Magisterexamen 310 208 102 562 344 218 274 202 72 

Yrkesexamina 1 356 628 728 1 485 748 737 1 371 721 650 
 Civilekonomexamen 177 97 80 173 101 72 162 94 68 

 Civilingenjörsexamen 699 180 519 734 204 530 668 212 456 

 Logopedexamen 33 29 4 26 23 3 31 28 3 

 Läkarexamen 158 91 67 143 85 58 129 73 56 

 Lärarexamen 113 81 32 167 123 44 179 139 40 

 Psykologexamen 51 37 14 38 33 5 37 28 9 

 Psykoterapeutexamen 1 4 3 1 46 35 11 2 2 0 

 Specialistsjuksköterskeexamen 81 71 10 105 94 11 109 95 14 

 Speciallärarexamen 25 25 0 28 28 0 33 30 3 

 Specialpedagogexamen 15 14 1 25 22 3 21 20 1 

Totalt antal examina på avancerad nivå 2 729 1 221 1 508 3 084 1 485 1 599 2 733 1 352 1 381 
Lärarexamina, ej nivåbestämda 115 84 31 111 75 36 73 41 32 
Totalt antal examina 5 322 2 867 2 455 5 798 3 184 2 614 5 234 2 948 2 286 
 Andel kvinnor/män 54 % 46 % 55 % 45 % 56 % 44 %

1. Antagning vartannat år.

28 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Linköpings universitet årsredovisning 2016



frivilligt deltagit. Området Utbildnings
vetenskap har även deltagit i en första 
utvärdering av Övningsskoleprojektet 
som hör till samma inriktning inom 
Grundlärarprogrammet.

Under året har det även bedrivits ett 
arbete med att följa upp kurser i pro
grammen. Utvecklingsarbetet har främst 
riktats mot kvalitetsförhöjningar av kurser. 
Ett annat utvecklingsarbete handlar om 
de förändringar i examination som nya 
förordningskrav på graderade betyg av 
VFU har gett upphov till. Under året 
har framför allt arbetet med att utveckla 
examinationsformer som bidrar till ökad 
rättssäkerhet och likvärdighet i samband 
med bedömning av VFU varit priori
terat inom samtliga program. Detta har 
krävt insatser i form av utbildningar och 
implementeringsinsatser såväl internt av 
kursansvariga som externt av handledare 
ute på skolorna.

Förskollärarprogrammet har under 
året deltagit i ett projekt som drivs av UHR 
med syfte att öka studenters mobilitet 
och fokusera på internationella frågor. 
Projektet har bidragit till att granska och 
utveckla programmets arbete med dessa 
frågor på ett mer systematiskt sätt. 

Programmet Grundlärare, inriktning 
fritidshem, har sedan starten 2011 nästan 
fördubblat antalet studenter. Stort fokus 
har legat vid att bygga upp det fritidspeda 
gogiska området. Under 2016 har kurs
erna i fritidspedagogik omarbetats med 
hänsyn till kvalitet, forskningsförankring 
och progression mellan de olika kurserna.

Hösten 2016 antogs den 6:e kullen 
studenter på Yrkeslärarprogrammet. 
Även för detta program har det bedrivits 
ett fortsatt utvecklingsarbete. Under 
2016 har bland annat implementering 
av IKT (Informations och kommuni
kationsteknik) i kurserna, revidering 
av kursplaner samt examination varit i 
fokus för utvecklingsarbetet. Dessutom 
har ett ”Läsinspirationsprojekt” startat 
med syftet att ge verktyg för hur man kan 
bearbeta skönlitterära texter och stödja 
gymnasielevernas läsning.

Sedan höstterminen 2012 ges Komp
letterande pedagogisk utbildning (KPU) 
vid Linköpings universitet som halvfarts
utbildning på distans. Under det gångna 
året har också en helfartsvariant av 
Kompletterande pedagogisk utbildning 
startats med högt söktryck. Under det 
gångna året har frågor rörande ämnes
didaktik och progression mellan de olika 
kurserna stått i fokus.

Dimensionering
I samband med regeringens vårbudget 
2015 fick LiU medel för utökat antal 
platser inför antagningen hösten 2015 
på följande utbildningar: Förskollärar
programmet, Grundlärarprogrammet 
inriktning F3, Kompletterande peda
gogisk utbildning (KPU) samt Special
lärar och Specialpedagogprogrammen. 
Samtliga utbildningsplatser har, med 
något undantag, under 2016 tillsatts med 
behöriga sökande.

Vid Utbildningsvetenskap startade en 
helfartsutbildning inom KPU under året. 
För att möta efterfrågan på arbetsmark
naden har följande ämnen prioriterats 
inom utbildningen: språk, naturveten
skap, matematik, svenska, svenska som 
andra språk samt slöjd.

Utbildningsvetenskap för en löpande 
dialog med kommuner och andra huvud
män angående dimensioneringen av de 
olika lärarutbildningarna.

En tydlig trend är att studenterna i 
ökad utsträckning stannar kvar i utbild
ningen, vilket på sikt kommer att leda till 
att antalet examina ökar.

Information och vägledning
De överväganden och åtgärder som gjorts 
för att informera och vägleda studenter 
inom de olika programmen har skett vid 
olika informationsmöten som är direkt 
riktade till respektive programs studenter. 
Inför studenternas val av ämnen erbjuds 
specifika informationsmöten samt 
individ uella samtal för vägledning. 

Samtliga studenter vid lärarpro
grammen bjuds varje år in till en arbets
marknadsdag där skolhuvudmän och 
kommun företrädare är med.

Försöksverksamhet med övningsskolor 
Sedan hösten 2014 deltar Linköpings 
universitet i en försöksverksamhet med 
övningsskolor och övningsförskolor vilken 
har initierats av regeringen. Samtliga 
studenter på Grundlärarprogrammet 
inriktning F3, som antagits efter 2014, 
ingår i den 5åriga försöksverksamheten 
som genomförs i samverkan med Linkö
pings och Norrköpings kommuner.

Under de första 3 åren av utbildningen 
förläggs studenternas samtliga VFU 
perioder till en övningsskola. De utgör 
tillsammans 11 av de totalt 20 veckors 
VFU som ingår i utbildningen. Den 
avslutande VFUperioden under år 4 
genomförs på en ickeövningsskola.

Utbildningsvetenskap har haft en tät 

samverkan med huvudmännen inom 
Linköpings och Norrköpings kommuner 
och tillsatt en operativ samverkansgrupp 
och en partsammansatt styrgrupp som 
haft möten 3 gånger per termin. Till det 
har tillkommit rektorsmöten med samt
liga rektorer vid övningsskolorna 1 gång 
per termin.

Försöksverksamheten kommer suc
cessivt att utökas då en ny kull studenter 
antas till programmet. Under försöks
verksamhetens 3:e år har 335 studenter 
och cirka 170 handledare omfattats av 
den. I takt med att antalet studenter 
som deltar i försöksverksamheten ökar, 
sker också en utbyggnad av antalet 
övningsskolor. År 2016 finns samman
lagt 22 övningsskolor i Linköpings och 
Norrköpings kommuner. 482 studenter 
beräknas delta i försöksverksamheten 
under läsåret 2018/2019 då den är fullt 
utbyggd. Prognosen har skrivits ner med 
35 studenter jämfört med förra året på 
grund av att färre än tidigare planerat 
antogs höstterminen 2016.

Den ursprungliga planen för 
kompetens utveckling och handledar
utbildning följs enligt Utbildnings
vetenskaps ansökan till UHR. De största 
insatser som görs inom kompetens
utveckling är en handledarutbildning på 
7,5 hp (Handledning inom Övningsskola) 
samt besök, seminarier och föreläsningar 
i samband med VFUperioderna. Kursen 
Handledning inom Övningsskola starta
de första gången vårterminen 2015 med 
75 platser. Därefter har ytterligare 2 kurs
omgångar startat, höstterminen 2015 
samt höstterminen 2016. Kursen ges 
under 3 terminer. Under försöksperioden 
är ytterligare 2 antagningsomgångar 
planerade att genomföras, höstterminen 
2017 och höstterminen 2018.

Det har varit en utmaning för rekto
rerna att ge tid för handledarna att gå 
kursen. Träffarna har lagts på campus 
på eftermiddagstid för att undvika att 
VFUhandledarna behöver friläggas 
från lektionstid i grundskolan. Kursen 
omfattar dock 200 timmar i tidsåtgång 
för deltagarna och att frilägga den arbets
tiden för de anställda har varit svårt för 
rektorerna att hantera. Speciellt utma
nande har detta varit på grund av den 
lärarbrist som råder i kommunerna och 
de stora svårigheter det innebär att rekry
tera vikarier. De flesta övningsskolor har 
haft ett par handledare på utbildningen 
per kursstart och målet är att samtliga 
handledare vid försöksverksamhetens 
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slut ska ha genomgått utbildningen. I 
den utvärdering som genomförts med 
deltagarna som genomgått utbildningen 
är gensvaret positivt.

Under 2016 har det genomförts sam
verkansaktiviteter riktade mot studenter, 
handledare och lärarutbildare. Några 
exempel:
• Bedömningsseminarium arrangerades 

inför VFU-perioden i SO för handledarna på 
respektive campus. Vid detta seminarium 
gav de kursansvariga information om 
kursen och dess VFU-uppgifter samt stöd 
till handledarna för hur de ska tolka och 
fylla i kursens omdömesformulär. 

• Under VFU-kursen inom matematik be-
sökte campuslärarna 8 övningsskolor (till 
dessa var samtliga övriga övningsskolor 
inbjudna). Vid besöket presenterade lärar-
na aktuell matematikdidaktisk forskning 
vid Linköpings universitet och informerade 
om matematikkurserna i lärarutbildningen. 
Därefter hölls gemensamma diskussioner 
mellan campuslärare, handledare och 
studenter om utmaningar i matematik-
undervisningen.

• Under vecka 47 – 48 hösten 2016 genom-
fördes trepartssamtal under svenskkursen 
med samtliga cirka 140 studenter. Organis-
ation och utformning av dessa samtal har 
skett i samverkan med kommunerna i sam-
verkansgruppen, projektledningsgruppen 
på universitetet samt med de lärare som 
arbetar inom kursen i svenska. Samtliga 
anställda som ska åka ut till övnings-
skolorna och genomföra dessa samtal 
har deltagit i 4 timmars information och 
utbildning för att säkerställa likvärdigheten 
i samtalen. Under VFU-kursen i svenska 
deltog även kommunernas förstelärare, 
lärare med särskilt utvecklingsuppdrag 
inom språk-, läs- och skrivutveckling samt 
rektorer, vilka medverkade i seminarier och 
föreläsningar på respektive campus för 
handledare och studenter. 

• Under NO-kursen höstterminen 2016 
hölls 2 uppskattade föreläsningar med 
efter följande workshops inom NO och 
teknik, där handledare och studenter gavs 
möjlighet att möta lärare och forskare 
vid LiU inom dessa ämnen. Ytterligare ett 
exempel på samverkan inom NO-kursen är 
att Linköpings och Norrköpings kommu-
ners NO-utvecklare kom till respektive 
campus för att informera studenterna om 
det utvecklingsarbete som bedrivs inom 
NO i kommunerna.

Linköpings universitet erhåller 1 323 tkr 
per år för försöksverksamheten med 
övningsskolor. Medlen har under 2016 
främst använts för uppbyggnad av hand
ledarutbildning, kostnader för projekt
ledning samt stöd och uppföljning av 
studenter inför och under den verksam
hetsförlagda utbildningen vid övnings
skolorna. Under året har beslutats att 
en utvärdering av trepartssamtalen ska 
genomföras. Ytterligare utvärderingar 
kommer även att genomföras.

Nationellt centrum för naturvetenskap-
ernas och teknikens didaktik (NATDID) 
Linköpings universitet har ett nationellt 
uppdrag att ansvara för spridning av 
forskning inom naturvetenskapernas och 
teknikens didaktik till verksamma inom 
skolan. Inom ramen för detta uppdrag 
ska LiU samordna de verksamheter 
som bedrivs inom de nationella resurs
centrumen för biologi, fysik, kemi och 
teknik i frågor som rör forskningskom
munikation. Vid genomförandet av upp
draget ska LiU samråda med Skolverket 
och Skolforskningsinstitutet. Uppdraget 
gäller från den 1 juli 2014, och den årliga 
finansieringen är 3,3 mnkr.

Nationellt centrum för naturveten
skapernas och teknikens didaktik 
(NATDID) utgör ett av rektor särskilt 
inrättat centrum som på ett vetenskapligt 
förankrat och innovativt sätt ska fullgöra 
uppdraget som är formulerat av reger
ingen. NATDID är en särskild arbetsen
het med administrativ anknytning till 
Institutionen för samhälls och välfärds
studier. Rektor har utsett en nationellt 
sammansatt styrelse, en föreståndare och 
en biträdande föreståndare.

Därutöver arbetar ytterligare 1 med
arbetare (från 1 augusti 2016), 1 admi
nistratör och 1 webbredaktör vid LiU, 
sammanlagt motsvarande 2 heltidstjäns
ter. Sedan 1 juli 2016 har 4 så kallade 
NATDIDambassadörer rekryterats med 
syfte att öka den nationella spridningen 
och komma närmare fler lärare. Dessa 
finns placerade vid Göteborgs universitet, 
Umeå universitet, Linnéuniversitetet och 
Malmö högskola. NATDIDambassa
dörerna arbetar motsvarande 10 procent 
vardera med uppdrag från NATDID.

Under året har stor vikt lagts vid 
medverkan i konferenser för att sprida 
kunskap bland lärare och forskare om 
NATDID:s existens och arbete. Sam
manlagt har NATDID medverkat vid ett 
10tal konferenser under året. NATDID 

medverkade också som arrangör av kon
ferensen Från forskning till fysikunder
visning, där Nationellt resurscentrum för 
fysik var huvudarrangör. Konferensen 
hölls i Malmö i mars 2016. NATDID bjöd 
in konferensens medverkande att bidra 
till en konferensbok som under hösten 
publicerades i NATDID:s skriftserie 
Naturvetenskapernas och teknikens 
didaktik.

NATDID deltar i ett europeiskt 
nätverk inom STEM (Science, Tech
nology, Engineering, Mathematics) 
för resurscentrum med inriktning på 
professionsutveckling. Detta nätverk 
beviljades från 1 september 2016 medel 
från ERASMUS+ för ett mer formaliserat 
nätverk, med första upptaktsmöte den 
5 – 7 december i Freiburg, Tyskland.

NATDID arbetar kontinuerligt med 
forskningsbevakning, skriver profes
sions vetenskapliga artiklar för lärare, 
förskollärare och andra verksamma inom 
skolan och publicerar dem via webb
platsen. 

KOMPLETTERANDE UTBILDNINGAR
På uppdrag av regeringen bedriver 
Linköpings universitet så kallad kom
pletterande utbildning för personer med 
avslutad utländsk lärarutbildning respek
tive utländsk läkarutbildning. Dessutom 
bedriver universitetet på eget initiativ 
en liknande utbildning, med en allmän 
inriktning, som vänder sig till personer 
som har ett annat modersmål än svenska 
och en avslutad utländsk akademisk 
utbildning om minst 3 år.

Kompletterande utbildning för lärare 
med utländsk examen (ULV) 
Linköpings universitet har av regeringen 
fått i uppdrag att anordna Kompletter
ande pedagogisk utbildning som 
om fattar högst 120 hp för lärare med 
avslutad utländsk examen (ULV). Den 
nationella ledningsgruppen träffas i an
slutning till varje ansökningsomgång och 
då förs diskussioner om bedömningen av 
de sökandes meriter. Universitets och 
högskolerådet och Skolverket har under 
det gångna året kontinuerligt träffat den 
nationella ledningsgruppen för att disku
tera frågor som rör lärarlegitimation. 

Utbildningen bedrivs vid 7 lärosäten i 
Sverige. Antalet sökande och antagna 
har även detta år ökat jämfört med 
tidigare år. Under föregående år sökte 
45 personer utbildningen och 30 blev 
antagna medan motsvarande siffror i 
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år var 52 respektive 32. Till våren 2016 
sökte 26 personer och 13 antogs medan 
mot svarande siffror för hösten var 26 
respektive 19 (se tabell 2.16).

Utbildningen är individuellt planerad 
och varierar i längd beroende på tidigare 
utbildning och yrkeserfarenhet. Studen
terna läser såväl Allmänt utbildnings
område/Utbildningsvetenskaplig kärna 
som kompletterande kurser inom ämnen. 
I utbildningen ingår som regel också 
verksamhetsförlagd utbildning som 
förläggs på hemorten.

Erfarenheterna visar att studenterna 
efterfrågar fler kurser på halvfart och 
distans inom ämnena, något som LiU 
endast erbjuder i begränsad omfattning. 
I den nationella ledningsgruppen förs 
diskussioner om behovet av att utveckla 
ämneskurser på distans.

Totalt omfattade ULV 29 helårs
studenter och 22 helårsprestationer. 
Under verksamhetsåret har 12 personer 
tagit examen och 5 personer har avbrutit 
utbildningen. Anledningarna till avbrutna 
studier är främst familjeskäl och att per
sonen i fråga har fått legitimation.

Kostnaderna för projektet är fördelade 
enligt följande: planering 150 tkr, antag
ning 155 tkr, validering 230 tkr, under
visning 1 820 tkr och verksamhetsförlagd 
utbildning 125 tkr.

Uppföljning av samtliga studenters 
studieplanering och prestationer görs i 
slutet av varje termin och om det finns 
behov ges extra stöd. Exempel på åtgär
der som satts in under det gångna året 
är stöd för handledning i kurs, språkstöd 
och extra ersättning för handledningen 
under den verksamhetsförlagda delen av 
utbildningen.

Erfarenheterna visar att en del stu
denter är i behov av extra stöd under den 
verksamhetsförlagda delen av utbild
ningen och uppföljningen visar att det 
är viktigt att detta stöd ges tidigt. Under 
2015 utvecklades en kurs för studenter 
som behövde förbättra sina språkkunska
per. Uppföljningen visar att de studenter 
som genomförde kursen sedan klarade av 
att slutföra utbildningen.

Programansvarig utbildningsledare 
träffar kontinuerligt kursansvariga lära
re, studievägledare, studierektorer och 
studenter för uppföljning av utbildning
en. Förutom lokal uppföljning sker sådan 
på central nivå i den nationella lednings
gruppen för ULV. Erfarenheterna visar 
att en del av dessa studenter är i behov av 
omfattande individuell studievägledning. 

Märkbart är att antalet sökande som inte 
har bott så länge i Sverige har ökat.

Kompletterande utbildning för 
läkare med utländsk examen 
På uppdrag av regeringen anordnar 
LiU kompletterande utbildning, som 
omfattar högst 120 hp, för personer med 
avslutad läkarutbildning från tredje land, 
(se tabell 2.16).

Utbildningen har vidareutvecklats ur 
tidigare genomförda kompletterings
kurser och Medicinska fakultetens peda
gogik med problembaserat lärande (PBL) 
har tillämpats. Utbildningen löper under 
ett läsår med antagning enbart till höst
terminen och består av 4 kurser inklusive 
en kurs i samhälls och författningskun
skap. Godkänd examination ger underlag 
för Socialstyrelsen att fatta beslut om att 
kunna påbörja Allmäntjänstgöring, AT. 

Vid vårterminens slut 2016 hade 
utbildningen genomförts av 15 deltagare, 
varav 11 uppnådde godkänt resultat. I 
november 2016 arbetade 8 av dessa som 
läkare i Sverige.

Medicinska fakultetens erfarenheter av 
tidigare kompletterande kurser för läkare 
med utländsk examen är goda, vilket 
illustreras med resultatet från denna 
utbildning. Kompletterande utbildning 
för dessa läkare förkortar tiden till legi
timering. Tidigare utvärderingar via 
Högskoleverket (2006:35 R), Riks
revisionens 2011 (RiR 2011:16) liksom 
UKÄ 2016 (rapport 2016:12) har varit 
positiva. En genomgripande utvärdering 
och uppföljning av den kompletterande 
utbildningen för läkare via KI presen

terad 2016 (Dnr: 1773/2015) visar också 
på goda resultat.

Andelen godkända studenter har dock 
minskat under de senaste åren jämfört 
med tidigare omgångar, från 85 till 65 
procent. Orsaken till detta är oklar. 
Motsvarande förändring har setts vid de 
andra studieorterna, samt vid separata 
nationella kunskapsprov vilket möjligen 
talar för en förändring i populationen av 
sökande. Genom åren har också popula
tionen blivit successivt yngre och däri
genom även haft mindre tidigare klinisk 
erfarenhet som läkare.

Utbildningen bedrivs för närvarande 
vid 3 universitet i Sverige med 24 antagna 
i Stockholm, 21 i Göteborg och 20 i 
Linköping. Antalet sökande till utbild
ningarna har ökat de senaste åren. Under 
våren 2016 annonserades den 8:e om
gången av utbildningen, med 20 platser i 
Linköping. Hit sökte 169 behöriga varav 
49 med LiU som förstahandsval. Vid 
terminsstart påbörjade 20 studenter 
helårsutbildningen i Linköping, och i 
december 2016 var 18 kvar. 2 hade avslutat 
med godkänt resultat på kunskapsprov. 
Antalet helårsstudenter och helårspresta
tioner uppgick till 17,4 respektive 9,7.

Resultatet av utbildningarna följs 
kontinuerligt och som slutresultat 
eftersträvas, förutom godkänd utbild
ning, att deltagaren kommit i arbete och 
sedermera blivit legitimerad. Då detta 
sker flera år efter utbildningens slut finns 
svårigheter kring uppföljningen, men 
den har ändå gjorts via KI:s utvärdering 
(Dnr: 1773/2015). Resultaten följs också 
nationellt inom ramen för det samarbete 
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Tabell 2.16
Uppgifter om kompletterande utbildning för utländska lärare och läkare

Sökande Antagna Helårsstudenter Helårsprestationer

Totalt Totalt Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Lärarutbildning

Vt 14 18 10 2,5 2,0 0,5 3,5 3,0 0,5

Ht 14 15 11 1,5 1,5 0,0 1,8 1,8 0,0

Vt 15 15 9 2,7 2,1 0,6 2,3 1,7 0,6

Ht 15 30 21 10,6 9,1 1,5 8,8 7,4 1,4

Vt 16 26 13 7,3 5,5 1,8 4,0 3,4 0,6

Ht 16 26 19 4,9 4,6 0,3 1,5 1,5 0,0

Totalt 130 83 29,5 24,8 4,7 21,9 18,8 3,1

Läkarutbildning

Ht 14 125 16 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4

Ht 15 114 17 8,0 4,0 4,0 9,4 4,6 4,8

Ht 16 169 20 9,4 4,5 4,9 0,0 0,0 0,0

Totalt 408 53 17,4 8,5 8,9 9,8 4,6 5,2
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som bedrivs mellan de 3 universiteten 
kring denna utbildning.

Eftersom grupperna är mindre än i 
den ordinarie läkarutbildningen är denna 
utbildning resurskrävande. Student
gruppen är mer heterogen och under
visningen individualiseras i högre grad 
för att kunna genomföras på den relativt 
korta tid ett läsår utgör. Det ingår en stor 
andel verksamhetsförlagd utbildnings
tid. De totala kostnaderna 2016 uppgick 
till 4 200 tkr. Av dessa utgjorde 566 tkr 
planeringskostnader, 142 tkr kostnader 
för antagning och 283 tkr kostnader för 
validering. För undervisning har använts 
1 455 tkr och för verksamhetsförlagd 
utbildning 1 754 tkr.

Kompletterande utbildning 
för biomedicinsk analytiker 
med utländsk examen
Ansvariga för den kompletterande 
utbild ningen har kommit långt med att 
planera och bygga upp en kompletterande 
utbildning för personer med avslutad 
utländsk biomedicinsk analytiker
utbildning eller motsvarande. Nationella 
diskussioner har även bedrivits med de 3 
övriga lärosäten som också fått upp
draget för att säkerställa samstämmiga 
behörighets och antagningsregler samt 
innehåll i utbildningen. Kursplaner och 
utbildningsplaner har skrivits och kom
mer att tas upp vid kursplanekommitté 
och Utbildningsnämnden vid Medicinska 
fakulteten i januari 2017. Ansökningar 
till utbildningen öppnas den 15 mars och 
stänger den 15 april. Linköpings universi
tet har tilldelats 18 platser från Göteborgs 
universitet som är nationell samordnare 
för detta uppdrag. Vi för pågående 
diskussioner med Region Östergötland 
om att ta fram platser för verksamhets
förlagd utbildning och majoriteten av 
studenterna har säkerställts plats. Vi för 
även diskussioner med andra regioner 
och ytterligare några platser har säker
ställts. En process pågår för att ta fram 
lärare och utbildningsadministratör.

Kompletterande utbildning, 
aspirantutbildning/allmän inriktning 
60 hp (läsåret 2015/2016)
Aspirantutbildningen vid Linköpings 
universitet är en form av påbyggnads
utbildning. Den riktar sig till personer, 
bosatta i Sverige, med en utländsk 
akademisk utbildning om minst 3 år och 
som har ett annat modersmål än svenska. 
De ska vara folkbokförda i Sverige och ha 

grundläggande behörighet för högskole
studier. Dessutom fordras kunskaper 
i svenska och engelska som motsvarar 
grundläggande behörighet, till exempel 
svenska 3 och engelska 6 (sökande som 
uppfyllde kravet på grundläggande 
behörighet genom att ha svenska B och 
engelska A före 30 juni 2013 är fortsatt 
behöriga). Syftet med utbildningen är att 
skapa förutsättningar för att öka dessa 
personers möjligheter till etablering på 
den svenska arbetsmarknaden.

Till utbildningen kan personer som 
uppfyller ovanstående krav söka – oavsett 
tidigare studie och yrkesbakgrund. För 
att en antagning ska kunna ske krävs 
dock att det finns lämpliga kurser vid 
Linköpings universitet som kan komplet
tera och fördjupa den sökandes tidigare 
utbildning.

Exempel på yrkesgrupper som är och 
har varit representerade på utbildning
en är ekonomer, jurister, socionomer, 
kemister, ingenjörer, agronomer och 
informatörer. Hösten 2016 påbörjade 8 
studerande Aspirantutbildningen (2015: 
11 studenter, varav 3 lämnade tidigt, 
2014: 7 studenter, 2013: 10 studenter, 
2012: 9 studenter). Orsakerna till tidiga 
avbrott är i huvudsak 2; att den studeran
de får ett arbete, eller graviditet.

Söktrycket till utbildningen är relativt 
konstant över tid. De sökandes tidigare 
yrkesbakgrund varierar mellan åren men 
någon särskild trend kan inte urskiljas.

Genomströmningen är relativt låg 
jämfört med etableringsgraden. Orsaken 
till detta är att en del studerande lämnar 
in praktikrapporten året efter det att de 
har slutat på utbildningen. Andra lämnar 
aldrig in VFUrapporten (praktikrap
port), vilket medför att de inte får poäng 
för sin praktik. Att studenter inte lämnar 
in sin VFUrapport beror ofta på att 
de får arbete och inte har den tid som 
behövs efter utbildningen för att fullfölja 
arbetet med rapporten.

De senaste 3 åren har en majoritet av 
studenterna valt en helterminspraktik, 
alltså 30 hp. Från och med 2015 läggs 
mera fokus på att följa upp denna för 
skapa bättre förutsättningar för att de 
studerande ska kunna fullfölja utbild
ningen. En mer noggrann uppföljning 
av hur praktiken fortlöper sker genom 
kontakter dels med den studerande, dels 
med praktikplatsen. Dessutom klargörs 
tidigt för både studenter och praktikstäl
len, att rapporten ska vara i fokus under 
den sista praktikveckan för att kunna 

lämnas in i samband med att praktikperi
oden avslutas.

En del studerande blir inte klara med 
alla poäng i de kurser de läser. Orsakerna 
till detta kan vara bristande språk eller 
ämneskunskaper. Vissa har också 
uppgett att de har svårt att etablera sig i 
kurser de studerar tillfälligt inom olika 
program.

Trots att de studerande har grundläg
gande behörighet i svenska och engelska 
är dessa kunskaper, främst i svenska, 
ibland bristande. Mot den bakgrunden 
ges höstterminen 2016 färre möjligheter 
till individuella val av kurser. Istället ges 
ytterligare en språkkurs. Under höst
terminen ges således kurserna Svenska 
språket och samhället (15 hp) samt 
Svenska språket och människan (15 hp). 
Möjligheten att välja individuella kurser 
finns kvar under vårterminen. Syftet med 
att ge ytterligare en språkkurs är att de 
studerande ska ges ännu bättre förutsätt
ningar att utveckla sina kunskaper i 
svenska språket, men att också bidra till 
att fler fullföljer sina studier.

VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE 
SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN (VAL) 
På uppdrag av regeringen bedriver 
Linköpings universitet vidareutbildning 
av lärare som saknar lärarexamen (VAL). 
Den nationella ledningsgruppen, som 
består av de 8 lärosäten som bedriver 
utbildningen, träffas kontinuerligt.

I anslutning till varje ansökningsom
gång förs diskussioner om bedömningen 
av de sökandes meriter och hur utbild
ningen kan läggas upp. Umeå universitet 
har ett samordningsansvar.

Precis som föregående år är antalet 
sökande till utbildningen högt. Till LiU 
sökte 260 personer till utbildningen 
varav 176 antogs (se tabell 2.17).

Antal helårsstudenter under 2016 var 
91, medan helårsprestationerna uppgick 
till 67.

Utbildningen omfattar maximalt 120 
hp och varje student får en individuell 
studieplanering. 

Under det gångna året har arbetet 
med validering stått i fokus. En nationell 
konferens har anordnats och då presente
rades en rapport kring arbetet med vali
dering av förskollärares yrkeskunskaper.

LÄKARUTBILDNINGEN 
Under 2016 har ett omfattande arbete 
pågått för att implementera en ny 
utbildningsplan för läkarprogrammet. 
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Den nya utbildningsplanen innebär en 
decentralisering av utbildningen och är 
anpassad till nationella och internatio
nella omvärldsperspektiv samt fram
tidens förändrade behov inom hälso och 
sjukvården.

Under 2014 tecknades ett samarbets
avtal om decentraliserad läkarutbildning 
mellan Linköpings universitet, Region 
Östergötland, Region Jönköping och 
Landstinget i Kalmar.

I likhet med tidigare år pågår ett konti
nuerligt arbete inom Medicinska fakulte
ten för att säkerställa tillgång och kvalitet 
för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 
inom medicin och vård. Arbetet syftar 
till att möta det framtida behovet av 
VFUplatser i och med utbyggnaden om 
40 nybörjarplatser för läkarutbildningen.

Läkarutbildningens tillväxt innebär 
krav på om och nybyggnad av lokaler, att 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) av 
hög kvalitet säkerställs och att det görs 
rekrytering av framför allt fler kliniska 
lektorer och professorer.

Antalet utbildningsplatser på läkarut
bildningen har ökat kontinuerligt under 
senare år. 2007 fanns det 158 nybörjare 
på läkarutbildningen. Motsvarande siffra 
för år 2016 var 269. Utbildningsvolymen 
har ökat från 708 helårsstudenter år 

2007 till 1 001 helårsstudenter år 2016. 
Antalet planerade helårsstudenter är 
1 042 för år 2017 (se tabell 2.18).

Utveckling av klinisk 
utbildning och forskning 
De medel för utveckling av klinisk 
utbildning och forskning som Linköpings 
universitet fått via Karolinska Institutet 
uppgick 2016 till 732 tkr. Dessa medel 
har i huvudsak utnyttjats för följande 
ändamål: 
• Pedagogiskt centrum/Clinicum för 

upp gradering och medfinansiering av 
EDIT-rum (datasalar) samt av befintlig 
IT-utrustning för den del som faller på 
läkarutbildningen (500 tkr).

• Utveckling av EDIT samt verktyg för för-
delning av platser för verksamhetsförlagd 
utbildning (232 tkr).

De särskilda utvecklingsmedlen för läkar
utbildningen har haft mycket stor bety
delse för det fortsatta utvecklingsarbetet 
av klinisk utbildning och forskning inom 
universitetet och medfört att detta arbete 
underlättats och kunnat påskyndas.

Regionens medverkan 
i läkarutbildningen (ALF) 
En ekonomisk redovisning av medel för 

klinisk utbildning och forskning lämnas i 
tabell 6.3 i kapitel 6.

Det nationella avtalet mellan svenska 
staten och vissa landsting om sam
arbete om utbildning av läkare, klinisk 
forskning och utveckling av hälso och 
sjukvården (ALF), undertecknades den 
11 september 2014 och trädde i kraft den 
1 januari 2015. Under 2015 underteck
nades även det regionala ALFavtalet 
(RALF) mellan Region Östergötland 
(RÖ) och Linköpings universitet.

I RALFavtalet har LiU och RÖ 
kommit överens om respektive uppdrag 
inom klinisk utbildning av läkare, klinisk 
forskning och utveckling, samt spridning 
och implementering av ny kunskap inom 
hälso och sjukvården. Universitetet 
och RÖ har vidare överenskommit om 
former för samverkan inom de delar 
av sjuk vården som är speciellt invol
verade i åtaganden som avser utbildning, 
forskning och utveckling (universitets
sjukvård). I RALFavtalet regleras även 
hur LiU och RÖ prioriterar och fördelar 
statens så kallade ALFersättning (ALF
medel) samt formerna för samverkan 
kring varandras delfinansiering inom 
läkarutbildning, klinisk forskning och 
utveckling.

Under 2016 har en ny modell för 
fördelning av ALFmedel tillämpats för 
att främja hög kvalitet på den kliniska 
forskningen.

STUDENTINFLYTANDE/
STUDENTSAMVERKAN 
Möjligheten för studenter att påverka sin 
utbildningssituation och arbetsmiljö är, 
och har alltid varit, en prioriterad fråga 
för Linköpings universitet. Det gäller 
såväl enskilda studenters som student
kårernas möjlighet att påverka.

Vid Medicinska fakulteten företräds 
studenterna av studentkåren Consensus, 
vid Tekniska fakulteten av LinTek och vid 
Filosofiska fakulteten och Utbildnings
vetenskap av StuFF. Under året har 
samtliga studentkårer ansökt om, och 
beviljats, förnyad kårstatus.

De utvärderingar av studentkårernas 
verksamhet som genomförs varje år visar 
att studentkårerna fullföljer uppdraget 
som de fått på ett bra sätt. Medlems
antalet minskade när kårobligatoriet 
avskaffades men flera av studentkårerna 
visar nu på ökade medlemsantal. I dag 
är det enklare att bemanna styrelser och 
nämnder med mera, där det är viktigt 
att det finns studentrepresentation. Det 

Tabell 2.17
Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen

Sökande Antagna Helårsstudenter Helårsprestationer

Totalt Totalt Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

2014 188 138 22,2 12,4 9,8 24,9 13,6 11,3

2015 189 136 23,9 14,0 9,9 27,4 15,6 11,8

2016 260 176 45,1 26,4 18,7 15,1 10,2 4,9

Totalt 637 450 91,2 52,8 38,4 67,4 39,4 28,0

Tabell 2.18
Antal nybörjare och antal helårsstudenter på läkarutbildningen

Nybörjare Helårsstudenter

Vt Ht Totalt Vt Ht Totalt

2007 79 79 158 376 332 708

2008 76 82 158 384 335 719

2009 80 88 168 372 360 732

2010 88 88 176 415 377 792

2011 88 88 176 443 408 851

2012 88 107 195 457 406 863

2013 105 112 217 482 415 897

2014 112 119 231 494 407 901

2015 124 118 242 520 455 975

2016 135 134 269 500 501 1 001

2017 (planerat) 133 133 266 532 510 1 042

För uppgifter om kön hänvisas till tabell 2.9.
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mycket goda samarbete som finns mellan 
kårerna bidrar också till att student
kårerna oftast klarar av att hitta intresse
rade studenter som är villiga att axla ett 
uppdrag.

Under 2016 har studentkårerna prio
riterat och gemensamt drivit bland annat 
följande frågor:
• Fler studieplatser på LiU:s campus-

områden och i studenternas kårhus.
• Införande av schemaläggning för 

hel termin. 
• Förtydligande av regler avseende regist-

rering och återkoppling av studieresultat.

