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I förra årets förord beskrev jag hur vår strategikarta ger oss ledning om hur vi på bästa 
sätt ska möta våra olika utmaningar och uppnå vår vision att vara ett universitet med  
internationell lyskraft – där människor och idéer möts och utvecklas. 

Under 2014 startade ett antal stora projekt för att stödja strategikartans mål, projekt 
som inte har någon framträdande plats inne i själva årsredovisningen och som jag  
därför väljer att berätta kort om här. 

Det första handlar om vårt varumärke, en av de grundläggande byggstenarna för att 
nå vår vision. Vi har under året inlett ett praktiskt utvecklingsarbete för att förtydliga och 
stärka varumärket Linköpings universitet. Målet är bland annat att öka vår attraktions-
kraft för att få ännu fler engagerade människor att vilja studera, forska och arbeta här 
och att samverka med oss. En förnyelse kommer att bli tydlig under 2015. 

Det andra projektet gäller vår webbplats, www.liu.se, den viktigaste kommunikations-
kanalen mot många av våra målgrupper. Den har vuxit organiskt under lång tid och  
blivit väldigt komplex, både innehållsmässigt och strukturellt. Därför har många krafter 
under året varit engagerade i projektet Ny LiU-webb 2015. 

Bägge projekten ska bidra till insikten att vi som på olika sätt verkar här är en del av 
samma LiU – oavsett på vilket av våra fyra campus vi finns. Och de som har kontakt med 
oss ska uppleva att det vi gör hänger ihop.

Helen Dannetun, rektor

Ett universitet 
med internationell lyskraft 
– där människor och idéer 

möts och utvecklas

Vidareutveckla profilen
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Skapa och sprida 
forskningsresultat 
med internationell 
genomslagskraft

Attrahera och
examinera eftertraktade 
studenter och doktorer
för ett hållbart samhälle

i en föränderlig värld

Våra kärnvärden är nytänkande, gränsöverskridande, resultatorientering och konkurrensmedvetenhet
Vårt uppdrag är att utifrån en demokratisk grundsyn och akademisk tradition skapa, sprida och nyttiggöra kunskap

vi ska

genom att

vi har

REKTORS FÖRORD
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Sammanfattning

”Vid Linköpings universitet brukar vi säga att förnyelse är vår enda tradition. 
En del saker ändras dock inte varje år. Därför ser siffrorna som beskriver LiU i 
korthet ut ungefär som förra året: knappt 27 000 studenter i grundutbildning, 
drygt 1 300 doktorander, drygt 4 000 anställda varav cirka 300 är professorer 

och en omsättning på drygt 3,5 miljarder kronor.”
Rektor Helen Dannetun

Linköpings universitet har alltsedan starten 
utvecklats till ett universitet med en omfat-
tande och högt värderad utbildning och en 
forskning på hög internationell nivå. Uni-
versitetet hävdar sig väl vid internationella 
jämförelser och har klättrat uppåt på flera 
välrenommerade rankningslistor.

Under 2014 har Linköpings universitet 
fortsatt att utveckla sin utbildning. Den  
kännetecknas av att den främst är campus-
förlagd och att den består av avancerade 
professionsutbildningar. Genom att pro-
grammen är väl integrerade skapas mervär-
den för studenterna såväl under utbild-
ningstiden som vid inträdet på arbetsmark-
naden. Att utbildningen håller hög kvalitet 
vittnar Universitetskanslersämbetets utvär-
deringar av utbildning om, där Linköpings 
universitet erhållit omdömet hög kvalitet 
eller mycket hög kvalitet i 85 procent av de 
utvärderade utbildningarna. 

Antalet helårsstudenter 2014 var 17 600, 
det motsvarar cirka 27 000 individer, vilket 
är samma nivå som föregående år. Student- 
antalet förväntas ligga kvar på denna nivå de 
närmaste åren.

Linköpings universitet har kunnat etable-
ra starka och framgångsrika forskningsmil-
jöer inom samtliga verksamhetsområden. 
Här finns en av landets starkaste teknik- 
vetenskapliga forskningsmiljöer, betydelse-
full medicinsk forskning, en sammanhållen 
filosofisk fakultet känd för sin förmåga till 
mång- och tvärvetenskaplig forskning samt 

en framgångsrik utbildningsvetenskaplig 
forskning. Karaktäristiskt för forskningen 
vid LiU är en strävan att ta sig an frågeställ-
ningar som inte bara är vetenskapligt frukt-
bara utan också samhällsrelevanta. 

Genom en god förmåga att attrahera ex-
terna medel har det varit möjligt att bygga 
starka och fokuserade forskningsmiljöer. 
Universitetet har framgångsrikt konkurre-
rat om utlysningar och erhållit särskilda ex-
cellensmedel, strategiska forskningsmiljö-
er, ERC-grants samt projektmedel från 
Wallenbergstiftelserna. De externa medlen 
har ökat kontinuerligt sedan 2010. Univer-
sitetet har också kommit väl ut vid den kva-
litetsbaserade omfördelningen av forsk-
ningsanslagen som skett de senaste åren, 
men har fortfarande ett lågt basanslag för 
forskning i förhållande till sin storlek i öv-
rigt. Vidare har forskare vid LiU erhållit ett 
flertal priser för sina prestationer såsom 
Nordiska medicinpriset, Marcus Wallen-
bergpriset och Göran Gustafssonpriset. 

En ökad satsning har skett på uppgiften 
att samverka med det omgivande samhället 
och synliggöra goda samverkansexempel 

inom både utbildning och forskning. Under 
året har en ny samverkanspolicy arbetats 
fram och den ligger nu till grund för ett om-
fattande utvecklings- och strategiarbete.

Antalet anställda fortsätter att öka under 
2014 med 122 personer till totalt 4 074 med-
arbetare.

Det ekonomiska resultatet för 2014, se 
tabell 1.1 uppvisar ett underskott om 
88 mnkr, där 23 mnkr hänför sig till utbild-
ningen och 65 mnkr till forskningen. I syfte 
att minska det balanserade kapitalet be-
döms att verksamheten några år framåt 
komma att bedrivas med högre kostnader 
än intäkter. En omställning för att anpassa 
kostnaderna till förväntade intäkter och nå 
en ekonomisk balans behöver dock ske 
inom några år. Totalt uppgick intäkterna till 
3 537 mnkr, varav 44 procent utbildning och 
56 procent forskning. Forskningens andel 
har ökat under de senare åren, samtidigt 
som Linköpings universitet fortsätter att ha 
en omfattande grundutbildning.

Tabell 1.1 Ekonomiskt resultat, Linköpings universitet (mnkr)
2014 2013 2012 2011 2010

Intäkter 3 537 3 423 3 317 3 326 3 202
Kostnader -3 625 -3 479 -3 323 -3 181 -3 025
Resultat från andelar i hel- och delägda företag 0 0 -2 -1 0
Årets kapitalförändring -88 -57 -7 144 177
Utgående balanserat kapital 660 747 804 809 664



2 UTBILDNING PÅ  
GRUNDNIVÅ OCH  
AVANCERAD NIVÅ 
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Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Linköpings universitets (LiU:s) strategiska 
mål för utbildningen på grundnivå och av-
ancerad nivå är att ”… attrahera och exami-
nera eftertraktade studenter för ett hållbart 
samhälle i en föränderlig värld”. Detta ska 
ske genom att vidareutveckla profilen av 
ett program- och campusuniversitet med 
innovativa, utmanande och studentaktiva 
utbildningar.

Linköpings universitets utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå känneteck-
nas i första hand av att den är campusför-
lagd och består av professionsutbildningar. 
Med det menas inte enbart program som 
leder till en yrkesexamen, utan även pro-
gramutbildningar som leder till en gene-
rell examen men har tydligt professions- 
fokus. Det är universitetets erfarenhet att 
program som är väl integrerade, det vill 
säga då olika kurser samverkar, skapar 
mervärden för studenterna såväl under 
utbildningstiden som vid inträdet på ar-
betsmarknaden. 

Universitetets utveckling av studentaktiva 
arbetsformer fortsätter. Detta manifesteras i 
det pågående arbetet som bland annat syftar 
till att utveckla dels nya former för lärande, 
dels utbildningsmiljöer – men också till att 
ytterligare förbättra kvaliteten. Vidare har 
en ny lärplattform, Lisam, tagits i bruk. Ar-
bete med att utveckla det elektroniska utvär-
deringssystemet respektive en ny kursdata-
bas har också pågått under året.

Utbildningen på grundnivå och avance-
rad nivå har fortfarande en mycket hög 
standard och omfattade under 2014 totalt 
cirka 17 600 helårsstudenter, varav 
9 300 kvinnor och 8 300 män. 

Om antalet helårsstudenter fördelas på 
verksamhetsområden får man följande 
bild: Filosofiska fakulten 5 900 helårsstu-
denter – 3 600 kvinnor, 2 300 män, Utbild-
ningsvetenskap 2 300 helårsstudenter – 
1 700 kvinnor, 600 män, Medicinska 
fakulten 2 600 helårsstudenter – 1 900 
kvinnor, 700 män och Tekniska fakulteten 
6 800 helårsstudenter – 2 100 kvinnor, 
4 700 män. 

Det totala antalet helårsstudenter mot-
svarar cirka 26 800 individer – 
14 500 kvinnor, 12 300 män. Fördelat på 
campusområden (observera att en del stu-
denter läser vid flera campus) uppgick an-
talet individer under 2014 till 18 000 på 
Campus Valla – 8 600 kvinnor, 
9 400 män, 3 100 på Campus US – 
2 200 kvinnor, 900 män och 5 100 på 
Campus Norrköping – 3 200 kvinnor, 
1 900 män. Dessutom finns cirka 1 500 in-
divider på andra orter – 1 000 kvinnor, 
500 män, inkluderat utbildningarna vid 
Carl Malmsten Furniture Studies i  
Lidingö och på distansutbildningar.

Utbildningarna vid Linköpings universi-
tet håller hög kvalitet. Detta visas till exem-
pel genom att resultaten av Universi-
tetskanslersämbetets (UKÄ) 
kvalitetsutvärderingar, som fokuserar på 
högskoleutbildningarnas resultat, har 
inneburit att Linköpings universitet fått 
omdömet hög kvalitet eller mycket hög 
kvalitet i cirka 85 procent av fallen. Totalt 
har 128 utbildningar/examina utvärderats 
vid LiU.

Utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå – bedömningar och prioriteringar
Nedan följer en sammanställning av ut-
bildningsutbudets sammansättning uti-
från de bedömningar och prioriteringar 
som gjorts av universitetet.

Utbildningsprogrammen dominerar  
utbildningsutbudet

Som framgår ovan är det universitetets 
strategi att vidareutveckla profilen av ett 
programuniversitet. Redan i dag omfattar 
programmen drygt 80 procent av antalet 
helårsstudenter. Se vidare avsnittet Avväg-
ning program – kurser och tabell 2.2.

