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REKTORS FÖRORD

E tt universitets förmåga att ”leverera” relevant 
utbildning och forskning för att kunna bidra 
till nytta i samhället bygger ytterst på dess 

trovärdighet. Utan en hundraprocentig trovärdighet 
riskerar vi att våra forskningsresultat ifrågasätts, att 
färre kommer att söka till våra utbildningar och att vi 
mister tilliten hos allmänheten och våra samarbets-
partner. I flera länder ställs nu den evidensbaserade 
akademins slutsatser mot allmänna uppfattningar 
och tyckanden i ett alltmer polariserat och politiserat 
samtalsklimat. Konsekvenserna kan bli allvarliga för 
friheten inom utbildning och forskning.

Det är därför som frågor om redlighet i forskning, 
och avståndstagande från fusk och alternativa fakta, 
är fundamentalt viktiga för oss. Vi har att varje dag 
försvara det vi gör och verka på ett sådant sätt att allt 
vi gör är trovärdigt. Under året har vi med anledning 
av detta startat ett omfattande och genomgripande 
värdegrundsarbete. De diskussioner som förts, till 
exempel i dialog med många av LiU:s medarbetare, 
visar att det finns en stark motivation och ett brett 
engagemang att bekräfta och bygga vidare på. Arbetet 
med vår värdegrund är inte ett projekt med ett start- 
och ett slutdatum. Det är viktigt att alla, medarbetare 
och studenter, involveras i detta arbete och att vi tar 
upp de konkreta utmaningar som vi alla kan ställas 
inför i vår vardag. Det är ett ständigt pågående arbete 
som ska genomsyra myndigheten, i syfte att stödja 
trovärdigheten, tilliten och tryggheten. Jag vill sär-
skilt lyfta betydelsen av att bidra till att våra nuvaran-
de och kommande studenters etiska kompass blir till 
nytta under deras framtida karriärer.

2019 har varit ett intensivt och spännande år för 
Linköpings universitet. Vi firade bland annat två 
50-årsjubileer: starten för läkarprogrammet vid Med-
icinska fakulteten och de första civilingenjörsstuden-
terna vid Tekniska fakulteten. En annan höjdpunkt var 
naturligtvis att vi kunde öppna det efterlängtade Stu-
denthuset på Campus Valla och införa nya Infocenter 
på våra tre största campus. Dessa kan erbjuda bättre 
hjälp för studenter, medarbetare och besökare att hitta 
rätt. Min förhoppning är att detta bidrar till att LiU 
uppfattas som ett öppet och välkomnande universitet.

I denna skrift redovisas, i text, bild och siffror, 
mycket av det vi åstadkommit under 2019 och jag vill 
passa på att framföra mitt varma tack till alla som 
deltagit i arbetet.

Helen Dannetun, rektor
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STUDENTERNA HAR ORDET

K årerna har under 2019 gjort framsteg inom flera 
projekt kopplade till kärnverksamheten. Däri-
bland har kårerna varit med och utarbetat LiU:s 

nya riktlinjer för utbildning och examination samt 
det nya tentamensregelverket. Under arbetet med 
dessa dokument har en ständig dialog förts med ut-
bildningsrådet och kårerna har deltagit i regelbundna 
möten med universitetet. Kårerna har varit med från 
start och vi anser att det är mycket positivt för våra 
studenter och oss som kårer att det finns samlade och 
tydliga dokument rörande utbildning, examination 
och tentamen.

En viktig fråga för studentkårerna under hösten 
2018 var avsaknaden av ett samlat dokument gällan-
de studentinflytande. Ursprungligen fanns ett flertal 
olika dokument som var beslutade om vid olika tid-
punkter, där kårerna saknade tydlighet och även visst 
innehåll. Frågan lyftes under studentledningsrådet i 
december 2018; resultatet blev att LiU skulle under-
söka möjligheterna att arbeta om redan befintliga do-
kument. Detta visade sig inte vara en hållbar lösning, 
istället tillsattes en projektgrupp som under hösten 
2019 arbetat intensivt med att ta fram ett samlat 
dokument, Riktlinjer för Studentrepresentation, som 
kårerna har stor nytta av och känner mycket stolthet 
över. I arbetet ingick representanter från studentkå-
rerna i både projektgrupp och styrgrupp, och som 
projektledare tillsattes en tidigare kåraktiv student. I 
allt ett gott exempel på det fina samarbete som finns 
mellan studentkårerna och lärosätet.

Under våren genomförde de tre kårerna en gemen-
sam enkät riktad till alla studenter, med fokus på 
hälsa och välmående i relation till olika livsområden. 
Av svaren framkom att studenter vid Linköpings uni-
versitet upplever problem relaterade till mental hälsa, 
vilket följer en trend som delas med landets andra 
lärosäten och samhället i stort. Låg anmälningsbenä-
genhet bland studenter som blivit utsatta för sexuella 
trakasserier samt att man upplever att universitets-
studierna bidrar till stressrelaterade hälsoproblem var 
särskilt problematiska områden. Kårerna har arbetat 
med att utreda orsakerna till dessa och etablerat 
kontakt med olika aktörer inom universitetet och 
studentlivet för ett långsiktigt samarbete för att be-
möta problemen. Kårerna har också presenterat och 
förmedlat resultatet till studenter och anställda vid 
universitetet samt med revidering av enkäten för att 
genomföra undersökningen på nytt våren 2020.

Kårerna är nöjda med det gångna året och har 
framför allt uppskattat den lyhördhet som universite-
tet kontinuerligt uppvisat, i synnerhet under färdig-
ställandet av det mycket omtyckta Studenthuset.

Consensus, LinTek & StuFF,
Linköpings universitets studentkårer
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KORT OM LIU

CAMPUS LIDINGÖ
CAMPUS NORRKÖPING
CAMPUS VALLA OCH 
CAMPUS US – LINKÖPING

4
CAMPUSOMRÅDEN

LiU har 
utbytesavtal med

400
UNIVERSITET I

50
LÄNDER

32 000
STUDENTER

4 000
MEDARBETARE

varav 325 professorer 
och 1 300 doktorander 

4,2 mdkr
 I INTÄKTER

58 %
forskning

42 %
utbildning
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ÅRET SOM GÅTT
NÅGRA HÄNDELSER FRÅN 2019

JANUARI

UTVECKLAR LÄKEMEDEL INOM 
DDD-PLATTFORMEN
Neuroforskarna Nina Ottosson och Fredrik Elinder 
får stöd av SciLifeLab i sitt arbete med att ta fram nya 
läkemedel mot epilepsi. Projektet är det första större 
program från LiU som antagits till att ta del av den 
nationella infrastrukturen Drug Discovery and Develop-
ment Platform (DDD).

EU-PENGAR TILL FORSKNING OM 
KLÄDER SOM GER FEEDBACK
Kläder som kan ge användaren en mekanisk, och känn-
bar, feedback är målet för ett stort forskningsprojekt 
som har beviljats medel inom EU-programmet Horizon 
2020. Edwin Jager, som forskar om ”textila muskler”, är 
ansvarig för LiU:s del i samarbetet.

LÄKARUTBILDNING NU PÅ FYRA STUDIEORTER
LiU:s läkarutbildning finns sedan vårterminen 2019 på 
4 orter: Linköping, Norrköping, Jönköping och Kalmar. 
Med hjälp av distansöverbryggande teknik kan läkar-
studenter följa föreläsningar online från sina respektive 
studieorter.

ALUMN BLIR JÄMSTÄLLDHETSMINISTER
Åsa Lindhagen, tidigare student vid LiU, blir ny jäm-
ställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet 
mot diskriminering och segregation.

FEBRUARI

NSC FIRAR 30 ÅR
Nationellt superdator-
centrum vid LiU (NSC) 
firar 30 år med att bland 
annat inviga 5 nya super-
datorer. Störst av dem är 
Tetralith, med en beräk-
ningskapacitet på cirka 
4 petaflops – vid invigning-
en Nordens kraftfullaste.

”VÄRLDENS BÄSTA DOM”
Bättre bild för besökaren och skarpare verktyg för fors-
karna. Domen hos Visualiseringscenter uppgraderas med 
laserprojektorer som en del i en nationell satsning, där 
Linköpings universitet och Norrköping står i centrum.

NYA HORISONT 2020-PENGAR TILL LIU
Forskarna Feng Gao och Daniel Aili, båda vid Insti-
tutionen fysik, kemi och biologi, beviljas medel inom 
Horisont 2020 Marie Skłodowska Curie Actions. Totalt 
handlar det om cirka 600 000 euro under 24 månader.

LIU:S LÄXHJÄLP LYFTER BETYGEN
Bättre resultat i de flesta ämnen, fler som väljer högsko-
leförberedande program, och dessutom högre närvaro 
i skolan. En utvärdering visar att läxhjälpsprojektet 
Lumink ger tydliga – och goda – resultat.

MARS

VERA ROADSHOW TILL LINKÖPING DEN 8 MARS
Trots stora insatser är det fortsatt obalans mellan tjejer 
och killar på tekniska utbildningar. På internationella 
kvinnodagen lyfte LiU frågan un-
der rubriken ”Vera road show” 
tillsammans med Kungl. 
Ingenjörsvetenskapsaka-
demin, Sveriges ingenjö-
rer och Teknik företagen. 
Vera Sandberg var den 
första kvinna som tog en 
civilingenjörsexamen, i 
kemi på Chalmers tekniska 
högskola, år 1917.
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PRISAS FÖR ELEKTRONISKA VÄXTER
Eleni Stavrinidou, forskningsledare vid Laboratoriet 
för organisk elektronik (LOE), får ta emot årets 
L’Oréal-Unesco For Women in Science-pris för sin 
forskning kring elektroniska växter.

LIU FÅR FLER WALLENBERG SCHOLARS
Professorerna Anders Ynnerman, Erik G Larsson och 
Igor Abrikosov utses till årets Wallenberg Scholars, 
vilket innebär att de tilldelas vardera 18 miljoner kronor 
i fria forskningspengar under 5 år. Samtidigt utses 
Markus Heilig till Wallenberg Clinical Scholars. Han får 
15 miljoner kronor i forskningsanslag för att undersöka 
mekanismer i hjärnan som kan ligga bakom att en del 
personer utvecklar ett alkoholberoende.

JUNI

FRAMGÅNGAR FÖR LIU-IDROTTARE
LiU-doktoranden Anna Wehlin tar hem segern när årets 
SM i ultralång orientering avgörs. Herrklassen vinns av 
tidigare LiU-studenten Olle Kalered och på söndagen 
vinner LiU-studenten Emma Varga SM i triathlon.

GRÖNT LJUS FÖR ECIU UNIVERSITY
LiU ingår i det konsortium av universitet som beviljas 
medel från EU-kommissionen för att bygga framtidens 
virtuella universitet – ECIU University. Utbildningarna 
ska vara utmaningsdrivna, tvärvetenskapliga och bidra 
till att lösa samtidens utmaningar.

VÄRLDENS JÄRNVÄGSFORSKARE SAMLAS
Linköpings universitet står som värd 
för den internationella forsknings-
konferensen RailNorrköping 
2019. Ett av många heta 
ämnen är att få fler tåg att 
komma i tid.

MAJ

STUDENTORKESTERFESTIVALEN 
I LINKÖPING
Sedan 1973 har studentor-
kesterfestivalen SOF spridit 
glädje bland studenter 
och Linköpingsbor. Över 
10 000 studenter besöker 
årets upplaga.

LIU-STUDENTER 
FÅR NATIONELLA  
ORDFÖRANDEPOSTER
Matilda Strömberg, som läser personal- och arbets-
vetenskap vid LiU, väljs till ordförande i Sveriges för-
enade studentkårer, SFS. Civilingenjörsstudenten Anna 
Adolfsson blir ny ordförande för Kungliga Ingenjörs-
vetenskapsakademiens studentråd (IVA).

ÅRETS AKADEMISKA HÖGTID
Den akademiska högtiden 
äger rum i Norrköping. 18 
nya professorer, 74 dokto-
rer och 7 hedersdoktorer 
äras. Bland hedersdokto-
rerna kan nämnas Peter 
Wallenberg Jr, som är 
ordförande för KAW och 
flera andra viktiga Wallen-
bergsstiftelser.

KAN BIOELEKTRONIK BOTA SVÅRA SJUKDOMAR?
Magnus Berggren, forsknings-
ledare för Laboratoriet för 
organisk elektronik (LOE) 
får det Europeiska forsk-
ningsrådets Advanced 
Grant, ett personligt 
forskningsanslag på 
cirka 3 miljoner euro, 
för forskning i gräns-
landet mellan medicin och 
elektronik.

APRIL

LIU-INNOVATIONER PÅ IVA:S TOPP 100-LISTA
Tre LiU-innovationer finns med på IVA:s nya Topp 
100-lista för att lyfta fram forskning med potential att 
kommersialiseras: simuleringsverktyget LiUHead, sensor-
fusion samt den digitala energiledningsportalen NEAD.

ÖKAD JÄMLIKHET HJÄRTEFRÅGA FÖR MINISTERN
Ministern för högre utbildning, Matilda Ernkrans (S), 
besöker LiU. Hennes budskap är bland annat att Sve-
rige behöver stärka sin position som utbildnings- och 
forskningsnation. 

30-ÅRIGT SAMARBETE MED KENYA
LiU har haft ett samarbete med Moi University i västra 
Kenya i 30 år. I april är en delegation från LiU på plats 
för att fira jubiléet och diskutera nya gemensamma 
projekt.
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JULI

LIU EN DEL AV O-RINGEN
O-ringen, världens största 
orienteringsäventyr, går 
av stapeln i Östergötland. 
Under orienteringsveck-
an gör elitlöparna upp 
om LiU-sprinten – en 
tävling rakt genom indu-
strilandskapet och Campus 
Norrköping.

AUGUSTI

STUDENTHUSET INVIGS
LiU firar det nya Studenthuset på Campus Valla med en 
intensiv och välbesökt festivalvecka. På programmet står 
musik, föreläsningar, guidade turer och experiment-
verkstad.

Fakta Studenthuset
Ett hus för studentservice, bibliotek och föreläsningar. 
En central mötespunkt med forskarlounge, mötesrum, 
ett makerspace och rörelselabb för den som fått för 
mycket stillasittande.

Storlek: 15 500 kvadratmeter, 7 våningar.

Arkitekt: Linda Mattsson, White arkitekter i Stockholm.

Miljö/hållbarhet: Högsta hållbarhetsbetyg, guld i certi-
fieringssystemet Miljöbyggnad. Mycket inredning i trä. 
40 procent av möblerna är återanvända. Behovsstyrd 
belysning baserat på antal besökare.

Spetsteknik: 750 inbyggda fuktsensorer som tidigt 
upptäcker eventuell fukt. Tekniken bygger på LiU-forsk-
ning i tryckt elektronik. 1 200 kvm solceller, motsvarar 
cirka 75 procent av husets elförsörjning.

SEPTEMBER

STORSLAM FÖR TVÄRVETENSKAP VID LIU
Stiftelsen för strategisk forskning finansierar 6 forsk-
ningsprojekt i gränslandet mellan teknik och medicin 
med sammanlagt 200 miljoner kronor. 3 av de 6 pro-
jekten drivs av LiU-forskarna Karin Wårdell, Daniel Aili 
och Magnus Berggren.

FORSKNING OM KONSEKVENSERNA AV AI
Forskare vid LiU får sammanlagt 12 miljoner kronor 
inom WASP-HS för forskning om etik, samhälle och 
beteende i teknikskiftet till artificiell intelligens och 
autonoma system.

KALASMOTTAGNINGEN KOMMER HEM
Kalasmottagningen – LiU:s årli-
ga mottagning av nya studen-
ter – avslutar invignings-
veckan på Campus Valla. 
På den stora parkeringen 
bakom Studenthuset 
har en scen byggts upp. 
På dagen förenings- och 
företagsmässa, på kvällen 
konsert med artisterna 
Petter och Thomas Sten-
ström. Konferencier är  
komikern Marcus Thapper.

MEDFAK OCH TEKFAK FIRAR 50-ÅRSJUBILEUM
Det är 50 år sedan den första 
kullen studenter började på 
den då nya läkarlinjen. En 
grupp gamla läkarstuden-
ter återses på Campus US 
för guidad tur och besök 
i gamla labb-miljöer. Det 
är även ett halvsekel sedan 
de första civilingenjörs-
studenterna började sin 
utbildning på det som då var 
Linköpings tekniska högskola. 
Då kunde de välja mellan tre program, varav två var helt 
nya för svenska lärosäten. Idag har de vuxit till totalt 34.

OKTOBER

TALMAN OCH TEKNIKINSPIRATÖR  
ÄR ÅRETS ALUMNER
Riksdagens talman Andreas 
Norlén gjorde en historisk 
insats för att Sverige i ett 
svårt läge skulle få en ny 
regering. Sara Magnus-
son inspirerar unga att 
bli ingenjörer och fram-
tidens problemlösare. De 
båda är Årets alumner vid 
Linköpings universitet.

NYTT MASTERPROGRAM INOM HR
Ett nytt masterprogram inom HR (Human Resources) 
startar hösten 2019. Det bygger på ett nära samarbete 
med flera stora arbetsplatser i Östergötland, däribland 
Region Östergötland, Linköpings kommun, Saab, Tek-
niska verken och medie-koncernen NTM.
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BIOGAS – ETT OMRÅDE DÄR SVERIGE 
KAN BIDRA TILL EN HÅLLBAR VÄRLD
Biogasområdet är ett av de få områden där utvecklingen 
i Sverige på allvar kan bidra till att förbättra världen. 
Biogas Research Center vid LiU bjuder genom boken 
”Biogas i det hållbara samhället” på en resa genom Sve-
rige som visar hur biogaslösningar gör städer, regioner 
och företag bättre.

FORTSATT FULLT DRAG PÅ 
POPULÄRVETENSKAPLIGA VECKAN
IT-attacker, bananflugor, textila muskler, självkörande 
bilar. Och kan man stoppa en hel fotbollsplan i en ägg-
kopp? Populärvetenskapliga veckan har blivit alltmer 
populär sedan starten för 17 år sedan.

DECEMBER

DE ÄR TOPP 36 I VÄRLDEN INOM MASKININLÄRNING
LiU-forskaren Fredrik Lindsten och hans doktorand 
Anna Wigren får i hård konkurrens presentera sina 
resultat vid världens främsta konferens inom maskin-
inlärning i Vancouver. Deras algoritmer används bland 
annat för att förstå hur sjukdomar sprids.

MÅNGA VILL GÅ AI-KURSEN
Tidigt i våras etablerade LiU genom 
Fredrik Heintz, biträdande 
professor på Institution för 
datavetenskap, IDA, ett 
samarbete med den finska 
onlineutbildningen ”Ele-
ments of AI”. Under 2019 
har 23 000 personer an-
mält sig till kursen, 3 500 
vill examineras vid LiU och 
vid årsskiftet hade 600 fått 
sina poäng.

NOVEMBER

STORA VR-PENGAR TILL LIU
Årets utdelning från Vetenskapsrådet är god. Totalt ca 
227 miljoner till LiU-forskare inom natur- och teknik-
vetenskap, utbildningsvetenskap, samhällsvetenskap 
och humaniora samt medicin och hälsa.

ANDERS YNNERMAN I 
VISUALISERINGENS HALL OF FAME
32 medlemmar från hela världen har valts ut att ingå 
i den nyinrättade IEEE Visualization Academy. En 
av dem är Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig 
visualisering vid LiU.

TVÅ SIMULATORLABB INVIGS I NORRKÖPING
Två fullständiga simuleringsmiljöer, en för sjöfart och 
en för flygledning, har byggts upp vid Avdelningen 
medie- och informationsteknik.

TRE LIU-FORSKARE BLIR  
WALLENBERG ACADEMY FELLOWS
Tre LiU-forskare, Emil Björnson, Magnus Jonsson och 
Marcin Szczot, utses till Wallenberg Academy Fellows. 
Genom 5-åriga forskningsanslag från Knut och Alice 
Wallenbergs Stiftelse ges unga forskare möjlighet att 
göra viktiga vetenskapliga genombrott.

SJÄLVKÖRANDE BUSSAR  
RULLAR PÅ CAMPUS VALLA
För 5 år sedan skrev LiU och 
VTI under ett strategiskt 
samarbetsavtal. Nu rullar 
de självkörande bussarna 
på Campus Valla – projek-
tet ELIN är ett konkret och 
synligt resultat av avtalet.

CHRISTOPHER SJÖWALL FÅR  
ÅRETS LOKALA FERNSTRÖMPRIS
Biträdande professor Christopher Sjöwall är årets lokala 
Fernströmpristagare. Han forskar om en reumatisk 
sjukdom som kan drabba många olika organ samti-
digt. Forskningen är till stora delar baserad på en unik 
östgötsk biobank.

NIO AV TIO LIU-STUDENTER HAR 
JOBB ETT ÅR EFTER EXAMEN
Linköpings universitet toppar statistiken när det gäller 
etablering på arbetsmarknaden. 88 procent av studen-
terna med examen från LiU har jobb efter drygt ett 
år. Det visar en färsk rapport från Universitets- och 
högskoleämbetet, UKÄ.

NYTT LÄRARPROGRAM SKA  
MÖTA ARBETSMARKNADENS BEHOV
Flera småländska orter har ett stort behov av lärare. Det 
är anledningen till att Linköpings universitet nu startar 
ett nytt grundlärarprogram i Västervik, med inriktning 
mot arbete i fritidshem. Tanken är att studenterna ska 
gå direkt ut i arbete. Utbildningen bedrivs i samarbete 
med projektet Campus Småland 2030, som leds av 
Västerviks kommun.

SVERIGES STÖRSTA FORSKNINGSPROGRAM VÄXER
Forskningsprogrammet Wallen-
berg AI, Autonomous Systems 
and Software Program 
(WASP), förlängs med 3 år 
och får ytterligare anslag 
på nästan 1,3 miljarder 
kronor. WASP är Sveriges 
största enskilda forsk-
ningsprogram.
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Tabell 1.1 Ekonomiskt resultat, Linköpings universitet (mnkr)
2015 2016 2017 2018 2019

Intäkter 3 688 3 734 3 844 4 036 4 158
Kostnader -3 740 -3 762 -3 806 -3 881 -4 084
Resultat från andelar i hel- och delägda företag 4 -1 0 0 1
Årets kapitalförändring -48 -29 38 156 75
Utgående balanserad kapitalförändring 612 578 618 773 848

D  en ekonomiska tillväxten har fortsatt under 2019 
och Linköpings universitet (LiU) redovisar en 
omsättning av intäkter på 4,2 miljarder kronor.

LiU har erkänt hög kvalitet i utbildningarna. Att 
behålla den höga kvaliteten är fortsatt den viktigaste 
förutsättningen för att rekrytera de bäst lämpade 
studenterna och för att ha en fortsatt framgångsrik 
forskning.

I början av höstterminen invigdes det efter-
längtade Studenthuset på Campus Valla. I den nya 
märkesbyggnaden finns nytt bibliotek, utrymmen för 
studentservice och cirka 1 000 studieplatser.

LiU har, tillsammans med sina strategiska 
partner universitet inom nätverket European Con-
sortium for Innovative Universities (ECIU), beviljats 
ett projekt inom Europakommissionens utlysning 
European Universities. ECIU har som mål att skapa 
en europeisk plattform för tvärvetenskapliga och inno-
vativa lösningar på aktuella samhällsutmaningar. Ett 
inledande 3-årigt pilotprojekt har fokus på att erbjuda 
kurser inom Sustainable cities and communities, ett 
av FN:s hållbarhetsmål. 

Under 2019 har universitetet utvecklat ett nytt 
masterprogram i Statsvetenskap. Programmet 
kommer att ha en tydlig inriktning mot offentlig 
förvaltning. 

Av ekonomiska skäl har moderna språk avvecklats 
vid universitetet. Det innebär att franska, spanska och 
tyska inte längre erbjuds som valbara ämnen inom 
ämneslärarprogrammet. På uppdrag av universitets-
ledningen utreder nu Utbildningsvetenskap möjlighe-
terna att i samarbete med andra lärosäten åter erbjuda 
dessa språk, men då genom distansstudier. Likaså 
pågår ett intensivt arbete att stärka och profilera ut-
bildningsutbudet mot så kallade professionsspråk. 

Läkarutbildningens tillväxt innebär krav på att 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) av hög kvalitet 
säkerställs. För att även fortsättningsvis kunna erbjuda 
den allra högsta kvaliteten i läkarprogrammets klinis-
ka delar har LiU därför beslutat om en decentraliserad 
läkarutbildning med 4 studieorter (Linköping, Norr-
köping, Jönköping och Kalmar) för terminerna 6–11. 
Vårterminen 2019 genomförde de första studenterna 
sina kliniska delar på någon av de 4 studieorterna. 

Lärosätet bedriver flera olika insatser som syftar 
till en breddad studentrekrytering. Inom Utbild-
ningsvetenskap har LiU till exempel ett samarbete 
med flera orter i Småland (Västervik, Hultsfred och 
Vimmerby) för lärar- och förskollärarutbildningar. 
På detta sätt når man nya målgrupper, till exempel 
yrkesverksamma med familj. 

Under året har en ny institutionsindelning förbe-
retts. Den träder i kraft den 1 januari 2020. LiU får 
härigenom sammanlagt 12 institutioner. Den ändrade 
indelningen skapar förutsättningar för en satsning på 
framtidens humaniora och samhällsvetenskap och en 
starkare samverkan med hälso- och sjukvården inom 
den medicinska utbildningen och forskningen.  

Även under 2019 har LiU visat mycket god 
förmåga att attrahera externa medel och därigenom 
kunnat fortsätta bygga starka och fokuserade forsk-
ningsmiljöer. Antalet vetenskapliga publikationer 
skrivna av forskare från LiU ökar ständigt.

Sveriges största forskningsprojekt Wallenberg 
Artificial Intelligence, Autonomous Systems and 
Software program (WASP), för vilket LiU är värduni-
versitet, har under året fått ökad uppmärksamhet och 
en förstärkt budget med 1,3 miljarder kronor. Detta 
kan ses i ljuset av det alltmer ökade fokuset på AI där 
LiU har en framträdande roll.

Två andra styrkeområden för LiU är visualisering 
och bioelektronik där LiU-forskarna varit framgångs-
rika både när det gäller forskningsresultat och att 
attrahera forskningsmedel. Här kan man också se hur 
styrkan i den samverkan med externa partner som 
LiU har ytterligare bidrar till att utveckla såväl utbild-
ning som forskning. 

LiU har under 2019 fortsatt sitt arbete med att 
stärka och utveckla sitt internationaliseringsarbete. 
Detta har skett genom att se över det interna stödet 
för internationalisering, arbeta med att ta fram en in-
ternationaliseringsstrategi och att fortsätta det inom- 
och utomeuropeiska strategiska samarbetet.

Till skillnad från föregående år har antalet årsar-
betare ökat något. Linköpings universitet har dock ett 
fortsatt behov av att rekrytera kärnkompetens. Den 
hårda konkurrensen om lärare och forskare innebär 
att LiU står inför fortsatt stora utmaningar. 

Det ekonomiska resultatet för 2019 visar ett över-
skott på 74 mnkr, vilket motsvarar knappt 2 procent 
av intäkterna. Överskottet fördelar sig som ett under-
skott inom utbildning med 21 mnkr inom utbildning 
och ett överskott på 96 mnkr inom forskning. Under 
året ökade intäkterna med 3 procent (varav bidrags-
intäkterna ökade med 4 procent) medan kostnaderna 
ökade med 5 procent jämfört med föregående år.

Verksamhetsgrenarnas andel av LiU:s finansie-
ring är 42 procent utbildning respektive 58 procent 
forskning. Det innebär att forskningens andel har 
ökat med 1 procentenhet jämfört med föregående 
år. Den bidragsfinansierade forskningen är alltjämt 
större än den anslagsfinansierade. 
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L inköpings universitets (LiU:s) strategiska 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 innova-
tiva och studentaktiva utbildningar samt genom att 
hantera den digitalisering som präglar samhällsut-
vecklingen i stort och som skapar nya förutsättningar 
för utbildning och lärande.

LiU har 4 campus: Campus Valla och Campus US 
(Universitetssjukhuset) i Linköping, Campus Norr-
köping samt Campus Lidingö. Totalt finns 33 300 
studenter vid LiU, varav 32 000 på grundnivå och 
avancerad nivå och 1 300 på forskarnivå. När det 
gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå var 
andelen kvinnor 55 procent och andelen män 45 pro-
cent. På forskarnivå var andelen kvinnor 47 procent 
och andelen män 53 procent.

LiU antog totalt sett fler studenter till program 
höstterminen 2019 trots att söktrycket minskade. 
Konsekvensen av detta är att konkurrensen om 
platserna minskar. Samtidigt finns en stor variation 
eftersom vissa program har söksiffror som är bland 
de högsta i landet. Såväl antalet sökande som antagna 
till fristående kurs har ökat vid LiU och det ökade an-
talet antagna gäller främst till webbaserade distans-
kurser med få poäng. Även antalet uppdragsutbild-
ningar har ökat under 2019 liksom andelen kurser 
i den digitala lärmiljön Lisam. Genom att stärka 
utbildningarnas flexibilitet och tillgänglighet stärks 
möjligheter till breddad rekrytering och livslångt 
lärande vid LiU.

Utbildning – mål och indikatorer
Utbildningsutbudet vid universitet och högskolor 
ska svara mot studenternas efterfrågan och arbets-
marknadens behov. I årsredovisningen redovisas de 
bedömningar, prioriteringar och behovsanalyser som 
ligger till grund för de beslut eller avvägningar om ut-
bildningsutbudet som görs vid lärosätet. Fördelning-
en mellan program och kurser på olika nivåer samt 

fördelningen mellan campus- och distansutbildning 
ska redovisas. Utbildningar inom hälso- och sjuk-
vård samt inom förskollärar- och lärarutbildning är 
exempel på områden som särskilt ska kommenteras. 
Utbyggnaden av platser för angelägna utbildningar 
har ibland ett lågt söktryck och målen för utbyggnad 
blir därmed svåra att nå. I de fall målen för utbygg-
nad inte gått att uppnå redovisas skäl för detta samt 
de åtgärder som vidtagits.

Följande 2 indikatorer med måltal är fastställda 
av universitetsstyrelsen:

• Nationell andel av antalet förstahandssökande till 
utbildningsprogram (hösttermin) med måltalet 
minst 5,5 procent.

• Etablering på arbetsmarknaden med måltalet 
att universitetets jämförelsetal ska tillhöra topp 
3 bland landets lärosäten i UKÄ:s rapporter om 
etableringen på arbetsmarknaden. 

Nationell andel av antalet förstahandssökande
LiU har satt måltalet 5,5 procent av andelen första-
handssökande till program som indikator och 2019 
var denna siffra 5,01 procent, vilket innebär en minsk-
ning jämfört med föregående år då motsvarande 
siffra var 5,28 procent (2018) och 5,16 procent (2017). 
En förklaring till att andelen förstahands sökande 
till program minskar är relativt små ungdoms kullar 
samt den goda arbetsmarknaden men också en ökad 
konkurrens från andra lärosäten.

Etablering på arbetsmarknaden
Rapporten Etablering på arbetsmarknaden efter 
studier i högskolan – grundnivå och avancerad nivå 
2012/13-2014/15 (Rapport 2019:22), som Universi-
tetskanslersämbetet (UKÄ) publicerade hösten 2019, 
visar att LiU ligger på en delad andraplats med en 
etableringsgrad för utexaminerade studenter på 88 
procent, 1 till 1,5 år efter avslutade studier. Även tidi-
gare undersökning gjord av UKÄ från 2015 (Rapport 
2015:26) visar att LiU:s studenter ligger i topp när 
det gäller etablering på arbetsmarknaden kort tid 
efter examen. Vidare visar UKÄ:s undersökning av 
etableringsgraden på arbetsmarknaden efter doktors-
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examen att LiU:s doktorer har högst etableringsgrad 
bland de 10 lärosäten som hade flest antal examine-
rade doktorer under perioden 1998–2012 (Doktors-
examinerades etableringsgrad på arbetsmarknaden. 
Examinerade åren 1998–2012, Rapport 2018:1). 
Tillsammans tyder detta på att LiU examinerar efter-
traktade studenter och doktorer. En förklaring till att 
LiU:s studenter är efterfrågade på arbetsmarknaden 
är LiU:s starka tradition av att erbjuda innovativa och 
genomarbetade utbildningsprogram, ofta riktade mot 
olika professionsområden.

Bedömningar och prioriteringar
De prioriteringar som LiU har gjort under året följer 
universitetets strategi. För utbildning handlar det 
bland annat om att:

• öka söktrycket till LiU:s utbildningar,
• stärka LiU:s kompetens och kapacitet för digi-

talisering, e-lärande och distansutbildningar för 
att säkra kvaliteten och öka attraktiviteten och 
tillgängligheten i LiU:s utbildningar,

• utveckla LiU:s arbete med livslångt lärande 
genom att erbjuda fort- och vidareutbildning i 
nära samspel med relevanta samhällsaktörer, och 
fortsätta arbetet med att rekrytera nya studenter 
genom breddad rekrytering och breddat delta-
gande,

• fortsätta arbetet med decentralisering av läkar-
utbildning och lärarutbildning till olika orter för 
att bredda rekrytering och tillgodose tillgång till 
verksamhetsförlagd utbildning,

• fortsätta arbetet med ett sammanhållet kvalitets-
säkringsarbete för hela lärosätet.

Digitala resurser för lärande
De senaste decenniernas snabba och omfattande 
digitalisering av det svenska samhället är utgångs-
punkten i LiU:s strategi för e-lärande. E-lärande 
handlar om att digital teknik används som verktyg 
för att förbättra tillgängligheten till utbildning samt 
till kommunikation och interaktion. Utvecklingen 
ställer nya krav på ”digital kompetens” inom såväl 
arbets- som privatlivet, vid sidan av kompetenser som 
förmåga att läsa, skriva och räkna.

Utgångspunkten för arbetet är utbildningarnas 
och studenternas behov av utveckling och förnyelse, 
snarare än den tekniska utvecklingen som sådan. 
Under året har arbetet intensifierats och bland annat 
utmynnat i satsningar på olika pilotprojekt inom LiU. 
Sådana projekt kan förstås som långsiktiga och syste-
matiska satsningar på program eller huvudområden 
i syfte att testa nya utbildningsmodeller och utveckla 
nya pedagogiska former. Parallellt med detta arbetar 
LiU också med att introducera digitala tentamina. 
Linköpings universitet är också 1 av 7 deltagande 
lärosäten i regeringsinitiativet Artificial Intelligence 
Competence for Sweden som kommer att utgöra en 
plattform för fort- och vidareutbildning för att möta 

digitaliseringens utmaningar och behov, särskilt inom 
området artificiell intelligens. En ökad satsning på 
e-lärande är en viktig förutsättning för att förverkliga 
LiU:s långsiktiga mål för utbildning.

Nedan ges exempel på utvecklingsprojekt inom 
området e-lärande som under året har genomförts vid 
fakulteterna.

Medicinska fakulteten och Filosofiska fakul-
teten har under 2019 genomfört 2 projekt vardera 
som rör digitalisering och e-lärande. Exempelvis 
prövas e-lärande för självstudier inom biomedicin, 
samt för Go for European Occupational Therapy 
(Go4EOT) – ett projekt som syftar till att möjliggöra 
internationalisering på hemmaplan via ett webbase-
rat internationellt lärandemoment. Förhoppningen är 
att projekten kan ge resultat som på sikt gagnar flera 
av fakulteternas program.

Vid Tekniska fakulteten har en ny internetbase-
rad repetitionskurs i matematik startat. Samtliga stu-
denter som sökt utbildningar vid Tekniska fakulteten 
får gå kursen. Under 2019 har fakulteten även beviljat 
medel för projekt med direkt koppling till e-lärande 
och digitalisering: Digitalisering av matematikunder-
visning vid LiU; LiU-hjälp! – utveckling av tre olika 
appar för användning vid LiU och Självtester i Mate-
matik med användning av testmodulen i den digitala 
lärmiljön Lisam. Dessutom har digital examination 
genomförts för en av fakultetens matematikkurser.

Området Utbildningsvetenskap har initierat ett 
projekt som kallas E-lärande inom Förskollärarpro-
grammet och Grundlärarprogrammet inriktning fri-
tidshem. Projektets övergripande syfte är att utveckla 
kompetens bland undervisande lärare att arbeta med 
decentraliserad undervisning. Hösten 2019 starta-
de LiU:s förskollärarprogram vid 3 nya studieorter 
(Hultsfred, Vimmerby, Västervik). Studenterna vid 
dessa orter följer via länk samma undervisning som 
studenterna med antagningsort Norrköping. Projek-
tet fokuserar på olika delområden inom e-lärande 
där en del handlar om grundläggande kompetens 
för att använda digitala verktyg i undervisning, som 
till exempel Zoom (ett online-konferensverktyg) och 
strömmad undervisning. Andra delar fokuserar på 
hur studentcentrerade arbetsformer kan utveck-
las samt hur e-lärande kan utformas i relation till 
praktiska moment som praktisk estetisk undervisning 
eller laborationer i NO eller teknik. De erfarenheter 
och slutsatser som projektet drar ska utveckla den 
decentraliserade undervisningen och även tas till 
vara i andra undervisningssammanhang inom övriga 
program.

LiU gör bedömningen att dessa satsningar inom 
e-lärande behövs för att öka attraktiviteten och 
tillgängligheten för LiU:s utbildningar. Vidare har 
bedömningen gjorts att utvecklingen av e-lärande 
behöver gå hand i hand med att utveckla kompetens 
hos undervisande lärare för att inte göra avkall på hög 
kvalitet i genomförd utbildning.
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2Det livslånga lärandet
Begreppet livslångt lärande har sedan mitten av 
1990-talet kommit att användas som en samlingsterm 
för ett sätt att se utbildning som något som betonar 
varje individs kapacitet att lära under hela livet och 
i alla de miljöer individen vistas i. LiU bedriver upp-
dragsutbildning som ett led i det livslånga lärandet, 
med en tydlig ambition att i allt större utsträckning 
bidra till allas möjlighet till ett livslångt lärande och, 
i förlängningen, till en långsiktigt hållbar samhälls-
utveckling. Under det gångna året har LiU erbjudit 
riktade utbildningar för bland andra lärare, skolleda-
re och studievägledare samt validering av barnskötare 
till förskollärare och även breda utbildningar som ut-
går från människors behov av akademiska studier för 
ett fortsatt arbetsliv. LiU arbetar också med breddad 
rekrytering och breddat deltagande där satsningar 
på tekniskt-naturvetenskapligt basår är ett kraftfullt 
verktyg för breddad rekrytering till naturvetenskapli-
ga och tekniska utbildningar.

Utbildningsprogrammen dominerar utbudet
Det ingår i universitetets strategi att vidareutveck-
la profilen av ett programuniversitet. LiU:s utbud 
av utbildningsprogram stämmer väl överens med 
studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens 
behov. LiU:s utbildningsutbud kännetecknas i första 
hand av professionsutbildningar som antingen leder 
till en yrkesexamen eller till en generell examen med 
tydligt professionsfokus. De fristående kurserna är 
också viktiga då de erbjuder studenter inom samtliga 
fakulteter möjlighet att både bredda och fördjupa 
sina programutbildningar. Som student finns också 
möjlighet att med fristående kurser bygga sin egen 
utbildning och ta en generell examen. 

Det finns 3 olika beräkningar av helårsstudenter 
(HST) och helårsprestationer (HPR) redovisade i 
årsredovisningen: 
1.  I Väsentliga uppgifter och i tabell 2.8 är HST och 

HPR inom uppdragsutbildning borträknade.
2.  I tabeller i kapitel 2 kring utbildning på grundnivå 

och avancerad nivå är HST inom uppdragsutbild-
ning och avgiftsskyldiga studenter borträknade. 

3.  I tabell 6.13 Redovisning av takbelopp är HST och 
HPR inom uppdragsutbildning, avgiftsskyldiga 
studenter samt studenter inom program som är 

finansierade av Kammarkollegiet (kompletteran-
de utbildning för lärare, läkare och biomedicin-
ska analytiker samt vidareutbildning av lärare) 
borträknade.

Antalet helårsstudenter (exklusive uppdragsstudenter 
och avgiftsbetalande studenter) minskar 2019 jämfört 
med tidigare år. Trots att LiU antog fler studenter 
2019 så minskade antalet helårsstudenter. En förkla-
ring till denna minskning är att ett ökat antal stu-
denter är antagna till kurser med få platser/deltagare 
eller som ger få högskolepoäng vilket således ger få 
helårsstudenter.

Av tabell 2.1 framgår andelen helårsstudenter 
som läser utbildningsprogram respektive fristående 
kurser inom universitetets verksamhetsområden.

Uppdragsutbildning
Genom att erbjuda uppdragsutbildning vill LiU bidra 
till människors möjligheter till livslångt lärande och 
till landets kompetensförsörjning. Uppdragsutbild-
ningen leder samtidigt in yrkeslivets utmaningar i 
den akademiska miljön och skapar på så sätt en bas 
för utveckling av utbildning och forskning. Den vilar 
på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och 
håller samma höga kvalitet som all utbildning vid LiU.

För att kunna erbjuda en ökad volym av upp-
dragsutbildning arbetar LiU sedan januari 2018 med 
en ny organisation. Antalet utbildningsprojekt har 
successivt ökat sedan dess och antalet förfrågning-
ar har ökat avsevärt. Nya och effektiva rutiner för 
exempelvis studieadministration, kvalitetssäkring 
och samverkan är under utveckling. LiU skapar sig 
en bild av individers behov av kompetensutveckling 
och olika sektorers behov av kompetensförsörjning 
genom samverkan med presumtiva och befintliga 
uppdragsgivare, bevakning av anbudsförfrågningar, 
dialog med andra lärosäten och omvärldsbevakning. 
I dagsläget är verksamheten begränsad främst av att 
institutionerna, trots en tydlig ambition att arbeta 
med uppdragsutbildning, kan ha svårt att bemanna 
denna verksamhet.

LiU gör därför bedömningen att avvägningar eller 
prioriteringar kommer att behöva göras när det gäller 
fördelning mellan utbildningar på olika nivåer (pro-
gram eller kurser, grundläggande nivå eller avancerad 
nivå) och mellan campus- och nätbaserade kurser.