Vidare har studentkårerna visat stort 
enga gemang i arbetet med att utveckla 
ett universitetsövergripande kvalitets
system. 

Ett aktivt studentinflytande är en 
nödvändighet för universitetets verksam
hetsutveckling, inte minst när det gäller 
kvalitetsarbetet. Det finns således ett 
gemensamt intresse hos universitet och 
studentkårer att studenterna har möjlig
het att göra sina röster hörda och därmed 
bidra till utvecklingen av utbildning och 
studiemiljö vid Linköpings universitet.

Studenternas företrädare erbjuds 
deltagande i beslutande och beredande 
organ inom universitetet. Det gäller såväl 
tillfälliga projekt som etablerade nämn
der, styrelser och förankringsgrupper.

Vid Linköpings universitet finns därut
över sedan länge etablerade mötesformer 
som möjliggör en förtroendefull och åter
kommande dialog mellan student ernas 
företrädare och såväl den akademiska 
som den administrativa ledningen vid 
universitetet. 

Under 2016 har det bedrivits utveck
lingsarbete i enlighet med de handlings
planer som upprättats till följd av 
Linköpings universitets Studentunder
sökning som genomfördes under 2015. 
Studentundersökningen är ett initiativ 
från studentkårerna och är ett sam
arbete mellan kårerna och universitetet. 
Undersökningar har genomförts 2008, 
2010, 2012 och 2015. Under 2016 beslut
ades att nästa Studentundersökning ska 
genomföras under våren 2017.
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03.
FORSKNING OCH UTBILDNING 
PÅ FORSKARNIVÅ

36 Forskning och utbildning på forskarnivå
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Universitetets strategiska mål 
för forskningen är att ”Skapa 
och sprida forskningsresultat 
med internationell genomslags

kraft.” Det ska ske genom att ”Stärka 
och utveckla internationellt slagkraftiga 
forskningsmiljöer som även tar ansvar 
för utbildning och samverkan.”

LiU har framgångsrika och starka 
forskningsmiljöer inom samtliga fakul
teter. Här finns en av landets starkaste 
teknikvetenskapliga forskningsmiljöer, 
betydelsefull medicinsk forskning, en 
sammanhållen filosofisk fakultet känd 
för sin förmåga till mång och tvärveten
skaplig forskning samt framgångsrik 
utbildningsvetenskaplig forskning. 
Karaktäristiskt för LiU är en strävan att 
ta sig an frågeställningar som inte bara 
är vetenskapligt fruktbara utan också 
samhälleligt relevanta.

LiU är i dag ett av de stora framgångs
rika forskningsuniversiteten i Sverige och 
har omfattande forskningssamarbeten 
med såväl universitet som industri, både 
nationellt och internationellt. Dessutom 
sker samarbete i hög utsträckning med 
det omgivande samhället.

LiU har under 2016 haft en fortsatt 
positiv utveckling av forskningen. De 
externa medlen fortsätter att öka, likaså 
antalet publikationer. De nationella 
strategiska forskningsområdena, de så 
kallade SFO:erna som LiU är värd för, 
har både i budget och i den forsknings
politiska propositionen föreslagits att 

erhålla en förlängning för de kommande 
4 åren. Arbetet med de långsiktiga, stra
tegiska partnerskap som påbörjades 2014 
– med Saab, Statens väg och transport
forskningsinstitut (VTI), Tekniska verken 
i Linköping AB och ABB Sverige – har 
fortsatt och utvidgats med Linköpings 
kommun och Ericsson AB.

FORSKNING 
Vid Linköpings universitet bedrivs forsk
ning och utbildning på forskarnivå inom 
3 vetenskapsområden: humanistisk–sam  
hällsvetenskapligt (vid Filosofiska fakul
teten och vid Utbildningsvetenskap), 
medicinskt (vid Medicinska fakulteten) 
och tekniskt (vid Tekniska fakulteten). 
Den naturvetenskapliga forskning som 
bedrivs vid LiU sker i huvudsak inom 
Tekniska fakulteten men också vid Med
icinska respektive Filosofiska fakulteten. 
Den utbildningsvetenskapliga forskning
en, som hör till lärarutbildningen, inryms 
huvudsakligen i det humanistisk–sam
hällsvetenskapliga området.

En stor del av forskningen vid Linkö
pings universitet kännetecknas av att 
vara tvärvetenskaplig, inom både grund 
och tillämpad forskning. Utifrån denna 
tradition har nyskapande forskning vuxit 
fram i gränslandet mellan traditionella 
discipliner och fakultetsområden, ofta 
med utgångspunkt i forskningsområden 
som är högintressanta för näringsliv och 
samhälle. Exempel på sådana styrke
områden är logistik, hållbara systemlös

ningar, smart elektronik, simulering och 
visualisering. 

Stora bidrag och belönade forskare 
LiU fick under 2016 flera större anslag, 
värda att nämnas är till exempel: 
• LiU erhöll två nya Wallenberg Academy 

Fellows, som får möjlighet att utveckla sina 
forskningsidéer. Utmaningarna som de tar 
sig an handlar om återfall i cancersjuk-
domen akut leukemi (Sasan Zandi som 
kommer från University of Toronto) samt 
material som kan hjälpa oss att skapa nya 
organ med 3D-skrivare (Daniel Aili vid LiU). 

• Magnus Berggren, professor i organisk 
elektronik, fick Ingenjörsvetenskaps-
akademins guldmedalj för sin nyskapande 
forskning inom organisk elektronik.

• Biträdande professorn Feng Gao fick ett 
av årets ERC Starting Grant (1,5 mn euro) 
och professor David Bastviken erhöll 
Consolidated Grants (2 mn euro) från det 
europeiska forskningsrådet.

• Forskningscentret Helix, med fokus på 
arbetslivsfrågor, tilldelades 35 mnkr av 
VINNOVA. Helix har under sina 10 år enbart 
fått lovord vid utvärderingar – och nu har 
finansieringen säkerställts för ytterligare 5 år.

• 3 forskningsledare vid LiU, professorerna 
Magnus Berggren, Patrick Doherty och Erik 
Janzén, får tillsammans mer än 95 mnkr 
från SSF:s utlysningar Smarta system och 
Materialvetenskap. Inom Smarta system 
får Magnus Berggren, professor i organisk 
elektronik, 34,8 mnkr för projektet Smart 
internt kroppsnätverk. Patrick Doherty, 

 Våra forskares förmåga att attrahera 
externa medel är bevis för att vår forskning 
både har hög kvalitet och är relevant.

— REKTOR HELEN DANNETUN
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professor i artificiell intelligens, får 27 mnkr 
till projektet Robotassisterade hastigt 
bildade kunskapsnätverk. Inom Material-
vetenskap får LiU-professorn i halvledar-
material Erik Janzén närmare 33,6 mnkr 
för projektet Tidsupplöst lågtemperatur 
CVD för III-nitrider. 

• Karl Wennberg vid LiU är en av de forskare 
som får ta emot pengar av Ragnar Söder-
bergs stiftelse för forskning inom ekonomi. 
Tillsammans med två andra forskare 
tilldelas han 7,5 mnkr för forskning om 
grupprocesser i nya, innovativa företag.

• Sara Liin, postdoktor vid Avdelningen för 
cellbiologi, får 6,8 mnkr i forskningsbidrag 
från Svenska sällskapet för medicinsk 
forskning (SSMF).

Forskningsfinansiering 
Finansieringen av forskningen skiljer sig 
väsentligt från finansieringen av utbild
ningen eftersom den vid sidan av anslags
finansiering från regering och riksdag 
till stor del utgörs av externa medel från 
till exempel forskningsråd, forsknings
stiftelser, EU och svenska organisationer, 
(se figur 3.2).

Totalt erhöll Linköpings universitet 
2 112 mnkr i intäkter för forskning och 
utbildning på forskarnivå under året, 
vilket är en ökning med knappt 1 procent 
jämfört med 2015 då forskningsintäkterna 
uppgick till 2 100 mnkr (se figur 3.1). 

Bidragsintäkterna har under 2016 ökat 
med 3 procent och nådde 1 035 mnkr 
under 2016. Största ökningen noteras 
bland Sveriges kommuner och landsting 
samt statliga myndigheter. Intäkter från 
EU har ökat för andra året i rad med 
11 procent. Den största enskilda finansi
ären 2016 var, liksom tidigare år, Veten
skapsrådet. Däremot byttes andraplatsen 
ut från VINNOVA till Wallenbergstiftel
serna, där den sistnämnda bidrog med 
100 mnkr till intäkterna 2016. 

Det relativt låga basanslaget miss
gynnar LiU. Basanslaget utgör grunden 
för LiU:s förmåga att attrahera externa 
forskningsmedel. Basanslagen behövs för 
att finansiera infrastruktur vid universi
teten, utbildningen på forskarnivå samt 
den fria grundforskningen. I dag kräver 
dessutom flertalet finansiärer samfinans
iering av projekt, detta gäller både 
nationella och internationella finansiärer. 
Sammanlagt innebär det att LiU har 
ett svårare utgångsläge än jämförbara 
universitet. LiU har trots det lyckats 
erhålla en hög andel externa medel under 
perioden 2012–2016. 

Vetenskapliga publiceringar 
och citeringar
Som komplement till en kvalitativ ut
värdering av forskningsresultat redovisas 
här mängden vetenskapliga publika
tioner och deras genomslag. Till detta an
vänds olika bibliometriska metoder som 
mäter dels antalet vetenskapliga artiklar, 
dels deras genomslagskraft i form av cite
ringar. Dessutom visas sampubliceringar 
med utländska lärosäten per land som 
en indikator för LiU:s internationella 
samarbete.

LiU publicerar examensarbeten, 
huvuddelen av licentiat och doktors
avhandlingarna och många andra veten
skapliga publikationer genom Linköping 
University Electronic Press. Dessa är 
direkt sökbara och tillgängliga i fulltext 
via internet.

Publikationer och citeringar
Refereegranskade publikationer avser 
artiklar och forskningsöversikter som 
genomgått granskning av oberoende 
forskare och presenterar nya insikter i 
vetenskaplig form. Antalet publikationer 
redovisas i vissa fall ofraktionaliserat, det 

vill säga att det är antalet hela publika
tioner som räknas oavsett antal medför
fattare. I andra fall är det mer lämpligt 
att redovisa fraktionaliserade siffror, 
vilket tar hänsyn till antalet medförfattare 
och följaktligen ger en lägre siffra.

Mängden av refereegranskade publi
kationer är en indikator på vetenskaps
områdets storlek vid LiU och dessa visas 
i tabell 3.4. Då antalet vetenskapliga 
publiceringar för 2016 inte är slutgiltigt, 
kommenteras utvecklingen från år 2012 
till 2015. Som framgår av tabell 3.4 har 
antalet refereegranskade vetenskapliga 
artiklar ökat från 1 851 år 2012 till 2 139 
år 2015, det vill säga med cirka 16 pro
cent. En ökning har skett inom samtliga 
vetenskapsområden under perioden.

Publiceringstraditionerna skiljer sig åt 
såväl mellan olika vetenskapsområden 
som inom ett och samma vetenskapsom
råde. Inom det humanistisksamhällsve
tenskapliga området sker publiceringen 
ofta i form av monografier och antologier, 
vilket innebär en lägre publiceringsgrad 
än vid tidskriftsartiklar. Även böcker 
och kapitel, som inte nödvändigtvis är 
referee granskade, redovisas i tabell 3.4.

Figur 3.1
Totala intäkter för forskning och 
utbildning på forskarnivå 2012 — 2016

Figur 3.2
Bidragsfinansierad forskning 
2012 — 2016
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Under 2016 ökade de totala forskningsintäkterna med 
12 mnkr (+1 %) och steg till 2 112 mnkr. Bidragsintäkterna 
stod för den största delen av ökningen och steg 
med cirka 3 %. Ser man till hela 5-årsperioden har 
en intäktsökning på 17 % skett. Dock är andelen 
anslagsfinansierad forskningsverksamhet relativt stabil 
och står för cirka 45 %, medan 55 % av forskningen 
finansieras av externa medel såsom bidrag och avgifter. 
Notera att finansiella intäkter (2016: 1,7 mnkr) inte är 
inkluderade i figuren.
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Bidragsintäkterna har under 2016 ökat till 1 035 mnkr 
vilket motsvarar en ökning på 3 % jämfört med 2015. 
Största ökningen noteras hos statliga myndigheter
med +26 mnkr (+16 %) och kommuner och landsting 
med +9 mnkr (+17 %). VINNOVA minskar mest med 
16 mnkr (-16 %), medan forskningsråden minskar med 
16 mnkr (-5 %). Medel från EU visar en ökning på +11 %.
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Antalet citeringar som återfinns i data
basen Web of Science kan vara ett mått 
på de vetenskapliga publiceringarnas 
genomslag. Därmed begränsas publice
ringarna till de internationella tidskrifter 
som ingår i denna databas. Baserat på 
fraktionaliserad redovisning, ökar antalet 
citeringar från cirka 23 000 till cirka 
27 000 om man jämför 5årsperioderna 
2009 – 2013 och 2011 – 2015, och en 
ökning sker inom samtliga vetenskaps
områden vid LiU. Vid jämförelse av 
samma 5års perioder, så har antalet 
citer ingar per publicering ökat från 
5,5 till 5,7 motsvarande en ökning på 5 
procent. Även denna ökning återspeglas 
inom samtliga vetenskapsområden.

Sampubliceringar 
med utländska lärosäten
Andelen vetenskapliga artiklar som är 
författade av forskare från LiU tillsam
mans med internationella författare är 
ett intressant mått på utvecklingen av 
LiU:s internationella samarbete inom 
forskning. I figur 3.3 har platser marke
rats där det skett sampublicering.

Baserat på ofraktionaliserad redo
visning var under 2016, liksom under 
föregående år, andelen LiUartiklar med 
internationell författarkrets 55 procent. 
Detta kan jämföras med motsvarande 

Figur 3.3
Kartan visar de lärosäten/orter som forskare vid Linköpings universitet sampublicerat med under 2016

Tabell 3.4
Refereegranskade vetenskapliga artiklar samt böcker och bokkapitel 2012 — 2016

2012 2013 2014 2015 2016

Vetenskapsområde

Hum-sam 646 677 672 704 (522)
 Refereegranskade tidskriftsartiklar 365 429 431 461 (341)

 Böcker 20 27 19 27 (16)

 Kapitel 261 221 222 216 (165)

Medicinskt 870 940 899 954 (907)
 Refereegranskade tidskriftsartiklar 824 912 866 924 (891)

 Böcker 3 1 0 4 (1)

 Kapitel 43 27 33 26 (15)

Tekniskt 874 844 962 953 (888)
 Refereegranskade tidskriftsartiklar 756 783 902 875 (836)

 Böcker 7 7 5 7 (9)

 Kapitel 111 54 55 71 (43)

Totalt 1 2 279 2 378 2 420 2 476 (2 199)
 Refereegranskade tidskriftsartiklar 1 851 2 051 2 095 2 139 (1 959)

 Böcker 30 33 23 36 (24)

 Kapitel 398 294 302 301 (216)

1.  Nettouppgift, då vissa arbeten är gemensamma för mer än ett verksamhetsområde. Tabellen visar siffror för 
ofraktionaliserade (hela) artiklar, där minst en författare vid tiden för publicering var knuten till LiU. Antalet 
publiceringar för 2016 avser registreringar i DiVa per 20 januari 2017, varför de ska ses som preliminära. På grund 
av eftersläpning i inrapporteringen väntas det verkliga antalet för 2016 öka. Detta är skälet till att även 2015 års 
siffror ändrats jämfört med Årsredovisningen 2015, där dessa fortfarande var preliminära.

Källa: DiVa (Digitala Vetenskapliga Arkivet: Databas för refereegranskade nationella och internationella vetenskapliga 
publiceringar)
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andel 2007 på 38 procent och denna 
ökning på 10årsperioden återfinns inom 
samtliga vetenskapsområden. Tekniskt 
vetenskapsområde har under perioden 
legat högst med 59 procent 2015, men 
övriga områden knappar in på för
språnget och ligger endast 8 procent 
enheter lägre.

Sett till regioner, visar figur 3.5 hur 
sampubliceringen ökat under perioden 
2008 till 2016. Fram till 2015 ökade 
samtliga regioner starkt och det tillkom 
en handfull nya länder. För 2016 ses inte 
samma ökning. Den enda region som 
ökat från 2015 till 2016 är Nord och 
Sydamerika, som tack vare USA behåller 
sin position i toppen. Dessutom ökar 
antalet sampubliceringar med USA med 
10 procent.

Topplistan är sedan några år tillbaka 
relativt konstant, med flest medförfattare 
i USA – följt av Tyskland, Storbritannien 
och Nederländerna. Under 2016 har 
Norge, Frankrike och Australien klättrat 
några positioner inom topplistan, medan 
Kina och Danmark har tappat. Största 
ökningen inom topplistan står Frankrike 
(+30 procent) och Norge (+21 procent) 
för.

2016 tillkom endast ett nytt land och 
det är Vietnam. Av de nytillkomna län
derna 2014 – 2015 har Kenya, Förenade 
ArabEmiraten och Libanon inte kommit 
upp i minst 3 sampublikationer, medan 
nykomlingen Qatar ligger på samma nivå 
som föregående år.

Kostnad per refereegranskad 
vetenskaplig publikation 
Mellan åren 2012 och 2016 har de totala 
kostnaderna för forskning ökat från 
1 830 mnkr till 2 146 mnkr, en ökning 
som motsvarar 17 procent. Antalet veten
skapliga refereegranskade artiklar under 
samma period har ökat från 1 851 artiklar 
till 1 959 artiklar, vilket motsvarar en 
ökning med 5 procent under nämnda 
5årsperiod. Man bör då ha i åtanke att 
antalet anställda är i det närmaste oför
ändrat mellan 2012 och 2016.

Uppgifterna som gäller antalet referee
granskade artiklar för 2016 är prelimi
nära och förväntas öka, vilket medför 
att kostnaden per publikation sannolikt 
kommer att minska för 2016 när alla 
publikationer finns registrerade. Med det 
inberäknat, visar tabell 3.10 att kost
naden per refereegranskad artikel ligger 
relativt konstant över åren.

UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 
Utbildning på forskarnivå är det översta 
steget i den tredelade utbildningstrappa 
som beskriver utbildningssystemet vid 
landets universitet och som börjar med 
utbildning på grundnivå, fortsätter med 
utbildning på avancerad nivå och slut
ligen kommer till forskarnivån.

Linköpings universitets strategiska 
mål för utbildning på forskarnivå är att 
”Attrahera och examinera eftertraktade 
doktorer för ett hållbart samhälle i en 
föränderlig värld.”

Rent formellt är utbildningen fram till 
doktorsexamen 4 år, men i många fall tar 
utbildningen längre tid. Det beror på att 
utbildningen kombineras med under
visningsuppgifter eller andra uppgifter 
inom LiU. Den forskarstuderande har 
ofta finansiering från olika finansierings
källor, även om huvuddelen kommer från 
forskningsmedlen vid LiU.

Eftersom såväl licentiat som doktors
avhandlingen är ett forskningsarbete 
finns det inte något tydligt sätt att skilja 
ut forskarutbildningen från forskningen. 
Studerande på forskarnivå medverkar re
dan under sin studietid i produktionen av 
vetenskapliga arbeten och får därigenom 
möjligheter att publicera sig i vetenskap
liga tidskrifter. I det avseendet skiljer sig 
utbildningen på forskarnivå från utbild
ningen på grundnivå och avancerad nivå.

I takt med att forskningens problem
ställningar blivit mer komplexa och 
gränsöverskridande har det vuxit fram 
forskarskolor, ofta med ett tvärveten
skapligt eller mångvetenskapligt fokus. 
Utbildningen i dessa forskarskolor har 

organiserats med grupper av doktorander 
inom ett avgränsat mångvetenskapligt 
område. Problemformuleringarna har i 
många fall utformats utifrån samhällets 
behov. Forskarskolor har också möjlig
gjort att små och besläktade ämnen 
på ett kvalitativt och effektivt sätt kan 
bedriva utbildning på forskarnivå, vilket 
inte alltid skulle varit möjligt för ämnena 
vart och ett för sig. Forskarutbildningens 
struktur och tillgång till många hand
ledare har bidragit till att den utvecklats 
positivt, så att fler antagna avlagt sin 
forskarexamen inom en tänkt studie
tid. Forskarskolorna främjar dessutom 
nätverksbyggande och rekrytering och de 
fungerar på ett bra sätt som förberedelse 
för en karriär även utanför akademin.

I forskarskolornas samarbete med 
andra lärosäten har antagningen varit 
gemensam liksom handledning, kurser 
och seminarieverksamhet. LiU har också 
medverkat i flera nationella forskar
skolor, där fokus varit att åstadkomma 
kunskapsuppbyggnad inom områden 
där forskningen behöver utvecklas. Även 
internationellt samarbetar LiU med 
utländska universitet kring forskarskolor. 
Framväxten av forskarskolor har inte 
inneburit att universitetet övergett den 
disciplinära utbildningen på forskarnivå. 
Båda formerna finns parallellt och 
komplet terar varandra.

De flesta forskarstuderande siktar mot 
att avlägga en doktorsexamen, men det 
finns områden där målet är licentiat
examen med en studietid om cirka 2 år. 
Detta gäller till exempel lärare i skol
väsendet som vill uppnå behörighet för 
lektorstjänster i skolan. Inom tekniskt 
vetenskapsområde är licentiatexamen 
främst en etapp på vägen till en doktors
examen.

Nedan finns ett antal uppgifter om 
forskarutbildningen och de forskar
studerande.

Antal aktiva forskarstuderande 
Antal aktiva forskarstuderande (se tabell 
3.6) har fram till 2015 legat i stort sett 
konstant på drygt 1 300. År 2016 skedde 
en minskning mot föregående år på runt 
3 procent. Störst minskning har skett 
inom det humanistisksamhällsveten
skapliga området (8 procent), nära följt 
av antalet inom det medicinska omr ådet 
(7 procent). Inom tekniskt område har en 
marginell ökning skett. Andelen kvinnor 
är 46 procent, vilket är nära de senaste 10 
årens värden. Inom vetenskapsområdena 

Figur 3.5
Utveckling sampublicering 2008 — 2016
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ligger könsfördelningen konstant, på 
drygt 60 procent kvinnor inom medi
cinskt och humanistisksamhälls veten
skapligt område och på knappt 30 
procent inom tekniskt område.

Antal nyantagna forskarstuderande
Fram till 2015 har antalet nyantagna 
forskarstuderande till doktorsexamen 
legat stabilt, medan antalet nyantagna 
forskarstuderande till licentiatexamen 

har halverats under perioden 2006 till 
2016. Som redovisas i tabell 3.7 noteras 
under 2016 en förändring. Antalet 
nyantagna forskarstuderande minskar 
totalt sett med 15 procent. Trots att det 

Tabell 3.6
Antal aktiva forskarstuderande med aktivitet 10 % eller mer 2014 — 2016

2014 2015 2016

Vetenskapsområde Totalt Kv Män Totalt Kv Män Totalt Kv Män

Hum-sam 315 197 118 307 190 117 289 174 115

Medicinskt 403 254 149 428 276 152 406 258 148

Tekniskt 607 172 435 573 159 414 581 161 420

Totalt 1325 623 702 1308 625 683 1276 593 683
Antalet aktiva forskarstuderande ligger 2016 på 1276, vilket är något lägre än föregående två år. Sedan tio år tillbaka ligger antalet på drygt 
1300 aktiva forskarstuderande med aktivitetsgrad 10 % eller mer. Andelen kvinnor 2016 var 46 %, där andelen har legat de senaste fem åren.

Tabell 3.7
Antal nyantagna forskarstuderande 2014 — 2016

2014 2015 2016

Licentiatexamen Doktorsexamen Licentiatexamen Doktorsexamen Licentiatexamen Doktorsexamen

Vetenskapsområde Totalt Kv Män Totalt Kv Män Totalt Kv Män Totalt Kv Män Totalt Kv Män Totalt Kv Män

Hum-sam 11 4 7 38 22 16 9 5 4 42 24 18 4 2 2 27 19 8 

Medicinskt 4 2 2 64 37 27 5 5 0 68 43 25 2 1 1 35 19 16 

Tekniskt 16 4 12 61 20 41 19 6 13 55 13 42 14 3 11 78 18 60 

Totalt 31 10 21 163 79 84 33 16 17 165 80 85 20 6 14 140 56 84 
År 2016 var antalet nyantagna forskarstuderande till doktorsexamen 140 personer samt 20 personer till licentiatexamen.
Andelen kvinnor av de nyantagna forskarstuderande är 40 % för 2016 summerat på båda examenstyperna.

Tabell 3.8
Antal forskarexamina 2014 — 2016

2014 2015 2016 

Licentiatexamina Doktorsexamina Licentiatexamina Doktorsexamina Licentiatexamina Doktorsexamina

Vetenskapsområde Totalt Kv Män Totalt Kv Män Totalt Kv Män Totalt Kv Män Totalt Kv Män Totalt Kv Män

Hum-sam 9 6 3 40 27 13 8 5 3 27 22 5 9 7 2 45 29 16 

Medicinskt 4 3 1 41 24 17 1 1 0 58 34 24 0 0 0 60 40 20 

Tekniskt 59 14 45 77 22 55 38 8 30 81 16 65 37 11 26 90 21 69 

Totalt 72 23 49 158 73 85 47 14 33 166 72 94 46 18 28 195 90 105 
Att antal doktorsexamina tidigare legat på drygt 160 examina årligen gäller även vid en analys av de senaste 10 åren. 2016 summerades antal doktorsexamina 
till 195, vilket är det näst högsta under 10-årsperioden. Däremot har antalet licentiatexamina halverats senaste 10-årsperioden för att 2016 landa på 46 examina. 
Andelen kvinnor som tagit doktorsexamina har de senaste 10 åren varierat mellan 40 % och 50 %.

Tabell 3.9
Genomströmning i utbildningen på forskarnivå för de som antagits 2006/2007 — 2010/2011

Antagningsår 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Vetenskapsområde LiU H M T LiU H M T LiU H M T LiU H M T LiU H M T

Antagna 233 39 105 89 169 39 40 90 226 55 59 112 225 33 66 126 270 68 70 132

Doktorsexamen 159 27 71 61 130 32 32 66 145 34 36 75 121 23 35 63 130 27 32 71

Avklarat 80 % 9 0 5 4 3 1 0 2 10 3 4 3 34 1 11 22 38 9 7 22

Licentiatexamen 17 6 4 7 7 1 0 6 23 6 3 14 20 1 3 16 20 4 1 15

Avklarat 50 % 6 1 5 0 4 1 1 2 20 8 9 3 17 1 10 6 35 11 13 11

Avklarat < 50 % 37 5 17 15 22 4 6 12 22 3 6 13 27 6 7 14 43 14 16 13

Avbrott 5 0 3 2 3 0 1 2 6 1 1 4 6 1 0 5 4 3 1 0

H: Hum-sam M: Medicinskt T: Tekniskt

Utgångspunkten för denna tabell är det år då de forskarstuderande antogs. Under exempelvis 2006/2007 antogs 233 forskarstuderande.
Av dessa har till och med verksamhetsåret 2016 (varje forskarstuderande ingår endast i en kategori) 159 avlagt doktorsexamen. 9 har klarat 80 % av studierna, 17 har avlagt 
licentiatexamen, 5 har klarat 50 % av studierna, 37 har klarat av mindre än 50 %, medan 5 har avbrutit sin utbildning. Räknat på antagningsomgången 2006/2007 har 65 % 
avlagt doktorsexamen 10 år senare, det vill säga under 2016. Tittar man på en senare antagningsomgång, den 2007/2008, har i stället 130 av 169 tagit doktorsexamen under 
2015, vilket motsvarar 77 %.
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tekniska området har ökat sina forskar
studerande till doktorsexamen från 55 
till 78 personer, dras totalen ner på grund 
av de markanta minskningarna inom det 
humanistisksamhällsvetenskapliga och 
det medicinska området, där en halv
ering skett om vi jämför 2016 och 2015. 
Andelen kvinnor har under de senaste 
8 åren varierat mellan 42 och 49 procent, 
med en lägre andel inom tekniskt område 
(där andelen varierat mellan 24 och 31 
procent) och en högre andel inom övriga 
områden. Minskning inom det medicin
ska och det humanistisksamhällsveten
skapliga området har därför fått till följd 
att andelen kvinnor bland nyantagna 
forskarstuderande sjunkit till 39 procent. 

Utfärdade doktorsexamina
Fram till 2015 har antalet doktorsexamina 
legat relativt konstant, medan nedgången 
i antalet licentiatexamina följt nedgången 
i nybörjarantalet, se tabell 3.8. För år 
2016 ses en uppgång gällande antal 
doktors examina (+18 procent), vilket 
kan ha sin förklaring i det ovanligt höga 
antalet nyantagna runt år 2010. 

Genomströmning av forskarstuderande
Genomsnittlig studietid för en doktors
examen följer riksgenomsnittet på drygt 
8 terminer. Det finns en viss variation per 
vetenskapsområde. Denna genomsnitts
tid är en nettotid. Räknar man på brutto
tid ingår ledigheter av olika slag och den 
landar på runt 12 terminer, även om 
det finns variationer mellan forsknings

ämnesområdena. Tittar vi istället på hur 
många som faktiskt tar doktorsexamen 
efter en viss tid, ser vi i tabell 3.9 att 
genomströmningen varierar. Av de nyan
tagna forskarstuderande 2006/2007 har 
under 2016, vilket är ungefär 10 år efter 
start, 68 procent tagit ut sin doktors
examen. Forskarskolor med mer struktu
rerade processer, organiserad kursverk
samhet, kollegialt handledarskap och 
tryggare studiefinansiering kan tänkas 
öka genomströmningen, liksom besluten 
om en handledarpolicy och inrättandet 
av en studierektor för utbildning på 
forskarnivå på varje institution. Dock 
finns en variation mellan åren vad gäller 
antagningsomgångar till forskarskolor 
med mera, som gör att det är svårt att dra 
någon slutsats kring genomströmningen.

Tabell 3.10
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation 2012 — 2016 (tkr)

2012 2013 2014 2015 2016

Vetenskapsområde 989 947 984 988 (1 095)
 Hum-sam 1 135 1 005 1 041 995 (1 345)

 Medicinskt 650 640 741 724 (750)

 Tekniskt 1 164 1 184 1 076 1 126 (1 179)

 Hum-sam 1 641 637 668 651 (878)

1.  Notera att kostnaderna per vetenskapsområde varierar stort på grund av olika publiceringstraditioner. Ett 
alternativt sätt att beräkna kostnaden för humanistisk-samhällsvetenskapliga publikationer är att använda totala 
antalet vetenskapliga publikationer, där även böcker och kapitel ingår vid sidan av refereegranskade artiklar.

Kostnaden per publikation är beräknad som kvoten av kostnaderna i verksamhetsområdesfördelningen och antalet 
vetenskapliga publikationer (ofraktionaliserade artiklar) enligt tabell 3.4. Notera att antalet publikationer för 2016 
är preliminärt på grund av eftersläpning i inrapportering av uppgifter, varför siffran väntas öka och därmed sänka 
kostnaden. Därför har även 2015 års siffror justerats jämfört med Årsredovisning 2015.

Tabell 3.11
Antal forskarstuderande (årsarbetare) per vetenskapsområde 2016

Vetenskapsområde Hum-sam Medicinskt Tekniskt Totalt LiU

Tot Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män

LiU-finansierade

 anställning som doktorand 140 84 56 80 47 33 288 80 208 508 211 297 

 utbildningsbidrag 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 

 annan anställning vid universitet och högskolor 5 2 3 13 9 4 14 5 9 32 16 16 

Summa LiU-finansierade 145 86 59 94 57 37 302 85 217 541 228 313 
Ej LiU-finansierade

 anställning inom näringslivet 5 2 3 4 2 2 24 4 20 33 8 25 

 anställning som läkare 0 0 0 59 29 30 0 0 0 59 29 30 

 anställning vid kommun/landsting/annan myndighet 8 4 4 43 35 8 8 3 5 59 42 17 

 stipendium 3 1 2 4 3 1 27 6 21 34 10 24 

 övrigt 6 2 4 30 19 11 11 2 9 47 23 24 

Summa ej LiU-finansierade 22 9 13 140 88 52 70 15 55 232 112 120 
Totalt antal doktorander 167 95 72 234 145 89 372 100 272 773 340 433

Fördelningen kvinnor och män 
inom utbildning på forskarnivå 
Den totala fördelningen mellan kvinnor 
och män i utbildning på forskarnivå har 
varit relativt konstant de senaste 10 åren, 
med en liten övervikt för män. De senaste 
10 åren har i genomsnitt 45 procent av de 
som tar doktorsexamina varit kvinnor 
och de olika åren har uppvisat mycket 
små variationer. Bland nyantagna 
forskarstuderande var 2016 andelen 
39 procent, vilket är den lägsta ande
len på 10 år, främst på grund av att det 
medicinska områdets halverade antal 
nyantagna forskarstuderande. Andelen 
kvinnor inom det medicinska området 
har varit i genomsnitt 61 procent de 
senaste 10 åren.

Det finns alltså en betydande variation 

Av 2016 års forskarstuderande var 541 finansierade av ordinarie forskningsmedel, såväl anslag som externa medel. Detta motsvarar 70 % 
totalt vid LiU att jämföra med 2015 då andelen var 74 %. Att andelen 2016 är så låg som 40 % inom det medicinska området kompenseras 
av att Region Östergötland finansierar specialistläkares forskarutbildning i kliniska discipliner. Den totala andelen kvinnor vid LiU 2016 som är 
anställda som forskarstuderande är 44 %. Notera att 773 forskarstuderande är heltidsekvivalenter. Detta kan jämföras med tabell 3.6 som 
uppvisar 1276 aktiva forskarstuderande med en aktivitetsgrad på 10 % eller mer.

42 Forskning och utbildning på forskarnivå
Linköpings universitet årsredovisning 2016



Tabell 3.12
Genomsnittlig kostnad per doktorand 2014 — 2016 (tkr)

2014 2015 2016

Handledarkostnad 

Lön 113 111 114

Drift 18 18 18

Lokaler 13 12 13

Avskrivningar (utrustning) 6 6 6

Delsumma 150 147 151

Doktorandkostnad

Lön/Utbildningsbidrag 487 499 509

Drift 155 154 159

Lokaler 109 100 113

Avskrivningar (utrustning) 51 55 55

Delsumma 802 808 836

Indirekta kostnader på lön och drift 286 250 264

Total kostnad 1 238 1 205 1 251

En uppskattning av den tid som huvudhandledare och bihandledare avsätter för handledning har gjorts tillsammans 
med fakulteterna. Kostnader för drift, lokaler och avskrivningar hämtas ur ekonomisystemet och dividerats med 
antalet helårsarbetare inom forskning och utbildning på forskarnivå. Därefter har det gjorts en fördelning på 
handledarkostnad respektive forskarstuderandekostnad. De indirekta kostnaderna har sedan beräknats som 
universitetets genomsnittliga overheadpålägg på lön och drift avseende forskning och ubildning på forskarnivå.

mellan de olika vetenskapsområdena. 
Tittar vi 10 år tillbaka, varierar andelen 
kvinnor som tar doktorsexamen inom 
det medicinska området mellan 50 och 
70 procent. Inom det humanistisktsam
hällsvetenskapliga vetenskapsområdet 
varierar andelen mellan 60 och 80 pro
cent för samma tidsperiod, medan den 
inom det tekniska området har rört sig 
mellan 14 och 30 procent. Detta resul
terar i att andelen för universitetet totalt 
landade i 45 procent 2016.

Universitetet arbetar medvetet med 
genusfrågor även när det gäller utbild
ning på forskarnivå, bland annat har 
det gjorts insatser inom ramen för de 
karriärprogram universitetet upprättat. 
Även för utbildning på forskarnivå har 
genuslektorernas arbete stor betydelse. 
Forum för genusvetenskap och jäm
ställdhet arbetar också med att knyta 
ihop insatserna för studerande på olika 
nivåer, inte minst för de studerande på 
forskarnivå.