Även om utbildningsprogrammen se-
dan lång tid är prioriterade, inte minst ef-
tersom en stor andel studerande från de 
flesta programmen får anställning efter 
avslutad utbildning (se avsnittet Arbets-
marknadens efterfrågan), är de fristående 
kurserna dock viktiga även för program-
studenterna inom universitetets samtliga 
fakulteter. Detta eftersom de erbjuder möj-
ligheter att både bredda och fördjupa pro-
gramutbildningarna. De skapar även möj-
ligheten att vid sidan av en yrkesexamen ge 
underlag till en generell examen. 

Att som student vara en del av ett universi-
tet och därmed ha tillgång till ett utbud av 
fristående kurser ser universitetet som yt-
terst väsentligt även för den mer professions-
inriktade utbildningen, oavsett fakultetsom-
råde. De fristående kurserna har givetvis 
också stor betydelse för studenter som väljer 
att kombinera kurser till en ”egen” utbild-
ningsprofil och för studenter som väljer att 
komplettera en tidigare utbildning.

”Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, utgör en del av många studenters examen. Den innebär 
att våra studenter kommer i direkt kontakt med framtida tänkbara arbetsplatser genom 

praktikperioder inom offentlig sektor och olika typer av företag. Det är en av anledningarna  
till att våra studenter är så eftertraktade på arbetsmarknaden.”

Rektor Helen Dannetun
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Tabell 2.1 Grundutbildning vid Linköpings universitet 2014

Filosofiska fakulteten
Utbildningsprogram

Grundläggande nivå 

Yrkesexamen Socionom, 210 hp

Generell examen Affärsjuridik, 180 hp Politices kandidatprogrammet, 180 hp
Affärsjuridik med Europainriktning, 180 hp Samhälls- och kulturanalys, 180 hp
Kognitionsvetenskap, 180 hp Slöjd, hantverk och formgivning, 180 hp
Kulturvetenskap, 180 hp Statistik och dataanalys, 180 hp
Kultur, samhälle, mediegestaltning, 180 hp Systemvetenskap, 180 hp
Miljövetenskap, 180 hp Turism med inriktning mot kulturarv och naturmiljö, 180 hp
Personal- och arbetsvetenskap, 180 hp

Avancerad nivå

Yrkesexamen Civilekonom, 240 hp Psykolog, 300 hp
Internationell civilekonom, 240 hp Psykoterapeut, 90 hp

Generell examen Affärsjuridik, 120 hp IT och management, 120 hp
Affärsjuridik med Europainriktning, 120 hp Kognitionsvetenskap, 120 hp
Applied Ethics, 60 hp Konstnärlig gestaltning, 120 hp
Aspirantutbildning allmän inriktning, 60 hp Kultur- och mediegestaltning, 120 hp
Business Administration – Strategy and Management in  
 International Organisations, 120 hp

Nationalekonomi, 120 hp
Samhälls- och välfärdsstudier, 120 hp

Child Studies, 60/120 hp Science for Sustainable Development, 120 hp
Gender Studies – Intersectionality and Change, 60/120 hp Statistics and Data Mining, 120 hp
Human Resource Management and Development, 120 hp Statsvetenskap, 120 hp
International and European Relations, 120 hp

Fristående kurser

Totalt antal HST: 5 890 1)

Totalt antal HPR: 4 980 2)

Kostnad: 343 mnkr (exkl. uppdragsutbildning) 

1) HST (Helårsstudenter) = antalet registrerade studenter på en kurs multiplicerat med kursens poäng dividerat med 60.
2) HPR (Helårsprestationer) = antalet godkända poäng på en kurs dividerat med 60.

Medicinska fakulteten
Utbildningsprogram

Grundläggande nivå 

Yrkesexamen Arbetsterapeut, 180 hp Fysioterapeut, 180 hp
Biomedicinsk analytiker, 180 hp Sjuksköterska, 180 hp
Kompl. utb. till biomedicinsk analytiker, 60 hp

Generell examen Medicinsk biologi, 180 hp

Avancerad nivå

Yrkesexamen Barnmorska, 90 hp Specialistsjuksköterska, distriktssköterska, 75 hp 
Kompl. utb. för läkare med utländsk examen, 60 hp Specialistsjuksköterska, intensivvård, 60 hp
Logoped, 240 hp Specialistsjuksköterska, kirurgisk vård, 60 hp
Läkare, 330 hp Specialistsjuksköterska, medicinsk vård, 60 hp
Specialistsjuksköterska, anestesisjukvård, 60 hp Specialistsjuksköterska, psykiatrisk vård, 60 hp
Specialistsjuksköterska, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 hp

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

Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap, 120 hp
Psykoterapeutprogrammet med inriktning systemisk familjeterapi, 90 hp

Fristående kurser

Totalt antal HST: 2 627
Totalt antal HPR: 2 483
Kostnad: 426 mnkr (exkl. uppdragsutbildning)
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Tabell 2.1 Grundutbildning vid Linköpings universitet 2014

Tekniska fakulteten 
Utbildningsprogram

Grundläggande nivå 

Yrkesexamen Byggnadsteknik, 180 hp Kemisk analysteknik, 180 hp
– Högskoleingenjör Datateknik, 180 hp Maskinteknik, 180 hp

Elektronik, 180 hp

Generell examen Biologi, 180 hp Matematik, 180 hp
Flygtransport och logistik, 180 hp Möbeldesign, 180 hp
Fysik och nanovetenskap, 180 hp Möbelkonservering, 180 hp
Grafisk design och kommunikation, 180 hp Möbelsnickeri, 180 hp
Innovativ programmering, 180 hp Möbeltapetsering, 180 hp
Kemi – molekylär design, 180 hp Samhällets logistik, 180 hp
Kemisk biologi, 180 hp

Avancerad nivå

Yrkesexamen Datateknik, 300 hp Kommunikation, transport och samhälle, 300 hp
– Civilingenjör Design- och produktutveckling, 300 hp Maskinteknik, 300 hp

Elektronikdesign, 300 hp Medicinsk teknik, 300 hp
Energi-miljö-management, 300 hp Medieteknik, 300 hp
Industriell ekonomi, 300 hp Mjukvaruteknik, 300 hp
Industriell ekonomi – internationell, 300 hp Teknisk biologi, 300 hp
Informationsteknologi, 300 hp Teknisk fysik och elektroteknik, 300 hp
Kemisk biologi, 300 hp Teknisk fysik och elektroteknik – internationell, 300 hp

Generell examen Aeronautical Engineering, 120 hp Fysik och nanovetenskap, 120 hp
Applied Ethology and Animal Biology, 120 hp Industrial Engineering and Management, 120 hp
Biomedical Engineering, 120 hp Intelligent Transport Systems and Logistics, 120 hp
Communication Systems, 120 hp Matematik, 120 hp
Computer Science, 120 hp Material Science and Nanotechnology, 120 hp
Datavetenskap, 120 hp Mechanical Engineering, 120 hp
Ecology and the Environment, 120 hp Organic Synthesis/Medical Chemistry, 120 hp
Electronics Engineering, 120 hp Protein Science, 120 hp
Energy and Environmental Engineering, 120 hp

Förutbildning Basår, 60 hp
Asienkunskap, 60 hp

Fristående kurser

Totalt antal HST: 6 775
Totalt antal HPR: 5 926
Kostnad: 607 mnkr (exkl. uppdragsutbildning)

Utbildningsvetenskap
Utbildningsprogram

Grundläggande nivå 

Yrkesexamen Folkhögskollärare, 60 hp Yrkeslärarprogrammet, 90 hp

Avancerad nivå

Yrkesexamen Förskollärarprogrammet, 210 hp Speciallärare, 90 hp
Grundlärarprogrammet, 180/240 hp Specialpedagog, 90 hp
Kompl. utbildning för lärare med utländsk examen, 60 hp Vidareutbildning av lärare, 120 hp
Kompl. pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan,
 distans, 90 hp

Ämneslärarprogrammet, 270-330 hp

Kompl. pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, distans, 90 hp

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

Outdoor Environmental Education and Outdoor Life, 60 hp

Fristående kurser

Totalt antal HST: 2 349
Totalt antal HPR: 2 092
Kostnad: 177 mnkr (exkl. uppdragsutbildning)
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Det samlade utbudet av program inom 
grundutbildningen framgår av tabell 2.1.

Nästan all utbildning är campusförlagd

Av universitetets strategi för grundutbild-
ningen framgår att Linköpings universitet 
ska fortsätta att utveckla den campusför-
lagda utbildningen. Denna målsättning 
har under lång tid varit vägledande för uni-
versitetet vilket också innebär att distansut-
bildningen haft liten omfattning. Se vidare 
avsnittet Fördelning campusförlagd utbild-
ning och distansutbildning.

Examina har ett tydligt professionsfokus

Linköpings universitets utbildningsutbud 
kännetecknas i första hand av professions-
utbildningar, som antingen leder till en i 
examensordningen definierad yrkesexa-
men eller till en generell examen med tyd-
ligt professionsfokus såsom affärsjuridisk 
masterexamen, ekonomie masterexamen, 
medicine masterexamen och teknologie 
masterexamen. Det bör också understrykas 
att det blivit vanligare att studenter som stu-
derar på utbildningsprogram som leder till 
en yrkesexamen, förutom denna yrkesexa-
men, också avlägger en generell examen.

Med utgångspunkt i antalet helårsstudenter 
utgör den avancerade nivån en fjärdedel  

Av universitetets utbildningsutbud finns 
totalt knappt en fjärdedel på avancerad 
nivå medan drygt tre fjärdedelar återfinns 
på grundnivå – när antalet helårsstudenter 
utgör fördelningsgrunden. Se vidare avsnit-
tet Avvägning mellan utbildning på grundni-
vå och avancerad nivå och tabell 2.3.
 Andelen av utbildningsutbudet som lig-
ger på den avancerade nivån respektive 
grundnivån är beroende av utbildningsut-
budets sammansättning med drygt 80 pro-
cent utbildningsprogram (varav 24 procent 
av kurserna är på avancerad nivå och 
76 procent på grundnivå) och knappt 
20 procent fristående kurser (med 15 pro-
cent av kurserna på avancerad nivå och 
85 procent på grundnivå).

Studenternas efterfrågan och  
arbetsmarknadens behov

Utbildningsutbudet ska svara både mot stu-
denternas efterfrågan och mot arbetsmark-
nadens behov. Antalet förstahandssökande 
beskriver studenternas efterfrågan medan 

etableringsgraden på arbetsmarknaden be-
kräftar arbetsmarknadens behov.

Av avsnittet Studenternas efterfrågan på 
universitetets utbildningar, framgår att de 
allra flesta av universitetets utbildningar är 
efterfrågade av studenterna. Rekryteringen 
till universitetets utbildningar är huvudsak- 
ligen nationell. Se vidare avsnittet Studenter-
nas efterfrågan och tabell 2.7.

Etableringsgraden av examinerade stu-
denter från landets lärosäten ger indirekt ett 
mått på hur väl respektive lärosätes utbild-
ningsutbud svarar mot arbetsmarknadens 
behov. I avsnittet Arbetsmarknadens efter- 
frågan finns ett utdrag ur Universitetskans-
lersämbetets rapport ”Etableringen på ar-
betsmarknaden 2011 – examinerade läsåret 
2009/10” (Rapport 2013:11). 