Tabell 2.1 Helårsstudenter på utbildningsprogram och fristående kurser
2017 2018 2019

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

Filosofiska fakulteten 5 399 68 32 5 574 68 32 5 509 74 26

Utbildningsvetenskap 2 748 91 9 2 674 92 8 2 633 93 7

Medicinska fakulteten 2 886 96 4 2 951 96 4 2 895 97 3

Tekniska fakulteten 6 430 94 6 6 308 94 6 6 409 95 5

Totalt 17 463 86 14 17 507 85 15 17 446 88 12

 kvinnor 9 452 84 16 9 512 84 16 9 435 86 14

 män 8 011 87 13 7 995 87 13 8 011 90 10

HST = Helårsstudenter (antal)

Exklusive uppdragsutbildning och avgiftsbetalande studenter.
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Fördelning campusförlagd utbildning 
och nätbaserad utbildning
Av universitetets 17 446 helårsstudenter (HST) avser 
1 071 nätbaserad utbildning, vilket framgår av tabell 
2.2. Jämfört med förra året har antalet HST inom 
nätbaserad undervisning ökat med 34 procent (från 
801 till 1 071 HST). Den största ökningen avser fri-
stående kurser där den webbaserade kursen Grun-
derna i AI kan förklara en stor del av ökningen. Även 
nätbaserade programutbildningar har ökat, framför 
allt inom området Utbildningsvetenskap där Special-
lärarprogrammet och Specialpedagogprogrammet är 
exempel på detta. Merparten av de distansstuderande 
är kvinnor.

Tabell 2.2 Nätbaserad utbildning (helårsstudenter)
2017 2018 2019

Programutbildning 428 420 560

 kvinnor/män % 80/20 80/20 77/23

Fristående kurser 272 381 511

 kvinnor/män % 72/28 70/30 69/31

Summa distansutbildning 700 801 1 071

 kvinnor/män % 77/23 75/25 73/27

Totalt antal helårsstudenter 17 463 17 507 17 446

Andel distansutbildning 4,0 % 4,6 % 6,1 %

Antal helårsstudenter avseende nätbaserad utbildning för 2018 är ändrad 
jämfört med årsredovisningen för 2018. Exklusive uppdragsutbildning och 
avgiftsbetalande studenter.

Fördelning mellan grundnivå och avancerad nivå
I tabell 2.3 fördelas universitetets utbildningar på 
grundnivå respektive avancerad nivå utifrån antalet 
helårsstudenter. Av tabellen framgår att 76 procent av 
universitetets utbildning under 2019 fanns på grund-
nivå och 24 procent på avancerad nivå. I antal HST 
betyder detta 13 217 helårsstudenter på grundnivå och 
4 229 på avancerad nivå.

Medicinska fakulteten hade, med sina 29 pro-
cent, högst andel utbildning på avancerad nivå, Tek-
niska fakulteten och Utbildningsvetenskap hade 
båda 25 procent och Filosofiska fakulteten hade 20 
procent på avancerad nivå. För uppgifter om kön per 
verksamhetsområde, se tabell 2.4.

Studenternas efterfrågan och 
arbetsmarknadens behov
I Arbetsförmedlingens (AF) rapport Var finns jobben? 
Bedömning för 2019 och på fem års sikt anges stor 
brist på arbetskraft inom 3 yrkesområden: hälso- och 
sjukvård, pedagogiskt arbete och socialt arbete. I 
rapporten framhålls att dessa tre yrkesområden står 
för nära två tredjedelar av det uppskattade totala 
underskottet av utbildade. Utöver dessa områden 
nämns också Data/IT samt behov av kompetens inom 
bygg och anläggning. Liknande resultat presenteras 
av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i rapporten 
Framtidens behov av högskoleutbildade. Genomgång 
av 15 bristyrken inom offentlig sektor fram till 2035 

Tabell 2.3 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2017 2018 2019

HST Grund-
nivå %

Avancerad
nivå %

HST Grund-
nivå %

Avancerad
nivå %

HST Grund-
nivå %

Avancerad
nivå %

Filosofiska fakulteten 5 399 80 20 5 574 80 20 5 509 80 20

Utbildningsvetenskap 2 748 79 21 2 674 77 23 2 633 75 25

Medicinska fakulteten 2 886 70 30 2 951 68 32 2 895 71 29

Tekniska fakulteten 6 430 75 25 6 308 74 26 6 409 75 25

Totalt 17 463 76 24 17 507 75 25 17 446 76 24

 kvinnor 9 452 77 23 9 512 76 24 9 435 76 24

 män 8 011 76 24 7 995 75 25 8 011 76 24

HST = Helårsstudenter (antal)

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.
Exklusive uppdragsutbildning och avgiftsbetalande studenter.

Tabell 2.4 Antal helårsstudenter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2017 2018 2019

Filosofiska fakulteten 5 399 5 574 5 509

 kvinnor/män (%) 61/39 61/39 61/39

Utbildningsvetenskap 2 748 2 674 2 633

 kvinnor/män (%) 73/27 72/28 71/29

Medicinska fakulteten 2 886 2 951 2 895

 kvinnor/män (%) 72/28 71/29 70/30

Tekniska fakulteten 6 430 6 308 6 409

 kvinnor/män (%) 33/67 33/67 34/66

Totalt 17 463 17 507 17 446

 kvinnor/män (%) 54/46 54/46 54/46

Exklusive uppdragsutbildning och avgiftsbetalande studenter.
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(Rapport 2019:23). Det finns en påtaglig brist på 
samtliga lärarinriktningar i framtiden och behoven är 
störst för vissa ämneslärarutbildningar, grundlärare 
och yrkeslärare. UKÄ:s analys visar också störst brist 
på specialistsjuksköterskor och barnmorskor inom 
hälso- och sjukvård men också brister på kompe-
tens inom social omsorg. Sammantaget visar dessa 
framtidsprognoser en stor utmaning för kompetens-
försörjningen i landet, speciellt i relation till offent-
lig sektor. Universitet och högskolor har således en 
nyckelroll för den framtida kompetensförsörjningen 
och behöver dimensionera sitt utbildningsutbud efter 
arbetsmarknadens behov men också utifrån studen-
ternas efterfrågan.

Antal sökande till höstens program och fristående 
kurser i riket låg på samma nivå höstterminen 2019 
(360 191 stycken) som höstterminen 2018 (360 151 
stycken), medan antalet sökande till LiU minskade 
med 6,9 procent jämfört med året innan. Antalet 
förstahandssökande till program vid LiU minskade 
höstterminen 2019 med 6,4 procent jämfört med året 
innan, medan antalet förstahandssökande till kurs 
ökade med 9,9 procent.

Figur 2.5 visar totalt antal förstahandssökande 
och registrerade under hela 2019. I denna siffra ingår 
därmed såväl höst- som vårantagning, antagning 
till sommarkurser och internationella masterutbild-
ningar. Dessa siffror pekar på en blygsam uppgång 
av antalet förstahandssökande under 2019 med 
248 studenter jämfört med 2018. Antal registrerade 
studenter ökade 2019 med 1 469 stycken jämfört 
med året innan och uppgick 2019 till totalt 13 609 
studenter. Ökningen har främst skett av studenter 
som är registrerade på fristående kurser och här utgör 
kvinnorna en majoritet. I UKÄ:s årsrapport 2019 för 
universitet och högskolor (Rapport 2019:11) anges att 
av de sökande, utan tidigare högskolestudier, höstter-
minen 2018 var 59 procent kvinnor och 41 procent 
män. Fördelningen mellan kvinnor och män av första-
handssökande till LiU ser ut på liknande vis och har 
varit ganska stabil under de senaste åren.

Strategiska förändringar 
i förhållande till 2018
Filosofiska fakulteten har under 2019 fortsatt 
bedrivit ett intensivt arbete med att utveckla nya 
utbildningar. I december 2018 fattade fakultetsstyrel-
sen för Filosofiska fakulteten beslut om att avveckla 
fristående kurser i franska, tyska och spanska samt 
kandidatprogrammen i Kulturvetenskap respektive 
Slöjd, hantverk och formgivning. Under hösten 2019 
fattades även beslut om att avveckla socialantropologi 
som huvudområde. Avvecklingen av dessa kurser och 
program var en följd av den interna humanioraut-
redning som genomfördes och presenterades hösten 
2018.

Avvecklingen av ovanstående nämnda utbild-
ningar möjliggör för Filosofiska fakulteten att initiera 
utveckling av nya utbildningar i form av såväl kurser 
som program. Ett utvecklingsarbete av ett nytt 
internationellt masterprogram, Strategic Urban and 
Regional Planning, har bedrivits under 2019 och pro-
grammet kommer att anta den första kullen studen-
ter till hösten 2020. En mer omfattande revidering 
av masterprogrammet i statsvetenskap har gjorts och 
programmet kommer till starten hösten 2020 att ha 
en tydlig inriktning mot offentlig förvaltning vilket 
också framgår av namnbytet till Statsvetenskap med 
inriktning mot offentlig förvaltning.

Från och med 2019 antas studenter till Socio-
nomprogrammet till såväl vår- som hösttermin. Den-
na förändring innebär att Socionomprogrammet har 
ökat från 95 till 140 nybörjarplatser. Under 2019 har 
även andra utvecklingsprojekt bedrivits avseende nya 
kurser och program men några beslut är ännu inte 
fattade om vilka kurser och program som ska utveck-
las vidare och därmed också realiseras.

Medicinska fakulteten har beslutat att avbryta 
arbetet med att starta en audionomutbildning. Ut-
bildningen involverar kompetens från såväl Medicin-
ska fakulteten som Filosofiska fakulteten och ämnes-
kompetensen och forskningsanknytningen bedöms 

Figur 2.5
Tillströmning av studenter
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vara mycket god vid LiU. Anledningen till att arbetet 
avbrutits är att söktrycket vid andra audionomutbild-
ningar sjunkit i landet och ytterligare en audionomut-
bildning bedöms således inte kunna få tillräckligt 
studentunderlag.

Tekniska fakulteten startade hösten 2019 kur-
sen Grunderna i AI, från början ett finskt initiativ, för 
att möta intresset för och behovet av fort- och vidare-
utbildning inom digitaliseringsområdet. Kursen har 
rönt ett stort intresse och hittills har cirka 4 000 per-
soner antagits till kursen. För övrigt har utbildnings-
utbudet varit oförändrat jämfört med föregående 
år och fokus har legat på att fortsatt arbeta med den 
digitala transformeringen av befintliga utbildningars 
innehåll och former. Se även avsnittet Digitala resur-
ser för lärande tidigare i detta kapitel.

Inom området Utbildningsvetenskap har insat-
ser gjorts för att utveckla nya former för några av de 
långa lärarutbildningarna samt intensifiera mark-
nadsföringsinsatserna eftersom LiU behöver öka 
antalet studenter för att uppnå utbildningsuppdra-
get. Förskollärarprogrammet erbjuds från och med 
höstterminen 2019 på distans vid lärcentra i Småland 
(Västervik, Vimmerby och Hultsfred) och detta har 
medfört en ökning av antalet studenter. En uppdrags-
utbildning som avser utbildning till förskollärare 
startade hösten 2018 och hösten 2019 startade en ny 
kull studenter. LiU har också inlett diskussioner med 
skolhuvudmän i universitetets geografiska närhet om 
exempelvis arbetsintegrerade lärarutbildningar. 2019 
antogs några lärare till en arbetsintegrerad peda-
gogisk utbildning och enligt gemensamma planer 
kommer gruppen som antas att utökas till nästa år. 
Redan inledda satsningar på påbyggnadsutbildningar 
som leder till lärarexamen, eller förbereder för vidare 
studier till lärare, fortsätter: Kompletterande pedago-
gisk utbildning (KPU), Vidareutbildning av obehöriga 
lärare (VAL) samt Snabbspår för lärare.

2018 fick LiU i uppdrag att delta i regerings-
uppdraget Fler vägar in i läraryrket och arbetet har 
intensifierats under 2019. Under året har universi-
tetsstyrelsen beslutat att avveckla moderna språk vid 
universitetet. Det innebär att franska, spanska och 
tyska inte längre erbjuds som valbara ämnen inom 
ämneslärarprogrammet. På uppdrag av universitets-
ledningen utreder nu Utbildningsvetenskap möj-
ligheterna att i samarbete med andra lärosäten åter 
erbjuda dessa språk, men då genom distansstudier.

Utbildningsuppdraget
Antalet helårsstudenter (HST) inom utbildnings-
uppdraget år 2019 var 17 227 och antalet helårspre-
stationer (HPR) var 15 247, se tabell 6.13. Den totala 
ersättningen inklusive decemberprestationer uppgår 
till 1 506 mnkr vilket är 74 mnkr under takbeloppet 
(1 580 mnkr). Det utgående anslags sparandet uppgår 
till 148 mnkr och kan användas kommande år om 
universitetets produktion skulle överstiga takbelop-

pet. Antalet HST har minskat något jämfört med 
föregående år. Antalet HPR har istället ökat, vilket till 
stor del beror på att prestationer blivit registrerade 
senare i Ladok på grund av införandet av Ladok3 i 
december 2018. 

LiU har de senaste åren fått ett höjt takbelopp till 
följd av ett ökat antal platser till LiU:s utbildningar. 
LiU antog fler studenter höstterminen 2019 än före-
gående år trots att söktrycket minskat. Gemensamt 
för flera av fakulteterna är att det trots ökat antal 
antagna studenter varit svårt att fylla de nya platser-
na. Det ökade antalet antagna gäller främst till kurser 
med få poäng vilket inte ger någon större ökning av 
antalet HST. Detta innebär att LiU kommer att un-
derproducera i relation till tilldelat takbelopp.

Utbyggnader som 
inleddes 2015 – 2018
Regering och riksdag har i omgångar beslutat om 
att öka antalet platser till LiU:s olika utbildnings-
program. LiU har tilldelats resurser och uppmanats 
öka antalet nybörjarplatser inom utbildningar till 
civil- och högskoleingenjör, läkare, sjuksköterske-/
specialistsjuksköterskeutbildning och barnmorska. 
Vidare har lärarprogrammen byggts ut kraftigt under 
perioden 2015–2018. Av tabell 2.6 framgår antalet 
programnybörjare på ett antal speciellt utpekade 
utbildningsprogram sedan 2014.

Antalet programnybörjare till civil- och högskole-
ingenjörer är fortsatt högt, efterfrågan på arbetsmark-
naden är stor och under 2018 fick LiU fler platser till 
civil- och högskoleingenjörsutbildningarna. Antalet 
programnybörjare till civilingenjörsprogrammen 
minskade dock med 4 procent mellan 2018 och 2019 
vilket innebär att målet för utbyggnaden inte kommer 
att uppnås. Det senaste året har antalet programny-
börjare till högskoleingenjörsprogrammen ökat med 
8 procent. Dock är den långsiktiga tendensen att 
söktrycket totalt sett har försvagats på grund av ökad 
konkurrens i takt med att fler lärosäten bygger ut sina 
ingenjörsutbildningar.

Inom vissa civilingenjörsprogram är genom-
strömningen låg varför bedömning har gjorts att 
fördjupade analyser och åtgärder behöver inledas för 
att ”täta läckorna”.

Inom medicinska utbildningar har barnmorske-
utbildningen byggts ut med cirka 15 platser vilket är 
i enlighet med regleringsbrevet 2016. Antalet pro-
gramnybörjare till specialistsjuksköterskeutbildning 
ökade 2017 jämfört med 2016, vilket kan hänföras till 
att antalet platser inom psykiatriinriktningen ökade 
och där finns nu studentgrupper vid flera studieorter. 
Under 2018 och 2019 minskade dock antalet pro-
gramnybörjare på grund av att några inriktningar 
inom Specialistsjuksköterskeprogrammet (inrikt-
ning medicin, intensivvård, distriktsjuksköterska, 
hälso- och sjukvård för barn samt kirurgi) inte antog 
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studenter. Anledningen till att studenter inte antogs 
2018 och 2019 är dels ett lågt söktryck till program-
men, dels att det saknades lärare med tillräcklig och 
rätt kompetens. 

Bedömningen är att både lärartillgång och lärar-
kompetens behöver utvecklas och samordnas mellan 
lärosäten för att säkra specialistsjuksköterskekompe-
tensen i landet.

Den utbyggnad som regeringen aviserade 2015 
för Sjuksköterskeprogrammet var en stegvis utbygg-
nad med 10 platser 2015 och ytterligare 7 platser un-
der 2017. LiU har byggt ut Sjuksköterskeprogrammet 
med 30 platser under perioden 2015–2017. Dock har 
antalet programnybörjare under 2019 minskat. Skälet 
till detta är ett lägre söktryck och svårigheter med att 
tillgodose platser för verksamhetsförlagd utbildning. 
Den decentraliserade läkarutbildningen genomförs, 
med goda erfarenheter, från och med vårterminen 
2019 vid 4 studieorter: Linköping, Norrköping, Jön-
köping och Kalmar för termin 6–11.

Regeringens aviserade utbyggnad för samhällsut-
byggnad-samhällsvetarutbildning har vid LiU realise-
rats genom ett kandidatprogram i Samhällsplanering 
med 40 platser. Utbildningen har ett gott söktryck 
och inför hösten 2020 kommer också ett internatio-

nellt masterprogram i Strategic Urban and Regional 
Planning att startas.

Förskollärarprogrammet byggdes ut redan 2014 
för att påbörja den utbyggnad som beräknades kom-
ma 2015. Ett gott söktryck gjorde att utbyggnaden 
2015 med 45 fler nybörjarstudenter kunde infrias. 
Till ansökningsomgången 2017 sjönk dock söktrycket 
kraftigt vilket fick en märkbar effekt i antalet nybör-
jarstudenter (en minskning med 50 studenter jämfört 
med 2016). LiU följde därmed den nationella trenden 
med färre sökande till Förskollärarprogrammet även 
om nedgången var större vid LiU än nationellt. De 
utbyggnader av antalet nybörjarplatser som avise-
rades 2017 (10 platser) och 2019 (8 platser) har inte 
kunnat realiseras. En anledning till ett lägre söktryck 
kan vara att fler lärosäten erbjuder förskollärarutbild-
ning med ökat antal platser och därmed uppstår en 
större konkurrens om studenterna. För att motverka 
nedgången startades Förskollärarprogrammet på 
lärcentra i Småland (Västervik, Vimmerby och Hults-
fred) från och med 2019 med ett ökat söktryck och 
fler antagna som följd.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot 
fritidshem har generellt haft en positiv trend vad 
gäller antalet nybörjarstudenter, en ökning med 20 
studenter från 2014 till 2019, medan Grundlärar-

Tabell 2.6 Programnybörjare från och med 2014 för vissa utbildningar

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Civilingenjörsutbildning 1 077 1 040 1 102 1 040 1 073 1 029

 kvinnor/män (%) 31/69 31/69 33/67 30/70 31/69 31/69

Högskoleingenjörsutbildning 267 253 242 264 245 265

 kvinnor/män (%) 19/81 16/84 17/83 17/83 19/81 24/76

Barnmorskeutbildning 16 21 30 24 37 30

 kvinnor/män (%) 94/6 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0

Läkarutbildning 231 242 269 268 290 250

 kvinnor/män (%) 55/45 61/39 49/51 62/38 57/43 62/38

Sjuksköterskeutbildning 277 275 295 307 313 276

 kvinnor/män (%) 87/13 79/21 86/14 82/18 84/16 84/16

Specialistsjuksköterskeutbildning 112 134 127 150 121 112

 kvinnor/män (%) 75/25 77/23 82/18 85/15 74/26 87/13

Förskollärarutbildning 146 188 197 147 97 140

 kvinnor/män (%) 94/6 94/6 92/8 89/11 92/8 96/4

Grundlärare fritidshem 65 79 76 87 72 85

 kvinnor/män (%) 63/37 59/41 51/49 55/45 60/40 53/47

Grundlärarutbildning (F–3) 133 159 120 104 75 84

 kvinnor/män (%) 87/13 87/13 86/14 87/13 93/7 93/7

Grundlärarutbildning (4–6) 50 72 54 63 54 46

 kvinnor/män (%) 72/28 69/31 65/35 75/25 70/30 76/24

Speciallärarutbildning 53 53 17* 23* 34* 68

 kvinnor/män (%) 96/4 87/13 94/6 96/4 94/6 99/1

Specialpedagogutbildning 33 54 46 54 68 69

 kvinnor/män (%) 85/15 83/17 96/4 94/6 94/6 93/7

Ämneslärarutbildning 297 269 271 227 252 222

 kvinnor/män (%) 45/55 47/53 46/54 56/44 52/48 52/48

Ämneslärarutbildning (kompletterande) 32* 42 62 45 52 48

 kvinnor/män (%) 40/60 64/36 58/42 51/49 65/35 52/48

Exklusive uppdragsutbildning, kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen samt vidareutbildning av lärarae som saknar examen.
* Siffrorna är korrigerade jämfört med statistik i tidigare årsredovisningar.
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programmet med inriktning F–3 under flera år fått 
ett minskat antal nybörjarstudenter på grund av ett 
försämrat söktryck. Trots en viss ökning 2019 (totalt 
84 programnybörjare) jämfört med året innan, är 
det färre studenter än 2014 då antalet var 133 pro-
gramnybörjare, och är dessvärre långt ifrån utbygg-
nadsdirektiven för åren 2015–2019. Däremot  är det 
färre lärosäten som erbjuder grundlärarutbildning 
med inriktning fritidshem, vilket kan vara en anled-
ning till ett gott söktryck till denna inriktning.

För Grundlärarprogrammet med inriktning 4–6 
har antalet nybörjarstudenter varit varierande mel-
lan åren. En viss minskning tycks dock ha uppstått 
under de senaste åren, där en möjlig orsak kan vara 
att flera andra lärosäten startat arbetsintegrerade 
utbildningar.

Ämneslärarprogrammet byggdes ut 2014 och 
hade under några år stora kullar innan antalet 
nybörjarstudenter sjönk kraftig på grund av sämre 
söktryck. Framför allt har söktrycket för inriktning 
7–9 sjunkit under de senaste åren, vilket kan vara 
kopplat till att flera lärosäten erbjuder utbildningar 
mot 7–9 efter förordningsändringar för inriktningen. 
För kompletterande ämneslärarutbildning infördes 
en vårantagning i samband med utbyggnaden 2015 

och antalet nybörjarstudenter ökade. Antalet var som 
störst 2016 (62 studenter) och har därefter fortsatt 
på en relativt hög nivå även om utbyggnadsmålet inte 
riktigt har uppnåtts.

Trots ett intensivt arbete med att utveckla nya 
former för några av de långa lärarutbildningarna kan 
inte utbyggnadsdirektiven nås. UKÄ har under de 
senaste åren utvärderat kvaliteten på de långa lärarut-
bildningarna (förskollärare, grundlärare med inrikt-
ning mot fritidshem, F–3 och 4–6 och ämneslärare) 
och där har LiU kommit mycket väl ut. Bedömningen 
är att dessa utvärderingar ger goda förutsättningar för 
ett bra söktryck framöver. Vidare görs bedömningen 
att LiU behöver arbeta vidare med rekrytering av lä-
rare och en god forskningsöverbyggnad för en fortsatt 
hög kvalitet i lärarutbildningarna.

Specialpedagogprogrammet har ett växande antal 
nybörjarstudenter tack vare ett gott söktryck. För Spe-
ciallärarprogrammets del beror en stor del av antalet 
nybörjarstudenter på om det finns konkurrens om 
studenterna genom parallellt erbjudande om lärar-
lyftskurser för speciallärare eller inte. Senaste åren 
har ingen antagning till lärarlyftet för speciallärare 
skett, varför antalet nybörjare till anslagsfinansierat 
program har ökat.

Tabell 2.7 Antal programnybörjare, helårsstudenter (HST) samt examinerade för vissa utbildningar
Antal nybörjare Antal HST Antal examina

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Civilingenjörsutbildning 1 040 1 073 1 029 4 322 4 250 4 231 582 590 748

 kvinnor/män (%) 30/70 31/69 31/69 32/68 32/68 33/67 33/67 33/65 34/66

Högskoleingenjörsutbildning 264 245 265 644 633 632 148 113 154

 kvinnor/män (%) 17/83 19/81 24/76 19/81 18/82 19/81 21/79 22/78 19/81

Barnmorskeutbildning 24 37 30 38 41 39 25 24 23

 kvinnor/män (%) 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0

Läkarutbildning 268 290 250 1 094 1 135 1 207 136 163 154

 kvinnor/män (%) 62/38 57/43 62/38 58/42 58/42 58/42 49/51 56/44 65/35

Sjuksköterskeutbildning 307 313 276 705 727 711 204 179 198

 kvinnor/män (%) 82/18 84/16 84/16 85/15 85/15 84/16 89/11 87/13 88/12

Specialistsjuksköterskeutbildning 150 121 112 129 139 107 95 118 123

 kvinnor/män (%) 85/15 74/26 87/13 81/19 82/18 81/19 74/26 81/19 84/16

Förskollärarutbildning 147 97 140 480 465 418 84 95 131

 kvinnor/män (%) 89/11 92/8 96/4 94/6 94/6 95/5 93/7 97/3 95/5

Grundlärare fritidshem 87 72 85 194 201 194 48 44 38

 kvinnor/män (%) 55/45 60/40 53/47 58/42 57/43 56/44 67/33 68/32 71/29

Grundlärarutbildning (F-3) 104 75 84 403 378 311 95 81 105

 kvinnor/män (%) 87/13 93/7 93/7 90/10 90/10 89/11 87/13 94/6 93/7

Grundlärarutbildning (4-6) 63 54 46 192 202 181 35 28 55

 kvinnor/män (%) 75/25 70/30 76/24 71/29 71/29 72/28 69/31 75/25 69/31

Speciallärarutbildning 23* 34* 68 37* 31* 45 29 28 22

 kvinnor/män (%) 96/4 94/6 99/1 93/7 92/8 96/4 100/0 93/7 97/3

Specialpedagogutbildning 54 68 69 68 75 78 16 31 50

 kvinnor/män (%) 94/6 94/6 93/7 92/8 94/6 95/5 81/19 87/13 96/4

Ämneslärarutbildning 227 252 222 766 680 782 74 68 116

 kvinnor/män (%) 56/44 52/48 52/48 52/48 52/48 53/47 62/38 63/37 57/43

Ämneslärarutbildning (kompletterande) 45 52 48 55 56 60 22 29 31

 kvinnor/män (%) 51/49 65/35 52/48 53/47 66/34 65/35 68/32 59/41 68/32

Exklusive uppdragsutbildning, kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen samt vidareutbildning av lärare som saknar examen.
* Uppgifterna är ändrade jämfört med tidigare årsredovisningar.
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Programnybörjare, helårsstudenter 
och examina för vissa utbildningar
Antal examinerade studenter vid LiU har ökat 2019, 
för många av de utbildningar som särskilt följs upp, 
se tabell 2.7.

Antalet examinerade förskollärare var 131 st 
under 2019 vilket är en ökning med 38 procent från 
året innan. Utbildningens längd är 7 terminer och 
ökningen av antal examina kan förklaras av höga 
söktal för utbildningen under 2015 och 2016. För 
specialpedagoger har antalet examinerade lärare ökat 
kraftigt de senaste 2 åren. Utbildningen är relativt 
kort (3 terminer) och har under de senaste åren haft 
ett stabilt ökat söktryck. För speciallärarutbildningen 
har antalet examinerade minskat något 2019 (22 st) 
vilket kan förklaras av att många istället har genom-
fört speciallärarutbildningen genom lärarlyftskurser 
(47 st examinerade under 2019). 

Även antalet examinerade sjuksköterskor har 
ökat något 2019 jämfört med året innan och kan 
förklaras av de relativt höga söktalen under tidigare 
år. Antal examinerade specialistsjuksköterskor ökar 
också något vilket skulle kunna förklaras av bättre 
villkor för denna grupp att genomföra utbildningen.

Kostnad per helårsstudent 
och helårsprestation
Kostnaden per helårsstudent (HST) och helårspre-
station (HPR) utgår från den totala kostnaden för ut-
bildning på grundnivå och avancerad nivå, exklusive 
kostnader för uppdragsutbildning. Kostnaden ökade 
mellan 2018 och 2019 med 4,9 procent. En del av för-
klaringen är att löner och priser stigit under perioden. 
Antalet HST och HPR inkluderar, förutom utbildning 
inom universitetets takbelopp, även utbildningar med 
särskild finansiering inom ramen för statens budget 
samt avgiftsskyldiga studenter men inte uppdrags-
utbildning. Antal HST för LiU var samma 2019 
som 2018 (17 907, se Väsentliga uppgifter kapitel 7) 
medan HPR har ökat från 15 317 till 15 805. Under 
2018 sjönk antalet HPR med 2,7 procent jämfört 
med året innan. En förklaring till denna minskning 
är stängningen av Ladok i och med övergången till 
Ladok3 i december 2018, vilket innebar att vissa HPR 
inte registrerades under 2018. Dessa HPR har istället 
registrerats under 2019 vilket förklarar ökningen 
med 3,2 procent. Detta innebär att antalet HPR för 
2019 ligger på samma nivå som för 2017. För 2019 
var kostnaden för HST 97 tkr och för HPR 110 tkr, se 
tabell 2.8.

Tabell 2.8  Kostnad per helårsstudent och 
helårsprestation (tkr)

2015 2016 2017 2018 2019

Kostnad per helårsstudent 92 91 92 94 97

Kostnad per helårsprestation 105 103 103 108 110

Kostnaderna är angivna i löpande priser.

Rekrytering
Varifrån rekryterar LiU sina studenter?
Linköpings universitet är fortsatt ett riksrekryterande 
universitet där 72 procent av nybörjarna kommer från 
annat håll än Östergötland. Höstterminen 2018 (den 
senaste höstterminen för vilken det finns uppgifter 
om högskolenybörjarnas länstillhörighet vid rekryte-
ringen) kom 28 procent av högskolenybörjarna från 
Östergötlands län och 12,6 procent från de angräns-
ande länen Södermanland, Jönköping, Kalmar och 
Örebro. Sammantaget innebär detta att mer än hälf-
ten av universitetets högskolenybörjare rekryteras ut-
anför närområdet. Storstadslänen Stockholm, Skåne 
och Västra Götaland utgör en viktig rekryteringsbas 
och svarade för 21,4 procent av LiU:s högskolenybör-
jare. Övriga län stod för 11,2 procent av nybörjarna. 
Till det kommer en kategori ”Övrig rekrytering”, 
som stod för 26,8 procent av högskolenybörjarna. 
Här ingår bland annat universitetets internationella 
rekrytering.

Rekryteringsinsatser vid LiU
Studentrekryteringsarbetet vid LiU samordnas av 
Kommunikations- och marknadsavdelningen (KOM) 
och sker i nära samarbete med de 4 fakulteterna. Må-
let för nationell studentrekrytering är ”Nationell an-
del av antalet förstahandssökande till utbildningspro-
gram (hösttermin) med måltalet minst 5,5 procent.” 
Som grund för hela studentrekryteringsarbetet finns 
utbildningswebben, utbildningskatalogen, sociala me-
dier samt ett 70-tal projektanställda studentambas-
sadörer. Under året görs ett antal rekryteringsinsatser 
som syftar till att marknadsföra och synliggöra LiU:s 
kurs- och programutbud för presumtiva studenter. 
Aktiviteterna syftar till att förmedla hur och varför 
man ska välja att läsa vid Linköpings universitet.

Aktiviteter som har genomförts:
• Skolbesök. Studenter åker och besöker de gymna-

sieskolor som önskar besök.
• Populärvetenskapliga veckan. Under en höst-

vecka ordnas populärvetenskapliga föreläsningar 
riktade till gymnasielever.

• Nationella studentrekryteringsmässor. LiU deltar 
på de stora studentrekryteringsmässorna i Göte-
borg, Stockholm och Malmö. Vid dessa tillfällen 
möter studentambassadörer från LiU cirka hälf-
ten av Sveriges 3:e-årsgymnasister.

• Öppet hus. Vid ett tillfälle i Norrköping och ett 
i Linköping öppnar LiU sina dörrar och låter 
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intresserade komma på besök för att få en bild av 
LiU:s utbildningar och verksamhet.

• Skugga en student. Den som är intresserad får 
möjlighet att följa med en student i dennes var-
dag.

• Missionering/hemvändare. Studenter vid LiU 
besöker sin gamla gymnasieskola.

Utöver ovan nämnda aktiviteter genomfördes ett 
stort antal mindre event, besök, aktiviteter och före-
läsningar i syfte att rekrytera fler studenter till LiU.

LiU har trots dessa satsningar sett ett minskat 
söktryck under 2019 varför bedömningen gjorts att 
LiU behöver göra fördjupade analyser och åtgärder 
för att öka söktrycket till universitetets utbildningar.

Högskolestart bland ungdomar
Den nationella trenden är att andelen ungdomar som 
börjar högskolestudier direkt efter gymnasieskolan 
minskar. Av de som föddes 1998 hade 13 procent 
påbörjat högskoleutbildning vid 19 års ålder (uppfölj-
ningsåret 2017, Universitets och högskolors årsrap-
port 2019). Det är fortfarande relativt stora skillnader 
mellan män och kvinnor när det gäller andelen som 
påbörjar högskolestudier. Vid 21 års ålder har 38 pro-
cent av kvinnorna och 26 procent av männen påbörjat 
högskolestudier (siffrorna gäller för årskullen som 
föddes 1996, se Universitets och högskolors årsrap-
port 2019). Vad gäller 24-åringarna hade 52 procent 
av kvinnorna och 37 procent av männen påbörjat 
högskolestudier (uppföljningsåret 2017). Andelen 
som påbörjat högskolestudier vid 24 års ålder har 
varit relativt konstant under de senaste åren.

Främjad och breddad rekrytering
Linköpings universitet bedriver flera olika insatser 
som syftar till en breddad studentrekrytering. Arbetet 
följs årligen upp i LiU:s handlingsplan för Lika villkor 
och kunskap om Lika villkor sprids också bland 
studenter som deltar i studentrekryteringsaktiviteter. 
Inom området Utbildningsvetenskap finns det flera 
planer och initiativ för att främja en breddad rekry-
tering. Däribland kan nämnas planer för en erfaren-
hetsbaserad variant av Grundlärarprogrammet inrikt-
ning fritidshem med start hösten 2021. Utbildningen 
ska inkludera validering och kombineras med deltids-
tjänstgöring. Genom att inkludera fler utbildningsor-
ter i denna utbildning nås nya målgrupper, främst 
yrkesverksamma, och de med familj, som härigenom 
kan studera och samtidigt bo kvar på hemorten.

Intresse bör skapas före gymnasietiden
Som ett led i att skapa intresse för högskolestudier 
arbetar LiU-studenter kontinuerligt med läxhjälp till 
elever i grund- och gymnasieskolan för att på sikt få 
fler att välja att studera vid universitet. Två projekt 
delfinansieras av universitetet: projektet After School, 
som bedriver läxhjälp i bostadsområden i Linköping 
(Lambohov, Ryd och Skäggetorp), och projektet 

Lumink (ett samarbete mellan universitetet, Norr-
köpings kommun och Mirum Galleria) som bedriver 
läxläsning i stadsdelen Hageby i Norrköping.

För att ungdomar tidigt ska kunna komma i 
kontakt med universitetsmiljön arrangerar Tekniska 
fakulteten varje år Sommarveckan för de elever i års-
kurs 8 och 9 som vill lära sig mer om teknik och na-
turvetenskap. Vid årets upplaga deltog 200 elever och 
fakulteten strävar medvetet efter att ha en jämn köns-
fördelning hos deltagarna för att uppmuntra både 
flickor och pojkar att på sikt välja ingenjörsyrket.

Utbildningsvetenskap har under året prövat att 
skapa intresse för högre studier genom att ta emot 
Valdemarsviks kommuns åttondeklasser i syfte att 
visa på möjligheten att studera till lärare vid LiU. 
I Valdemarsviks kommun ligger utbildningsnivån 
totalt sett under riksgenomsnittet för befolkningen. 
Rekrytering av underrepresenterade grupper prövas 
på detta indirekta vis för att öka andelen studenter 
från icke-akademiska hem till LiU:s lärarutbildning-
ar. Det är också en riktad insats gentemot nyanlända, 
eftersom andelen elever som kommit som nyanlända 
är hög bland åttondeklasserna från Valdemarsvik.

Särskilt urval
Flera fakulteter arbetar med möjligheten till särskilt 
urval vid antagning. Medicinska fakulteten gör 
det på 2 olika sätt. Till Sjuksköterskeprogrammet 
reserveras 10 procent av antalet nybörjarplatser för 
särskilt urval, medan Läkarprogrammet reserverar 12 
nybörjarplatser för denna grupp. Filosofiska fakul-
teten använder särskilt urval vid HR-programmet 
och Socionomprogrammet. Inom urvalsgruppen 
gymnasiebetyg öronmärks 30 procent av platserna 
för sökande med minst 2 års arbetslivserfarenhet på 
minst halvtid.

Erfarenheterna från utbildningarna är goda. 
På HR-programmet fylls kvoten och studenterna 
presterar bra genom hela utbildningen. LiU anser att 
metoden har förbättrat grupparbeten inom socio-
nomutbildningen, då en större ålders- och erfaren-
hetsspridning bidrar till ökat antal goda lärtillfällen. 
Båda utbildningarna vittnar om att det stärkta 
arbetslivsperspektivet också ger positiva effekter i ut-
bildningen. Från och med vårterminen 2019 startade 
Socionomprogrammet en vårantagningsomgång som 
hade samma goda ansökningssiffror som höstom-
gångarna. Utbildningsvetenskap har påbörjat 
arbetet med att skapa en erfarenhetsbaserad variant 
av Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem, 
med planerad start höstterminen 2021. Tanken är att 
anordna en utbildning med 3 års yrkeserfarenhet som 
förkunskapskrav.

Riktade insatser gentemot nyanlända
Linköpings universitet fortsätter att driva projektet 
Korta vägen tillsammans med Arbetsförmedlingen. I 
projektet får deltagarna intensivundervisning i svens-
ka och möjlighet till praktikplats. Utbildningsveten-
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skap har också fått uppdrag av Arbetsförmedlingen 
att anordna en arbetsmarknadsutbildning för ara-
bisktalande nyanlända lärare och förskollärare. Vida-
re har området Utbildningsvetenskap genomfört en 
kompletterande utbildning för lärare med utländsk 
examen. Andelen studenter som söker utbildningen 
är fortsatt hög och bland de antagna finns personer 
som har avslutat projektet Snabbspåret för utländska 
lärare och förskollärare. Vid Medicinska fakulte-
ten har kompletterande utbildning genomförts för 
personer med avslutad utländsk läkarutbildning och 
utbildning till biomedicinsk analytiker. Likaså har 
fakulteten fått uppdrag av Arbetsförmedlingen att 
anordna en introduktionsutbildning för läkare med 
utländsk legitimation. 

Rekrytering av underrepresenterade grupper
Medicinska fakulteten har under året arbetat med 
att analysera de uppgifter som finns om nyantagna 
studenter och utifrån dessa formulerat förslag till 
åtgärder för att öka rekryteringen av underrepresen-
terade grupper. Analys har även skett av de uppgif-
ter som finns kring avhopp och den tid det tar för 
studenter från att de påbörjar sina studier till dess 
att de tar examen. Framför allt syns att studievalen 
inom vård- och medicinprofessioner fortfarande 
till stor del är könsbundna. Insatser har gjorts för 
att bredda rekryteringen från underrepresenterade 
grupper, till exempel för att få fler män att söka till 
Sjuksköterskeprogrammet.

Tekniska fakulteten fortsätter att arbeta med det 
tekniska basåret som ett verktyg för breddad rekry-
tering. Fakulteten stödjer ett pågående utvecklings-
projekt för att skapa en ny webbaserad förberedande 
kurs i gymnasiematematik för de studenter som står 
i begrepp att påbörja studier på Tekniska fakultetens 
utbildningsprogram.

För att få fler att våga prova utbildning inom fri-
tidshem och förskola har Utbildningsvetenskap un-
der året förberett den inledande kursen i utbildnings-
vetenskaplig kärna som kommer att ske på deltid och 
distans inom projektet Fler vägar in. En övervägande 
del av de sökande är över 35 år och saknar tidiga-
re erfarenhet av universitetsstudier. Genom denna 
satsning kan underrepresenterade grupper rekryte-
ras. Området Utbildningsvetenskap har under det 
gångna året startat förskollärarprogrammet på flera 
orter i Småland (Västervik, Hultsfred och Vimmerby). 
Genom att inkludera fler lokala utbildningsorter når 
man nya målgrupper, främst yrkesverksamma med 
familj, som kan läsa på sina respektive hemorter och 
samtidigt arbeta kvar där. Fakulteten har även fått 
förfrågningar från andra kommuner och för dialoger 
om fler samarbeten.

Under flera år har Filosofiska fakulteten erbju-
dit en kompletterande utbildning för utländska aka-
demiker, kallad Aspirantutbildning – kompletterande 
utbildning för utländska akademiker, om 60 högsko-
lepoäng. Utbildningen har antagit omkring 10 stude-

rande per år. De studenter som genomgått utbildning 
har i de flesta fall fått arbete när utbildningen är klar. 
Fakulteten har beslutat att stoppa antagningen inför 
höstterminen 2020 för att omarbeta och utveckla den 
inför antagningen höstterminen 2021.

Filosofiska fakulteten erbjuder en mångfald av 
fristående kurser som kan fungera som betydelsefulla 
”insteg” till den akademiska världen. Kurserna bidrar 
till en breddad rekrytering eftersom de attraherar 
såväl äldre som icke svenskfödda studenter.

Kvalitet och hållbarhetsperspektiv
Utbildningarnas forskningsanknytning är central
Genom att utbildningarna vid LiU har nära tillgång 
till forskning och att aktiva forskare och forskande lä-
rare deltar i undervisningen genomsyras utbildning-
arna av ett vetenskapligt förhållningssätt. Relevant 
och aktuell forskning behandlas i undervisningen 
genom att de studerande i olika kursmoment arbetar 
med vetenskapliga tidskrifter och att studenter skri-
ver självständiga arbeten inom pågående forsknings-
projekt. I många kurser, särskilt på avancerad nivå, 
lyfts frågeställningar från pågående forskningsprojekt 
in i undervisningen och vetenskapliga artiklar ingår 
i kurslitteraturen. Där det är relevant får studen-
terna tillgång till forskningsmiljöernas resurser för 
laborationer och projektuppgifter. Detta säkerställer 
en god och naturlig koppling mellan utbildning och 
forskning. Likaså arbetar studenter inom olika yrkes-
program ofta med väsentliga frågeställningar i så 
kallad praktiknära forskning. Många doktorander får 
pedagogisk utbildning och deltar aktivt i grundutbild-
ningen. Detta gör att studenter har stora möjligheter 
att ta del av aktuell forskning och få inblick i olika 
forskningsmiljöer.