NYTT NATIONELLT SYSTEM FÖR 
KVALITETSGRANSKNING
Sedan våren 2014 har det på nationell 
nivå pågått ett arbete med att utveckla 
ett nytt nationellt system för kvalitets
säkring. Universitetskanslersämbetet 
redovisade den 30 september 2016 till 
regeringen hur detta nationella kvalitets
säkringssystem ska se ut. Systemet 
bygger på de 4 komponenterna examens

tillståndsprövning, granskning av 
lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, 
utbildningsutvärderingar samt tematiska 
utvärderingar. Under 2016 har en arbets
grupp under ledning av utbildningsdirek
tören och vicerektor för utbildning arbetat 
med att kartlägga det kvalitetsarbete som 
sker vid fakulteterna samt arbetat med 
att utveckla det gemensamma kvalitets
säkringssystem som framledes ska gälla 
för kvalitetssäkring av utbildning på 
samtliga nivåer vid LiU. Målsättningen är 
att universitetsstyrelsen ska kunna fatta 
beslut om lokalt system för kvalitets
säkring under våren 2017. Därefter kan 
arbetet med systematisk kvalitetssäkring 
av LiU:s utbildningar påbörjas.

Inom komponenten utbildningsutvär
deringar kommer UKÄ att granska flera 
forskarutbildningar vid LiU. Arbetet med 
dessa utbildningsutvärderingar inleddes 
under hösten 2016 men merparten av 
arbetet kommer att genomföras under 
2017 och resultat avseende dessa gransk
ningar kommer troligen att redovisas 
kring årsskiftet 2017/2018. 

Under 2015/2016 deltog forskar
utbildningen i Tema teknik och social 
förändring i en pilotutvärdering av 
forskarutbildningen och resultatet från 
utvärderingen presenterades i maj 2016. 
Resultatet av utvärderingen visade att 
forskarutbildningen i Tema teknik och 
social förändring håller en god kvalitet 
samt att det finns väl utvecklade 

processer för kvalitetssäkring av forskar
utbildning. Erfarenheterna från att delta 
i denna pilotutvärdering har förts vidare 
till övriga forskarutbildningar vid LiU, 
särskilt till de forskarutbildningar som är 
aktuella för utvärdering under 2017.

STUDIEFINANSIERING I 
UTBILDNINGEN PÅ FORSKARNIVÅ
Studiefinansieringen är en viktig fråga 
såväl för de forskarstuderande som för 
universitetet. Vid LiU ska i princip all 
studiefinansiering bestå av anställning 
som doktorand (se tabell 3.11).

Antalet forskarstuderande (årsarbe
tare) med finansiering från företag och 
organisationer utanför LiU uppgår till 
232 av totalt 773 vilket motsvarar 30 pro
cent. Forskarstuderande med anställning 
inom näringslivet finns i huvudsak inom 
tekniskt vetenskapsområde, medan såväl 
humanistisksamhällsvetenskapligt 
som medicinskt vetenskapsområde har 
betydande inslag av doktorander som 
finansieras av kommun, landsting eller 
statliga myndigheter. Antalet forskarstu
derande som finansieras genom stipen
dier har minskat sedan några år tillbaka, 
för att under 2016 öka något igen.

GENOMSNITTLIG KOSTNAD 
PER DOKTORAND 
Kostnad per doktorand är ett prestations
mått som används inom utbildning på 
forskarnivå. Eftersom kostnader för 
utbildning på forskarnivå inte separeras 
i bokföringen, utan bokförs tillsammans 
med kostnader för forskning, är det nöd
vändigt att använda uppskattningar och 
schabloner för att få fram kostnaderna 
för forskarutbildningsnivån.

Den totala genomsnittliga kostnaden 
per doktorand för 2016 är 1 251 tkr och 
ligger något över tidigare års nivå, (se 
tabell 3.12). Det beror framför allt på nå
got ökade doktorandkostnader i form av 
främst lön/utbildningsbidrag, drift och 
lokalkostnader.
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SAMVERKAN
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L inköpings universitets strategiska 
mål för samverkan är att ”bidra till 
en samhällsutveckling baserad på 
kunskap” och utgår från ett kon

tinuerligt arbete med att ”vidareutveckla 
och stärka samverkan med det omgivande 
samhället”.

Att samverkan ger utbildningen 
koppling till en framtida arbetsmarknad 
stärker relevansen i forskningen och 
under lättar nyttiggörandet av kunskap 
till samhället. Samverkan är inte ett mål 
i sig utan ett medel för att åstadkomma 
nytta såväl inom akademin som i det 
omgivande samhället.

STRATEGISK 
SAMVERKANSUTVECKLING 
För LiU är samverkan en självklar del i 
den vardagliga verksamheten, så har det 
varit ända sedan högskolans/universi
tetets start. Förutsättningarna då var så
dana att okonventionella och nydanande 
samarbeten var nödvändiga för att klara 
de utmaningar som var aktuella då. Detta 

har gett LiU en kort startsträcka och 
lärosätet har varit mycket framgångsrikt 
i olika slags projekt eller direktiv där 
samverkan är en avgörande del.

För sektorn i allmänhet och för LiU i 
synnerhet har ett brett och differentierat 
samverkansuppdrag successivt vuxit fram 
där begrepp som sprida, tillgängliggöra 
och nyttiggöra kunskapstillgångarna som 
lärosätet har arbetat fram tillskrivs en 
alltmer central roll. Med uppdraget följer 
även en ambition att fördjupa lärosätets 
roll som långsiktig kompetensresurs och 
ett kunskapsnav i samhälls och närings
livsutvecklingen. 

Under året har en rad utvecklings
projekt ytterligare stärkt LiU:s samver
kansförmåga och tydliggjort det breda 
nyttiggörande som vår forskning och 
utbildning bidrar till. Därtill har LiU 
jämte övriga svenska universitet och 
högskolor genomgått en extern utvärde
ring (Pilot 2), genomförd av VINNOVA, 
där lärosätet redovisat ett axplock av 
samverkansaktiviteter, dess resultat samt 

samhälleliga genomslag. LiU har under 
året även genomfört en omfattande 
revision av sin anställningsordning där 
samverkansuppdraget tydliggjorts som 
grund för meritering och anställning.

I de 3 följande avsnitten redovisas 
huvuddragen i de strategiska utvecklings
projekt som genomförts under året.

SAMVERKAN FÖR ÖKAD 
FORSKNINGS- OCH 
UTBILDNINGSKVALITET
På regeringens uppdrag arbetar Veten
skapsrådet och VINNOVA med att ta 
fram kriterier och riktlinjer för hur 
lärosätena ska utvärderas när det gäller 
forskningskvalitet. Det handlar inte 
längre enbart om vetenskaplig excellens. 
Att forskningen ska vara samhälleligt 
tillämplig är exempel på ytterligare en 
kvalitetsaspekt. Lärosätets förmåga att 
attrahera externa medel utgör ett mått på 
såväl forskningskvalitet som relevans.

Samverkan som aktivitet tar mycket 
tid och det finns anledning att tro att en 
hel del samverkan, och därmed nyttig
görande, inte kommer till stånd på grund 
av bristande finansiering. I takt med att 
samverkansprogrammen, på både euro
peisk och nationell nivå, blir allt större 
och mer komplexa, är det en utmaning 
i sig att frigöra tid till allt det som måste 
förberedas och vara på plats för en fram
gångsrik samverkansansökan.

För att internt stödja LiU:s forskare 
och lärare i denna process har en ”utveck
lingsfond för samverkan” initierats och 
sjösatts. Genom fonden, som under pe
rioden 2015 – 2016 förfogat över 2 mnkr, 
har LiU:s samverkanskoordinatorer fått 
möjlighet att komma in med förslag på 

Vi uppmärksammas för att ha många olika typer 
av samverkan och samverkanspartner och för att vi 
använder samverkan på ett medvetet sätt för att öka 
kvaliteten i vår utbildning och forskning.

— REKTOR HELEN DANNETUN

DET OMGIVANDE
SAMHÄLLET

GAGN / NYTTA

KVALITET /
RELEVANS

SAMVERKAN

UTBILDNING

FORSKNING

Figur 4.1
Samverkan är ett medel för att utveckla utbildning och forskning och skapar 
nyttovärden för universitetet såväl som för det omgivande samhället.
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samverkansaktiviteter de vill genom föra 
vid sina respektive institutioner och 
fakulteter. Bredden av genomförda akti
viteter är stor. Gemensamma nämnare är 
att tid och resurser avsatts för att:
• sprida och tillgängliggöra forsknings-

resultat till de målgrupper där kunskapen 
kan nyttiggöras.

• utöka externa kontaktnätverk (nationellt 
såväl som internationellt) i syfte att finna 
nya projektidéer för samverkansforskning.

• skapa nya resurser genom antingen direkt 
extern finansiering eller medfinansiering i 
gemensamma ansökningar.

Flera initiativ syftar till att stärka 
utbildningssamverkan, exempelvis där 
externa aktörer på olika sätt involverats i 
lärosätets utbildningsprogram – som till 
mentorer eller inspiratörer.

Personmobilitet
Ytterligare ett mått som används för att 
utvärdera forsknings och utbildnings
samverkan är personrörlighet mellan 
akademi och omgivande samhälle. 
Traditionellt mäts här andelen adjung
erade anställningar och externanställda 
forskarstuderande, nyckeltal som kan 
sägas belysa universitetets attraktivitet 
som samverkanspart ur ett utifrån och 
inperspektiv och som tillför lärosätet 
extern kompetens. Lika viktigt, men inte 
lika uppmärksammat, är det omvända det 
vill säga att forskare/lärare en del av tiden 
arbetar i en organisation utanför läro
sätet – även det ett sätt att få inspiration 
till nya samarbeten och öka kunskapen 
om vad som är relevanta frågeställningar 
i det omgivande samhället.

För att belysa det senare har LiU 
under året deltagit i ett större nationellt 
projekt, AkUT (Akademi UT), som syftar 
till att hitta en modell för samverkan 
och personmobilitet inom akademin. 
Här har totalt ett 40tal forskare/lärare 
(varav 4 från LiU) haft möjligheten att en 
dag i veckan under ett halvårs tid arbeta 
på en annan arbetsplats. Bland de goda 
resultaten märks ett ökat kunskapsutbyte 
mellan akademi och omvärld som stärkt 
lärosätets forsknings och utbildnings
relevans och bidragit till ett ökat nyttig
görande.

Arbetslivsperspektivet
En viktig förutsättning för utbildnings
kvalitet är förstås en nära forsknings
anknytning och att utbildningen vilar 
på vetenskaplig grund. Men det är också 

kvalitet att studenter förbereds för de 
utmaningar samhället står inför och att 
utbildningar i det avseendet samverkar 
med företrädare för arbetslivet och andra 
aktörer i samhället. Samverkan gör det 
lättare att påvisa utbildningens relevans 
gentemot studenter och det omgivande 
samhället, och är också ett medel i det 
kontinuerliga kvalitetsarbetet. UKÄ kallar 
detta för arbetslivsperspektivet och det 
utgör ett horisontellt perspektiv i det nya 
utvärderingssystemet. Det som förväntas 
finnas på lärosätena är en strategi och en 
systematik för att säkerställa arbetslivs
perspektivet och mer konkret att:
• lärosätet kvalitetssäkrar att utbildnings-

utbudet är relevant och dimensionerat 
efter den efterfrågan på kompetens som 
finns i arbetslivet.

• lärosätet beaktar arbetslivspers pektivet 
vid inrättande och revision av ”nya” 
utbildningar.

• lärosätet kvalitetssäkrar att utbildningar 
har ett relevant innehåll för det tilltänkta 
användningsområdet och förbereder 
studenterna för arbetslivet

LiU är väl rustat att tillmötesgå ovan
stående och har också i ett VINNOVA 
projekt, tillsammans med Umeå univer
sitet och Malmö högskola, utvecklat ett 
koncept på temat ”Vägen till samverkans  
 säkrad utbildning” som presenterats 
under året. LiU har här tagit fram en lång 
rad goda exempel där det omgivande 
samhället på olika sätt medverkar i såväl 
utbildningsplanering som i den reguljära 
kursverksamheten. Därmed bidrar dessa 
till kvalitetsutveckling och säkerställer att 
utbildningen är till nytta för samhället. 
Arbete pågår med att infoga dessa erfar
enheter i det kvalitetssäkringssystem för 
högre utbildning som nu utvecklas vid 
LiU.

SAMVERKAN FÖR ÖKAT 
NYTTIGGÖRANDE
Med nyttiggörande avser LiU att ”bidra 
till en samhällsutveckling baserad på 
kunskap” i det breda perspektivet och 
som omfattar en mångfald av ämnes
områden. En i sammanhanget använd 
definition av nyttiggörande är:

Framgångsrik tillämpning av forskning och 
utbildning i syfte att åstadkomma sociala, 
ekonomiska, hälsomässiga, miljömässiga 
eller kulturella effekter till gagn för en 
positiv samhällsutveckling baserad på 
kunskap.

Det största bidraget i det avseendet 
är alla de studenter som efter avlagd 
examen tar med sig sin nyvunna kunskap 
in i arbetslivet, eller under utbildningen 
bidrar till utveckling via olika typer 
av studentarbeten. På så sätt sker en 
kontinuerlig kunskapsöverföring mellan 
akademi och samhälle.

LiU har lanserat 3 ambitions/progres
sionsnivåer i nyttiggörandet som också 
återspeglas i LiU:s nyligen reviderade 
anställningsordning (2016):
• Sprida — innebär att på ett populärveten-

skapligt sätt och för en icke-akademisk 
målgrupp beskriva en tänkbar nytta av 
kunskapstillgången. Bygger på envägs-
kommunikation och kan åstadkommas 
genom debattartikel, sociala medier, 
populär vetenskapliga artiklar, föreläs-
ningar eller motsvarande.

• Tillgängliggöra — innebär att kunskaps-
tillgångarna tillrättaläggs och presenteras 
för en tilltänkt användare/nyttjare. Bygger 
på samverkan och att i dialog överföra 
kunskapen så att någon samhällsaktör 
kan ta över. Kan kräva ett samverkans-
projekt i sig.

• Nyttiggöra — innebär att forskaren själv 
deltar i processen och säkerställer ett 
genomslag av forskningen. Det kan handla 
om att med forskningen som utgångs-
punkt vara utsedd expert och delta 
aktivt i ett förändringsarbete, att inom 
hälso- och sjukvården implementera nya 
behandlingsmetoder eller att starta ett 
nytt företag. 

Omsatt i anställningsordningen formu
leras detta som att samverkan inom:
• utbildning visas genom förmåga och 

skicklighet i att planera, organisera och 
genomföra god samverkan i utbildnings-
sammanhang, i syfte att säkra utbild-
ningens relevans och förberedelse för 
arbetslivet.

• forskning visas genom förmåga att sprida, 
tillgängliggöra och nyttiggöra forskning 
genom populärvetenskaplig framställning 
och spridning, samverkansprojekt med 
externa icke akademiska aktörer, externa 
expertuppdrag, mobilitetsprojekt, kommer-
sialisering eller uppdrag inom ramen för 
tillåten bisyssla.

Under året har även arbetet med att 
dokumentera forskningssamverkan 
och dess nyttiggörande och genomslag 
fortlöpt. LiU:s samverkanskoordinatorer 
har bedrivit ett omsorgsfullt insamlings
arbete där nu över 145 fallstudier från 
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samtliga fakulteter och institutioner 
beskrivits. Dessa fallstudier har legat till 
grund för den samverkansutvärdering 
som VINNOVA genomfört och redovisas 
nedan.

KVALITET OCH 
PRESTATION I SAMVERKAN
I många länder världen över pågår ett 
arbete med att ta fram verktyg för att 
mäta forskningens genomslag i det omgi
vande samhället. Så kallade ”Impact Case 
Studies” är på väg att bli en internationellt 
vedertagen modell för att utvärdera 
effekten av samverkan.

Inför 2017 har regeringen gett 
VINNOVA förtroendet att arbeta fram 
ett förnyat underlag för fördelning av 
nya samverkansmedel som del i det 
nationella resurstilldelningssystemet. I 
avvaktan på utredningens förslag avser 
regeringen att använda VINNOVA:s 
tidigare bedömningar av samverkan som 
grund för tilldelning av nya resurser – ett 
beslut som i allra högsta grad är positivt 
för LiU:s vidkommande. Under året har 
VINNOVA avslutat sin pilotomgång med 
att utvärdera lärosätenas samverkans
aktiviteter och presenterat resultatet. 
Utvärderingen kompletterar det tidigare 
pilotprojektet då LiU:s strategiska sam
verkansarbete analyserades.

LiU:s inskickade bedömningsunder
lag grundar sig i de värden som skapats 
genom god samverkan och strukturerat 
nyttiggörande av de kunskapstillgång
ar som utvecklats vid lärosätet. Dessa 
beskrivs i fallstudier om forskningens 
och utbildningens nyttiggörande i det 
omgivande samhället. Värdena i sig kan 
till exempel vara ekonomiska, kulturella, 
folkbildande, hälsofrämjande, praktik
utvecklande eller policyskapande. Det 
underlag (10 fallstudier) LiU skickade in 
exemplifierar samverkan från samtliga 
fakultetsområden, och visar på det 
nyttiggörande som sker genom såväl 
forskning som utbildning tillsammans 
med respektive samverkanspart inom 
såväl näringsliv och offentlighet som 
civilsamhälle.

LiU bedöms av den internationella 
utvärderingsgruppen härvidlag beskriva 
”utmärkta” samverkansaktiviteter och 
resultat. Bedömarna är imponerade 
av graden av ambition, reflektion och 
systematik som speglas i underlaget 
samt i den intervju som genomförts med 
lärosätet. Enligt bedömarna använder 
LiU samverkan på ett tydligt och med

vetet sätt för profilering, och för att öka 
kvaliteten i forskning och utbildning. I 
fallbeskrivningarna visar lärosätet upp 
mycket goda exempel på aktiviteter som 
omfattar många typer av samverkan och 
samverkansparter, inklusive civilsamhäl
let. Bedömarna noterar även att aktivite
terna visar på ömsesidighet och hög grad 
av samskapande. I fallbeskrivningarna 
visar lärosätet hur aktiviteterna kontinu
erligt frambringar goda resultat av värde 
både för samverkansparter, för lärosätets 
kärnprocesser och i somliga fall även för 
övriga delar av samhället.

För LiU:s del innebär utvärderingen 
att man erhåller högsta omdömet. Av de 
60 mnkr som fördelades i pilotprojekt 
nummer 2 erhåller LiU 3,2 mnkr kronor. 
Sammantaget sett, över båda piloterna, 
är LiU ett av de 4 lärosäten som erhåller 
högsta betyg – ”väl framskridet strate
giskt samverkansarbete med utmärkta 
samverkansresultat”. Noterbart är även 
att LiU är det enda breda universitet som 
återfinns här samt att man är det lärosäte 
som enligt VINNOVA:s resursfördel
ningsmodell belönas näst mest av de 
totalt 27 svenska lärosäten som utvär
derats, totalt sett med cirka 6,5 mnkr (se 
figur 4.2).

I VINNOVA:s slutrapport till regeringen, 
fastslår man att det går att värdera 
samverkan kvalitativt samt att det är fullt 
möjligt att betygsätta denna värdering 
och därmed fördela medel avseende 
samverkan och nyttiggörande. Slutligen 
konstateras att regeringskansliet i sina 
regleringsbrev till lärosätena tydligare 
bör uttrycka betydelsen av samverkan 
som kvalitetsdrivande för forskning och 
utbildning.

INTERNATIONELL SAMVERKAN 
Samverkan sker i allt högre utsträckning 
även på en internationell arena. LiU deltar 
aktivt tillsammans med sina samarbets 
partner på delegationsresor, studie besök, 
konferenser samt i nätverk och interna
tionella projekt för att gemensamt bidra 
till en internationaliserad agenda. Under 
detta avsnitt redovisas LiU:s engagemang 
i några av de internationella samverkans
nätverk som prioriterats, exempel på 
övriga initiativ redovisas under interna
tionaliseringsavsnittet. 

I det internationella nätverket 
EUniverCities fokuserar LiU tillsammans 
med Linköpings och Norrköpings kom
muner, samt ytterligare 12 euro peiska 
universitet och städer, på att 
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Figur 4.2
Samverkansaktiviteter och resultat/genomslag
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vidareutveckla arbetssätt och samarbets
former för gemensam tillväxt och 
utveckling. Under året har en interna
tionell konferens med över 60 deltagare 
från hela Europa genomförts i Tampere, 
Finland under temat ”Campus Develop
ment  Integrated, Open and Innovative”. 
Vidare har ett förslag på en ny nätverks 
strategi utvecklats baserad på ett ömse
sidigt lärande och utbyte mellan de 
universitet, tillika medlems städer, som 
ingår i nätverket.

Nätverket har under året även blivit 
inbjudet av EUkommissionen för 
att initiera en europeisk agenda runt 
sam verkan mellan städer och universi
tet. Under EWRC (European Week of 
Regions and Cities) presenterades en rad 
goda exempel under 2 workshops med 
huvudföredragare från LiU: ”Closing 
the innovation gap between cities and 
universities” samt Delfts tekniska univer
sitet ”Universities as launching hubs for 
entrepreneurial learning”.

Med nätverket ECIU (European 
Consortium of Innovative Universities) 
som bas har LiU och samverkanspartner 
under året beviljats ett 4årigt Horizon 
2020projekt. RUNIN (The Role of 
Universities in Innovation and Regional 
Development) involverar 12 doktorander, 
varav 2 vid LiU, som ska studera på vilket 
sätt universiteten bidrar till innovation 
och regional ekonomisk tillväxt och i 
vilken grad de faktiskt samverkar med 
företag och organisationer i det omgivande 
samhället. ECIU har i sammanhanget 
även initierat ett internt projekt för att ta 
fram nyckeltal för att mäta effekterna av 
det regionala engagemanget.

I övrigt har ECIU tagit beslut om att 
inrätta ett Brysselkontor för att kunna 
verka närmare EU. För LiU:s vidkom
mande innebär detta en möjlighet att 
ytterligare kunna utöka sina inter
nationella kontakter och relationer med 
EUkommissionen. Initiativet måste 
dock synkroniseras med Region Öster
götlands EUkontor där LiU redan i dag 
är aktivt.

SAMVERKAN MED 
UTGÅNGSPUNKT I SKOLA
Under året har arbetet med att stärka 
LiU:s strategiska samverkan inom 
skolområdet fortsatt. Dialog kring 
skolsamverkan har förts bland annat i 
vårt LiUinterna skolsamverkansforum 
och i vårt skolsamverkansråd med både 
interna och externa representanter. LiU:s 

skolsamverkansforum beredde under 
våren en samverkansplan för skolom
rådet, där särskilt 4 prioriterade områden 
lyfts: intern samordning; dialoger; 
vidare utbildning samt forskning och 
forskningskommunikation.

Ett flertal aktiviteter har under året 
anordnats som inspiration för lärare och 
elever i skolan. Exempelvis arrangerades, 
på den europeiska språkdagen, Språkens 
dag som ett samarbete mellan språk
lärare vid universitetet och på skolor i 
regionen. Under dagen fylldes hus Key 
på Campus Valla med 650 skolelever 
och deras lärare som deltog i workshops 
och föreläsningar. Populärvetenskapliga 
veckan var också välbesökt i år och cirka 
2 900 elever och lärare deltog. Förutom 
de årliga besöksdagarna genomfördes i 
år en särskild satsning inom ramen för 
LiU:s initiativ rörande flyktingfrågan 
med särskilda besöksdagar för elever från 
Skäggetorpsskolan och från mottag
ningsenheten Adjunkten. Under Veten
skapsdagen, som i år anordnades för 
andra gången, kom cirka 150 gymnasie 
och högstadielärare i fysik, kemi, biologi, 
naturvetenskap, matematik, teknik och 
datavetenskap till LiU för att lyssna på 
talare i ett varierat program med paral
lella sessioner. Lärare och forskare från 
LiU har under året även deltagit i diverse 
studiedagar för skolpersonal.

Under året har LiU haft ett flertal upp 
drag från Skolverket. Forskare från LiU 
har ansvarat för att ta fram moduler inom 
Läslyftet och LiU har dessutom fortsatt 
att erbjuda kurser inom Lärar lyftet. LiU 
deltar också som nätverkssamordnare 
i Skolverkets generella insatser för att 
främja nyanländas lärande. Förfrågning
ar inom detta område har varit återkom
mande under året och därför har vi dels 
utökat platserna på vår ordinarie utbild
ning i svenska som andraspråk (SVA), 
dels erbjudit en uppdragskurs i SVA.

Ett flertal forskningsprojekt med fokus 
på praktiknära forskning i samverkan 
med skolan har under året beviljats 
medel, exempelvis från Vetenskapsrådet 
och från Skolforskningsinstitutet. Under 
året har vi fortsatt att tillgängliggöra 
forskningsresultat för skolpersonal via 
vår nätbaserade tidskrift Venue. De 
två nationella resurscentra som har sin 
hemvist vid LiU (NATDID och CETIS) 
har också arbetat med att tillgänglig
göra forskning, genom exempelvis 
professions vetenskapliga artiklar och 
regionala konferenser.

SAMVERKAN MED UTGÅNGSPUNKT 
I UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH 
AVANCERAD NIVÅ 
Linköpings universitet har ett utbild
ningsutbud som domineras av långa 
kvalificerade program med en tydlig 
professionsinriktning som till exempel 
läkare, lärare, ingenjör, ekonom och 
socionom. Det gör att en nära samverkan 
med yrkeslivet blir både naturlig och 
nödvändig för att skapa god kvalitet i 
utbildningarna. Samverkan tar sig många 
olika former, exempelvis som verksam
hetsförlagd utbildning (VFU), projekt 
och examensarbeten, gästföreläsningar, 
uppdragsutbildningar, mentorskap och 
involvering av yrkeslivet i utvecklings
arbete och beslutande organ.

Varje år skickar LiU ut flera hundra 
studenter på uppdrag hos arbetsgivare i 
regionen. Till detta kan läggas minst lika 
många examensarbeten och uppsatser 
hos olika externa uppdragsgivare. På uni
versitetets webbplats för studentuppdrag 
(studentuppdrag.se) publiceras många av 
de projektkurser som ges inom program
utbildningarna. Sammanställningen gör 
det enklare för potentiella arbetsgivare 
att se när och hur studenter kan vara 
aktuella för uppdrag.

Utbildningen vid LiU skapar även 
direkta värden för omgivande samhälle. 
Inom ramen för projektkursen ”sixsigma” 
genomför studenter på civilingenjörs
utbildningarna Maskinteknik och 
Industriell ekonomi ett kvalitetsrelaterat 
förbättringsprojekt i samverkan med 
en extern organisation. När projektet är 
slutfört beräknar studenterna tillsam
mans med företagets controller den 
potentiella besparingen av förbättrings
åtgärderna. På 3 år har studenternas 
projekt genererat besparingar på totalt 
23 mnkr, eller drygt 600 tkr per organi
sation.

Psykologmottagningen som erbjuder 
psykologisk behandling bedrivs som en 
del i utbildningen av blivande psykologer 
vid Linköpings universitet. Klienterna 
söker själva till mottagningen, men kom
mer ofta på rekommendation från andra 
vårdgivare som exempelvis primärvår
den. Mottagningen kan därmed fungera 
som en avlastning för sedvanlig vård. Då 
verksamheten är kostnadsfri för klienter
na finns möjligheten att erbjuda hjälp till 
personer som annars inte skulle ha egna 
ekonomiska möjligheter till terapi.

Sedan hösten 2014 deltar Linköpings 
universitet i den av regeringen beslutade 
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försöksverksamheten med övningsskolor 
och övningsförskolor. Under året har 
cirka 280 studenter och cirka 145 hand
ledare omfattats av försöksverksamheten 
i de 20 skolor som valts ut. Övningsverk
samheten riktar sig mot såväl studenter, 
handledare som lärarutbildare och kom
mer naturligtvis även eleverna tillgodo i 
takt med lärarstudenternas professions
utveckling.

Uppdragsutbildning
Med uppdragsutbildning avses utbild
ning som anordnas mot avgift från annan 
huvudman än enskild person och som 
uppdragsgivaren utser deltagarna till. 
Uppdragsutbildning är sedan lång tid 
tillbaka en etablerad företeelse inom hög
skolan och har flera syften. Ett uppenbart 
syfte är att komplettera den grund
läggande högskoleutbildningen, så att 
arbetsmarknaden kan tillföras ytterligare 
kompetens och det livslånga lärandet 
främjas genom att personella resurser 
som finns tillgängliga inom högskolan 
kan tas i anspråk. Det sker ofta på ett för 
yrkeslivet mera tillrättalagt sätt än vad 
som annars är möjligt. Ett annat syfte är 
att genom de kontakter som uppdrags
utbildningen ger upphov till föra in mera 
av yrkeslivets viktiga problem i den aka
demiska miljön som bas för utveckling av 
annan utbildning och forskning.

Även då lärosätet ser det som ange
läget att arbeta med uppdragsutbildning 
kan man dock konstatera att LiU i dag 
bedriver väldigt lite uppdragsutbildning 
jämfört med andra svenska lärosäten. Ett 
skäl till detta är att LiU är ett utpräglat 
campus och programuniversitet vilket 
också lett till att distansutbildning inte 
varit en prioriterad utbildningsform. 
Ytterligare ett skäl till att LiU har så lite 
uppdragsutbildning är att det saknas 
en tydlig LiUgemensam strategi och 
ambitionsnivå, inte bara inom upp
dragsutbildning utan inom hela fort och 
vidareutbildningsområdet. Ett stort iden
tifierat hinder i sammanhanget är brist 
på tid och resurser samt ett icke konkur
rensmässigt pris på grund av påslaget 
för indirekta kostnader. Problematiken 
har uppmärksammats av universitets
styrelsen som beslutat att under 2016 
inven tera universitetets nuvarande utbud 
inom fort och vidareutbildning som 
under lag för en framtida ny strategi. 
Det är ett arbete som beräknas slutföras 
under tidigare delen av 2017.

SAMVERKAN MED UTGÅNGSPUNKT 
I FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ 
FORSKARNIVÅ
Genom en utvecklad dialog och spets
forskning i nära samverkan med sam
hälle och näringsliv – regionalt, nationellt 
och internationellt – bidrar LiU till en 
samhällsutveckling baserad på kunskap. 
Universitetets drygt 40 centrumbild
ningar är viktiga arenor för forsknings
samverkan. En centrumbildning är en 
tvärvetenskaplig, inte sällan fakultets
övergripande, mötesplats som spänner 
över flera olika ämnesområden. Den 
bygger på en nära samverkan med det 
omgivande samhället – mellan näringsliv, 
offentlig verksamhet samt universitet och 
högskolor, forskningsinstitut och andra 
organisationer som utför forskning. 
Ett exempel på centrumbildningar vid 
LiU är de så kallade Excellence Center 
med fokus på såväl grundforskning som 
tillämpad forskning. De verkar för att 
den nya kunskap som skapas också leder 
vidare till nya produkter, tjänster eller 
processer.

Processindustriellt centrum (PIC) är 
ett forsknings och kompetensutveck
lingscentrum som drivs i samarbete 
mellan Linköpings och Lunds universitet 
samt ett 15tal företag i processindustri
branschen. De akademiska disciplinerna 
produktionsekonomi, reglerteknik och 
kemiteknik formar kärnan i detta cen
trum. Syftet med PIC är att öka konkur
renskraften för svensk processindustri, 
som under flera decennier har haft en 
tydlig inriktning mot specialprodukter 
och kundanpassade lösningar. Ett exem
pel på forskningen inom PIC är energi
optimering, där målet är att skapa en 
integrerad energi och produktionsplane
ring för den energiintensiva processindu
strin. Inom PIC finns också en lärplatt
form där syftet är att höja kompentensen 
inom svensk processindustri.

Forskningscentrumet CARER (Center 
for Advanced Research in Emergency 
Response) började som ett departements
uppdrag med förslag till utvecklings
projekt för räddning i glesbygd. I dag är 
verksamheten ett samarbete mellan Lin
köpings universitet och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. CARER 
bedriver forskning och utbildning som 
behandlar samhällets responsförmåga 
vid olyckor. Detta inkluderar allt från 
vardagsolyckor till extraordinära händ
welser på såväl lokal som nationell och 
global nivå. Verksamheten är mång och 

tvärvetenskaplig och samlar många olika 
kompetenser och intressen.

Linnécentrum HEAD (HEaring And 
Deafness) är en del av Institutet för 
handikappvetenskap. Detta centrum 
består av ett flervetenskapligt forsk
ningsteam inom området hörselned
sättning och dövhet och en kärngrupp 
av seniora forskare, forskarassistenter, 
allt i nära samverkan med en rad externa 
samarbets partner. Forskningsresultaten 
och testutvecklingen har bidragit till 
kliniska tillämpningar för hörapparat
industrin, hörselvård och geriatrik. 
Internet baserade diagnostiska studier 
och interventionsstudier bedrivs också 
inom området.

Visualiseringscenter C är ett konsor
tium där universitet, kommun, näringsliv 
och Interactive Institute samverkar inom 
området visualisering. Som del av denna 
samverkan bidrar forskningen bland 
annat till att resultat går in i utveckling av 
nya produkter och tjänster, att prototyper 
av nya visualiseringar används i utställ
ningar i Visualiseringscenters publika 
verksamhet, och att forskare deltar i pro
duktionen av nya utställningar. Exempel 
på företag som startat med utgångspunkt 
i kompetensen inom visualiseringsforsk
ning är Ixel, Rayspace, NComVA och 
Screenlab. Den breda samverkansplatt
formen bidrar i sin tur till visualiserings
forskningen och dess förutsättningar 
genom att agera första kunder, bistå 
med till exempel produktionstjänster 
samt hjälpa till att sprida kunskap om 
forskningen. Samverkan gör det också 
möjligt för forskare att åta sig uppdrag 
som annars skulle varit svåra, som till 
exempel uppdraget att utveckla ett digi
talt läromedel om människo kroppen för 
skolkonceptet NTA (Naturvetenskap och 
teknik för alla).

Uppdragsforskning
Figur 4.5 visar uppdragsforskningens 
intäkter vid LiU de senaste 5 åren. Den 
totala volymen har legat på en relativt 
konstant nivå över ett antal år, med natur 
liga fluktuationer mellan finansiärer. 
Under 2016 minskade dock inkomsterna 
med totalt cirka 8 mnkr, ett tapp som 
delvis kan förklaras med en, under året, 
ökad andel externfinansierade forskarstu
derande. Totalt sett speglar nivån av upp
dragsforskning samt externfinansiering 
av doktorander universitetets möjligheter 
att åta sig externa uppdrag jämte en ökad 
mängd bidragsfinansierad forskning.
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Extern studiefinansiering av doktorander
Tabell 4.3 visar antalet forskarstuderande 
(årsarbetare) där studiestödet direkt 
finansieras av näringslivet, landsting och 
andra offentliga myndigheter och orga
nisationer. För universitetets del är detta 
en viktig kontaktyta mot det omgivande 
samhället och ett nyckeltal som belyser 
universitetets attraktivitet ur ett sam
verkansperspektiv. Samverkan är också 
betydelsefull för studiefinansieringen i 
utbildningen på forskarnivå.

Från en tidigare ganska konstant 
nivå ökar andelen externfinansierade 
forskarstuderande under 2016, framför 
allt från näringslivet. Under året har 
ett antal större samverkansprojekt med 
industridoktorander sjösatts. Andelen 
externfinansierade forskarstuderande 
ligger totalt sett på 20 procent.

Adjungerade lärartjänster
De adjungerade lärartjänsterna är en 
mycket viktig kontaktlänk med det omgiv
ande samhället och tillför universitetet 
kunskaper och perspektiv utifrån. De 
fungerar också som en kontakt i andra 
riktningen och förmedlar impulser från 
universitetet ut i näringsliv och samhälle. 

Tabell 4.4 visar antalet adjungerade 
lärare vid LiU. De sedan mycket lång tid 
verksamma adjungerade professorerna 
har kompletterats med såväl adjungerade 
universitetslektorer som adjunkter. 
Antalsmässigt dominerar medicinskt och 
tekniskt vetenskapsområde, men även 
inom humanistisksamhällsvetenskapligt 
område finns det adjungerade lärar
tjänster. Antalet adjungerade lärare har 
under senaste år ökat men nu planat ut, 
andelen ligger totalt sett på 8 procent.