Linköpings universitet hamnar bland de 
allra bästa oavsett om man studerar den fak-
tiska andelen etablerade 2011, av dem som 
examinerades 2009/2010, eller jämförelse-
talet (faktisk andel etablerade i förhållande 
till förväntad andel etablerade, givet respekti-
ve lärosätes utbildningsutbud). Linköpings 
universitet har således ett utbildningsutbud 
som är efterfrågat av både studenter och ar-
betsmarknad.

Söktryck och trendanalyser kring utbild-
ningsprogram och fristående kurser, om-
världsanalyser och Statistiska centralbyråns 
prognoser över arbetsmarknadens utveck-
ling är exempel på olika utgångspunkter för 
fakulteternas arbete med att möta studenter-
nas efterfrågan och arbetsmarknadens be-
hov. Likaså spelar interna och externa kvali-
tetsutvärderingar en viktig roll för hur de 
olika utbildningarna dimensioneras. 

Det slutliga utbildningsutbudet bestäms 
utifrån utbildningsuppdraget från regering-
en – nedbrutet på takbelopp för respektive 
fakultet. Eftersom efterfrågan på universite-
tets utbildningar är betydligt större än vad 
som kan tillgodoses inom takbeloppens ram 
måste prioriteringar göras. 

För de utbildningar där studenterna gör 
praktik är de täta samverkanskontakterna 
inom VFU-organisationen (VFU = verksam-
hetsförlagd utbildning) viktiga för att ge en 
bra bild av behovet av dimensionering. Ett 
konkret exempel är överenskommelsen mel-
lan Medicinska fakulteten och Landstinget i 
Östergötland, LiÖ (som 1 januari 2015 blev 
Region Östergötland). Den innebär att LiÖ 
årligen lämnar in en skrivelse där de specifi-

cerar sitt behov av och önskemål om univer-
sitetsutbildning på grundnivå och  
avancerad nivå.

Utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå – strategiska förändringar i 
förhållande till 2013
I detta avsnitt beskrivs och kommenteras 
fakulteternas strategiska förändringar i 
utbildningsutbudet på grundnivå och av-
ancerad nivå i förhållande till föregående 
års redovisning. 

FILOSOFISKA FAKULTETEN. Under året gjor-
des antagning till 13 kandidatprogram, 4 pro-
fessionsutbildningar (Civilekonomprogram-
met, Internationella civilekonom- 
programmet, Socionomprogrammet,  
Psykologprogrammet), 2 påbyggnadsutbild-
ningar (Psykoterapeututbildningen och As-
pirantutbildningen), samt 16 masterprogram 
varav 6 ges på engelska. 

Under 2014 har utvecklingen av master-
kurser fortsatt. Ett nytt internationellt mas-
terprogram, Child Studies, startade hösten 
2014. Även inom huvudområdet socialt arbe-
te har de masterkurser som utvecklades un-
der 2013 nu startat hösten 2014. Kurserna är 
en överbyggnad till fakultetens socionom- 
utbildning, de riktar sig också till redan verk-
samma socionomer som vill bygga på och ut-
veckla sin kompetens. Kurserna ger möjlighet 
till en masterexamen i socialt arbete. Samtliga 
kurser på masternivå har stark koppling till 
forskningsmiljön för socialt arbete.

Fakulteten har ett stort utbud av fristående 
kurser inom olika huvudområden. Som en 
följd av dels minskad efterfrågan av kurser 
inom vissa huvudområden, dels sänkta tak-
belopp, fortsätter utbudet att krympa något. 
Som helhet är dock söktrycket ökande. För 
huvudområden inom humaniora, främst 
språk, har antalet ansökningar ökat på 
grundnivån. Ekonomi och beteendeveten-
skap har liksom tidigare år god rekrytering 
på samtliga nivåer.

Söktrycket till fakultetens utbildningar är 
fortsatt högt 2014. För fakulteten vore det 
fullt möjligt att öka antalet platser på flertalet 
utbildningsprogram. Dock lägger krympan-
de takbelopp hinder i vägen för detta. Det 
ekonomiska utrymmet är sådant att svårig-
heten att starta nya utbildningar är påtaglig. 
Inom fakulteten måste besparingar genom-
föras för att dels anpassa verksamheten till 



13Linköpings universitet årsredovisning 2014
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

gällande takbelopp, dels skapa utrymme för 
ny verksamhet.

När det gäller ny verksamhet pågår, trots 
detta, utvecklingsarbete som avser nya kan-
didatprogram inom genusvetenskap och 
samhällsplanering, samt ett masterprogram 
inom huvudområdet etnicitet.

UTBILDNINGSVETENSKAP. Linköpings uni-
versitet har ett mycket brett utbud vad gäller 
lärarutbildning. Här finns utbildning till för-
skollärare, grundlärare med inriktning års-
kurs F-3, 4-6 och fritidshem, ämneslärare 
med inriktning mot årskurs 7-9 och gymna-
sieskolan samt utbildning inom vuxnas lä-
rande och folkhögskollärarutbildning. Dess-
utom erbjuds påbyggnadsutbildningar till 
lärare inom grundskolan och gymnasiesko-
lan, yrkeslärarutbildning, påbyggnadsutbild-
ning till speciallärare och specialpedagog 
samt magister- och masterutbildning inom 
pedagogik/pedagogiskt arbete/specialpeda-
gogik/vuxnas lärande. Två magisterprogram 
ges på engelska. 

Den största strategiska förändringen vad 
gäller det utbildningsvetenskapliga områdets 
utbildningsutbud är det fortsatta utvecklings-
arbetet av nya lärarprogram. Linköpings uni-
versitet är ett av få lärosäten i Sverige som 
har examensrätt i allt ifrån textilslöjd, trä- och 
metallslöjd och moderna språk till samtliga 
naturvetenskapliga ämnen och teknik.

MEDICINSKA FAKULTETEN. Medicinska fa-
kultetens utbildningsutbud inriktas till störs-
ta delen mot utbildningar som leder till yr-
kesexamen och som är legitimations- 
grundande.

På grundnivå erbjuder Medicinska fakul-
teten arbetsterapeut-, biomedicinsk analyti-
ker-, sjukgymnast-/fysioterapeut- och sjuk-
sköterskeutbildningar. 

Sjuksköterskeprogrammet är förlagt till 
två campus: Campus US och Campus Norr-
köping. På avancerad nivå finns läkar-, lo-
goped-, barnmorske-, specialistsjuksköter-
ske- och psykoterapeututbildningar. 

Fyra av fakultetens utbildningar leder till 
generella examina: kandidatprogrammet i 
medicinsk biologi, masterprogrammet i ar-
betsterapi/folkhälsovetenskap/logopedi/
medicinsk pedagogik/omvårdnadsveten-
skap/sjukgymnastik, masterprogrammet för 
avancerad specialistsjuksköterska med in-
riktning mot kirurgisk vård samt masterpro-

grammet i experimentell och medicinsk bio-
vetenskap. Det sistnämnda är ett inter- 
nationellt masterprogram, som är ett samar-
bete mellan Medicinska fakulteten och Tek-
niska fakulteten. En gemensam utbildning 
med förankring inom två fakulteter ses som en 
strategiskt viktig förändring för området.

Utbyggnad av läkarutbildningen fortsatte 
under 2014. Läkarprogrammet har utökats 
med 40 utbildningsplatser, 10 platser per ter-
min under två år. 

Under 2014 har ett arbete med att inrätta 
ett masterprogram i biomedicinsk laboratorie- 
vetenskap fortsatt. Arbetet kommer att fortgå 
under 2015.

För flera av specialistsjuksköterskeutbild-
ningarna finns ett samarbete med ett antal 
universitet och högskolor i Sverige. Det inne-
bär bland annat att studenter kan antas till en 
annan studieort än Linköping. Detta arbete 
är viktigt för att få utbildade specialistsjuk-
sköterskor i olika delar av landet. En ökad 
samverkan mellan lärosäten och landstingen 
samt kommuner säkerställer att utbildning-
en kan hålla en hög kvalitet och att behoven 
av specialistsjuksköterskor blir tillgodosedda.

Under 2014 har ett strategiskt utvecklings-
arbete påbörjats utifrån förslag om ett utökat 
antal utbildningsplatser på barnmorske-, 
specialistsjuksköterske- och sjuksköterske-
programmen. Arbetet innebär bland annat 
att utveckla samarbetet mellan lärosäten, 
landsting och kommuner.

TEKNISKA FAKULTETEN. Förhållandet i ut-
bildningsutbudet vid Tekniska fakulteten har 
varit oförändrat jämfört med föregående år. 
Civilingenjörsutbildningen utgör cirka två 
tredjedelar av den totala utbildningsvolymen. 
Resterande del består av högskoleingenjörs-
utbildningar samt kandidat- och påbygg-
nadsutbildningar inom teknik, naturveten-
skap och matematik. 

Den extra satsning som regeringen gjorde 
i form av 70 nya platser 2013 och 2014 blev 
en engångsinsats och kostnaden för dessa 
studenter under deras resterande utbild-
ningsår måste inrymmas i fakultetens takbe-
lopp. Detta görs genom att iaktta en återhåll-
samhet i det överintag programmen normalt 
gör. I huvudsak utgjordes utbyggnaden av 
utökad antagning på befintliga program och 
genom det, föregående år, nystartade civilin-
genjörsprogrammet i mjukvaruteknik. 

Anpassningen till fakultetens takbelopp 

har också inneburit en minskning av antag-
ning till fristående kurser. Neddragningen 
berör i någon omfattning även de internatio-
nella studenterna. Möjligheten att anta tredje- 
landsstudenter har dock ökat i och med att 
en särskild kvotgrupp har införts för dessa så 
att de därmed inte konkurrerar med de inom- 
europeiska studenterna.

Avvägning program – kurser

Grundutbildningen vid Linköpings univer-
sitet kännetecknas av sammanhållna pro-
gramutbildningar. Av universitetets utbild-
ningsutbud utgör, om antalet 
helårsstudenter betraktas, utbildningspro-
grammen 84 procent och de fristående 
kurserna 16 procent (se figur 2.1). Sedan 
mitten av 1990-talet har programmens an-
del av LiU:s utbildningsutbud ökat med 
drygt 10 procentenheter. Av tabell 2.2 fram-
går andelen utbildningsprogram och ande-
len fristående kurser inom universitetets 
verksamhetsområden. 

Andelen utbildningsprogram är störst 
inom Medicinska fakulteten (96 procent) 
följt av Tekniska fakulteten (93 procent) 
och Utbildningsvetenskap (90 procent). 
Inom Filosofiska fakulteten utgör utbild-
ningsprogrammen 66 procent. Den lägre 
andelen program förklaras av att de fristå-
ende kurserna har, och alltid har haft, en 
betydande roll i fakultetens utbildningsut-
bud. Sedan 2005 har dock andelen utbild-
ningsprogram inom Filosofiska fakulteten 
ökat 12 procent mellan 2013 och 2014.  
Andelen fristående kurser inom Filosofiska 
fakulteten uppgick 2014 till 34 procent.

Avvägning mellan utbildning på grundnivå  
och avancerad nivå

I tabell 2.3 fördelas universitetets utbild-
ningar, uppdelade i utbildningsprogram 
och fristående kurser, på grundnivå res-
pektive avancerad nivå utifrån antalet hel-
årsstudenter på respektive nivå. För minst 
4-åriga utbildningar som leder till yrkesex-
amen på den avancerade nivån har antalet 
helårsstudenter under de 3 första åren 
förts till grundnivån medan antalet helårs-
studenter från och med årskurs 4 förts till 
den avancerade nivån.