Lägsta andelen avhopp
Vid jämförelse med andra svenska flerfakultetsuni-
versitet har LiU enligt Universitetskanslersämbetet 
(UKÄ:s årsrapport 2018) den lägsta andelen avhopp. 
Det visas i statistiken över andelen högskolenybörjare 
läsåret 2015/16 som var registrerade vid samma läro-
säte läsåret 2016/17. Av flerfakultetsuniversiteten har 
LiU, med sina 77 procent, högst andel ”kvarvarande 
efter 2 år” (här exkluderades inresande studenter 
samt studenter som under det första året var regi-
strerade för kurser om högst 3 högskolepoäng). Enligt 
UKÄ:s årsrapport 2019, där ovanstående studenter 
istället är inkluderade, har LiU 64 procent kvarvar-
ande studenter år 2, och ligger därmed näst högst av 
flerfakultetsuniversiteten.

Kvalitetsarbete
LiU har under 2019 fortsatt att arbeta strategiskt för 
att ytterligare utveckla den goda kvalitet som karak-
täriserar utbildningarna vid universitetet. Kvalitets-
säkringen av utbildningen vid LiU tar sin utgångs-
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punkt i den strategikarta som fastställts för LiU:s 
verksamhet.

Det nationella system för kvalitetssäkring som 
UKÄ utarbetat innefattar 4 olika komponenter: pröv-
ning av examenstillstånd, granskning av lärosätenas 
kvalitetssäkringsarbete, utbildningsutvärderingar 
samt tematiska utvärderingar. Varje lärosäte ska ut-
veckla ett kvalitetssäkringssystem som fortsättnings-
vis ska gälla för kvalitetssäkring av utbildning på 
samtliga nivåer. Under 2019 har fakulteterna fortsatt 
att implementera modellen för kvalitetssäkring på ett 
antal utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och 
utbildning på forskarnivå. Modellen är gemensam för 
samtliga fakulteter och utformad enligt de riktlinjer 
som det nationella systemet för kvalitetssäkring fö-
reskriver. Vid LiU utvärderas och anpassas modellen 
varje år så att den når upp till de syften och mål som 
är satta. År 2020 kommer kvalitetssäkringsarbetet 
vid LiU att utvärderas av UKÄ.

Fakulteterna genomför årligen verksamhets- och 
budgetdialoger med institutionerna där utvecklings-
behov och utvecklingspotential för enskilda utbild-
ningar diskuteras och identifieras. Vidare anordnar 
fakulteterna utbildningsdagar där pedagogiska 
utmaningar blir belysta och diskuterade, exempelvis 
frågor kring examination och hur studenter genom 
utbildning förbereds för arbetslivet. Kvalitetsarbetet 
är en gemensam angelägenhet för fakulteterna som 
ständigt arbetar med att nå en hög kvalitet i utbild-
ningen, något som innefattar såväl utveckling som 
avveckling av program. Genom pedagogisk utveckling 
och ett förändringsarbete anpassas verksamheten 
med målet att utbildningsuppdraget ryms inom givna 
resurser.

Under 2019 har arbetet med att tydligare inte-
grera hållbar utveckling i alla utbildningsprogram 
fortsatt. Ett särskilt beslut har fattats om åtgärder 
för tydligare integrering och uppföljning av hållbar 
utveckling inom Linköpings universitets utbildnings-
verksamhet. Studenter ska efter avslutad utbildning 
vid LiU ha kunskap om och förståelse för hur de inom 
sina professioner kan arbeta för en hållbar utveckling. 
Vidare har arbetet med Agenda 2030 inletts under 
2019 i och med att samverkansenheten utvecklade ett 
förslag till ramverk för hur, primärt, forsknings- och 
samverkansprojekt, -miljöer och/eller -plattformar 
kan illustreras och beskrivas utifrån de så kallade 
hållbarhetsmålen. Att anknyta forskning, utbildning 
och samverkan i ett och samma ramverk kan utgöra 
en viktig del i LiU:s kvalitetssäkringssystem. Det blir 
också ett verktyg för att beskriva och kommunicera 
hur LiU:s utbildning kopplar till hållbarhetsmålen, är 
forskningsanknuten samt samverkanssäkrad.

Den särskilda höjningen av ersättningsbeloppen
Höjning av ersättningsbelopp ger förstärkning i re-
surserna för varje enskild kurs inom utbildningsom-
rådena HSTJ (humaniora, samhällsvetenskap, teologi 
och juridik), undervisning samt verksamhetsförlagd 

utbildning, VFU. De ökade ersättningsbeloppen möj-
liggör en utökning av olika kvalitetshöjande åtgärder 
som exempelvis ökad lärarledd tid (föreläsningar, se-
minarier, övningar etc.), återkoppling på prestationer, 
tid för handledning, lärarbesök vid VFU med mera.

Den höjning av ersättningsbeloppen som skett är 
mycket positiv och Linköpings universitet välkomnar 
att de nu blir permanenta. På vilket sätt och i vilken 
omfattning de höjda ersättningsbeloppen kan omsät-
tas i kvalitetshöjande åtgärder är samtidigt beroende 
av hur många studenter som går den aktuella kursen 
eller det aktuella programmet. Intäkterna för språk-
utbildning, som beräknas enligt ersättningsbeloppen 
för hum/sam, är som känt låga, varför sådan utbild-
ning behöver ha en ansenlig volym helårsstudenter 
med relativt hög prestationsgrad för att kunna bära 
sina kostnader med en god utbildningskvalitet och 
lärarledd tid. 

I såväl Förskollärarprogrammet som övriga lärar-
program utgör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 
20 veckor av den totala utbildningstiden. Området 
Utbildningsvetenskap administrerar i dag cirka 130 
VFU-kurser. Vid LiU har den förstärkning som VFU 
erhållit, cirka 9 000 kr per helårsstudent (HST), i 
kombination med de medel som frigjordes till följd 
av en omorganisation under 2017, främst använts 
till mer varierade examinationsformer och besök på 
studenternas VFU-platser. Medlen används också till 
utökad kommunikation mellan skolor, samverkan 
mellan handledare och lärare vid LiU inför VFU och i 
samband med VFU-besöken, vilket bidrar till att öka 
rättssäkerheten i samband med VFU-bedömningen.

Vidare erbjuder LiU utbildning av cirka 300 
handledare per år för att säkerställa att handledarna 
har den kunskap i handledning som behövs för att 
fullgöra uppdraget med god kvalitet. LiU har även 
valt att fortsätta med en övningsskolemodell, efter or-
dinarie försöksverksamhetens slut vårterminen 2019, 
och denna är helt beroende av de extra anslagen.

Lärarutbildningen
Dimensionering av lärarutbildningen
Under året har olika åtgärder genomförts för att 
nå de uppsatta utbildningsmålen vad gäller antal 
sökande till lärarutbildningen. Trots dessa åtgärder 
nås inte de uppsatta målen, därför behöver LiU fort-
satt se över olika strategier för ökad rekrytering till 
lärarutbildningar.

För att möta ett stort regionalt behov av fler behö-
riga förskollärare bedrivs Förskollärarprogrammet 
från och med hösten 2019 såväl på Campus Norrkö-
ping som på utbildningsorterna i Småland. Utbild-
ningen blir på så sätt tillgänglig för fler studenter som 
behöver studera på hemorten.

Hösten 2018 startade en uppdragsutbildning för 
personer som är verksamma i förskolan. Utbildning-
en kombineras med pågående arbete i förskola och 
leder till en förskollärarexamen.
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För att ytterligare möta efterfrågan på utbildade 
lärare pågår utvecklingsarbete för nätbaserade 
lärarutbildningar på olika lärcentrum i och utanför 
regionen. Likaså ges studenterna information och 
vägledning om vilka ämneskombinationer som är 
efterfrågade på arbetsmarknaden.

LiU erbjuder Ämneslärarprogrammet med 
inriktning mot årskurs 7–9 både med 2 och 3 ämnen 
för att möta studenternas efterfrågan. För att möta 
det nationella behovet av ämneslärare erbjuds många 
olika ämnen inom såväl inriktning Gymnasiet som 
inom inriktning 7–9. LiU är exempelvis ett av få läro-
säten som erbjuder textilslöjd, trä- och metallslöjd 
samt filosofi.

Från och med höstterminen 2018 finns det 
möjlighet att bli 1-ämneslärare i fysik, kemi, biologi 
och teknik i kompletterande pedagogisk utbildning 
(KPU) för årskurs 7–9. Flertalet av dessa lärarstu-
derande har påbörjade studier i ytterligare ett eller 
flera undervisningsämnen. Efter antagningen får de 
vägledning i vad som krävs för att få legitimation i 
ämnen som de har påbörjade studier i.

Vidareutbildning av obehöriga lärare
På uppdrag av regeringen bedriver LiU vidareut-
bildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL). 
Utbildningen omfattar maximalt 120 högskolepoäng 
och bedrivs vid 6 lärosäten. Liksom tidigare år var 
antalet sökande till utbildningen högt. Till LiU sökte 
389 personer och 229 antogs, se tabell 2.9. Antalet 
helårsstudenter under 2019 uppgick till 128 medan 
helårsprestationerna var 99.

Tabell 2.9 Vidareutbildning av lärare i skolan
Sökande Antagna Helårsstudenter

Totalt Totalt Totalt Kv/Män (%)

2017 299 131 93 64/36

2018 325 148 94 64/36

2019 389 229 128 59/41

Utvärdering och uppföljning
Grundlärarprogrammets inriktning mot arbete i för-
skoleklass och årskurs 1–3, deltog under 2016–2017 
i UKÄ:s pilotutvärdering och fick omdömet hög kva-
litet. Med bedömargruppens kommentarer som väg-
ledning utarbetade de programansvariga, i samarbete 
med lärare, arbetslivsrepresentanter och studenter, en 
handlingsplan för åren 2017–2022 och den fastställ-
des av Styrelsen för utbildningsvetenskap. Under 
2019 har programansvariga lämnat en statusrapport 
till styrelsen om hur kvalitetsarbetet har fortskridit 
inom programmet.

Under 2018 utvärderade Universitetskanslersäm-
betet (UKÄ) Förskollärarprogrammet och Grundlä-
rarprogrammet inriktning mot arbete i fritidshem 
och inriktning mot arbete i årskurs 4–6. I början av 
2019 fick LiU omdömet hög kvalitet på samtliga 3 
utbildningar. Med utgångspunkt i den inlämnade 

självvärderingen och i bedömargruppernas utlåtande 
om respektive utbildning har ett fortsatt kvalitetssäk-
ringsarbete genomförts inom ramen för LiU:s kvali-
tetssäkringssystem. Fakultetsledning, programansva-
rig och studeranderepresentanter har mötts i dialog 
om respektive program. Dialogerna har utmynnat i 
en bedömning om vilka områden som ska priorite-
ras för det fortsatta kvalitetsarbetet. Utifrån denna 
bedömning har respektive programansvarig upprättat 
förslag till handlingsplan för varje utbildning för de 
kommande 5 åren. Handlingsplanerna har förankrats 
med lärare, studeranderepresentanter och arbetslivs-
företrädare och slutligen fastställts av Styrelsen för 
utbildningsvetenskap.

Under 2018 påbörjade UKÄ sin utvärdering av 
Ämneslärarprogrammets inriktningar årskurs 7–9 
och Gymnasiet. Även för dessa utbildningar skrevs 
omfattande självvärderingar som följde vägledningen 
från UKÄ. Under våren 2019 fortsatte utvärdering-
en med intervjuer. En bedömargrupp genomförde 
intervjuer med studenter, lärare och ledningsgrupp. 
Redovisning av dessa intervjuer skedde i slutet av 
2019. Därefter kommer omdömet att följas upp inom 
ramen för LiU:s interna kvalitetssäkringsarbete, på 
samma sätt som gjorts för Förskollärar- respektive 
Grundlärarprogrammet.

Under 2019 har LiU även varit pilotfall i Riks-
revisionens arbete med att ta fram en modell för 
att granska styrningen av Ämneslärarprogrammet. 
Under ett par dagar i augusti besökte granskare från 
Riksrevisionen Linköpings universitet och genom-
förde omfattande intervjuer med lärare, prefekter, 
utbildningsledare, controller samt ledningen för 
Utbildningsvetenskap.

Under det gångna året har ett utvecklingsarbete 
inom samtliga program genomförts för att ytterli-
gare underlätta för likvärdig bedömning inom den 
verksamhetsförlagda utbildningen. Detta har krävt 
insatser i form av utbildningar och implemente-
ringsinsatser såväl internt som för handledare ute på 
skolorna.

Försöksverksamhet med övningsskolor
Den försöksverksamhet med övningsskolor som LiU 
deltagit i sedan 2014, med samtliga studenter på 
Grundlärarprogrammet inriktning F–3, avslutades i 
juni 2019. De gamla övningsskolorna fortsätter dock 
att ta emot studenter från studentkull 2017 och 2018 
fram till och med hösten 2020. För de nya studenter-
na inom inriktningarna F–3 och 4–6 har en ny modell 
med övningsskolor tagits fram till hösten 2019.

Under försöksverksamhetens 5 år har 561 studen-
ter placerats på 24 utvalda övningsskolor i Linköping 
och Norrköping. Under läsåret 2018/2019 placerades 
studenterna hos 150 handledare där 95 av dessa hade 
genomgått handledarutbildning. Kursen Handled-
ning inom övningsskola (7,5 högskolepoäng) har getts 
ett flertal gånger under åren av försöksverksamhet. 
Det har ibland varit en utmaning för rektorerna att ge 
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tid för handledarna att gå handledarutbildningen var-
för LiU försöker utöka distansinslagen i handledar-
utbildningen för att öka tillgängligheten.

Linköpings universitet har erhållit 1 323 tkr 
per år för försöksverksamheten med övningsskolor. 
Medlen har i huvudsak använts till lönekostnader för 
projektledarens uppdrag inom försöksverksamheten 
samt ersättningar till dem som deltagit i lärar- och 
forskarutbyten, seminarier, föreläsningar, workshops 
och utvärderingar. Medlen har även använts till upp-
byggnad och bemanning av handledarutbildningen. 
För att uppnå hög kvalitet i försöksverksamheten med 
övningsskolor har lärare och forskare vid LiU haft ett 
nära samarbete med kursmentorer och förstelärare 
kring olika kursmoment och insatser ute på övnings-
skolorna. Kursmentorer, med delade uppdrag mellan 
grundskolan och LiU, har tillsammans med kursan-
svarig lärare vid LiU, varit involverade i att stötta och 
vägleda studenter och handledare i VFU-processen. 
Under VFU i matematik och svenska har lärare vid 
LiU besökt övningsskolorna och genomfört 3-parts-
samtal med handledare och student utifrån filmade 
undervisningssekvenser. Dessa samtal hade varit svå-
ra att organisera om inte flera studenter varit place-
rade på samma övningsskola. Särskilt yrkesskickliga 
lärare från övningsskolorna har hållit i verksamhets-
nära metodikinslag i kurserna. 

Läkarutbildningen
Läkarutbildningen vid Linköpings universitet håller 
högsta klass. Detta har visat sig i såväl UKÄ:s utvär-
deringar som Läkarförbundets uppföljningsenkäter 
och AT-examinationer. Läkarutbildningens tillväxt 
innebär krav på att verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU) av hög kvalitet säkerställs och att LiU rekryte-
rar, framför allt, fler kliniska lektorer och professorer. 
För att även fortsättningsvis kunna erbjuda den allra 
högsta kvaliteten i Läkarprogrammets kliniska delar 
har LiU beslutat om en decentraliserad läkarutbild-
ning med 4 studieorter (Linköping, Norrköping, 
Jönköping och Kalmar) för terminerna 6–11. Vårter-
minen 2019 genomförde de första studenterna sina 
kliniska delar på någon av de 4 studieorterna.

Antal helårsstudenter på läkarutbildningen 2019 
var 1 207, se tabell 2.7.

Samarbete gällande utbildning av läkare, klinisk 
forskning och utveckling av hälso- och sjukvården
En ekonomisk redovisning av medel för klinisk 
utbildning och forskning lämnas i tabell 6.6. I det 
regionala avtalet om läkarutbildning och forskning 
(RALF) har LiU och Region Östergötland (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 kommit överens om former för samverkan som 
rör de delar av sjukvården som är speciellt involvera-

de i åtaganden som avser utbildning, forskning och 
utveckling (universitetssjukvård). I RALF-avtalet 
regleras även hur LiU och RÖ prioriterar och fördelar 
statens ALF-ersättning samt formerna för samverkan 
kring respektive delfinansiering inom läkarutbild-
ning, klinisk forskning och utveckling.

Under 2017–2018 utvärderade Socialstyrelsen 
och Vetenskapsrådet universitetssjukvården och 
ALF-medelsanvändningen. Östergötland fick betyget 
God-hög kvalitet i de 3 utvärderingskriterierna: den 
vetenskapliga produktionens kvalitet, forskningens 
kliniska betydelse och forskningens förutsättningar. 
De medel för utveckling av klinisk utbildning samt 
forskning som Linköpings universitet får via Karolin-
ska Institutet uppgick 2019 till 767 tkr. Dessa medel 
har i huvudsak använts för följande ändamål:

• Samordning av insatser för implementering av 
den decentraliserade läkarutbildningen (450 tkr).

• Investeringar i KTC-utrustning (Kliniska trä-
ningscentra) och material för decentraliserad 
läkarutbildning i Jönköping och Kalmar (317 tkr).

De särskilda utvecklingsmedlen för läkarutbildning-
en har haft mycket stor betydelse för det fortsatta 
utvecklingsarbetet av klinisk utbildning och forskning 
inom universitetet.

Integrationssatsningar
Kompletterande utbildning för biomedicinska 
analytiker med utländsk examen
På uppdrag av regeringen anordnar LiU från och 
med höstterminen 2017 kompletteringsutbildning 
till biomedicinsk analytiker (KUB), se tabell 2.10. Ut-
bildningen syftar till att ge dem som har en utländsk 
examen möjlighet att via Socialstyrelsen få svensk 
legitimation som biomedicinsk analytiker. I den kom-
pletterande utbildningen står den svenska biomedi-
cinska analytikerns yrkesområde i fokus. Utbild-
ningen bedrivs från och med höstterminen 2017 vid 
4 lärosäten – förutom i Linköping även i Göteborg, 
Kristianstad och Uppsala. KUB vid LiU har vidare-
utvecklats från den befintliga 1-åriga kompletterings-
utbildningen som sedan 2010 ges för de med kandi-
datexamen inom biomedicin. Medicinska fakultetens 
pedagogik, problembaserat lärande (PBL), tillämpas 
till en del på den nya KUB-utbildningen. Utbildning-
en löper under 1,5 år (90 högskolepoäng), med antag-
ning enbart till höstterminen, och består av 5 kurser. 
Antagningen till KUB hanterades vårterminen 2018 
och 2019 via den ordinarie antagningsomgången. Alla 
medverkande lärosäten har samma behörighetskrav 
och både svenska 3 och engelska 6 krävs. Samtliga 
lärosäten har upplevt svårigheter med bedömningen 
av studenternas meriter och behörighet, således behö-
ver detta samordnas ytterligare.

Det tar tid att etablera en ny utbildning och att nå 
ut med information om den. Den samlade bilden är 
därför att det totala söktrycket och antalet behöriga 
sökande kommer att öka under de kommande åren, 
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i takt med att fler får kännedom om utbildningen. 
Diskussioner förs både nationellt och lokalt för bättre 
marknadsföring av utbildningen. Ledningen för 
utbildningen och Region Östergötlands samordnare 
för nyanlända har etablerad kontakt för att på ett 
tidigt stadium nå ut till individer som på sikt kan bli 
aktuella för utbildningen.

Av de studenter som antogs 2017 (8 st) har 3 
studenter klarat av hela programmet. Hösten 2018 
antogs 5 studenter och 4 av dessa har påbörjat VFU 
under 2019. Hösten 2019 antogs 10 studenter och 9 
av dessa är fortfarande aktiva i programmet.

Höstterminen 2019 har kostnaderna ökat jämfört 
med 2018 då ytterligare moment för att stärka de 
språkliga svårigheter som observerats lagts till.

Kompletterande utbildning för 
läkare med utländsk examen
På uppdrag av regeringen anordnar LiU komplette-
rande utbildning, som omfattar högst 120 högskole-
poäng, för personer med avslutad utländsk läkar-
utbildning. Utbildningen har givits i nuvarande regi 
och format sedan 2009 och Medicinska fakultetens 
pedagogik med problembaserat lärande (PBL) har 
tillämpats. Utbildningen löper under ett läsår med 
antagning enbart till höstterminen och består av 
4 kurser inklusive en kurs i samhälls- och författ-
ningskunskap. Godkänd examination ger underlag 
för Socialstyrelsen att fatta beslut om att kunna 
påbörja allmäntjänstgöring, AT.

Medicinska fakultetens erfarenheter av tidigare 
kompletterande kurser för läkare med utländsk exa-
men är goda, vilket också illustreras med resultaten 
från denna utbildning. Kompletterande utbildning 

för dessa läkare förkortar tiden till legitimering. Tidi-
gare utvärderingar från Högskoleverket, Riksrevision-
en och Universitetskanslersämbetet har varit positiva. 
En genomgripande utvärdering och uppföljning av 
den kompletterande utbildningen för läkare via Ka-
rolinska Institutet 2016, visar också på goda resultat. 
Andelen godkända studenter har varierat under åren, 
och har under senare år visat mycket positiva resultat 
med 21 av 21 studenter (100 procent) godkända 2017, 
18 av 21 studenter (86 procent) 2018 och 21 av 21 stu-
denter (100 procent) 2019. Utbildningen bedrivs, för-
utom vid LiU, även vid Karolinska Institutet (KI) och 
Göteborgs universitet och från och med 2018 även vid 
universiteten i Lund och Umeå. Antalet sökande till 
utbildningarna i Sverige har stadigt ökat de senaste 
åren. 2019 sökte 65 med Linköpings universitet som 
förstahandsalternativ, se tabell 2.10. 

Resultatet av utbildningarna följs upp konti-
nuerligt och som slutresultat eftersträvas, förutom 
godkänd utbildning, att deltagaren kommit i arbete 
och blivit legitimerad. Då detta sker flera år efter ut-
bildningens slut finns svårigheter kring redovisning-
en, men uppföljning av detta har ändå gjorts via KI:s 
utvärdering. Resultaten följs också upp nationellt 
inom ramen för det samarbete som bedrivs mellan 
universiteten kring denna utbildning.

Eftersom grupperna är mindre än i den ordinarie 
läkarutbildningen är denna utbildning resurskrävan-
de. Studentgruppen är mer heterogen och undervis-
ningen mer individualiserad för att kunna genomför-
as på den relativt korta tid ett läsår utgör. Det ingår 
en stor andel verksamhetsförlagd utbildningstid. För 
uppgifter om kostnader, se tabell 2.11.

Tabell 2.10  Uppgifter om studenter för kompletterande utbildning för lärare och läkare 
samt biomedicinska analytiker med utländsk examen

Lärare Läkare Biomedicinska analytiker

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Sökande 68 91 142 97 94 65 42 30 50

Antagna 34 46 94 21 22 21 8 5 10

Helårsstudenter 36 41 57 19 21 21 2 7 8

 Helårsstudenter kvinnor/män (%) 95/5 91/9 86/14 54/46 44/56 39/61 100/0 87/13 48/52

Antal som genomgått utbildningen  
med godkänt resultat 18 18 14 21 18 21 0 0 3

Antal som avbrutit studierna 15 6 8 0 3 0 0 0 0

Tabell 2.11  Kostnader för kompletterande utbildning för lärare och läkare samt 
biomedicinska analytiker med utländsk examen

Lärare Läkare Biomedicinska analytiker

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Kostnader (tkr) 2 674 2 674 5 002 4 750 5 260 5 332 1 000 1 137 1 110

 varav planering (tkr) 89 89 342 641 710 693 57 150 150

 varav antagning (tkr) 225 225 208 161 179 160 20 20 20

 varav validering (tkr) 420 420 311 318 352 373 0 0 0

 varav undervisning (tkr) 1 880 1 880 3 775 1 644 1 820 1 866 683 727 730

 varav VFU (tkr) 60 60 366 1 986 2 199 2 240 240 240 210

27Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Linköpings universitet årsredovisning 2019



Kompletterande utbildning för 
lärare med utländsk examen
På uppdrag av regeringen bedriver LiU Komplette-
rande pedagogisk utbildning för lärare med utländsk 
examen (ULV). Utbildningen får högst omfatta 120 
högskolepoäng. Den nationella ledningsgruppen, som 
består av de 6 lärosäten som bedriver utbildningen, 
träffas kontinuerligt. Antalet sökande och antagna 
har ökat jämfört med tidigare år. Under föregående 
år sökte 91 personer utbildningen och 46 antogs, 
medan motsvarande siffror 2019 var 142 respektive 
94. En förklaring till ökningen är att LiU numera 
har möjlighet att anta personer som har utbildning 
i ett skolämne men saknar lärarutbildning och har 
högst 120 högskolepoäng kvar till examen. En annan 
förklaring till ökningen är att fler personer har av-
slutat arbetsmarknadsutbildningen Snabbspåret för 
utländska lärare och förskollärare och merparten av 
dessa behöver komplettera studierna efter utbildning-
ens genomförande.

Totalt omfattade ULV 57 helårsstudenter. Under 
verksamhetsåret har 14 personer tagit examen medan 
8 personer har avbrutit utbildningen, se tabell 2.10. 
Anledningarna till avbrutna studier är främst famil-
jeskäl, samt att personen i fråga har fått legitimation 
eller arbete. Utbildningen är individuellt planerad 
och varierar i längd beroende på den utländska lärar-
utbildningen och yrkeserfarenheter. 

Det finns 2 grupper av studenter inom utbild-
ningen. Det är dels de som behöver en svensk 
lärarexamen för att få lärarlegitimation, dels de som 
behöver komplettera enligt Skolverkets anvisningar 
för att få en lärarlegitimation. Under det gångna året 
har också de klasslärare som har en 2-årig eftergym-
nasial utbildning möjlighet att hos Skolverket ansöka 
om en kompensationsåtgärd. Legitimationsreformen 
är komplex och detta medför att behovet av kvalifi-
cerad studievägledning är stort både före och under 
utbildningen.

Uppföljning av samtliga studenters studieplane-
ring och prestationer görs i slutet av varje termin och 
om det finns behov ges extra stöd. Programansvarig 
utbildningsledare träffar kontinuerligt kursansvariga 
lärare, studievägledare, studierektorer och studenter 
för uppföljning av utbildningen. Exempel på åtgär-
der som satts in under det gångna året är språkstöd i 
kurser och extra ersättning för handledningen under 
den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. 
Uppföljningen visar också att antalet nyanlända har 
ökat i utbildningen och för dem som har haft behov 
av extra språkstöd har kurs i svenska anordnats samt 
möjlighet att delta i språkverkstäder. 

Bedömning av reell kompetens
Under 2017–2018 har ett valideringsprojekt pågått 
vid LiU. Syftet har varit att kartlägga och förbättra 
processer och systemstöd när det gäller att bedöma 
reell kompetens som grund för högre studier samt att 

validera kunskaper som kan tillgodoräknas i kom-
mande studier. Grunden var det uppdrag som kom i 
regleringsbrevet inför 2016 och som handlade om att 
utveckla validering inom högskolan. Som ett resultat 
av detta projekt beslutades det i december 2018 att 
införa en ny process vid LiU, med en central ingång 
för ärenden som rör validering för tillgodoräknan-
den. Beslutet berörde också en gemensam funktion, 
så kallad valideringssamordnare, samt införande av 
ett gemensamt systemstöd som stödjer ärendehan-
teringen. I juni 2019 startade ett implementerings-
projekt för att genomföra den nya processen. Under 
hösten 2019 har projektet arbetat med att beskriva 
processen samt implementering och systemutveckling 
tillsammans med IT-avdelningen. Den nya processen 
beräknas vara genomförd i slutet av 2020.

Linköpings universitet har valt att just för 
tillfället fokusera på validering av tillgodoräknande-
ärenden, då denna process upplevs ha den största 
förbättringspotentialen. Validering för behörighets-
bedömning fungerar relativt väl och i denna del görs i 
nuläget ingen förändring.

LiU var på flera sätt delaktigt i Universitets- och 
högskolerådets, UHR:s pilotverksamhet. Universi-
tetet deltog i 2 samverkansprojekt samt ett projekt 
kring validering av utländsk utbildning.

Tillträde till läkarprogram
LiU hade huvudansvaret för det projekt som avsåg till-
träde till läkarprogrammen. Detta projekt tilldelades 
4 398 tkr under 2017 och 2018. Ytterligare 6 universi-
tet (Karolinska Institutet, Göteborgs, Lunds, Umeås, 
Uppsalas och Örebro universitet) deltog. Syftet med 
detta projekt var att kartlägga nuvarande processer 
och undersöka möjligheten att skapa en samordning 
av bedömningen av reell kompetens, den som handlar 
om särskild behörighet för tillträde till läkarprogram-
men, termin 1. Bedömningen kunde därmed bli mer 
enhetlig och förutsägbar för de sökande samt leda till 
effektivisering och samsyn vid lärosätena. Projektet 
arbetade fram en gemensam process och en gemen-
sam praxis för behörigheter. Projektet arbetar nu sam-
ordnat med bedömning av särskild behörighet vilket 
innebär att lärosätena gör bedömning av alla obehö-
riga sökande till läkarprogrammen åt varandra, med 
särskilt fokus på sökande som inte har formell kom-
petens. Erfarenheterna från projektet är mycket goda 
och fortsatt samarbete har genomförts enligt samma 
mall under 2019. Samarbetet beräknas fortsätta inom 
ordinarie linjeverksamhet från och med 2020.

Validering inom ingenjörsutbildningar
Kungliga Tekniska högskolan (KTH) hade huvudan-
svaret i ett projekt avseende validering inom ingen-
jörsutbildningar. Där deltog även Chalmers tekniska 
högskola, Högskolan i Borås samt Linköpings uni-
versitet. Projektet var tilldelat 3 050 tkr samt möjligt 
tillägg på 750 tkr för konsultarvode. Syftet var att 
inom projektet utveckla process- och metodstöd för 
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validering av generiska ingenjörsfärdigheter, utveckla 
process- och metodstöd för validering av specialist-
kunskaper inom ingenjörsutbildningar samt verka för 
att ett processägarskap utses på respektive lärosäte 
för fortsatt förvaltning vid projektets slut. Projektet 
förlängdes under 2019 och slutrapporten lämnas 
vid årsskiftet 2019/2020. Arbetet har resulterat i en 
metod för validering som nu prövats i ett antal pilot-
ärenden vid KTH. Trots att Chalmers, Borås och LiU 
under 2019 inte haft några ärenden kommer metoden 
att implementeras av lärosätena.

Validering av lärarutbildning
Under 2018 avslutades ett projekt som syftade till att 
säkerställa en erkännandeprocess för personer som 
saknar utbildningsdokumentation, så att dessa perso-
ner ska ha möjlighet att erhålla lärarlegitimation ge-
nom kompletterande utbildning inom utländska lära-
res vidareutbildning (ULV), och i förekommande fall 
inom vidareutbildning av obehöriga lärare (VAL). En 
valideringsmodell utvecklades för att pröva kunska-
per hos personer med 2-åriga klasslärarutbildningar 
där det saknas nödvändig utbildningsdokumentation. 
Under det gångna året har diskussioner förts mellan 
Skolverket och den nationella ledningsgruppen för 
ULV om hur en handläggningsordning kan upprättas 
då dessa personer ansöker om lärarlegitimation. 

Inom lärarutbildningen har arbete med reell 
kompetens även utförts på andra sätt:

• Regeringen har gett 7 universitet och högskolor, 
däribland Linköpings universitet, i uppdrag att 
arbeta med insatser som ska resultera i effektiva 
och ändamålsenliga utbildningsvägar till lärar- 
och förskollärarexamen. I uppdraget ingår att 
utveckla och använda metoder för bedömning 
och validering av reell kompetens.

• Linköpings universitet har tillsammans med Gö-
teborgs, Stockholms och Umeås universitet under 
det gångna året ingått i en grupp som påbörjat ar-
betet med att ta fram en modell för validering av 
kompetenser för grundlärare med inriktning mot 
fritidshem. Vidare ingår det i uppdraget att bistå 
andra universitet och högskolor med information 
om hur bedömning av reell kompetens kan göras 
och hur kompletterande kurser kan utformas. 

• Linköpings universitet har på uppdrag av 
Skolverket (Lärarlyftet) under det gångna året 
anordnat behörighetsgivande kurser inom teknik 
åk 1–3 och åk 4–6 och svenska som andraspråk 
åk 4–6. I Skolverkets uppdrag ingår att erbjuda 
de antagna en möjlighet till validering för tillgo-
doräknande. För att antas till utbildningen krävs 
att den antagna har lärarexamen, anställning i en 
skola och undervisningserfarenhet i ämnet.

• Linköpings universitet har också startat en 
uppdragsutbildning inriktad mot Förskollärar-
programmet, 210 högskolepoäng. Kommunerna i 
regionen är uppdragsgivare. Under utbildningens 
gång får de studerande möjlighet att få sin reella 
kompetens prövad.

Studentinflytande/studentsamverkan
Studenterna vid Medicinska fakulteten företräds av 
studentkåren Consensus, vid Tekniska fakulteten 
av LinTek och vid Filosofiska fakulteten och Utbild-
ningsvetenskap av StuFF.

För Linköpings universitet är studenternas 
möjlighet att påverka sin utbildningssituation och 
arbetsmiljö en prioriterad fråga, det har den all-
tid varit. Det gäller såväl enskilda studenters som 
studentkårernas möjlighet att påverka. Studenternas 
företrädare erbjuds att delta i beslutande och be-
redande organ inom universitetet. Det gäller såväl 
tillfälliga projekt som etablerade nämnder, styrelser 
och förankringsgrupper. Vid LiU finns därutöver 
sedan länge etablerade mötesformer som möjliggör 
en förtroendefull och återkommande dialog mellan 
studenternas företrädare och såväl den akademiska 
som den administrativa ledningen vid universitetet.

Studentkårerna redovisar årligen sin verksamhet 
till LiU. Redovisningen visar att studentkårerna full-
följer det uppdrag de har fått på ett bra sätt.

Under 2019 har studentkårerna beviljats förnyad 
kårstatus för de kommande 3 åren.

Studentkårerna har under året arbetat med att ta 
fram förutsättningar för studeranderepresentation i 
form av riktlinjer som beskriver studenternas rätt till 
inflytande och representation, studentkårernas ansvar 
att utse studeranderepresentanter, samt universitetets 
ansvar och åtgärder för att skapa förutsättningar för 
studentinflytande vid LiU. Ett annat av årets stora ar-
betsområden för studentkårerna har varit studenters 
arbetsmiljö och ett huvudområde inom detta har varit 
psykisk hälsa, där studentkårerna skapat en enkät 
som hjälpt dem att kartlägga anledningarna till varför 
det blir allt vanligare att studenter mår psykiskt då-
ligt. Resultatet av enkäten har studentkårerna sedan 
använt i sitt förebyggande arbetsmiljöarbete.
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L inköpings universitet har framgångsrika och 
starka forskningsmiljöer inom samtliga fakul-
teter. De kärnvärden som anger riktningen för 

forskningen, är ”nytänkande”, ”gränsöverskridande”, 
”resultatorientering” och ”konkurrensmedvetenhet”.

Utmärkande för LiU är ambitionen och förmå-
gan att med ett mång- och tvärvetenskapligt perspek-
tiv ta sig an frågeställningar som är vetenskapligt 
fruktbara och söka lösningar på samtidens stora 
utmaningar. I tider då vetenskapliga fakta alltmer 
ifrågasätts är det dessutom viktigt att forskningen vid 
LiU präglas av god forskningssed med största möjliga 
tillgänglighet och transparens i hela forskningspro-
cessen, så kallad Open Science.

Forskning – mål och indikatorer
Universitetets strategiska mål för forskningen är att 
”skapa och sprida forskningsresultat med interna-
tionell genomslagskraft.” Detta ska ske genom att: 
”Stärka och utveckla internationellt slagkraftiga 
forskningsmiljöer som även tar ansvar för utbildning 
och samverkan.”

Följande 2 indikatorer med måltal är fastställda 
av universitetsstyrelsen:

• Fältnormaliserat citeringsindex, med måltalet 
minst 1,15.

• Andel externa medel från Vetenskapsrådet (VR), 
med måltalet minst 7 procent i medelvärde de tre 
senaste åren.

Fältnormaliserat citeringsindex
Den första indikatorn är fältnormaliserat citerings-
index med måltalet minst 1,15, baserat på Vetenskaps-
rådets underlag för ”Fördelning av forsknings-
resurser” till regeringen. LiU har sedan 2010 haft 
en positiv utveckling, från 0,96 till 1,16 som är det 
senaste utfallet baserat på publiceringsperioden 
2015–2018 inför fördelningsunderlaget för år 2020. 

Andel externa medel från Vetenskapsrådet
Den andra indikatorn handlar om hur framgångsrikt 
LiU är i att attrahera externa medel i förhållande till 
andra lärosäten. LiU:s andel av externa medel från 
Vetenskapsrådet har under perioden 2017–2019 ökat 
från 6,2 procent till 6,4 procent. Bidragen är ofta fler-
åriga och varierar därmed över åren, varför LiU har 
valt att använda ett medelvärde över 3 år. Måltalet 
är 7 procent, vilket inte uppnåtts under den senaste 
3-årsperioden.

Forskningsfinansiering
Finansiering av forskning skiljer sig från finansiering 
av utbildning då den vid sidan av anslagsfinansiering 
från regering och riksdag till stor del utgörs av exter-
na medel från till exempel forskningsråd, stiftelser, 
svenska organisationer och EU, se figur 3.1 och 3.2.

Linköpings universitet har sedan det grundades 
varit framgångsrikt i att etablera samarbeten med 
industri och omgivande samhälle och har därmed fått 
betydande extern finansiering av främst tillämpnings-
nära forskning.

Grunden för LiU:s förmåga att attrahera externa 
forskningsmedel är de basanslag från regering och 
riksdag som behövs för att finansiera infrastruktur vid 
universitetet, utbildningen på forskarnivå samt den 
fria grundforskningen. Det låga basanslaget, jämfört 
med andra jämförbara universitet, missgynnar LiU 
och innebär ett allt svårare utgångsläge, trots att LiU 
lyckats få en hög andel externa medel under senare år.

Under året erhöll Linköpings universitet totalt 
2 409 mnkr i intäkter för forskning och utbildning på 
forskarnivå under året, vilket är en ökning med cirka 
4 procent jämfört med 2018 då forskningsintäkterna 
uppgick till 2 308 mnkr, se figur 3.1.
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Figur 3.1
Totala intäkter för forskning och utbildning på forskarnivå 
(mnkr)

Under 2019 ökade de totala forskningsintäkterna med 101 mnkr (4 %) och 
steg till 2 409 mnkr. Anslagsintäkterna ökade med 1 % (13 mnkr) medan 
bidragsintäkterna ökade med 6 % (69 mnkr) och avgiftsintäkterna med 1 % (19 
mnkr). Jämför man hela 5-årsperioden är den totala intäktsökningen 15 %. Dock 
är andelen anslagsfinansierad forskningsverksamhet relativt stabil och stod 
2019 för 42 %, medan 58 % av forskningen finansierades av externa medel 
såsom bidrag och avgifter. Notera att finansiella intäkter (2019: 1,7 mnkr) inte är 
inkluderade i diagrammet ovan.
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Figur 3.2
Bidragsfinansierad forskning (mnkr)

Fortfarande är forskningsråden största finansiärerna och står för en tredjedel 
av de totala bidragsintäkterna. Procentuellt sett har bidrag från EU ökat mest 
(28 %). Forskningsråden står tillsammans även för den största monetära 
ökningen med 33 mnkr (9 %).
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Bidragsintäkterna för forskning har under 2019 ökat 
med 6 procent och nådde 1 230 mnkr under 2019, se 
figur 3.2. Forskningsråden, med Vetenskapsrådet i 
spetsen, står alltjämt för en tredjedel av bidragsintäk-
terna och ökade med 6 procent under 2019, jämfört 
med 2018.

 Den största enskilda finansiären 2019 efter 
Vetenskapsrådet var liksom, föregående år, Wallen-
bergstiftelserna med bidragsintäkter på 144 mnkr 

(+13 procent). Vinnova ökade med 15 procent till 
133 mnkr. Den största ökningen procentuellt sett, ut-
gjordes av bidrag från EU-kommissionen som ökade 
med 28 procent.

Stora bidrag och belönade forskare
Flera forskare vid LiU fick under 2019 större anslag 
eller belönades på andra sätt. Nedan visas exempel på 
framgångsrika forskningsprojekt och utmärkelser:

• Vid Vetenskapsrådets stora utdelning av bidrag 
fick 27 forskare från LiU sammanlagt 97 mnkr. 
Professor Markus Heilig fick till exempel 9 mnkr 
till sin forskning om alkoholberoende och 
professor Håkan Olausson drygt 7 mnkr till sin 
forskning om social hudberöring och människans 
smärtsignalering.

• Andra större anslag gick till professor Per 
Hammarström för hans forskning kring protein-
aggregering och sjukdomar (4,8 mnkr), till 
universitetslektor Anna Bredström för hennes 
forskningsprojekt kring hur dagens medicinska 
forskning söker efter genetiska skillnader i olika 
etniska grupper (11 mnkr) samt till postdoktor 
Jacob Habinek för ”En datorbaserad textanalys av 
Nobelprisets tilldelande” (4,2 mnkr).

• Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse delade ut 
34 mnkr vardera till professor Håkan Olausson 
för forskning kring snabb smärtlindring och till 
universitetslektor Feng Gao för utveckling av nya 
material för solceller och lysdioder.

• Professorerna Anders Ynnerman, Erik G Larsson 
och Igor Abrikosov tilldelades vardera 18 mnkr 
och utsågs till Wallenberg Scholars. Professor 
Markus Heilig utsågs till Wallenberg Clinical 
Scholar och fick 15 mnkr i forskningsanslag.

• Vilka blir konsekvenserna av införandet av 
artificiell intelligens i vårt samhälle? Professor 
Nicolette Lakemond samt professor Ericka John-
son fick sammanlagt 12 mnkr inom det nationella 
forskningsprogrammet WASP-HS (Wallenberg 
Artificial Intelligence, Autonomous Systems and 
Software program – Humanities and Society).

• Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 
(Forte) delade sammanlagt ut 27 mnkr till 5 
LiU-forskare för deras forskning om arbets-
liv och åldrande. De 5 är professor Andreas 
Motel-Klingebiel, professor Mathilda Björk, pro-
fessor Per Nilsen, biträdande professor Michael 
Rosander och professor Mary Rudner.

• LiU:s inriktning mot tvärvetenskap belönades 
rikligt när Stiftelsen för strategisk forskning gav 
anslag till 6 forskningsprojekt i gränsytan mellan 
medicin och teknikvetenskap. Av dessa drivs 3 av 
LiU-forskare (professor Karin Wårdell, biträdan-
de professor Daniel Aili och professor Magnus 
Berggren).