SAMVERKAN MED UTGÅNGSPUNKT 
I INNOVATIONSSTÖD

LiU Holding
Linköpings universitet Holding AB (LiU 
Holding) ska medverka till att innovativa 
företag med sin bas i verksamheten vid 
Linköpings universitet kan starta och 

utvecklas kommersiellt.
I uppdraget ingår bland annat att driva 

och utveckla universitetets innovations
kontor och genom dotterbolag driva 
inkubatorverksamhet i Linköping och 
Norrköping. Verksamheten inom LiU 
Holding genomförs utifrån 2 huvud
processer – Innovation samt Samverkan. 
I Innovation finns enheterna LiU Invest, 
LiU Innovation och det helägda dotter
bolaget LEAD i Östergötland AB (LEAD) 
och i Samverkan enheten LiU Relation 
samt de helägda dotterbolagen Spetsa AB 
och Unitalent AB. Resultatredovisning 
för LiU Holding visas i tabell 4.6.

LiU Invest
En viktig del i LiU Holdings uppdrag 
är att på ett tidigt stadium göra investe

ringar i forskningsnära bolag. Det sker 
genom enheten LiU Invest. Under 2016 
har 9 investeringspropåer diskuterats och 
av dessa har 3 lett till investeringar. Vid 
utgången av 2016 har LiU Holding, via 
LiU Invest, minoritetsägande i 10 bolag. 
Den genomsnittliga avkastningen för 
LiU Invest, mätt på den senaste 5års
perioden var 7,51 procent för 2016. Enligt 
gällande ägaranvisning ska avkastnings
kravet under aktuell period överstiga 
den 5åriga statsobligationsräntan plus 
2 procentenheter, vilket för 2016 var 
2,54 procent.

Arbetet med att utveckla LiU:s 
idébank har under 2016 genomförts på 
2 sätt. För det första, i nära dialog med 
LiU Innovation under namnet Sommar
Matchen (sedan 2006). Under året har 9 

Tabell 4.4
Adjungerade lärartjänster 2014 — 2016

2014 2015 2016

Totalt Kv/män Totalt Kv/män Totalt Kv/män

Adjungerade professorer 44 9/35 43 6/37 47 7/40

Adjungerade universitetslektorer 60 22/38 66 23/43 65 25/40

Adjungerade universitetsadjunkter 20 16/4 26 19/7 23 13/10

Totalt antal adjungerade lärartjänster 124 47/77 135 48/87 135 45/90

En adjungerad lärare har sin huvudsakliga verksamhet utanför universitetet och arbetar deltid.
Syftet med en adjungerad anställning är att tillföra sådan kompetens som normalt inte finns
vid universitetet. Anställningens omfattning varierar mellan 20 och 50 procent.

Tabell 4.3
Antal forskarstuderande (årsarbetare) med anställning utanför LiU 2014 — 2016

2014 2015 2016

Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Anställning inom näringslivet 21 7 14 22 6 16 33 8 25

Anställning som läkare 44 22 22 54 27 27 59 29 30

Anställning vid statlig myndighet/kommun/landsting 71 49 22 62 43 19 59 42 17

Total antal forskarstuderande 136 78 58 138 76 63 151 79 72

Figur 4.5
Intäkter för uppdragsforskning 2012 — 2016 fördelat på finansiärgrupp (tkr)
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forskaridéer identifierats. 4 av dessa har 
tagits till fördjupad verifiering. Av olika 
anledningar har forskaren i dessa fall inte 
velat driva sin idé vidare. För det andra, 
genom framtagning av ett helt nytt kon
cept – Entrepreneurial Trainee där LiU 
Holding via LiU Invest driver ett case 
vidare med en kontrakterad entre prenör 
och i samarbete med den idéägande 
forskaren.

LiU Innovation
LiU Innovation är LiU:s innovationskon
tor. Uppdraget består av 3 delar:
• Att ge rådgivning och praktisk hjälp med 

att förverkliga innovativa idéer från forskare 
och studenter, till exempel genom kommer-
sialisering, detta under namnet ”Idéresan”.

• Att öka studenters intresse och kunnande 
inom innovation och entreprenörskap.

• Att komplettera forskningsprojekt med 
verktyg och processer så att projekt-
resultat kommer till nytta i samhället.

LiU Innovation fångar upp nya idéer ge
nom fysisk närvaro på LiU:s campus och 
med riktade aktiviteter inom befintliga 

strukturer. Det finns bemannade lokaler 
på Campus Valla (Kårallen), Campus US 
(Hus 511) och Campus Norrköping 
(Strykbrädan). För forskare sker arbetet 
till exempel inom Horizon 2020, SSF 
projekt, VINNVÄXT Visual Sweden, 
Grants Office och Didacticum. För 
studenter handlar det huvudsakligen om 
att leverera inslag i befintliga program 
och kurser, men också andra aktiviteter 
som LiU Game Conference. Under året 
har en riktad satsning mot studenter och 
forskare vid Medicinska fakulteten gjorts 
under namnet AGEra med finansiering 
från Tillväxtverket. 

LiU Innovation ansvarar vidare för 
VINNOVA:s anslag Verifiering för Till
växt (VFT1). Under året har 2,8 mnkr 
fördelats till sammanlagt 50 projekt. En 
studentinkubator med namnet LiU Im
pact Factory har startats. Erbjudandet till 
studenterna består av rådgivning, verifie
ringsarbete samt tillgång till lokaler på 
Campus Valla och Campus Norr köping. 
LiU Innovation har under året blivit lokal 
nod för två initiativ inom Life Science: 

SWELife (anslag till innovationsprojekt) 
och 3i (industrikontakter).

LEAD AB
LEAD är en av Sveriges främsta företags
inkubatorer som erbjuder idébärare och 
entreprenörer med skalbara idéer en 
effektiv process för att snabbt utvecklas 
till expansiva företag. Bolagen kommer 
från såväl akademi som näringsliv. LEAD 
har ett tätt samarbete med LiU Innova
tion och andra aktörer inom innovations
driven näringslivsutveckling för att ge 
LEADbolagen nätverk och kontakter för 
att lyckas.

Under året har LEAD arbetat med 60 
idéer, 9 av dem har antagits till LEAD:s 
process. I dag finns det 53 aktiva alum
nibolag som tillsammans sysselsätter 
över 500 personer och omsätter omkring 
532 mnkr. LEAD finansieras av Linkö
pings universitet, Norrköpings kommun, 
Linköpings kommun och VINNOVA.

LiU Relation
LiU Relation verkar specifikt inom 3 
områden:
• Givarrelationer som är relaterade till 

universitetets externfinansiering.
• Etableringen av strategiska partnerskap. 
• Kontaktverksamhet med kommunala 

aktörer samt små och medelstora företag 
för att tillsammans stimulera regional 
tillväxt och nyttiggörande.

Verksamheten har under 2016 utvecklat 
sin gemensamma roll som ingången för 
företag och samhälle som vill samverka 
med LiU om angelägna frågeställning
ar. Konceptet ”Väx med LiU” har tagits 
fram och kommunicerats till över 5 000 
personer.

Genom ett aktivt och strukturerat 
givarprogram har nya behov och möjlig
heter till samverkan identifierats. ”Väx 
med LiU” har presenterats för samtliga 
givare som därmed har en tydlig väg in 
till LiU:s kunskap. Arbetet med LiU:s 
strategiska partner fortsätter. Uppföljning 
av handlingsplaner och lednings dialog 
med ABB, Saab och Tekniska verken har 
genomförts med gott resultat. Nya 
hand lingsplaner har upprättats för 2017. 
Samarbetet med VTI har utvecklats och 
nästa ledningsdialog är under planering. 
Ericsson blev i maj ny strategisk partner 
till LiU och ett signeringsevent genomför
des. Aktiviteter för att skapa handlings
plan för samarbetet har startat. En stra 
tegi har tagits fram för att resursförstärka 

Tabell 4.6
Resultatredovisning för Linköpings universitet Holding AB (Koncernen) (tkr)

2014 2014 2015 2015 2016

preliminärt fastställt preliminärt fastställt preliminärt

Intäkter 51 823 51 474 51 507 48 408 51 661

Kostnader 51 870 52 153 47 695 47 855 52 359

Rörelseresultat -47 -679 3 812 553 -698
Finansiella poster 6 167 316 855 -276

Resultat efter finansiella poster -41 -512 4 128 1 408 -974

Eget kapital 15 520 15 786 20 663 17 930 16 956

Avkastning på eget kapital neg neg pos pos neg

Endast preliminära siffror finns tillgängliga för 2016.
Av eget kapital utgör 10 mnkr erhållna medel från statsbudgeten.

1 140

277

71

23

11

1 140 riktade kontakter, varav 674 med 
studenter och 466 med forskare.

277 nya idéer från studenter (170) och 
forskare (107).

71 projekt från studenter (45) och 
forskare (26) som utvecklas vidare.

23 juridiska former från studenter (14) 
och forskare (9).

11 projekt från studenter (6) och forskare (5) 
som gått vidare till inkubering, uppnått viss 
omsättning eller attraherat externt kapital. 
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Figur 4.7
Resultat 2016 Innovationsstöd
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arbetet med de strategiska avtalen. I 
december tecknades även ett avtal med 
Linköpings kommun. LiU Relation han
terar 8 avtal med kommuner angående 
näringslivssamverkan. Dialogen sker i 
nära samarbete med kommunen med 
fokus på att utveckla möjligheten för 
kommunen och dess näringsliv att ta del 
av kunskap från LiU men även tillföra 
nya insikter till utbildning och forskning.

Access är ett samverkansprojekt mellan 
LiU, Örebro universitet och Uppsala 
universitet, som är finansierat av Tillväxt
verket och har syftet att öka samverkan 
med SME:s. En gemensam samverkans
process med faserna inspirera; identi
fiera; initiera; ingå och intensifiera har 
skapats med därtill relaterade verktyg för 
samverkan mellan akademi och närings
liv. Projektet har även inlett försök med 
”samverkanscheckar” för att stimulera till 
samverkan.

Arbetet med webbportalen student
uppdrag.se med utbildningsanknutna 
uppdrag har intensifierats genom 
finansiering från Tillväxtverket. Student
uppdrag.se utvecklas nu till en modell 
där ett ökat utbud av LiU:s projektkurser 
exponeras för näringsliv och omgivande 
samhälle – ett bra sätt att öka arbetslivs
relevansen i utbildningarna vid LiU.

Society Quest (SQ) har varit ett 
efterfrågat verktyg för att koppla LiU:s 
forskning till det omgivande samhället. 
Där identifieras behov och samhälleliga 
utmaningar för att hitta innovativa 
lösningar som diskuteras i grupp. Allt 
med fokus på att öka samarbete mellan 
forskning, företag och organisationer.

Spetsa AB
Spetsa AB fokuserar på att förmedla upp
drag som utförs av forskare och lärare vid 
LiU, under gällande bisyssloavtal. Totalt 
har ett 60tal forskare utfört uppdrag. 
Spetsa har under 2016 omsatt 8,6 mnkr. 
Exempel på genomfört uppdrag är 
KortaVägen, upphandlat av arbetsför
medlingen, med fokus på att underlätta 
för nyanlända akademiker att nå ut i 
arbetslivet.

Unitalent AB
Unitalent AB är ett nybildat bolag som 
ska göra det lättare för LiU:s studenter 
att under sin studietid genomföra konsult
uppdrag åt bland andra regionens företag 
men även åt offentliga myndigheter och 
LiU. Närmare 100 studenter, från samt
liga fakulteter, har genomfört cirka 50 

uppdrag via Unitalent. Efterfrågan ökar 
och bolaget har nyrekryterat under året.

Övrig verksamhet
Regionalt fortsätter samarbetet inom 
samarbetsorganisationen East Sweden 
Business Region (ESBR). Här fortsätter 
arbetet med regionens 5 utpekade 
styrkeområden inom ”Smart speciali
sering”. (Styrkeområdena är: Effektiv 
logistik; Affärsmodeller och arenor för 
hållbara systemlösningar; Smarta, säkra 
och robusta uppkopplade produkter och 
system; Simulering och visualisering; 
Avancerade material.) LiU Innovation 
och LiU Relation medverkar genom att 
matcha behoven hos regionens företag 
med kunskap från LiU, bland annat 
genom Society Quest och i olika EU 
ansökningar.

LiU Holding är fortsatt verksamt inom 
SICS East Swedish ICT AB. Inom Fören
ingen Universitetsholdingbolag i Sverige 
(FUHS) drivs frågor som är gemensam
ma för holdingbolag och innovations
kontor. Vidare är LiU Holding aktivt i 
Swedish Network for Innovation and 
Technology Transfer Support (SNITTS).

Nyttiggörande i siffror
Målsättningen för LiU Holding är att 
kunskap från LiU ska leda till nyttiggö
rande i det omgivande samhället och 
därmed till ett hållbart samhälle. LiU 
Innovation styrs utifrån ett antal operati
va nyckelindikatorer:
• Riktade aktiviteter: möten, besök och 

dialoger, antal individer.
• Idé: antal innovations- och affärsidéförslag 

samt projektidéer för samverkan.
• Kvalificering: antal i behov av extra 

resurser för coachning/kapital samt 
FoU-initiativ.

• Realisering: antal kommersialiseringar, 
licenser och FoU-projekt, studentsam-
arbeten.

• Inkubation: idéer vidare till inkubations-
miljöer, till exempel LEAD.

I figur 4.7 redovisas utfall avseende 
aktivi teter inom innovationsstöd.

LiU Relation utgör en stödfunktion 
för att utveckla samverkan mellan LiU:s 
utbildning och forskning och det omgi
vande samhället.

LiU Relation har under året hanterat:
• 40 aktiva avtal med givare som bidrar med 

resurser till forskningen/utbildningen.
• 8 kommunavtal med fokus på närings-

livsutveckling.

• 5 strategiska partnerskapsavtal som 
rör såväl utbildning och forskning som 
samverkan.

Utöver det har LiU Relation genomfört 
en rad mötesaktiviteter.

ALUMNIVERKSAMHET
För Linköpings universitet är det viktigt 
att behålla kontakten med före detta stu
denter (alumner) och att bygga en ömse
sidig relation. Av cirka 102 000 alumner 
är i dagsläget 24 000 aktiva medlemmar 
i universitetets alumninätverk, varav 
2 500 är internationella alumner.

Var och med vad alumnerna arbetar 
är viktig information för såväl LiU:s 
kvalitetsarbete som för nuvarande och 
presumtiva nationella och internationella 
studenter. De allra flesta alumner bor i 
Sverige. I de övriga cirka 100 länderna 
har LiU flest alumner i Tyskland, Frank
rike och Kina.

LiU:s alumner är viktiga i arbetet med 
nationell och internationell student
rekrytering. De är även värdefulla för 
LiU:s kvalitetsarbete och för nuvarande 
studenter. De ger återkoppling på sin ut
bildning genom att sitta med i program
råd och svara på enkäter och stöttar sin 
gamla utbildning genom att komplettera 
undervisningen med ett arbetsrelaterat 
perspektiv. Alumnerna öppnar dörrarna 
till sina arbetsplatser för studenters 
examensarbeten och praktik samt 
delar med sig av sina nätverk. För att ge 
studenter en inblick i det kommande 
arbetslivet blir alumner inbjudna för 
att föreläsa, vara mentorer och delta på 
mässor. I maj genomfördes för 3:e gång
en eventet Career Talks, där 3 alumner 
förde ett samtal om karriär och livsval 
inför en publik som främst bestod av 
sistaårsstudenter. 

I syfte att bygga relationer anordnas 
årligen en rad alumniträffar, nationellt 
och internationellt. Via nyhetsbrev, LiU 
Magasin och sociala medier uppdateras 
alumnerna kontinuerligt om sitt gamla 
lärosäte och kan därmed hjälpa till att 
sprida LiU:s goda rykte. Alumnerna 
tillhör LiU:s viktigaste ambassadörer.
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GEMENSAMT FÖR 
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L inköpings universitet har under 
året fortsatt sitt arbete med att 
stärka och utveckla de utom
europeiska kontakterna. Studen

terna har ett stort intresse av att söka 
sig utanför Europa för utbytesstudier. 
Gruppen är i dag något större än gruppen 
studenter som deltar i utbytesprogram 
inom Europa. Andelen inresande och 
utresande studenter inom ramen för 
utomeuropeiska utbytesprogram är i 
balans. Att andelen inresande utbytesstu
denter inom europeiska samarbetsavtal 
fortfarande kraftigt överstiger andelen 
utresande studenter resulterar totalt sett 
i en obalans mellan in och utresande ut
bytesstudenter. Utöver den organi serade 
studentutbytesverksamheten, söker 
sig en ansenlig grupp till en termins 
utlandsstudier på egen hand utanför 
de reguljära utbytesprogrammen. Här 
saknas dock bra statistik.

Det under 2014 och 2015 påbörjade 
arbetet med att etablera ett gemensamt 
forskningscenter för Sustainable Urban 
Development i Kina tillsammans med 
Guangzhou University har fortsatt under 
2016. I december invigdes centret offici
ellt av rektor för Guangzhou University, 

vicerektor för samverkan och internatio
nalisering vid LiU samt de båda borg
mästarna för städerna Guangzhou och 
Linköping. I samband med invigningen 
genomfördes också en andra gemensam 
workshop av de båda universiteten, det 
vill säga den första inom ramen för det 
gemensamma centrets verksamhet där 5 
av LiU:s forskare deltog.

Kontakterna med Brasilien har fortsatt 
att utvecklas med flera besök i båda rikt
ningarna och gemensamma workshops, 
framför allt inom området aeronautics. 
Lärare vid LiU har bjudits in av brasilian
ska partner för workshops om pedago
gisk utveckling med fokus på Conceive 
Design Implement Operate (CDIO) och 
LiU har fortsatt att bedriva utbildning i 
Innovation management för brasilianska 
officerare och tjänstemän.

Även LiU:s afrikanska kontakter har 
fortsatt att utvecklas. Sidas stora projekt 
för kapacitetsuppbyggnad i Rwanda 
koordineras av Linköpingsforskaren 
BengtOve Turesson. Linköping är 
framför allt engagerat när det gäller 
matematik, med både forskarutbildning 
och utveckling av masterkurser på plats. 
Lärarutbildningen har fortsatt utveckla 

sina kontakter med Moi University i 
Eldoret, Kenya, där Medicinska fakulte
ten sedan över 20 år har en framgångsrik 
utbytesverksamhet som omfattar både 
studenter och personal.

Inom Europa domineras det organise
rade internationaliseringsarbetet när det 
gäller utbildning av aktiviteterna inom 
Erasmus+. Här kan noteras att LiU till
sammans med ett partnerskap bestående 
av 10 universitet i 10 europe iska länder 
under året erhöll medel för ett strategiskt 
partnerskap vars syfte är att utveckla 
”good practices” för europeiskt personal
utbyte.

Under juli månad genomfördes för 
första gången LiU Summer Academy. 
Syftet med satsningen var dels att för
bättra balansen mellan in och utresande 
studenter inom ramen för LiU:s utbytes
avtal, dels att attrahera studenter till 
LiU:s internationella masterprogram och 
långsiktigt även förbättra relationer med 
prioriterade partneruniversitet. LiU:s 
målsättning var att 100 studenter skulle 
delta. Totalt sökte 179 studenter till LiU 
Summer Academy 2016. Av dessa deltog 
121 studenter (varav 78 från prioriterade 
universitet).

Konkurrensen mellan världens olika universitet 
är stenhård. God kvalitet och hållbar utveckling i allt 
vi gör är några av våra starka kort.

— REKTOR HELEN DANNETUN

INTERNATIONALISERING
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Av tabell 5.1 framgår de universitet som 
LiU tecknat nya samverkansavtal med 
under 2016.

INTERNATIONELL MOBILITET GENOM 
UTBYTESAVTAL
Under läsåret 2015/2016 deltog cirka 
700 LiUstudenter i den avtalsbaserade 
utbytesverksamheten. Antalet har ökat 
stadigt, sett över en 10årsperiod med 
över 50 procent. Oftast handlar detta 
om 1 eller 2 terminers studier vid något 
av LiU:s partneruniversitet. Samtidigt 
kommer det betydligt fler utbytesstuden
ter till Linköping (se figur 5.2).

Basen för denna omfattande verk
samhet är utbytesavtal med knappa 500 
universitet i över 50 länder. Då avtalen 
ofta ligger på fakultetsnivå handlar det 
om över 800 avtal (se figur 5.3). LiU har 
under senare år medvetet arbetat med 
att nyttja redan etablerade utbytesavtal 
vid någon av fakulteterna för att bredda 
dessa till att omfatta fler fakulteter. Att 
ambitionen haft genomslag i verksam
heten framgår av att antalet universitet 
med vilka LiU har etablerade utbytes
avtal är konstant medan antalet utbytes
avtal ökat. Såväl antalet inresande som 
utresande utbytesstudenter har ökat. 
Dock har andelen inresande utbytes
studenter ökat väsentligt mer än antalet 
utresande, en ökning på 19 procent vad 
gäller inresande utbytesstudenter, jäm
fört med 6 procent gällande utresande. 
Den stora ökningen av inresande utbytes
studenter kan härledas till genomföran
det av LiU Summer Academy.

Obalansen i studentutbyten med drygt 
2 inresande på varje utresande inom 
Europa kvarstår. När det gäller utbyten 
utanför Europa är bilden en annan. Här 
råder i dag god balans. Antalet inresande 
utomeuropeiska studenter har förvisso 
ökat marginellt under året, en ökning 
som i likhet med den totala ökningen av 
inresande utbytesstudenter kan härröras 
till satsningen på LiU Summer Academy. 

Bland de utresande LiUstudenterna är 
det ungefär lika många som väljer ut
byten inom som utanför Europa.

Intresset för att delta i utbytesstudier 
är relativt jämnt fördelat mellan kvinnor 
och män. För första gången på 3 år 
deltog dock något fler män än kvinnor i 
studentutbyten (se tabell 5.4).

STÖRSTA UTBYTESLÄNDERNA
De stora folkrika europeiska nation
erna Tyskland, Frankrike och Spanien 

dominerar både när det gäller in och 
utresande (se tabell 5.5). Noterbart är att 
den lilla stadsstaten Singapore, med 5,4 
miljoner invånare, är den största icke
euro peiska utbytesnationen när det gäller 
utresande och även en av de största när 
det gäller inresande. Under senare år har 
universiteten i Singapore satsat konse
kvent på internationalisering och Sverige 
är populärt. LiU har ett omfattande 
samarbete med Nanyang Technological 
University. Sverige toppar här listan 

Tabell 5.1
Nya partneruniversitet 2016

Inom Europa Utanför Europa

Lärosäte Ortsnamn och land Lärosäte Ortsnamn och land

Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Tyskland Federal University of Minas Gerais Pampulha, Belo Horizonte, Brasilien

Novia University of Applied Sciences Vaasa, Finland University of Macau Macau

Oslo and Akershus University 
College of Applied Sciences

Oslo, Norge University of Regina Regina, Kanada

Radboud University Nijmegen, Nederländerna Western Carolina University Cullowhee, USA
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Figur 5.2
Studentmobilitet inom utbytesavtal 2006/2007 — 2015/2016 

Figur 5.3
Avtal om studentutbyte
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över utbytesländer, före USA, Kanada 
och Storbritannien. Även utbytesverk
samheten med Sydkorea har utvecklats 
snabbt under senare år. 

TILLGÅNG PÅ ENGELSK- 
SPRÅKIG UTBILDNING STYR 
UTBYTESSTRÖMMARNA
Det finns en stor efterfrågan från LiU:s 
egna studenter om fler utbytesplatser 
i engelskspråkiga länder. Detta är 
emellertid inte helt lätt att tillmötesgå. 

Universiteten i Storbritannien, USA 
och Australien har problem med att få 
till stånd balanserade utbyten eftersom 
många vill komma dit och de har ännu 
svårare än Sverige att få ut sina studenter. 
Därför är man ofta mycket restriktiv när 
det handlar om utbytesavtal.

FREE MOVERS
De cirka 700 utresande studenterna ger 
ingen total bild av hur många LiU 
studenter som söker sig till universitet 

Tabell 5.4
Studentutbyte inom EU-program samt övriga program och avtal

2013/2014 2014/2015 2015/2016

Totalt Kv/män (%) Totalt Kv/män (%) Totalt Kv/män (%)

EU-program Utresande 324 58/42 311 59/41 330 59/41

Inresande 807 39/61 648 40/60 691 42/58

Övriga program och avtal Utresande 264 49/51 340 49/51 365 52/48

Inresande 277 53/47 295 53/47 315 44/56

Sommaruniversitet Inresande 121 60/40

Totalt Utresande 588 54/46 651 54/46 695 44/56
Inresande 1 082 42/58 943 44/56 1 127 48/52

 varav utanför EES Utresande 256 48/52 313 47/53 349 53/47

Inresande 285 53/47 284 52/48 371 59/41

EU-program innehåller uppgifter om Erasmus, Erasmuspraktik och Erasmus Mundus. Övriga program och avtal innehåller 
uppgifter om Nordplus, Linnaeus-Palme, MFS, VFU och bilaterala avtal. I uppgifterna ingår ej Erasmus IP och free movers. 
Summaruniversitet/Summer Academy genomfördes för första gången 2016.

utomlands för att bedriva en del av sina 
studier. Det finns flera tecken som tyder 
på att en växande grupp söker sig utom
lands som free movers (internationellt 
rörliga studenter som inte studerar inom 
ramen för utbytesavtal). Det sker inte 
minst till universitet i USA och Austra
lien, där som nämnts universiteten inte 
kan möta studenternas efterfrågan på 
utbytesplatser. Det finns ingen tillförlitlig 
statistik på hur många detta rör sig om. 
Förmodligen är det en väsentligt mindre 
grupp än andelen utbytesstudenter.

När det gäller inresande free movers är 
internationella masterstudenter den helt 
dominerande gruppen. Antal nybörjare 
på de internationella masterprogrammen 
framgår av tabell 5.6. Av det totala 
antalet nybörjare på LiU:s internatio
nella masterprogram är cirka 40 procent 
avgiftsbefriade internationella studenter. 
Till denna grupp hör såväl studenter 
från EU/EESområdet som tredjeland
studenter som av olika skäl befriats från 
avgiftsskyldigheten. Cirka 30 procent 
av studenterna tillhör gruppen avgifts
skyldiga studenter. De resterande 30 pro
centen motsvaras av svenska studenter.

ANTALET BETALANDE STUDENTER
Antalet studenter som betalar studieav
gift har ökat kraftigt från 84 registrerade 
höstterminen 2015 till 141 höstterminen 
2016 (se tabell 5.7). Dryga 40 procent av 
de avgiftsskyldiga studenterna kommer 
från Indien, övriga är spridda på ett 
30tal länder. Intäkterna för studie
avgiftsskyldiga studenter var 2016 cirka 
19 mnkr, se tabell 6.4.

Införandet av studieavgifter har först 
och främst krävt en volymmässig anpass
ning och en uppbyggnad av marknads
föringsresurser, men det har också 

Tabell 5.5
Största utbytesländerna 2015 — 2016

Utresande studenter inom program Inresande studenter inom program

Plats Land Totalt Kv/Män Plats Land Totalt Kv/Män

1 Tyskland 65 27/38 1 Frankrike 232 77/155

2 Frankrike 64 45/19 2 Tyskland 195 84/111

3 Singapore 60 25/35 3 Spanien 105 44/61

4 Spanien 58 37/21 4 Singapore 82 39/43

5 Storbritannien 41 26/15 5 Kina 69 44/25

6 Kina 38 20/18 6 Nederländerna 43 25/18

7 Sydkorea 35 12/23 7 Österrike 40 24/16

8 Kenya 29 22/7 8 Storbritannien 32 19/13

9 USA 28 16/12 9 Japan 31 18/13

10 Kanada 24 15/9 10 Kanada 29 22/7

Tabell 5.6
Internationella masterstudenter

Ht 12 Ht 13 Ht 14 Ht 15 Ht 16

Förstahandssökande 1 487 1 593 1 465 1 572 2 910
 kvinnor/män (%) 37/63 35/65 34/66

Antagna 1 539 770 804 759 887
 kvinnor/män (%) 49/51 42/58 48/52 2

Registrerade 268 353 365 380 506
 kvinnor/män (%) 53/47 46/54 48/52

1.  Antagningsstatistiken t o m 2012 avser antagna efter urval 2 (inga efterantagna). Antagningsstatistiken fr o m 2013 
avser totalt antal antagna, d v s även efterantagna. 

2.  Könsuppdelningen av antagningsstatistiken för 2016 är beräknad på de som fanns i systemet vid tillfället för 
uttaget av statistiken.

 För år 2012 och 2013 finns inte könsbestämd statistik att tillgå.
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påverkat den kontinuerliga översynen 
av programutbud och programstruktur. 
LiU har under 2016 inte använt sig av 
möjligheten till separat antagning för 
avgiftsskyldiga studenter.

Det finns en växande insikt om behovet 
av ett mer varierat programutbud, men så 
länge det är en volymmässigt marginell 
verksamhet är incitamenten begränsade 
för att utveckla dessa. Grunden har dock 
lagts för att undersöka möjligheten till 
studentrekrytering via samarbetsavtal 
med universitet i tredje land. 

RELATIONEN MED 
MIGRATIONSVERKET
Linköpings universitet har ett gott sam
arbete med Migrationsverket, både lokalt 
och nationellt. Nationellt genom att LiU 
har varit representerat i SUHF:s expert
grupp för internationaliseringsfrågor 
som i sin tur representeras i en nationell 
migrationsgrupp.

Även om samarbetsklimatet är 
gott är det dock ytterst besvärande att 
Migrationsverket är så överbelastat av 
inkommande flyktingärenden att hand
läggningstiderna för andra ärenden som 
visum och förnyade uppehållstillstånd 
blir orimligt långa. Internationella stu
denter och personal kan under den tiden 
i princip inte lämna landet. Inte minst 
doktorander, där medverkan i interna
tionellt samarbete, konferenser och 
symposier är en vital del av utbildningen, 
kan drabbas hårt av detta. 

Tabell 5.7
Avgiftsskyldiga studenter

Ht 12 Ht 13 Ht 14 Ht 15 Ht 16

Antagna 1 260 256 286 287 217
 kvinnor/män (%) 36/64 26/74 29/71

Registrerade 36 62 70 84 141
 kvinnor/män (%) 36/64 26/74 28/72

Registrerade utan stipendier 15 17 37 66 102
 kvinnor/män (%) 27/73 23/77 28/72

Registrerade med stipendier 21 45 33 18 39
 kvinnor/män (%) 45/55 39/61 28/72

1. Antagningsstatistiken för 2016 innehåller uppgifter för de som fanns i systemet vid tillfället för uttaget av statistiken.
För år 2012 och 2013 finns inte könsbestämd statistik att tillgå.
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V id Linköpings universitet ska 
utvecklingen vara hållbar ur ett 
ekonomiskt, socialt och ekolo
giskt perspektiv. I detta avsnitt 

redovisas främst det ekologiska perspek
tivet för universitetets verksamhet och 
den sociala dimension som rör jämställd
het och genusrelaterade frågor. Den 
ekonomiska hållbarheten fram träder 
framför allt i den finansiella delen av 
årsredovisningen och ytterligare aspekter 
på den sociala hållbarheten skymtar fram 
på flera håll, främst i kapitlen som rör 
utbildning och kompetensförsörjning.

FORSKNING MED MILJÖPERSPEKTIV
Alla LiU:s fakulteter bedriver forskning 
inom miljöområdet och den miljörelate
rade forskningen och samarbetet mellan 
institutioner och avdelningar är omfat
tande. Helhetssyn och systemtänkande 
är utmärkande för området.

Vid universitetet bedrivs såväl tvär
vetenskaplig som disciplinär forskning 
inom hållbar utveckling i ett stort antal 
forskargrupper. 

Under året har LiU erhållit flera stora 
anslag som har en stark miljökoppling. 
Några exempel är:
• Professor David Bastviken fick 

Consolidated Grants (cirka 20 mnkr) från 
European Research Council för att studera 
växthusgasbalanser i landskapet och för 
att utveckla nya tekniker.

• Xavier Crispin, professor i organisk elektro-
nik vid LiU, fick årets Göran Gustafssonpris 
i kemi om 4,5 mnkr. Projektet rör utveckling 
och studier av organiska termoelektriska 
material med möjliga tillämpningar för 
omvandling av termisk energi till elektrisk.

• 8 LiU-forskare får cirka 3 mnkr vardera 
från Formas för forskning för en hållbar 
utveckling. 

• 5 LiU-forskare får 1 mnkr vardera i 4 år från 
Energimyndighetens och Vetenskaps-
rådets satsning på energiinriktad grund-
forskning. Av de 15 forskningsprojekt som 
beviljades anslag drivs 5 vid Linköpings 
universitet.

SAMVERKAN MED 
MILJÖPERSPEKTIV 
LiU Sustainable samlar cirka 300 forsk
are från universitetets 4 fakulteter. Dessa 
verkar i problembaserade vetenskapliga 
projekt över fakultetsgränserna och 
tillsammans med offentliga och privata 
samverkanspartner, bland andra de 
som LiU har strategiska och långsiktiga 
samverkansavtal med. Under 2016 har 
LiU Sustainable varit kontaktvägen för 
byggherrarna i Vallastaden när de sökt 
forskare att samarbeta med.

UTBILDNINGAR MED MILJÖ- 
OCH HÅLLBARHETSPERSPEKTIV
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) 
kommer under 2017 att genomföra en 

utvärdering av universitets och hög
skolors arbete med att främja en hållbar 
utveckling utifrån krav i högskolelagen 
1 kap 5 §. Mot bakgrund av denna utvär
dering har en arbetsgrupp formats under 
ledning av prodekanen vid Filosofiska 
fakulteten, Åsa Danielsson. En kartlägg
ning av hur fakulteterna samt området 
Utbildningsvetenskap integrerar hållbar 
utveckling i sina program och kurser har 
inletts under 2016.

Under 2016 genomfördes en invente
ring av studenter vid kursen Strategisk 
miljöledning för att belysa några exempel 
på hur hållbarhetsperspektivet integre
rats i ett antal kurser och grundutbild
ningar vid LiU. Inventeringen visar att 
en eller flera dimensioner (ekonomisk, 
ekologisk och social) av hållbarhets
begreppet är integrerade i de undersökta 
kurserna och utbildningsprogrammen 
och dessa finns vid samtliga fakulteter. 
Det vanligaste är att det är 1 eller 2 av 
dimensionerna som integrerats, mer 
sällan samtliga dimensioner. Kartlägg
ningen inför UKÄ:s utvärdering visar 
hur helheten ser ut medan studenternas 
utvärdering visar på några goda exem
pel där hållbar utveckling integrerats i 
program och kurser.

STUDENTER MED MILJÖPERSPEKTIV
Studenternas sektioner kan miljödiplo
meras enligt ”Gröna sektioner”. I maj 

MILJÖ- OCH 
JÄMSTÄLLDHETSARBETE 

LiU befinner sig alltjämt i frontlinjen när det gäller 
forskning kring miljö, energi och hållbarhetsfrågor.

Det strategiska och långsiktiga arbete som har skett på 
lednings, fakultets och institutionsnivå har burit frukt. Inom 
det akademiska karriärsystemet vid LiU ökar andelen kvinnor 
nu på alla nivåer.
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2016 diplomerades 1 ny sektion och 3 
sektioner valde att lämna samarbetet. 
Totalt finns 16 sektioner som kan titulera 
sig Grön sektion.

Under året har Gröna sektioner till
sammans med LiU:s centrala miljöfunk
tion arbetat fram nya kriterier enligt vilka 
sektionerna ska miljödiplomeras från 
2017. Ett nytt märke och en ny logotyp 
för Gröna sektioner har tagits fram. Flera 
sektioner har arbetat aktivt med att i 
större utsträckning erbjuda vegetarisk 
kost vid sina evenemang och sektionerna 
har kommit med förbättringsförslag för 
placering av källsorteringsmöbler på 
campusområdena.

Linköpings teknologers studentkår, 
LinTek, arrangerar sedan 2009 en Klimat
vecka varje hösttermin för att belysa 
frågor om hållbar utveckling, miljö och 
klimat. Inför och under Klimatveckan 
2016 har flera nätverk av studenter och 
även anställda lyft frågan kring LiU:s 
möjlighet att hantera stiftelsemedel mer 
hållbart och divestera (motsatsen till 
investera) i kol och olja.