Av tabell 2.3 framgår att 77 procent av 
universitetets grundutbildning under 
2014 fanns på grundnivå och 23 procent på 
avancerad nivå. I helårsstudenter betyder 
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detta cirka 4 000 helårsstudenter (22 pro-
cent av kvinnorna – 24 procent av män-
nen) på avancerad nivå och cirka 
13 600 helårsstudenter (78 procent av kvin-
norna – 76 procent av männen) på grund-
nivå. 

Inom utbildningsprogrammen låg 
24 procent av kurserna på avancerad nivå. 
Motsvarande siffra för de fristående kur-
serna var 15 procent.

Högst andel utbildning på avancerad 
nivå hade Medicinska fakulteten (29 pro-
cent) medan Tekniska fakulteten hade 
25 procent, Utbildningsvetenskap 21 pro-
cent och Filosofiska fakulteten 18 procent. 
Andelen har ökat något inom Medicinska 
fakulteten och Utbildningsvetenskap. An-
delen utbildning på avancerad nivå inom 
Filosofiska fakulteten och Tekniska fakul-
teten har under perioden 2012–2014 varit 
konstant. 

Prestationsgraden (tabell 2.4) under 
2014 är högre på den avancerade nivån än 
på grundnivån, 95 respektive 86 procent. 
Lägst prestationsgrad har de fristående 
kurserna på grundnivå (73 procent). Pre-
stationsgraderna är höga inom samtliga 
verksamhetsområden och varierar mellan 
95 procent inom Medicinska fakulteten 
och 85 procent inom Filosofiska fakulte-
ten. Den något lägre prestationsgraden 
inom Filosofiska fakulteten beror på en 
större andel fristående kurser inom fakul-
teten än inom andra områden och att fri-
stående kurser normalt har en lägre pre-
stationsgrad än vad utbildnings- 
programmen har.

Fördelning campusförlagd utbildning och 
distansutbildning

I enlighet med strategikartan fortsätter Lin-
köpings universitet att prioritera en utveck-
ling av den campusförlagda utbildningen. 

Detta betyder att universitetets distansut-
bildning har ringa omfattning. Av universi-
tetets grundutbildning, med 17 641 helårs-
studenter, avser endast 552 distans- 
utbildning. Detta betyder, vilket framgår av 
tabell 2.5, att andelen distansutbildningar 
under de 3 senaste åren bara uppgått till cir-
ka 3 procent av universitetets totala utbild-
ningsvolym. Av tabellen framgår också att 
universitetets distansutbildning bedrivits 
både i form av utbildningsprogram och fri-
stående kurser. Merparten av de distans- 
studerande är kvinnor.

Programutbildningar på distans har 
framför allt genomförts inom verksamhets-
området Utbildningsvetenskap. Folkhög-
skollärarprogrammet, kompletterande  
pedagogisk utbildning till ämneslärare och 
speciallärarprogrammet är exempel på detta.

Utbildningarnas forskningsanknytning

Verksamheten vid universitet och högskolor 
ska bedrivas på ett sådant sätt att det finns 
ett nära samband mellan utbildning och 
forskning. För utbildningen på grundnivå 

och avancerad nivå betyder detta bland an-
nat att de senaste forskningsresultaten ska 
behandlas i utbildningen, att metoder och 
arbetssätt inom forskningen ska tillämpas 
inom utbildningen och sist men inte minst 
att utbildningen ska genomföras av forskar-
utbildade och forskande lärare. En bra 
forskningsanknytning är en förutsättning 
för en bra kvalitet i utbildningen. Eftersom 
kvalitet och kvalitetsarbete är en huvudfråga 
för universitetets fakulteter redovisas arbe-
tet med forskningsanknytning fakultetsvis.

FILOSOFISKA FAKULTETEN. Samtliga pro-
gramutbildningar på grundläggande och 
avancerad nivå, samt studier inom fakul-
tetens huvudområden, har en mycket god 
forskningsanknytning. Många undervi-
sande lektorer har egna, eller medverkar i 
kollegors, forskningsprojekt och för på så 
sätt in aktuell forskning i utbildningen. 
Utbildningarna har också direkt eller in-
direkt koppling till starka forskningsmil-
jöer och forskarutbildningar. Det innebär 
att aktiva forskare medverkar i många 

Tabell 2.2  Utbildningsprogram och fristående kurser inom universitetets verksamhetsområden

2012 2013 2014

HST Program % Frist. kurs % HST Program % Frist. kurs % HST Program % Frist. kurs %
Filosofiska fakulteten 6 034 65 35 6 011 64 36 5 890 66 34
Utbildningsvetenskap 2 381 87 13 2 378 89 11 2 349 90 10
Medicinska fakulteten 2 662 95 5 2 649 95 5 2 627 96 4
Tekniska fakulteten 6 774 92 8 6 828 93 7 6 775 93 7
Totalt 17 850 82 18 17 866 83 17 17 641 84 16
Kvinnor 9 284 80 20 9 369 81 19 9 306 83 17
Män 8 566 85 15 8 497 85 15 8 335 86 14

HST = Helårsstudenter (antal)

Figur 2.1: Fördelning fristående kurser – utbildningsprogram, utveckling 2005–2014.
Fig 2.1 Fördelning fristående kurser – utbildningsprogram, utveckling 2004-2013
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Tabell 2.3   Avvägning mellan utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom universitetets verksamhetsområden

2012 2013 2014

HST Grundnivå 
(%)

Avancerad
nivå (%)

HST Grundnivå 
(%)

Avancerad
nivå (%)

HST Grundnivå 
(%)

Avancerad
nivå (%)

Filosofiska fakulteten 6 034 82 18 6 011 82 18 5 890 82 18
program 3 899 77 23 3 850 78 22 3 884 77 23
fristående kurs 2 135 91 9 2 161 90 10 2 006 91 9

Utbildningsvetenskap 2 381 80 20 2 378 77 23 2 349 79 21
program 2 078 79 21 2 109 76 24 2 115 78 22
fristående kurs 303 92 8 269 87 13 234 90 10

Medicinska fakulteten 2 662 72 28 2 649 71 29 2 627 71 29
program 2 526 73 27 2 522 72 28 2512 72 28
fristående kurs 136 52 48 127 56 44 115 57 43

Tekniska fakulteten 6 773 75 25 6 828 75 25 6 775 75 25
program 6 207 76 24 6 350 76 24 6327 76 24
fristående kurs 566 59 41 478 58 42 448 63 27

Totalt 17 851 77 23 17 866 77 23 17 641 77 23
kvinnor % 9 284 79 21 9 368 76 24 9 306 78 22
män % 8 567 75 25 8 497 83 17 8 335 76 24

program 14 710 76 24 14 831 76 24 14 837 76 24
kvinnor % 7 447 77 23 7 610 77 23 7 692 77 23
män % 7 263 75 25 7 221 75 25 7 145 75 25

fristående kurs 3 140 84 16 3 035 83 17 2 804 85 15
kvinnor % 1 838 87 13 1 758 85 15 1 614 86 14
män % 1 302 79 21 1 277 81 19 1 190 82 18

HST = Helårsstudenter (antal)

Tabell 2.4  Prestationsgrad för utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom universitetets verksamhetsområden (%)

2012 2013 2014

Totalt Grund- 
nivå

Avancerad
nivå

Totalt Grund- 
nivå

Avancerad
nivå

Totalt Grund-
nivå

Avancerad
nivå

Filosofiska fakulteten 83 81 91 85 83 93 85 83 91
program 88 87 92 91 89 96 90 89 91
fristående kurs 73 72 83 74 73 82 75 73 93

Utbildningsvetenskap 87 89 80 85 85 85 89 87 97
program 88 90 82 87 87 87 90 89 96
fristående kurs 79 81 53 72 75 53 78 75 105

Medicinska fakulteten 96 99 89 95 94 100 95 93 98
program 97 99 90 96 95 100 95 94 98
fristående kurs 79 78 80 84 71 101 82 72 96

Tekniska fakulteten 85 83 91 76 74 85 87 85 96
program 85 83 92 77 74 85 88 85 96
fristående kurs 82 80 83 74 69 81 82 73 95

Totalt 86 85 89 83 81 90 88 86 95
kvinnor % 88 87 89 86 85 92 90 88 96
män % 84 82 90 79 77 87 85 82 94

program 88 88 91 85 83 91 90 88 95
kvinnor % 91 91 91 89 88 93 92 91 96
män % 86 84 91 81 78 88 87 85 94

fristående kurs 75 74 81 74 73 81 76 73 95
kvinnor % 76 75 79 76 75 82 78 75 98
män % 74 72 84 72 70 81 74 70 92
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kurser, studenter skriver självständiga ar-
beten inom pågående forskningsprojekt 
och gästföreläsare med pågående forsk-
ning inom de för utbildningarna relevan-
ta områden medverkar regelbundet i un-
dervisningen.

Relevant och aktuell forskning behand-
las också i undervisningen genom att de 
studerande i olika kursmoment arbetar 
med vetenskapliga tidskrifter. Detta sker 
direkt inom flertalet kurser, och inte minst 
inom ramen för det självständiga arbetet.

Inom yrkesprogram blir forskningsan-
knytning ofta nära kopplad till den yrkes-
verksamhet som utbildningen förbereder 
de studerande för. Det handlar då om att 
de studerande i olika fältförlagda verksam-
heter får arbeta med relevanta frågeställ-
ningar i så kallad praktiknära forskning.

UTBILDNINGSVETENSKAP. En forsknings-
baserad lärarutbildning förutsätter stark lä-
rarutbildningsrelevant forskning. Detta görs 
möjligt genom att forskare, lärare och dokto-
rander ingår i gemensamma miljöer, där oli-
ka former av seminarier utgör mötesplatser. 
Lärare och doktorander involveras vidare 
som medarbetare i forskningsprojekt. 

De utbildningsvetenskapliga forsknings-
miljöerna vid LiU är starka både nationellt och 
internationellt. Därmed ges samtliga lärarut-
bildare möjlighet att ta del av seminarier på 
hög nivå och bli introducerade i etablerade 
forskares nätverk. Det innebär vidare möjlig-
het för de studerande att ta del av avancerad 
och varierad forskning inom de olika miljöer-
nas kunskapsområden som i sin tur ansvarar 
för stora delar av grundutbildningen.

Andelen forskarutbildade lärare inom 
Utbildningsvetenskap utgör drygt 50 pro-
cent. En stor del av lärarutbildningen ge-
nomförs av lärare från universitetets övriga 
fakulteter, vilket innebär att andelen dispu-
terade lärare i praktiken är högre.

Denna utveckling fortgår, vilket bland an-
nat möjliggörs genom de framgångar som 
forskare inom utbildningsvetenskap har 
när det gäller beviljade bidrag från Veten-
skapsrådet.