• Från Hjärnfondens särskilda utlysning för forsk-
ning om Alzheimers sjukdom fick biträdande 
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professor Martin Hallbeck 3 mnkr och professor 
Per Hammarström 6 mnkr för fortsatt forskning.

• Riksbankens Jubileumsfond delade ut bidrag 
till 3 forskare inom humaniora och samhällsve-
tenskap. Biträdande universitetslektor Jonathan 
Josefsson fick närmare 4,4 mnkr för att undersö-
ka ungas närvaro inom globala institutioner, som 
FN. Carin Franzén fick 3,7 mnkr för projektet 
”En annan humanism: Kvinnliga tidigmoderna 
fritänkare och subjektivitetens gränser”. Uni-
versitetslektor Maria Brandén fick 2,6 mnkr för 
projektet ”Betydelsen av skolval, segregation och 
organisationsformer för skolors arbetsmiljö”.

• 6 forskare fick sammanlagt 14 mnkr från Cancer-
fonden. Störst anslag fick professor emeritus 
Anders Blomqvist till sin forskning om mekanis-
mer i centrala nervsystemet som kan ligga bakom 
avmagring vid inflammation och cancer.

• För att kunna diagnostisera demenssjukdomar 
med hjälp av lysande spårarmolekyler som upp-
täcker skadliga proteiner i hjärnan fick professor 
Peter Nilsson och hans forskargrupp 7,5 mnkr 
från National Institutes of Health (NIH, USA).

• Kläder som kan ge användaren en mekanisk, och 
kännbar, feedback är ett projekt som beviljades 
forskningsmedel inom EU:s Horizon 2020. Uni-
versitetslektor Edwin Jager vid LiU fick cirka 7 
mnkr för sin forskning kring ”textila muskler”.

• Läraren och formgivaren Chandra Ahlsell vid 
Campus Lidingö fick tillsammans med Anna 
Lovisa Holmquist Nordens största formgivnings-
pris – Bruno Mathsson-priset.

• Biträdande professor Christopher Sjöwall blev 
årets lokala Fernströmpristagare för sin forskning 
om en reumatisk sjukdom som kan drabba flera 
olika organ samtidigt. Eric K Fernströms pris 
delas ut till yngre särskilt lovande och framgångs-
rika forskare vid medicinska fakulteter i Sverige.

• Biträdande universitetslektor Eleni Stavrinidou, 
vid Laboratoriet för organisk elektronik, fick ta 
emot priset L’Oréal-Unesco For Women för sin 
forskning kring elektroniska växter.

Vetenskapliga publikationer 
och citeringar
Som komplement till en kvalitativ utvärdering av 
forskningsresultat redovisas här mängden vetenskap-
liga publikationer och deras genomslag. Till detta 
används olika bibliometriska metoder som dels mäter 
antalet vetenskapliga artiklar, dels deras genomslags-
kraft i form av citeringar. Ett sätt att mäta citeringar 
är att jämföra lärosätens citeringar med ett världsge-
nomsnitt inom varje forskningsområde, fältnormali-
serat citeringsindex. Dessutom visas sampublicering-
ar med utländska lärosäten per land som en indikator 
på LiU:s internationella samarbeten.

LiU publicerar examensarbeten, huvuddelen av 
licentiat- och doktorsavhandlingarna och många 
andra vetenskapliga publikationer genom Linköping 
University Electronic Press. Dessa är direkt sökbara 
och tillgängliga i fulltext via internet.

Initiativen fortsätter för att påskynda och för-
enkla övergången till öppen tillgång till vetenskapliga 
publikationer. Den så kallade Plan S lanserades av eu-
ropeiska forskningsfinansiärer hösten 2018 (Science 
Europe) men har under 2019 reviderats. Tanken är 
att från och med 2021 ska alla vetenskapliga publika-
tioner, som redovisar resultat från forskning som är 
finansierad av de anslutna forskningsfinansiärerna, 
vara både öppna och tillgängliga. Under 2019 har 
också Kungliga biblioteket, inom ramen för sitt reger-
ingsuppdrag att samordna arbetet för öppen tillgång, 
slutrapporterat från 5 utredningar. Där ges 16 rekom-
mendationer för att stödja omställningen till ett öppet 
tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem. Av de 
artiklar som LiU har publicerat år 2015–2019 finns 
56 procent öppet tillgängliga i dagsläget.

Publikationer och citeringar
Refereegranskade publikationer avser artiklar och 
forskningsöversikter som genomgått granskning av 
oberoende forskare och som presenterar nya insikter 
i vetenskaplig form. Antalet publikationer redovisas i 
vissa fall ofraktionaliserat, det vill säga att det är anta-
let hela publikationer som räknas oavsett antal med-
författare. I andra fall är det mer lämpligt att redovisa 
fraktionaliserade siffror, vilket tar hänsyn till antalet 
medförfattare och följaktligen ger en lägre siffra.

Mängden refereegranskade publikationer är en 
indikator på vetenskapsområdets storlek vid LiU och 
dessa visas i tabell 3.3. Då antalet vetenskapliga pu-
bliceringar för 2019 inte är slutgiltigt kommenteras 
utvecklingen från år 2015 till 2018. Som framgår av 
tabell 3.3 har antalet refereegranskade vetenskapliga 
artiklar under denna tidsperiod ökat från 2 139 till 
2 259 artiklar, vilket motsvarar en ökning på lite min-
dre än 6 procent. Ökningen av publicerade artiklar 
har främst skett inom det medicinska vetenskapsom-
rådet, och inom det tekniska vetenskapsområdet.

Publiceringstraditionerna skiljer sig åt såväl mel-
lan olika vetenskapsområden som inom ett och sam-
ma vetenskapsområde. Inom det humanistisk-sam-
hällsvetenskapliga området sker publiceringen ofta i 
form av monografier och antologier, vilket innebär en 
lägre publiceringsgrad än vid tidskriftsartiklar. Även 
böcker, kapitel och konferensbidrag, som inte nöd-
vändigtvis är referee granskade, redovisas i tabell 3.3.

Ett sätt att mäta citeringsgrad är att inom varje 
forskningsområde jämföra andel citeringar med ett 
världsgenomsnitt inom varje forskningsfält och även 
andelen högciterade publikationer. För Linköpings 
universitet har andelen högciterade artiklar, som 
tillhör de 10 procent mest citerade, varit mellan 12 
procent och 14 procent under åren 2015–2018.
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Tabell 3.3 Refereegranskade vetenskapliga artiklar samt böcker, bokkapitel och konferensartiklar 2015–2019
2015 2016 2017 2018 2019

Vetenskapsområde

Hum-sam

 Refereegranskade tidskriftsartiklar 461 430 452 454 (399)

 Böcker 27 18 23 17 (17)

 Kapitel 216 193 187 215 (145)

 Konferensartikel 13 15 9 1 (3)

Medicinskt

 Refereegranskade tidskriftsartiklar 924 989 963 986 (888)

 Böcker 4 1 0 0 (1)

 Kapitel 26 19 14 16 (8)

 Konferensartikel 21 8 10 6 (1)

Tekniskt

 Refereegranskade tidskriftsartiklar 875 930 921 914 (931)

 Böcker 7 11 4 5 (9)

 Kapitel 71 55 34 35 (11)

 Konferensartikel 220 256 250 166 (66)

Totalt 1

 Refereegranskade tidskriftsartiklar 2 139 2 227 2 226 2 259 (2 121)

 Böcker 36 28 27 22 (27)

 Kapitel 301 257 227 262 (159)

 Konferensartikel 249 269 265 173 (70)

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 2019 avser 
registreringar i DiVa per 17 januari 2020, varför de ska ses som preliminära. På grund av eftersläpning i inrapporteringen väntas det verkliga antalet för 2019 öka. Detta är 
skälet till att även 2018 års siffror ändrats jämfört med Årsredovisningen 2018, där dessa fortfarande var preliminära.

Källa: DiVa (Digitala Vetenskapliga Arkivet: Databas för refereegranskade nationella och internationella vetenskapliga publiceringar).

Figur 3.4
Karta över länder med lärosäten som forskare vid Linköpings universitet sampublicerat med under 2019

Källa: Clarivate Analytics Web of Science, Publikationstyp: Articles, Reviews. Karta skapad i Googlecharts, icke-kommersiellt bruk.
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Sampubliceringar med utländska lärosäten
Andelen vetenskapliga artiklar som är författade av 
forskare från LiU, tillsammans med internationel-
la författare, är ett intressant mått på utvecklingen 
av LiU:s internationella forskningssamarbeten. 
I figur 3.4 har de länder markerats där det skett 
sampublicering.

Baserat på ofraktionaliserad redovisning var an-
delen LiU-artiklar med internationell författarkrets 
61 procent under 2019. Denna andel har ökat stadigt 
under de senaste 10 åren med 1–3 procentenheter 
årligen och ökningen under 10-årsperioden återfinns 
inom samtliga vetenskapsområden. Tekniskt veten-
skapsområde har under perioden legat högst med 66 
procent 2019, medan övriga områden haft en andel 
runt 50 procent de senaste 3 åren.

LiU sampublicerar med ett stort antal länder 
och denna bas av samarbetsländer är relativt stabil. 
Tabell 3.5 visar de länder med vilka flest sampublika-
tioner skett under 2019. Totalt har LiU sampublicerat 
med forskare från 88 olika länder. USA är fortsatt 
en huvudsaklig samarbetspartner, då sampublice-
ringar med USA är runt 50 procent fler än för det 
land med vilket LiU har näst flest sampubliceringar, 
Tyskland. Kina är det land som LiU har ökat sam-
publikationerna med allra mest, sett till de större 
samarbetsländerna.

Tabell 3.5 Sampublicering 2019
Land Antal sampubliceringar  

med LiU 2019
Ökning jämfört  

med 2015
1 USA 333 37 %
2 Tyskland 224 27 %
3 Kina 223 159 %
4 Storbritannien 210 37 %
5 Norge 146 66 %
6 Australien 141 70 %
7 Nederländerna 122 22 %
8 Spanien 119 45 %
9 Frankrike 115 53 %

10 Danmark 115 15 %

Tabellen visar de länder med vilka LiU har sampublicerat under 2019. Av totalt 
88 länder är dessa de 10 länder, med vilka forskare vid LiU sampublicerat 
flest artiklar. Detta är begränsat till länder som finns representerade i minst 3 
publikationer. Tabellen visar även ökningen i antalet sampubliceringar 2019 
jämfört med 2015.
Källa: Clarivate Analytics Web of Science, Publikationstyper: Article, Reviews, Letters.

Kostnad per refereegranskad 
vetenskaplig publikation
Mellan åren 2015 och 2019 har de totala kostnaderna 
för forskning ökat från 2 112 mnkr till 2 319 mnkr, 
vilket motsvarar en ökning på 10 procent. Antalet 
vetenskapliga refereegranskade artiklar under samma 
period har ännu inte visat någon ökning enligt de 
preliminära uppgifterna för 2019 på 2 121 artiklar, 
jämfört med 2 139 för 2015. Antalet artiklar 2019 
förväntas dock öka, eftersom eftersläpningen i in-
rapporteringen brukar påverka antalet med cirka 10 
procent. Detta medför att kostnaden per publikation 

kommer att minska för 2019 när alla publikationer 
finns registrerade. Med det inberäknat visar tabell 
3.6 att kostnaden per refereegranskad artikel ligger 
relativt konstant över åren.

Tabell 3.6  Kostnad per refereegranskad vetenskaplig 
publikation (tkr)

2015 2016 2017 2018 2019

Totalt  988     964     965     973     (1 096)    

Kostnaden per publikation är beräknad som kvoten av forskningskostnaderna 
och antalet vetenskapliga publikationer (ofraktionaliserade artiklar) enligt 
tabell 3.3. Notera att antalet publikationer för 2019 är preliminärt på grund 
av eftersläpning i inrapportering av uppgifter, varför siffran väntas öka och 
därmed sänka kostnaden. Därför har även 2018 års siffror justerats jämfört 
med årsredovisningen för 2018.

Kvalitet
Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har numera även 
uppdraget att kvalitetssäkra forskningen vid svenska 
lärosäten. UKÄ betonar i det rapporterade regerings-
uppdraget att det är lärosätena som har ansvaret för 
kvaliteten i forskningen men att Universitetskanslers-
ämbetet kommer att utvärdera hur kvalitetsarbetet 
bedrivs och säkerställs vid svenska universitet och 
högskolor.

Vid Linköpings universitet har, historiskt sett, 
kvalitetsarbetet framför allt varit en fråga för res-
pektive fakultet. Arbetet med att på LiU-nivå syste-
matisera kvalitetssäkringsarbetet av forskningen har 
påbörjats under 2019 och kommer att implementeras 
under 2020.

Tidigare utvärderingar av LiU:s forskarutbild-
ningar har dock visat på god kvalitet och väl utveckla-
de processer för kvalitetssäkring. Ytterligare ett bevis 
på forskarutbildningens kvalitet är hur snabbt de 
disputerade etablerar sig på arbetsmarknaden. LiU 
har enligt UKÄ:s rapport från 2018 högst etablerings-
grad av de svenska lärosätena, vilket beskrivs närmare 
nedan.

Utbildning på forskarnivå
Linköpings universitets strategiska mål för utbild-
ning på forskarnivå är att ”attrahera och examinera 
eftertraktade doktorer för ett hållbart samhälle i en 
föränderlig värld”.

Rent formellt är utbildningen fram till doktors-
examen 4 år, men i många fall tar det längre tid. Det 
beror på att utbildningen kombineras med undervis-
ningsuppgifter eller andra uppgifter inom LiU. Den 
forskarstuderande har ofta finansiering från olika 
finansieringskällor, även om huvuddelen kommer 
från forskningsmedlen vid LiU.

Eftersom såväl licentiat- som doktorsavhandling-
ar är ett forskningsarbete finns det inte något tydligt 
sätt att skilja ut forskarutbildningen från forskningen. 
Studerande på forskarnivå medverkar redan under 
sin studietid i produktionen av vetenskapliga arbe-

35Forskning och utbildning på forskarnivå
Linköpings universitet årsredovisning 2019



ten och får därigenom möjligheter att publicera sig 
i vetenskapliga tidskrifter. I det avseendet skiljer sig 
utbildningen på forskarnivå från utbildningen på 
grundnivå och avancerad nivå.

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

Etablering på arbetsmarknaden
UKÄ:s rapport Doktorsexaminerades etablering på 
arbetsmarknaden – examinerade åren 1998–2012 
visar att bland de 10 lärosäten som hade flest antal ex-
aminerade doktorer under perioden 1998–2012 hade 
LiU högst etableringsgrad för både kvinnor och män. 
90 procent av männen och 86 procent av kvinnorna 
var etablerade 3 år efter uttagen doktorsexamen. Ett 
skäl till att detta varierar mellan lärosätena är enligt 
UKÄ att forskningsämnesområdena också varierar 
vad det gäller etableringsgrad, där en doktorsexamen 
inom teknik har högre etableringsgrad 3 år efter exa-
men än andra forskningsämnesområden har.

Antal forskarstuderande och genomströmning
Enligt figur 3.7 har antalet nyantagna forskarstude-
rande ökat de senaste 3 åren och uppgick 2019 till 
222 personer, där majoriteten avses avlägga doktors-
examen och en liten del licentiatexamen.

Antalet forskarstuderande som forskar med 
minst 1 procents aktivitet har ökat något från före-
gående år och uppgick 2019 till 1 252 personer enligt 
figur 3.8. Av dessa forskarstuderande tillhörde 34 
procent det medicinska forskningsämnesområdet och 
43 procent tekniskt område 22 procent av forskar-
studerande vid LiU är verksamma inom humanis-
tisk-samhällsvetenskapligt område. Denna fördelning 
har varit i stort sett oförändrad de senaste 10 åren. 
Forskningsämnen som flest forskarstuderande är 
verksamma inom är medicinsk vetenskap, tillämpad 
fysik, materialvetenskap samt datalogi. Inom det 
humanistisk-samhällsvetenskapliga området är flest 
forskarstuderande verksamma inom psykologi och 
pedagogik.

Antalet nyantagna forskarstuderande har ökat från 198 föregående år till 222 
under 2019, där andelen kvinnor är 49 %. Här skiljer LiU inte på om nyantagning 
gäller till licentiatexamen eller doktorexamen och siffrorna från 2015-2017 är 
därmed sammanslagna för de båda grupperna. Majoriteten av antagningarna 
avses leda till doktorsexamen (ca 90 %).

Figur 3.7
Antal nyantagna forskarstuderande
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Figur 3.8
Antal forskarstuderande med aktivitet 1 procent eller mer

Antalet forskarstuderande med en aktivitet på 1 % eller mer är 2019 på totalt 
1 252. Andelen kvinnor 2019 är 47 %, vilket är samma nivå som tidigare år.
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Antalet som tagit ut sin forskarexamen har under 
2019 ökat efter 2 år av minskning. Som frågår av 
figur 3.9 tog 213 personer ut en forskarexamen, cirka 
80 procent avsåg doktorsexamina och resterade 
licentiatexamina.

Nettostudietiden för att ta en doktorsexamen är 
i medeltal (räknat på de senaste 10 åren) lite drygt 4 
år för både kvinnor och män, även om det för varje 
enskilt år finns variationer mellan könen, beroende 
på olika vetenskapsområden och forskarskolor som 
antagit olika många forskarstuderande genom åren. 
Med eventuella avbrott och ledigheter är bruttostu-
dietiden runt 6,5 år.
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I figuren ovan visas antalet doktors- och licentiatexamina vid LiU. 2019 togs 44 
licentiatexamina och 169 doktorsexamina ut (totalt 213). Andelen kvinnor var 
45 %, att jämföra mot 2018 med 37 licentiatexamina och 143 doktorsexamina 
(totalt 180) med en andel kvinnor på 41 %. Andelen kvinnor har de senaste 
5 åren varierat mellan 40 % och 45 %, vilket huvudsakligen beror på 
forskningsämnet och dess andel kvinnor.

Figur 3.9
Antal forskarexamina
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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 något större andel män.

Däremot finns en skillnad i andelen kvinnor 
mellan de olika vetenskapsområdena. Under 2019 
var andelen kvinnor av de aktiva forskarstuderande 
inom det medicinska området 63 procent och inom 
det humanistisk-samhällsvetenskapliga området 59 
procent, medan andelen inom tekniskt vetenskaps-
område var 28 procent. 

Tabell 3.10 Antal forskarstuderande (årsarbetare) 2017–2019
2017 2018 2019

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

LiU-finansierade

 anställning som doktorand 454 40/60 447 41/59 454 43/57

 utbildningsbidrag 0 2 50/50 1 34/66

 annan anställning vid universitet och högskolor 22 55/45 24 58/42 21 51/49

Summa LiU-finansierade 476 41/59 473 42/58 476 43/57

Ej LiU-finansierade

 anställning inom näringslivet 31 26/74 31 29/71 41 32/68

 anställning som läkare 65 52/48 66 50/50 73 54/46

 anställning vid kommun/landsting/annan myndighet 56 66/34 54 69/31 52 69/31

 stipendium 35 40/60 34 41/59 33 46/54

 övrigt 50 50/50 60 52/48 58 52/48

Summa ej LiU-finansierade 237 50/50 245 51/49 258 52/48

Totalt antal doktorander 713 44/56 718 45/55 734 46/54

Av 2019 års forskarstuderande på totalt 734 årsarbetare var 476 (65 %) finansierade av ordinarie forskningsmedel. Den totala andelen kvinnor vid LiU 2019 som var 
antagna till forskarutbildning var 46 %. Notera att värdena i tabellen avser årsarbetare, till skillnad från tabell 3.7 som visar antal aktiva forskarstuderande med en 
aktivitetsgrad på 1 % eller mer.

Fördelningen mellan de olika vetenskapsområ-
dena vid LiU varierade inte nämnvärt under åren 
2010–2019. Under 2019 var 43 procent av de aktiva 
forskarstuderande verksamma inom det tekniska 
vetenskapsområdet, 22 procent inom det humanis-
tisk-samhällsvetenskapliga området och 34 procent 
inom det medicinska området. Dessa andelar har 
under perioden 2010–2019 varierat med 1 till 3 pro-
centenheter årligen.

Universitetet arbetar medvetet med genusfrå-
gor även när det gäller utbildning på forskarnivå. 
Bland annat har det gjorts insatser inom ramen för 
de karriär program universitetet upprättat. Även 
för utbildning på forskarnivå har genuslektorernas 
arbete stor betydelse. Forum för genusvetenskap och 
jämställdhet arbetar också med att knyta ihop insat-
serna för studerande på olika nivåer, inte minst för de 
studerande på forskarnivå.

Studiefinansiering 
i utbildning på forskarnivå
Studiefinansieringen är en viktig fråga för såväl de 
forskarstuderande som för universitetet, se tabell 
3.10. År 2019 uppgick andelen LiU-finansierade dok-
torander till 476 av 734 årsarbetare, vilket motsvarar 
65 procent.

Doktorandfinansiering utanför LiU sker till stor 
del inom det medicinska området på grund av finans-
iering av specialistläkares utbildning inom kliniska 
discipliner. Finansiering genom anställning inom 
näringslivet förekommer nästan uteslutande inom 
tekniskt vetenskapsområde.
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F ör Linköpings universitet är samverkan en 
självklar del i den vardagliga verksamheten. 
Det ger utbildningen koppling till en framtida 

arbetsmarknad, stärker relevansen i forskningen och 
underlättar nyttiggörandet av kunskap till sam-
hället. Framgångsrik samverkan genererar värden 
som LiU och det omgivande samhället kan ta del av 
och omsätta. Se figur 4.1.

Figur 4.1
Samverkan är ett medel för att utveckla utbildning 
och forskning och skapa nyttovärden för 
universitetet och för det omgivande samhället
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Samverkan och nyttiggörande 
– mål och indikatorer
LiU:s strategiska mål för samverkan är att ”bidra till 
en samhällsutveckling baserad på kunskap”. Detta ska 
ske genom att universitetet ska ”vidareutveckla och 
stärka samverkan med det omgivande samhället.”

Följande 2 indikatorer med måltal är fastställda 
av universitetsstyrelsen:

• Externa medel: LiU:s andel av de externa medlen 
från EU:s ramprogram (exklusive European 
Research Council, ERC) och Vinnova, som går till 
svenska lärosäten, ska uppgå till minst 8 procent 
vardera.

• Personalrörlighet: Andel adjungerade läraran-
ställningar med måltalet runt 10 procent samt 
externanställda forskarstuderande med måltalet 
runt 20 procent.

Externa medel
Som en temperaturmätare på LiU:s konkurrenskraft 
och förmåga att attrahera samverkansrelaterade 
bidragsmedel, internationellt såväl som nationellt, 
redovisas här LiU:s andel (nationellt) av utbetalade 
medel från EU:s ramprogram (exklusive ERC) och 
Vinnova. 

EU (exkl. ERC) Vinnova
2018  4,4 procent  11,7 procent
2017  5,5 procent  8,4 procent
2016  6,9 procent  8,7 procent
Uppgifter för 2019 är ännu ej tillgängliga.

LiU skördar stora framgångar i forskningsfinan-
siering från Vinnova, framför allt av en rad kom-
petenscentrum, bland andra FunMat II (Center on 
Functional Nanoscale Materials), LINK-SIC (Lin-
köping Center for Sensor Informatics and Control), 
DCC (Digital Cellulose Center) och C3NiT (Centrum 
för III-nitridteknologi). Siffrorna speglar en tuffa-
re konkurrens, men även frågan om hur LiU kan 
medfinansiera och skapa förutsättningar för stora 
komplexa samverkansprojekt. 

Personalrörlighet
Nedan anges utfallen för den senaste 3-årsperio-
den för angivna personalkategorier. Det kan ses 
som ett mått på universitetets attraktivitet ur ett 
samverkansperspektiv.

Andel  
adjungerade lärare 

Andel externanställda 
forskarstuderande

2019  11,0 procent  28,3 procent
2018  9,9 procent  24,9 procent
2017  9,0 procent  21,1 procent

Andelen adjungerade lärare har under 2019 stigit 
med cirka 1 procentenhet, en ökning som framför allt 
kan förklaras med svårigheter att rekrytera lärare. 
Totalt motsvarar den totala andelen väl mot ett för-
väntat måltal på cirka 10 procent. Andelen externan-
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ställda forskarstuderande ökade under 2019. Detta 
förklaras av rekryteringar av industridoktorander 
inom ett antal större samverkansprojekt. 

Universitetets utvecklande roll
Att öka nyttiggörandet av universitetets kunskapstill-
gångar är ett av LiU:s prioriterade vägval. 

Under det gångna året har en rad utvecklingspro-
jekt stärkt LiU:s samverkansförmåga och tydliggjort 
det breda nyttiggörande som lärosätets forskning och 
utbildning bidrar till. Verksamheten har fokuserat på 
framtida utmaningar där LiU tillsammans med flera 
andra svenska lärosäten deltar i ett antal strategiska 
utvecklingsprojekt finansierade av Vinnova. Nedan 
redovisas och problematiseras huvuddragen i de pro-
jekt som pågått under året.

Strategisk samverkan för ökad 
forsknings- och utbildningskvalitet
PROJEKTET SKÖN
Projektet Samverkansintegrerat kvalitetssystem för 
ökat nyttiggörande (SKÖN) är ett LiU-koordinerat 
utvecklingsprojekt där 18 svenska lärosäten deltar. 
Projektets målsättning är att ta fram riktlinjer för ett 
sammanhållet kvalitetssystem för forskningsexcel-
lens och samhällsrelevans. Bland aktiviteterna kan 
nämnas seminarier, internationell samverkan kring 
”impact management” och riktlinjer för så kallade 
impact case studies.

PROJEKTET MERSAM
Projektet Meritvärde av samverkansskicklighet 
(MERSAM), har 11 deltagande lärosäten. Målet 
med projektet är att bidra till att skapa en nationell 
praxis kring framskrivningen av samverkansmeriter 
som bedömningsgrund vid rekrytering och befor-
dran, hela processen från annonsutformning till 
sakkunniggranskning.

Under 2019 har projektet fortsatt genomfört 
inventering och analys av 25 lärosätens styrdokument 
kopplade till rekrytering och befordran, samt gjort 
djupstudier av rekryterings- och befordringsprocesser 
vid ett flertal lärosäten.

PROJEKTET MERUT
LiU:s medverkan i projektet Metoder för relevans-
bedömning av utbildningar (MERUT) består av 3 
relaterade delar. 

Den första delen består av ett fortsatt pilotprojekt 
med utvecklingen av kandidatprogrammet i medi-
cinsk biologi till det nya internationella kandidatpro-
grammet Experimentell och Industriell biomedicin. 
Resultatet av denna presenterades vid 2019 års 
CDIO-konferens (Conceive Design Implement 
Operate).

Den andra delen är dialoger med externa aktörer, 
där ett antal intervjuer genomförts. Syftet är att förstå 
hur en extern parts medverkan kan öka kvaliteten 

och relevansen i utbildningen. En delrapportering 
av resultaten har skett i form av ett konferensbidrag 
under slutet av 2019. 

Inom det tredje delområdet medverkar LiU till 
en kategorisering av olika verktyg som används av 
universiteten vid kontakt med externa aktörer inom 
utbildning på grundnivå och forskarutbildning.

PROJEKTET SAMSYN
Projektet Samverkan synliggjord (SAMSYN) – be-
grepp för högskolesektorns samverkan – har som mål 
att utveckla en nomenklatur på svenska och engelska 
för högskolesektorns samverkansuppgift. LiU är ett 
av 6 lärosäten som arbetar tillsammans för att identi-
fiera och definiera begrepp som sedan publiceras i vad 
som kallas en Samsynwiki (https://samsynwiki.su.se). 
I slutet av 2019 fanns drygt 100 begrepp i denna wiki.

NÄRINGSLIVSSAMVERKAN
Vid årsskiftet 2018/2019 flyttade LiU:s stöd för nä-
ringslivssamverkan (LiU Relation) från LiU Holding 
till LiU:s samverkansenhet. LiU Relations uppdrag 
innebär att stödja och utveckla samverkan mellan 
LiU:s kärnverksamheter och det omgivande samhäl-
let. Särskilt fokus läggs på samverkan med kommu-
nala aktörer samt små och medelstora företag för att 
stimulera regional tillväxt och nyttiggörande. Under 
året har det 3-åriga samverkansprojektet Access, som 
delfinansierats av Tillväxtverket, avrapporterats.

LiU Relation har kommunicerat samverkan med 
LiU till över 4 000 personer och hanterat ungefär 
80 förfrågningar från externa organisationer. En 
närmare dialog med Region Östergötland och ALMI 
Företagspartner har etablerats och LiU har varit 
aktivt i det regionala nätverket East Sweden Business 
Region. Genom webbportalen studentuppdrag.se har 
det från externa uppdragsgivare under året inkommit 
46 uppdrag som kan matchas med studenter i olika 
projektkurser och uppsatser.

Samverkan för ökat nyttiggörande
För LiU innebär nyttiggörande att ”bidra till en 
samhällsutveckling baserad på kunskap” i det breda 
perspektivet och inom en mängd ämnesområden.

Det största bidraget i det avseendet är alla de stu-
denter som under utbildningen bidrar till utveckling 
via olika typer av studentarbeten. Efter avlagd exa-
men tar de med sig sin nyvunna kunskap in i arbets-
livet. På så sätt sker en kontinuerlig kunskapsöverfö-
ring mellan akademi och samhälle. En utmaning för 
forskningen är att hitta vägar för att ta kunskapstill-
gångarna ett steg närmare nyttiggörande.

PROJEKTET IMP
Projektet Implementering av arbetssätt och ökad 
kunskap i området kunskapstillgångar och immate-
riella rättigheter (IMP), med 17 deltagande lärosäten, 
har under året arbetat med att stärka kunskapen om 
samverkans- och samhällsansvaret. En gemensam 
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plattform och basnivå för arbetet har tagits fram och 
en utbildningsdel erbjuds nu lärosätena för att sprida 
kunskapen. 

VERIFIERING FÖR NYTTIGGÖRANDE
Under 2019 utlystes en ny omgång av programmet 
Verifiering för nyttiggörande, riktat till de tidiga faser-
na av nyttiggörande för att på olika sätt stimulera till 
att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskningsre-
sultat. 27 projekt från 9 institutioner beviljades medel 
om upp till 50 tkr per projekt.

UTVECKLA ARBETSFORMER OCH PROCESSER 
KOPPLADE TILL AGENDA 2030
Agenda 2030 – en plattform för forskning och utbild-
ning – är ett projekt som följer LiU:s verksamhetsplan 
och budget för 2019. Projektet syftar till att beskriva 
arbeten inom lärosätets forsknings-, utbildnings- och 
förvaltningsverksamheter, som kopplar till FN:s 
Agenda 2030 – Globala målen för hållbar utveckling. 
Utgångspunkten är att kartlägga vilka miljöer inom 
LiU som i dag arbetar med de globala målen, vad som 
görs och i vilka former. Effektmål för projektet och 
kopplingen till LiU:s strategikarta är att skapa och 
sprida forskningsresultat med internationell genom-
slagskraft, vidareutveckla och stärka samverkan med 
det omgivande samhället, samt bidra till en samhälls-
utveckling baserad på kunskap.

Under året har det skapats en fakultetsövergri-
pande arbetsgrupp som arbetat fram en intervjumall 
för beskrivning av projekt och arbeten som kopplar 
till Agenda 2030. 

LiU:s strategiska partnerskapsprogram
LiU har idag 8 strategiska partner: ABB Sverige, 
Ericsson, Linköpings kommun, Norrköpings kom-
mun, Saab, Region Östergötland, Tekniska verken 
och Statens väg- och transportforskningsinstitut 
(VTI). Processen för partnerskapet leds i det strate-
giska partnerskapsprogrammet och innebär lednings-
dialoger samt årliga handlingsplaner som syftar till 
långsiktig samverkan för ökad kvalitet och attraktion 
för verksamheterna.

Nedan följer ett axplock av det som hänt under 
året tillsammans med LiU:s strategiska partner:

• I augusti hölls en workshop mellan LiU och ABB 
inom området robotik där forskare från flera oli-
ka institutioner inom LiU deltog och presentera-
de sin forskning för forskningschefer inom ABB. 

• ELIN, den autonoma bussen och forskningsplatt-
formen, som startade som en idé inom ramen 
för det strategiska partnerskapet mellan VTI och 
LiU lanserades i slutet av året. Bussen trafikerar 
delar av Campus Valla och ger möjligheter till 
transport. Den kommer också att användas som 
forsknings- och samverkansplattform såväl inom 
forskning som utbildning.

• Den årliga samverkansdagen med Linkö-
pings kommun hade temat Teknikutveckling 

i människans tjänst – möjligheter för vård och 
omsorg. I fokus var äldreomsorgen och det allt 
större utbudet av e-hälsotjänster och med dem 
sammanhängande frågor om etik, kvalitet samt 
samspelet mellan människa och teknik.

• LiU och Norrköpings kommun anordnade åter-
igen Forskningsfestivalen, där forskare och pro-
jektägare till projekt som tilldelats pengar från 
Norrköpings fond för forskning och utveckling 
redovisade sina resultat och erfarenheter.

• Under hösten bjöd Ericsson in studenter och ett 
antal forskare till sitt Open House-evenemang på 
Ericsson i Science Park Mjärdevi. I sitt så kallade 
Garage för innovativa projekt visade de upp vad 
de gör inom FoU.

• Region Östergötland och LiU har, halvvägs in i 
en 2-årig satsning, kommit långt med att skapa 
en gemensam samverkansplattform för regional 
utveckling med fokus på samhällsutmaning-
ar. Satsningen kopplar till de globala Agenda 
2030-målen. 

• Industrial Ecology Research Programme (IERP) 
är namnet på forskningssamarbetet mellan 
Tekniska verken och LiU som har blivit förlängt 
under året. 

• I samverkan mellan LiU, Campus Norrköping 
och Norrköpings kommun har en testbädd eta-
blerats på Kungsgatan i Norrköping. Med bidrag 
från Norrköpings forskningsfond kommer tra-
fikforskare att studera hur trafiken rör sig längs 
denna trafikerade gata. Testbädden är nu öppen 
även för andra forskningsprojekt. 

PROJEKTET SPETS
För att ytterligare stärka programmet deltar LiU 
fortsatt tillsammans med 15 andra lärosäten i det na-
tionella projektet Strategiska partnerskap för effektiv 
och transparent samverkan (SPETS). Projektet ska 
bidra till att öka de medverkande lärosätenas förmåga 
att på ett strukturerat, målinriktat och kommunika-
tivt sätt skapa långsiktiga och värdefulla relationer 
med strategiskt viktiga externa aktörer. 

Fakulteternas samverkansarbete
Medicinska fakultetens populärvetenskapliga 
föreläsningsserie Forskning i framkant lyfter fram det 
senaste inom forskning från fakulteten och Region 
Östergötland. Föreläsningarna är öppna för alla och 
finns dessutom tillgängliga på webben.

Nämnden för skolsamverkan (NSS), som utses av 
fakultetsstyrelsen vid Tekniska fakulteten, har som 
huvuduppdrag att, i samverkan med skolan, stimu-
lera intresse i samhället för naturvetenskap, teknik, 
matematik och datavetenskap. NSS ansvarar för ett 
stort antal olika initiativ. 

Filosofiska fakultetens årliga öppna föreläs-
ningsserie Strimman påbörjade under året en ny 
omgång med titeln Digitalisering – den ljusnande 
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framtid är vår? Under året har fakulteten vidare 
framställt 5 poddar kring aktuella samhällsteman. 
Syftet med dessa aktiviteter är att till allmänheten 
sprida resultaten av den forskning som bedrivs.

Samtliga fakulteter samarrangerar årligen den 
Populärvetenskapliga veckan som erbjuder semina-
rier och utställningar för gymnasieelever, lärare och 
allmänhet. Gymnasieeleverna får även möjlighet att 
träffa universitetsstudenter och studievägledare för 
att ställa frågor samt få guidade visningar av universi-
tetet. I år deltog runt 1 000 besökare per dag.

Internationell samverkan
Samverkan sker i allt högre utsträckning på en 
internationell arena. Tillsammans med sina samar-
betspartner deltar LiU aktivt i delegationsresor och 
konferenser samt i nätverk och internationella ut-
vecklingsprojekt för att gemensamt bidra till en inter-
nationaliserad agenda. Under detta avsnitt redovisas 
LiU:s engagemang i några av dessa samverkansinitia-
tiv. Ytterligare information om LiU:s internationalise-
ringsarbete återfinns i kapitel 5 Internationalisering.

Inom nätverket ECIU (European Consortium of 
Innovative Universities) finns en tydlig ambition att 
genom en systematisk och kontinuerlig interaktion 
mellan utbildning, forskning och innovation bidra 
till regional tillväxt och social utveckling. Nätverket 
har under året tagit fram en rad policydokument på 
EU-nivå samt i stor konkurrens beviljats ett pilot-
projekt inom kommissionens utlysning European 
Universities, se nedan.

En annan del av samverkansarbetet innefattar 
utvecklingsprojekt med LiU:s strategiska partner. Till 
exempel har dialoger och forskningsaktiviteter mellan 
LiU och Saab, kopplade till internationalisering, varit 
starka under året. 

I samverkan med Saab och ABB har LiU enga-
gerat sig i Vinnovaprogrammet The Swiss-Sweden 
Innovation Initiative (SWII) där forskare från LiU 
bland annat deltagit vid ett matchmaking möte i 
Zürich med målet att hitta samverkansmöjligheter 
inom artificiell intelligens och robotik. Ett liknande 
program drivs i samverkan med Sida och organisatio-
ner i Bosnien-Hercegovina. Där har en utvecklings-
fond satts upp för att stödja innovation och tillväxt i 
svensk-bosniskt näringsliv.

ECIU University
LiU har, tillsammans med sina strategiska partner-
universitet inom nätverket European Consortium of 
Innovative Universities (ECIU), beviljats ett projekt 
inom Europakommissionens utlysning European 
Universities. ECIU har som mål att skapa en euro-
peisk plattform för tvärvetenskapliga och innovativa 
lösningar på aktuella samhällsutmaningar. Inom 
pilotprojektet ECIU University ska nätverket utveckla 
morgondagens universitet baserat på ett internationa-
liserat, flexibelt och utmaningsdrivet utbildningsut-

bud, där ökad mobilitet och tätare samarbete mellan 
de europeiska universiteten står i fokus.

Det inledande 3-åriga pilotprojektet har fokus på 
att erbjuda kurser inom ”Sustainable cities and com-
munities”, ett av FN:s hållbarhetsmål. Även ett stort 
antal företag är engagerade i arbetet för ECIU Uni-
versity, bland dem Ericsson, Airbus, Cisco, Intel och 
Sick AG. Dessutom deltar regioner och kommuner i 
de geografiska områden som omger universiteten.

En av uppgifterna som LiU har inom konsortiet 
är att i samverkan med företag och samhälle vaska 
fram de utmaningar som studenter ska bidra till att 
hitta lösningar på. De 3 hubbarna Challenge Innova-
tion Hubs, och innovationssystemen runtom dem, är 
centrala. Hubbarna sätts upp i Linköping, Hamburg 
och Barcelona och LiU koordinerar arbetet.

PROJEKTET INSA
Det Vinnovafinansierade projektet Internationalise-
ring av samverkan (INSA) pågår sedan 2018. Under 
hösten 2019 påbörjades arbetet att utveckla en pilot-
studie som ska testas mot erfarenheter och framtagna 
riktlinjer som stödjer internationalisering, samverkan 
och nyttiggörande. Arbetet fortsätter under våren 
2020.

Skolsamverkan
LiU har under 2019 fortsatt sin strategiska samver-
kan med skolan, och i början av året tog LiU fram en 
ny 3-årig samverkansplan med övergripande mål för 
skolsamverkan för skolområdet.

Vidare har LiU under året vidareutvecklat sin 
forskningssamverkan inom ramen för den nationella 
försöksverksamheten om praktiknära skolforskning, 
ULF (Utbildning – Lärande – Forskning). Inom ULF 
har 2 regionala projekt påbörjats, ett med fokus på 
digitalisering i undervisningen och ett med fokus på 
lärares ledarskap.

LiU har också fördjupat dialogen med skolhu-
vudmännen i bland annat LiU Skolsamverkansråd 
och i det regionala chefsnätverket, där dekanen för 
Utbildningsvetenskap och föreståndaren för LiU 
Skolsamverkan ingår. 

Tillsammans med skolhuvudmännen i regio-
nen har LiU i årets arbete med kompetensutveck-
ling för skolpersonal med temat Vetenskapligt 
förhållningssätt.

Under året har skolelever haft möjlighet att 
besöka LiU, exempelvis under Populärvetenskapliga 
veckan. Elever har också haft möjlighet att besöka Vi-
sualiseringscenter C, Fenomenmagasinet, och Data-
museet IT-ceum. Det övergripande syftet med dessa 
skolsamverkansaktiviteter är att stimulera intresset 
för de relaterade skolämnena. Forskare från LiU 
besökte i år skolor i regionen i samband med höstens 
Forskarfredag.
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Utbildningssamverkan
Linköpings universitet har ett utbildningsutbud 
som domineras av långa kvalificerade program med 
en tydlig professionsinriktning, 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 verksamhetsförlagd utbildning (VFU), praktik, 
projekt- och examensarbeten, studentmedarbetare, 
gästföreläsningar, uppdragsutbildningar, mentorskap 
och involvering av yrkeslivet i utvecklingsarbete och 
beslutande organ.

Genom webbportalen studentuppdrag.se kan 
näringslivet och offentliga organisationer ta del av 
studenternas kunskapstillgångar för att skapa nya 
insikter och utveckla sin verksamhet. Som en del i 
utbildningen genomför studenterna skarpa uppdrag 
som är kopplade till näringsliv och samhälle. Studen-
terna får relevant erfarenhet och företag och orga-
nisationer kan knyta en tidig kontakt med framtida 
medarbetare. På webbplatsen finns i dag ett 40-tal 
näringslivsanknutna projektkurser vid LiU upplagda.

Forskningssamverkan och genomslag
Genom en utvecklad dialog och spetsforskning i nära 
samverkan med samhälle och näringsliv – regionalt, 
nationellt och internationellt – bidrar LiU till en sam-
hällsutveckling baserad på kunskap. Under det gång-
na året har en rad ytterligare exempel på forskningens 
nyttiggörande och samhälleliga genomslag tagits fram 
i form av såväl skrivna som filmatiserade fallstudier, 
så kallade impact case studies. Några exempel:

• Världsledande LiU-forskning kring nästa 
generations mobilnät. Antenntekniken Massiv 
MIMO ses som den mest lovande för framtidens 
supersnabba 5G-nät. En forskargrupp vid LiU är 
pionjärer och världsledande i arbetet med denna 
teknik. Genom ett tidigt och omfattande samar-
bete med Ericsson Research ligger därför svensk 

industri i täten för den kommersiella utveck-
lingen av tekniken. Samarbetet med industrin 
innebär en direkt nytta för svenskt näringsliv och 
därmed för svensk ekonomi.