Det finns ett internt miljöstöd för 
studenter och studentföreningar vid 
LiU att söka medel ur. Under 2016 har 
miljöstödet bland annat delfinansierat 
filmvisningar med hållbarhetskoppling, 
vegetarisk matlagningskväll och ”grön 
sittning”.

UNIVERSITETETS 
INTERNA MILJÖARBETE
Vid Linköpings universitet pågår ett 
kontinuerligt arbete för att minska miljö
påverkan. Arbetet sker inom och genom 
universitetets miljöledningssystem. 
Under 2016 har fokus legat på att arbeta 
med de nya miljömålen som beslutats för 
perioden 2016 – 2018. Miljömålen lyder:
• Öka spridningen av miljörelaterad forskning 

internt och externt.
• Studenter vid LiU ska, senast år 2018, 

inom sina utbildningsprogram/kurser få 
en grundläggande kännedom om och 
för ståelse för hur hållbar utveckling är 
relevant inom respektive utbildning.

• Minska koldioxidutsläpp från tjänsteresor 
med 10 procent från år 2015 till år 2018.

• Samtliga ny- och ombyggnadsprojekt 
på LiU:s campusområden, som är under 
planering eller uppförande under perioden 
2016 – 2018, ska resultera i energi- och 
resurseffektiva byggnader/ombyggnationer.

• Senast den 31 december 2018 ska all 
kontorsutrustning vid LiU, med bruksvärde 
kvar, ingå i ett återbrukssystem.

Den miljörelaterade forskningen vid LiU 
kommuniceras bland annat vid konfe
renser, i tidskrifter och i tryckt och digital 
media. För att öka spridningen av forsk
ningen internt har ett antal institutioner 
inventerat den egna miljörelaterade 
forskningen och publicerat resultat och 
nyheter kring detta på den egna hem
sidan.

Miljöutställningen Walk the Talk 
finns sedan 2012 på Campus Valla och 
ytterligare en miljöutställning har under 
året färdigställts på Campus Norrköping. 
Utställningen belyser några av de miljö
förbättrande åtgärder som universitetet 
genomfört i samverkan med fastighets
ägare, energileverantörer, kommuner 
och andra intressenter. Utställningen 
på Campus Norrköping illustreras med 
stationer på teman som energibesparing, 
vattenkraft, avfall, hållbara transporter 
och kunskapsspridning.

Angående målet om hållbar utveckling 
i utbildningar, se avsnittet Utbildningar 
med miljö och hållbarhetsperspektiv.

För att minska koldioxidutsläpp från 
tjänsteresor så pågår bland annat ett 
arbete för att öka andelen resor med tåg 
istället för med flyg vid kortare resor 
samt öka användandet av resfria mötes
alternativ. LiU deltar i projektet Resfria 
Möten i Myndigheter (REMM) som drivs 
av Trafikverket. Projektet syftar till att 
öka och utveckla användningen av resfria 
möten inom och mellan myndigheter, 
samt sprida resultat och metoder till 
andra organisationer.

Samtliga drygt 30 LiUbilar som kan 
hyras för tjänsteresor drivs på förnyelse
bart bränsle (i huvudsak biogas alter
nativt etanol) och/eller el. Av dessa bilar 
drivs 4 helt eller delvis på el. 4 minibus
sar har ersatts med nya och mer bränsle
effektiva fordon under året.

Sedan 2015 körs campusbussarna på 
det förnyelsebara bränslet HVO (synte
tiskt framställd diesel producerad av 
förnyelsebara resurser).

Det nybyggnationsprojekt som färdig
ställdes under 2016 för LiU:s räkning var 
hus 448 på Campus US. LiU har en för
hyrning i nya resurseffektiva lärmiljöer 
på Universitetssjukhuset. Ett antal 
belysningsprojekt har genomförts för 
att minska energianvändningen, bland 
annat i Ihuset på Campus Valla och 
i Kopparhammaren 6, Kåkenhus och 
Täppan på Campus Norrköping. Under 
framtagandet av en ny campusplan för 
Campus Valla har ett flertal seminarier 

genomförts där hållbar utveckling varit i 
fokus. Arbetet med campusplanen leds av 
Akademiska Hus och beräknas vara klart 
under våren 2017.

Ett stort arbete för att införa ett mer 
strukturerat återbrukssystem har genom
förts under 2016. Återbruket har under 
året hanterat cirka 1 300 möbler och 
kontorsutrustning som gått iväg till nya 
brukare inom LiU.

LiU:s miljöpris 2016 tilldelades Åter
bruksprojektet, där miljö och ekonomi är 
vinnare. Mottagande enheter av priset är 
Post och husserviceenheten på Campus 
Valla och LiUserviceenheten på Campus 
Norrköping.

För att minska mängden avfall som 
går till förbränning pågår bland annat 
ett arbete för att samla in matavfall på 
Campus Valla och Campus Norrköping. 
Under 2016 har insamling av matavfall 
successivt utökats och finns nu i hus 
Origo, Key, Kårallen, Fysikhuset, Bhuset 
och Ehuset på Campus Valla samt i alla 
hus på Campus Norrköping där det finns 
studentmatsal och/eller personalrum 
(vilket innebär samtliga hus förutom 
Spetsen).

Lokalvårdsenheten på Campus 
Valla och Campus US samt LiUservice
enheten på Campus Norrköping arbetar 
aktivt med att begränsa användningen av 
kemikalier. För att minska miljöpåverkan 
ersätts flera städkemikalier av städutrust
ning och/eller enbart ultrarent vatten. 
Även förbättrad rutin kring rengöring av 
whiteboardtavlor och ökad användning 
av mineralrondeller för golv har begrän
sat användningen av kemikalier.

Angående universitetsstyrelsens upp
drag att återkomma i frågan om certi
fiering av universitetets miljölednings
system (dnr LiU201400995) 
infor merades att det inte är aktuellt med 
den ambitionshöjningen vad gäller uni
versitetets miljöledningsarbete.

Laboratoriesäkerhet och kemikalier 
Linköpings universitet har ett välutveck
lat laboratoriesäkerhetsarbete både på 
institutionsnivå och central nivå. Mycket 
av arbetet med råd, rutiner och instruk
tioner bedrivs inom SAMS (Samarbets
avtal mellan Linköpings universitet och 
Region Östergötland kring frågor som 
gäller Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet).

Under 2016 har upphandlingar inom 
områdena laboratorieprodukter, avfalls
kärl till laboratorier, brandskyddsproduk 
ter samt avfallshantering av farligt avfall 
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från laboratorier och verkstäder genom
förts eller implementerats, områden som 
har direkt påverkan på verksamheterna.

Rapporter har sammanställts från två 
enkäter/inventeringar som genomförts 
i den laborativa verksamheten under 
2015 – 2016: enkät rörande minskning/
utfasning av särskilt farliga kemiska 
ämnen (substitution) samt inventering 
av smittämnen och genetiskt modifierade 
mikroorganismer (GMM). Inventering 
och uppmärkning av dragskåp godkända 
för hantering av brandfarlig vara har 
genomförts på Campus US i samarbete 
med Region Östergötland. Utbildning 
med fokus på vikten av planering och 
förberedelser för att arbeta säkert på 
laboratorier har hållits på Campus US. 

Klimatkompensation
Cirka 700 000 kronor har inkommit 
till universitetets interna fond för klimat
kompensation under 2016. Medel ur 
denna ska fördelas till interna projekt 
för att minska energiåtgång och klimat
påverkan. Projekt som har beviljats 
medel under 2016 är en elcykel, 
Återbruksprojektet (beskrivet ovan), 
belysningsprojekt, renovering av möbler 
i biblioteket på Campus Norrköping, ett 
projekt för att minska användning av 
rengöringsmedel (beskrivet ovan) samt 
projekt för att styra inomhusklimat efter 
behov på Campus Lidingö. Utöver dessa 
projekt så avsattes 200 000 kronor till 
projekt med anknytning till Vallastaden. 
En särskild inbjudan om att söka dessa 
medel skickades ut under våren 2016. 
Inga ansökningar har inkommit med 
kopplingar till Vallastaden. 

ARBETET FÖR LIKA VILLKOR – 
JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD
Linköpings universitet bedriver ett om
fattande jämställdhetsarbete på samtliga 
nivåer men några samarbetsorgan och en 
forskningsmiljö bidrar särskilt mycket. 
Dessa är Lika villkor, Forum för genus
vetenskap och jämställdhet (nedan kallat 
Forum), fakulteternas genuslektorer och 
Tema Genus.

Lika villkor
För att nå målet lika villkor arbetar LiU 
med jämställdhet och genus; etnisk och 
religiös mångfald; tillgänglighet och del
aktighet för personer med funktionsned
sättning; sexuellt likaberättigande samt 
för likvärdig behandling oavsett ålder 
eller könsidentitet/uttryck. Arbetet 

gäller även insatser för att motverka 
kränkande särbehandling.

Det förebyggande arbetet sker både 
centralt och vid institutioner och andra 
enheter. Arbetet leds av Strategigruppen 
för lika villkor med prorektor som 
ordförande och den årliga handlings
planen beslutas av universitetsstyrelsen. 
Som ytterligare stöd för arbetet bidrar 4 
resursgrupper, varav en för jämställdhet, 
med kompetens och idéer om åtgärder 
som behöver vidtas. Det praktiska arbetet 
bedrivs av 2 koordinatorer för lika villkor 
som tillsammans arbetar 150 procent. En 
stor del av deras arbete utgörs av infor
mations och utbildningsinsatser, ofta i 
samarbete med Forum, genuslektorerna 
och Tema Genus.

Under 2016 har arbetet med ett reger
ingsuppdrag kring jämställdhetsintegre
ring inletts. Uppdraget innebär att LiU 
ska ta fram en plan för hur arbetet med 
jämställdhetsintegrering ska utvecklas i 
syfte att verksamheten ska bidra till att 
nå de jämställdhetspolitiska målen, till 
exempel i fråga om lika möjligheter till 
karriärvägar, könsbundna studieval och 
genomströmning.

Planen ska vara upprättad senast den 
15 maj 2017 och innehålla utvecklings
behov, mål och aktiviteter som lärosätet 
avser att vidta. Vidare ska planen beskriva 
på vilket sätt jämställdhet ska integreras 
och bli en del av lärosätets ordinarie 
verksamhet, exempelvis i lärosätets 
styrprocesser. Den ska genomföras under 
2017–2019. Redovisning av planen och 
dess åtgärder och resultat ska ske i LiU:s 
årsredovisning för 2017–2019.

Under året har diverse aktiviteter 
genomförts i syfte att komma igång med 
uppdraget, vilket också följts upp av Na
tionella sekretariatet för genusforskning 
som utsetts att stödja alla universitet och 
högskolor i arbetet. En central samord
nare har rekryterats på 50 procent under 
perioden 160801 – 170131 för att med 
stöd av koordinatorerna för lika villkor 
genomföra en förstudie, identifiera 
behov av åtgärder och ge förslag på en 
organisation och ett tillvägagångssätt för 
uppdraget. Genuslektorerna och Forum 
har också engagerats i uppdraget.

Forum för genusvetenskap 
och jämställdhet
Forum är ett centrum som är direkt 
underställt rektor med en styrelse som 
består av representanter för universi
tetets fakulteter. Målet för Forum är 

att bidra till ett genusmedvetet förhåll
ningssätt för att uppnå jämställdhet. Vår 
verksamhet ska bidra till att forskning 
och kunskap inom genusområdet når ut 
till en större krets, samt att genusveten
skaplig kommunikation främjas. Arbetet 
bedrivs genom att skapa kontaktytor för 
universitetets forskare, lärare, anställda 
och studenter samt genom samverkan 
med externa aktörer. Forum anordnar 
seminarier och konferenser i aktuella 
ämnen kring jämställdhet och genus 
och medverkar i flera av universitetets 
utåtriktade aktiviteter, inte minst för 
studenter. Representanter för Forum är 
dessutom medlemmar i de universitet
snätverk som tar upp jämställdhets och 
genusfrågor på nationell nivå.

Genuslektorer
Linköpings universitet arbetar aktivt 
med att integrera genusperspektiv i 
utbildningen på grund och avancerad 
nivå. Det finns genuslektorer på varje 
fakultet som, inom ramen för cirka 25 
procent av sin anställning, långsiktigt 
arbetar med att öka medvetenheten och 
kunskapen om genusperspektiv i grund
utbildning och utbildning på forskarnivå. 
I uppdraget ingår att utveckla pedagog
iska modeller för bestående arbete 
med jämställdhets och genusaspekter. 
Genuslektorerna arbetar inom sin egen 
fakultet, men genomför eller deltar även i 
universitetsgemensamma aktiviteter. De 
är aktiva nationellt och internationellt.

Genusforskning – Tema Genus
Tema Genus är en tvärvetenskaplig och 
tematisk organisation för genusforskning 
vid Filosofiska fakulteten. Tema Genus 
är ett av Sveriges ledande centrum för 
genus forskning. För att tillgodose beho
vet av genusperspektiv i utbildningen 
på såväl grund som avancerad nivå 
samverkar Tema Genus med Forum. 
Utbildning och forskning inom Tema 
Genus sätter fokus på betydelsen av 
genus i kultur, samhälle, ekonomi, 
teknologi och vetenskap med utgångs
punkt i disciplinöverskridande teori och 
metodperspektiv. Aktuella forsknings
inriktningar är: Genus och kultur; Genus 
och kunskapsproduktion inom medicin, 
teknik och naturvetenskap; Genus, natur, 
kultur; Posthumanistiska genusstudier; 
Environmental Humanities samt 
Kritiska livsstudier.

05

61Gemensamt för verksamheten
Linköpings universitet årsredovisning 2016



62 Gemensamt för verksamheten
Linköpings universitet årsredovisning 2016



Att rekrytera medarbetare är 
en viktig strategisk uppgift 
för universitetet. Behovet av 
kärnkompetens är fortsatt stort. 

Fram till 2020 kommer universitetet att 
ha ett stort rekryteringsbehov på grund 
av pensionsavgångar och forsknings
verksamhetens expansion. 

ATTRAHERA OCH 
REKRYTERA KOMPETENS
Linköpings universitet har ett fortsatt 
behov av att rekrytera kärnkompetens. 
Övriga universitet i Sverige befinner sig i 
en likartad situation. Den hårda konkur
rensen om lärare och forskare innebär att 
Linköpings universitet står inför en stor 
utmaning. Till detta kommer rekrytering 
till tidsbegränsade anställningar som 
doktorand och postdoktor.

Universitetets förmåga att attrahera 
och rekrytera lärare och forskare är helt 
avgörande för universitetets framtid och 
för att nå universitetets mål, excellent 
utbildning och forskning.

Sedan 2011 finns ett beslut (taget av 
universitetsstyrelsen) om dels en akade
misk karriärväg, dels en anställningsord
ning. Båda dessa dokument har växt fram 

ur en analys av universitetets utmaningar 
när det gäller att attrahera, rekrytera 
samt behålla och utveckla kompetens. 
Universitetets akademiska karriärväg 
bygger på såväl rekrytering som möjlig
het till befordran. Kombinationen skapar 
förutsättningar att möta utmaningen 
när det gäller de forskare och lärare som 
behöver nyanställas.

Universitetets målsättning är att ande
len rekryterade professorer och universi
tetslektorer ska vara betydligt högre 
än andelen befordrade. Under 2016 
uppgick andelen rekryterade professorer 
till 31 procent (69 procent befordrade) 
och andelen rekryterade universitetslek
torer till 69 procent (31 procent befor
drade). För att mäta hur attraktiv LiU är 
som arbetsplats mäts antal sökande till 
anställningar som lärare.

BEHÅLLA OCH 
UTVECKLA KOMPETENS
Ett mycket angeläget arbete syftar till att 
behålla och utveckla kompetensen hos 
universitetets anställda. Här är univer
sitetets tydliga satsning på akademiska 
karriärvägar en viktig komponent. Lika 
viktigt är att erbjuda ett gott arbetsklimat 

och möjligheter till utveckling i det egna 
arbetet. Nedan redovisas de viktigaste 
åtgärderna för detta.

Medarbetarundersökning
Under 2016 har ingen medarbetarunder
sökning genomförts, det sker vartannat 
år. Nästa undersökning kommer att 
genomföras under 2017, parallellt med 
en doktorand och studentundersök
ning. Undersökningarna är viktiga 
återkommande utvärderings och utveck
lingsverktyg för att arbeta strategiskt 
med arbetsmiljö och hälsofrågorna i 
organisationen.

Företagshälsovård 
Ett tidigare avtal med Feelgood som 
svarat för universitetets företagshälso
vårdstjänster har gått ut under året. En 
upphandling av företagshälsovårdstjäns
ter har genomförts. Den resulterade i att 
Feelgood fortsätter leverera tjänsterna.

Den totala mängden tjänster från 
Feelgood fördelas på följande sätt: reha
bilitering 57 procent (2015: 60 procent); 
förebyggande arbete 29 procent (2015: 
29 procent); hälsofrämjande arbete 14 
procent (2015: 11 procent). Det ses som 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Hållbar utveckling har att göra med många 
saker, till exempel att värna om individen och att 
alltid ha ett bra arbets klimat för medarbetare och 
studenter för ögonen.
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positivt att företagshälsovårdstjänsterna 
nyttjas, särskilt de främjande insatserna. 
Den stora andelen rehabiliteringstjänster 
relaterar till den sjukskrivningsgrad som 
föreligger där företagshälsovården är en 
naturlig partner i dessa ärenden. Målet 
för 2017 är att fortsätta arbeta proaktivt 
med rehabiliteringsinsatser och samtidigt 
försöka minska behovet av dessa till 
förmån för förebyggande och främjande 
insatser.

Friskvård
Linköpings universitet vill vara en attrak
tiv arbetsplats där medarbetarnas trivsel 
och hälsa är viktiga inslag. LiU erbjuder 
varje medarbetare 2 000 kr per kalender
år att disponera för köp av skattefri 
friskvård. Under 2016 utnyttjade 2 070 
medarbetare denna förmån. Detta är en 
minskning jämfört med 2015 då 2 139 
medarbetare använde förmånen.

Universitetet erbjuder ett antal 
internet baserade levnadsvanetester i 
syfte att medarbetare lätt ska kunna få 
information om sina hälsovanor och få 
personligt anpassade råd baserade på 
sina svar – med konkreta tips och verktyg 
som stöd för förändring. En nyhet för 
året har varit smsinterventionen NEXit 
som är ett behandlingsprogram under 
12 veckor för de som önskar hjälp och 
stöd för att sluta röka och/eller snusa. 
Under 2016 har det genomförts 223 test, 
jämfört med 365 test 2015.

LiU erbjuder alla medarbetare ett paus 
program i datorn i syfte att före bygga 
muskelstelhet i nacke, rygg och axlar hos 
medarbetare som har mycket datorar
bete. Under 2016 har även programmet 
kunna erbjudas till Macanvändare. 
Totalt är 500 medarbetare anslutna till 
programmet. En utvärdering har gjorts 
under året och den visar att majoriteten 
av de som använt sig av pausprogrammet 
är mycket positiva. De har uppskattat de 
korta avbrotten, tyckt att de blivit hjälpta 
och vill fortsätta att använda programmet.

Arbetsmiljöarbete 
Linköpings universitet har under året 
fortsatt att arbeta systematiskt med 
arbets miljöfrågor. Arbetsmiljöarbetet 
utgår från 2015 – 2017 års framtagna 
strategier för att bli en än mer attraktiv 
arbetsplats. De 3 strategierna är att:
• Tydliggöra arbetsorganisationen, ledar-

skapet och medarbetarskapet.
• Bli en än mer hälsofrämjande arbetsplats.
• Förbättra den sociala arbetsmiljön.

Årets arbetsmiljöarbete har utförts i linje 
med strategierna, medarbetarundersök
ningen och de aktiviteter som dokumen
terats i de 2åriga handlingsplaner som 
tagits fram på respektive institution/ 
enhet och central nivå under hösten 
2015, och som gäller till oktober 2017.

Utöver detta har man arbetat för att 
implementera den nya föreskriften om 
Organisatorisk och social arbetsmiljö 
(AFS 2016:4). Workshops har hållits, 
befintligt material har uppdaterats och 
processer har setts över. AFS:en har inte
grerats på ett tydligare sätt, till exempel 
uppgiftsfördelning inom arbetsmiljön, 
checklistor för arbetsmiljöronder och 
medarbetarundersökningen. Arbetet 
kommer även att fortgå under 2017 för 
att se över policyer, innehåll i medarbe
tarsamtalet samt introduktion av nya 
medarbetare.

Under 2016 har totalt 110 doktorander 
från 12 institutioner deltagit i det utveck
lingsprogram för doktorander som hålls 
av företagshälsovården och samordnas av 
universitetets HRavdelning. Syftet med 
programmet är att stärka doktoranderna 
i att leda sig själva och hantera presta
tions kraven, ge möjligheter till reflektion 
och verktyg att hantera svåra situationer 
samt få möjlighet till utbyte med varan
dra. Programmet har fått en positiv ut
värdering av doktoranderna, vilket gjort 
att LiU valt att fortsätta arrangera det.

Olika utbildningsinsatser har skett i 
verksamheten, till exempel kring syste
matiskt arbetsmiljöarbete, medarbetar
samtal och lönesättande samtal, krishan
tering, stresshantering och rehabilitering 
i praktiken.

Chef- och ledarskap
Under året har ett fortsatt arbete utförts 
inom chefs och ledarutveckling för att 
bidra till en ännu bättre fungerande verk
samhet vid LiU. Exempel på genomförda 
insatser är Chefsprogrammet, för chefer 
med personalansvar, som hade 22 delta
gare 2016. Programmet Nyfiken på ledar
skap lockade 20 deltagare. Programmet 
för ledare inom utbildning och forskning 
(PLUF) hade 23 deltagare. 

Effekter av insatserna har visat sig hos 
cheferna. Deltagarna i Chefsprogrammet 
har bedömt sig själva i början och slutet 
av programmet om hur de upplever 
sitt chef och ledarskap. Detta görs för 
om råden inom både arbetsgivarrollen 
och det personliga ledarskapet. Resul
tatet visar att för samtliga områden är 

deltagarna mer nöjda med sitt chef och 
ledarskap efter Chefsprogrammet.

Deltagarna på Chefsprogrammet 
och PLUF erbjuds, efter genomgånget 
program, att få en mentor och att ingå i 
ett mentorskapsprogram under cirka 15 
månader. 18 av deltagarna har valt att få 
en mentor.

Kompetens- och karriärutveckling
Kompetens och karriärutveckling är av 
fundamental betydelse för universitetets 
verksamhet. En förutsättning är dock att 
den styrs och fördelas utifrån verksam
hetsbehov. Arbetet med detta måste 
därför utvecklas mot att bli mer strate
giskt och systematiskt inriktat, framför 
allt i ett skede där universitetet har stora 
pensionsavgångar. Som stöd för chefer
nas arbete med kompetens och karriär
utveckling finns metodstödet Verksam
hets och kompetensanalys (VoK).

Kompetensutveckling
Lärare/forskare bedriver i dag kompetens
utveckling inom ramen för utbildning 
och forskning. Den egna kompetens
utvecklingen är helt integrerad med 
genomförandet av dessa verksamheter. 
Dessutom bedrivs en mer fristående men 
verksamhetsanknuten kompetensut
veckling i form av universitetspedagogisk 
utbildning, pedagogisk fort och vidare
utbildning, chefs och ledarutbildning 
samt ITutbildning.

Universitetsadjunkterna intar en 
särställning eftersom de normalt saknar 
en forskarutbildning. Utbildningen inom 
universitetet ska vila på vetenskaplig 
grund och det är därför av stor vikt att 
universitetsadjunkterna återkommande 
får kontakter i olika former med veten
skaplig teori, metodik och resultat, det 
vill säga får möjlighet att ”följa forskning
en”. En annan form av kompetensutveck
ling i samma syfte är att helt eller delvis 
genomgå en forskarutbildning.

För administrativ och teknisk personal 
är kompetensutvecklingen inriktad på 
språk, kommunikation, interkulturell 
kommunikation, grupputveckling och 
systemkompetens. Specialister inom en 
rad områden utvecklar och fördjupar sin 
kompetens inom sitt specifika område.

Lönebildning
Universitetets lönebildning är inriktad på:
• Att säkerställa universitetets kompetens-

försörjning genom lönestruktur, lönenivåer 
och lönesättning.
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lysen och handlingsplanen 2013 framgick 
att det finns osakliga löneskillnader 
mellan ett antal likvärdiga befattningar. 
Dessa löneskillnader ska ha åtgärdats 
inom ramen för lönerevisionerna 2013, 
2014 och 2015. En ny lönekartläggning 
kommer att genomföras under våren 
2017.

UNIVERSITETETS 
ANSTÄLLDA I SIFFROR 
I december 2016 hade universitetet 3 996 
medarbetare, vilket omräknat motsvarar 
3 588 årsarbetare. Detta är en minskning 
med 93 medarbetare jämfört med 2015 
och motsvarar en minskning med 115 års
arbetare. Under perioden 2004 – 2007 
minskade antalet medarbetare med 186. 
Därefter har antalet medarbetare ökat 
(610 under perioden 2009 – 2015), vilket 
främst är att hänföra till ökade bidrag 
inom forskningen och utökade uppdrag 
inom grundläggande utbildning. 2016 
bryts den uppåtgående trenden.

Av det totala antalet årsarbetare (3 588 
se tabell 5.9) utgjorde antalet tillsvidare

anställningar 2 322 (65 procent), medan 
antalet tidsbegränsade anställningar 
uppgick till 1 266, det vill säga 35 procent.

Kategorin kärnkompetens (lärare 
och doktorander) har minskat med 83 
årsarbetare jämfört med 2015. De största 
minskningarna ligger inom lärarkate
gorin adjunkter som har minskat med 
22 årsarbetare, biträdande universitets
lektorer som har minskat med 34 års
arbetare, postdoktorer som har minskat 
med 16 årsarbetare och doktorander som 
har minskat med 46 årsarbetare. Den 
stora positiva förändringen jämfört med 
2015 är att lärarkategorin universitets
lektorer ökat med 55 årsarbetare. Inom 
verksamhetsstöd har administrativ per
sonal minskat med 18 årsarbetare medan 
teknisk personal ökat med 15 årsarbetare. 
Förutom löner till tillsvidareanställda 
och tidsbegränsat anställda betalade LiU 
under 2016 ut 39,7 mnkr som arvoden 
till tillfälligt anställda och som timar
voden. För 2015 var motsvarande belopp 
44,1 mnkr.

Tabell 5.8
Löneutveckling för anställda vid
Linköpings universitet

År %

2012 2,9

2013 2,9

2014 2,7

2015 2,5

2016 2,2

Tabell 5.9
Totalt antal anställda 2014 — 2016 (årsarbetare)

I december månad respektive år 2014 2015 2016

Totalt Kv/Män (%) Totalt Kv/Män (%) Totalt Kv/Män (%)

KÄRNKOMPETENS

Lärare och amanuenser

 Professorer, adj professorer 329 24/76 338 24/76 331 24/76

 Universitetslektorer, adj universitetslektorer, bitr professorer 636 43/57 629 42/58 684 43/57

 Universitetsadjunkter, adj universitetsadjunkter 259 58/42 264 56/44 242 54/46

 Juniora universitetslektorer, bitr universitetslektorer, forskarassistenter 130 37/63 127 44/56 93 40/60

 Postdoktorer 160 41/59 160 44/56 144 46/54

 Gästlärare 21 24/76 21 23/77 20 25/75

 Amanuenser 17 18/82 23 21/79 18 33/67

Summa lärare och amanuenser 1 552 40/60 1 562 40/60 1 532 40/60
Doktorander m fl

 Doktorandanställda 719 46/54 716 46/54 670 44/56

 Forskningsassistenter 44 34/66 33 26/74 26 23/77

Summa doktorander m fl 763 45/55 749 45/55 696 43/57
SUMMA KÄRNKOMPETENS 2 315 42/58 2 311 42/58 2 228 41/59

VERKSAMHETSSTÖD

Teknisk och administrativ personal

 Administrativ personal 756 82/18 761 82/18 743 83/17

 Bibliotekspersonal 75 77/23 68 79/21 75 76/24

 Teknisk personal 488 43/57 523 44/56 538 42/58

 Övriga 41 34/66 40 40/60 4 100/0

SUMMA VERKSAMHETSSTÖD 1 360 66/34 1 392 67/33 1 360 66/34
TOTALT 3 675 51/49 3 703 51/49 3 588 51/49

• Individuell och differentierad lönesättning 
(arbetsuppgifternas svårighetsgrad, 
prestation och resultat samt marknaden). 

• Att undanröja osakliga löneskillnader som 
är att hänföra till kön och/eller etniskt 
ursprung.

Den kollektiva löneutvecklingen för 
anställda vid universitetet 2016 var 2,2 
procent (se tabell 5.8).

Löneutvecklingstakten inom universi
tetet följer förhållandevis väl utveckling
en inom staten och arbetsmarknaden i 
övrigt.

Med stöd av verktyget ”Befattnings
värdering vid universitet och högskolor 
(BVU)” genomför universitetet en löne
kartläggning för att analysera löneskill
nader mellan kvinnor och män. Av ana
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Tabell 5.10
Rekryterade och befordrade professorer, biträdande professorer, universitetslektorer,
forskarassistenter och biträdande universitetslektorer 2014 — 2016 

2014 2015 2016

Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Professorer 24 8 16 21 6 15 13 5 8

Biträdande professorer 29 10 19 31 13 18 29 13 16

Universitetslektorer 51 23 28 40 10 30 48 18 30

Forskarassistenter/biträdande universitetslektorer 17 6 11 26 10 16 32 13 19

Tabell 5.11
Sjukfrånvaro 2012 — 2016 (procent)

2012 2013 2014 2015 2016

Totalt 1,6 1,8 2,3 2,4 2,7

 Andel långtidssjukskrivna 50 56 61 62 64

Kvinnor totalt 2,5 2,8 3,6 3,7 4,0
 Andel långtidssjukskrivna 48 57 61 61 64

Män totalt 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5
 Andel långtidssjukskrivna 67 50 60 63 65

Anställda – 29 år 0,9 1,1 1,6 1,2 1,3

Anställda 30 — 49 år 1,6 1,8 2,4 2,4 2,8

Anställda 50 år – 1,7 2,1 2,4 2,8 3,0
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UPPGIFTER KRING MEDARBETARNA

Fördelning mellan kärnkompetens 
och verksamhetsstöd
Universitetets medarbetare utgörs till 
62 procent av kärnkompetens och till 38 
procent av verksamhetsstöd (se tabell 5.9).

Fördelning på kön och ålder 
Totalt sett har universitetet en jämn 
fördelning mellan kvinnor (51 procent) 
och män (49 procent). Sett över lång tid 
har andelen kvinnor ökat, men föränd
ringarna är långsamma. I kategorin 
kärnkompetens är 41 procent kvinnor 
och 59 procent män. Förhållandet är det 
omvända för teknisk och administrativ 
personal, 66 procent kvinnor respektive 
34 procent män. Bland professorerna är 
andelen kvinnor 24 procent och andelen 
män 76 procent (se tabell 5.9).

Medelåldern för universitetets 
medarbetare är 45 år. Medelåldern för 
kärnkompetens är 44 år och för verksam
hetsstöd 46 år.

De rekryteringar av lärarpersonal 
som universitetet har gjort de senaste 
åren pekar på att förändringar kommer 
att ske i lärargruppen, om än långsamt. 
Andelen kvinnliga professorer ökade från 
20 procent 2011 till 24 procent 2016. 
Rekryteringen av nya professorer, fram
för allt inom Filosofiska fakulteten och 
Medicinska fakulteten samt kommande 
befordringar till professorer antyder att 
denna andel kommer att öka de närm
aste åren. För övriga lärarkategorier och 
bland doktorander ökar andelen kvinnor. 
Det är endast anställningar som profes
sor och biträdande professor (37 procent) 
som inte når andelen 40 procent.

Rekryterade och befordrade lärare
Under 2016 har universitetet rekryterat 
och befordrat 5 kvinnor (38 procent) och 
8 män (62 procent) till anställning som 
professor (se tabell 5.10) 26 universitets
lektorer har rekryterats och befordrats 
till biträdande professorer. Av dessa var 
13 kvinnor (50 procent) och 13 män (50 
procent).

Vidare har universitetet rekryterat 
och befordrat 48 universitetslektorer. Av 
dessa var 18 kvinnor (38 procent) och 
30 män (62 procent). Under den period 
(sedan 1999) som det har varit möjligt 
att via befordran få anställning som 

professor, biträdande professor (sedan 
2012) respektive universitetslektor har 
250 biträdande professorer och univer
sitetslektorer befordrats till professor 
(62 kvinnor, 25 procent, och 188 män, 
75 procent), 129 universitetslektorer har 
befordrats till biträdande professor (50 
kvinnor, 39 procent, 79 män, 61 procent) 
och 252 universitetsadjunkter, forskar
assistenter och biträdande universitets
lektorer har befordrats till universitets
lektor (124 kvinnor, 49 procent, och 128 
män, 51 procent).

Nationellt rekryteringsmål för professorer
Under 2016 har regeringen inte fast
ställt något nationellt rekryteringsmål 
för andelen kvinnliga professorer som 
rekryteras, befordras eller anställs som 
gästprofessorer.

Ledande befattningar
På universitetets ledande befattningar 
var under 2016 andelen kvinnor 25 pro
cent och andelen män 75 procent. Rektor 
och 1 prorektor var kvinnor medan 1 
prorektor, 2 vicerektorer och 1 univer
sitetsdirektör var män. Universitetets 4 
dekaner var samtliga män och bland de 
14 prefekterna var 4 kvinnor och 10 män. 
För att hålla frågor om kvinnors chef och 
ledarskap aktuella, deltar chefer vid uni
versitetet i de ledarskapsseminarier med 
fokus på kvinnliga akademiska ledare 
som anordnas av Sveriges universitets 
och högskoleförbund, SUHF. 

Utbildningsbakgrund
Medarbetarnas utbildningsbakgrund för
delar sig på följande sätt: doktorsexamen 
36 procent, licentiatexamen 2 procent, 
akademisk grundexamen (2 – 6 år) 44 
procent, annan eftergymnasial examen 
(inkl. folkhögskola) 2 procent, gymnasie
examen 15 procent och grundskole/ 
realexamen 1 procent. 

Personalomsättning
Under året har 674 medarbetare (154 
doktorander, 291 lärare och 229 med
arbetare inom verksamhetsstöd) slutat 
sin anställning vid universitetet. Av dessa 
slutade 505 medarbetare på grund av 
att deras tidsbegränsade anställning 
upphörde.

Sjukfrånvaro
Tabell 5.11 redovisar de anställdas totala 
sjukfrånvaro i förhållande till den totala 
ordinarie arbetstiden. Vidare redovisas 
andel av total sjukfrånvaro som uppgår 
till 60 dagar eller mer (långtidssjuk
skrivna). Tabellen redovisar också 
sjukfrånvaron fördelat på kön och ålder 
i förhållande till respektive grupps 
samman lagda ordinarie arbetstid.

Den totala sjukfrånvaron 2016 var 
2,7 procent, vilket innebär att den totala 
sjukfrånvaron har ökat med 0,3 procent
enheter jämfört med 2015. Den totala 
sjukfrånvaron hos kvinnor har ökat 
med 0,3 procentenheter och den totala 
sjukfrånvaron hos män har ökat med 
0,3 procent enheter, jämfört med 2015. 
Andelen långtidssjukskrivningar hos 
kvinnor har ökat med 3 procentenheter 
och andelen långtidssjukskrivningar hos 
män har ökat med 2 procentenheter, 
jämfört med 2015. Vi ser att över perio
den 2012 – 2016 ökar den totala sjukfrån
varon vid LiU men den ligger i jämförelse 
med arbetsmarknaden totalt på en låg 
nivå. Målet är fortfarande att sträva efter 
låga sjuktal vid LiU.
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INTERN STYRNING 
OCH KONTROLL

En viktig del inom detta område är att arbetet 
med att integrera planering och uppföljning av 
verksamhet och ekonomi i samma process har 
fortsatt under året.

Med intern styrning och kontroll 
avses den process som syftar 
till att LiU med rimlig säker
het utför de krav och uppdrag 

som åligger universitetet, att det sker på 
ett effektivt och rättssäkert sätt samt att 
det redovisas tillförlitligt och rättvisande.