MEDICINSKA FAKULTETEN. Vetenskapligt 
förhållningssätt och vetenskaplig metodik är 
genomgående inslag i samtliga utbildningar. 
Flera olika moment på programmen är ut-
formade för att nyttja den forskningskompe-
tens som finns inom lärargruppen och ande-
len forskarutbildade lärare har ökat 
successivt, vilket är en förutsättning för ett 
forskningsbaserat ämnesinnehåll.

Studenter kan under sitt examensarbete 
delta i pågående forskningsprojekt. Handle-
dare för examensarbeten väljs utifrån forsk-
ningsprofil där ambitionen är att studenten 
ska få en handledare med forskningserfa-
renhet inom valt ämne eller metod. Vid exa-
mination av självständiga arbeten görs val 
av examinator på liknande sätt. För att för-
bereda studenterna för examensarbetet in-
går i utbildningen vetenskapligt förhåll-
ningssätt, metodutbildning och kritisk 
granskning enligt examensmålen för de 
olika utbildningsnivåerna.

Kandidatprogrammet och det internatio-
nella masterprogrammet i medicinsk biolo-
gi har en mycket stark forskningsprofil. Ett 
exempel är att studenternas självständiga 
arbeten på båda programmen utförs i fors-
kargrupper.

En forskningsförberedande kurs erbjuds 
studenter vid fem olika utbildningsprogram 
och läkarprogrammets studenter kan från 
och med termin 8 delta i ett forskningsama-
nuensprogram.

Medicinska fakultetens och Landstinget i 
Östergötlands gemensamma satsning 
”Från student till docent” vänder sig till stu-
denter som är intresserade av att prova på 
forskning till exempel under sommarperio-

den. Det finns stipendier att söka för de stu-
denter som vill delta i detta. Förutsatt att 
studenten bland annat har en disputerad 
handledare som godkänner projektplanen, 
kan studenten ägna sig åt ett projekt under 
högst åtta veckor under sommaren. Under 
2014 har detta varit attraktivt och drygt hälf-
ten av de som ansökt har beviljats bidrag.

TEKNISKA FAKULTETEN. En viktig del för 
utbildningarnas forskningsanknytning är 
att kunna erbjuda forskningsförberedande 
utbildningar på masternivå (avancerad 
nivå). Tekniska fakultetens utbildningar har 
en stark forskningsanknytning genom att 
de baseras på verksamhet i direkt anslut-
ning till de starka forskningsmiljöer som 
finns vid de institutioner som genomför 
utbildningarna. En övervägande andel av 
den undervisande personalen har sin hem-
vist i forskande miljöer och deltar i någon 
typ av forskningsverksamhet. 

Under de inledande åren ges studenterna 
möjlighet att delta i kursen ”Forskning vid 
LiTH”, där aktiva forskare presenterar sin 
forskning. I många kurser, särskilt på avan-
cerad nivå, lyfts frågeställningar från pågå-
ende forskningsprojekt in i undervisningen 
och vetenskapliga artiklar ingår i kurslittera-
turen. Studenter ges också tillgång till forsk-
ningsmiljöns resurser för laborationer och 
projektuppgifter, vilket säkerställer en god 
och naturlig koppling mellan grundutbild-
ning och forskning. 

Doktoranderna vid Tekniska fakulteten 
får pedagogisk utbildning och deltar aktivt i 
grundutbildningen. Detta gör att studenter 
har stora möjligheter att komma i kontakt 
med aktuell forskning och få inblick i fors-
karmiljöernas verksamhet.

Ett obligatoriskt kandidatprojekt ingår i 
årskurs 3 på samtliga civilingenjörspro-
gram. Kandidatprojektet har en viktig upp-
gift i att ytterligare förstärka utbildningen 

Tabell 2.5  Distansutbildning 2012–2014

2012 2013 2014

HST Kvinnor % Män % HST Kvinnor % Män % HST Kvinnor % Män %
Programutbildning 163 71 29 228 75 25 287 73 27
Fristående kurser 374 76 24 319 76 24 265 72 28
Summa distansutbildning 537 74 26 547 75 25 552 73 27

Totalt antal HST 17 850 17 866 17 641

Andel distansutbildning 3,0 % 3,1 % 3,1 %
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Tabell 2.6  Andel etablerade på arbetsmarknaden 1–1,5 år efter examen (%)

Etableringsår 2008 2009 2011
Linköpings universitet 83 82 81
Riket 80 78 78

Källa: Universitetskanslersämbetets statistiska analys

avseende ett kritiskt, analyserande och ve-
tenskapligt tankesätt. Detta är viktiga 
grundpelare i en forskningsanknytning.

Arbetsmarknadens efterfrågan
Studenterna från Linköpings universitet är 
efterfrågade på arbetsmarknaden. Andelen 
etablerade på arbetsmarknaden ett år efter 
examen ligger i topp bland landets univer-
sitet och högskolor. 

Detta framgår av Universitetskanslers- 
ämbetets (UKÄ) senaste rapport om ”Eta-
bleringen på arbetsmarknaden 2011 – exa-
minerade läsåret 2009/10” (Rapport 
2013:11) som publicerades i mitten av de-
cember 2013. Även motsvarande tidigare 
rapporter visar att Linköpings universitet 
ligger i det absoluta toppskiktet bland lan-
dets lärosäten. Under 2014 publicerades 
ingen rapport, nästa förväntas publiceras i 
december 2015.

Av tabell 2.6 framgår den faktiska ande-
len etablerade under de tre senaste åren 
för vilka jämförbara rapporter föreligger 
(2012 publicerades ingen motsvarande rap-
port, därför finns det inga uppgifter för 
2010). För hela landet var den faktiska eta-
bleringsgraden under 2011 (av dem som 
examinerades 2009/10) 78,3 procent. An-
delen studenter från LiU som var etablera-
de på arbetsmarknaden var 81,1 procent. 
Endast fackhögskolor, Uppsala universitet 
och Högskolan i Jönköping nådde högre 
värden. För Linköpings universitet låg den 
faktiska etableringsgraden cirka 3 procent-
enheter över riksgenomsnittet, utifrån ut-
bildningsutbudets sammansättning. I 
5-årsuppföljningen 2006–2011 (för 
2010 föreligger inga uppgifter) ligger 
LiU-studenternas etablering varje år över 
riksgenomsnittet.

Även det jämförelsetal som tar hänsyn 
till utbildningsutbudets sammansättning 
vid de olika lärosätena visar på att studen-
terna från Linköpings universitet etablerar 
sig väl på arbetsmarknaden. Ett jämförel-
setal över 1 innebär att etableringen på ar-
betsmarknaden är större än förväntat. Be-

träffande etableringen 2011, av dem som 
examinerades 2009/2010, hade Linkö-
pings universitet ett jämförelsetal på 1,03. 
Bland landets universitet och högskolor 
var det bara Stockholms universitet som 
hade ett högre jämförelsetal (1,05).

Mycket få examinerade stod helt utanför 
arbetsmarknaden (cirka 3 procent) men 
UKÄ:s krav för att räknas som etablerad på 
arbetsmarknaden innebar också att man 
inte skulle ha varit registrerad arbetslös 
eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
under det aktuella året.

Universitetets konsekventa satsning på 
campusförlagda programutbildningar 
med professionsfokus ger resultat i 
LiU-studenternas relativt starka position 
på arbetsmarknaden. Det är inga stora 
skillnader när det gäller motsvarande ut-
bildningar vid de större lärosätena, men 
LiU ligger konsekvent i topp och överträf-
far varje år det som UKÄ kallar det förvän-
tade värdet.

Studenternas efterfrågan på universitetets 
utbildningar

Efterfrågan på universitetets utbildningar 
– uppdelad i utbildningsprogram som i sin 
tur är uppdelade i program som ges på 
svenska respektive annat språk än svenska 
– och fristående kurser redovisas totalt, på 
grundnivå respektive avancerad nivå, i  
tabell 2.7.

Antalet sökande till landets högskoleut-
bildningar har sedan 2007 ökat successivt 
och låg under 2014 på en fortsatt hög nivå.

Antalet förstahandssökande till universi-
tetets utbildningsprogram uppgick under 
2014 till 12 519 (55 procent kvinnor och 
44 procent män, för 1 procent saknas upp-
gift om kön). Detta är en betydande ökning 
jämfört med 2012 och 2013. 

På den avancerade nivån ökade antalet 
förstahandssökande mellan 2013 och 
2014 såväl till utbildningsprogrammen på 
svenska som till utbildningsprogrammen 
på annat språk. För utbildningsprogram-
men på annat språk än svenska är den suc-

cessiva ökningen sedan 2011 extra välkom-
men, eftersom det skedde en kraftig 
minskning mellan 2010 och 2011. Minsk-
ningen var en följd av införandet av studie-
avgifter för studenter utanför EES-området.

På grundnivån, där all utbildning ges 
enbart på svenska, minskade antalet första-
handssökande till utbildningsprogram-
men något mellan 2013 och 2014 efter att 
ha ökat mellan 2012 och 2013. 

Det totala antalet sökande till universite-
tets fristående kurser fortsätter att öka. 
Detta trots att antalet nybörjarplatser mins-
kat mellan 2013 och 2014. Denna minsk-
ning beror bland annat på att utbudet av 
fristående kurser reducerats för att minska 
storleken på universitetets överproduktion. 
Det bör uppmärksammas att eftersom sö-
kande till fristående kurser får ange flera 
kurser inom ramen för sitt förstahands- 
alternativ går det inte att ange antalet för-
stahandssökande till en kurs, utan enbart 
det totala antalet sökande.

Antalet sökande till universitetets utbild-
ningsprogram ligger således fortsatt på en 
hög nivå med genomsnittligt 2,60 första-
handssökande per plats under 2014. För 
fristående kurser gäller att det totala anta-
let sökande per plats uppgick till 3,99.

Av tabell 2.7 framgår också att antalet för 
första gången registrerade studenter på 
utbildningsprogrammen under 2014 totalt 
uppgick till 5 559 studenter (56 procent 
kvinnor och 44 procent män). Detta kan 
jämföras med antalet nybörjarplatser som 
uppgick till 4 821. Antalet registrerade stu-
denter överstiger antalet nybörjarplatser på 
programmen på såväl grundnivå som av-
ancerad nivå. 

Exempel på program med väldigt många 
förstahandssökande är Civilekonompro-
grammet, Psykologprogrammet, Socionom- 
programmet, Civilingenjörsprogrammet i 
industriell ekonomi, Läkarprogrammet, 
Sjukgymnastprogrammet, Sjuksköterske-
programmet samt utbildningen till för-
skollärare.

Till de fristående kurserna under 
2014 hade 5 812 studenter (64 procent 
kvinnor och 36 procent män) registrerat 
sig till 8 057 nybörjarplatser. Att det under 
2014 registrerade sig färre studenter på de 
fristående kurserna i jämförelse med tidi-
gare år beror på den ovan nämnda minsk-
ningen av utbudet av fristående kurser.