• Världsledande kognitiv hörselforskning förbätt-
rar livskvaliteten för miljontals människor. 
Ett samarbete mellan bland annat forskare vid 
LiU och företaget Oticon i Danmark har lett 
till världsledande ny kunskap om hur hörseln 
fungerar. Forskningen inom området kognitiv 
hörselvetenskap, där en koppling mellan hörsel 
och hjärna görs, har lett till att hörselvården har 
förbättrats. Dagens hörapparater anpassas nu-
mera alltmer efter en persons kognitiva förmågor 
vilket avsevärt utvecklat kvaliteten och lett till ett 
paradigmskifte inom hörselrehabilitering. Det 
innebär att miljontals människor med hörselpro-
blem har fått en bättre vardag.

• Schemagi – ett schemaverktyg som förbättrar kva-
liteten inom vård och omsorg. Schemaläggning är 
en komplicerad fråga som har stor betydelse på 
många arbetsplatser. Forskare inom optimerings-
lära vid Linköpings universitet har därför arbetat 
fram en metodik för att lägga scheman som ska 
uppfylla olika slags behov. Via forskningen har fö-
retaget Schemagi vuxit fram. Företagets schema-
tjänster köps nu av arbetsplatser främst inom 
vård och omsorg. Med mer anpassade scheman 
fungerar verksamheterna bättre och brukarna får 
på så vis en bättre service, vård och omsorg.

Uppdragsforskning
Figur 4.2 visar uppdragsforskningens omfattning vid 
LiU de senaste 5 åren. Den totala volymen uppdrags-
forskning har under de senaste 3 åren stigit med 
18 procent. De tre enskilt största nationella samver-
kansparterna under 2019 återfinns inom regional och 
statlig sektor: Region Östergötland, Statens Skolverk 
och Trafikverket. Finansiering från utländska företag 
och organisationer kommer fram för allt från USA 
och Tyskland. 

Figur 4.2
Intäkter för uppdragsforskning fördelat på finansiärgrupper (tkr)
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Extern studiefinansiering 
av doktorander
Tabell 4.3 visar antalet forskarstuderande (årsarbeta-
re) där studiestödet direkt finansieras av näringslivet, 
landsting/regioner och andra offentliga myndigheter 
och organisationer. 

Från en tidigare ganska konstant nivå ökade 
andelen externfinansierade forskarstuderande under 
2019, framför allt från näringslivet, eftersom ett antal 
större samverkansprojekt med industridoktorander 
påbörjade rekryteringen. Könsfördelningen är oför-
ändrat jämn och andelen externfinansierade forskar-
studerande ligger totalt sett på cirka 28 procent. 

Adjungerade lärartjänster
De adjungerade lärartjänsterna är en mycket viktig 
kontaktlänk med det omgivande 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.

Innovationsstöd och värdeskapande
LiU Holding
Linköpings universitet Holding AB (LiU Holding), en 
koncern som medverkar till att kunskap vid LiU kan 
komma till nytta i det omgivande samhället. Verk-
samheten genomförs främst utifrån en huvudprocess, 
Innovation. Inom Innovation finns investeringsverk-
samheten LiU Invest, universitetets innovations-
kontorsuppdrag LiU Innovation och den helägda 
inkubatorn LEAD i Östergötland AB (LEAD). Inom 
LiU Holding finns även de helägda dotterbolagen 
Unitalent AB med studentkonsulter och Spetsa AB 
med forskarkonsulter. 

Under året har mycket tid lagts ner för att förbereda 
verksamhetsövergången gällande innovationskon-
torsuppdraget tillbaka till LiU samt finna former för 
hur LiU Holding fortsatt kan uppfylla sitt uppdrag.  

Under 2019 har 130 nya idéer bearbetas och 31 
utvecklats vidare. Ser vi över åren har fördelningen 
avseende idégenerering och studenter respektive fors-
kare varierat men utjämnats allt eftersom idéerna ut-
vecklats. Under 2018 och 2019 har utfallet i de tidiga 
faserna i innovationsprocessen tydligt minskat, främst 
beroende på mindre personalresurser, se tabell 4.5. 

En preliminär resultatredovisning för LiU Hol-
ding visas i tabell 6.14.

LiU Invest
Enheten LiU Invest förvärvar, förvaltar och säljer 
aktier och andelar i hel- eller delägda bolag. Dessa har 
till syfte att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete 
(FoU) för kommersiell exploatering av projekt och 
kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen 
för verksamheten vid LiU.

Under året har LiU Invests investeringskommitté 
behandlat 11 investeringspropåer vilka ursprungligen 
valts ut från det inflöde som LiU Innovation har ge-
nererat. De aktiviteter och program som drivs av LiU 
Innovation har varit viktiga för att få bolagen inves-
teringsredo. För att få större utväxling på de investe-
ringar LiU Invest gör är LiU Invest aktiv i olika inves-
terarnätverk och arbetar aktivt med att få affärsänglar 
att saminvestera med LiU Invest. På så vis fungerar 
LiU Invest som en katalysator för kapitalanskaffning 
till bolag som har sitt ursprung från LiU och i erbju-
dandet ingår både investeringskapital och tillgång till 
såväl investerarnätverk som kontakter med långivare.

Vid utgången av 2019 var LiU Invest delägare i 
21 bolag (18 bolag vid utgången av 2018). Det totala 
värdet på portföljen räknat utifrån bolagsvärde vid se-
naste nyemission uppgick till 11,8 mnkr vid utgången 
av 2019 (12,3 mnkr vid utgången av 2018). 

Tabell 4.3 Antal forskarstuderande (årsarbetare) med anställning utanför LiU
2017 2018 2019

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

Anställning inom näringslivet 31 26/74 31 29/71 41 32/68

Anställning som läkare 65 52/48 66 50/50 73 54/46

Anställning vid statlig myndighet/kommun/landsting/region 56 66/34 54 69/31 52 69/31

Totalt antal forskarstuderande 152 52/48 151 52/48 166 53/47

Tabell 4.4 Adjungerade lärartjänster
2017 2018 2019

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

Adjungerade professorer 42 14/86 40 10/90 49 10/90

Adjungerade universitetslektorer 78 37/63 91 37/63 100 38/62

Adjungerade universitetsadjunkter 19 63/37 19 58/42 20 50/50

Totalt antal adjungerade lärartjänster 139 34/66 150 33/67 169 31/69

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.
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LiU Invests arbete bedrivs, förutom med LiU Inn-
ovation, i nära samarbete med övriga delar av LiU 
Holding-koncernen. För att utveckla bolagen i LiU 
Invests portfölj är inkubatorn LEAD och de program 
som finns inom LEAD viktiga verktyg där hela 86 
procent av bolagen i LiU Invests portfölj har deltagit 
i något program på LEAD. Även närheten till stu-
dentkompetensbolaget Unitalent har varit viktig för 
att kunna försörja portföljbolagen med kompetens 
som är anpassad efter bolagens utvecklingsfas. LiU 
Invest har en ambition att tidigt få igång ett professi-
onellt styrelsearbete i de bolag LiU Invest investerar 
i, därför är LiU Invest adjungerad på styrelsemöten 
och i vissa fall som ordinarie ledamot i styrelsen. För 
att portföljbolagen ska kunna ta nästa steg krävs ofta 
mer kapital och för att underlätta senare kapitalan-
skaffning grundades Aktiebolaget Svenska Stjärnor 
där LiU Holding är delägare. Under 2019 har LiU 
Invest arbetat aktivt för att ta fram ett finansierings-
instrument via Aktiebolaget Svenska Stjärnor.

LiU Innovation
LiU Innovation är LiU:s innovationskontor som fång-
ar upp nya innovativa idéer från forskare, anställda 
och studenter genom fysisk närvaro på LiU:s campus, 
via webbplatsen liuinnovation.se samt riktade aktivi-
teter inom befintliga strukturer. Uppdraget består av 
3 delar:

• Att ge rådgivning och praktisk hjälp med att 
förverkliga innovativa idéer från forskare och 
studenter, till exempel genom kommersialisering, 
detta sker under namnet Idéresan.

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

• Att komplettera forskningsresultat med verktyg 
och processer så att projektresultat kommer till 
nytta i samhället.

LiU Innovation är aktivt på Campus Valla, Campus 
US, Science Park Mjärdevi och Campus Norrköping. 
För forskare sker arbetet till exempel inom Horisont 
2020, SSF-projekt, Vinnväxt VisualSweden och 
Grants Office. För studenter handlar det huvudsakli-
gen om att LiU Innovation levererar inslag i befintliga 
program och kurser och inom initiativet LiU Change-
makers, ett samarbete med Civil Rights Defenders 
där studenter får kontakt med människorättsförsva-
rare och LiU Impact Factory, en inkubator för projekt 
som syftar till positiv samhällspåverkan i enlighet 

med Agenda 2030-målen för hållbar utveckling. 
Dessa aktiviteter delfinansieras av Vinnova.

Verksamheten inom LiU Innovation utveck-
las kontinuerligt. Under året påbörjades projektet 
Excellenta värdekedjor där samtliga svenska inno-
vationskontor medverkar. Föreningen universitets-
holdingbolag i Sverige (FUHS) initierade projektet 
som finansieras av Vinnova. Inom LiU drivs projektet 
BRAVO, som utreder de långsiktiga förutsättningar-
na för ett samlat verksamhetsstöd för nyttiggörande 
vid LiU. LiU Innovation ansvarar vidare för Vinnovas 
anslag Validering För Tillämpning (VFT). Under 
året har cirka 2,8 mnkr förmedlats till sammanlagt 
62 LiU-projekt. LiU Innovation utgör en nod för det 
strategiska innovationsprogrammet SWELife som 
koordinerar och utvecklar forsknings- och innova-
tionsprocesser för svensk Life Science.

LiU Innovation styrs utifrån ett antal operati-
va nyckelindikatorer, se tabell 4.5. Under året har 
uppsatta mål inte uppnåtts. Detta beror främst på att 
bemanningen, på grund av verksamhetsförändringen, 
har varit signifikant lägre än tidigare och att LiU:s 
bisysslopolicy har fått forskare att bli mer försiktiga 
att starta nya innovationsprojekt.

LEAD
LEAD är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer 
och erbjuder i dag professionellt stöd och affärscoach-
ning till tech-startups; det vill säga högteknologiska 
och kunskapsintensiva bolag med stor tillväxtpoten-
tial. Inkubatorn arbetar till största del inom regio-
nens och LiU:s styrkeområden och har en effektiv 
och behovsanpassad process för att snabbare och 
med lägre risk utveckla idéer och bolag till expan-
siva företag. LEAD har ett tätt samarbete med LiU 
Innovation och andra aktörer inom innovationsdriven 
näringslivsutveckling för att leta efter idéer. Inkuba-
torn samarbetar regionalt och nationellt med parter, 
innovationssystem, andra inkubatorer, investerare 
och storbolag för att ge bolagen på LEAD bättre nät-
verk och förutsättningar att lyckas.

Under året har över 80 idéer granskats varav 20 
passerat förinkubationsprogrammet, 10 har anta-
gits till verifiering och 5 till inkubation. Av antagna 
inkubatorbolag kommer 4 från LiU. Beslut har tagits 
som innebär att traineeprogrammet Venture Crea-
tion by LEAD Entrepreneurs in Residence (EIR) nu 
blivit en del av den ordinarie verksamheten. Inom 
EIR 2019 har 4 entreprenörsdrivna talanger arbetat 

Tabell 4.5  Resultat innovationsstöd
Idégenerering Kvalificering Realisering Inkubation

Studenter Forskare Totalt Studenter Forskare Totalt Studenter Forskare Totalt Studenter Forskare Totalt

2015 125 122 247 44 31 75 12 12 24 1 3 4

2016 170 107 277 45 26 71 14 9 23 6 5 11

2017 208 89 297 40 27 67 13 6 19 5 5 10

2018 115 93 208 26 41 67 10 10 20 6 7 13

2019 72 58 130 15 16 31 7 3 10 11 4 15
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med 33 inkomna idéer, av vilka till slut 9 förberetts 
för kommersialisering. LEAD:s medverkan i det 
nationella initiativet Ignite Sweden har bidragit till 
att flera av inkubatorbolagen fått möjlighet till möten 
med storbolag.

Under året är det 4 bolag uppfyller ”leverans-
kraven” och som nu på egen hand kan skapa tillväxt 
och resultat och därmed bidra till LEAD:s effektmål. 
LEAD:s 110 bolag (medlemmar och alumnibolag) 
sysselsatte 2019 över 520 personer och omsatte cirka 
740 mnkr.

LEAD finansieras av Linköpings universitet, 
Norrköpings kommun, Linköpings kommun och 
Vinnova.

Unitalent AB och Spetsa AB
Unitalents och Spetsas uppdrag är att förmedla 
efterfrågad forskar- och studentkompetens från LiU. 
Detta sker genom olika tidsavgränsade uppdrag eller 
genom resurskonsulter inom områden som speglar 
LiU:s olika ämnes- och kunskapsområden.

Unitalents verksamhet har under året fortsatt att 
växa och har under 2019 haft 120 studentkonsulter 
ute på olika uppdrag. Spetsas verksamhet har under 
året reducerats kraftigt, främst till följd av att LiU:s 
enhet för uppdragsverksamhet etablerats och som en 
följd av LiU:s nya riktlinjer för bisysslor.

Unitalent och Spetsa har under året ökat det in-
terna samarbetet och användandet av gemensamma 
funktioner, fortsatt under gemensam vd och styrelse. 
Bolagen samarbetar även tätt med övriga delar av LiU 
Holding-koncernen och strävar även efter att vara en 
viktig och naturlig del i koncernens uppdrag att skapa 
framgångsrika och kunskapsintensiva tillväxtbolag. 
Detta sker genom att vara leverantör till koncernen 
och dess kunder inom framför allt kompetensförsörj-
ning och rekrytering.

Övrig verksamhet
Regionalt fortsätter samarbetet inom samarbetsor-
ganisationen East Sweden Business Region och då 
främst med regionens 5 utpekade styrkeområden 
inom Smart specialisering, där LiU Innovation med-
verkar genom att matcha behoven hos regionens före-
tag med kunskap från LiU, exempelvis genom olika 
EU-ansökningar. LiU Holding-koncernen medverkar 
även aktivt under regionens innovationsvecka – East 
Sweden Innovation Week.

LiU Holding har varit fortsatt aktiva, nu med 
ordförandeskap, inom Föreningen Universitetshol-
dingbolag i Sverige (FUHS). FUHS driver frågor som 
är gemensamma för de svenska lärosätenas holding-
bolag och innovationskontor. Vidare är LiU Holding 
på uppdrag från universitetet aktiva i olika nätverk, 
till exempel MIRAI (forsknings- och innovationssam-
verkan Sverige-Japan) och ECIU (European Consor-
tium for Innovative Universities).

Alumniverksamhet
För Linköpings universitet är det viktigt att behålla 
kontakten med före detta studenter (alumner) och att 
bygga en ömsesidig relation. Av cirka 110 000 alum-
ner är i dagsläget cirka 26 000 medlemmar i universi-
tetets centrala alumninätverk (LiU Alumni). Av dem 
är cirka 3 400 bosatta utanför Sverige. Internationellt 
har LiU flest alumner i Tyskland, Frankrike, USA och 
Spanien.

I syfte att bygga och bibehålla relationer anord-
nar LiU Alumni en rad alumnträffar, nationellt och 
internationellt.

Ett viktigt och årligen återkommande event 
för alumniverksamheten är Årets alumn, som 2019 
firades för nionde året i rad på Campus Valla. Det är 
ett sätt för LiU att uppmärksamma alumner som ut-
märker sig genom sina insatser och sitt engagemang. 
Årets utmärkelse gick till riksdagens talman Andreas 
Norlén som studerat och doktorerat i affärsjuridik 
vid LiU och den mångsidiga teknikinspiratören och 
entreprenören Sara Magnusson, med civilingenjörs-
examen i industriell ekonomi.

En extra marknadsföringsinsats gjordes vid 
vårterminens slut för att få in fler nyexaminerade 
studenter till nätverket.

Donationsverksamhet
Donationer från privatpersoner och företag blir en 
allt viktigare finansieringskälla av högre utbildning 
och forskning. LiU har därför beslutat att arbeta för 
att säkerställa möjligheterna att ta tillvara omgivning-
ens engagemang i LiU:s verksamhet och även bidra 
till att LiU fortsättningsvis ska vara konkurrenskraf-
tigt genom att inrätta LiU Donation.

Verksamheten organiseras i syfte att stärka LiU:s 
olika forsknings- och utbildningsmiljöer samt för att 
upprätthålla och vidareutveckla goda relationer med 
LiU:s givare. Uppdraget påbörjades i slutet av förra 
året och innebär att LiU på lång sikt ska attrahera 
externt kapital med stöd från filantroper, privatperso-
ner, alumner, företag och stiftelser.

Under året har LiU Donation tillsammans med 
rektor bjudit in givare samt nya potentiella givare 
till flera givarevent på universitetet med teman som 
Explo ration Laboratory (visualisering) och Elektro-
niska mediciner (organisk elektronik) och Affärs-
juridisk forskning.

I samband med LiU:s satsning på Studenthuset, 
Campus Valla, har LiU Donation genomfört en in-
samlingskampanj som erbjudit alumner, företag och 
andra LiU-vänner att bidra till ett framstående och 
dynamiskt studenthus.

Då LiU fyllde 40 år erhölls en penninggåva från 
Norrköpings och Linköpings kommuner samt Region 
Östergötland vilket ledde till att stiftelsen Jubileums-
stiftelsen inrättades. Stiftelsen är tänkt att fungera 
som ett alternativ för donatorer som vill stödja LiU:s 
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verksamheter (inom forskning, utbildning, samver-
kan) men inte vill skapa en egen stiftelse. Tack vare 
ett påbörjat aktivt donationsfrämjande arbete har ett 
flertal donationer under året inkommit till stiftelsen 
från privatpersoner och företag. Ett fortsatt utveck-

lingsarbete kring hur stiftelsen ska fungera som ett 
verktyg för att ta emot och förvalta långsiktiga gåvor 
har under året genomförts och resulterat i att en sär-
skild fondstyrelse för Jubileumsstiftelsen ska inrättas.

Figur 4.6
Alumninätverk

Kartan visar aktiva alumner i LiU:s alumninätverk runt om i världen. Flest medlemmar finns i Sverige. Tyskland, USA, Frankrike, Norge, Storbritannien och Kina är också 
välrepresenterade. Källa: Alumninätverkets databas.
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INTERNATIONALISERING

Strategiskt samarbete
Linköpings universitet har under 2019 fortsatt sitt 
arbete med att stärka och utveckla sitt internationa-
liseringsarbete. Detta har skett genom att se över det 
interna stödet för internationalisering, arbeta med att 
ta fram en för lärosätet gemensam internationalise-
ringsstrategi och att fortsätta det inom- och utom-
europeiska strategiska samarbetet.

Under året fortsatte den översyn och vidareut-
veckling av det interna stödet för LiU:s internatio-
naliseringsarbete som påbörjades under 2018 inom 
ramen för det så kallade effektiviseringsuppdraget. 
Bland annat har en central funktion inrättats för stöd 
och service till internationellt rekryterad personal. 
Under hösten 2019 inleddes även ett projekt för att ta 
fram en plan för förändring av studieadministratio-
nen vad gäller internationalisering.

I enlighet med ett projektuppdrag som gavs i 
LiU:s Verksamhetsplan och budget för 2019 har ett 
förslag tagits fram till internationaliseringsstrategi 
för stöd till kraftsamling och prioritering. Uppdraget 
slutfördes under året och förslaget har lämnats till 
LiU:s ledning.

Sedan 2018 pågår projektet Internationalisering 
av samverkan (INSA) som är finanierat av Vinnova. 
Den kartläggning som gjordes under föregående 
år har avrapporterats och ett flertal presentationer 
har genomförts i verksamheten. Innehållet används 
som del i arbetet med att ta fram LiU-övergripande 
riktlinjer som stödjer internationalisering, samverkan 
och nyttiggörande. Det har även använts som un-
derlag i arbetet med det ovan beskrivna förslaget till 
internationaliseringsstrategi. Under hösten 2019 och 
våren 2020 pågår arbete med utveckling av en pilot-
studie som ska testas mot erfarenheter och framtagna 
riktlinjer.

LiU:s inomeuropeiska samarbete har under 2019 
dominerats av arbetet med att bilda ett så kallat Euro-
pean University tillsammans med övriga lärosäten 
inom nätverket European Consortium for Innovative 
Universities, ECIU. Ett omfattande förberedelse-
arbete inför ansökan genomfördes inom ramen för 
utlysningen European University Initiative, EUI, vil-
ket belönades med en godkänd ansökan. I november 
startade implementeringen av ECIU, ett projekt som i 
sin första fas är 3-årigt.

De utomeuropeiska satsningarna i Afrika, Brasi-
lien och Kina fortsatte under 2019, även om samar-
betena i Kina minskat något. Bland annat minskade 
antalet forskningsprojekt (från 3 till 1) inom ramen 
för det forskningscentrum inom Sustainable Urban 
Development som LiU driver tillsammans med 
Guangzhou University. Däremot genomfördes under 
hösten, liksom föregående 2 år, den uppdragsutbild-

ning i Guangzhou där LiU:s lärarutbildning utbildar 
kinesiska låg- och mellanstadielärare i hållbarhet. 
Två lärosätesövergripande samarbetsavtal tecknades 
också under året, ett med Sun Yat-sen University och 
ett med Jilin University – inriktat på rekrytering av 
studenter till LiU:s masterprogram Materials Science 
and Nanotechnology.

LiU:s samarbeten i sydöstra Afrika har varit 
fortsatt aktiva under året. LiU har ett antal bilate-
rala forskningssamarbeten, finansierade av Sida, 
som delvis handlar om att stärka kapaciteten inom 
forskning, utbildning, administration och infra-
struktur vid universitet i låginkomstländer. Forsk-
nings- och utbildningssamarbeten utgör här en stark 
grund, men samarbetena har också som syfte att 
uppnå kapacitetsmål, och innefattar ofta ytterligare 
icke-akademiska aktörer. Några exempel är de många 
samarbetsprojekten mellan aktörer i östra Afrika och 
Matematiska institutionen respektive Institutionen 
för beteendevetenskap och lärande.

Det framgångsrika samarbetet mellan LiU och 
Moi University i Kenya firade 30 år under 2019. Det 
uppmärksammades av en delegation med represen-
tanter från LiU, Region Östergötland och Länssty-
relsen Östergötland som besökte universitetet i april. 
Samarbetet innefattar både forsknings- och utbild-
ningssamarbete och inkluderar Moi Teaching and 
Referral Hospital, Medicinska fakulteten vid LiU och 
Region Östergötland. Utbildningssamarbeten finns 
främst i Kenya, Sydafrika, och från och med 2019, 
även Namibia. Ett LiU-övergripande projekt i syd-
östra Afrika där universitetet varit aktivt under året 
är South Africa Sweden University Forum, SASUF. I 
maj deltog LiU, med ett 10-tal forskare, vid projektets 
”Research and innovation week 2019” i Stellenbosch, 
Sydfrika.

Även LiU:s samarbeten i Brasilien har varit akti-
va under året. LiU har samarbetsavtal med 13 brasili-
anska institutioner och forskare från LiU har till-
sammans med strategiska partner arbetat i bilaterala 
projekt inom olika områden, till exempel aeronautik, 
teknik, naturvetenskap, miljöförändring, samhälls-
vetenskaper, tunnfilmfysik, funktionella material, 
kol- och grafen-nanostrukturer, innovation/teknik-
hantering, utbildning (bland annat Conceive Design 
Implement Operate, CDIO) och autonoma system. 
LiU:s två centers of excellence, SARC (Swedish Aero-
nautical Research Center) och BRC (Biogas Research 
Center), har påvisat vikten av samarbeten i Brasilien 
genom att identifiera landet som ett strategiskt fokus-
land för sina internationaliseringsstrategier. Under 
året har ett samarbetsavtal mellan LiU och Brasiliens 
största statliga forskningsfinansiär FAPESP tagits 
fram.
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Den satsning på nationellt samordnat samarbete med 
japanska lärosäten som påbörjades 2016 avsluta-
des under året. MIRAI (som betyder ”framtid” på 
japanska), har varit ett STINT-finansierat forsknings-
fokuserat samarbetsprojekt mellan 7 svenska och 8 
japanska universitet med fokus på forskningsområ-
dena materialvetenskap, hållbarhet, åldrande och 
innovation (STINT står för Stiftelsen för internatio-
nalisering av högre utbildning och forskning). Projek-
tet har en övergripande koppling till så kallade ”large 
scale research facilities” (i Sverige Max IV och ESS, i 
Japan J-PARC och Spring-8). Under 2019 genomför-
des flera workshoppar, bland annat en inom materi-
alvetenskap vid LiU, doktorandkurser och ett stort 
avslutande seminarium i Stockholm och Uppsala. En 
fortsättning av projektet planeras av de deltagande 
svenska och japanska universiteten.

LiU har under året haft besök av ett stort antal 
internationella delegationer samt av nätverk inom 
området internationalisering.

Internationell mobilitet 
genom utbytesavtal
Basen för utbytesverksamheten vid Linköpings 
universitet är utbytesavtal med drygt 400 universitet 
i över 50 länder. Under läsåret 2018/19 deltog totalt 
570 utresande studenter från LiU och 1 080 inresan-
de studenter i utbyten inom ramen för dessa avtal, se 
figur 5.1 och tabell 5.2.

Figur 5.1
Studentmobilitet inom utbytesavtal 
samt övriga program och avtal

0

400

600

800

1 000

1 200

200

UtresandeInresande

17/18 18/1915/16 16/1714/1513/1412/1311/1210/1109/10

För varje student som genomför en utbytesperiod vid 
ett lärosäte inom Europa, tar LiU emot 2 studenter 
från ett europeiskt lärosäte, en obalans som håller i 
sig och som inte är unik bland de svenska lärosätena. 
Balansen i utbyten utanför Europa har tidigare år va-
rit god. Under 2016/17–2017/18 blev skillnaden större 

mellan inresande och utresande studenter, vilket 
kunde härledas till genomförandet av LiU Internatio-
nal Summer Academy. Under sommaren 2019 ökade 
andelen europeiska studenter, vilket skapat en bättre 
balans. Sommarakademin är ett initiativ som tillkom-
mit bland annat för att just skapa balans inom vissa 
utbytesavtal såväl inom som utanför Europa. Varje 
inkommande student räknas om till 0,25 helårsplat-
ser för utresande studenter. Filosofiska fakulteten 
arrangerar på liknande vis en vinterkurs i januari för 
att utjämna balansen i utbyten med universitet i till 
exempel Australien.

Andelen kvinnor som deltagit i utbytesstudier är 
fortfarande större än andelen män, men skillnaden 
har det senaste läsåret minskat med 4 procenten-
heter, till 57 procent kvinnor respektive 43 procent 
män. Universitetet har tagit emot ungefär lika stora 
andelar kvinnor som män, 49 respektive 51 procent, 
se tabell 5.2.

Utresande
Över en 10-årsperiod fram till 2015/16 ökade antalet 
utresande studenter från LiU med cirka 30 procent, 
men det har sedan dess minskat med knappt 20 pro-
cent, en trend som planat ut i årets redovisning. En 
bidragande orsak till detta är att årets redovisning in-
kluderar så kallade short stays – utbytesperioder/VFU 
(verksamhetsförlagd utbildning) som är kortare än en 
månad. Dessa short stays har inkluderats i avsikt att 
ge en mer rättvisande bild av den totala mobiliteten 
bland LiU:s studenter. De svenska lärosätena har på 
nationell nivå uppmärksammat frågan om att särskilt 
lärarutbildningarna har svårt att få ut studenter i 
ordinarie Erasmus+ och bilaterala studieprogram. 
Däremot deltar lärarstudenter vid LiU i short stays, 
som bättre passar in i studiegången.

Utresande studenter till tredje land som utgjor-
de drygt hälften av alla utresande 2015/16, sjönk 
följande läsår till 43 procent, men utgör nu återigen 
i det närmaste hälften, se tabell 5.2. Dessutom väljer 
ett icke försumbart antal studenter varje år att göra 
studieuppehåll för att förlägga en periods studier 
vid till exempel vissa lärosäten i USA som LiU inte 
har något utbytesavtal med, perioder som man alltså 
själv anordnar utanför ramen för studieprogrammen. 
Dessa bidrar på samma sätt som utbytesstudier till 
studenternas internationella kompetens, men finns 
inte tillgängliga i statistiken. Detta är ett nationellt 
problem som LiU delar med andra svenska lärosäten.

Inresande
Det totala antalet inresande utbytesstudenter ligger 
tämligen konstant på lite mer än 1 000 personer. Av 
dessa kommer drygt 40 procent från tredje land, se 
tabell 5.2.
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Tabell 5.2 Studentutbyte inom EU-program samt övriga program och avtal
2016/2017 2017/2018 2018/2019

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

EU-program Utresande 292 53/47 302 40/60 267 57/43

Inresande 704 44/56 621 40/60 596 44/56

Övriga program och avtal Utresande 302 52/48 261 63/37 302 57/43

Inresande 298 55/45 288 57/43 300 50/50

Sommaruniversitet Inresande 162 62/38 184 65/35 184 61/39

Totalt Utresande 594 53/47 563 61/39 570 57/43

Inresande 1 164 49/51 1 093 48/52 1 080 49/51

 varav utanför EES Utresande 276 53/47 244 62/38 281 56/44

Inresande 408 59/41 438 61/39 445 56/44

Tabell 5.3 Största utbytesländerna 2018–2019
Utresande studenter inom program Inresande studenter inom program

Plats Land Totalt Kv/Män (%) Plats Land Totalt Kv/Män (%)

1 Spanien 55 78/22 1 Tyskland 183 46/54

2 Kina 54 48/52 2 Frankrike 182 38/62

3 Tyskland 52 29/71 3 Kina 109 61/39

4 Frankrike 51 59/41 4 Singapore 94 48/52

5 Singapore 38 47/53 5 Spanien 87 36/64

6 Storbritannien 28 68/32 6 Sydkorea 54 70/30

7 Kenya 26 73/27 7 Taiwan 43 53/47

8 Sydkorea 24 42/58 8 Nederländerna 35 46/54

9 USA 22 64/36 9 Storbritannien 32 59/41

10 Japan 21 57/43 10 Österrike 27 48/52
Taiwan 21 38/62

Största utbytesländerna
De stora europeiska nationerna Frankrike, Tyskland 
och Spanien är bland LiU:s topp-5 när det gäller såväl 
in- som utresande studenter, se tabell 5.3. Utanför 
Europa har utbytesverksamheten med Kina och 
Singapore ökat under senare år. Detta är ett resultat 
av medvetna satsningar på att stärka olika typer av 
samarbeten med lärosäten i dessa länder. Även det 
30-åriga samarbetet med Moi University i Kenya, som 
breddats till att innefatta fler än den medicinska fakul-
teten, har gett avtryck. Kenya finns nu på plats 7 som 
utresedestination, jämfört med plats 10 förra året.

Nya länder bland de 10 största utbytesländerna 
2018/19, jämfört med året innan, är Japan och USA 
för inresande studenter, medan Kanada och Neder-
länderna halkat nedanför plats 10. När det gäller 
listan över de länder som LiU tar emot flest utbytes-

studenter från har Japan och Kanada detta år hamnat 
utanför topp 10 till förmån för Storbritannien och 
Österrike på plats 9 och 10.

Antalet nybörjare på de internationella master-
programmen ökade från 622 (2018) till 670 (2019), se 
tabell 5.4.

Avgiftsskyldiga studenter till 
utbildningsprogram på engelska
Den huvudsakliga rekryteringen av avgiftsskyldiga 
studenter till program på engelska sker via digitala 
satsningar och syftar till att öka antalet besök på 
programsidorna och etablera en kontakt med intres-
serade studenter. Ökat fokus på studentnära innehåll 
i sociala medier för större trovärdighet, livesända 
intervjuer med lärare och studenter samt utökat sam-

Tabell 5.4 Internationella masterstudenter
Ht 15 Ht 16 Ht 17 Ht 18 Ht 19

Förstahandssökande 1 572 3 047 2 857 3 210 3 322

 kvinnor/män (%) 35/65 34/66 38/62 39/61 39/61

Antagna 606 950 1 095 1 546 1 576

 kvinnor/män (%) 42/58 48/52 48/52 43/57 42/58

Registrerade 380 506 586 622 670

 kvinnor/män (%) 46/54 48/52 45/55 42/58 46/54

Internationella masterstudenter definieras som antagna till masterprogram med undervisningsspråk engelska. Observera att det kan handla om såväl svenska som 
utländska sökande. Från och med ht 18 görs endast ett urval, tidigare år avser siffror på antagna i urval 2.
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arbete med utbildningskonsulter i Kina är exempel på 
nya satsningar.

Vanligaste meritländerna bland avgiftsskyldiga 
registrerade studenter var Indien (ett hundratal), 
Pakistan (drygt 50), Kina (drygt 30) och Iran (15). 
Intäkterna för den avgiftsfinansierade verksamheten 
ökade från 47 mnkr under 2018 till 51 mnkr under 
2019.

Hälften av de indiska studenterna och 2/3 av de 
pakistanska studenterna är resultatet av marknads-
förings- och rekryteringsavtal med utbildningskon-
sulter som arbetar på kommissionsbasis. Tekniska 
utbildningar är de mest attraktiva. Förutom i Indien 
och Pakistan har LiU avtal med konsulter i Kina, 
Turkiet och Indonesien. Antalet kinesiska studenter 
fördubblades jämför med året innan.

En del rekryteringsaktiviteter syftar till att synlig-
göra LiU:s utbildningar i fler länder. I Kina, Brasilien, 
Indonesien och Sydkorea genomfördes rekryterings-
aktiviteter på plats, antingen som universitetsbesök 
i samarbete med andra lärosäten, kommersiella 
utlandsstudiemässor eller i samarbete med svenska 
utlandsmyndigheter eller Svenska Institutet. I för-
hållande till andra svenska lärosäten är LiU:s riktade 
insatser för att öka intresset från fler länder relativt 
blygsamma.

För att förbereda och motivera antagna studenter 
att ta sin plats i anspråk deltog LiU i seminarier för 
antagna i Indien och Kina. Exempel på ytterligare in-
satser var telefonkontakt mellan nuvarande studenter 
och antagna samt livesändningar för antagna.

Antalet registrerade avgiftsskyldiga studenter vid 
LiU minskade något mellan 2018 och 2019 (tabell 
5.5). Det beror framför allt på färre registrerade 
avgiftsskyldiga studenter på Tekniska fakulteten i den 
internationella ansökningsomgången, till förmån för 
studenter med svensk studiebakgrund i den nationel-
la ansökningsomgången.

Samarbete med migrationsverket
Genom Internationaliseringsutredningen (SOU 
2018:78 Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen 
Sverige) föreslås Migrationsverket få ett ökat uppdrag 
att förkorta handläggningstiderna för migrations-
ärenden. Detta har resulterat i flera större utredning-
ar och processförändringar. Under hösten 2019 hade 

LiU ett samarbete med Migrationsverket som gällde 
hur ansökningsprocessen för studenter och doktoran-
der kan förbättras.

Vid de tillfällen som Migrationsverket bjudit in 
till informations- och förbättringsmöten, har repre-
sentanter från LiU deltagit och dess representanter 
har sett till att både studenters, doktoranders och 
övriga medarbetares intressen har bevakats.

Vidare har LiU, genom det nationella Euraxess- 
nätverket, varit representerat i en arbetsgrupp för 
migrationsfrågor inom Universitets- och högskole-
rådets Forum för internationalisering.

Alla dessa former av direktkontakt med Migra-
tionsverket ökar samsynen på de gemensamma utma-
ningar kring migrationsfrågor som rör universitetets 
inkommande studenter och medarbetare.

Internationalisering på hemmaplan
LiU:s initiativ i flyktingfrågan
Linköpings universitets initiativ i flyktingfrågan syftar 
till att ta tillvara den potential som nyanlända har och 
möjliggöra deras etablering i det svenska samhället 
inom områdena utbildning, forskning, arbetsgivar-
roll, studentengagemang och samverkan.

Under 2019 har frågan hamnat i fokus genom 
flera projekt där studenter har engagerat sig för att 
till exempel hjälpa nyanlända att integreras och hitta 
rätt på arbetsmarknaden samt för att skapa diskus-
sion kring möjliga sätt att bidra till en socialt hållbar 
utveckling.

Med stöd av LiU:s initiativ i flyktingfrågan har 
utbudet av utbildningar och kurser som kombinerar 
svenska och ämneskunskaper utökats med pilot-
verksamhet för att underlätta för de studenter som 
behöver extra språkintroduktion inför kommande 
laborationsarbete.

Stöd och service till internationellt 
rekryterad personal
När konkurrensen om internationell kompetens 
hårdnar och andelen internationellt rekryterade 
medarbetare växer, är det stöd och den service univer-
sitetet kan erbjuda vid en nyrekrytering av stor vikt. 
Stödet handlar om alltifrån hjälp med att hitta bostad 
och informera om skolor för medföljande barn, till 

Tabell 5.5 Avgiftsskyldiga studenter
Ht 15 Ht 16 Ht 17 Ht 18 Ht 19

Antagna avgiftsskyldiga efter urval 2 222 373 569 979 968

 kvinnor/män (%) 20/80 26/74 28/72 32/68 32/68

Registrerade totalt 88 142 224 328 281

 kvinnor/män (%) 26/74 29/71 27/73 26/74 31/69

Registrerade utan stipendier 66 102 196 304 251

 kvinnor/män (%) 23/77 29/71 22/78 23/77 27/73

Registrerade med stipendier 22 40 28 24 30

 kvinnor/män (%) 36/64 28/72 61/39 62/38 57/43

Sökande och antagna avser endast nybörjare till internationella masterprogram (ej fortsättningsregistrerade).
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frågor som rör visum, uppehållstillstånd, försäkringar 
och svensk arbetsplatskultur. Detta stöd ges till stor 
del direkt av institutionerna och i vissa fall av den 
centrala internationella enheten.

Under det gångna året har, i samband med en 
effektiviseringsutredning av flera av universitetets 
stödfunktioner, behovet av ett mer centraliserat och 

systematiskt stöd blivit tydligt och efterfrågat. Den 
internationella enheten har nu i uppdrag att utveckla 
denna verksamhet i samarbete med institutionerna. 
Ett exempel på en stödfunktion som nu utvecklas är 
ett introduktionsprogram, delvis i digitala kanaler, 
för att möjliggöra deltagande i delar av utbildningen 
redan innan man anlänt till Linköpings universitet.
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MILJÖARBETE

Forskning med miljöperspektiv
Linköpings universitets miljörelaterade forskning 
präglas av helhetssyn och systemtänkande. Vid uni-
versitetet bedrivs såväl tvärvetenskaplig som disci-
plinär forskning inom hållbar utveckling i ett stort 
antal forskargrupper och samarbetet mellan institu-
tioner och avdelningar är omfattande.

Under året har Biogas Research Center (BRC) 
vid Linköpings universitet gett ut boken Biogas i 
det hållbara samhället, som beskriver hur biogas-
lösningar gör svenska städer, regioner och företag 
bättre. Samtidigt genomfördes för tredje året i rad en 
nationell biogasresa som innehöll flera studiebesök 
och konferenser.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning beviljade 
forskningsprogrammet Mistra REES (Resource-Ef-
ficient and Effective Solutions) fortsatt finansiering 
med totalt 47 mnkr under 4 år. Målet för programmet 
är att underlätta svensk tillverkningsindustris över-
gång till en cirkulär ekonomi.

Forskare vid LiU ska undersöka hur fastigheter 
i Linköping och Norrköping kan rustas för extrema 
väderhändelser, som skyfall och värmeböljor. Pro-
jektet tilldelades 11 mnkr från Länsförsäkringars 
forskningsfond.

Universitetslektor Ola Leifler har tagit fram 
spelet Megagame om klimatförändringar som ska ge 
insikter om vad klimatförändringarna kommer att 
innebära. Det är ett storskaligt brädspel för hundra-
tals deltagare.

Ett annat projekt som presenterades under året, 
under ledning av universitetslektor Anna Eklöf, 
förvandlar det komplexa ekosystemnätverket till 
ett intuitivt spel med namnet EcoWeb där målet är 
att deltagarna ska förstå hur allt i naturen hänger 
samman.

Studenter med miljöperspektiv
Studenternas sektioner och andra studentorgani-
sationer kan miljöanpassa sina verksamheter och 
miljödiplomeras enligt konceptet Gröna sektio-
ner. I maj 2019 diplomerades 15 sektioner och en 
idrottsförening.

Under året har flera diplomerade Gröna sektio-
ner arbetat aktivt med att i stor utsträckning erbjuda 
vegetarisk och vegansk kost vid sina evenemang samt 
arrangera bok- och klädbytardagar, ploggning (jog-
ging kombinerat med skräpplockning) med mera.

Linköpings teknologers studentkår, LinTek, ar-
rangerar varje hösttermin sedan 2009 Klimatveckan 
för att belysa frågor om hållbar utveckling, miljö och 
klimat.

Internt miljöstöd för studenter har bland annat tillde-
lats för anordnande av en föreläsning om Earth Hour.

Klimatstudenterna har under året tagit initiativ 
till ett klimatupprop och en namninsamling för att all 
undervisning ska innehålla moment om hållbarhet. 
Studenterna har även haft en dialog med rektor och 
LiU:s miljöstrateg kring dessa frågor.

Systematiskt miljöarbete vid LiU
Vid Linköpings universitet pågår ett kontinuerligt 
arbete för att minska miljöpåverkan. Arbetet sker 
inom och genom universitetets miljöledningssystem. 
Under 2019 har fokus legat på att sprida informa-
tion om och arbeta med de miljömål som har beslu-
tats för perioden 2019–2021 enligt den framtagna 
handlingsplanen.
LiU:s miljömål är att:

• senast 2021 ska all personal vid LiU ha känne-
dom om och förståelse för hur hållbar utveckling 
integreras i respektive verksamhet,

• öka spridningen av miljörelaterad forskning, 
internt och externt,

• antalet flygresor ska minska med 15 procent från 
år 2017 till år 2021,

• LiU:s energianvändning ska minska med 5 pro-
cent till 2021 i jämförelse med år 2017,

• inköp av engångsmaterial inom LiU ska minska 
med 10 procent från 2017 till 2021,

• senast 2021 ska all IT-utrustning som LiU köpt in 
ingå i ett recirkulationssystem,

• det ska göras en miljöbedömning av alla upp-
handlingar senast år 2021.