ARBETET MED INTERN 
STYRNING OCH KONTROLL
Arbetet 2016 har inneburit en genom
gripande inventering och värdering av 
risker under våren via ett internt remiss
förfarande. Redovisningen och analysen 
av respektive områdes riskarbete samt 
uppföljning av de åtgärder som vidtagits 
under året har utgjort grunden för LiU:s 
bedömningar.

Riskområdet Hållbar ekonomi har 
under året fått förändrad värdering, från 
medium till hög. Bakgrund är den be
dömda måttfulla ökningen av intäkterna 
samtidigt som verksamhetskostnaderna 
är högre än intäkterna.

Riskområdet Lokalförsörjning och 
campusutveckling har under året fått en 
lägre riskvärdering och bedöms nu vara 
medium mot tidigare hög. Det har under 
året genomförts en rad åtgärder inom 

lokaleffektivisering med bland annat 
förbättrad samordning av lokaler samt 
ökad tillgång till studentboende genom 
nybyggnation vilket gör att detta område 
fått lägre riskvärdering.

Resterande områden har samma 
riskvärdering som föregående år, det vill 
säga medium.

DET PEDAGOGISKA SPRÅNGET
Arbetet med det pedagogiska språnget 
som påbörjades under 2013 har fortsatt 
att utvecklas även under 2016. LiU:s 
utbildningar har kommit mycket väl ut 
i nationella utvärderingar. Några akuta 
risker är inte framträdande och det syn
sättet avspeglas fortfarande i de riskrap
porter som berör utbildningsområdet.

I det långsiktiga arbetet ingår även 
de åtgärder som vidtagits och vidtas för 
att möjliggöra rekrytering av spets
kompetens för såväl forsknings som 
utbildnings ändamål.

För att fullgöra sina långsiktiga mål är 
det viktigt att LiU utvecklar utbildningen 
på ett sådant sätt att universitetet fort
sätter att vara ett kvalitativt högklassigt 
och tillgängligt universitet för utbildning 
även givet nya förutsättningar i om

världen. Detta innebär bland annat en ut
veckling av de pedagogiska formerna och 
en fördjupad diskussion kring olika sätt 
att distribuera utbildning. Detta medför i 
sin tur behov av att fortsatt vidareutveckla 
webbtjänster, lärplattformar etc. för att 
kunna tillgodose studenternas efter
frågan på en bra service. Utvecklingen 
av studentmiljön har också kommit till 
uttryck i projektet Campus LiU 2015 som 
tar sikte på att omforma och modernisera 
universitetets campusmiljöer för att göra 
LiU mer attraktivt för studenter. Arbetet 
med att förbättra studentmiljöerna har 
under året genomförts vid flera campus.

Arbetet med det pedagogiska språnget 
har hög prioritet och kommer att prägla 
LiU:s utveckling under hela 2010talet.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Universitetet befinner sig fortfarande, 
och fram till 2017, i ett skede av både 
ersättnings och expansionsrekrytering. 
I samband med uppföljningar under året 
har LiU fortsatt att uppvisa förmåga att 
attrahera och rekrytera ny kompetens. 
Det utvecklingsarbete som genomförts 
de senaste åren vad gäller bland annat 
karriärvägar, anställningsordning, rekry
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teringsprocess samt kompetens och 
karriärutveckling har visat sig ge goda 
resultat.

HÅLLBAR EKONOMI
Riskvärderingen för området har under 
året ökat från medium till hög. En 
måttfull ökning av intäkterna har skett 
samtidigt som verksamhetens kostnader 
fortsatt är högre än intäkterna. Förbruk
ningstakten av kapitalet har uppmärk
sammats under året och diskussioner har 
förts kring vilka åtgärder som bör vidtas. 
För de institutioner som behöver anpassa 
verksamhetens kostnader till intäkterna 
samt återställa negativt kapital har fort
löpande dialoger om åtgärder pågått 
under året. Ambitionen är att kunna 
vända underskotten och nå en ekonomisk 
balans mellan kostnader och intäkter till 
bokslut år 2018.

Arbetet med att integrera planering, 
budgetering och uppföljning av verksam
het och ekonomi i samma process har 
fortsatt under året.

Upphandling och implementering 
av systemstöd för ekonomiprocesserna 
(ekonomi, elektronisk fakturahantering 
och inköp) har skett under året för drift
sättning 1 januari 2017.

Risk för oegentligheter har under året 
fått lägre riskvärdering, bland annat har 
åtgärder kring risker i attestflödet genom
förts och aktualiserade riktlinjer har fast
ställts. Varningar om riktade bedrägeri
försök har utgetts till verksamheten.

INFORMATIONSSÄKERHET
Den sammanvägda bedömningen är 
att riskområdet är oförändrat medium. 
Sett ur ett ITsäkerhetsperspektiv blir 
säkerhetshoten allt fler och alltmer 
sofistikerade. Den tekniska utvecklingen 
inom området är snabb och det innebär 
en utmaning för LiU att ligga steget före i 
det förebyggande arbetet. Flera av områ
dets risker är sådana att det systematiska 
informationssäkerhetsarbetet ska hantera 
risken och att det därför inte bedöms 
behövas andra åtgärder än att säkerställa 
att informationssäkerhetsarbetet utförs 
på ett ändamålsenligt sätt.

Informationssäkerhet hanterar 
bevarande av konfidentialitet, riktighet 
och tillgänglighet hos digital informa
tion som finns vid LiU. Detta betyder att 
området behandlar såväl organisatoriska 
som regelmässiga och tekniska aspekter 

för att säkerställa god informations
säkerhet. Under 2016 har LiU infört 
Bered skap IT med syfte att året runt, 
inom 24 timmar, kunna rapportera 
allvarliga incidenter till Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap.

MILJÖ OCH SÄKERHET
Inom såväl arbetsmiljö som miljöom
rådet har det kommit nya författningar. 
Därför har det under året bedrivits ett 
omfattande arbete kring regelefterlevnad 
vid bland annat laboratoriearbete.

På grund av händelser i omvärlden 
har arbetet kring allvarliga skador och 
otrygghet på LiU:s olika campus vidgats 
till att även inkludera hot mot universi
tetet samt händelser i samhället och på 
platser i världen där LiU:s anställda och 
studenter bedriver verksamhet.

LiU har under året arbetat vidare med 
att stärka krisberedskapen tillsammans 
med kommunen, Länsstyrelsen Öster
götland, Region Östergötland, polisen 
med flera. Detta sker bland annat genom 
informations och utbildningsinsatser, 
ett systematiskt säkerhetsarbete av LiU:s 
säkerhetsnätverk, såsom ”Tjänsteman 
i beredskap”, samt ett utvecklat arbete 
kring lokalsäkerhet tillsammans med 
fastighetsägare.

Säkerhetsinformation till studenter 
och anställda, säkerhet i nya och plane
rade hus, tillträde till campusområden 
med flera frågor har även diskuterats och 
utretts under året.

KONKURRENS OCH SYNLIGHET
Med en målgruppsanpassad webbplats 
som möjliggör för besökaren att attra
heras och hitta rätt och relevant infor
mation på webbplatsen, stärker LiU sina 
konkurrensmöjligheter. En betaversion 
av LiU:s nya webbplats publicerades i 
augusti för såväl externa som interna 
besökare. Lansering av den nya webben 
planeras till kvartal 1, 2017. Under året 
har enheten LiUtryck införlivats i Kom
munikations och marknadsavdelningen 
vilket lett till ett bättre samarbete kring 
LiU:s grafiska profil.

SAMVERKAN
De nationella samverkansutvärderingarna 
som gjorts de senaste 2 åren har gett LiU 
högsta betyg och goda vitsord vilket är 
ett resultat av gjorda åtgärder vad gäller 
samverkansprocesserna och policyarbetet.

Under verksamhetsåret har ansvars och 
rollfördelningen avseende LiU:s strate
giska samverkansutveckling analys erats 
och avrapporterats i 2 separata utvärde
ringar. Förslag till förändringar planeras 
implementeras nästkommande år.

En utökat samverkan med Region 
Öster götland (RÖ) har initierats via 
en regional utvecklingsberedning där 
samtliga dekaner samt ledande tjänste
män från LiU och RÖ deltar. Vidare har 
ett arbete påbörjats med att tillsammans 
med RÖ formulera ett övergripande stra
tegiskt partnerskapsavtal som innehåller 
såväl hälso och sjukvårdsfrågorna som 
övriga regionala utvecklingsområden 
med RÖ.

2 saker som tagits fram under året är 
ett underlag för en nationell utvärdering 
av samverkan och nyttiggörande vid läro 
sätet samt en ny anställningsordning med 
fokus på meritering och incitaments
grund för samverkan och nyttiggörande.

LOKALFÖRSÖRJNING OCH 
CAMPUSUTVECKLING
De sammantagna åtgärderna har gett god 
effekt och området har under året fått en 
lägre riskvärdering och bedöms nu vara 
medium. Arbetet under året med lokal
effektiviseringar har medfört att flera 
institutioner har sagt upp lokaler och på 
så sätt har LiU kunnat begränsa risken 
för alltför stort lokalbestånd. Arbetet 
fortsätter och möjligheterna till ett mer 
gemensamt utnyttjande av laborations
lokaler ska utredas.

Under året har en rad olika förbätt
ringar kring studenternas studiemiljöer 
genomförts, framför allt på Campus Valla. 
Bland annat har nya studieplatser och 
undervisningssalar samt nytt studentkök 
tillkommit. Den enskilda risken för att 
LiU:s lokaler inte motsvarar verksamhet
ens behov är trots genomförda åtgärder 
fortsatt värderad som hög.

En utredning kring nuvarande intern
hyressättningsmodell har genomförts 
och arbetet fortsätter kring lokaleffek
tivisering och principer för en förbättrad 
internhyresmodell.

Nya studentbostäder har uppförts i 
såväl Norrköping som Linköping och 
ytterligare studentbostäder är under 
uppförande, eller planeras för, på båda 
orterna.
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Den ekonomiska tillväxten har 
fortsatt under 2016 och Linkö
pings universitet redovisar en 
omsättning på drygt 3,7 miljar

der kronor. Det ekonomiska resultatet för 
Linköpings universitet år 2016 uppgår 
till ett underskott på 29 mnkr, vilket mot
svarar knappt 1 procent av intäkterna. 
Resultatet fördelar sig med ett överskott 
på 4 mnkr inom utbildning och ett 
underskott på 33 mnkr inom forskning. 
Intäkterna har ökat med drygt 1 procent 
och kostnaderna har ökat med knappt 
1 procent jämfört med föregående år. 

Verksamhetsgrenarnas andel av LiU:s 
finansiering är liksom föregående år 
43 procent utbildning respektive 57 
procent forskning. Forskningens andel 
har ökat gradvis under de senaste åren 
samtidigt som LiU fortsätter att bedriva 
en omfattande grundutbildningsverk
samhet.

Linköpings universitet har fortsatt god 
ordning på ekonomin, men arbetar med 
ekonomiska utmaningar. Tidigare års 
tillväxt har medfört att den balanserade 
kapitalförändringen har ökat och upp
gick vid ingången av 2012 till 809 mnkr. 
De senaste åren har kapitalet minskat 
eftersom universitetet medvetet har 
arbetat med att omsätta resurserna till 
verksamhet och har därmed redovisat 
underskott. Verksamheten bedöms 
komma att bedrivas med något högre 
kostnader än intäkter i ytterligare något 
år, för att därefter nå ekonomisk balans.

Det balanserade kapitalet kommer 
till följd av årets underskott att minska 
med 29 mnkr till 578 mnkr. Universitetet 
redovisar därutöver 707 mnkr i oför
brukade bidrag, det vill säga medel som 
LiU erhållit i förskott för finansiering 
av kommande verksamhetskostnader. 

De oförbrukade bidragen har ökat med 
33 mnkr jämfört med föregående år.

Intäkterna har fortsatt att öka under 
året. Andelen finansiering med externa 
bidrag uppgår liksom föregående år till 
29 procent av de totala intäkterna. Anslag 
är fortfarande den dominerande finan
sieringsformen och utgör 66 procent av 
de totala intäkterna, vilket är något högre 
än föregående år. Avgiftsintäkterna har 
minskat med 13 procent jämfört med 
föregående år, vilket främst beror på 
ändrad finansiering för Objekt 463 (lokal 
på Campus US).

Intäkter
Universitetet erhåller intäkter till utbild
ning och forskning på i huvudsak tre sätt: 
anslag (direkt från regering och riksdag), 
bidrag (t.ex. från forskningsråd och 
forskningsstiftelser) och avgifter (till ex
empel uppdragsutbildning/forskning).

Verksamhetens intäkter uppgick till 
3 734 mnkr, vilket var en ökning med 
46 mnkr jämfört med 2015. Forskning
ens andel av den totala finansieringen har 
ökat gradvis under senare år och utgör 
57 procent. Intäkter av anslag ökade med 
53 mnkr och uppgick till 2 450 mnkr, 
varav 1 505 mnkr avsåg grundutbildning 
och 945 mnkr avsåg forskning. Intäkter 
av avgifter minskade med 30 mnkr jäm
fört med 2015, vilket motsvarar knappt 
13 procent. Detta beror främst på att 
ersättningen för Objekt 463 från Region 
Östergötland till och med 2015 har avslu
tats och kompensationen via Kammar
kollegiet 2016 redovisas under bidrag. 
Avgifterna har även minskat till följd av 
en lägre omfattning av vissa strategiska 
samarbeten med andra parter.

Intäkter av bidrag ökade i förhållande 
till föregående år med 23 mnkr (2 pro

cent). Den största bidragsökningen 
återfinns från statliga myndigheter, 
kommuner och landsting samt svenska 
organisationer och föreningar.

Forskningsverksamheten står således 
för den större delen av LiU:s tillväxt. 
Den externfinansierade forskningen är 
alltjämt större än den anslagsfinansie
rade. Intäkter per finansiär framgår av 
tabell 6.2. Transfereringarna uppgick till 
167 mnkr, vilket är något högre än före
gående år. Transfereringarna återspeglar 
främst forskningsverksamhet där flera 
parter utanför LiU deltar.

Kostnader
Verksamhetens kostnader uppgick 
2016 till 3 762 mnkr, vilket innebär 
en ökning med 22 mnkr jämfört med 
2015. Personal kostnaderna ökade med 
33 mnkr (1 procent). Kostnadsökningen 
är främst en effekt av lönerevision. Där
utöver finns en löneglidning som främst 
kan härledas till den struktur som finns 
inbyggd i doktorandernas prestations
relaterade lönestege. Även ersättnings
rekryteringar innebär ofta en kostnads
ökning till följd av en offensiv lönepolitik 
vid rekryteringar. Att personalkostnads
ökningen är relativt måttfull beror på 
att genomsnittligt antal årsarbetare har 
minskat under året med 61 jämfört med 
2015. Driftkostnaderna minskade med 
30 mnkr (4 procent). Det är främst 
kostnaderna för resor som har minskat, 
men det gäller även köp av tjänster och 
korttidsinventarier. Lokalkostnaderna 
ökade med 19 mnkr (4 procent), vilket 
är lägre än beräknat i LiU:s lokalförsörj
ningsplan. Vissa ny och ombyggnationer 
på Campus US, där LiU har förhyrningar, 
har givit lägre hyreskostnader än vad som 
prognostiserades. Avskrivningar och 

LiU:s ekonomiska tillväxt håller i sig och för 2016 redovisar 
vi en omsättning på drygt 3,7 miljarder kronor, vilket är en 
ökning med 46 miljoner kronor jämfört med förra året.

— REKTOR HELEN DANNETUN

06

71Finansiell redovisning
Linköpings universitet årsredovisning 2016



nedskrivningar minskade med 3 mnkr 
(2 procent) och avser främst lägre kost
nader för datorer och kringutrustning.

Årets kapitalförändring
Kapitalförändringen (resultatet) för 2016 
var ett underskott på 29 mnkr (48 mnkr 
2015) och inkluderar ett negativt prelimi
närt resultat från Linköpings universitet 
Holding AB på 1 mnkr. Av verksamhets
utfallet avser 7 mnkr ett överskott på 
ordinarie utbildning på grund och 
avancerad nivå medan 37 mnkr avser 
underskott på ordinarie forskning och 
utbildning på forskarnivå. Uppdrags
utbildningen uppvisar ett underskott 
på 3 mnkr medan uppdragsforskningen 
uppvisar ett överskott på 4 mnkr under 
2016. Den avgiftsfinansierade verksam
heten uppvisar totalt ett ackumulerat 
överskott om 11 mnkr.

Summan av balanserad kapitalföränd
ring och årets kapitalförändring uppgick 
den 31 december 2016 till 578 mnkr 
inklusive det preliminära resultatet från 
LiU Holding AB. Det motsvarar 15 pro
cent av LiU:s intäkter 2016.

Årets negativa kapitalförändring 
(29 mnkr) var lägre än vad som prognos
tiserats i budgetunderlaget (105 mnkr). 
Kostnaderna blev 110 mnkr lägre och 
intäkterna 33 mnkr lägre än budget
underlagets prognos. Den största kost
nadsavvikelsen (52 mnkr) kan härröras 
till övriga driftkostnader såsom resor, 
tjänster och korttidsinventarier. Därut
över blev personalkostnaderna 38 mnkr 
lägre än budgetunderlagets prognos, 
och beror främst på färre helårsarbetare. 
Även lokalkostnaderna blev lägre till 
följd av lägre hyreskostnader. På intäkts
sidan var det främst bidragsintäkterna 
som blev lägre än budgetunderlagets 
prognos, vilket delvis blir en konsekvens 
av lägre upparbetade kostnader under 
verksamhetsåret.

Resultat från hel- och delägda företag
Linköpings universitet övertog 1998 
Linköpings universitet Holding AB från 
Näringsdepartementet. Holdingbolaget 
ska äga, försälja och förvalta aktier och 
andelar i hel eller delägda projekt och 
tjänstebolag, vars syfte är att bedriva 
forsknings och utvecklingsarbete för 
kommersiell exploatering av projekt och 
kunskaper, framtagna eller uppkomna 
inom ramen för universitetets verksamhet.

LiU Holding AB uppvisade för 2016 ett 
preliminärt negativt resultat om 1 mnkr 

(4 mnkr). En resultatredovisning för 
Linköpings universitet Holding AB åter
finns i tabell 4.6.

Oförbrukade bidrag och 
upplupna bidragsintäkter
Balansräkningens post oförbrukade bi
drag har ökat med 33 mnkr jämfört med 
den 31 december 2015. De oförbrukade 
bidragen uppgår nu till 707 mnkr. De 
oförbrukade bidragen motsvarar 66 pro
cent av 2016 års bidragsintäkter, vilket 
är högre jämfört med föregående år. För
brukningstakten för oförbrukade bidrag 
från annan statlig myndighet redovisas i 
balansräkningens not 32. Där framgår att 
större delen förväntas tas i anspråk inom 
3 år. De upplupna bidragsintäkterna har 
ökat med 33 mnkr jämfört med föregå
ende år och detta beror på att fler bidrag 
utbetalas efter det att verksamheten har 
genomförts.

Investeringar 
Under 2016 uppgick investeringarna till 
totalt 111 mnkr (148 mnkr). Det bokförda 
värdet av befintliga anläggningstill
gångar (immateriella, materiella och 
finansiella) var 411 mnkr, en minskning 
med 37 mnkr jämfört med 2015. Bidrags
finansierade investeringar har minskat 
och utgör nu 54 mnkr (89 mnkr) av 
anläggningstillgångarnas värde. Minskad 
andel av bidragsfinansierade investe
ringar medför på sikt ett ökat behov av 
lånefinansiering av staten.

Utbildning på grund- och avancerad nivå
De samlade intäkterna för utbildningen 
på grund och avancerad nivå uppgick 
under 2016 till 1 621 mnkr (1 587 mnkr). 
Anslagsintäkterna ökade med 30 mnkr 
till 1 505 mnkr 2016. LiU redovisar 2016 
en underproduktion motsvarande 
11 mnkr (1 mnkr överproduktion 2015) 
relativt sitt grundutbildningsuppdrag. 
Den totala utgående överproduktionen 
i form av ersättning för helårsstudenter 
och helårsprestationer uppgår därmed 
till 25 mnkr.

Andelen intäkter av den ordinarie 
utbildningen på grund och avancerad 
nivå som avser anslag från regering och 
riksdag utgör 94 procent. Anslagen avser 
medel för finansiering av utbildnings
uppdraget och medel för ersättning för 
klinisk utbildning.

Intäkter i form av avgifter (73 mnkr) 
erhålls för uppdragsutbildning (17 mnkr) 
men avser också studieavgiftsskyldiga 

studenter, högskoleprovet och konferens
verksamhet med mera.

Kostnaderna för utbildning på grund 
och avancerad nivå uppgick under 2016 
till 1 617 mnkr (1 628 mnkr). Merparten 
av kostnaderna avser personal (66 pro
cent). Lokalkostnaderna utgör 17 procent 
och övriga driftkostnader uppgår till 
15 procent. I övriga driftkostnader ingår 
den ersättning för klinisk utbildning 
som av universitetet utbetalas till Region 
Östergötland.

Sammantaget betyder detta att grund
utbildningen för 2016 visar ett positivt 
resultat om 4 mnkr. Under de närmast 
föregående åren har resultatet varit 
minskande (2015: 41 mnkr, 
2014: 23 mnkr, 2013: 6 mnkr).

Forskning och utbildning på forskarnivå
Intäkterna för forskning och utbild
ning på forskarnivå uppgick 2016 till 
2 113 mnkr (2 101 mnkr). Av intäkterna 
kommer 45 procent (44 procent) från 
anslag och 49 procent (48 procent) från 
bidrag. Intäkterna från anslag har ökat 
från 923 mnkr år 2015 till 945 mnkr år 
2016, vilket motsvarar en ökning med 
2 procent. De största externa intäkterna 
kommer från forskningsråd, statliga 
myndigheter, kommuner och landsting 
samt svenska organisationer som Cancer
fonden, Wallenbergstiftelserna och Riks
bankens Jubileumsfond (se tabell 6.2). 
Av de externa intäkterna under 2016 
utgör intäkter från uppdragsforskning 
43 mnkr (51 mnkr). Bidragsintäkterna 
står för den största intäktsökningen inom 
forskning och utbildning på forskarnivå. 
De har ökat med 26 mnkr och uppgår 
den 31 december 2016 till 1 035 mnkr 
(1 009 mnkr). Ökningen motsvarar 
knappt 3 procent. Kostnaderna för 
forskning och utbildning på forskarni
vå uppgick under 2016 till 2 146 mnkr 
(2 112 mnkr). Huvuddelen av kostnaderna, 
62 procent, avser personal. Lokalkost
naderna utgör 11 procent och övriga 
driftkostnader uppgår till 22 procent. I 
det sistnämnda kostnadsslaget inkluderas 
den ersättning för klinisk forskning som 
universitetet ska utbetala till Region 
Östergötland. 

Sammantaget betyder detta att forsk
ning och utbildning på forskarnivå för 
2016 visar ett negativt resultat (kapital
förändring) om 32 mnkr (11 mnkr) 
exklusive resultat från andelar i hel och 
delägda företag.
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Tabell 6.1
Resultaträkningens utfall 2016 — 2014 och budgetunderlagets prognos för 2016 (mnkr)

2016 2016 2015 2014

Utfall Prognos Utfall Utfall

Verksamhetens intäkter 

Intäkter av anslag 2 450 2 450 2 398 2 343

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 204 217 234 230

Intäkter av bidrag 1 078 1 100 1 054 957

Finansiella intäkter 2 0 2 8

Summa 3 734 3 767 3 688 3 537
Verksamhetens kostnader 

Kostnader för personal 2 403 2 441 2 370 2 301

Kostnader för lokaler 500 520 480 469

Övriga driftkostnader 710 762 740 719

Finansiella kostnader 6 0 3 2

Avskrivningar och nedskrivningar 143 149 146 134

Summa 3 762 3 872 3 740 3 625
Verksamhetsutfall -28 -105 -52 -88
Resultat från andelar i hel- och delägda företag -1 0 4 0

Årets kapitalförändring -29 -105 -48 -88

Tabell 6.2
Intäkter per finansiär (mnkr)

Totalt Utbildning Forskning

2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014

Intäkter av anslag 2 450 2 398 2 343 1 505 1 475 1 435 945 923 907

Intäkter av bidrag

 Offentliga finansiärer

 Forskningsråd 329 345 310 0 0 0 329 345 310

 VINNOVA 84 100 78 1 2 0 83 99 77

 Statliga myndigheter 231 207 210 39 41 36 192 166 174

 Kommuner och landsting 62 52 50 0 0 2 61 52 48

 Övriga svenska finansiärer

 Forskningsstiftelser 55 51 57 0 0 0 55 51 57

 Svenska organisationer och föreningar 190 181 148 0 0 1 190 181 148

 Svenska företag 28 28 21 0 0 0 28 28 20

 Utländska finansiärer

 EU-kommissionen 81 74 65 2 2 0 80 72 65

 Utländska företag och organisationer 16 16 18 0 1 1 16 15 18

Summa bidrag 1 078 1 054 957 43 46 40 1 035 1 009 917

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Statliga finansiärer 67 73 64 25 23 19 42 50 46

Kommuner och landsting 69 101 104 17 19 21 51 82 83

Övriga svenska finansiärer 46 44 52 15 15 19 31 29 33

Utländska finansiärer 23 16 10 15 9 4 7 7 6

Summa avgifter och andra ersättningar 204 234 230 73 66 63 132 168 167

Finansiella intäkter 2 2 8 0 1 3 2 1 4

Totalt 3 734 3 688 3 537 1 621 1 587 1 541 2 113 2 101 1 996
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REDOVISNINGSPRINCIPER

Allmänt
Årsredovisningen är upprättad i enlighet 
med förordning (2000:605) om års
redovisning och budgetunderlag, samt 
förordning (2000:606) om myndigheters 
bokföring.

Brytdag för den löpande redovisningen 
avseende räkenskapsåret 2016 har varit 
den 5:e januari 2017. Som periodavgräns
ningspost avseende enstaka intäkter och 
kostnader, bokförs belopp överstigande 
50 tkr. 

Maskinella avrundningar i tabellerna 
kan ge smärre differenser vid manuell 
summering.

Värderingsprinciper
Inkomster av avgifter och andra ersätt
ningar och inkomster av bidrag redovisas 
enligt följande principer: 
• Som upplupna bidragsintäkter eller 

upplupna avgiftsintäkter redovisas 
inkomster som ännu ej erhållits och som 
motsvaras av nedlagda kostnader.

• Som oförbrukade bidrag eller oförbrukade 
avgiftsintäkter redovisas erhållna 
inkomster som periodiserats för att täcka 
framtida kostnader.

Fordringar tas upp till de belopp som 
beräknas inflyta.

Skulder tas upp enligt faktura, avtal 
eller motsvarande underlag.

Bankmedel samt fordringar och 
skulder i utländsk valuta värderas till 
valutakursen på bokslutsdagen.

Gemensamma kostnader fördelas 
med utgångspunkt från den modell som 
föreslagits av Sveriges universitets och 
högskoleförbund. 

Under transfereringar redovisas bidrag 
som vidareförmedlas till olika mottagare. 
Dessa bidrag avser stipendier, forsk
ningsbidrag eller andra bidrag.

Anläggningstillgångar
En tillgång med en livslängd på 3 år eller 
längre redovisas som anläggningstillgång 
om anskaffningsvärdet överstiger 20 tkr. 
Flera objekt som har ett naturligt samband 
samt anskaffningar av likartade tillgång
ar klassificeras också som anläggnings
tillgångar om det sammanlagda anskaff
ningsvärdet uppgår till 20 tkr eller mer.

För förbättringsutgift på annans fastig
het tillämpas en beloppsgräns på 100 tkr.

Immateriella anläggningstillgångar 
kan avse utveckling, licenser eller andra 

rättigheter. För immateriella anlägg
nings tillgångar är beloppsgränsen 
300 tkr.

Anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för acku
mulerade avskrivningar enligt plan, var
vid linjär avskrivningsmetod tillämpas.

högst 10 procent av takbeloppet till 
efter följande budgetår, utan att särskilt 
begära regeringens medgivande.

Universitet och högskolor medges 
undantag från bestämmelsen i 2 kap. 4 § 
tredje stycket förordningen (2000:605) 
om årsredovisning och budget underlag 
om att årsredovisningen ska innehålla 
redovisning av vissa väsentliga uppgifter. 
Universitet och högskolor ska i stället 
lämna uppgifter enligt regleringsbrev.

Universitet och högskolor medges 
undantag från bestämmelserna om 
budgetunderlag i 9 kap. 3 § förordning
en (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag och ska i stället lämna 
budgetunderlag enligt särskilda anvis
ningar.

Regeringen beslutar att rätten att under
teckna delårsrapporten får delegeras av 
styrelsen för en högskola till ordföranden.

Universitet och högskolor medges 
undan tag från bestämmelsen enligt 
2 kap. 4 § förordningen (2000:605) 
andra stycket om årsredovisning och 
budgetunderlag, om att i årsredovisning
en upprätta och lämna en finansieringsa
nalys till regeringen. 

Universitet och högskolor medges 
undantag från 2 kap. 1 § första stycket 
och 3 § kapitalförsörjningsförordningen 
(2011:210) om finansiering av anlägg
ningstillgångar. En anläggningstillgång 
som används i myndighetens verksamhet 
får helt eller delvis finansieras med bi
drag från icke statlig givare. Detta gäller 
även bidrag från statliga bidrags givare 
under förutsättning att bidraget har 
tilldelats för ändamålet.

Universitet och högskolor medges 
undantag från 25 a § andra och tredje 
styckena avgiftsförordningen (1992:191) 
om disposition av inkomster från avgifts
belagd verksamhet. Uppgår det ackumu
lerade överskottet till mer än 10 procent 
av den avgiftsbelagda verksamhetens 
omsättning under räkenskapsåret, ska 
myndigheten i årsredovisningen redovisa 
hur överskottet ska disponeras. Har det 
uppkommit ett underskott i en avgifts
belagd verksamhet som inte täcks av ett 
balanserat överskott från tidigare räken
skapsår, ska myndigheten i årsredovis
ningen lämna ett förslag till regeringen 
om hur underskottet ska täckas.

Tillämpade avskrivningstider 1

Datorer 3 år
Laboratorieutrustning 5 år
Kontorsutrustning 5 år
Transportmedel 5 år
Fastighetsinventarier 5 år
Vetenskaplig utrustning 10 år
Verkstadsmaskiner 10 år
Möbler och inredning 10 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 år
Utveckling 3 – 5 år
Licenser/rättigheter 3 – 5 år

1.  För särskild utrustning kan avvikande 
avskrivningstider tillämpas. För konstföremål 
tillämpas ingen avskrivning.

Holdingbolaget vid Linköpings universitet
LiU förvaltar från och med 1 januari 1998 
holdingbolaget, Linköpings universitet 
Holding AB. I årsredovisningen redovisas 
uppgifter om andelar i hel och delägda 
företag och resultatandel enligt kapital
andelsmetoden. Innehavet redovisas i 
balansräkningen under posterna andelar 
i hel och delägda företag, statskapital 
samt resultatandelar i hel och delägda 
företag. I samband med årsredovisningen 
presenterar Linköpings universitet 
Holding AB ett preliminärt resultat. 
Påverkan på universitetets kapitalför
ändring framgår av resultaträknings
posten resultat från andelar i hel och 
delägda företag.

Undantag från vissa bestämmelser
Universitet och högskolor medges 
undantag från bestämmelsen om 
redovisning av anslagsmedel enligt 
12 § anslagsförordningen (2011:223). 
Avräkning mot anslag och anslagsposter 
för medel som utbetalas till lärosätenas 
räntekonton i Riksgäldskontoret ska ske i 
samband med de månatliga utbetalning
arna till respektive lärosätes räntekonto i 
Riksgäldskontoret.

Universitet och högskolor medges 
undantag från 7 § anslagsförordning
en (2011:223) på så sätt att lärosätet 
får överföra såväl överproduktion som 
outnyttjat takbelopp till ett värde av 
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Belopp i tkr
Not  2016 01 01 — 

 2016 12 31
 2015 01 01 — 
 2015 12 31

Verksamhetens intäkter

 Intäkter av anslag 1 2 450 253 2 397 667

 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 204 239 233 792

 Intäkter av bidrag 3 1 077 766 1 054 461

 Finansiella intäkter 4 1 737 2 290

Summa 3 733 995 3 688 211

Verksamhetens kostnader

 Kostnader för personal 5 2 402 985 2 369 788

 Kostnader för lokaler 6 499 553 480 421

 Övriga driftkostnader 7 710 469 739 974

 Finansiella kostnader 8 6 215 3 453

 Avskrivningar och nedskrivningar 11-14 143 215 146 316

Summa 3 762 437 3 739 951

Verksamhetsutfall -28 442 -51 741

Resultat från andelar i hel- och delägda företag -974 4 128

Transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 1 26 984 26 253

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 82 207 86 716

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 9 57 833 38 386

Lämnade bidrag 10 -167 024 -151 355

Saldo 0 0
Årets kapitalförändring 26 -29 416 -47 613

RESULTATRÄKNING
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Belopp i tkr

Tillgångar Not 2016-12-31 2015-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

 Balanserade utgifter för utveckling 11 6 302 7 730

 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 12 6 419 0

Summa immateriella anläggningstillgångar 12 721 7 730
Materiella anläggningstillgångar

 Förbättringsutgifter på annans fastighet 13 49 701 46 855

 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 14 320 998 359 750

 Pågående nyanläggningar 15 10 259 12 599

Summa materiella anläggningstillgångar 380 957 419 204
Finansiella anläggningstillgångar

 Andelar i hel- och delägda företag 16 16 956 20 663

Summa finansiella anläggningstillgångar 16 956 20 663
Kortfristiga fordringar

 Kundfordringar 29 537 23 624

 Fordringar hos andra myndigheter 54 786 52 281

 Övriga kortfristiga fordringar 17 870 2 091

Summa kortfristiga fordringar 85 193 77 996
Periodavgränsningsposter

 Förutbetalda kostnader 18 117 987 110 697

 Upplupna bidragsintäkter 19 184 685 151 614

 Övriga upplupna intäkter 20 6 103 4 875

Summa periodavgränsningsposter 308 776 267 185
Avräkning med statsverket

 Avräkning med statsverket 21 0 0

Summa avräkning med statsverket 0 0
Kassa och bank

 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 22 1 243 004 1 220 712

 Kassa och bank 23 25 998 53 872

Summa kassa och bank 1 269 002 1 274 584
SUMMA TILLGÅNGAR 2 073 605 2 067 362

BALANSRÄKNING
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Belopp i tkr

Kapital och skulder Not 2016-12-31 2015-12-31

Myndighetskapital

 Statskapital 24, 26 10 789 10 662

 Resultatandelar i hel- och delägda företag 25, 26 7 930 6 535

 Balanserad kapitalförändring 26 607 897 659 638

 Kapitalförändring enligt resultaträkningen 26 -29 416 -47 613

Summa myndighetskapital 597 200 629 222
Avsättningar

 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 27 17 018 16 271

 Övriga avsättningar 28 236 0

Summa avsättningar 17 255 16 271
Skulder m.m.