18 Linköpings universitet årsredovisning 2014
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Tabell 2.7  Tillströmning av studenter 2012–2014

2012 2) 2013 2) 2014 3)

Grundnivå A B C D A B C D A B C D
Utbildningsprogram 1 834 5 414 2,95 2 484 1 937 5 607 2,89 2 420 1 847 5 557 3,01 2 174
 – varav utbildning på svenska 1 834 5 414 2,95 2 484 1 937 5 607 2,89 2 420 1 847 5 557 3,01 2 174

kvinnor – 58 % – 59 %
män – 41 % – 41 %

 – varav utbildning på annat språk – – – –

Fristående kurser 1) 8 368 21 839 2,61 7 351 8 433 26 386 3,13 6 461 6 581 27 479 4,18 5 246
kvinnor – 66 % – 63 %
män – 34 % – 37 %

Avancerad nivå
Utbildningsprogram 2 882 6 396 2,22 3 002 2 878 6 244 2,17 3 167 2 974 6 962 2,34 3 385
 – varav utbildning på svenska 2 507 5 891 2,35 2 734 2 533 5 728 2,26 2 814 2 674 6 369 2,38 3 020

kvinnor – 54 % – 53 %
män – 45 % – 47 %

 – varav utbildning på annat språk 375 505 1,35 268 345 516 1,50 353 300 593 1,98 365
kvinnor – 43 % – 53 %
män – 57 % – 47 %

 – varav avgiftsskyldiga – 221 – 36 – 197 – 61 – 167 – 70
kvinnor – 29 % – 36 %
män – 71 % – 64 %

Fristående kurser 1) 1 915 3 550 1,85 641 1 996 4 412 2,21 638 1 476 4 658 3,16 566
kvinnor – 72 % – 76 %
män – 26 % – 24 %

Totalt
Utbildningsprogram 4 716 11 810 2,50 5 486 4 815 11 851 2,46 5 587 4 821 12 519 2,60 5 559

kvinnor – 55 % – 56 %
män – 44 % – 44 %

Fristående kurser 1) 10 283 25 389 2,47 7 992 10 429 30 798 2,95 7 099 8 057 32 137 3,99 5 812
kvinnor – 67 % – 64 %
män – 32 % – 36 %

1) För fristående kurser motsvaras antalet förstahandssökande av det totala antalet sökande.

2) För år 2012 och 2013 finns inte könsbestämd statistik att tillgå.

3) För ett fåtal studenter saknas uppgift om kön, varför summan av kvinnor och män inte alltid blir 100 %.

A = Antal nybörjarplatser B = Antal förstahandssökande C = Antal förstahandssökande per nybörjarplats D = Antal registrerade studenter

Tabell 2.8  Antal programnybörjare, helårsstudenter samt examinerade 2012–2014 för vissa utbildningar

Antal nybörjare Antal HST Antal examina

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Civilingenjörsutbildning 1 014 1 121 1 077 4 104 4 309 4 395 558 560 699
kvinnor 307 349 338 1 116 1 227 1 300 132 164 180
män 707 772 739 2 988 3 082 3 095 426 396 519

Högskoleingenjörsutbildning 282 276 267 730 755 740 163 149 171
kvinnor 46 41 50 114 121 123 27 29 24
män 236 235 217 616 634 617 136 120 147

Läkarutbildning 195 217 231 863 897 901 145 137 158
kvinnor 101 131 126 464 501 514 79 60 91
män 94 86 105 398 396 387 66 77 67

Sjuksköterskeutbildning 284 279 277 767 730 717 214 227 207
kvinnor 241 239 242 639 615 621 181 184 171
män 43 40 35 128 115 96 33 43 36

Specialistsjuksköterskeutbildning 1) 98 114 138 100 107 114 71 92 81
kvinnor 88 99 109 88 96 99 65 85 71
män 10 15 29 12 11 15 6 7 10

1) Som specialistsjuksköterskeutbildning räknas specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot anestesisjukvård, hälso- och sjukvård 
för barn och ungdomar, intensivvård, kirurgisk vård, medicinsk vård, psykiatrisk vård, distriktssköterska samt barnmorskeprogram.
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Rekryteringsinsatser vid LiU
Bland årligt återkommande rekryterings-
insatser som genomförs vid Linköpings 
universitet för att öka intresset för högre 
studier kan nämnas: 

• Missionering/hemvändare. LiU-studen-
ter besöker sin gamla gymnasieskola.

• Besöksdagar. Elever från regionens 
gymnasieskolor besöker LiU.

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

• Sommarveckan. Kurs för elever i åk 8.

• Quintek. Tredagarskurs för flickor i åk 
3 på gymnasiets NV- och TE-program.

• Campusveckan. En veckas studier på 
universitetet i solcellsteknik respektive 
medieteknik, för gymnasieelever.

• Studiebesök. Besök på institutionerna 
med föreläsningar, laborationer och  
studentmöten.

• N3. 4-årigt projekt för att öka rekrytering-
en till civilingenjörsutbildningarna i 
Norrköping.

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

Mottagning. Linköpings universitet har 
under många år lagt stor vikt vid att de 
nyanlända studenterna ska tas emot på 
bästa tänkbara sätt. Arbetet kring de olika 
arrangemangen genomförs tillsammans 
med studentkårer, sektioner och Student-
hälsan. Att mottagandet fallit väl ut visas 
bland annat i Nöjd-Student-Index, 
NSI-enkät.

Tabell 2.9  Rekryteringslän för högskolenybörjare vid Linköpings universitet

Rekryteringslän ht 2011 ht 2012 ht 2013 ht 2011 ht 2012 ht 2013

Antal Antal Antal Andel (%) Andel (%) Andel (%)
Östergötlands län 1 257 1 200 1 224 31,1 30,4 30,6

Jönköpings län 169 171 153 4,2 4,3 3,8
Södermanlands län 167 146 169 4,1 3,7 4,2
Kalmar län 128 113 111 3,2 2,9 2,8
Örebro län 89 84 95 2,2 2,1 2,4
Summa angränsande län 553 514 528 13,7 13,0 13,2

Stockholms län 432 459 471 10,7 11,6 11,8
Västra Götalands län 203 167 195 5,0 4,2 4,9
Skåne län 104 114 104 2,6 2,9 2,6
Summa storstadslän 739 740 770 18,3 18,7 19,3

Övriga län 525 502 543 12,9 12,9 13,5

Övrig rekrytering 973 985 938 24,0 25,0 23,4

Summa totalt 4 047 3 941 4 003 100,0 100,0 100,0

Källa: Universitetskanslersämbetets statistiskdatabas. Senaste tillgängliga uppgifter avser 2013.
Könsbestämd statistik finns inte att tillgå.

Nybörjare till vissa program

Regering och riksdag har i omgångar beslu-
tat om att öka ingenjörs- och vårdutbildning-
arna. Linköpings universitet har därmed i 
likhet med vissa andra lärosäten tilldelats 
resurser eller uppmanats öka antalet nybör-
jarplatser inom utbildningar till civilingenjör, 
högskoleingenjör, läkare och sjuksköterska/
specialistsjuksköterska. Av tabell 2.8 framgår 
antalet programnybörjare, antalet helårsstu-
denter och antalet examina under de tre se-
naste åren. 

Civilingenjörs- och högskoleingenjörsut-
bildningarna vid Linköpings universitet hade 
en omfattande antagning höstterminen 
2011 som berodde på att fler nybörjare än 
normalt faktiskt tog sin plats i anspråk. För 
att inte överskrida Tekniska fakultetens tak-
belopp minskades under de kommande åren 
det överintag som alltid görs till utbildning-
arna för att anpassa dimensioneringen på 
dessa till den planerade nivån. Antalet nybör-
jare vid antagningen hösten 2014 är fortfa-
rande över nivån för den ersättning som er-
hålls. Eftersom ingenjörsutbildningar 
innebär ett långsiktigt ekonomiskt åtagande, 
på mellan tre och fem år, har också den otill-
räckliga utbyggnaden av utbildningarna 
inom teknikområdet gjort att fakulteten 
tvingats begränsa antalet nybörjare för att 
överproduktionen inte ska bli alltför stor.

Läkarprogrammets utökning av antalet 
utbildningsplatser för programnybörjare har 
successivt ökat under senare år. Riksdagens 
beslut om en utökning av 40 nybörjarplatser 
på läkarutbildningen har inneburit en utök-
ning sedan 2013 om 10 nybörjarplatser per 

termin. Läkarutbildningen omfattar från och 
med höstterminen 2014 således 108 nybör-
jarplatser per termin.

För sjuksköterskeutbildningen gäller att 
styrelsen för Medicinska fakulteten hade, 
innan den av regering och riksdag besluta-
de utökningen med 8 nybörjarplatser från 
och med 2013, beslutat om en reducering 
av antalet programnybörjare. Detta gjordes 
för att öka kvaliteten i utbildningen och 
ägde rum mellan vårterminen 2012 
(148 programnybörjare) och höstterminen 
2012 (136 programnybörjare). Från och 
med vårterminen 2013 har en ökning av 
antalet utbildningsplatser ägt rum som 
innebär 140 utbildningsplatser per termin 
för programnybörjare. 

För specialistsjuksköterske- och barnmor-
skeprogrammen har det totala antalet pro-
gramnybörjare ökat sedan 2012. Ökningen 
beror på att studiegrupper inom exempelvis 
inriktningarna anestesisjukvård, intensiv-
vård och psykiatrisk vård har startats på an-
nan ort än Linköping och Norrköping. 

De studenter som erhållit examina under 
perioden 2012–2014 har påbörjat utbildning-
en tidigare och ingår inte i sammanställning-
en av antalet nybörjare för denna period.

Breddad rekrytering

I detta avsnitt redovisar Linköpings uni-
versitet dels varifrån universitetet rekryte-
rar sina studenter, dels övergången till 
högre utbildning från Östergötlands län 
och de angränsande länen: Söderman-
lands län, Jönköpings län, Kalmar län och 
Örebro län. Vidare presenteras ett urval av 

de åtgärder som genomförts för att bred-
da rekryteringen till universitetet.

Varifrån rekryterar LiU sina studenter?

Tabell 2.9 visar att cirka en tredjedel av 
högskolenybörjarna vid Linköpings uni-
versitet kommer från Östergötlands län. 
Vidare kommer 13 procent från län som 
gränsar till Östergötland, vilket sammanta-
get innebär att drygt hälften av universite-
tets högskolenybörjare rekryteras utanför 
närområdet. Här utgör storstadslänen en 
viktig rekryteringsbas och svarar för cirka 
19 procent av Linköpings universitets hög-
skolenybörjare. ”Övriga län” står för 
13,5 procent av högskolenybörjarna. I kate-
gorin ”Övrig rekrytering”, som hösttermi-
nen 2013 (den senaste höstterminen för 
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vilken det finns uppgifter om högskoleny-
börjarnas ursprung) stod för 23,4 procent 
av högskolenybörjarna, ingår bland annat 
universitetets internationella rekrytering. 

50 procent av högskolenybörjarna från 
Östergötland börjar sin högskoleutbild-
ning vid Linköpings universitet medan 
resterande 50 procent söker sig, jämnt ut-
spridda, till andra lärosäten i Sverige.

Statistiken är hämtad från UKÄ:s data-
bas och visar att Linköpings universitet re-
kryterar cirka 70 procent av sina nybörjare 
utanför Östergötland.