För att ytterligare stärka det systematiska miljöarbe-
tet har universitetsledningen beslutat att LiU:s verk-
samhet, vid utgången av år 2021, ska vara certifierbar 
enligt ISO 14001:2015.

Arbete som gjorts under 2019 för att nå miljömålen
Miljöutställningen Walk the Talk finns sedan ett par 
år på Campus Valla och Campus Norrköping. Utställ-
ningen belyser några av de miljöförbättrande åtgärder 
som universitetet genomfört i samverkan med fastig-
hetsägare, energileverantörer, kommuner och andra 
intressenter. Under 2019 har Walk the Talk-utställ-
ningen genomgått en uppdatering på webben och den 
fysiska utställningen på Campus Valla har invigts.

LiU har under året anslutit sig till Klimat-
ramverket. Det är ett ramverk för lärosätesspecifika 
klimatstrategier med syfte att engagera universitet 
och högskolor i Sverige att bidra till såväl nationella 
som internationella åtaganden att nå det så kallade 
1,5-gradersmålet.

För att minska koldioxidutsläpp från tjänsteresor 
pågår bland annat ett arbete för att öka användandet 
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av resfria mötesalternativ. Ett 20-tal konferensrum 
har försetts med enhetlig teknik för distanskonferen-
ser och användarutbildningar för medarbetare anord-
nas återkommande. Flera institutioner arbetar för att 
på olika sätt underlätta för medarbetare att välja tåg 
och stimulera till resfria möten.

Under 2019 har LiU fortsatt att utveckla un-
dervisningen på distans både gentemot andra orter 
och i den nära distansundervisningen i olika kom-
binationer, vilket till stora delar har fallit väl ut. Ett 
exempel som både har medfört nya möjligheter och 
stor klimatnytta är uppbyggnaden av handledning 
och undervisning på distans inom ett forsknin gs-
samarbete med länder i östra Afrika.

Universitetet har 20 personbilar för uthyrning till 
tjänsteresor. Samtliga är klassade som miljöbilar. Av 
dessa bilar drivs 13 helt eller delvis på el i kombina-
tion med bensin eller diesel och övriga med biogas (7 
bilar). De campusbussar som går i trafik mellan LiU:s 
campusområden i Linköping och Norrköping körs på 
fossilfritt bränsle.

Under året har LiU samverkat med Östgötatra-
fiken, Akademiska Hus och Linköpings kommun för 
att ta fram en Grön resplan för Campus Valla med 
förslag på åtgärder för att underlätta klimatsmart 
pendling.

En campusplan för Campus Valla är framtagen 
i samverkan med Akademiska Hus. FN:s globala 
hållbarhetsmål har legat till grund för arbetet. Syftet 
är att ge campus en långsiktigt hållbar grundstruktur 
som stödjer ett hållbar beteende. Exempel på åtgär-
der är installation av ytterligare 10 laddplatser för 
elfordon på Campus Valla vilket betyder att det nu 
finns totalt 20 platser.

Det nyuppförda Studenthuset på Campus Valla är 
certifierat som Miljöbyggnad Guld och 2 andra bygg-
nader har under 2019 certifierats som Miljöbyggnad 
Silver. Detta gäller hus Zenit på Campus Valla och del 
av Kopparhammaren 2, Campus Norrköping.

För att uppnå målet att LiU:s energianvändning 
ska minska med 5 procent till 2021 har LiU under 
2019 samverkat med fastighetsägare på Campus Valla 
och Campus Norrköping. Energisparåtgärderna be-
står bland annat av flera fall av värmeåtervinning på 
använd kyla, byte av takfönster mot energieffektivare 
samt stort fokus på energieffektivitet vid ombyggna-
den av hus Zenit. Andra åtgärder som genomförts 
är en samordning av datorhallar till en gemensam 
energieffektiv serverhall som är placerad i Hus A. En 
gemensam nattvandring genomfördes på Campus 
Valla där studenter samt representanter från LiU och 
Akademiska Hus letade efter energibovar.

För att ytterligare minska den inköpta mängden 
energi finns det nu 7 solcellsanläggningar på tak och 
fasad på både Campus Valla och Campus Norrköping. 
Under 2019 har 2 nya solcellsanläggningar installe-
rats på Campus Valla – på Studenthuset respektive 
hus Zenit. På Kärnhuset finns den största anläggning-

en med 864 solpaneler. Under 2019 förväntas den 
totala produktionen överstiga 1 000 MWh.

Under 2019 har LiU:s återbrukssystem för 
kontorsmöbler och inredning (under namnet Åter-
bruket) fortsatt utvecklats till att även hantera möbler 
och inredning till laboratorier. Under 2019 har cirka 
15 000 produkter förts tillbaka till olika delar i verk-
samheten. I det nya Studenthuset är cirka 50 procent 
av möblerna återbrukade. Många kommer från hus 
som lämnats i samband med flytt och ombyggnation 
under året, till exempel Zenit, Terra, hus G samt 
biblio teket i D-huset. Verksamhetens inköpare visar 
stort intresse för Återbruket som arbetar kontinuer-
ligt för att vara ett förstahandsval.

Lokalvårdsenheten som finns vid Campus Valla, 
Campus US och Campus Norrköping arbetar mycket 
aktivt för att minska miljöpåverkan från sin verksam-
het. För att begränsa användningen av städkemikalier 
ersätts dessa i möjligaste mån av annan typ av städut-
rustning som till exempel moppgarn i splittrad mik-
rofiber och/eller enbart ultrarent vatten. Dessutom 
genomgår all lokalvårdspersonal en internutbildning 
där de får yrkesbevis. Utbildningen syftar bland annat 
till att öka medvetenheten om kemikaliers inverkan 
på hälsa och miljö.

Systemet EasyCube, som ska minska använd-
ningen av papper och tvål på toaletter, har under 2019 
införts i flera hus och finns nu i hus A, C, D, Student-
huset och Zenit på Campus Valla.

Miljörevisioner vid LiU under 2019
Enligt förordningen om miljöledning i statliga myn-
digheter (SFS 2009:907) ska alla statliga myndighe-
ter årligen genomföra interna miljörevisioner för att 
kontrollera att myndigheten följer gällande miljöreg-
ler och andra bindande krav. Syftet med de interna 
miljörevisionerna vid LiU är även att identifiera sätt 
att utveckla och förbättra LiU:s miljöarbete. Under 
innevarande 3-åriga revisionsperiod, 2019–2021, 
har det hittills genomförts 4 interna miljörevisioner. 
Resultatet från miljörevisionerna visar på ett väl fung-
erande miljöledningssystem där det finns förbätt-
ringsförslag gällande en tydligare uppföljning av de 
miljöförbättrande åtgärder som vidtas samt hantering 
av kemikalier och kemiska produkter.

Laboratoriesäkerhet och kemikalier
LiU har ett välutvecklat laboratoriesäkerhetsarbete 
både på institutionsnivå och central nivå. Miljö- och 
säkerhetsenheten har under året haft ett fortsatt nära 
samarbete med flera institutioner/motsvarande. En 
utmaning för ett fortsatt framgångsrikt laboratorie-
säkerhetsarbete blir just att säkra samarbete både 
med utsedda kontaktpersoner, teknisk personal och 
experter vid institutioner/motsvarande.

Samarbete kring laboratoriesäkerhetsarbete 
bedrivs också i viss mån med Region Östergötland vid 
framtagande av råd, rutiner och instruktioner inom 
ramen för SAMS (Samarbetsavtal mellan LiU och 

56 Gemensamt för verksamheten
Linköpings universitet årsredovisning 2019



5

Region Östergötland kring frågor som gäller Arbets-
miljö, Miljö och säkerhet). Till exempel har det tagits 
fram nya rutiner för hantering av olika typer av biolo-
giskt avfall vid Campus US och Universitetssjukhuset.

Under 2019 har en utbildning inom laboratorie-
säkerhet genomförts med Akademiska Hus olika 
entreprenörer inom drift och underhåll på Campus 
Valla och Campus Norrköping. Vissa planerade ut-
bildningar och större arbeten inom laboratoriesäker-
het har fått skjutas på framtiden på grund av brist på 
personal inom området under året.

Till de större arbeten som ändå genomförts under 
2019 hör att LiU:s laborativa verksamheter har fått 
svara på en enkät om utfasning av 10 utvalda, särskilt 
farliga, kemiska produkter. Svaren på enkäten har 
analyserats och sammanställts i en rapport. Denna 
typ av enkätundersökning genomförs vid LiU vart 
tredje år.

Under 2019 har många verksamheter arbetat 
med att märka om eller kassera kemiska produkter 
som en följd av krav från Arbetsmiljöverket. Upptäck-
ter av gamla kemiska produkter som varit okända för 
nuvarande laborativ verksamhet visar på vikten av att 
alla kemiska produkter i en verksamhet finns inven-
terade i LiU:s kemikaliehanteringssystem samt ett 
behov av att tillsammans med LiU:s laborativa verk-
samheter jobba för en ökad förståelse och kunskap 
om riskerna med gamla kemiska produkter.

Klimatkompensation
Från flygresor genomförda under 2018 genererades 
knappt 600 tkr till den interna fonden för klimat-
kompensation. Medel ur denna fond fördelas till 
interna projekt för att minska energiåtgång och 
klimatpåverkan. Exempel på projekt som har beviljats 
medel under 2019 är bland andra:

• utveckling av digital mötesteknik för resfria 
möten och distansundervisning omfattande både 
installation av ny teknik och uppgradering av 
befintlig samt information till och kompetensut-
veckling för användare,

• renovering av stolar till läsplatsmiljöer i Student-
huset istället för inköp av nya,

• minskad förbrukning av engångspappersmuggar 
genom pantsystem för återanvända kaffekoppar i 
Studenthuset,

• uppbyggnad av möbelåterbrukssystem, LiU Stu-
dent Secondhand, med förvaring och förmedling 
av möbler mellan studenter i samverkan mellan 
LiU och en studentförening (Navitas).
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KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Medarbetarstruktur
Universitetets anställda i siffror
I december 2019 hade universitetet 4 059 medarbe-
tare, vilket omräknat motsvarar 3 597 årsarbetare. 
Detta är en ökning med 103 årsarbetare jämfört med 
2018. Se tabell 5.6.

Av det totala antalet årsarbetare utgjorde antalet 
tillsvidareanställningar 2 374 (66 procent) medan an-
talet tidsbegränsade anställningar uppgick till 1 223 
(34 procent).

Kategorin kärnkompetens (lärare och dokto-
rander) har ökat med 65 årsarbetare sedan 2018. 
Ökningen fördelar sig jämt mellan lärare (32 st) och 
doktorander (33 st). För att säkra god kompetens-
försörjning utifrån de kompetensmål som LiU har 
ställt upp i verksamhetsplanen är det fortsatt viktigt 
att fokusera på kategorin kärnkompetens och följa 
uppsatta strategier.

Fördelning mellan kärnkompetens 
och verksamhetsstöd
Universitetets medarbetare utgörs till 61 pro-
cent av kärnkompetens och till 39 procent av 
verksamhetsstöd.

Fördelning på kön och ålder
Totalt sett har universitetet en jämn fördelning mel-
lan kvinnor (51 procent) och män (49 procent). Dock 
är fördelningen inte jämn inom olika befattningar.

Medelåldern för universitetets medarbetare är 46 
år. Medelåldern för kärnkompetens är 46 år och för 
verksamhetsstöd 47 år.

Rekryterade och befordrade lärare
Under 2019 har universitetet rekryterat och befordrat 
4 kvinnor (36 procent) och 7 män (64 procent) till 
anställning som professor och 7 kvinnor (32 procent) 
samt 15 män (68 procent) till anställning som biträ-
dande professor. Se tabell 5.7.

Tabell 5.6 Totalt antal anställda (årsarbetare)
I december månad respektive år 2017 2018 2019

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

KÄRNKOMPETENS

Lärare och amanuenser

 Professorer, adj. professorer 320 23/77 324 23/77 325 23/77

 Universitetslektorer, adj. universitetslektorer, bitr. professorer 682 42/58 684 42/58 700 43/57

 Universitetsadjunkter, adj. universitetsadjunkter 233 57/43 228 56/44 235 54/46

 Juniora universitetslektorer, bitr. universitetslektorer, forskarassistenter 114 46/54 110 45/55 100 45/55

 Postdoktorer 149 44/56 129 53/47 147 47/53

 Gästlärare 17 35/65 13 38/62 13 33/67

 Amanuenser 23 30/70 20 30/70 22 29/71

Summa lärare och amanuenser 1 538 40/60 1 510 41/59 1 542 41/59

Doktorander med flera

 Doktorandanställda 599 42/58 587 43/57 606 43/57

 Forskningsassistenter 21 48/52 20 50/50 34 53/47

Summa doktorander med flera 620 42/58 607 43/57 640 44/56

SUMMA KÄRNKOMPETENS 2 158 41/59 2 117 42/58 2 182 41/59

VERKSAMHETSSTÖD

Teknisk och administrativ personal

 Administrativ personal 759 84/16 766 84/16 788 83/17

 Bibliotekspersonal 75 77/23 73 75/25 72 76/24

 Teknisk personal 518 42/58 535 39/61 551 40/60

 Övriga 4 100/0 4 100/0 4 100/0

SUMMA VERKSAMHETSSTÖD 1 356 67/33 1 378 66/34 1 415 66/34

TOTALT 3 514 51/49 3 494 51/49 3 597 51/49

Tabell 5.7 Rekryterade och befordrade professorer och biträdande professorer
2017 2018 2019

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

Professorer 18 28/72 19 37/63 11 36/64

Biträdande professorer 34 29/71 25 40/60 22 32/68
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Rekryteringsmål för professorer
Under 2017–2019 har lärosätet ett mål för köns-
fördelning bland nyrekryterade professorer om 46 
procent kvinnor. I målet inkluderas rekryterade 
professorer, befordrade professorer och gästprofes-
sorer, men inte adjungerade professorer. Vid LiU var 
andelen nyrekryterade professorer som är kvinnor 29 
procent under 2019. LiU har inte uppnått målet, men 
fortsätter att arbeta aktivt med frågan. Anställnings-
formen biträdande professor är en del i den fortsatta, 
långsiktiga planen för att rekrytera fler professorer 
som är kvinnor. Här finns möjligheter att både stötta 
och påverka kvinnor att ta det karriärsteget för att 
sedan gå vidare till professor. Detta är en utmaning 
som LiU delar med flera andra lärosäten.

Ledande befattningar
I slutet av 2019 bestod ledningen av rektor, som är 
kvinna, samt ytterligare en kvinna och 3 män. Av 
universitetets 4 dekaner var 3 män och 1 kvinna och 
av de 14 prefekterna var 3 kvinnor och 11 män. För 
att hålla frågor om kvinnors chefs- och ledarskap 
aktuella deltar chefer vid LiU i de ledarskapssemina-
rier, med fokus på kvinnliga akademiska ledare, som 
anordnas av Sveriges universitets- och högskoleför-
bund, SUHF.

Utbildningsbakgrund
Medarbetarnas utbildningsbakgrund fördelar sig 
på följande sätt: doktorsexamen 1 427 årsarbetare, 
licentiatexamen 52, akademisk grundexamen (2–6 
år) 1 570, annan eftergymnasial examen 69, gym-
nasieexamen 445 och grundskole-/realexamen 34 
årsarbetare.

Personalomsättning
Under 2019 har 640 medarbetare (113 doktorander, 
343 lärare och 184 medarbetare inom verksam-
hetsstöd) slutat sin anställning vid universitetet. Av 
dessa slutade 444 medarbetare på grund av att deras 
tidsbegränsade anställning upphörde. Samtidigt har 
685 personer börjat, varav 157 doktorander, 300 lä-
rare och 228 medarbetare inom verksamhetsstöd. Av 
dessa blev 593 visstidsanställda. Under 2019 bedrevs 
planering inför och genomförande av dels en omor-
ganisation, då 5 institutioner avvecklades och 3 nya 
bildades, dels en omorganisation av delar av verksam-
hetsstödet vid LiU. Totalt berördes cirka 1 000 medar-
betare. Detta kan ha bidragit till en något ändrad 
personalplanering inom vissa områden under 2019.

Sjukfrånvaro
Tabell 5.8 redovisar de anställdas totala sjukfrånvaro 
i förhållande till den totala ordinarie arbetstiden. Vi-
dare redovisas andel av total sjukfrånvaro som uppgår 
till 60 dagar eller mer (långtidssjukskrivna). Tabellen 
redovisar också sjukfrånvaron fördelat på kön och 
ålder i förhållande till respektive grupps sammanlag-
da ordinarie arbetstid.

Den totala sjukfrånvaron 2019 var 2,4 procent, 
vilket innebär att den totala sjukfrånvaron ligger 0,1 
procentenhet lägre i jämförelse med 2018. Den totala 
sjukfrånvaron hos kvinnor 2019 var 3,5 procent och 
totala sjukfrånvaron hos män var 1,2 procent. Vid 
jämförelse med 2018 ligger sjukfrånvaron 2019 något 
lägre hos både kvinnor och män. Andelen långtids-
sjukskrivningar totalt vid LiU var 63 procent 2019, 
vilket innebär samma nivå som 2018.

Sjukfrånvaron för anställda i åldersintervallet 
29 år och yngre var 1,1 procent 2019, vilket innebär 
en ökning med 0,3 procentenheter i jämförelse med 
2018. För åldersgruppen 30–49 år har sjukfrånvaron 
minskat med 0,2 procentenheter och anställda äldre 
än 50 år ligger på samma nivå, i jämförelse med 2018.

Vi har tidigare sett en ökning av den totala sjuk-
frånvaron vid LiU. 2018 visade inte någon ökning och 
2019 visar en minskning i jämförelse med 2018 och 
2017. Målet är fortfarande att sträva efter låga sjuktal 
vid LiU.

Tabell 5.8 Sjukfrånvaro (procent)
2017 2018 2019

Totalt 2,5 2,5 2,4

 Andel långtidssjukskrivna 66 63 63

Kvinnor totalt 3,6 3,6 3,5

Män totalt 1,4 1,4 1,2

Anställda –29 år 0,9 0,8 1,1

Anställda 30–49 år 2,7 2,7 2,5

Anställda 50 år– 2,7 2,7 2,7

2018 införde LiU en ny beräkningsmodell. Uppgiften för 2017 och 2018 är 
omräknad enligt denna.

HR-strategiskt arbete
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 kon-
kurrensen om lärare och forskare innebär att LiU står 
inför en stor utmaning samtidigt som LiU:s förmåga 
att attrahera och rekrytera lärare och forskare är helt 
avgörande för universitetets framtid. Till detta kom-
mer rekrytering till tidsbegränsade anställningar som 
doktorand och postdoktor. 

Under 2019 ökade LiU återigen, efter en nedgång 
de senaste 2 åren, sin rekrytering av kärnkompetens 
(lärare och doktorander). Ökningen ses som positiv 
och LiU fortsätter att arbeta aktivt med perspek-
tivet att öka antalet rekryterade lärare och dokto-
rander utifrån de behov som finns. Flera initiativ 
pågår för att stabilisera den positiva trenden. En 
åtgärd LiU arbetar med är att korta ledtiderna för 
rekryteringsprocessen.
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Universitetets akademiska karriärvägar bygger på re-
krytering såväl som möjlighet till befordran. Kombi-
nationen skapar förutsättningar att möta utmaningen 
att nyanställa de forskare och lärare som LiU behöver. 
Universitetets målsättning är att andelen rekryterade 
professorer och universitetslektorer ska vara högre än 
andelen befordrade.

För att säkerställa rätt kompetens arbetar LiU 
kontinuerligt med sin rekryteringsstrategi, övergri-
pande och per institution. Att fortsätta fokusera på 
god attraktionskraft är av största vikt för att attrahera 
den kompetens LiU behöver för att nå uppsatta mål. 
Bedömningen överlag när det gäller attraktionskraft 
är att det finns varierande utmaningar och LiU arbe-
tar aktivt med frågan. Flera åtgärder är påbörjade för 
att stärka arbetsgivarvarumärket. Ett exempel är att 
effektivisera och digitalisera rekryteringsprocessen. 
Inom chefs- och ledarskap har LiU tagit flera initiativ, 
till exempel genom att erbjuda chefsstöd i form av 
utbildning, mentorskap och coachning. För att pro-
aktivt säkerställa den psykosociala arbetsmiljön för 
ett hållbart medarbetarskap har LiU vidtagit åtgärder 
utifrån en plan som är upprättad efter den senaste 
medarbetarundersökningen.

Sammanfattningsvis bedömer LiU att förmå-
gan att attrahera och rekrytera kompetens överlag 
är förhållandevis god. När det gäller rekrytering av 
kärnkompetens varierar möjligheter till rekrytering 
mellan olika institutioner, inom en del områden finns 
få presumtiva kandidater att tillgå och inom en del 
områden finns ett större antal kandidater. När det 
gäller teknisk/administrativ personal blir till exempel 
IT-kompetensbristen på arbetsmarknaden i stort, 
även kännbar för LiU. Ett annat viktigt område är 
den interna dialogen om chefers förutsättningar att 
styra och leda verksamheten med god kvalitet.

Behålla och utveckla kompetens
Ett mycket angeläget arbete syftar till att behålla och 
utveckla kompetensen hos universitetets anställda. 
Här är LiU:s tydliga satsning på akademiska karriär-
vägar en viktig komponent. Lika viktigt är att erbjuda 
ett gott arbetsklimat och möjligheter till utveckling 
i det egna arbetet. För att förstärka god kultur och 
hållbart medarbetarskap arbetar LiU fokuserat med 
det prioriterade vägvalet värdegrund. Värdegrunds-
arbetet är i en inledningsfas och sker i projektform. 
Arbetet ska därefter implementeras i LiU:s ordinarie 
verksamhet.

Arbetsmiljöarbete
Linköpings universitet har under året fortsatt att 
arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor. Arbetet 
har utförts i linje med de åtgärder som respektive 
institution/enhet och central nivå prioriterade förra 
året i sina handlingsplaner för en god arbetsmiljö. 
Syftet med planerna är att fortsätta utveckla LiU till 
en än mer attraktiv arbetsplats, enligt de 3 framtagna 
strategierna om att:

• tydliggöra arbetsorganisationen, ledarskapet och 
medarbetarskapet,

• bli en än mer hälsofrämjande arbetsplats,
• förbättra den sociala arbetsmiljön.

Utöver detta arbete stod LiU inför en omorganisation 
till 2020 och har, i syfte att minimera och förebygga 
eventuella risker, under året arbetat med riskbedöm-
ningar vad gäller medarbetares arbetsmiljö. Berörda 
verksamheter har aktivt arbetat med åtgärder för att 
bevara en god arbetsmiljö. 

LiU har under 2019 fortsatt att arbeta med sin 
krisledningsorganisation, vilket har inneburit att 
rutiner och rollfördelningar har reviderats samt att 
universitetet har fortsatt att genomföra krisövningar. 
Olika utbildningsinsatser har skett i verksamheten, 
till exempel kring systematiskt arbetsmiljöarbete 
och krishantering. Hela verksamheten har erbjudits 
utbildningstillfällen inom mentala förberedelser och 
bemötande vid besvärliga och hotfulla situationer, 
totalt har 240 medarbetare deltagit.

Under 2019 har totalt 69 doktorander från 13 
institutioner deltagit i det utvecklingsprogram för 
doktorander som företagshälsovården erbjuder. Syftet 
med programmet är att stärka doktoranderna i att 
leda sig själva och hantera prestationskrav, ge möj-
ligheter till reflektion och verktyg att hantera svåra 
situationer samt ge möjlighet till att utbyta erfaren-
heter med varandra.

Stress och hälsa är ett annat program som LiU, 
genom företagshälsovården, har erbjudit sina medar-
betare. Syftet med programmet är att skapa en ökad 
kunskap om reaktioner på stress och förmedla kon-
kreta verktyg att använda i vardagen för att motverka 
stress och gynna välbefinnande.

LiU har under året sett över utformningen av 
kommande medarbetarundersökningar inför upp-
handling av ny leverantör. Undersökningarna är 
viktiga återkommande utvärderings- och utvecklings-
verktyg för att LiU på bästa sätt ska arbeta strategiskt 
med arbetsmiljö- och hälsofrågor i organisationen.

Företagshälsovård
Feelgood är den företagshälsovård som stödjer uni-
versitetet. Den totala mängden tjänster från Feelgood 
fördelas på följande sätt: rehabilitering 51 procent 
(2018: 49 procent), förebyggande arbete 39 procent 
(2018: 39 procent) och hälsofrämjande arbete 10 
procent (2018: 12 procent). Det är positivt att före-
tagshälsovårdstjänsterna använts, särskilt de förebyg-
gande och främjande insatserna som ligger kvar på 
samma nivå som tidigare år. 

Rehabiliteringstjänsterna har ökat något, men 
relaterar till den sjukskrivningsgrad som föreligger 
där företagshälsovården är en naturlig partner i dessa 
ärenden. Målet är att fortsätta att arbeta förebyggan-
de med rehabiliteringsinsatser och samtidigt försöka 
minska behovet av dessa till förmån för förebyggande 
och främjande insatser.
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Friskvård
Linköpings universitet vill vara en attraktiv arbets-
plats där medarbetarnas trivsel och hälsa är viktiga 
inslag. LiU erbjuder varje medarbetare 2 000 kronor 
per kalenderår att disponera för köp av skattefri 
friskvård. Under 2019 utnyttjade 2 790 medarbetare 
denna förmån (2018: 2 623 medarbetare). Ökningen 
beror troligtvis på införandet av en digital friskvårds-
portal under 2018, vars syfte är att synliggöra frisk-
vårdsbidraget samt förenkla uttag och administration 
av bidraget.

Universitetet fortsätter att erbjuda ett antal inter-
netbaserade 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 för-
ändring. Under 2019 genomfördes 149 tester, jämfört 
med 193 tester 2018.

LiU erbjuder alla medarbetare ett pausprogram 
i datorn i syfte att förebygga muskelstelhet i nacke, 
rygg och axlar hos alla som har mycket datorarbete. 
Medicinsk yoga är ett annat datorprogram som LiU 
erbjuder alla sina medarbetare.

Kompetensutveckling
Lärare/forskare bedriver i dag kompetensutveckling 
inom ramen för utbildning och forskning. Den egna 
kompetensutvecklingen är integrerad med genomför-
andet av dessa verksamheter. Dessutom bedriver LiU 
en mer fristående, verksamhetsanknuten kompetens-
utveckling i form av universitetspedagogisk utbild-
ning, pedagogisk fort- och vidareutbildning, chefs- 
och ledarutbildning samt IT-utbildning.

Universitetsadjunkterna intar en särställning, 
eftersom de normalt saknar forskarutbildning. Ut-
bildningen inom universitetet ska vila på vetenskaplig 
grund och det är därför av stor vikt att universi-
tetsadjunkterna återkommande och i olika former får 
kontakt med vetenskaplig teori, metodik och resultat, 
det vill säga får möjlighet att ”följa forskningen”. En 
annan form av kompetensutveckling i samma syfte är 
att helt eller delvis genomgå en forskarutbildning.

För administrativ och teknisk personal är kompe-
tensutvecklingen inriktad på språk, kommunikation, 
interkulturell kommunikation, grupputveckling och 
systemkompetens. Specialister inom en rad områ-
den utvecklar och fördjupar sin kompetens inom sitt 
specifika område.

LiU ger också medarbetare goda möjligheter till 
internationell fortbildning och kompetensutveckling. 
Det kan till exempel handla om att utveckla pedago-
giska färdigheter och språkkunskaper, göra studiebe-
sök och delta i så kallade ”staff weeks”. Medarbetare 
kan söka finansiering via LiU:s utbytesprogram.

Lönebildning
Universitetets lönebildning är inriktad på:

• att säkerställa universitetets kompetensförsörj-
ning genom lönestruktur, lönenivåer och löne-
sättning,

• individuell och differentierad lönesättning utifrån 
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 2019 var 2,1 procent, se tabell 5.9.

Löneutvecklingstakten inom universitetet följer 
förhållandevis väl utvecklingen inom staten och ar-
betsmarknaden i övrigt.

Med stöd av verktyget Befattningsvärdering vid 
universitet och högskolor (BVU) genomför universi-
tetet en lönekartläggning för att analysera löneskill-
nader mellan kvinnor och män. Lönekartläggning 
genomförs årligen och är ett löpande arbete.

Tabell 5.9 Löneutveckling för anställda vid LiU
År %

2015 2,5

2016 2,2

2017 2,2

2018 2,2

2019 2,1

Chefs-, ledar- och medarbetarskap
För att bidra till en ännu bättre fungerande verk-
samhet har LiU under året fortsatt arbetet inom 
chefs- och ledarutveckling. Exempel på genomförda 
utbildnings- och utvecklingsprogram är Chefspro-
grammet för chefer med personalansvar, Programmet 
för ledare inom utbildning och forskning (PLUF) 
samt Nyfiken på ledarskap (NPL) för de som ej ännu 
har en chefs- eller ledarroll.

Effekter av insatserna har visat sig hos cheferna. 
Deltagarna i Chefsprogrammet har i början och slutet 
av programmet själva bedömt hur de upplever sitt 
chefs- och ledarskap. Detta gör universitetet för om-
råden inom både arbetsgivarrollen och det personliga 
ledarskapet. Resultatet visar att för samtliga områden 
är deltagarna mer nöjda med sitt chefs- och ledarskap 
efter Chefsprogrammet än innan.

LiU erbjuder deltagarna i Chefsprogrammet 
och PLUF, efter genomgånget program, en mentor 
och att under cirka 15 månader ingå i ett mentor-
skapsprogram. Deltagarna erbjuds även individuella 
coachningssamtal samt möjlighet att genomföra en 
utvärdering av det egna ledarskapet.

LiU har påbörjat ett arbete med värdegrundsba-
serad verksamhet. En värdegrund är etiska riktlinjer 
för att hantera dilemman och ge stöd till medarbet-
are att följa god vetenskaplig sed och främja god 
arbetsmiljö och lika villkor. Detta för att LiU ska 
nå tillstånd av trovärdighet, tillit och trygghet. En 
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styr- och arbetsgrupp har tillsatts för att utveckla och 
genomföra en process som ska drivas inifrån orga-
nisationen under våren 2020. Syftet med processen 
är att utforska vilka dilemman medarbetare möter i 
vardagen och hur de kan hanteras. Arbetet är sedan 
tänkt att resultera i etiska riktlinjer, som vilar på de 
akademiska värdena och den statliga värdegrunden.

Arbete för Lika villkor
Linköpings universitet bedriver ett omfattande arbete 
för att främja lika rättigheter, möjligheter och skyldig-
heter samt för att motverka alla former av diskrimi-
nering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande 
särbehandling och exkludering.

Linköpings universitet bedriver flera olika 
insatser som syftar till en breddad studentrekry-
tering. Arbetet följs årligen upp i LiU:s hand-
lingsplan för Lika villkor och kunskap om Lika 
villkor sprids också bland studenter som deltar i 
studentrekryteringsaktiviteter.

Lika villkor
Arbetet med Lika villkor har sedan 2006 letts av 
Strategigruppen för Lika villkor, SLV, med prorektor 
som ordförande. SLV tar fram förslag till en årlig 
handlingsplan för Lika villkor vid LiU som beslutas 
av universitetsstyrelsen. 

Under 2019 har 2 koordinatorer på deltid bedrivit 
det praktiska arbetet som till stor del har handlat om 
rådgivning vid hantering av ärenden kring kränkande 
behandling samt genomförande av olika informa-
tions- och utbildningsinsatser. Utöver det har arbetet 
framför allt fokuserat på ett fortsatt och fördjupat 
utvecklingsarbete som ska ligga till grund för förslag 
till nya beslut gällande Lika villkorsverksamhetens ar-
betsformer och organisering. Arbetet med jämställd-
hetsintegrering inkluderas i detta. Avsikten är att nya 
beslut ska fattas under 2020, vilka bättre anpassas 
till den pågående förändringsprocess som sedan 2016 
präglar Lika villkorsområdet inom hela högskolesek-
torn. Ny lagstiftning och diverse regeringsuppdrag 
har initierats som ställer höga krav på insatser och 
nya rutiner. Men det handlar också om en föränd-
ringsprocess som kräver flexibilitet och beredskap 
för successiv prioritering och omprioritering av Lika 
villkorsverksamhetens innehåll och genomförande.

Bland de underlag till beslut som tagits fram 
ingår en inventering av verksamhetens behov av stöd 
i arbetet med Lika villkor i förhållande till de ökade 
krav som ställs.

Utbildningsansvarigas och lärares behov av stöd 
har fångats upp vid möten om kvalitetssäkringssyste-
met inom forskar- och grundutbildningen. Detta har 
även skett i den workshopserie som arrangerats vid 
Didacticum som stöd för lärare, vilken handlar om 
särskilda studentärenden som kan upplevas utma-
nande och svåra att hantera.

Även det LiU-övergripande värdegrundsarbetet, där 
en Likavillkorskoordinator ingår i arbetsgruppen, har 
bidragit med input till behovsinventeringen i sam-
band med rektors strategidialoger och LiU:s årliga 
Chefsdag.

Inom ramen för utvecklingsarbetet har koor-
dinatorerna, tillsammans med Lika villkorsombud 
och resursgruppsmedlemmar, undersökt hur ar-
betet med aktiva åtgärder ytterligare skulle kunna 
systematiseras och integreras i hela universite-
tets verksamhet. Detta har även diskuterats med 
studentkårsrepresentanterna.

Genuslektorer
Linköpings universitet arbetar aktivt med att in-
tegrera genusperspektiv i utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå. Det finns genuslektorer på varje 
fakultet som, inom ramen för cirka 25 procent av sin 
anställning, arbetar långsiktigt med att öka med-
vetenheten och kunskapen om genusperspektiv i 
utbildning på grundnivå och forskarnivå. I uppdraget 
ingår att utveckla pedagogiska modeller för bestå-
ende 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. 
Under 2019 har genuslektorerna främst arbetat med 
åtgärder enligt fakulteternas handlingsplaner för 
jämställdhetsintegrering.

Forum för genusvetenskap och jämställdhet
Forum för genusvetenskap och jämställdhet (kall-
lat Forum) är ett centrum som är direkt underställt 
rektor, med en styrelse som består av representanter 
för universitetets fakulteter. Målet för Forum är bland 
annat att tillgängliggöra forskning och kunskap, 
och att utgöra en arena och mötesplats för att skapa 
relevanta möten mellan forskning och praktik inom 
genus- och jämställdhetsområdet.

Under 2019 har Forum fortsatt sin roll som sam-
arbetspartner till LiU:s koordinator för Lika villkor, 
koordinator för jämställdhetsintegrering, fakulteter-
nas genuslektorer och LiU:s studentkårer. Forum har 
under 2019 samarbetat med LiU:s 3 studentkårer, 
Studenthälsan och Lika villkor kring uppföljning 
av kårernas enkäter om psykisk ohälsa bland LiU:s 
studenter. Forum har även arrangerat en halvdag om 
sexuella trakasserier inom akademin för anställda och 
studenter vid LiU.

Under 2019 har Forums samverkansarbete 
stärkts betydligt, bland annat med Länsstyrelsen 
Östergötland, Region Östergötland och kommunerna 
i regionen. I slutet av året var Forum medarrangör av 
Linköpings kommuns samverkansforum för civil-
samhället med temat Mäns våld mot kvinnor. Forum 
har under 2019 tillgängliggjort pågående forskning 
vid LiU kring genusaspekter av klimatanpassning för 
Länsstyrelsen Östergötland, och bidragit till LiU:s 
remissyttrande om regionens klimat- och energis-
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trategi om hur genusaspekter och jämställdhet kan 
inkluderas i strategins prioriterade områden. Vidare 
har Forum varit medarrangör av ett seminarium på 
Mänskliga rättighetsdagarna och i ett samarbete med 
Stadsbiblioteket, under Linköpings regnbågsvecka 
med ett arrangemang om rätten till hälsa för nyanlän-
da hbtq-personer.

Jämställdhetsintegrering vid 
högskolor och universitet
LiU bedriver sedan 2016 ett arbete i enlighet med 
regeringsuppdraget om jämställdhetsintegrering vid 
högskolor och universitet, JiHU.

Vid LiU går uppdraget under namnet Equitas 
som står för jämlikhet, rättvisa, opartiskhet och 
hederlighet. LiU har valt detta namn för att visa att 
jämställdhet är ett grundläggande värde för akade-
min. Arbetet har samordnats av en koordinator på 
deltid. Efter uppdragsperiodens slut vid årsskiftet 
2019–2020 kommer Jämställdhetsmyndigheten, ef-
ter att LiU avrapporterat dit, att lämna en fullständig 
slutrapport till regeringskansliet under våren 2020.

Under 2019 har fakulteterna samlat in uppgifter 
om allt Equitasarbete som pågått på de olika fakulte-
terna vid LiU. Dessa har utifrån egna behov och ut-
vecklingsområden tagit fram handlingsplaner för ett 
intensifierat arbete med genus och jämställdhet i ar-
betsvillkor och utvecklingsmöjligheter samt i utbild-
ning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Uunder 2019 har arbetet på central nivå foku-
serat på det fjärde utvecklingsområdet inom Equitas 
handlingsplan: organisering av jämställdhetsintegre-
rings- och Lika villkorsarbetet.

Utvecklingsarbetet med att ta fram nya arbetsfor-
mer och ny organisering för LiU:s Lika villkors- och 
jämställdhetsintegreringsarbete inleddes under årets 
sista kvartal och fortsätter in i första kvartalet av 
2020. Arbetet med att jämställdhetsintegrera LiU:s 
kvalitetssäkringssystem, som inleddes under 2018 i 
samråd och samarbete med koordinatorn för Equitas, 
har fortsatt och utvecklats under 2019.

Fakulteterna har under året arbetat vidare utifrån 
egna lokala handlingsplaner för Equitas. Genus-
lektorerna har haft det övergripande ansvaret vid 
varje fakultet. De har bland annat fortsatt flera av de 
insatser som inleddes under 2018, som till exempel 
fördjupade analyser kring unga forskares karriärvägar 
samt framtagande av åtgärder för att stötta karriärut-
veckling. De har återkopplat resultat och diskuterat 
utvecklingsinsatser samt fortsatt arbete med att gran-
ska styrdokument och genomlysa utbildningsprogram 
vad gäller jämställdhet och genusperspektiv.

Jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel
Frågan om jämställdhet vid fördelning av forsk-
ningsmedel beaktas på följande sätt vid de olika 
fakulteterna:

Filosofiska fakulteten beslutar årligen om ett 
jämställdhetsmål 40/60 och det kan konstateras att 

fakultetens professorskår nu ligger nära detta mål. 
Fördelningen av fakultetens forskningsmedel sker till 
forskningsmiljöer, inte till individer.

Medicinska fakulteten fördelar forskningsmedel 
baserat på publikationer, externa medel, disputatio-
ner, och tjänster. Utfallet av fördelningen av externa 
medel till män respektive kvinnor kontrolleras konti-
nuerligt, och om detta utfall tydligt skulle avvika från 
fördelningen i fakultetens lärarkår finns det anled-
ning att analysera detta vidare. Eftersom könsfördel-
ningen i lärarkåren som helhet motsvarar könsför-
delningen hos fakultetens forskare som finansieras av 
Vetenskapsrådet ser fakulteten ingen anledning till 
att vidta några åtgärder.

I syfte att öka andelen kvinnor i lärargruppen, 
och då särskilt bland professorerna, införde Tekniska 
fakulteten en premie för karriärstödjande åtgärder 
i 2018 års budget. Syftet ändrades i 2019 års budget 
och 2 mnkr fördelas till de institutioner som bedriver 
forskning inom Tekniska fakulteten i proportion till 
antalet biträdande professorer, lektorer och biträdan-
de lektorer. Premien ska fortsättningsvis användas för 
karriärstödjande åtgärder, exempelvis mentorer eller 
andra insatser för att stödja såväl män som kvinnor i 
karriärplaneringen.

Utbildningsvetenskap ger den största delen av 
budgeten till de olika forskningsmiljöerna. Medlen 
används till forskning för professorer, biträdande 
professorer, lektorer, postdoktorer och doktorander. 
Vid anställning tas hänsyn till genus vid lika meriter. 
Forskningsmiljöerna råder över medlens fördelning. 
Störst möjligheter att påverka jämställdheten har 
forskningsmiljöerna vid tillsättning av de tidsbegrän-
sade anställningarna som postdoktor och doktorand.
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INTERN STYRNING OCH KONTROLL

Arbetet med intern 
styrning och kontroll
Huvuddelen av den interna styrningen och kontrollen 
sker som en integrerad del i den dagliga verksam-
heten. Aktiviteter regleras, styrs, leds och kontroll-
eras genom de processer, rutiner och regelverk som 
tillkommit för att Linköpings universitet ska uppfylla 
sina uppdrag och nå sina mål. I förordningen om 
intern styrning och kontroll (2007:603) ingår en pro-
cess för riskhantering som består av analys av risker, 
åtgärder, bedömning, uppföljning och dokumenta-
tion. Riskarbetet är enligt LiU:s riktlinjer indelade i 8 
riskområden med en ansvarig risksamordnare inom 
respektive område.

Institutionerna identifierar och värderar risker, 
som kommer risksamordnarna till del. Risksamord-
narna gör utifrån detta material en egen analys och en 
bedömning av risknivå. Risksamordnarnas samlade 
arbete utgör sedan grunden till rektors ISK rapport. 
Väsentliga risker beskrivs och hanteras. Rapporten 
ligger också till grund för verksamhetsplanens kapitel 
om intern styrning och kontroll och där presenteras 
också åtgärder för att motverka höga risker. 

Vid LiU har ett antal aktiviteter genomförts i 
syfte att förebygga och beivra oegentligheter. Exem-
pel på sådana är beslut om riktlinjer för hantering 
av misstänkta oegentligheter och brott samt beslut 
om att tillsätta utredning om misstänkt oegentlig-
het. Som resultat av en rapport från Riksrevisionen 
om övertidsarbete har rektor fattat beslut om ett 
flertal åtgärder, som omfattar bland annat översyn 
av uppföljningsrutiner och informationsinsatser. Ett 
antal händelser på en institution vid LiU föranledde 
en rapport om misstänkta oegentligheter. I rapporten 
identifieras ett antal brister i LiU:s hantering av tjäns-
teresor och distansarbete.