 Lån i Riksgäldskontoret 29 339 222 338 192

 Kortfristiga skulder till andra myndigheter 71 760 71 634

 Leverantörsskulder 81 490 53 937

 Övriga kortfristiga skulder 30 67 915 97 148

 Depositioner 303 1 725

Summa skulder m.m. 560 690 562 636
Periodavgränsningsposter

 Upplupna kostnader 31 129 536 142 420

 Oförbrukade bidrag 32 706 642 673 701

 Övriga förutbetalda intäkter 33 62 282 43 112

Summa periodavgränsningsposter 898 460 859 232

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 2 073 605 2 067 362

Ansvarsförbindelser
1. Statliga garantier för lån och krediter Inga Inga

2. Övriga ansvarsförbindelser 34 538 2 115
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Belopp i tkr

Redovisning mot anslag

Anslag Ingående
överförings-

belopp

Årets till-
delning enl

regl.brev

Omdisp.
anslags-

belopp

Utnyttjad del
av medgivet 

överskridande

Indragning Totalt
disponibelt

belopp

Utgifter Utgående 
överförings-

belopp

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:13 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
(ramanslag)

0 1 435 423  1 435 423 -1 435 423 0

 2:13 ap.1 Takbelopp (ram) 0 1 435 423   1 435 423 -1 435 423 0

2:14 Forskning och utbildning på forskarnivå 
(ramanslag)

0 825 464 825 464 -825 464 0

 2:14 ap.4 Basresurs (ram) 0 825 464 825 464 -825 464 0

2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 
(ramanslag)

0 1 874 1 874 -1 874 0

 2:65 ap.16 Nationellt resurscentrum i teknik (ram) 0 1 874 1 874 -1 874 0

2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 
(ramanslag)

0 214 476 214 476 -214 476 0

 2:66 ap. 5 Linköpings universitet (ram) 0 214 476 214 476 -214 476 0

Summa 0 2 477 237 2 477 237 -2 477 237 0

Finansiella villkor

Anslag/Anslagsbenämning

2:13 ap.1 Takbelopp (ram)

Kostnader för personskadeförsäkringar för studenter får 
högst uppgå till 24 kronor per helårsstudent. Kostnader för 
personskadeförsäkringar för studenter uppgick under 2016 till 454 tkr, 
d.v.s. 26 kr per helårsstudent.

2:13 ap.1 Takbelopp (ram)

Pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder:
Under 2016 avsatte LiU 4 340 tkr för studenter med funktionshinder 
från grundutbildningsanslaget. Det pedagogiska stödet till studenter 
med funktionshinder har inte överskridit 0,3 procent av grund-
utbildningsanslaget.

2:14 ap.4 Basresurs (ram) Villkor Utfall

I anslaget ingår medel för strategiska 
forskningsområden enligt nedan:

IT och mobil kommunikation 32 115 31 865

Materialvetenskap 29 289 29 241

Säkerhet och krisberedskap 7 950 6 375

ANSLAGSREDOVISNING
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Not 1 Intäkter av anslag 
2016 01 01 – 

2016 12 31
2015 01 01 – 

2015 12 31

Anslag från staten, enligt regleringsbrev 2 477 237 2 423 920

Avgår medel som erhållits från statens budget 
för finansiering av transfereringar

-26 984 -26 253

Summa intäkter av anslag 2 450 253 2 397 667
 varav ersättning för klinisk utbildning
 och forskning

214 476 209 629

Anslaget avseende ersättning för klinisk utbildning och forskning utbetalas 
av Linköpings universitet till Region Östergötland och redovisas som en övrig 
driftkostnad. Utöver detta anslag har universitetet erhållit 732 tkr som bidrag från 
Karolinska institutet för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

Not 3 Intäkter av bidrag
2016 01 01 – 

2016 12 31
2015 01 01 – 

2015 12 31

Bidrag från statliga myndigheter  
Vetenskapsrådet 232 568 257 775

VINNOVA 49 991 64 271

Kammarkollegiet 43 801 26 504

Statens energimyndighet 35 178 40 718

Forte 32 860 26 416

Uppsala universitet 32 786 40 135

Formas 19 847 20 861

Kungliga Tekniska högskolan 19 373 22 240

Övriga statliga myndigheter 74 778 70 521

Summa statliga myndigheter 541 182 569 441

Icke statliga bidrag  

Region Östergötland 118 151 100 588

Wallenbergstiftelserna 93 809 70 255

Stiftelsen för strategisk forskning 37 216 37 566

EU-bidrag från ramprogram 27 555 29 648

Riksbankens Jubileumsfond 18 593 24 607

Cancerfonden 12 476 15 127

Saab 12 055 13 012

Chalmers tekniska högskola 10 568 12 198

Mistra 9 639 2 894

Norrköpings kommun 9 470 10 626

Scania 7 886 10 648

Hjärt-Lungfonden 6 854 7 455

Linköpings kommun 4 125 4 739

Övriga 168 187 145 657

Summa icke statliga bidrag 536 584 485 020

Totala intäkter av bidrag 1 077 766 1 054 461

Not 4 Finansiella intäkter
2016 01 01 – 

2016 12 31
2015 01 01 – 

2015 12 31

Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret 0 0

Ränta på lån hos Riksgäldskontoret 1 674 784

Övriga finansiella intäkter 63 1 506

Summa 1 737 2 290
Under 2015 och 2016 har räntan på Riksgäldskontoret varit negativ.

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
2016 01 01 –

2016 12 31
2015 01 01 – 

2015 12 31

Intäkter av uppdragsutbildning 16 545 8 048

Intäkter av beställd utbildning 413 465
 Avser avtal med Karlstads universitet 335 465

 Avser avtal med Karolinska institutet 78 0

Intäkter av uppdragsforskning 43 207 51 183

Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 112 385 147 030
 varav offentlig inköps- och resurssamordning 39 625 74 383

 varav lokaler 28 735 27 733

 varav utrustning 21 146 21 931

 varav rådgivning och annan liknande service 16 362 15 773

 varav kurser och konferenser 1 596 2 039

 varav tjänsteexport 1 132 558

 varav övrigt 3 789 4 613

Offentligrättsliga avgifter 1 866 1 970
 varav högskoleprovet 1 847 1 968

 varav kopior allmän handling 19 2

Övriga intäkter av avgifter och andra
ersättningar 

29 822 25 096

 varav utbildning av studieavgiftsskyldiga 
 studenter

18 953 19 058

 varav realisationsvinst vid avyttring av 
 anläggningstillgångar

567 303

 varav sponsring, finansiering med 
 icke statliga medel

341 0

 varav övriga ersättningar och intäkter, 
 finansiering med icke statliga medel

9 961 5 735

Summa intäkter av avgifter och andra 
ersättningar

204 239 233 792

NOTER TILL RESULTAT- 
OCH BALANSRÄKNING
Belopp i tkr
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Not 5 Kostnader för personal
2016 01 01 – 

2016 12 31
2015 01 01 – 

2015 12 31

Lönekostnader, exkl arbetsgivaravgifter,
pensionspremier och andra avgifter

1 563 777 1 562 553

 varav egen personal 1 523 372 1 518 063

 varav arvodister, uppdragstagare 40 405 44 490

Arbetsgivaravgifter, premier avtalsförsäkringar 681 688 653 916

Pensionskostnader 100 529 96 812

Övriga personalkostnader 56 990 56 507

Summa 2 402 985 2 369 788

Not 9 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
2016 01 01 – 

2016 12 31
2015 01 01 – 

2015 12 31

Medel från kommuner och landsting 4 674 2 527

Medel från privata företag 2 321 2 228

Medel från EU-kommissionen 3 609 2 688

Medel från internationella organisationer 3 312 4 139

Medel från övriga 43 916 26 804

 varav Wallenbergstiftelserna 28 694 14 944

Summa 57 833 38 386

Not 10 Lämnade bidrag
2016 01 01 – 

2016 12 31
2015 01 01 – 

2015 12 31

Stipendier -25 288 -31 791

Lämnade bidrag till myndigheter -90 865 -94 944

Lämnade bidrag till övriga -50 871 -24 620

Summa -167 024 -151 355

Not 6 Kostnader för lokaler
2016 01 01 – 

2016 12 31
2015 01 01 – 

2015 12 31

Hyror exkl. el och värme 468 183 444 955

Driftkostnader (el, gas, fjärrvärme, vatten) 20 680 22 082

Renhållning, bevakning och övriga
driftkostnader

10 690 13 384

Summa 499 553 480 421

Not 7 Övriga driftkostnader
2016 01 01 – 

2016 12 31
2015 01 01 – 

2015 12 31

Forsknings- och utbildningstjänster 293 689 293 278

 varav Ersättning för klinisk utbildning
 och forskning 1

214 476 209 629

Inköp av varor 93 308 104 573

IT-tjänster 85 648 92 782

Resekostnader 61 007 71 347

Övriga konsulttjänster 42 814 47 549

Övriga driftkostnader 133 555 130 335

Realisationsförlust vid avyttring av
anläggningstillgångar

448 110

Summa 710 469 739 974
1. Anslaget avseende ersättning för klinisk utbildning och forskning utbetalas 
av Linköpings universitet till Region Östergötland och redovisas som en övrig 
driftkostnad.

Not 8 Finansiella kostnader
2016 01 01 – 

2016 12 31
2015 01 01 – 

2015 12 31

Ränta på lån hos Riksgäldskontoret 0 0

Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret 6 037 3 149

Övriga finansiella kostnader 178 304

Summa 6 215 3 453
Under 2015 och 2016 har räntan på Riksgäldskontoret varit negativ.

Not 11 Balanserade utgifter för utveckling
2016-12-31 2015-12-31

Anskaffningsvärde IB 14 297 16 074
Årets anskaffningar 362 1 822

Årets avyttringar -1 511 -3 598

Årets överföringar 0 0

Årets uppskrivningar 0 0

Anskaffningsvärde UB 13 148 14 297
Ackumulerade avskrivningar IB -6 567 -9 217
Årets avskrivningar -1 791 -948

Årets avyttringar 1 511 3 598

Årets nedskrivningar 0 0

Ackumulerade avskrivningar UB -6 847 -6 567

Restvärde 6 302 7 730

Not 12 Rättigheter och andra
immateriella anläggningstillgångar

2016-12-31 2015-12-31

Anskaffningsvärde IB 1 304 2 308
Årets anskaffningar 6 512 0

Årets avyttringar 0 -1 004

Årets överföringar 0 0

Årets uppskrivningar 0 0

Anskaffningsvärde UB 7 816 1 304
Ackumulerade avskrivningar IB -1 304 -2 308
Årets avskrivningar -93 0

Årets avyttringar 0 1 004

Årets nedskrivningar 0 0

Ackumulerade avskrivningar UB -1 397 -1 304

Restvärde 6 419 0
 varav pågående utgifter för rättigheter och
 andra immateriella anläggningstillgångar

5 926 0
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Not 18 Förutbetalda kostnader
2016-12-31 2015-12-31

Förutbetalda kostnader statliga myndigheter 3 449 2 781

Förutbetalda hyror 89 157 87 457

Icke statliga förutbetalda kostnader 25 381 20 458

Summa 117 987 110 697

Not 14 Maskiner, inventarier, installationer m.m.
2016-12-31 2015-12-31

Anskaffningsvärde IB 1 498 033 1 456 941
Årets anskaffningar 85 763 133 623

Årets avyttringar -49 878 -105 665

Årets omföringar från pågående nyanläggningar 8 437 13 134

Korrigering av tidigare års anskaffningar -10 0

Årets överföringar 0 0

Årets uppskrivningar 0 0

Anskaffningsvärde UB 1 542 345 1 498 033
Ackumulerade avskrivningar IB -1 138 283 -1 101 342
Årets avskrivningar -132 248 -137 130

Årets avyttringar 49 173 100 189

Korrigering av tidigare års avskrivningar 10 0

Årets nedskrivningar 0 0

Ackumulerade avskrivningar UB -1 221 347 -1 138 283

Restvärde 320 998 359 750

Not 15 Pågående nyanläggningar
2016-12-31 2015-12-31

Anskaffningsvärde IB 12 599 19 116
Årets anskaffningar 6 109 6 687

Årets avyttringar -13 0

Årets omföringar från pågående nyanläggningar -8 437 -13 134

Korrigering av tidigare års anskaffningar 0 -70

Årets överföringar 0 0

Årets uppskrivningar 0 0

Anskaffningsvärde UB 10 259 12 599

Restvärde 10 259 12 599

Not 16 Andelar i hel- och delägda företag
2016-12-31 2015-12-31

Ingående balans 20 663 15 520
Omvärdering, årets resultat -974 4 128

Omvärdering, eget kapital -2 733 1 016

Utgående balans 16 956 20 663
Posten avser samtliga 3 000 aktier i Linköpings universitet Holding AB (nominellt 
värde 100 kr/st) vilka överförts till Linköpings universitet från Näringsdepartementet 
den 1 januari 1998. Omvärderingen av aktierna görs enligt kapitalandelsmetoden 
varvid preliminära värden per 2016-12-31 för holdingbolaget använts.

Not 17 Övriga kortfristiga fordringar
2016-12-31 2015-12-31

Övriga kortfristiga fordringar i löpande
verksamhet

870 2 091

Summa 870 2 091
Av 2016 års utfall avser 766 tkr hyror som ska återbetalas till LiU från Region 
Östergötland.

Not 19 Upplupna bidragsintäkter
2016-12-31 2015-12-31

Bidrag från statliga myndigheter

Vetenskapsrådet 14 112 9 095

Kammarkollegiet 3 424 4 068

Statens energimyndighet 2 960 2 659

Uppsala universitet 2 480 4 588

Kungliga Tekniska högskolan 2 150 1 596

Umeå universitet 2 031 1 263

Sida 1 897 2 247

VINNOVA 1 075 4 717

Övriga statliga myndigheter 8 362 4 836

Summa bidrag från statliga myndigheter 38 491 35 069

Icke statliga bidrag

Wallenbergstiftelserna 39 786 24 949

Stiftelsen för strategisk forskning 24 266 20 710

Svenska företag 16 776 12 589

EU-bidrag från ramprogram 14 679 22 400

EU-länder 12 954 10 069

Region Östergötland 11 513 5 404

Chalmers tekniska högskola 7 243 5 695

EU-bidrag övriga 206 0

Övriga icke statliga bidrag 18 771 14 729

Summa icke statliga bidrag 146 194 116 545

Summa upplupna bidragsintäkter 184 685 151 614

Not 13 Förbättringsutgifter på annans fastighet
2016-12-31 2015-12-31

Anskaffningsvärde IB 114 101 108 591
Årets anskaffningar 11 989 5 511

Årets avyttringar -60 0

Årets överföringar 0 0

Årets uppskrivningar 0 0

Anskaffningsvärde UB 126 031 114 101
Ackumulerade avskrivningar IB -67 247 -59 009
Årets avskrivningar -9 084 -8 237

Årets avyttringar 0 0

Årets nedskrivningar 0 0

Ackumulerade avskrivningar UB -76 330 -67 247

Restvärde 49 701 46 855
 varav pågående förbättringsutgifter 
 på annans fastighet

3 404 3 664
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Not 22 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
2016-12-31 2015-12-31

Behållning räntekonto 1 243 004 1 220 712
Beviljad räntekontokredit 0 0

Utnyttjad räntekontokredit 0 0

Not 23 Kassa och bank
2016-12-31 2015-12-31

EU-bidrag på valutakonto 25 998 53 872

Summa 25 998 53 872

Not 24 Statskapital
2016-12-31 2015-12-31

Ingående balans 10 662 10 631
Konstverk övertagna från statens konstråd 127 31

Utgående balans 10 789 10 662
Varav 10 000 tkr avser Linköping universitet Holding AB.

Not 25 Resultatandelar i hel- och delägda företag
2016-12-31 2015-12-31

Ingående balans 6 535 5 561
Omföring av föregående års resultat 4 128 -42

Omvärdering av eget kapital -2 733 1 016

Utgående balans 7 930 6 535
Avser resultatandelar i Linköpings universitet Holding AB.

Not 20 Övriga upplupna intäkter
2016-12-31 2015-12-31

Upplupna avgiftsintäkter statliga myndigheter 3 576 1 612

Icke statliga upplupna avgiftsintäkter 2 392 3 149

Övriga upplupna intäkter 134 114

Summa 6 103 4 875

Not 21 Avräkning med statsverket
2016-12-31 2015-12-31

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans 0 0
Redovisat mot anslag 2 477 237 2 423 920

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -2 477 237 -2 423 920

Summa utgående balans 0 0

Not 26 Myndighetskapital
Statskapital Resultat andelar i 

hel- och del-
ägda företag

Balanserad
kapitalföränd-

ring anslag

Balanserad
kapitalföränd-

ring avgifter

Balanserad
kapitalföränd-

ring bidrag

Kapitalför-
ändring enligt 

resultaträkning

Summa

Utgående balans 2015 10 662 6 535 677 789 6 508 -24 659 -47 613 629 222
Rättelser 1 -6 652 6 652 0

Ingående balans 2016 10 662 6 535 671 137 6 508 -18 007 -47 613 629 222
Föregående års kapitalförändring 4 128 -60 710 3 050 5 919 47 613 0

Konst från Statens konstråd 127 127

Omvärdering eget kapital i hel-
och delägda företag

-2 733 -2 733

Årets kapitalförändring -29 416 -29 416

Summa årets förändring 127 1 395 -60 710 3 050 5 919 18 197 -32 022
Utgående balans 2016 10 789 7 930 610 427 9 558 -12 088 -29 416 597 200
Av årets kapitalförändring -29 416 tkr avser -27 920 tkr anslag, 915 tkr avser avgifter, -1 437 tkr avser bidrag och -974 tkr 
avser preliminärt resultat från andelar i hel- och delägda företag.

1. Balanserad kapitalförändring justerad på grund av omklassificering av projekt och verksamhet.
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Not 27 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
2016-12-31 2015-12-31

Ingående avsättning 16 271 15 656
Årets pensionskostnad 9 713 9 922

Årets pensionsutbetalningar -8 966 -9 307

Utgående avsättning 17 018 16 271
 varav kortfristig del 5 936 7 339

Här redovisas pensionsförpliktelser som universitetet svarar för.

Not 30 Övriga kortfristiga skulder
2016-12-31 2015-12-31

Oförmedlade EU-bidrag 24 970 53 872

Personalens källskatt 41 080 41 108

Övriga skulder 1 865 2 168

Summa 67 915 97 148

Not 31 Upplupna kostnader 
2016-12-31 2015-12-31

Upplupna löner/semesterlöner 111 238 117 575

Övriga upplupna kostnader från annan statlig 
myndighet

763 700

Övriga icke statliga upplupna kostnader 17 535 24 146

Summa 129 536 142 420

Not 28 Övriga avsättningar
2016-12-31 2015-12-31

Ingående avsättning 0 1 556
Årets förändring 236 -1 556

Utgående avsättning 236 0

 varav kortfristig del 236 0

Här redovisas förpliktelser som uppstår vid avveckling av
personal som universitetet svarar för.

Not 29 Lån i Riksgäldskontoret
2016-12-31 2015-12-31

Ingående skuld 338 192 292 624
Nyupplåning 105 301 140 827

Amortering -104 271 -95 259

Utgående skuld 339 222 338 192

Beviljad låneram 390 000 345 000

Not 32 Oförbrukade bidrag
2016-12-31 2015-12-31

Bidrag från statliga myndigheter

Vetenskapsrådet 260 782 242 468

VINNOVA 34 097 33 652

Forte 33 858 37 419

Statens energimyndighet 29 072 23 960

Formas 24 572 25 520

Övriga statliga myndigheter 67 157 72 081

Summa oförbrukade bidrag från
statliga myndigheter

449 538 435 100

 varav förväntas tas i anspråk inom 3 mån 51 107 52 063

 varav förväntas tas i anspråk mer än
 3 mån till 1 år

153 320 156 189

 varav förväntas tas i anspråk mer än
 1 år till 3 år

197 105 176 880

 varav förväntas tas i anspråk mer än 3 år 48 005 49 968

Icke statliga bidrag

Region Östergötland 57 547 41 427

EU-länder 27 100 34 957

Svenska företag 24 484 31 328

Wallenbergstiftelserna 15 106 32 598

EU-bidrag från ramprogram 14 412 6 770

MISTRA 13 968 314

Cancerfonden 9 169 5 856

Stiftelsen för strategisk forskning 8 692 6 822

Hjärt-Lungfonden 3 089 4 711

Jubileumsdonationen vid Riksbankens 
Jubileumsfond

2 527 1 798

EU-bidrag övriga 0 53

Övriga icke statliga bidrag 81 011 71 967

Summa oförbrukade icke statliga bidrag 257 105 238 601
Summa oförbrukade bidrag 706 642 673 701
 varav oförmedlade bidrag 7 656 11 619

Förbrukningstakt för oförbrukade bidrag från annan statlig myndighet har tagits 
fram i enlighet med SUHF/HfR:s redovisningsråds rekommendation. Metoden 
innebär en schablonberäkning av den genomsnittliga omsättningshastigheten/
förbrukningstakten. Förbrukningstakten för bidragsverksamhet med statlig 
finansiering bedöms sammantaget vara linjär.

Not 33 Övriga förutbetalda intäkter 
2016-12-31 2015-12-31

Oförbrukade avgiftsintäkter från annan statlig 
myndighet

19 560 5 812

Icke statliga oförbrukade avgiftsintäkter 34 006 31 399

Övriga icke statliga förutbetalda intäkter 8 716 5 900

Summa 62 282 43 112
Av oförbrukade avgiftsintäkter från annan statlig myndighet uppgår avgifter från 
Statens skolverk till 13 129 tkr (föregående år 1 030 tkr)

Av icke statliga oförbrukade avgiftsintäkter uppgår avgifter från Region Östergötland 
till 19 723 tkr (föregående år 17 684 tkr).

Not 34 Övriga ansvarsförbindelser
Som ansvarsförbindelser för 2016-12-31 redovisas 538 tkr och dessa avser 
restvärde på hyresgästanpassningar i lokaler som LiU sannolikt lämnar år 2019. 
Motsvarande värde för 2015-12-31 är under 2016 framräknad till 2 115 tkr.
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Tabell 6.3
Medel för klinisk utbildning och forskning (tkr)

Disponibla anslagsmedel

Ingående balans 2016 482

Anslag 2016 214 476
Summa disponibla anslagsmedel 214 958

Förbrukade anslagsmedel Lokaler Lönekostnader Övriga kostnader Summa

Förbrukade medel grundutbildning 17 644 53 101 19 650 90 395

Kliniskt inriktad medicinsk forskning 28 486 29 908 65 687 124 081

Summa förbrukade anslagsmedel 46 130 83 009 85 337 214 476
Anslagsmedel överfört till 2017 (avser återstående medel från 2014) 482
Av Region Östergötland tillförda medel 2016 2 531 1 137 641 113 481 253 653

1.  Minskning av lokalkostnader avseende tillförda medel av Region Östergötland jämfört med 2015 (23 335 tkr), beror på att avtal om Objekt 463 upphört

Tabell 6.4
Avgifter 2016 (tkr)

Verksamhet Över-/under-
skott t.o.m. 

2014 

Över-/under-
skott 2015 

Justering 
av ingående 
balans 2016

Intäkter 
2016

Kostnader 
2016

Över-/under-
skott 2016

Ack. över-/
underskott, 
utgående år 

2016

Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå

Beställd utbildning -18 55 0 413 450 -37 0

Uppdragsutbildning 5 987 1 622 0 16 545 19 154 -2 609 5 000

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter -6 450 4 790 0 18 953 16 406 2 547 887

Delsumma -481 6 467 0 35 911 36 010 -99 5 887

Forskning eller utbildning på forskarnivå

Uppdragsforskning 539 1 373 0 43 207 39 645 3 562 5 474

Delsumma 539 1 373 0 43 207 39 645 3 562 5 474

Verksamheter där krav på full 
kostnadstäckning inte gäller

Högskoleprovet 0 -189 189 1 847 2 172 -325 -325

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 58 7 651 189 80 965 77 827 3 138 11 036

Regeringen medger att Linköpings universitet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för 
möbelkonservering och möbeltapetsering med anledning av utbildning vid Carl Malmstens Centrum för träteknik och 
design. Intäkter i denna verksamhet uppgick 2016 till 47 tkr (2015 var intäkten 23 tkr).

Tabell 6.5
Kostnader för lokaler (tkr)

2016 2015

Lokalhyra 467 929 444 679

Mediakostnad; el, värme, kyla, vatten (som ej ingår i hyran) 20 680 22 082

Kostnader för reparation och underhåll av lokaler 1 973 2 674

Avskrivningskostnader förbättringsutgift på annans fastighet 9 084 8 237

Kostnader för lokalvård 1 45 120 42 977

Kostnader för bevakning 4 630 4 083

Kostnader för larm och skalskydd 4 372 4 828

Kostnader för lokaltillbehör och övriga lokalkostnader 3 137 5 734

Avgår: externa hyresintäkter och intäkter såld lokalvård -32 821 -31 674

Summa lokalkostnader 524 104 503 620
  

Area, kvm LOA vid årets utgång (exkl. student- och gästforskarbostäder) 286 913 283 322

Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA) 1 827 1 778

Redovisning enligt SUHF:s rekommendation om lokalkostnader vid universitet och högskolor (REK 2014:1).
1.  Inkl. sophantering. Beloppet för sophantering 2015 (775 tkr) flyttad från posten kostnader för lokaltillbehör och 

övriga lokalkostnader.
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Tabell 6.6
Kapitalförändring per område (tkr)

Indelning av verksamheten Balanserad 
kapital förändring 1

Årets 
kapitalförändring

Summa årets och balanserad 
kapitalförändring

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

 Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 329 222 6 688 335 910

 Uppdragsverksamhet 7 646 -2 646 5 000

Summa 336 867 4 042 340 909

Forskning och utbildning på forskarnivå

 Forskning och utbildning på forskarnivå 269 117 -37 019 232 098

 Uppdragsverksamhet 1 912 3 562 5 474

Summa 271 030 -33 458 237 573

Summa 607 897 -29 416 578 481

1. Balanserad kapitalförändring justerad p.g.a. omklassificering av projekt och verksamhet.

Tabell 6.7
Redovisning av kapitalförändring avseende avgiftsbelagd verksamhet (tkr)

Balanserad 
kapital- 

förändring

Årets 
kapital- 

förändring

Summa årets och 
balanserad 

kapitalförändring

Intäkter 
2016

Utgående balanserad kapital-
förändring i förhållande 

till årets intäkter 1

Uppdragsutbildning inkl. beställd utbildning 7 646 -2 646 5 000 16 958 29,5 %

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter -1 660 2 547 887 18 953 4,7 %

Uppdragsforskning 1 912 3 562 5 474 43 207 12,7 %

Summa 7 898 3 463 11 361 79 118 14,4 %

1. Översynen av den avgiftsbelagda verksamheten fortsätter år 2017 för att på sikt nå balans.

Tabell 6.8
Inbetalade forskningsbidrag och oförbrukade bidrag (tkr)

2016 2015 2014

Inbetalade forskningsbidrag 1

 Forskningsråd, inkl. VINNOVA 348 598 378 373 352 147

 Övriga statliga myndigheter 204 045 205 205 156 456

 Ej statliga 526 009 451 865 398 122

Summa 1 078 652 1 035 443 906 725

Oförbrukade bidrag

 Forskningsråd, inkl. VINNOVA 354 656 339 059 332 980

 Övriga statliga myndigheter 94 882 96 041 97 428

 Ej statliga 257 105 238 601 256 667

Summa 706 642 673 701 687 075

1. Exklusive bidrag som har vidareförmedlats till annan mottagare.
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Tabell 6.9
Intäkter och kostnader per verksamhetsområde (tkr)

2016
Totalt LiU

Summa 
utbildning

Ordinarie 
utbildning

Uppdrags-
utbildning 1

Summa 
forskning

Ordinarie 
forskning

Uppdrags-
forskning

Verksamhetens intäkter
 Intäkter av anslag 2 450 253 1 505 037 1 505 037 0 945 216 945 216 0
 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 204 239 72 548 55 590 16 958 131 690 88 483 43 207
 Intäkter av bidrag 1 077 766 42 936 42 936 0 1 034 830 1 034 830 0
 Finansiella intäkter 1 737 42 42 0 1 695 1 695 0
Summa intäkter 3 733 995 1 620 564 1 603 606 16 958 2 113 431 2 070 224 43 207
Verksamhetens kostnader
 Personalkostnader 2 402 985 1 063 522 1 058 652 4 870 1 339 462 1 313 716 25 746
 Lokalkostnader 499 553 270 637 269 276 1 361 228 916 226 315 2 601
 Övriga driftkostnader 710 469 248 487 235 114 13 373 461 982 451 010 10 972
 Finansiella kostnader 6 215 2 560 2 559 0 3 656 3 651 5
 Avskrivningar och nedskrivningar 143 215 31 316 31 316 0 111 899 111 577 322
Summa kostnader 3 762 437 1 616 522 1 596 918 19 604 2 145 915 2 106 270 39 645
Verksamhetsutfall -28 442 4 042 6 688 -2 646 -32 484 -36 045 3 562
Resultat från andelar i hel- och delägda företag -974 0 0 0 -974 -974 0
Transfereringar
 Erhållna 167 024 14 586 14 586 0 152 438 152 438 0
 Lämnade 167 024 14 586 14 586 0 152 438 152 438 0
Årets kapitalförändring -29 416 4 042 6 688 -2 646 -33 458 -37 019 3 562
1. I uppdragsutbildning ingår beställd utbildning. Under 2016 uppgick intäkter av beställd utbildning till 413 tkr.

2015
Totalt LiU

Summa 
utbildning

Ordinarie 
utbildning

Uppdrags-
utbildning 1

Summa 
forskning

Ordinarie 
forskning

Uppdrags-
forskning

Verksamhetens intäkter
 Intäkter av anslag 2 397 667 1 474 575 1 474 575 0 923 092 923 092 0
 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 233 792 65 812 57 299 8 513 167 980 116 797 51 183
 Intäkter av bidrag 1 054 461 45 606 45 606 0 1 008 855 1 008 855 0
 Finansiella intäkter 2 290 902 901 0 1 388 1 388 0
Summa intäkter 3 688 211 1 586 895 1 578 382 8 513 2 101 316 2 050 133 51 183
Verksamhetens kostnader
 Personalkostnader 2 369 788 1 051 652 1 048 371 3 281 1 318 136 1 288 304 29 833
 Lokalkostnader 480 421 269 488 269 145 343 210 933 207 665 3 267
 Övriga driftkostnader 739 974 275 075 271 863 3 212 464 899 449 317 15 582
 Finansiella kostnader 3 453 1 358 1 358 0 2 095 2 095 0
 Avskrivningar och nedskrivningar 146 316 30 111 30 111 0 116 205 115 077 1 128
Summa kostnader 3 739 951 1 627 684 1 620 848 6 836 2 112 267 2 062 457 49 810
Verksamhetsutfall -51 741 -40 790 -42 467 1 677 -10 951 -12 325 1 373
Resultat från andelar i hel- och delägda företag 4 128 0 0 0 4 128 4 128 0
Transfereringar
 Erhållna 151 355 22 752 22 752 0 128 603 127 996 607
 Lämnade 151 355 22 752 22 752 0 128 603 127 996 607
Årets kapitalförändring -47 613 -40 790 -42 467 1 677 -6 824 -8 197 1 373
1) I uppdragsutbildning ingår beställd utbildning. Under 2015 uppgick intäkter av beställd utbildning till 465 tkr.

2014
Totalt LiU

Summa 
utbildning

Ordinarie 
utbildning

Uppdrags-
utbildning 1

Summa 
forskning

Ordinarie 
forskning

Uppdrags-
forskning

Verksamhetens intäkter
 Intäkter av anslag 2 342 754 1 435 317 1 435 317 0 907 438 907 438 0
 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 229 869 62 784 48 027 14 757 167 086 114 257 52 830
 Intäkter av bidrag 957 235 39 980 39 980 0 917 255 917 255 0
 Finansiella intäkter 7 580 3 165 3 165 0 4 415 4 415 0
Summa intäkter 3 537 439 1 541 246 1 526 488 14 757 1 996 193 1 943 364 52 830
Verksamhetens kostnader
 Personalkostnader 2 301 176 1 023 084 1 017 130 5 954 1 278 091 1 248 173 29 918
 Lokalkostnader 468 613 244 334 243 805 529 224 279 221 535 2 744
 Övriga driftkostnader 719 316 267 288 262 060 5 227 452 028 431 969 20 059
 Finansiella kostnader 1 696 609 609 0 1 087 1 087 0
 Avskrivningar och nedskrivningar 134 234 29 059 29 059 0 105 175 104 809 366
Summa kostnader 3 625 033 1 564 373 1 552 663 11 710 2 060 660 2 007 572 53 088
Verksamhetsutfall -87 594 -23 128 -26 174 3 047 -64 467 -64 208 -259
Resultat från andelar i hel- och delägda företag -42 0 0 0 -42 -42 0
Transfereringar
 Erhållna 159 261 16 159 16 159 0 143 102 142 824 277
 Lämnade 159 261 16 159 16 159 0 143 102 142 824 277
Årets kapitalförändring -87 636 -23 128 -26 174 3 047 -64 509 -64 250 -259
1) I uppdragsutbildning ingår beställd utbildning. Under 2014 uppgick intäkter av beställd utbildning till 737 tkr.
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Tabell 6.9 forts.
Intäkter och kostnader per verksamhetsområde (tkr)

2016 Ordinarie utbildning Uppdragsutbildning Ordinarie forskning Uppdragsforskning
Totalt LiU Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak Totalt LiU Fil.fak Utb.vet Med.fak Tek.fak Totalt LiU Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak Totalt LiU Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak

Verksamhetens intäkter
 Intäkter av anslag 1 505 037 337 051 182 349 402 780 582 858 0 0 0 0 0 945 216 187 670 42 410 336 251 378 886 0 0 0 0 0
 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 55 590 11 011 6 972 18 458 19 149 16 958 99 13 650 1 496 1 713 88 483 8 077 1 785 40 973 37 648 43 207 4 781 1 900 15 434 21 092
 Intäkter av bidrag 42 936 3 227 12 761 21 824 5 123 0 0 0 0 0 1 034 830 182 366 20 972 311 287 520 204 0 0 0 0 0
 Finansiella intäkter 42 111 8 -15 -61 0 0 0 0 0 1 695 716 271 316 393 0 0 0 0 0
Summa intäkter 1 603 606 351 400 202 091 443 047 607 069 16 958 99 13 650 1 496 1 713 2 070 224 378 829 65 439 688 827 937 130 43 207 4 781 1 900 15 434 21 092
Verksamhetens kostnader
 Personalkostnader 1 058 652 245 990 118 779 267 032 426 851 4 870 21 3 820 480 550 1 313 716 284 398 54 209 317 334 657 775 25 746 3 404 1 207 10 101 11 034
 Lokalkostnader 269 276 61 399 25 814 55 385 126 678 1 361 34 1 101 69 158 226 315 28 635 4 952 77 327 115 401 2 601 260 100 724 1 516
 Övriga driftkostnader 235 114 33 028 31 099 125 912 45 075 13 373 188 11 173 988 1 023 451 010 72 516 10 556 258 830 109 109 10 972 76 471 4 581 5 844
 Finansiella kostnader 2 559 540 220 701 1 099 0 0 0 0 0 3 651 451 59 1 519 1 621 5 0 0 1 4
 Avskrivningar och nedskrivningar 31 316 6 200 2 646 7 773 14 698 0 0 0 0 0 111 577 6 030 564 35 922 69 062 322 0 8 0 314
Summa kostnader 1 596 918 347 157 178 558 456 803 614 400 19 604 243 16 094 1 537 1 731 2 106 270 392 030 70 340 690 933 952 968 39 645 3 740 1 786 15 407 18 713
Verksamhetsutfall 6 688 4 243 23 533 -13 756 -7 332 -2 646 -144 -2 444 -41 -17 -36 045 -13 201 -4 901 -2 106 -15 838 3 562 1 041 114 27 2 379
Resultat från andelar i hel- och delägda företag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -974 -195 -35 -271 -473 0 0 0 0 0
Transfereringar
 Erhållna 14 586 3 616 2 286 4 026 4 657 0 0 0 0 0 152 438 16 083 1 950 33 908 100 498 0 0 0 0 0
 Lämnade 14 586 3 616 2 286 4 026 4 657 0 0 0 0 0 152 438 16 083 1 950 33 908 100 498 0 0 0 0 0
Årets kapitalförändring 6 688 4 243 23 533 -13 756 -7 332 -2 646 -144 -2 444 -41 -17 -37 019 -13 395 -4 936 -2 378 -16 310 3 562 1 041 114 27 2 379

2015 Ordinarie utbildning Uppdragsutbildning Ordinarie forskning Uppdragsforskning
Totalt LiU Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak Totalt LiU Fil.fak Utb.vet Med.fak Tek.fak Totalt LiU Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak Totalt LiU Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak

Verksamhetens intäkter
 Intäkter av anslag 1 474 575 339 347 164 426 386 213 584 589 0 0 0 0 0 923 092 196 642 41 095 297 796 387 559 0 0 0 0 0
 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 57 299 11 558 7 312 18 665 19 764 8 513 240 5 830 846 1 596 116 797 9 781 1 107 67 849 38 060 51 183 6 945 1 488 21 182 21 568
 Intäkter av bidrag 45 606 2 094 13 524 24 259 5 730 0 0 0 0 0 1 008 855 179 117 26 227 274 710 528 802 0 0 0 0 0
 Finansiella intäkter 901 196 98 237 371 0 0 0 0 0 1 388 215 37 451 686 0 0 0 0 0
Summa intäkter 1 578 382 353 195 185 359 429 374 610 453 8 513 240 5 830 847 1 596 2 050 133 385 754 68 465 640 806 955 107 51 183 6 945 1 488 21 182 21 568
Verksamhetens kostnader
 Personalkostnader 1 048 371 237 341 123 567 264 429 423 034 3 281 207 1 760 494 820 1 288 304 283 040 53 403 305 735 646 125 29 833 4 810 876 11 339 12 808
 Lokalkostnader 269 145 61 233 24 556 55 145 128 211 343 55 175 40 73 207 665 29 157 4 621 55 861 118 026 3 267 368 72 907 1 920
 Övriga driftkostnader 271 863 46 973 31 103 123 309 70 478 3 212 58 1 825 386 944 449 317 64 083 8 669 255 520 121 045 15 582 2 299 410 7 051 5 823
 Finansiella kostnader 1 358 275 105 348 630 0 0 0 0 0 2 095 261 36 859 939 0 0 0 0 0
 Avskrivningar och nedskrivningar 30 111 6 004 2 571 7 021 14 514 0 0 0 0 0 115 077 5 798 580 30 454 78 245 1 128 0 0 808 320
Summa kostnader 1 620 848 351 827 181 903 450 251 636 867 6 836 320 3 759 920 1 837 2 062 457 382 339 67 311 648 427 964 380 49 810 7 477 1 358 20 104 20 871
Verksamhetsutfall -42 467 1 369 3 456 -20 877 -26 414 1 677 -80 2 071 -73 -240 -12 325 3 415 1 155 -7 621 -9 273 1 373 -532 130 1 078 697
Resultat från andelar i hel- och delägda företag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 128 821 145 1 092 2 071 0 0 0 0 0
Transfereringar
 Erhållna 22 752 5 330 3 354 5 622 8 446 0 0 0 0 0 127 996 15 473 2 636 26 423 83 465 607 0 0 447 160
 Lämnade 22 752 5 330 3 354 5 622 8 446 0 0 0 0 0 127 996 15 473 2 636 26 423 83 465 607 0 0 447 160
Årets kapitalförändring -42 467 1 369 3 456 -20 877 -26 414 1 677 -80 2 071 -73 -240 -8 197 4 236 1 299 -6 530 -7 202 1 373 -532 130 1 078 697

2014 Ordinarie utbildning Uppdragsutbildning Ordinarie forskning Uppdragsforskning
Totalt LiU Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak Totalt LiU Fil.fak Utb.vet Med.fak Tek.fak Totalt LiU Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak Totalt LiU Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak

Verksamhetens intäkter
 Intäkter av anslag 1 435 317 337 116 150 177 376 725 571 298 0 0 0 0 0 907 438 191 741 45 147 283 307 387 242 0 0 0 0 0
 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 48 027 9 804 6 093 15 850 16 280 14 757 2 489 4 468 3 028 4 772 114 257 10 042 1 174 70 489 32 552 52 830 10 221 2 076 18 851 21 680
 Intäkter av bidrag 39 980 1 213 13 986 20 987 3 794 0 0 0 0 0 917 255 166 088 19 051 225 754 506 361 0 0 0 0 0
 Finansiella intäkter 3 165 591 207 956 1 411 0 0 0 0 0 4 415 288 68 1 205 2 854 0 0 0 0 0
Summa intäkter 1 526 488 348 725 170 463 414 518 592 783 14 757 2 489 4 468 3 028 4 772 1 943 365 368 160 65 441 580 755 929 008 52 830 10 221 2 076 18 851 21 680
Verksamhetens kostnader
 Personalkostnader 1 017 130 235 597 123 456 251 757 406 321 5 954 877 2 392 1 431 1 254 1 248 173 269 978 48 537 290 586 639 072 29 918 6 495 1 254 9 706 12 463
 Lokalkostnader 243 805 53 865 22 712 48 018 119 209 529 153 175 122 79 221 535 29 101 4 618 62 637 125 179 2 744 556 100 821 1 268
 Övriga driftkostnader 262 060 47 718 27 863 119 334 67 146 5 227 762 2 438 1 444 583 431 969 66 712 10 332 243 156 111 770 20 059 3 850 670 8 364 7 174
 Finansiella kostnader 609 129 58 163 259 0 0 0 0 0 1 087 130 19 408 531 0 0 0 0 0
 Avskrivningar och nedskrivningar 29 059 5 470 2 590 6 916 14 082 0 0 0 0 0 104 809 5 729 616 26 034 72 429 366 0 0 99 267
Summa kostnader 1 552 663 342 779 176 678 426 188 607 017 11 710 1 793 5 005 2 997 1 916 2 007 572 371 650 64 122 622 820 948 980 53 088 10 901 2 024 18 991 21 172
Verksamhetsutfall -26 174 5 945 -6 215 -11 671 -14 234 3 047 696 -537 31 2 857 -64 207 -3 491 1 319 -42 065 -19 971 -259 -680 52 -140 509
Resultat från andelar i hel- och delägda företag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42 -8 -1 -11 -21 0 0 0 0 0
Transfereringar
 Erhållna 16 159 3 592 2 530 5 789 4 248 0 0 0 0 0 142 824 20 490 3 814 32 015 86 505 277 192 0 0 85
 Lämnade 16 159 3 592 2 530 5 789 4 248 0 0 0 0 0 142 824 20 490 3 814 32 015 86 505 277 192 0 0 85
Årets kapitalförändring -26 174 5 945 -6 215 -11 671 -14 234 3 047 696 -537 31 2 857 -64 250 -3 499 1 318 -42 076 -19 993 -259 -680 52 -140 509

Redovisningen av intäkter och kostnader per verksamhetsområde tas fram med hjälp av en projektrelation i redovisningssystemet. Denna projektrelation 
omfattar samtliga projekt, d.v.s. både de som avser kärnverksamhet och de som avser stödverksamhet och universitetsledning.
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Tabell 6.9 forts.
Intäkter och kostnader per verksamhetsområde (tkr)

2016 Ordinarie utbildning Uppdragsutbildning Ordinarie forskning Uppdragsforskning
Totalt LiU Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak Totalt LiU Fil.fak Utb.vet Med.fak Tek.fak Totalt LiU Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak Totalt LiU Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak

Verksamhetens intäkter
 Intäkter av anslag 1 505 037 337 051 182 349 402 780 582 858 0 0 0 0 0 945 216 187 670 42 410 336 251 378 886 0 0 0 0 0
 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 55 590 11 011 6 972 18 458 19 149 16 958 99 13 650 1 496 1 713 88 483 8 077 1 785 40 973 37 648 43 207 4 781 1 900 15 434 21 092
 Intäkter av bidrag 42 936 3 227 12 761 21 824 5 123 0 0 0 0 0 1 034 830 182 366 20 972 311 287 520 204 0 0 0 0 0
 Finansiella intäkter 42 111 8 -15 -61 0 0 0 0 0 1 695 716 271 316 393 0 0 0 0 0
Summa intäkter 1 603 606 351 400 202 091 443 047 607 069 16 958 99 13 650 1 496 1 713 2 070 224 378 829 65 439 688 827 937 130 43 207 4 781 1 900 15 434 21 092
Verksamhetens kostnader
 Personalkostnader 1 058 652 245 990 118 779 267 032 426 851 4 870 21 3 820 480 550 1 313 716 284 398 54 209 317 334 657 775 25 746 3 404 1 207 10 101 11 034
 Lokalkostnader 269 276 61 399 25 814 55 385 126 678 1 361 34 1 101 69 158 226 315 28 635 4 952 77 327 115 401 2 601 260 100 724 1 516
 Övriga driftkostnader 235 114 33 028 31 099 125 912 45 075 13 373 188 11 173 988 1 023 451 010 72 516 10 556 258 830 109 109 10 972 76 471 4 581 5 844
 Finansiella kostnader 2 559 540 220 701 1 099 0 0 0 0 0 3 651 451 59 1 519 1 621 5 0 0 1 4
 Avskrivningar och nedskrivningar 31 316 6 200 2 646 7 773 14 698 0 0 0 0 0 111 577 6 030 564 35 922 69 062 322 0 8 0 314
Summa kostnader 1 596 918 347 157 178 558 456 803 614 400 19 604 243 16 094 1 537 1 731 2 106 270 392 030 70 340 690 933 952 968 39 645 3 740 1 786 15 407 18 713
Verksamhetsutfall 6 688 4 243 23 533 -13 756 -7 332 -2 646 -144 -2 444 -41 -17 -36 045 -13 201 -4 901 -2 106 -15 838 3 562 1 041 114 27 2 379
Resultat från andelar i hel- och delägda företag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -974 -195 -35 -271 -473 0 0 0 0 0
Transfereringar
 Erhållna 14 586 3 616 2 286 4 026 4 657 0 0 0 0 0 152 438 16 083 1 950 33 908 100 498 0 0 0 0 0
 Lämnade 14 586 3 616 2 286 4 026 4 657 0 0 0 0 0 152 438 16 083 1 950 33 908 100 498 0 0 0 0 0
Årets kapitalförändring 6 688 4 243 23 533 -13 756 -7 332 -2 646 -144 -2 444 -41 -17 -37 019 -13 395 -4 936 -2 378 -16 310 3 562 1 041 114 27 2 379

2015 Ordinarie utbildning Uppdragsutbildning Ordinarie forskning Uppdragsforskning
Totalt LiU Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak Totalt LiU Fil.fak Utb.vet Med.fak Tek.fak Totalt LiU Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak Totalt LiU Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak

Verksamhetens intäkter
 Intäkter av anslag 1 474 575 339 347 164 426 386 213 584 589 0 0 0 0 0 923 092 196 642 41 095 297 796 387 559 0 0 0 0 0
 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 57 299 11 558 7 312 18 665 19 764 8 513 240 5 830 846 1 596 116 797 9 781 1 107 67 849 38 060 51 183 6 945 1 488 21 182 21 568
 Intäkter av bidrag 45 606 2 094 13 524 24 259 5 730 0 0 0 0 0 1 008 855 179 117 26 227 274 710 528 802 0 0 0 0 0
 Finansiella intäkter 901 196 98 237 371 0 0 0 0 0 1 388 215 37 451 686 0 0 0 0 0
Summa intäkter 1 578 382 353 195 185 359 429 374 610 453 8 513 240 5 830 847 1 596 2 050 133 385 754 68 465 640 806 955 107 51 183 6 945 1 488 21 182 21 568
Verksamhetens kostnader
 Personalkostnader 1 048 371 237 341 123 567 264 429 423 034 3 281 207 1 760 494 820 1 288 304 283 040 53 403 305 735 646 125 29 833 4 810 876 11 339 12 808
 Lokalkostnader 269 145 61 233 24 556 55 145 128 211 343 55 175 40 73 207 665 29 157 4 621 55 861 118 026 3 267 368 72 907 1 920
 Övriga driftkostnader 271 863 46 973 31 103 123 309 70 478 3 212 58 1 825 386 944 449 317 64 083 8 669 255 520 121 045 15 582 2 299 410 7 051 5 823
 Finansiella kostnader 1 358 275 105 348 630 0 0 0 0 0 2 095 261 36 859 939 0 0 0 0 0
 Avskrivningar och nedskrivningar 30 111 6 004 2 571 7 021 14 514 0 0 0 0 0 115 077 5 798 580 30 454 78 245 1 128 0 0 808 320
Summa kostnader 1 620 848 351 827 181 903 450 251 636 867 6 836 320 3 759 920 1 837 2 062 457 382 339 67 311 648 427 964 380 49 810 7 477 1 358 20 104 20 871
Verksamhetsutfall -42 467 1 369 3 456 -20 877 -26 414 1 677 -80 2 071 -73 -240 -12 325 3 415 1 155 -7 621 -9 273 1 373 -532 130 1 078 697
Resultat från andelar i hel- och delägda företag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 128 821 145 1 092 2 071 0 0 0 0 0
Transfereringar
 Erhållna 22 752 5 330 3 354 5 622 8 446 0 0 0 0 0 127 996 15 473 2 636 26 423 83 465 607 0 0 447 160
 Lämnade 22 752 5 330 3 354 5 622 8 446 0 0 0 0 0 127 996 15 473 2 636 26 423 83 465 607 0 0 447 160
Årets kapitalförändring -42 467 1 369 3 456 -20 877 -26 414 1 677 -80 2 071 -73 -240 -8 197 4 236 1 299 -6 530 -7 202 1 373 -532 130 1 078 697

2014 Ordinarie utbildning Uppdragsutbildning Ordinarie forskning Uppdragsforskning
Totalt LiU Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak Totalt LiU Fil.fak Utb.vet Med.fak Tek.fak Totalt LiU Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak Totalt LiU Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak

Verksamhetens intäkter
 Intäkter av anslag 1 435 317 337 116 150 177 376 725 571 298 0 0 0 0 0 907 438 191 741 45 147 283 307 387 242 0 0 0 0 0
 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 48 027 9 804 6 093 15 850 16 280 14 757 2 489 4 468 3 028 4 772 114 257 10 042 1 174 70 489 32 552 52 830 10 221 2 076 18 851 21 680
 Intäkter av bidrag 39 980 1 213 13 986 20 987 3 794 0 0 0 0 0 917 255 166 088 19 051 225 754 506 361 0 0 0 0 0
 Finansiella intäkter 3 165 591 207 956 1 411 0 0 0 0 0 4 415 288 68 1 205 2 854 0 0 0 0 0
Summa intäkter 1 526 488 348 725 170 463 414 518 592 783 14 757 2 489 4 468 3 028 4 772 1 943 365 368 160 65 441 580 755 929 008 52 830 10 221 2 076 18 851 21 680
Verksamhetens kostnader
 Personalkostnader 1 017 130 235 597 123 456 251 757 406 321 5 954 877 2 392 1 431 1 254 1 248 173 269 978 48 537 290 586 639 072 29 918 6 495 1 254 9 706 12 463
 Lokalkostnader 243 805 53 865 22 712 48 018 119 209 529 153 175 122 79 221 535 29 101 4 618 62 637 125 179 2 744 556 100 821 1 268
 Övriga driftkostnader 262 060 47 718 27 863 119 334 67 146 5 227 762 2 438 1 444 583 431 969 66 712 10 332 243 156 111 770 20 059 3 850 670 8 364 7 174
 Finansiella kostnader 609 129 58 163 259 0 0 0 0 0 1 087 130 19 408 531 0 0 0 0 0
 Avskrivningar och nedskrivningar 29 059 5 470 2 590 6 916 14 082 0 0 0 0 0 104 809 5 729 616 26 034 72 429 366 0 0 99 267
Summa kostnader 1 552 663 342 779 176 678 426 188 607 017 11 710 1 793 5 005 2 997 1 916 2 007 572 371 650 64 122 622 820 948 980 53 088 10 901 2 024 18 991 21 172
Verksamhetsutfall -26 174 5 945 -6 215 -11 671 -14 234 3 047 696 -537 31 2 857 -64 207 -3 491 1 319 -42 065 -19 971 -259 -680 52 -140 509
Resultat från andelar i hel- och delägda företag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42 -8 -1 -11 -21 0 0 0 0 0
Transfereringar
 Erhållna 16 159 3 592 2 530 5 789 4 248 0 0 0 0 0 142 824 20 490 3 814 32 015 86 505 277 192 0 0 85
 Lämnade 16 159 3 592 2 530 5 789 4 248 0 0 0 0 0 142 824 20 490 3 814 32 015 86 505 277 192 0 0 85
Årets kapitalförändring -26 174 5 945 -6 215 -11 671 -14 234 3 047 696 -537 31 2 857 -64 250 -3 499 1 318 -42 076 -19 993 -259 -680 52 -140 509
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Tabell 6.10
Redovisning av takbelopp

Tabell 6.10.1 Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR)
Utfall avseende perioden 2016-01-01 — 2016-12-31

Utbildningsområde Utfall HST Utfall HPR HST Ersättn. (tkr) HPR Ersättn. (tkr) Utfall total ersättning 
(tkr)

Humaniora 1 434,1 1 121,8 44 232 22 546 66 778
Teologi 64,0 51,5 1 974 1 035 3 009
Juridik 582,6 515,6 17 969 10 363 28 332
Samhällsvetenskap 3 633,2 3 104,6 112 059 62 396 174 455
Naturvetenskap 2 425,6 2 046,3 127 570 90 757 218 327
Teknik 4 813,4 4 358,9 253 151 193 326 446 477
Vård 1 030,9 964,1 57 641 46 688 104 329
Medicin 1 990,6 1 887,3 124 375 143 433 267 808
Undervisning 741,8 651,1 27 829 25 589 53 418
Verksamhetsförlagd utbildning 299,3 277,1 15 912 14 293 30 206
Övrigt 244,4 210,0 10 323 7 205 17 528
Design 50,0 50,0 7 452 4 540 11 992
Summa 17 309,9 15 238,3 800 485 622 172 1 422 657

Takbelopp (tkr) 1 435 423
Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr) 0

Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr) 12 766

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden. 
Totalt antal helårsstudenter 57,3 inom design. Högst får 50,0 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 
Övriga helårsstudenter inom design har avräknats mot utbildningsområdet teknik.
Totalt antal helårsprestationer 57,9 inom design. Högst får 50,0 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.
Övriga helårsprestationer inom design har avräknats mot utbildningsområdet teknik.

1. Positiv summa förs till tabell över anslagssparandet nedan.
 Negativ summa förs till tabell över överproduktion nedan.

2. Den del av anslagssparande respektive överproduktion som lärosätet inte får behålla utan regeringens godkännande.

Tabell 6.10.2 Beräkning av anslagssparande och överproduktion (tkr)

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)

Årets takbelopp 1 435 423

+ Eventuellt ingående anslagssparande

Summa (A) 1 435 423

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ersättning för HPR från december föregående budgetår 1 402

Utfall total ersättning enligt tabell 1 1 422 657

+ Eventuellt ingående överproduktion 36 617

Summa (B) 1 460 676

Summa (A-B) 1 -25 253

Anslagssparande

Totalt utgående anslagssparande (A-B) 0

- Eventuellt anslagssparande över 10 % av takbeloppet 2 0

Utgående anslagssparande 0

Överproduktion

Total utgående överproduktion 25 253

- Eventuellt överproduktion över 10 % av takbeloppet 2 0

Utgående överproduktion 25 253
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Namn Ändamål Kapital (tkr)

Astrid och Bengt Anderssons minnesfond Cancerforskning 233 

Bernt Järmarks stiftelse för vetenskaplig forskning Forskning inom reglerteknik och tillämpad matematik 2 634

Carl och Albert Molins i Motala minne Medicinsk forskning, företrädesvis för bekämpande av sockersjuka, 
cancer, äggvitesjukdomar och ögonsjukdomar

5 975 

Eleonora Demeroutis stiftelse Hjärt- och kärlmedicinsk forskning 3 377 

Eva Olssons stiftelse för neuromedicinsk forskning Neuromedicinsk forskning, icke disputerade forskare 513 

Stiftelsen folkskoleseminariets i Linköpings 
minnesfond

Stipendier till studerande inom lärarutbildningar 553 

Gunnar Trosells stiftelse för reumatologisk forskning Reumatologisk forskning 153 

Stiftelsen Hjärtfonden vid Linköpings universitet Forskning rörande hjärt- och kärlsjukdomar och deras diagnostik och 
behandling vid Hjärtcentrum

9 502

Rut Wallensteen-Jaegers stiftelse Främja internationalisering av utbildningen inom Filosofiska fakulteten 1 414

Stiftelsen Sten Gustafssons professur i 
fordons elektronik

Professur vid Tekniska fakulteten i Linköping 20 415

Tryggve Holms stiftelse Främja teknisk forskning och utbildning 4 348 

Wala och Folke Danielssons stiftelse Främja forskning och utbildning inom miljö- och naturvård 3 390 

Stiftelsen Östgötaregionens cancerfond vid 
Linköpings universitet

Cancerforskning 11 144 

STIFTELSEFÖRVALTNING VID LINKÖPINGS UNIVERSITET

Linköpings universitet stiftelseförvalt
ning (LiUS) omfattar för närvarande 
13 anknutna stiftelser. Det samlade 
kapitalet i stiftelserna uppgick per den 
31 december 2016 till cirka 63,6 mnkr. 
Stiftelsekapitalet förvaltas i enlighet 
med en av universitetsstyrelsen fastställd 
placeringspolicy, där tillgångsallokering

en normalt omfattar 60 procent aktier 
och 40 procent räntor med avvikelse om 
högst 7 procent.

Verksamhetsåret 2016 var det tredje 
året där en ny modell för kapitalför
valtning prövades. Portföljen har efter av
gifter avkastat 9,4 procent under året och 
till en lägre risk än jämförelseindex. 

Stiftelserna har under året delat ut sam
manlagt 1 538 tkr enligt sina ändamål. 
Kostnader för egendomsförvaltningen 
har påförts stiftelserna med sammanlagt 
134 tkr.
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Väsentliga uppgifter

2016 2015 2014 2013 2012

Utbildning och forskning

Totalt antal helårsstudenter 1 17 447 17 432 17 641 17 866 17 850

 kvinnor 54 % 54 % 53 % 52 % 52 %

 män 46 % 46 % 47 % 48 % 48 %

Kostnad per helårsstudent (tkr) 92 93 88 85 83

Totalt antal helårsprestationer 1 15 337 15 276 15 482 14 850 15 370

 kvinnor 55 % 55 % 54 % 55 % 53 %

 män 45 % 45 % 46 % 45 % 47 %

Kostnad per helårsprestation (tkr) 104 106 100 103 96

Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) 2 184 138 112 80 47

 kvinnor 26 % 32 % 36 % 36 % 36 %

 män 74 % 68 % 64 % 64 % 64 %

Totalt antal nyantagna doktorander 160 198 194 186 222

 kvinnor 39 % 48 % 46 % 42 % 46 %

 män 61 % 52 % 54 % 58 % 54 %

Totalt antal doktorander med någon aktivitet 1 298 1 334 1 340 1 308 1 367

 kvinnor 46 % 48 % 47 % 47 % 47 %

 män 54 % 52 % 53 % 53 % 53 %

Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarbetare) 670 716 719 770 768

 kvinnor 44 % 46 % 46 % 45 % 45 %

 män 56 % 54 % 54 % 55 % 55 %

Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarbetare) 0 0 0 2 2

 kvinnor 0 0 0 50 % 50 %

 män 0 0 0 50 % 50 %

Genomsnittlig studietid för licentiatexamen (terminer) 3 - 5,7 4,9 5,2 5,6

 kvinnor - 4,8 4,5 4,8 5,3

 män - 5,9 5,1 5,3 4 6,0

Genomsnittlig studietid för doktorsexamen (terminer) 3 - 8,2 8,3 8,3 8,5

 kvinnor - 8,0 8,2 8,3 8,3

 män - 8,3 8,4 8,4 8,6

Totalt antal doktorsexamina 195 166 158 159 169

 kvinnor 46 % 43 % 46 % 43 % 47 %

 män 54 % 57 % 54 % 57 % 53 %

Totalt antal licentiatexamina 46 47 72 76 55

 kvinnor 39 % 30 % 32 % 26 % 40 %

 män 61 % 70 % 68 % 74 % 60 %

Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer (1 959) 2 139 2 095 2 051 1 851

Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation (tkr) (1 095) 988 984 947 989

Personal

Totalt antal årsarbetskrafter 3 588 3 703 3 675 3 711 3 686

 kvinnor 51 % 51 % 51 % 51 % 50 %

 män 49 % 49 % 49 % 49 % 50 %

Medelantal anställda 4 016 4 067 4 064 3 999 3 939

 kvinnor 50 % 50 % 49 % 49 % 49 %

 män 50 % 50 % 51 % 51 % 51 %

Totalt antal lärare (årsarbetare) 1 532 1 562 1 552 1 528 1 568

 kvinnor 40 % 40 % 40 % 39 % 39 %

 män 60 % 60 % 60 % 61 % 61 %

Antal disputerade lärare (årsarbetare) 1 192 1 177 1 159 1 147 1 161

 kvinnor 39 % 38 % 37 % 36 % 35 %

 män 61 % 62 % 63 % 64 % 65 %

Antal professorer (årsarbetare) 331 338 329 319 346

 kvinnor 24 % 24 % 24 % 22 % 20 %

 män 76 % 76 % 76 % 78 % 80 %
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Väsentliga uppgifter forts.

2016 2015 2014 2013 2012

Ekonomi

Intäkter totalt (mnkr) 3 734 3 688 3 537 3 423 3 317

 varav utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 1 621 1 587 1 541 1 531 1 500

  andel anslag 93 % 93 % 93 % 93 % 93 %

  andel externa intäkter 7 % 7 % 7 % 7 % 7 %

 varav forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 2 113 2 101 1 996 1 892 1 817

  andel anslag 45 % 44 % 45 % 44 % 46 %

  andel externa intäkter 55 % 56 % 55 % 56 % 54 %

Kostnader totalt (mnkr) 3 762 3 740 3 625 3 479 3 323

 andel personal 64 % 63 % 63 % 63 % 63 %

 andel lokaler 13 % 13 % 13 % 13 % 14 %

Lokalkostnader 5 per kvm (kr) 1 827 1 778 1 735 1 731 1 753

 andel av justerade totala kostnader 14,1 % 13,6 % 13,5 % 13,9 % 14,3 %

Balansomslutning (mnkr) 2 074 2 067 2 100 2 164 2 153

 varav oförbrukade bidrag 707 674 687 698 663

 varav årets kapitalförändring -29 -48 -88 -57 -7

 varav myndighetskapital (inkl årets kapitalförändring) 597 629 676 764 821

1.  Exkl uppdragsutbildning och avgiftsbetalande studenter.
2.  Exkl beställd utbildning.
3. Källa: SCB
4.  Genomsnittlig studietid för licentiatexamen för män har ändrats från 4,3 till 5,3 terminer.
5.  Redovisas i enlighet med SUHF:s rekommendationer om lokalkostnader i den del som avser 

sammanställning av lokalkostnader, se bilaga 2 till rekommendationerna (REK 2014:1, dnr 14/069).
 År 2012 - 2015 är justerade i enlighet med ovanstående rekommendation.
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Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL)
Antal anställda: 194 Intäkter: 209 mnkr

Ämnesområden

Didaktik Handikappvetenskap

Pedagogik Pedagogiskt arbete

Psykologi Psykoterapi

Sociologi Vuxenpedagogik och folkbildning

Institutionen för kultur och kommunikation (IKK)
Antal anställda: 138 Intäkter: 133 mnkr

Ämnesområden

Allmän fonetik  Allmän språkvetenskap

Bild  Drama/dramakommunikation

Engelska  Etik/tillämpad etik

Filosofi  Formgivning

Franska  Idrott och hälsa

Konstvetenskap och visuell
kommunikation

 Ledarskap

Litteraturvetenskap  Religionsvetenskap

Retorik  Slöjd, textil

Slöjd, trä och metall  Socialantropologi

Spanska  Språk och kultur

Svenska för utländska studenter  Svenska som andraspråk

Svenska språket  Tyska

Utomhuspedagogik

Institutionen för systemteknik (ISY)
Antal anställda: 152 Intäkter: 186 mnkr

Ämnesområden

Datorseende Datorteknik

Elektriska kretsar och system Fordonssystem

Informationskodning Kommunikationssystem

Reglerteknik

Institutionen för Tema 
Antal anställda: 174 Intäkter: 171 mnkr

Teman/forskningsområden: 

Barn Genus

Teknik och social förändring Miljöförändring

Ämnesområden: 

Barn Genusvetenskap

Geografi Miljövetenskap

Samhällsplanering Tematisk naturvetenskap

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK)
Antal anställda: 74 Intäkter: 72 mnkr

Ämnesområden

Centrum för kommunstrategiska studier Centrum för lokalhistoria

Centrum för tvärvetenskaplig kultur-
forskning

Historia

Kultur, samhälle, mediegestaltning Medie- och kommunikations-
vetenskap

Turism med inriktning mot kulturarv och 
naturmiljö

Tema Q (Kultur och samhälle)

Matematiska institutionen (MAI)
Antal anställda: 100 Intäkter: 107 mnkr

Ämnesområden

Beräkningsmatematik Matematik och tillämpad matematik

Matematisk statistik Optimeringslära

Institutionen för datavetenskap (IDA)
Antal anställda: 172 Intäkter: 184 mnkr

Ämnesområden

Artificiell intelligens Databaser och
 webbinformationssystem

Datornät och säkerhet Inbyggda system och
 realtidssystem

Interaktiva och kognitiva system Kognitionsvetenskap

Maskininlärning Programvaruteknik och teori

Pålitliga distribuerade system Statistik

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)
Antal anställda: 477 Intäkter: 507 mnkr

Ämnesområden

Affärsrätt Analytisk sociologi 

Carl Malmsten Furniture Studies Energisystem

Fackspråk Fluida och mekatroniska system

Företagsekonomi Industriell ekonomi

Industriell miljöteknik Industriell produktion

Informatik Konstruktionsmaterial

Logistik och kvalitetsutveckling Maskinkonstruktion

Mekanik och hållfasthetslära Mekanisk värmeteori och
 strömningslära

Nationalekonomi Produktionsekonomi

Projekt, innovationer och entreprenörskap Statsvetenskap

Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)
Antal anställda: 431 Intäkter: 449 mnkr

Ämnesområden

Beräkningskemi Bioinformatik

Biologi med inriktning mot ekologi Biologi med inriktning mot etologi

Biologi med inriktning mot genetik Biologi med inriktning mot zoologi

Biomolekylär och organisk elektronik Biosensorer och bioelektronik

Bioteknologi Halvledarfysik

Kemi med inriktning mot fysikalisk kemi Kemi med inriktning mot materi-
alkemi

Kemi med inriktning mot organisk kemi Kemi med inriktning mot proteinvet-
enskap

Materialvetenskap Materialvetenskap med inriktning 
mot nanostrukturerade material

Materialvetenskap med inriktning mot 
plasma- och ytbeläggningsfysik

Materialvetenskap med inriktning 
mot tunnfilmsfysik

Molekylär fysik Teoretisk biologi

Teoretisk fysik Teoretisk fysik och beräkningsfysik

Teoretisk fysik och kemi Tillämpad fysik

Tillämpad optik Ytors fysik och kemi

INSTITUTIONER OCH ÄMNESOMRÅDEN
Linköping: Campus Valla
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Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE)
Antal anställda: 438 Intäkter: 440 mnkr

Ämnesområden

Arbets- och miljömedicin Cell- och molekylärbiologi

Dermatologi och venerologi Genetik och bioinformatik inklusive 
klinisk genetik

Geriatrik Hand- och plastikkirurgi

Immunologi inklusive klinisk immunologi 
och transfusionsmedicin

Infektionsmedicin

Kemi inklusive klinisk kemi Kirurgi och urologi

Kliniska neurovetenskaper Logopedi

Mikrobiologi inkl klinisk mikrobiologi Neurobiologi

Obstetrik och gynekologi Onkologi och hematologi

Ortopedi Patologi inkl klinisk patologi

Pediatrik Psykiatri inkl barn- och ungdoms-
psykiatri

Reumatologi Ögonsjukdomar

Öron-, näs- och halssjukdomar

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV)
Antal anställda: 242 Intäkter: 249 mnkr

Ämnesområden

Allmänt utbildningsområde Arbetsterapi

Etnicitet och migration Människa-teknik-samhälle

Naturvetenskap i ett skolperspektiv Naturvetenskapernas didaktik

Teknikens didaktik Omvårdnad

Pedagogiskt arbete Samhälle och kultur i ett
skolperspektiv

Samhälls- och kulturanalys Socialt arbete

Välfärdsrätt Äldre och åldrande

Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)
Antal anställda: 214 Intäkter: 221 mnkr

Ämnesområden

Fysik och elektroteknik Kommunikations- och transport-
system 

Medie- och informationsteknik

Institutionen för medicin och hälsa (IMH)
Antal anställda: 303 Intäkter: 303 mnkr

Ämnesområden

Allmänmedicin Anestesi och intensivvård och 
experimentell akutsjukvård

Biomedicinsk laboratorievetenskap Farmakologi inkl klinisk farmakologi

Forensiska vetenskaper Fysiologi inkl klinisk fysiologi

Fysioterapi Internmedicin inkl endokrinologi och 
diabetologi samt lungsjukdomar

Kardiologi Medicinsk bildvetenskap och 
radiofysik

Medicinsk pedagogik Njurmedicin och medicinsk gastro-
enterologi och hepatologi

Omvårdnad Smärt- och rehabiliteringsmedicin

Socialmedicin och folkhälsovetenskap Thorax- och kärlkirurgi

Utvärdering och hälsoekonomi

Institutionen för medicinsk teknik (IMT)
Antal anställda: 48 Intäkter: 44 mnkr

Ämnesområden

Medicinteknisk vetenskap

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), 
Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur 
(ISAK), samt Institutionen för Tema har verksamhet både i 
Linköping och Norrköping. För mer information, se ovan under 
Campus Valla.

LIDINGÖ
Avdelningen Carl Malmsten Furniture Studies inom Institutio
nen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) är placerad 
på Lidingö, Larsbergsvägen 8.

Linköping: Campus US Norrköping: Campus Norrköping
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Styrelseledamöters och ledande befattningshavares övriga uppdrag och ersättningar

Namn Period Ersättning (kr) 1 Andra uppdrag som styrelse- eller rådsledamot 2 

Ordförande

Anna Ekström 160101 – 160921 47 787 Insynsrådet för Statistiska Centralbyrån, ledamot

Styrelsen för Nobelmuseum AB, ledamot

Paul Håkansson 160922 – 161130 38 484 Styrelsen för Samtrafiken i Sverige AB, ledamot

Lena Sommestad 161201 – 161231 0 Nordiska Museets nämnd, ordförande
Styrelsen för Havsmiljöinstitutet, ledamot

Styrelsen för Miljömålsrådet, ledamot

Helen Dannetun 1601 – 1612 1 362 412 Styrelsen för Norrköpings visualiseringscenter AB, 
ordförande

Företrädare för allmänna intressen

Magnus Hall 1601 – 1604 9 333 NTM AB (Norrköpings Tidningar Media), ordförande

Paul Håkansson 1601 – 1612 38 484 Styrelsen för Samtrafiken i Sverige AB, ledamot

Dan Jangblad 1605 – 1612 22 667 Styrelsen för Combitech AB, ordförande

Styrelsen för Saab Ventures AB, suppleant

Styrelsen för Vricon Systems AB, ledamot

Styrelsen för UMS Skeldar Sweden AB, vice ordförande

Margareta Josefsson 1601 – 1612 28 000 Styrelsen för Kårservice i Östergötland AB, ordförande

Christer Mård 1601 – 1612 28 000 Styrelsen för Linköping Health Care AB, ordförande

Styrelsen för Scenkonstbolaget i Östergötland AB, 
ordförande
Styrelsen för Stadshus AB Linköping, ledamot

Helena Persson 1601 – 1612 28 000

Kerstin Wigzell 1601 – 1612 28 000 Styrelsen för Pensionsmyndigheten, vice ordförande

Styrelsen för Systembolaget, ledamot

Rikspolisstyrelsens Etiska Råd, ledamot

Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys, styrelse-
ledamot

Jan-Erik Ögren 1601 – 1612 28 000

Företrädare för verksamheten

Magnus Berggren 1601 – 1612 1 175 993

Carin Franzén 1601 – 1612 715 115

Karin Öllinger 1601 – 1612 888 770

Företrädare för studenterna

Matilda Strömberg 1601 – 1612 231 632

Sebastian Brandtberg 1601 – 1606 88 600

Erik Claesson 1607 – 1612 88 600 Styrelsen för Linus & Linnéa AB, ordförande

Martina Johansson 1601 – 1606 156 680 UHR:s styrelse, ledamot (studentrepresentant)

Andreas Wåhlén 1607 – 1612 107 546

Enligt förordning (2000:605) om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag redovisas
1. alla skattepliktiga ersättningar och förmåner utbetalade av LiU under 2016
2.  uppdrag som styrelse- eller rådsledamot i andra statliga myndigheter samt uppdrag som styrelseledamot 

i aktiebolag
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