Högskolestart bland ungdomar
Av tabell 2.10 framgår andelen kvinnor och 
män från Östergötland och närliggande län 
som påbörjat högskolestudier vid 24 års 
ålder under perioden 2012–2013. Östergöt-
lands län med totalt 43,9 procent är, i när- 
regionen, det enda län som överträffar riks-
snittet 43,7 procent. De övriga länen befin-
ner sig i stort sett på samma nivå som tidi-
gare år. I likhet med resten av landet är det 
fortfarande stora skillnader mellan män 
(cirka 35 procent) och kvinnor (cirka 50 pro-
cent) när det gäller andelen som påbörjar 
högskolestudier. Av tabellen framgår även 
andelen ungdomar som påbörjat högskole-
studier vid 21 års ålder.

Variation mellan Östergötlands kommuner
Det finns fortsatt stora variationer mellan 
kommunerna i Östergötland. I Linköping 

ökar andelen 24-åringar mellan 2012 och 
2013 som har påbörjat högskolestudier 
markant från 49 procent till 53,7. Det är 
både kvinnor (60,1 procent) och män 
(47,6 procent) som ökar sina andelar och 
det bidrar till att Östergötland har, totalt 
sett, en högre andel nybörjare till högsko-
lan. I Norrköping minskar andelen nybör-
jare något, till 39 procent, och det är både 
andelen kvinnor (45,8 procent) och män 
(32,8 procent) som minskar. 

Rekryteringsinsatser under året 
För att sätta ett större fokus på högskole-
studier i Norrköping har ett samarbete 
startat mellan universitetets centrala stu-
dievägledning och Norrköpings kommuns 
vägledningscenter. De samordnade infor-
mationsinsatserna vänder sig till dem som 
står längst från högskolan. 

Eftersom eleverna i allt tidigare åldrar 
behöver ta ställning till olika val av studier i 
framtiden fortsätter Linköpings universitet 
att rikta sig till grundskoleelever. Syftet är 
att synliggöra olika utbildningar och yrken 
och ge elever en chans att ställa frågor och 
få en liten inblick i framtiden som hjälp i 
gymnasievalet. Även föräldrar är välkomna 
att ta del av informationen. Linköpings uni-
versitet deltar därför i olika gymnasiemäs-
sor som vänder sig till årskurs 9-elever.

En annan insats var ”Atomer, grundäm-
nen och graffiti”, en upplevelseutställning 
på Linköpings stadsbibliotek om Jacob 

Berzelius, världsberömd vetenskapsman 
från Östergötland. Utställningen vände sig 
till grundskole- och gymnasieelever. Ut-
ställningen, där LiU-studenter medverka-
de, syftade till att motivera elever att välja 
natur och teknik i framtida studier. Den 
pågick i början av 2014.

Nuvarande och tidigare studenter (alum-
ner) deltar i olika kommunikations- och 
marknadsföringsaktiviteter. Det sker via 
besök på gymnasieskolor och medverkan 
på utbildningsmässor. 2014 deltog LiU ex-
empelvis med en monter på Bråvalla mu-
sikfestival och ytterligare ett evenemang, 
Närcon 14, som samlade flera tusen ungdo-
mar på Campus Valla i Linköping i slutet 
av juli.

I LiU:s årliga handlingsplan för Lika vill-
kor följer man upp arbetet med breddad 
rekrytering. Kunskap om Lika villkor 
sprids också bland studenter som deltar i 
studentrekryteringsaktiviteter.

Fakulteternas arbete med breddad rekrytering
Nedan följer en redovisning av fakulteter-
nas arbete med breddad rekrytering.

FILOSOFISKA FAKULTETEN. Filosofiska fa-
kulteten använder sedan några år tillbaka 
möjligheten till särskilt urval vid antagning 
till utbildningsprogrammet för Personal- 
och arbetsvetenskap (30 procent av platser-
na ges till sökande med minst två års ar-
betslivserfarenhet på minst halvtid). 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Tabell 2.10 Andel ungdomar som påbörjat högskolestudier vid 21 respektive 24 års ålder

2011 2012 2013 Förändring 2011–2013

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

21 års ålder
Östergötlands län 32,8 38,7 27,3 33,0 39,7 26,9 31,3 36,9 26,1 -1,5 -1,8 -1,2
Södermanlands län 30,4 37,1 24,0 29,7 36,2 24,0 28,8 34,1 23,6 -1,6 -3,0 -0,4
Jönköpings län 32,9 39,0 27,0 32,3 39,2 25,8 32,1 38,9 25,7 -0,8 -0,1 -1,3
Kalmar län 32,0 38,5 25,9 31,9 38,7 25,6 30,8 37,4 24,4 -1,2 -1,1 -1,5
Örebro län 31,0 37,3 25,0 30,6 36,5 24,8 27,9 32,7 23,0 -3,1 -4,6 -2,0
Linköping 40,5 45,5 35,6 38,6 45,9 31,8 37,7 43,5 32,3 -2,8 -2,0 -3,3
Norrköping 30,8 38,1 23,8 30,8 36,0 25,9 28,6 33,1 24,6 -2,2 -5,0 0,8
Riket totalt 34,4 40,6 28,5 33,8 39,9 28,1 33,6 39,4 28,2 -0,8 -1,2 -0,3

24 års ålder
Östergötlands län 42,9 52,1 34,6 42,0 49,9 34,9 43,9 51,2 37,1 1,0 -0,9 2,5
Södermanlands län 38,2 46,8 29,8 37,8 45,9 30,2 38,5 46,3 31,0 0,3 -0,5 1,2
Jönköpings län 42,9 51,6 34,6 42,6 49,9 35,4 42,3 50,3 34,7 -0,6 -1,3 0,1
Kalmar län 43,2 50,3 36,3 41,6 50,1 33,5 41,6 50,6 33,1 -1,6 0,3 -3,2
Örebro län 41,4 49,4 33,3 40,1 48,8 31,5 39,6 47,4 32,1 -1,8 -2,0 -1,2
Linköping 50,8 60,8 41,2 49,0 56,8 42,2 53,7 60,1 47,6 2,9 -0,7 6,4
Norrköping 40,6 48,3 33,5 40,5 48,1 33,1 39,0 45,8 32,8 -1,6 -2,5 -0,7
Riket totalt 43,6 51,6 36,0 43,7 51,5 36,4 43,7 51,4 36,3 0,1 -0,2 0,3

Källa: Universitetskanslersämbetets statistiska analys.
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Tabell 2.11 Redovisning av utbildningsuppdraget 2014

Utbildningsområde Antal HST Antal HPR Ersättning (tkr)
Andel av  

ersättning (%)
Prestationsgrad

HPR/HST (%)

Humaniora 1 485 1 167 65 838 5 79
Teologi 69 51 2 997 0 74
Juridik 644 535 29 114 2 83
Samhällsvetenskap 3 614 3 093 165 179 12 86
Naturvetenskap 2 533 2 189 224 866 16 86
Teknik 5 022 4 446 450 378 32 89
Farmaci 0 0 0 0 0
Vård 1 042 1 001 104 202 8 96
Medicin 1 895 1 797 248 952 18 95
Undervisning 722 648 48 357 3 90
Verksamhetsförlagd utbildning 224 220 20 646 1 98
Övrigt 237 206 16 662 1 87
Design 50 50 11 708 1 100
Summa 17 537 15 403 1 388 899 100 88

Ersättning för helårsprestationer från december 2013 321
Summa 1 389 220

Takbelopp 2014 1 353 523

Utnyttjat anslagssparande 0

Överproduktion som förs över till 2015 35 697

Att avräkna som intäkt för 2014 1 353 523

HST = helårsstudenter, HPR = helårsprestationer

Universitetets utbildningsvolym under 2014 uppgick till 1 388 899 tkr, dvs 35 376 tkr högre än takbeloppet (1 353 523 tkr).  
Tillsammans med tidigare ej avräknade helårsprestationer från december 2013 (321 tkr) hade universitetet således en överproduktion  
på 35 697 tkr. Detta betyder att universitetet börjat bygga upp en buffert om 35 697 tkr.

Erfarenheterna från utbildningen är goda. 
Kvoten fylls och man anser att det också 
ger positiva effekter i utbildningen. Det 
särskilda urvalet är således positivt inte 
bara sett till den grupp som rekryteras i det 
särskilda urvalet, utan också sett utifrån 
utbildningens perspektiv.

Nytt för 2014 är att Socionomutbildning-
en tillämpar särskilt urval enligt samma 
modell som programmet för Personal- och 
arbetsvetenskap. Första antagningen gjor-
des höstterminen 2014. Erfarenheterna är 
så här långt mycket positiva. Inte minst 
gäller det könsfördelningen på utbildning-
en där kvoten män ökat jämfört med tidi-
gare antagningar. Även medelåldern har 
höjts något. 

I samarbete med gymnasieskolan ges 
också utbildningar i moderna språk för 
elever i gymnasieskolan samt i miljöveten-
skap och hållbar utveckling. Syftet är att 
förstärka intresset för språk- och miljöstu-
dier vid akademin.

UTBILDNINGSVETENSKAP. Inom Utbild-
ningsvetenskap finns kompletterande ut-
bildning för lärare med utländsk examen 
(ULV). Ett av syftena med ULV är att ta till-
vara den kompetens som finns hos de ut-

ländska lärarna och som behövs i den 
svenska skolan. ULV redovisas under sär-
skild rubrik. Vidare finns även Yrkeslärar-
programmet som vänder sig till en annan 
målgrupp än övriga lärarutbildningar. 
Denna målgrupp har ofta behov av särskilt 
stöd från yrkes- och studievägledare då de i 
ett första steg ofta behöver hjälp för att 
uppnå en grundläggande behörighet. Här 
ordnar Linköpings universitet särskilda 
informationsträffar som riktar sig till per-
soner som är aktiva inom berörda yrken. 
Inbjudan sprids via till exempel skolor och 
arbetsförmedlingar.

MEDICINSKA FAKULTETEN. Sedan ansök-
ningsomgången höstterminen 2011 har 
särskilt urval tillämpats på 10 procent av 
platserna till logoped-, läkar- och sjukskö-
terskeprogrammen. Under 2014 besluta-
des om förlängning av särskilt urval till 
och med vårterminen 2017. 

För att öka tillgängligheten till forskning 
har Medicinska fakultetens föreläsningsse-
rie ”Forskning i framkant” gjorts mer po-
pulärvetenskaplig och föreläsningarna fil-
mas och publiceras online, så att alla kan ta 
del av dem. Fakulteten har även ett samar-
bete med Kunskapskanalen, vilket betyder 

att vissa av föreläsningarna även sänds där. 
Även forskningstidningen Forskning och 
utveckling, som fakulteten producerat till-
sammans med Landstinget i Östergötland, 
har getts ett mer populärvetenskapligt fokus. 

Fakulteten har också initierat arbetet med 
hemmissionering, med mål att studenter 
ska besöka gymnasieskolor i sina hemkom-
muner och informera om utbildningsalter-
nativ och sin väg till universitetet. 

TEKNISKA FAKULTETEN. Under året bildad-
es en referensgrupp med uppgift att aktivt 
diskutera frågor kring breddad rekrytering. 
Referensgruppen består av representanter 
från olika institutioner och utbildnings-
program.