Under 2019 har ett nytt datorbaserat planerings-
verktyg implementerats vilket ger bättre förutsätt-
ningar för att riskarbetet i ännu högre utsträckning 
kan vara en integrerad del av universitets verksam-
hetsplanering och det kontinuerliga utvecklingsarbe-
tet. I 2019 års riskarbete får 6 risker ett sammanlagt 
riskvärde som motsvarar hög risk. Det är kompe-
tensförsörjning, låg utbildningsvolym, chefs- och 
ledarskap, obehörig åtkomst av information, förlust 
av forskningsdata och risk för allvarlig skada eller 
otrygghet.

Utbildning och utbildningsfinansiering
Enligt prognos kommer LiU inte att nå takbeloppet 
inom de närmaste åren. Det beror främst på anpass-
ning till det kraftigt utökade antal platser som lärosä-
tena fått, särskilt inom samhällsviktiga utbildningar 
samt inom området lärarutbildning. En förklaring till 

detta är relativt små ungdomskullar samt den goda 
arbetsmarknaden. Samtidigt finns goda exempel på 
motsatsen där utbildningsprogram har söksiffror som 
är bland de högsta i landet. För att begränsa risken 
med för låg utbildningsvolym har LiU genomfört 
en rad olika initiativ och planerar också för framti-
da satsningar. LiU bedriver ett fortsatt arbete med 
livslångt lärande, breddad rekrytering och breddat 
deltagande samt arbete med att kvalitetssäkra proces-
sen med validering.

Den sammanvägda risknivån inom området 
utbildning och utbildningsfinansiering kvarstår på 
medium.

Forskning och forskningsfinansiering
Eftersom LiU:s forskningsvolym kontinuerligt ökar så 
ökar också vikten av att arbeta med god forsknings-
sed. När forskningsvolymen ökar, ökar också sanno-
likheten för att oredlighet uppstår. Även tillgången 
till god forskningsinfrastruktur är av vikt för att 
hålla en god forskningskvalitet. LiU behöver därför 
fortsätta arbetet med ”prioritering av resurser” för att 
säkra möjligheten till att bland annat investera i ny 
infrastruktur.

Forskning är ett av universitetets 3 huvudupp-
drag och vikten av en god kvalitet i arbetet med och 
omkring detta område kommer att bli allt viktigare. 
Därför kommer LiU att tydligt systematisera arbetet 
med kvalitetssäkring av forskning, på samma sätt som 
för utbildningsområdet.

Den sammanvägda risknivån inom området 
forskning kvarstår på medium.

Samverkan/nyttiggörande
Sammantaget bedöms den enskilt största risken inom 
samverkansområdet vara att LiU inte lyckas formera 
en tydlig och kvalitetssäkrad samverkans- och nyt-
tiggörandeprocess som är väl integrerad med forsk-
nings- och utbildningsuppdragen. En sådan process 
ska säkerställa bibehållen eller ökad forsknings-
finansiering samt bidra till att lärosätet uppfyller den 
komplexa kravbild som tillsyns- och utvärderande 
myndigheter ställer. Den sammanvägda bedömning-
en för hela riskområdet bedöms oförändrad, medium.

Ledarskap och kompetensförsörjning
För att nå verksamhetens mål behöver det säker-
ställas att LiU attraherar, behåller och utvecklar den 
kompetens universitetet behöver på både kort och 
lång sikt. Institutionernas förutsättningar skiljer sig 
emellertid åt. Flera har rekryteringssvårigheter med-
an andra institutioner har god kompetensförsörjning.

En hög risk är att chefsskapet inte är tillräckligt 
attraktivt och att ledarskap ej utövas med tillräcklig 
kvalitet. Vissa chefer har stora personalgrupper och 
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upplever därför att det finns för lite tid för ledar-
skap. Inom vissa områden har LiU svårt att attrahera 
presumtiva ledare. En följd kan bli att urvalet vid 
chefsrekryteringar är litet vilket kan leda till mindre 
meriterade och motiverade chefer. Förutsättningar 
för att bedriva ett aktivt chefsskap inom akademin 
är speciella. Det handlar till exempel om att det är 
vanligt förekommande med tidsbegränsat chefsskap 
och att det i den akademiska miljön finns en formell 
linjeorganisation och även en akademisk kontext som 
påverkar chefsskapet.

För att behålla och utveckla personal är det också 
av stor vikt att säkerställa ett gott arbetsklimat och en 
god arbetsmiljö. LiU har under ett antal år kunnat se 
en ökad problematik kring psykosocial hälsa bland 
medarbetarna.

Sammantaget bedöms risken inom ledarskap och 
kompetens som medium.

Hållbar ekonomi
Till följd av strukturella och ekonomiska problem 
har utredningar genomförts för verksamhet inom 
medi cin, humaniora och delvis samhällsvetenskap. 
LiU har till följd av det till exempel avvecklat verk-
samhet, bland annat inom humaniora, som har haft 
låg efterfrågan och inte kunnat bedrivas inom givna 
ekonomiska ramar. Detta har frigjort resurser för 
att utveckla ny verksamhet. Från 2020 gäller en ny 
institutionsindelning vid LiU, där 5 institutioner om-
bildas till 3 nya. Detta bedöms ge bättre strukturella 
och ekonomiska förutsättningar samt möjlighet till 
effektivare resursutnyttjande.

Ett särskilt uppdrag att se över rutiner inom 
intern styrning och kontroll inom ett flertal områ-
den har getts till institutionerna i syfte att uppnå en 
god förvaltningskultur. Riktlinjerna för hantering av 
misstänkta oegentligheter och brott har reviderats 
under 2019.

Sannolikheten för att LiU:s resurser inte nyttjas 
effektivt kan sägas både ha ökat och minskat. Sanno-
likheten har ökat till följd av att tilldelat takbelopp 
inte kan utnyttjas fullt ut. Samtidigt innebär vidtagna 
åtgärder, såsom avveckling av verksamhet som haft 
strukturella och ekonomiska svårigheter, att sanno-
likheten minskar. Sammantaget bedöms risken för 
hållbar ekonomi kvarstå på medium.

Lokalförsörjning och campusutveckling
Inom området lokalförsörjning och campusutveck-
ling är de identifierade riskerna en del av det kontinu-
erliga arbete som bedrivs på Fastighetsavdelningen. 
Att främja ett effektivt lokalutnyttjande innefattar allt 
från en effektiv schemaläggnings- och lokalboknings-
process till en helhetssyn över lokalbeståndet i syfte 
att stötta verksamheten mot ett mer effektivt lokal-
utnyttjande, över institutionsgränserna. Att gå från 
allt färre institutionsägda lokaler för undervisning 
till LiU-gemensamma är ett viktigt steg i att hitta rätt 

balans i antalet utbildningsmiljöer samt en enhetlig-
het när det gäller tekniska lösningar.

Att hålla lokalkostnaderna låga är ett ständigt 
pågående arbete. Fastighetsavdelningen analyserar 
ständigt avtalsportföljen och har genom åren gjort 
flera gynnsamma omförhandlingar med en sänkning 
av hyran som resultat. Detta bidrar till en stabil in-
ternhyra och att fler tjänster ingår i denna. Risknivån 
bedöms som oförändrad.

Informationssäkerhet
Informationssäkerhetsarbetet vid LiU är till allra 
största delen en kontinuerlig process som involverar 
de flesta medarbetarna. Varje medarbetares förstå-
else och engagemang är viktigt för att långsiktigt 
säkerställa god informationssäkerhet. Arbetet med 
GDPR har aktualiserat området och flera värdefulla 
aktiviteter har genomförts. Ett delområde som växer i 
betydelse är arbetet kring skyddet av forskningsdata.

Tillgänglighet i kritiska informationssystem är en 
annan riskfaktor. Bedömningen är att tillgängligheten 
generellt sett är bra men konsekvensen vid bristande 
tillgänglighet blir omfattande. LiU kommer därför att 
fortsätta arbeta med övervakning rörande tillgäng-
lighet för kritiska informationssystem, och förstärka 
övervakningen av verksamhetskritisk infrastruktur.

LiU utsätts kontinuerligt för försök till data-
intrång där syftet är att otillbörligen få tillgång till 
nätverk, datorer och därigenom information. Därför 
genomförs aktiviteter som syftar till att öka säkerhe-
ten och minska risken för intrång.

Den sammanvägda risknivån för området är 
fortsatt hög då 2 av områdets 4 risker har värderingen 
hög.

Miljö och säkerhet
Riskvärdering och arbete för att hantera uppkomna 
risker är en självklar och naturlig del av arbetet inom 
miljö- och säkerhetsområdet. En stor del av arbets-
områdets vardagsaktiviteter utgörs av olika riskredu-
cerande åtgärder för att på kort och lång sikt bidra 
till en säkrare och därmed mer attraktiv akademisk 
miljö.

En hög risk är att individer eller grupper känner 
betydande otrygghet på LiU:s campus. Det kan hand-
la om att riktade hot och våldshandlingar gentemot 
individer förekommer inom LiU:s verksamheter och 
campus likväl som i samhället i stort.

Internrevisionens arbete
Universitetsstyrelsen har det yttersta ansvaret för den 
samlade verksamheten. Till sitt stöd har styrelsen en 
internrevision som granskar, föreslår förbättringar 
samt ger råd och stöd i syfte att bidra till en betryg-
gande intern styrning och kontroll.
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FINANSIELL REDOVISNING
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D en ekonomiska tillväxten har fortsatt under 
2019 och Linköpings universitet (LiU) redo-
visar en omsättning på 4,2 miljarder kronor. 

Det ekonomiska resultatet för LiU år 2019 uppgår 
till ett överskott på 75 mnkr, vilket motsvarar knappt 
2 procent av intäkterna. Resultatet fördelar sig med 
ett underskott på 21 mnkr inom utbildning och ett 
överskott på 96 mnkr inom forskning. Intäkterna har 
ökat med 3 procent och kostnaderna har ökat med 5 
procent jämfört med föregående år. 

Verksamhetsgrenarnas andel av LiU:s finansie-
ring är 42 procent utbildning respektive 58 procent 
forskning. Forskningens andel har ökat med 1 pro-
centenhet jämfört med föregående år. 

Linköpings universitet har fortsatt god ordning 
på ekonomin och har haft en medveten strategi 
att omsätta delar av kapitalet till verksamhet, och 
redovisade därmed underskott under 2012–2016. 
Under 2017 var verksamheten till stor del anpassad 
till intäkterna och LiU har sedan dess redovisat ett 
överskott, se figur 6.1. 

Överskottet för 2019 kan, liksom föregående år, 
främst härledas till den anslagsfinansierade forsk-

ningen. Verksamheten har inte hunnit omsätta de 
senaste årens anslagsökningar till verksamhet, då 
en ökning av bidragsfinansierad forskning samtidigt 
kan ses. Av den totala intäktsökningen på 122 mnkr, 
jämfört med föregående år, står forskningsintäkterna 
för 101 mnkr, varav 88 mnkr är externa bidrag och av-
giftsintäkter. Föregående års kraftiga ökning (14 pro-
cent) av bidragsintäkter till forskningen har fortsatt 
mer måttfullt under 2019 (6 procent). Utbildnings-
verksamheten har haft betydligt högre kostnadsök-
ning än intäktsökning under 2019, och verksamheten 
redovisar underskott. 

Intäkter
Universitetet erhåller intäkter till utbildning och 
forskning på i huvudsak 3 sätt: anslag (direkt från 
regering och riksdag), bidrag (till exempel från forsk-
ningsråd och forskningsstiftelser) och avgifter (till 
exempel uppdragsutbildning/-forskning). 

Anslag är den dominerande finansieringsformen 
och utgör liksom föregående år 63 procent av de 
totala intäkterna, se figur 6.2. Även andelen finan-
siering med externa bidrag kvarstår på samma nivå 

Figur 6.1
Ekonomisk utveckling under 2010–2019 (mnkr)
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som föregående år och uppgår till 30 procent av de 
totala intäkterna. Avgiftsintäkterna utgör 7 procent av 
intäkterna och har ökat med 12 procent jämfört med 
förgående år.

Verksamhetens intäkter uppgick till 4 158 mnkr, 
vilket var en ökning med 122 mnkr jämfört med 
2018. Forskningens andel av den totala finansieringen 
har ökat något under de senaste åren. Forsknings-
verksamheten står således för större delen av LiU:s 
tillväxt. Intäkter av anslag ökade med 46 mnkr och 
uppgick till 2 606 mnkr, varav 1 592 mnkr avsåg 
utbildning och 1 014 mnkr avsåg forskning. Intäk-
ter av avgifter ökade med 30 mnkr (12 procent) 
jämfört med 2018. Det beror främst på en utökad 
uppdragsverksamhet.

Intäkter av bidrag ökade i förhållande till föregå-
ende år med 47 mnkr (4 procent). De största ökning-
arna avser finansiering från Vetenskapsrådet, Wallen-
bergstiftelserna och Vinnova. Bidrag finansierade av 
EU minskade jämfört med föregående år men är nu 
i samma nivå som för 2017. Vetenskapsrådet är den 
väsentligt största bidragsfinansiären till LiU, följt av 
Wallenbergstiftelserna. 

Den externfinansierade forskningen är alltjämt 
större än den anslagsfinansierade. Intäkter per finan-
siär framgår av tabell 6.5. 

Transfereringarna har ökat med 55 mnkr och 
uppgick till 324 mnkr. Transfereringarna återspeglar 
främst forskningsverksamhet där flera parter utanför 
LiU deltar.

Bidrag 
30 %

Avgifter 
7 %

Anslag 
63 %

Figur 6.2
Intäkter

Kostnader
Personalkostnaderna är fortsatt den dominerande 
kostnaden med 64 procent av de totala kostnaderna, 
vilket framgår av figur 6.3. Lokalkostnadernas andel 
är liksom föregående år 13 procent av kostnaderna. 
Driftkostnadernas andel har minskat med 1 procent-
enhet till 19 procent och avskrivningskostnadernas 
andel har ökat med 1 procentenhet till 4 procent 
jämfört med föregående år.

Verksamhetens kostnader uppgick 2019 till 
4 084 mnkr, vilket innebär en ökning med 203 mnkr 

jämfört med 2018. Personalkostnaderna ökade med 
147 mnkr (6 procent). Ökningen beror dels på att an-
talet årsarbetare har ökat med i medeltal 62 jämfört 
med föregående år, efter att under flera år ha varit 
minskande, dels som en effekt av genomförd lönerevi-
sion. Kostnadsökningen beror även på att premierna 
till Statens Pensionsverk för förmånsbestämd pension 
har ökat med 50 mnkr (22 procent) jämfört med fö-
regående år. Övriga driftkostnader ökade med 5 mnkr 
(1 procent), där kostnaderna för korttidsinventarier 
och resor ökade och kostnader för konsulter minska-
de. Lokalkostnaderna ökade med 25 mnkr (5 procent) 
och kan delvis härledas till det under året invigda 
Studenthuset. Kommande år avser LiU att avveckla 
lokaler, och kostnaderna beräknas på sikt att sjunka. 
Kostnader för avskrivningar och nedskrivningar har 
ökat med 29 mnkr (24 procent), vilket främst är en 
följd av stora investeringar i superdatorer vid Natio-
nellt superdatorcentrum.

Driftkostnader 
19 %

Avskrivningar 
4 %

Lokal- 
kostnader 

13 %

Personal- 
kostnader 

64 %

Figur 6.3
Kostnader

Årets kapitalförändring
Kapitalförändringen (resultatet) för 2019 var ett över-
skott på 75 mnkr (2018; 156 mnkr) och inkluderar ett 
positivt preliminärt resultat från Linköpings univer-
sitet Holding AB på 1 mnkr. Av verksamhetsutfallet 
avser 24 mnkr ett underskott på ordinarie utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå medan 96 mnkr 
avser överskott på ordinarie forskning och utbildning 
på forskarnivå. Uppdragsutbildningen uppvisar ett 
överskott på 3 mnkr medan uppdragsforskningen 
uppvisar ett överskott på 0,3 mnkr under 2019. Den 
avgiftsfinansierade verksamheten med krav på full 
kostnadstäckning uppvisar totalt ett ackumulerat 
överskott om 13 mnkr.

Summan av balanserad kapitalförändring och 
årets kapitalförändring uppgick den 31 december 
2019 till 848 mnkr inklusive det preliminära resulta-
tet från LiU Holding AB. Det motsvarar 20 procent 
av LiU:s intäkter 2019. 
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Årets positiva kapitalförändring (75 mnkr) var lägre 
än vad som prognosticerats i budgetunderlaget 
(100 mnkr). Kostnaderna blev 46 mnkr högre och 
intäkterna 20 mnkr högre än budgetunderlagets 
prognos. Högre personalkostnader är den största av-
vikelsen (84 mnkr) mot budgetunderlagets prognos, 
vilket främst beror på fler antal årsarbetare. 

Resultat från hel- och delägda företag
Linköpings universitet övertog 1998 Linköpings uni-
versitet Holding AB från Näringsdepartementet. Hol-
dingbolaget ska äga, försälja och förvalta aktier och 
andelar i hel- eller delägda projekt- och tjänstebolag, 
vars syfte är att bedriva forsknings- och utvecklings-
arbete för kommersiell exploatering av projekt och 
kunskaper, framtagna eller uppkomna inom ramen 
för universitetets verksamhet. 

LiU Holding AB omsatte 40 mnkr i intäkter och 
uppvisade för 2019 ett preliminärt positivt resultat 
om 1 mnkr. Se vidare tabell 6.14. 

Oförbrukade bidrag och upplupna bidragsintäkter
Balansräkningens post oförbrukade bidrag har ökat 
med 50 mnkr jämfört med den 31 december 2018. De 
oförbrukade bidragen uppgår nu till 886 mnkr (2018; 
836 mnkr). De oförbrukade bidragen motsvarar 70 
procent av 2019 års bidragsintäkter, vilket är något 
högre jämfört med föregående år. Förbrukningstak-
ten för oförbrukade bidrag från annan statlig myn-
dighet redovisas i not 33. Där framgår att större delen 
förväntas tas i anspråk inom 3 år. De upplupna bi-
dragsintäkterna har ökat med 13 mnkr och de inbeta-
lade bidragen har ökat med 47 mnkr (varav 46 mnkr 
avser bidrag till forskning) jämfört med föregående 
år. Sammantaget visar det här, tillsammans med de 
ökade bidragsintäkterna, att den bidragsfinansierade 
verksamheten växer, då LiU har många framgångsri-
ka forskningsmiljöer.

Investeringar 
Under 2019 uppgick investeringarna till totalt 
139 mnkr (2018; 246 mnkr). Investeringstakten har 
återgått till en för universitetet mer normal nivå. 
Under 2018 gjordes några enskilda och stora investe-
ringar i superdatorer. Det bokförda värdet av befint-
liga anläggningstillgångar (immateriella, materiella 
och finansiella) är 498 mnkr, en minskning med 
8 mnkr jämfört med 2018. 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
De samlade intäkterna för utbildningen på grund-
nivå och avancerad nivå uppgick under 2019 till 
1 748 mnkr (2018; 1 727 mnkr). Intäkterna har ökat 
med 1 procent medan kostnaderna har ökat med 5 
procent. Anslagsintäkterna ökade med 33 mnkr till 
1 592 mnkr 2019. LiU redovisar 2019 en underpro-
duktion av helårsstudenter och helårsprestationer in-
klusive decemberprestationer motsvarande 74 mnkr 
(2018; 78 mnkr) relativt sitt utbildningsuppdrag. LiU 
redovisar efter 2019 ett utgående anslagssparande 
på 148 mnkr, vilket motsvarar 9,4 procent av LiU:s 
takbelopp för 2019. Anslagssparandet kan använ-
das kommande år om universitetets produktion 
skulle överstiga takbeloppet. Lärosätena får behål-
la maximalt 10 procent av tilldelat takbelopp som 
anslagssparande. 

Andelen intäkter av den ordinarie utbildningen 
på grundnivå och avancerad nivå som utgörs av an-
slag från regering och riksdag har ökat med 1 procent-
enhet och utgör 93 procent. Anslagen avser medel för 
finansiering av utbildningsuppdraget och medel för 
ersättning för klinisk utbildning. 

Intäkter i form av avgifter (123 mnkr) erhålls 
för uppdragsutbildning (38 mnkr) men avser också 
studieavgiftsskyldiga studenter, högskoleprovet och 
konferensverksamhet med mera.

Tabell 6.4 Resultaträkningens utfall 2017–2019 och budgetunderlagets prognos för 2019 (mnkr)
2019 2019 2018 2017

Utfall Prognos Utfall Utfall

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 2 606 2 632 2 560 2 538

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 287 270 257 233

Intäkter av bidrag 1 263 1 235 1 216 1 070

Finansiella intäkter 2 1 2 2

Summa 4 158 4 138 4 036 3 844

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 2 624 2 540 2 477 2 419

Kostnader för lokaler 545 546 519 516

Övriga driftkostnader 763 788 758 737

Finansiella kostnader 5 4 8 7

Avskrivningar och nedskrivningar 147 160 119 126

Summa 4 084 4 038 3 881 3 806

Verksamhetsutfall 74 100 155 38

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

Årets kapitalförändring 75 100 156 38
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Kostnaderna för utbildning på grundnivå och avan-
cerad nivå uppgick under 2019 till 1 769 mnkr (2018; 
1 682 mnkr). Merparten av kostnaderna avser per-
sonal (65 procent). Lokalkostnadernas andel uppgår 
till 17 procent och övriga driftkostnader uppgår till 16 
procent av totala kostnaderna. I övriga driftkostnader 
ingår den ersättning för klinisk utbildning som av 
universitetet utbetalas till Region Östergötland.

Sammantaget betyder detta att utbildningen 
på grundnivå och avancerad nivå för 2019 visar ett 
negativt resultat (kapitalförändring) om 21 mnkr. År 
2018 redovisades ett överskott på 45 mnkr och 2017 
ett överskott på 47 mnkr. Se tabell 6.12.

Forskning och utbildning på forskarnivå
Intäkterna för forskning och utbildning på forskarni-
vå uppgick 2019 till 2 410 mnkr (2018: 2 309 mnkr). 
Intäkterna har ökat med 4 procent medan kostna-
derna har ökat med 5 procent. Av intäkterna kommer 
42 procent (43 procent) från anslag och 51 procent 
(50 procent) från bidrag. Intäkterna från anslag har 
ökat från 1 001 mnkr år 2018 till 1 014 mnkr år 2019, 
vilket motsvarar en ökning med 1 procent. Av de 
externa avgiftsintäkterna under 2019 utgör intäkter 
från uppdragsforskning 46 mnkr (2018: 42 mnkr). 
Bidragsintäkterna har ökat med 69 mnkr jämfört 
med föregående år och uppgår den 31 december 
2019 till 1 230 mnkr (2018: 1 162 mnkr). De största 

Tabell 6.5 Intäkter per finansiär (mnkr)
Totalt Utbildning Forskning

2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017

Intäkter av anslag 2 606 2 560 2 538 1 592 1 559 1 559 1 014 1 001 979

Intäkter av bidrag

 Offentliga finansiärer

 Forskningsråd 391 358 340 0 0 0 391 358 339

 Vinnova 133 115 75 0 0 0 133 115 75

 Statliga myndigheter 263 276 230 29 52 44 234 225 186

 Kommuner och landsting 48 53 41 1 2 1 47 51 40

 Övriga svenska finansiärer

 Forskningsstiftelser 82 74 67 0 0 0 82 74 67

 Svenska organisationer och föreningar 234 243 190 0 0 1 234 243 189

 Svenska företag 26 28 37 1 0 0 25 28 37

 Utländska finansiärer

 EU-kommissionen 73 58 73 0 1 3 72 56 70

 Utländska företag och organisationer 14 10 18 1 0 0 13 11 18

Summa bidrag 1 263 1 216 1 070 32 54 48 1 230 1 162 1 022

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Statliga finansiärer 80 76 79 39 36 38 41 40 42

Kommuner och landsting 91 78 78 19 18 18 71 60 60

Övriga svenska finansiärer 50 45 41 17 15 15 33 29 26

Utländska finansiärer 67 58 35 48 43 26 19 15 9

Summa avgifter och andra ersättningar 287 257 233 123 112 97 164 145 136

Finansiella intäkter 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Totalt 4 158 4 036 3 844 1 748 1 727 1 705 2 410 2 309 2 139

finansiärerna var forskningsråd, statliga myndigheter 
samt svenska organisationer. Ökningen motsvarar 6 
procent och kan främst härledas till bidrag finansie-
rade av Vetenskapsrådet, Wallenbergstiftelserna och 
Vinnova. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) 
finansierar Sveriges enskilt största forskningspro-
gram, Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous 
Systems and Software program (WASP), där LiU 
är värduniversitet. Kostnaderna för forskning och 
utbildning på forskarnivå uppgick under 2019 till 
2 315 mnkr (2018: 2 199 mnkr). Huvuddelen av kost-
naderna, 63 procent, avser personal. Lokalkostnader-
na utgör 11 procent och övriga driftkostnader uppgår 
till 21 procent. I det sistnämnda kostnadsslaget 
inkluderas den ersättning för klinisk forskning som 
av universitetet utbetalas till Region Östergötland. 

Sammantaget betyder detta att forskning och 
utbildning på forskarnivå för 2019 visar ett positivt 
resultat (kapitalförändring) om 95 mnkr exklusive 
resultat från andelar i hel- och delägda företag. 2018 
redovisade forskningen ett överskott på 110 mnkr och 
2017 ett underskott på 9 mnkr.
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Redovisningsprinciper

Allmänt
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med för-
ordning (2000:605) om årsredovisning och budget-
underlag (FÅB), samt förordning (2000:606) om 
myndigheters bokföring. 

Redovisning vid universitetet följer god redovis-
ningssed enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter 
och allmänna råd till FÅB. 

Brytdag för den löpande redovisningen avseende 
räkenskapsåret 2019 var den 3:e januari 2020. Som 
periodavgränsningspost avseende enstaka intäkter 
och kostnader, bokförs belopp överstigande 100 tkr. 
Periodiseringar av pågående projekt och upplupna 
lönekostnader i lönesystemet görs utan beloppsgräns. 

Maskinella avrundningar i tabellerna kan ge 
smärre differenser vid manuell summering.

Värderingsprinciper
Som upplupna bidragsintäkter eller upplupna avgifts-
intäkter 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.

Bankmedel samt fordringar och skulder i 
utländsk valuta värderas till valutakursen på 
bokslutsdagen.

Gemensamma kostnader fördelas med utgångs-
punkt från den modell som föreslagits av Sveriges 
universitets- och högskoleförbund. 

Under transfereringar redovisas bidrag som vida-
reförmedlas till olika mottagare. Dessa bidrag avser 
stipendier, forskningsbidrag eller andra bidrag. 

Anläggningstillgångar
En tillgång med en livslängd på 3 år eller längre redo-
visas som anläggningstillgång om anskaffningsvärdet 
överstiger 20 tkr. Flera objekt som har ett naturligt 
samband samt anskaffningar av likartade tillgångar 
klassificeras också som anläggningstillgångar om det 
sammanlagda anskaffningsvärdet uppgår till 20 tkr 
eller mer. 

För förbättringsutgift på annans fastighet tilläm-
pas en beloppsgräns på 100 tkr.

Immateriella anläggningstillgångar kan avse 
utveckling, licenser eller andra rättigheter. För im-
materiella anläggningstillgångar är beloppsgränsen 
300 tkr.

Anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde med avdrag för ackumulerade avskrivningar 
enligt plan, varvid linjär avskrivningsmetod tillämpas.

Tillämpade avskrivningstider 1

Datorer 3 år
Laboratorieutrustning 5 år
Kontorsutrustning 5 år
Transportmedel 5 år
Fastighetsinventarier 5 år
Larm- och skalskydd 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.  Avvikande avskrivningstider kan tillämpas utifrån individuell bedömning.  
För konstföremål tillämpas ingen avskrivning.

För att komponentavskrivning ska ske vid LiU, bör 
komponentens andel av den totala anläggningen vara 
minst 20 procent av anläggningens totala anskaff-
ningsvärde och den enskilda komponentens anskaff-
ningspris överstiga 2 mnkr.

Holdingbolaget vid Linköpings universitet
LiU förvaltar Linköpings universitet Holding AB. 
I årsredovisningen redovisas uppgifter om andelar 
i hel- och delägda företag och resultatandel enligt 
kapitalandelsmetoden. Innehavet redovisas i balans-
räkningen under posterna andelar i hel- och delägda 
företag, statskapital samt resultatandelar i hel- och 
delägda företag. I samband med årsredovisning-
en presenterar Linköpings universitet Holding AB 
ett preliminärt resultat. Påverkan på universitetets 
kapitalförändring framgår av resultaträkningsposten 
resultat från andelar i hel- och delägda företag. 

Undantag från vissa bestämmelser
Universitet och högskolor medges undantag från 
bestämmelsen om redovisning mot anslag 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 utbetalningarna till 
respektive lärosätes räntekonto i Riksgäldskontoret.

Universitet och högskolor medges undantag 
från 7 § anslagsförordningen (2011:223) på så sätt 
att lärosätet får överföra såväl överproduktion som 
outnyttjat takbelopp till ett värde av högst 10 procent 
av takbeloppet till efterföljande 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 budgetunderlag 
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 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och 
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budgetunderlag och ska i stället lämna budgetunder-
lag enligt särskilda anvisningar.

Universitet och högskolor medges undantag från 
bestämmelsen enligt 2 kap. 4 § andra stycket förord-
ningen (2000:605) om årsredovisning och budgetun-
derlag, om att i årsredovisningen upprätta och lämna 
en finansieringsanalys till regeringen. 

Universitet och högskolor medges undantag 
från 2 kap. 1 § första stycket och 3 § kapitalförsörj-
ningsförordningen (2011:210) om finansiering av 
anläggningstillgångar. 

En anläggningstillgång som används i myndighe-
tens verksamhet får helt eller delvis finansieras med 
bidrag från ickestatlig givare. Detta gäller även bidrag 
från statliga bidragsgivare 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 ackumulerade över-
skottet till mer än 10 procent av den avgiftsbelagda 
verksamhetens omsättning under räkenskapsåret, ska 
myndigheten i årsredovisningen redovisa hur över-
skottet ska disponeras. Har det uppkommit ett under-
skott i en avgiftsbelagd verksamhet som inte täcks av 
ett balanserat överskott från tidigare räkenskapsår, 
ska myndigheten i årsredovisningen lämna ett förslag 
till regeringen om hur underskottet ska täckas.
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RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr

Not 2019 01 01–2019 12 31 2018 01 01–2018 12 31

Verksamhetens intäkter

 Intäkter av anslag 1 2 606 470 2 560 206

 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 287 108 257 219

 Intäkter av bidrag 3 1 262 753 1 216 150

 Finansiella intäkter 4 1 673 2 385

Summa 4 158 005 4 035 959

Verksamhetens kostnader

 Kostnader för personal 5 2 623 742 2 476 951

 Kostnader för lokaler 6 544 831 519 455

 Övriga driftkostnader 7 762 936 757 831

 Finansiella kostnader 8 5 365 8 041

 Avskrivningar och nedskrivningar 12–15 147 165 118 557

Summa 4 084 039 3 880 836

Verksamhetsutfall 73 966 155 124

Resultat från andelar i hel- och delägda företag 17 915 416

Transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 1 38 987 34 146

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 9 88 513 79 098

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 10 196 139 155 187

Lämnade bidrag 11 -323 639 -268 431

Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 27 74 882 155 539
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BALANSRÄKNING

Belopp i tkr

Tillgångar Not 2019-12-31 2018-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

 Balanserade utgifter för utveckling 12 877 2 685

 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 13 5 172 7 025

Summa immateriella anläggningstillgångar 6 049 9 711

Materiella anläggningstillgångar

 Förbättringsutgifter på annans fastighet 14 61 508 60 945

 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 15 401 856 360 081

 Pågående nyanläggningar 16 7 295 56 190

Summa materiella anläggningstillgångar 470 660 477 216

Finansiella anläggningstillgångar

 Andelar i hel- och delägda företag 17 21 307 19 162

Summa finansiella anläggningstillgångar 21 307 19 162

Kortfristiga fordringar

 Kundfordringar 47 457 48 423

 Fordringar hos andra myndigheter 49 819 64 417

 Övriga kortfristiga fordringar 18 542 23

Summa kortfristiga fordringar 97 818 112 863

Periodavgränsningsposter

 Förutbetalda kostnader 19 124 680 116 317

 Upplupna bidragsintäkter 20 238 574 225 696

 Övriga upplupna intäkter 21 10 740 5 660

Summa periodavgränsningsposter 373 994 347 672

Avräkning med statsverket

 Avräkning med statsverket 22 -148 446 -74 218

Summa avräkning med statsverket -148 446 -74 218

Kassa och bank

 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 23 1 806 942 1 643 919

 Kassa och bank 24 14 904 15 023

Summa kassa och bank 1 821 846 1 658 942

SUMMA TILLGÅNGAR 2 643 227 2 551 348
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Belopp i tkr

Kapital och skulder Not 2019-12-31 2018-12-31

Myndighetskapital

 Statskapital 25, 27 10 560 10 789

 Resultatandelar i hel- och delägda företag 26, 27 10 392 8 746

 Balanserad kapitalförändring 27 772 624 617 500

 Kapitalförändring enligt resultaträkningen 27 74 882 155 539

Summa myndighetskapital 868 457 792 574

Avsättningar

 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 28 20 309 16 902

 Övriga avsättningar 29 767 1 838

Summa avsättningar 21 075 18 741

Skulder m.m.

 Lån i Riksgäldskontoret 30 399 834 399 176

 Kortfristiga skulder till andra myndigheter 80 850 93 393

 Leverantörsskulder 100 728 121 693

 Övriga kortfristiga skulder 31 60 305 57 853

 Depositioner 62 62

Summa skulder m.m. 641 779 672 176

Periodavgränsningsposter

 Upplupna kostnader 32 148 010 140 649

 Oförbrukade bidrag 33 886 393 836 028

 Övriga förutbetalda intäkter 34 77 511 91 181

Summa periodavgränsningsposter 1 111 915 1 067 857

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 2 643 227 2 551 348

Ansvarsförbindelser

Övriga ansvarsförbindelser 0 0
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ANSLAGSREDOVISNING

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)

74 218 1 580 132 1 654 350 -1 505 904 148 446 1

 2:13 ap.1 Takbelopp (ram) 74 218 1 580 132 1 654 350 -1 505 904 148 446

2:14 Forskning och utbildning på forskarnivå 
(ramanslag)

0 911 547 911 547 -911 547 0

 2:14 ap.4 Basresurs (ram) 0 911 547 911 547 -911 547 0

2:65 Särskilda medel till universitet och 
högskolor (ramanslag)

0 1 961 1 961 -1 961 0

  2:65 ap.16 Nationellt resurscentrum i teknik 
(ram)

0 1 961 1 961 -1 961 0

2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och 
forskning (ramanslag)

0 225 131 914 226 045 -226 045 0

 2:66 ap. 5 Linköpings universitet (ram) 0 225 131 914 226 045 -226 045 0

Summa 74 218 2 718 771 914 2 793 903 -2 645 457 148 446

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 2019 till 121 tkr, d.v.s. 7 kr per helårsstudent.

2:13 ap.1 Takbelopp (ram)

Pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder: 
Under 2019 avsatte LiU 4 540 tkr för studenter med funktionshinder 
från grundutbildningsanslaget. Det pedagogiska stödet till 
studenter med funktionshinder har inte överskridit 0,3 procent av 
grundutbildningsanslaget.

2:14 ap.4 Basresurs (ram) Villkor Utfall

I anslaget ingår medel för strategiska 
forskningsområden enligt nedan:

IT och mobil kommunikation 33 604 33 619

Materialvetenskap 30 646 26 382

Säkerhet och krisberedskap 8 319 6 385

1.  Anslagssparande på grund av ej utnyttjat takbelopp. Se tabell 6.13.2
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NOTER TILL RESULTAT- 
OCH BALANSRÄKNING

Not 1 Intäkter av anslag
2019 01 01-
2019 12 31

2018 01 01-
2018 12 31

Anslag från staten, enligt regleringsbrev 2 719 685 2 668 570

Avgår medel som erhållits från statens 
budget för finansiering av transfereringar -38 987 -34 146

Avgår anslagssparande -74 228 -74 218

Summa intäkter av anslag 2 606 470 2 560 206

 varav ersättning för klinisk utbildning
 och forskning 226 045 230 169

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 univeritetet erhållit 767 tkr som bidrag 
från Karolinska institutet för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

Not 3 Intäkter av bidrag
2019 01 01-
2019 12 31

2018 01 01-
2018 12 31

Bidrag från statliga myndigheter

Vetenskapsrådet 266 264 248 059

Vinnova 78 168 77 795

Uppsala universitet 61 827 49 034

Statens energimyndighet 55 138 48 457

Kammarkollegiet 34 719 50 623

Kungliga Tekniska högskolan 28 794 26 706

Formas 28 719 29 884

Forte 27 995 27 178

Övriga statliga myndigheter 95 077 86 101

Summa statliga myndigheter 676 701 643 837

Icke statliga bidrag

Wallenbergstiftelserna 136 722 114 414

Region Östergötland 109 890 122 642

Stiftelsen för strategisk forskning 51 818 47 366

EU-bidrag från ramprogram 41 066 28 724

Cancerfonden 14 090 16 122

Chalmers tekniska högskola 13 394 17 961

Saab 12 944 10 463

Mistra 11 919 12 681

Norrköpings kommun 8 240 10 325

Riksbankens Jubileumsfond 7 614 13 954

Hjärt-Lungfonden 7 285 8 440

Linköpings kommun 5 324 3 689

Övriga 165 746 165 532

Summa icke statliga bidrag 586 052 572 313

Totala intäkter av bidrag 1 262 753 1 216 150

Not 4 Finansiella intäkter
2019 01 01-
2019 12 31

2018 01 01-
2018 12 31

Ränta på räntekonto hos 
Riksgäldskontoret 0 0

Ränta på lån hos Riksgäldskontoret 1 056 1 627

Övriga finansiella intäkter 617 758

Summa 1 673 2 385

Under 2018 och 2019 har räntan på Riksgäldskontoret varit negativ.

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
2019 01 01-
2019 12 31

2018 01 01-
2018 12 31

Intäkter av uppdragsutbildning 38 456 29 619

Intäkter av uppdragsforskning 46 177 41 697

Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 127 684 115 343

  varav offentlig inköps- och 
resurssamordning 53 294 45 352

  varav lokaler 30 741 29 112

  varav utrustning 20 999 19 566

  varav tjänsteexport 10 380 6 516

  varav rådgivning och annan 
liknande service 8 720 10 406

  varav kurser och konferenser 2 733 3 473

  varav övrigt 818 918

Offentligrättsliga avgifter 1 377 1 494

 varav högskoleprovet 1 361 1 473

 varav kopior allmän handling 16 21

Övriga intäkter av avgifter och andra
ersättningar 73 413 69 066

  varav utbildning av 
studieavgiftsskyldiga studenter 50 928 47 149

  varav realisationsvinst vid avyttring av 
anläggningstillgångar 891 975

  varav sponsring, finansiering 
med icke statliga medel 75 7

  varav övriga ersättningar och intäkter, 
finansiering med icke statliga medel 21 519 20 935

Summa intäkter av avgifter och andra 
ersättningar 287 108 257 219

Belopp i tkr
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Not 12 Balanserade utgifter för utveckling

2019-12-31 2018-12-31

Anskaffningsvärde IB 13 148 13 148

Årets anskaffningar 0 0

Årets avyttringar 0 0

Årets överföringar 0 0

Årets uppskrivningar 0 0

Anskaffningsvärde UB 13 148 13 148

Ackumulerade avskrivningar IB -10 463 -8 655

Årets avskrivningar -1 808 -1 808

Årets avyttringar 0 0

Årets nedskrivningar 0 0

Ackumulerade avskrivningar UB -12 272 -10 463

Restvärde 877 2 685

  varav pågående utgifter för utveckling 0 0

Not 5 Kostnader för personal
2019 01 01-
2019 12 31

2018 01 01-
2018 12 31

Lönekostnader, exkl. arbetsgivaravgifter,
pensionspremier och andra avgifter 1 665 103 1 600 357

 varav egen personal 1 624 071 1 560 509

 varav arvodister, uppdragstagare 41 032 39 848

Arbetsgivaravgifter, premier 
avtalsförsäkringar 784 607 716 441

Pensionskostnader 113 685 101 845

Övriga personalkostnader 60 347 58 308

Summa 2 623 742 2 476 951

Not 9 Medel från myndigheter för finansiering av bidrag
2019 01 01-
2019 12 31

2018 01 01-
2018 12 31

Vinnova 32 186 24 595

Vetenskapsrådet 13 246 9 926

Universitets- och högskolerådet 9 986 9 868

Formas 6 072 1 219

Statens energimyndighet 5 379 5 169

Trafikverket 4 436 3 700

Uppsala universitet 3 338 13 075

Kungliga Tekniska högskolan 3 039 1 817

Forte 3 020 809

Mynd. för samhällsskydd o beredskap 2 530 2 459

Svenska Institutet 2 326 2 225

Övriga 2 955 4 236

Summa 88 513 79 098

Not 10 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
2019 01 01-
2019 12 31

2018 01 01-
2018 12 31

Privata företag 7 407 3 744

Kommuner och landsting/regioner 5 210 7 108

Internationella organisationer 1 584 1 567

EU-kommissionen 177 3 759

Övriga 181 761 139 009

 varav Wallenbergstiftelserna 146 287 1 89 812

Summa 196 139 155 187

Medlen har i huvudsak finansierat forskningsverksamhet vid andra 
organisationer samt stipendier.
1.  Ökningen jämfört med 2018 avser främst projektet WASP.

Not 11 Lämnade bidrag
2019 01 01-
2019 12 31

2018 01 01-
2018 12 31

Till privatpersoner (stipendier) -32 721 -33 037

Till myndigheter -160 120 1 -122 914

Till övriga -130 798 1 -112 480

Summa -323 639 -268 431

1.   Ökningen jämfört med 2018 avser främst projektet WASP.

Not 6 Kostnader för lokaler
2019 01 01-
2019 12 31

2018 01 01-
2018 12 31

Hyror exkl. el och värme 509 403 487 640

Driftkostnader (el, gas, fjärrvärme, vatten) 26 711 25 131

Renhållning, bevakning och övriga
driftkostnader 8 717 6 684

Summa 544 831 519 455

Not 7 Övriga driftkostnader
2019 01 01-
2019 12 31

2018 01 01-
2018 12 31

Forsknings- och utbildningstjänster 318 456 310 905

 varav ersättning för klinisk utbildning
 och forskning 1 226 045 230 169

Inköp av varor 98 380 98 489

IT-tjänster 82 387 78 706

Resekostnader 64 960 58 132

Övriga konsulttjänster 42 995 52 441

Övriga driftkostnader 154 422 157 928

Realisationsförlust vid avyttring av
anläggningstillgångar 1 336 1 230

Summa 762 936 757 831

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
2019 01 01-
2019 12 31

2018 01 01-
2018 12 31

Ränta på lån hos Riksgäldskontoret 0 0

Ränta på räntekonto hos 
Riksgäldskontoret 4 467 7 295

Övriga finansiella kostnader 898 746

Summa 5 365 8 041

Under 2018 och 2019 har räntan på Riksgäldskontoret varit negativ.
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Not 19 Förutbetalda kostnader
2019-12-31 2018-12-31

Förutbetalda kostnader 
statliga myndigheter 2 320 2 396

Förutbetalda hyror 94 207 88 683

Förutbetalda icke statliga kostnader 28 153 25 238

Summa 124 680 116 317Not 15 Maskiner, inventarier, installationer m.m.
2019-12-31 2018-12-31

Anskaffningsvärde IB 1 713 007 1 607 125

Årets anskaffningar 119 184 167 178

Årets avyttringar -126 372 -63 406

Årets omföringar från pågående 
nyanläggningar 56 190 2 114

Korrigering av tidigare års anskaffningar -524 -4

Årets överföringar 0 0

Årets uppskrivningar 0 0

Anskaffningsvärde UB 1 761 484 1 713 007

Ackumulerade avskrivningar IB -1 352 926 -1 308 546

Årets avskrivningar -131 606 -105 295

Årets avyttringar 124 896 60 915

Korrigering av tidigare års avskrivningar 8 0

Årets nedskrivningar 0 0

Ackumulerade avskrivningar UB -1 359 628 -1 352 926

Restvärde 401 856 360 081

Not 16 Pågående nyanläggningar
2019-12-31 2018-12-31

Anskaffningsvärde IB 56 190 2 114

Årets anskaffningar 7 295 56 190

Årets avyttringar 0 0

Årets omföringar från pågående 
nyanläggningar -56 190 -2 114

Årets överföringar 0 0

Årets uppskrivningar 0 0

Anskaffningsvärde UB 7 295 56 190

Restvärde 7 295 56 190

50 171 tkr av utfallet per 2018-12-31 avsåg investeringar inom Nationellt 
superdatorcentrum

Not 17 Andelar i hel- och delägda företag
2019-12-31 2018-12-31

Ingående balans 19 162 18 755

Omvärdering, årets resultat 915 416

Omvärdering, eget kapital 1 230 -9

Utgående balans 21 307 19 162

Posten avser samtliga 3 000 aktier i Linköpings universitet Holding AB 
(nominellt värde 100 kr/st). Omvärderingen av aktierna görs enligt kapitalan-
delsmetoden varvid preliminära värden per 2019-12-31 för holdingbolaget 
använts.

Not 18 Övriga kortfristiga fordringar
2019-12-31 2018-12-31

Övriga kortfristiga fordringar i löpande
verksamhet 542 23

Summa 542 23

Not 13 Rättigheter och andra
immateriella anläggningstillgångar

2019-12-31 2018-12-31

Anskaffningsvärde IB 12 468 11 419

Årets anskaffningar 691 1 049

Årets avyttringar -416 0

Årets överföringar 0 0

Årets uppskrivningar 0 0

Anskaffningsvärde UB 12 743 12 468

Ackumulerade avskrivningar IB -5 443 -3 420

Årets avskrivningar -2 545 -2 023

Årets avyttringar 416 0

Årets nedskrivningar 0 0

Ackumulerade avskrivningar UB -7 571 -5 443

Restvärde 5 172 7 025

  varav pågående utgifter för rättigheter och 
andra immateriella anläggningstillgångar 0 0

Not 14 Förbättringsutgifter på annans fastighet
2019-12-31 2018-12-31

Anskaffningsvärde IB 154 934 134 047

Årets anskaffningar 12 155 21 375

Årets avyttringar -3 299 -489

Årets överföringar 0 0

Årets uppskrivningar 0 0

Anskaffningsvärde UB 163 789 154 934

Ackumulerade avskrivningar IB -93 988 -85 046

Årets avskrivningar -11 214 -9 431

Årets avyttringar 2 921 489

Årets nedskrivningar 0 0

Ackumulerade avskrivningar UB -102 281 -93 988

Restvärde 61 508 60 945

 varav pågående förbättringsutgifter 
 på annans fastighet 2 750 3 708
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Not 26 Resultatandelar i hel- och delägda företag
2019-12-31 2018-12-31

Ingående balans 8 746 8 534

Omföring av föregående års resultat 416 222

Omvärdering av eget kapital 1 230 -9

Utgående balans 10 392 8 746

Avser resultatandelar i Linköpings universitet Holding AB.

Not 21 Övriga upplupna intäkter
2019-12-31 2018-12-31

Upplupna avgiftsintäkter 
statliga myndigheter 1 764 2 155

Icke statliga upplupna avgiftsintäkter 7 469 2 518

Övriga upplupna intäkter ej statliga 1 507 987

Summa 10 740 5 660

Not 20 Upplupna bidragsintäkter
2019-12-31 2018-12-31

Bidrag från statliga myndigheter

Uppsala universitet 15 298 12 571

Vetenskapsrådet 10 987 10 539

Kungliga Tekniska högskolan 10 157 3 120

Vinnova 8 777 8 207

Statens energimyndighet 2 374 3 074

Umeå universitet 1 507 1 252

Stockholms universitet 1 482 539

Sida 1 381 2 744

Formas 1 318 2 174

Lunds universitet 1 147 642

Kammarkollegiet 1 000 7 226

Övriga statliga myndigheter 6 545 4 318

Summa bidrag från statliga myndigheter 61 974 56 406

Icke statliga bidrag

Wallenbergstiftelserna 83 724 71 126

Stiftelsen för strategisk forskning 27 211 21 801

Svenska företag 14 738 15 441

EU-länder 8 096 15 853

Chalmers tekniska högskola 6 491 11 568

Riksbankens jubileumsfond 6 312 7 415

Region Östergötland 6 054 5 263

EU-bidrag från ramprogram 5 171 7 119

EU-bidrag övriga 1 087 18

Övriga icke statliga bidrag 17 715 13 686

Summa icke statliga bidrag 176 599 169 290

Summa upplupna bidragsintäkter 238 574 225 696

Not 23 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
2019-12-31 2018-12-31

Behållning räntekonto 1 806 942 1 643 919

Beviljad räntekontokredit 0 0

Utnyttjad räntekontokredit 0 0

Not 24 Kassa och bank
2019-12-31 2018-12-31

EU-bidrag på valutakonto 14 904 14 976

Tillgodohavande på bank 0 47

Summa 14 904 15 023

Not 25 Statskapital
2019-12-31 2018-12-31

Ingående balans 10 789 10 789

Konstverk övertagna från 
Statens konstråd 105 0

Konstverk återlämnade till 
statens konstråd -123 0

Korrigering av tidigare års övertagna 
konstverk fr statens konstråd -210 0

Utgående balans 10 560 10 789

Varav 10 000 tkr avser Linköpings universitet Holding AB.

Not 22 Avräkning med statsverket
2019-12-31 2018-12-31

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans -74 218 0

Redovisat mot anslag 2 645 457 2 594 352

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -2 719 685 -2 668 570

Summa utgående balans -148 446 -74 218

Anslagssparande på grund av ej utnyttjat takbelopp. Maximalt 
anslagssparande är 10 procent av takbeloppet.

Not 27 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 2018 10 789 8 746 628 640 6 490 -17 631 155 539 792 574
Rättelser 1 -7 850 7 850 0
Ingående balans 2019 10 789 8 746 620 790 6 490 -9 781 155 539 792 574
Föregående års kapitalförändring 416 109 620 671 44 833 -155 539 0
Konst från Statens konstråd 2 -228 -228
Omvärdering eget kapital i hel-
och delägda företag 1 230 1 230
Årets kapitalförändring 74 882 74 882
Summa årets förändring -228 1 646 109 620 671 44 833 -80 657 75 884
Utgående balans 2019 10 560 10 392 730 411 7 161 35 052 74 882 868 457

Av årets kapitalförändring 74 882 tkr avser 48 543 tkr anslag, 3 635 tkr avser avgifter, 21 789 tkr avser bidrag och 915 tkr avser preliminärt resultat från 
andelar i hel- och delägda företag.

1.  Balanserad kapitalförändring justerad på grund av omklassificering av projekt och verksamhet samt effekt av schablonfördelning gällande gemensam verksamhet.
2.  Övertagen konst från Statens konstråd 105 tkr, återlämnad konst till Statens konstråd -123 tkr och korrigering av övertagen konst från tidigare år -210 tkr.
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Not 28 Avsättningar för pensioner 
och liknande förpliktelser

2019-12-31 2018-12-31

Ingående avsättning 16 902 16 938

Årets pensionskostnad 11 778 7 580

Årets pensionsutbetalningar -8 372 -7 616

Utgående avsättning 20 309 16 902

 varav kortfristig del 8 384 6 165

Not 31 Övriga kortfristiga skulder
2019-12-31 2018-12-31

Oförmedlade EU-bidrag 14 904 14 976

Personalens källskatt 43 364 42 515

Övriga skulder 2 038 361

Summa 60 305 57 853

Not 32 Upplupna kostnader
2019-12-31 2018-12-31

Upplupna löner/semesterlöner 132 008 121 939

Övriga upplupna kostnader från 
annan statlig myndighet 600 1 995

Övriga icke statliga upplupna kostnader 15 402 16 715

Summa 148 010 140 649

Not 29 Övriga avsättningar
2019-12-31 2018-12-31

Lokaler som ska lämnas

Ingående balans 0 759

Årets förändring 0 -759

Utgående balans 0 0

Omställningsmedel

Ingående balans 1 838 772

Årets förändring -1 071 1 066

Utgående balans 767 1 838

Utgånde balans övriga avsättningar 767 1 838

 varav kortfristig del 0 0

Not 30 Lån i Riksgäldskontoret
2019-12-31 2018-12-31

Ingående skuld 399 176 323 719

Nyupplåning 129 245 179 877

Amortering -128 586 -104 421

Utgående skuld 399 834 399 176

Beviljad låneram 478 000 530 000

Not 33 Oförbrukade bidrag
2019-12-31 2018-12-31

Bidrag från statliga myndigheter
Vetenskapsrådet 302 370 304 841
Uppsala universitet 84 504 56 265
Formas 55 593 45 698
Forte 44 060 34 328
Vinnova 38 097 54 540
Statens energimyndighet 26 377 21 903
Kammarkollegiet 14 757 5 323
Övriga statliga myndigheter 64 842 70 784
Summa oförbrukade bidrag från
statliga myndigheter 630 600 593 682
  varav förväntas tas i 

anspråk inom 3 mån 73 361 70 150
  varav förväntas tas i anspråk 

mer än 3 mån till 1 år 220 084 209 853
  varav förväntas tas i anspråk 

mer än 1 år till 3 år 241 772 241 175
  varav förväntas tas i 

anspråk mer än 3 år 95 383 72 504

Icke statliga bidrag
Region Östergötland 55 082 53 254
EU-bidrag från ramprogram 36 997 28 806
Svenska företag 24 842 21 823
EU-länder 18 765 15 188
Cancerfonden 15 860 9 877
Hjärt-Lungfonden 15 467 15 291
Stiftelsen för strategisk forskning 10 112 10 994
Kommuner 6 553 8 641
Wallenbergstiftelserna 6 322 6 953
Länder utanför EU 5 688 7 275
Stint 4 175 5 099
EU-bidrag övriga 541 0
Mistra 413 4 044
Nordiska ministerrådet 72 1 870
Övriga icke statliga bidrag 54 905 53 231
Summa oförbrukade icke statliga bidrag 255 793 242 346
Summa oförbrukade bidrag 886 393 836 028
 varav oförmedlade bidrag 12 203 15 917

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 34 Övriga förutbetalda intäkter
2019-12-31 2018-12-31

Oförbrukade avgiftsintäkter från 
annan statlig myndighet 15 315 25 709

Icke statliga oförbrukade avgiftsintäkter 31 340 32 358

Övriga icke statliga förutbetalda intäkter 30 839 33 114

Övriga förutbetalda intäkter från 
annan statlig myndighet 17 0

Summa 77 511 91 181

Av oförbrukade avgiftsintäkter från annan statlig myndighet uppgår avgifter från 
Statens skolverk till 2 578 tkr (föregående år 16 234 tkr).
Av icke statliga oförbrukade avgiftsintäkter uppgår avgifter från Region 
Östergötland till 14 377 tkr (föregående år 15 912 tkr).
Av övriga icke statliga förutbetalda avgiftsintäkter uppgår avgifter från 
tredjelandsstuderande till 25 674 tkr (föregående år 25 847 tkr).
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Tabell 6.6 Medel för klinisk utbildning och forskning (tkr)
Disponibla anslagsmedel

Ingående balans 2019 0

Anslag 2019 226 045

Summa disponibla anslagsmedel 226 045

Förbrukade anslagsmedel Lokaler Lönekostnader Övriga kostnader Summa

Förbrukade medel grundutbildning 21 660 61 775 15 116 98 551

Kliniskt inriktad medicinsk forskning 30 902 31 973 59 351 122 226

Summa förbrukade anslagsmedel 52 562 93 748 74 467 220 777

Anslagsmedel överfört till 2020 5 268

Av Region Östergötland tillförda medel 2019 6 021 168 131 132 862 307 014

Tabell 6.7 Avgiftsfinansierad verksamhet (tkr)
Verksamhet Över-/under-

skott t.o.m. 
2017

Över-/under-
skott 2018

Intäkter 
2019

Kostnader 
2019

Över-/under-
skott 2019

Ack. över-/
underskott, 
utgående år 

2019

Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå

Uppdragsutbildning 3 772 534 38 456 35 103 3 353 7 659

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter -776 2 056 50 928 50 473 455 1 735

Delsumma 2 996 2 591 89 384 85 576 3 808 9 395

Forskning eller utbildning på forskarnivå

Uppdragsforskning 2 719 136 46 177 45 896 282 3 137

Delsumma 2 719 136 46 177 45 896 282 3 137

Verksamhet där krav på full kostnadstäckning inte gäller

Högskoleprovet -3 072 -240 1 361 1 816 -455 -3 767

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 2 643 2 487 136 923 133 288 3 634 8 764

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. Inga intäkter i denna verksamhet har tagits ut åren 2019 och 2018.

Tabell 6.8 Kostnader för lokaler (tkr)
2019 2018

Lokalhyra 506 559 486 283

Mediakostnad; el, värme, kyla, vatten (som ej ingår i hyran) 26 711 25 131

Kostnader för reparation och underhåll av lokaler 1 447 1 352

Avskrivningskostnader förbättringsutgift på annans fastighet 11 214 9 431

Kostnader för lokalvård 1 50 306 49 587

Kostnader för bevakning 5 707 4 442

Kostnader för larm och skalskydd 3 904 3 908

Kostnader för lokaltillbehör och övriga lokalkostnader 2 652 -339

Avgår: externa hyresintäkter och intäkter såld lokalvård -34 858 -33 140

Summa lokalkostnader 571 642 546 655

Area, kvm LOA vid årets utgång (exkl. student- och gästforskarbostäder) 282 844 271 478

Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA) 2 021 2 014

Redovisning enligt SUHF:s rekommendation om lokalkostnader vid universitet och högskolor (REK 2014:1).

1.  2018: Kostnader för lokalvård justerad för extern städning (4 028 tkr).
2.  2018: Inkl. upplösning av avsättning som ej realiserats.
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Tabell 6.9 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 411 198 -24 345 386 853

Uppdragsverksamhet 4 306 3 353 7 659

Summa 415 504 -20 992 394 512

Forskning och utbildning på forskarnivå

Forskning och utbildning på forskarnivå 354 265 95 592 449 857

Uppdragsverksamhet 2 855 282 3 137

Summa 357 120 95 873 452 993

Summa 772 624 74 882 847 505

1.  Balanserad kapitalförändring justerad p.g.a. omklassificering av projekt och verksamhet.

Tabell 6.10 Redovisning av kapitalförändring avseende avgiftsbelagd verksamhet (tkr)
Balanserad 

kapital- 
förändring

Årets 
kapital- 

förändring

Summa årets och 
balanserad 

kapitalförändring

Intäkter 
2019

Utgående balanserad kapital-
förändring i förhållande 

till årets intäkter

Uppdragsutbildning inkl. beställd utbildning 4 306 3 353 7 659 38 456 19,9 %

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 1 281 455 1 735 50 928 3,4 %

Uppdragsforskning 2 855 282 3 137 46 177 6,8 %

Summa 8 442 4 089 12 531 135 561 9,2 %

Tabell 6.11 Inbetalade forskningsbidrag och oförbrukade bidrag (tkr)
2019 2018 2017

Inbetalade bidrag 1

Forskningsråd, inkl. Vinnova 401 529 422 941 385 403

Övriga statliga myndigheter 308 769 288 678 231 110

Ej statliga 594 648 546 723 493 048

Summa 1 304 945 1 258 342 1 109 561

 varav bidrag till forskning 1 254 140 1 208 575 1 059 846

Oförbrukade bidrag

Forskningsråd, inkl. Vinnova 440 120 439 408 391 463

Övriga statliga myndigheter 190 480 154 274 116 779

Ej statliga 255 793 242 346 250 219

Summa 886 393 836 028 758 461

1.  Exklusive bidrag som har vidareförmedlats till annan mottagare.
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Tabell 6.12 Intäkter och kostnader per verksamhetsområde (tkr)

20190101–20191231 Totalt LiU
Summa

utbildning
Ordinarie

utbildning
Uppdrags-

utbildning 1

Summa
forskning

Ordinarie
forskning

Uppdrags-
forskning

Verksamhetens intäkter
 Intäkter av anslag 2 606 470 1 592 392 1 592 392 0 1 014 079 1 014 079 0
 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 287 108 123 095 84 639 38 456 164 013 117 836 46 177
 Intäkter av bidrag 1 262 753 32 289 32 289 0 1 230 464 1 230 464 0
 Finansiella intäkter 1 673 698 698 0 975 974 0
Summa intäkter 4 158 005 1 748 474 1 710 018 38 456 2 409 531 2 363 353 46 177
Verksamhetens kostnader
 Personalkostnader 2 623 742 1 154 767 1 132 925 21 842 1 468 974 1 444 289 24 686
 Lokalkostnader 544 831 293 244 290 801 2 442 251 587 249 213 2 374
 Övriga driftkostnader 762 936 286 537 275 724 10 814 476 399 457 722 18 677
 Finansiella kostnader 5 365 1 069 1 067 1 4 296 4 293 3
 Avskrivningar och nedskrivningar 147 165 33 849 33 845 4 113 316 113 160 156
Summa kostnader 4 084 039 1 769 466 1 734 363 35 103 2 314 573 2 268 677 45 896
Verksamhetsutfall 73 966 -20 992 -24 345 3 353 94 958 94 676 282
Resultat från andelar i hel- och delägda företag 915 0 0 0 915 915 0
Transfereringar
 Erhållna 323 639 13 801 13 801 0 309 838 309 838 0
 Lämnade 323 639 13 801 13 801 0 309 838 309 838 0
Årets kapitalförändring 74 882 -20 992 -24 345 3 353 95 873 95 592 282

1.  I uppdragsutbildning ingår beställd utbildning. Under 2019 uppgick intäkter av beställd utbildning till 0 tkr.

20180101–20181231 Totalt LiU
Summa

utbildning
Ordinarie

utbildning
Uppdrags-

utbildning 1

Summa
forskning

Ordinarie
forskning

Uppdrags-
forskning

Verksamhetens intäkter
 Intäkter av anslag 2 560 206 1 559 082 1 559 082 0 1 001 124 1 001 124 0
 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 257 219 112 459 82 840 29 619 144 760 103 062 41 697
 Intäkter av bidrag 1 216 150 54 457 54 457 0 1 161 693 1 161 693 0
 Finansiella intäkter 2 385 1 000 1 000 0 1 385 1 385 0
Summa intäkter 4 035 959 1 726 998 1 697 379 29 619 2 308 962 2 267 265 41 697
Verksamhetens kostnader
 Personalkostnader 2 476 951 1 103 036 1 089 832 13 204 1 373 915 1 350 731 23 184
 Lokalkostnader 519 455 276 526 273 926 2 600 242 929 240 588 2 341
 Övriga driftkostnader 757 831 266 230 252 950 13 280 491 601 475 663 15 938
 Finansiella kostnader 8 041 3 795 3 795 0 4 246 4 243 3
 Avskrivningar och nedskrivningar 118 557 32 593 32 593 0 85 965 85 871 94
Summa kostnader 3 880 836 1 682 180 1 653 095 29 084 2 198 656 2 157 096 41 561
Verksamhetsutfall 155 124 44 818 44 284 534 110 305 110 169 136
Resultat från andelar i hel- och delägda företag 416 0 0 0 416 416 0
Transfereringar
 Erhållna 268 431 13 741 13 395 346 254 691 254 691 0
 Lämnade 268 431 13 741 13 395 346 254 691 254 691 0
Årets kapitalförändring 155 539 44 818 44 284 534 110 721 110 584 136

1.  I uppdragsutbildning ingår beställd utbildning. Under 2018 uppgick intäkter av beställd utbildning till 0 tkr.

20170101–20171231 Totalt LiU
Summa

utbildning
Ordinarie

utbildning
Uppdrags-

utbildning 1

Summa
forskning

Ordinarie
forskning

Uppdrags-
forskning

Verksamhetens intäkter
 Intäkter av anslag 2 537 953 1 558 755 1 558 755 0 979 198 979 198 0
 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 233 368 97 077 67 569 29 508 136 291 96 951 39 341
 Intäkter av bidrag 1 070 183 48 185 48 185 0 1 021 998 1 021 998 0
 Finansiella intäkter 2 208 992 992 0 1 216 1 216 0
Summa intäkter 3 843 712 1 705 009 1 675 500 29 508 2 138 703 2 099 362 39 341
Verksamhetens kostnader
 Personalkostnader 2 419 197 1 084 433 1 073 565 10 869 1 334 763 1 309 269 25 494
 Lokalkostnader 515 960 281 960 279 970 1 990 233 999 231 880 2 119
 Övriga driftkostnader 736 718 254 598 236 722 17 876 482 120 467 673 14 447
 Finansiella kostnader 7 297 3 516 3 516 0 3 782 3 778 4
 Avskrivningar och nedskrivningar 126 495 33 308 33 307 1 93 187 93 156 31
Summa kostnader 3 805 666 1 657 814 1 627 079 30 736 2 147 852 2 105 756 42 096
Verksamhetsutfall 38 045 47 194 48 422 -1 227 -9 149 -6 394 -2 755
Resultat från andelar i hel- och delägda företag 222 0 0 0 222 222 0
Transfereringar
 Erhållna 182 074 16 394 15 801 592 165 680 165 313 367
 Lämnade 182 074 16 394 15 801 592 165 680 165 313 367
Årets kapitalförändring 38 267 47 194 48 422 -1 227 -8 927 -6 172 -2 755

1.  I uppdragsutbildning ingår beställd utbildning. Under 2017 uppgick intäkter av beställd utbildning till 0 tkr..

Redovisningen av intäkter och kostnader per verksamhetsområde tas fram med hjälp av en projektrelation i redovisningssystemet. Denna projektrelation omfattar de 
projekt som avser verksamhetsstöd och universitetsledning. Kärnverksamhet redovisas direkt på verksamhetskoder för kärnverksamhet.

Intäkter och kostnader per verksamhetsområde
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Tabell 6.13 Redovisning av takbelopp
Tabell 6.13.1 Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR)
Utfall avseende perioden 2019-01-01 – 2019-12-31

Utbildningsområde Utfall HST Utfall HPR HST Ersättn. (tkr) HPR Ersättn. (tkr) Utfall total ersättning (tkr)

Humaniora 1 350 1 077 43 578 22 658 66 236

Teologi 125 76 4 044 1 598 5 642

Juridik 477 443 15 407 9 313 24 720

Samhällsvetenskap 3 560 3 039 114 898 63 916 178 814

Naturvetenskap 2 337 2 036 128 583 94 501 223 084

Teknik 4 885 4 369 268 816 202 775 471 591

Vård 902 853 52 754 43 228 95 982

Medicin 2 290 2 157 149 720 171 553 321 273

Undervisning 751 678 29 492 27 881 57 373

Verksamhetsförlagd utbildning 283 282 15 754 15 226 30 980

Övrigt 216 186 9 524 6 660 16 184

Design 50 50 7 797 4 750 12 547

Summa 17 227 15 247 840 367 664 059 1 504 426

Takbelopp (tkr) 1 580 132

Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr) 0

Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr) 75 706

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden.
Totalt antal helårsstudenter 51,3 inom design. Högst får 50,0 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.
Övriga helårsstudenter inom design har avräknats mot utbildningsområdet teknik.
Totalt antal helårsprestationer 54,6 inom design. Högst får 50,0 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.
Övriga helårsprestationer inom design har avräknats mot utbildningsområdet teknik.

Redovisning av takbelopp

Tabell 6.13.2 Beräkning av anslagssparande och överproduktion (tkr)

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)

Årets takbelopp 1 580 132

+ Eventuellt ingående anslagssparande 74 218

Summa (A) 1 654 350

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ersättning för HPR från december föregående budgetår 1 478

Utfall total ersättning enligt tabell 6.13.1 1 504 426

+ Eventuell ingående överproduktion

Summa (B) 1 505 904

Summa (A–B) 1 148 446

1.  Positiv summa förs till tabell över anslagssparandet nedan. 
Negativ summa förs till tabell över överproduktion nedan.

Anslagssparande

Totalt utgående anslagssparande (A–B) 148 446

– Eventuellt anslagssparande över 10 % av takbeloppet 2 0

Utgående anslagssparande 148 446

Överproduktion

Total utgående överproduktion 0

– Eventuell överproduktion över 10 % av takbeloppet 2 0

Utgående överproduktion 0

2.  Den del av anslagssparande respektive överproduktion som lärosätet inte får behålla utan regeringens godkännande.
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Tabell 6.14 Resultatredovisning för Linköpings universitet Holding AB (koncernen) (tkr)
2019 2018 2018 2017 2017

preliminärt fastställt preliminärt fastställt preliminärt

Intäkter 39 663 55 123 55 152 54 978 55 102

Kostnader 40 705 54 536 54 964 54 014 54 876

Rörelseresultat -1 042 588 188 964 226

Finansiella poster 2 130 316 227 -1 502 -4

Årets resultat 915 895 416 -538 222

Eget kapital 21 307 19 642 19 162 17 996 18 755

Endast preliminära siffror finns tillgängliga för 2019.
Av eget kapital utgör 10 000 tkr erhållna medel från statens budget.
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Namn Ändamål Kapital (tkr)

Astrid och Bengt Anderssons minnesfond Cancerforskning 258 

Bernt Järmarks stiftelse för vetenskaplig forskning Forskning inom reglerteknik och tillämpad matematik 2 893

Carl och Albert Molins i Motala minne Medicinsk forskning, företrädesvis för bekämpande av socker-
sjuka, cancer, äggvitesjukdomar och ögonsjukdomar

6 599 

Eleonora Demeroutis stiftelse Hjärt- och kärlmedicinsk forskning 3 744 

Eva Olssons stiftelse för neuromedicinsk forskning Neuromedicinsk forskning, icke disputerade forskare 571 

Stiftelsen folkskoleseminariets i Linköpings minnesfond Stipendier till studerande inom lärarutbildningar 565 

Gunnar Trosells stiftelse för reumatologisk forskning Reumatologisk forskning 176 

Stiftelsen Hjärtfonden vid Linköpings universitet Forskning rörande hjärt- och kärlsjukdomar och deras diagnostik 
och behandling vid Hjärtcentrum

10 288

Linköpings universitets Jubileumsstiftelse Främja utbildnings- och forskningsverksamhet samt samverkan 
med omgivande samhälle

1 190

Rut Wallensteen-Jaegers stiftelse Främja internationalisering av utbildningen inom Filosofisk fakultet 1 538

Stiftelsen Sten Gustafssons professur i fordonselektronik Professur vid Tekniska högskolan i Linköping 22 619

Tryggve Holms stiftelse Främja teknisk forskning och utbildning 4 820 

Wala och Folke Danielssons stiftelse Främja forskning och utbildning inom miljö- och naturvård 3 680 

Stiftelsen Östgötaregionens cancerfond vid Linköpings universitet Cancerforskning 17 594 

TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET ANKNUTNA STIFTELSER HÖR:

Linköpings universitet stiftelseförvaltning (LiUS) 
omfattar för närvarande 14 anknutna stiftelser. Det 
samlade kapitalet i stiftelserna uppgick per den 31 
december 2019 till 76 535 tkr.

Stiftelsekapitalet förvaltas i enlighet med en av 
universitetsstyrelsen fastställd kapitalförvaltnings-
strategi. Sedan gällande placeringspolicy fastställdes 
den 1 oktober 2017 är hållbarhetskrav en av de sty-
rande faktorerna för kapitalförvaltningen, likaledes 
är etik en förutsättning vid val av placeringar. Övriga 
förutsättningar är en långsiktig placeringshorisont, 
minimering av risk givet avkastningskravet (realt 3 
procent per år) samt en kostnadseffektiv förvaltning. 
Tillgångsallokeringen omfattar normalt 60 procent 
aktier och 40 procent räntor med en tillåten avvikelse 
om högst 7 procent.

Stiftelseförvaltning vid Linköpings universitet
Verksamhetsåret 2019 var det sjunde året där en 
kapitalförvaltningsstrategi tillämpas som grund för 
upphandling av utvalda ränte- och aktiefonder. Port-
följen har efter avgifter avkastat 19,1 procent under 
året.

Stiftelserna har under året delat ut 348 tkr i 
enlighet med sina ändamål. Kostnader för egendoms-
förvaltningen har påförts stiftelserna med 296 tkr.
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Väsentliga uppgifter
2019 2018 2017 2016 2015

Utbildning och forskning

Totalt antal helårsstudenter 1 17 907 17 907 17 736 17 631 17 570

 kvinnor 53 % 54 % 54 % 54 % 53 %

 män 47 % 46 % 46 % 46 % 47 %

Kostnad per helårsstudent (tkr) 97 92 92 91 92

Totalt antal helårsprestationer 1 15 805 15 317 15 750 15 480 15 390

 kvinnor 55 % 55 % 55 % 55 % 55 %

 män 45 % 45 % 45 % 45 % 45 %

Kostnad per helårsprestation (tkr) 110 108 103 103 105

Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (HST) 2 460 399 273 184 138

 kvinnor 25 % 24 % 24 % 26 % 32 %

 män 75 % 76 % 76 % 74 % 68 %

Totalt antal nyantagna doktorander 222 198 171 160 198

 kvinnor 49 % 51 % 41 % 39 % 48 %

 män 51 % 49 % 59 % 61 % 52 %

Totalt antal doktorander med någon aktivitet 1 252 1 225 1 211 1 298 1 334

 kvinnor 47 % 47 % 46 % 46 % 48 %

 män 53 % 53 % 54 % 54 % 52 %

Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarbetare) 606 587 599 670 716

 kvinnor 43 % 43 % 42 % 44 % 46 %

 män 57 % 57 % 58 % 56 % 54 %

Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarbetare) 1 2 0 0 0

 kvinnor 34 % 50 % 0 0 0

 män 66 % 50 % 0 0 0

Genomsnittlig studietid för licentiatexamen 3 5,2 5,7 5,7 5,4 5,7

 kvinnor 4,7 5,6 4,1 5,0 4,8

 män 5,8 5,7 6,3 6,0 5,9

Genomsnittlig studietid för doktorsexamen 3 8,4 8,3 8,1 8,1 8,2

 kvinnor 8,3 8,0 8,4 8,1 8,0

 män 8,5 8,6 8,0 8,1 8,3

Totalt antal doktorsexamina 169 143 171 195 166

 kvinnor 49 % 45 % 48 % 46 % 43 %

 män 51 % 55 % 52 % 54 % 57 %

Totalt antal licentiatexamina 44 37 30 46 47

 kvinnor 32 % 24 % 23 % 39 % 30 %

 män 68 % 76 % 77 % 61 % 70 %

Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer (2 121) 2 259 2 226 2 227 2 139

Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation (tkr) (1 096) 973 965 964 988

Personal

Totalt antal årsarbetskrafter 4 3 223 3 156 3 145 3 246 3 301

 kvinnor 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %

 män 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %

Medelantal anställda 4 043 3 925 3 928 4 016 4 067

 kvinnor 49 % 49 % 50 % 50 % 50 %

 män 51 % 51 % 50 % 50 % 50 %

Totalt antal lärare (årsarbetskrafter) 4 1 384 1 365 1 373 1 391 1 397

 kvinnor 39 % 40 % 39 % 39 % 39 %

 män 61 % 60 % 61 % 61 % 61 %

Antal disputerade lärare (årsarbetskrafter) 4 1 080 1 077 1 078 1 094 1 091

 kvinnor 37 % 37 % 37 % 37 % 37 %

 män 63 % 63 % 63 % 63 % 63 %

Antal professorer (årsarbetskrafter) 4 311 312 314 331 325

 kvinnor 23 % 24 % 24 % 24 % 24 %

 män 77 % 76 % 76 % 76 % 76 %
Väsentliga uppgifter
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Väsentliga uppgifter forts.
2019 2018 2017 2016 2015

Ekonomi

Intäkter totalt (mnkr) 4 158 4 036 3 844 3 734 3 688

 varav utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 1 748 1 727 1 705 1 621 1 587

  andel anslag 91 % 90 % 91 % 93 % 93 %

  andel externa intäkter 9 % 10 % 9 % 7 % 7 %

 varav forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 2 410 2 309 2 139 2 113 2 101

  andel anslag 42 % 43 % 46 % 45 % 44 %

  andel externa intäkter 58 % 57 % 54 % 55 % 56 %

Kostnader totalt (mnkr) 4 084 3 881 3 806 3 762 3 740

 andel personal 64 % 64 % 64 % 64 % 63 %

 andel lokaler 13 % 13 % 14 % 13 % 13 %

Lokalkostnader 5 per kvm (kr) 2 021 2 014 1 948 1 841 1 791

 andel av justerade totala kostnader 14,1 % 14,2 % 14,4 % 14,2 % 13,7 %

Balansomslutning (mnkr) 2 643 2 551 2 191 2 074 2 067

 varav oförbrukade bidrag 886 836 758 707 674

 varav årets kapitalförändring 75 156 38 -29 -48

 varav myndighetskapital (inkl årets kapitalförändring) 868 793 637 597 629

  myndighetskapital inom utbildning 395 427 381 342 323

  myndighetskapital inom forskning 474 366 257 256 307

1.  Exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning.
2.  Exkl. beställd utbildning.
3.  Terminer. Källa: SCB
4.  Framtagna enligt ESV:s modell.
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).  
2015–2018 är lokalkostnader justerade för extern lokalvård.
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Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL)
Antal anställda: 228 Intäkter: 250 mnkr

Ämnesområden

Didaktik Handikappvetenskap

Pedagogik Pedagogiskt arbete

Psykologi Psykoterapi

Sociologi Vuxenpedagogik och folkbildning

Institutionen för kultur och kommunikation (IKK)
Antal anställda: 127 Intäkter: 134 mnkr

Ämnesområden

Allmän fonetik Allmän språkvetenskap

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: 147 Intäkter: 186 mnkr

Ämnesområden

Datorseende Datorteknik

Elektriska kretsar och system Fordonssystem

Informationskodning Kommunikationssystem

Reglerteknik

Institutionen för Tema
Antal anställda: 168 Intäkter: 181 mnkr

Teman/forskningsområden

Barn Genus

Teknik och social förändring Miljöförändring

Ämnesområden

Barn Genusvetenskap

Geografi Miljövetenskap

Samhällsplanering Tematisk naturvetenskap

Inst. för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK)
Antal anställda: 65 Intäkter: 69 mnkr

Tema: Kultur och samhälle

Ämnesområden

Centrum för Kommunstrategiska 
studier

Historia

Kultur, samhälle, mediegestaltning Medie- och 
kommunikationsvetenskap

Kultur och samhälle

Matematiska institutionen (MAI)
Antal anställda: 89 Intäkter: 113 mnkr

Ämnesområden

Beräkningsmatematik Matematik och tillämpad matematik

Matematisk statistik Optimeringslära

Institutionen för datavetenskap (IDA)
Antal anställda: 207 Intäkter: 218 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

Inst. för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)
Antal anställda: 514 Intäkter: 579 mnkr

Ämnesområden

Affärsrätt Analytisk sociologi

Malmstens LiU Energisystem

Fackspråk Fluida och mekatroniska system

Företagsekonomi Industriell ekonomi

Industriell miljöteknik Industriell produktion

Informationssystem och 
digitalisering

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: 400 Intäkter: 459 mnkr

Ämnesområden

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 
materialkemi

Kemi med inriktning mot 
organisk kemi

Kemi med inriktning mot 
proteinvetenskap

Materialvetenskap med inriktning 
mot nanostrukturerade material

Materialvetenskap med 
inriktning mot plasma- och 
ytbeläggningsfysik

Materialvetenskap med inriktning 
mot tunnfilmsfysik

Molekylär fysik Teoretisk biologi

Teoretisk fysik och beräkningsfysik Teoretisk kemi och beräkningskemi

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: 427 Intäkter: 483 mnkr

Ämnesområden

Arbets- och miljömedicin Audiologi

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 
ungdomspsykiatri

Reumatologi

Ögonsjukdomar Öron-, näs- och halssjukdomar

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV)
Antal anställda: 211 Intäkter: 240 mnkr

Ämnesområden

Allmänt utbildningsområde Arbetsterapi

Etnicitet och migration 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: 280 Intäkter: 296 mnkr

Ämnesområden

Fysik och elektroteknik och 
matematik

Organisk elektronik

Kommunikations- och 
transportsystem

Medie- och informationsteknik

Institutionen för medicin och hälsa (IMH)
Antal anställda: 288 Intäkter: 339 mnkr

Ämnesområden

Allmänmedicin Anestesi, intensivvård 
och akutsjukvård

Biomedicinsk laboratorievetenskap Farmakologi inkl klinisk farmakologi

Forensiska vetenskaper Fysiologi inkl klinisk fysiologi

Fysioterapi Internmedicin inkl endokrinologi och 
diabetologi samt lungsjukdomar

Kardiologi Medicinsk bildvetenskap, medicinsk 
radiofysik och radiografi

Medicinsk pedagogik Njurmedicin och medicinsk 
gastroenterologi och hepatologi

Näringslära Omvårdnad

Sexuell och reproduktiv hälsa Smärt- och rehabiliteringsmedicin

Socialmedicin och 
folkhälsovetenskap

Thorax- och kärlkirurgi

Utvärdering och hälsoekonomi

Institutionen för medicinsk teknik (IMT)
Antal anställda: 51 Intäkter: 48 mnkr

Ämnesområden

Medicinteknisk vetenskap

Norrköping: Campus Norrköping

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.

Lidingö
Avdelningen Malmstens inom Institutionen för eko-
nomisk och industriell utveckling (IEI) är placerad på 
Lidingö, Larsbergsvägen 8.

Nya institutioner 2020
Från och med 1/1 2020 finns en ny institutionsin-
delning vid LiU vilken skapar förutsättningar för en 
satsning på framtidens humaniora och samhällsve-
tenskap och en starkare samverkan med hälso- och 
sjukvården inom den medicinska utbildningen och 
forskningen. 

Institutionen för klinisk och experimentell 
medicin (IKE), Institutionen för kultur och kommu-
nikation (IKK), Institutionen för medicin och hälsa 
(IMH), Institutionen för studier av samhällsutveck-
ling och kultur (ISAK) samt Institutionen för sam-
hälls- och välfärdsstudier (ISV) upphörde därmed 
och 3 nya institutioner bildades: Institutionen för 
biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), In-
stitutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) samt 
Institutionen för kultur och samhälle (IKOS).

Linköping: Campus US

95Övrigt
Linköpings universitet årsredovisning 2019



Styrelseledamöters och ledande befattningshavares övriga uppdrag och ersättningar
Namn Period Ersättning (kr) 1 Andra uppdrag som styrelse- eller rådsledamot 2

Ordförande

Lena Sommestad 1901–1912 66 000 Länsstyrelsen i Halland

Unescorådet

Helen Dannetun 1901–1912 1 377 184* Norrköpings visualiseringscenter AB

Sveriges Television AB

Företrädare för allmänna intressen

Kristina Alsér 1901–1912 28 861 Tillväxtverket

Mercatus Engineering AB

Post- och telestyrelsen

Entreprenörinvest AB

Arkitektbolaget AB

Jonas Bjelfvenstam 1901–1912 28 000 Transportstyrelsen

Arbetsgivarverket

Jan-Håkan Hansson 1901–1912 28 000 Inga uppdrag

Kjell Åke Hansson 1901–1912 28 000 Vinga Media AB

Dan Jangblad 1901–1912 78 000 Combitech AB

Vricon Systems Inc

Emmern Konsult AB

Ulrika Unell 1901–1912 28 000 Lärande i Sverige AB

Lärande Partner AB

Magnetica AB

Cognita AB

Susanne Thedéen 1901–1912 16 378 Bungemuseet AB

Gotlands Förenade Besöksnäring AB

Företrädare för verksamheten

Magnus Berggren 1901–1912 Ligna Energy AB

Reeltronics AB

LEAK – Ligna Energy Aktieklubb AB

Elin Wihlborg 1901–1912 Inga uppdrag

Birgitta Öberg 1901–1912 Inga uppdrag

Företrädare för studenterna

Jacob Larsson 1901–1906 Inga uppdrag

Elin Fägerstam 1907–1912 Inga uppdrag

Elin Mattsson 1901–1906 Linus & Linnéa AB

Ludwig Modahl Edström 1907–1912 Linus & Linnéa AB

Sofia Ritenius 1901–1912 Inga uppdrag

* Exklusive löneväxling motsvarande 90 000 kr.

Enligt förordning (2000:605) om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag redovisas
1.  alla skattepliktiga ersättningar och förmåner utbetalade av LiU under 2019.
2.  uppdrag som styrelse- eller rådsledamot i andra statliga myndigheter samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag.

Styrelseledamöters och ledande befattningshavares övriga uppdrag och ersättningar
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Universitetsstyrelse

Rektors ledningsråd

Internrevision

Universitetsförvaltning

Universitetsbibliotek

Didacticum, CMIV, NSC*

Linköpings universitet
Holding AB

Rektor
universitetsledning

Filosofisk
fakultet

Medicinsk
fakultet

14 institutioner

Teknisk
fakultet

Utbildnings-
vetenskap

Kvalitetssäkringsråd

Organisation

*  Didacticum, Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) samt Nationellt superdatorcentrum (NSC)  
är särskilda arbetsenheter vid LiU som styrs med av rektor beslutade instruktioner.

Från och med 1/1 2020 har LiU en ny institutionsindelning med 12 institutioner mot tidigare 14.
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