Under verksamhetsåret genomfördes en 
undersökning bland potentiella sökande 
till olika utbildningsprogram. Syftet med 
undersökningen var att identifiera frågor 
som är av betydelse för breddad rekryte-
ring och för förståelse av teknikanvänd-
ning i arbetsliv och samhälle.

Redovisning av utbildningsuppdraget
Antalet helårsstudenter (HST) och hel-
årsprestationer (HPR) inom utbildnings-
uppdraget för 2014 redovisas i tabell 2.11, 
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tion. Skillnaden mellan takbelopp och un-
derproduktion kallas anslagssparande och 
kan utnyttjas kommande år med överpro-
duktion. Vid ingången till 2014 hade univer-
sitetet utnyttjat sitt tidigare anslagssparan-
de. Den överproduktion (inklusive 
ersättning för decemberprestationer från 
2013) som universitetet haft under 
2014 (35 697 tkr) innebär i stället att univer-
sitetet börjat bygga upp en buffert som mest 
får uppgå till 10 procent av innevarande års 
takbelopp och som sedan kan användas om 
och när en underproduktion uppstår. 

Kostnad per helårsstudent och per helårsprestation

Kostnaden per helårsstudent och per hel-
årsprestation utgår från den totala kostna-
den för utbildning på grundnivå och av-
ancerad nivå, exklusive kostnader för 
uppdragsutbildning, beställd utbildning 
och utbildning för betalstudenter. Kost-
nadsuppgifterna är hämtade från den 
verksamhetsområdesredovisning som 
finns i kapitel 6, Finansiell redovisning. 
Det innebär att kostnaderna är angivna i 
löpande priser. Antalet helårsstudenter 

Tabell 2.14  Antal helårsstudenter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2012 2013 2014

Totalt Kvinnor % Män % Totalt Kvinnor % Män % Totalt Kvinnor % Män %

Filosofiska fakulteten 6 034 61 39 6 011 60 40 5 890 61 39
Utbildningsvetenskap 2 381 74 26 2 378 75 25 2 349 73 27
Medicinska fakulteten 2 662 72 28 2 649 73 27 2 627 74 26
Tekniska fakulteten 6 774 29 71 6 828 30 70 6 775 31 69

Totalt 1) 17 850 52 48 17 866 52 48 17 641 53 47

1) Exklusive uppdragsutbildning och avgiftsbetalande. 

totalt och uppdelade på utbildningsområ-
den. I tabellen redovisas också de intäkter 
som dessa helårsstudenter och helårspre-
stationer genererar utifrån de av riksdagen 
fastställda ersättningsbeloppen. Inom ut-
bildningsområdet design får universitetet 
avräkna högst 50 helårsstudenter och 
50 helårsprestationer.

Antalet helårsstudenter inom ordinarie 
utbildningsuppdrag vid Linköpings univer-
sitet fortsätter att ligga på en mycket hög 
nivå och uppgick under 2014 till 17 537 hel-
årsstudenter (53 procent kvinnor och 
47 procent män). Detta är en liten minsk-
ning i förhållande till 2013 (17 779 helårsstu-
denter, 52 procent kvinnor och 48 procent 
män) och mindre än toppåret 
2010 (18 856 helårsstudenter, 51 procent 
kvinnor och 49 procent män).

Teknik är fortfarande det största utbild-
ningsområdet följt av samhällsvetenskap, 
naturvetenskap och medicin.

Antalet helårsprestationer under 
2014 uppgick till 15 403 (54 procent kvinnor 
och 46 procent män) vilket är högre än un-
der 2013 (14 776 helårsprestationer, 54 pro-
cent kvinnor och 46 procent män). Detta 
beror på en omläggning av ingenjörsutbild-
ningen som innebar att tentamina flyttades 
från december 2013 till januari 2014, vilket i 
sin tur tillfälligt innebar färre helårspresta-
tioner under 2013. Under 2014 återställdes 
antalet helårsprestationer till normal nivå.

Prestationsgraden utgör ett samlat mått 
för att beskriva antalet helårsprestationer 
under ett givet budgetår relativt antalet hel-
årsstudenter under samma tidsrymd. Efter-
som antalet helårsprestationer inkluderar 
de studenter som godkänns i omtentamen, 
medan antalet helårsstudenter inte gör det, 
behöver det således inte vara samma stu-
denter som ingår i antalet helårsprestatio-
ner som i antalet helårsstudenter. 

Prestationsgraden under 2014 uppgick 
till 88 procent. Detta är högre än under 

Tabell 2.12 Kostnad per helårsstudent 2010–2014 (tkr)
2010 2011 2012 2013 2014

Totalt 73 75 83 85 88
Filosofiska fakulteten 47 50 57 56 58
Utbildningsvetenskap 66 64 70 72 75
Medicinska fakulteten 148 136 147 158 162
Tekniska fakulteten 72 78 84 87 90

Kostnaden per helårsstudent är beräknad som kvoten mellan kostnaderna för ordinarie grundutbildning i verksamhetsområdesfördelning-
en och antalet helårsstudenter.

Tabell 2.13 Kostnad per helårsprestation 2010–2014 (tkr)
2010 2011 2012 2013 2014

Totalt 88 85 96 103 100
Filosofiska fakulteten 61 58 69 67 69
Utbildningsvetenskap 78 73 81 85 84
Medicinska fakulteten 155 144 153 165 172
Tekniska fakulteten 88 89 99 114 102

Kostnaden per helårsprestation är beräknad som kvoten mellan kostnaderna för ordinarie grundutbildning i verksamhetsområdesfördel-
ningen och antalet helårsprestationer.

2013 (83 procent) och förklaras till största 
delen av ovan nämnda omläggning av in-
genjörsutbildningen. Variationer i presta-
tionsgraden påverkas till exempel av under 
vilket år som examensarbeten, projektarbe-
ten och laborationer slutförs. Av tabell 
2.11 framgår prestationsgraderna inom res-
pektive utbildningsområde.

Kvinnor har i genomsnitt bättre studie- 
resultat (prestationsgrad 90 procent) än män 
(prestationsgrad 85 procent). Studerande i 
intervallet 25–34 år har högst prestations-
grad, 97 procent (kvinnor 98 procent och 
män 96 procent) medan gruppen som är 
yngre än 25 år har lägst 81 procent (kvinnor 
85 procent och män 78 procent). Dessa pre-
stationsgraders variation påverkas naturligt-
vis också av utbildningsval. 

De intäkter som antalet helårsstudenter 
och helårsprestationer genererar kan högst 
uppgå till universitetets takbelopp. Om an-
talet helårsstudenter och helårsprestationer 
är större än vad som ryms inom takbeloppet 
när året summeras har universitetet haft en 
överproduktion. Når inte universitetet sitt 
takbelopp uppstår i stället en underproduk-
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student kan anmäla sig till per termin. 
Dock kommer antalet inaktiva studenter 
aldrig att kunna reduceras till noll då stu-
denter, särskilt på fristående kurser, enbart 
studerar för att få den kunskap utbildning-
en ger utan att vilja ta poäng. Av de inaktiva 
studenterna höstterminen 2013 är 42 pro-
cent kvinnor och 58 procent män. Detta 
ska jämföras med att andelen kvinnor och 
män bland registrerade studenter höstter-
minen 2013 var 52 procent respektive 
48 procent. 

Ovanstående definition inkluderar också 
de studenter som deltagit i examination 
men som inte lyckats få godkänt betyg. 
Universitetet anser att dessa studenter inte 
bör kallas inaktiva. Därför redovisar uni-
versitetet i tabell 2.15 också antalet inaktiva 
studenter, exklusive de som tenterat men 
inte blivit godkända och som således läm-
nat ”spår” i Ladok-systemet, under motsva-
rande period. En jämförelse visar att anta-
let inaktiva studenter definierat på detta 
sätt är cirka en tredjedel lägre än antalet 
inaktiva studenter med regleringsbrevets 
definition. Ett exempel där valet av defini-
tion gör stor skillnad är kurser på Matema-
tiska institutionen där antalet inaktiva upp-
gick till 103 helårsstudenter, inklusive de 
som deltagit i examination, medan antalet 
inaktiva studenter ”bara” uppgick till 
50 helårsstudenter om de som deltagit i 
examination (men som blivit underkända) 
exkluderas. 

Studieavgifter för studenter utanför  
EES-området

Konsekvenserna av införandet av studie-
avgifter för studenter utanför EES-områ-
det kommenteras utförligare i avsnittet 
om Internationalisering, kapitel 5.

Examina
Examina delas in i generella examina 
(master-, magister-, kandidat- och högsko-
leexamina) och yrkesexamina. Både gene-
rella examina och yrkesexamina delas i sin 

och helårsprestationer inkluderar förut-
om utbildning inom universitetets takbe-
lopp även utbildningar med särskild  
finansiering inom ramen för statsbudgeten.

Kostnaden per helårsstudent (tabell 
2.12) och kostnaden per helårsprestation 
(tabell 2.13) speglar universitetsutbudets 
sammansättning och fördelning på ut-
bildningsområden med de olika ersätt-
ningsbeloppen såväl för universitetet i 
dess helhet som för respektive fakultets-
område. Kostnaden per helårsstudent 
ökar något mellan 2010 och 2014. I hu-
vudsak är detta en följd av att löner och 
priser stigit under perioden. Det finns 
också variationer i utbildningsvolymen 
som minskade något mellan 
2010 (18 910 HST) och 2014 (17 641).

Att kostnaden per helårsprestation steg 
kraftigt mellan 2012 och 2013 har sin 
grund i att Tekniska fakulteten flyttat den 
tentamensperiod som avslutar hösttermi-
nen från december till januari månad. 
Det innebär att antalet helårsprestationer 
under 2013 sjunker kraftigt för utbild-
ningsområdena teknik och naturveten-
skap för att sedan åter öka under 2014. 
Detta påverkar särskilt Tekniska fakulte-
ten, men slår också igenom för LiU i dess 
helhet.

Variationerna i kostnadsbild mellan de 
olika fakulteterna förklaras av att utbild-
ningsutbudets fördelning på utbildnings-
områden varierar. Så har till exempel 
Medicinska fakulteten stora inslag av kur-
ser inom vård och medicin medan huma-
niora och samhällsvetenskap dominerar 
inom Filosofiska fakulteten.

Fördelningen mellan kvinnor och män i 
grundutbildningen

Fördelningen mellan kvinnor och män i 
grundutbildningen framgår av tabell 2.14. 
Redovisningen visar att fördelningen kvin-
nor och män på universitetets utbildningar 
på grundnivå och avancerad nivå i genom-
snitt är ganska jämn, 53 respektive 47 pro-
cent. Det är först när detta genomsnitt 

Tabell 2.15  Helårsstudenter utan poäng efter två terminers studier av de som registrerats ht 2011, 2012 och 2013

Registreringstermin ht 2011 ht 2012 ht 2013

HST Kvinnor Män HST Kvinnor Män HST Kvinnor Män

Totalt antal registrerade studenter 9 163 4 654 4 509 8 951 4 621 4 330 9 075 4 727 4 348
Antal helårsstudenter som inte tagit poäng 1 038 433 605 970 422 548 951 401 550
Antal helårsstudenter som inte tagit poäng och inte  
deltagit i examination

646 255 391 609 264 345 615 258 357

bryts ned på fakultetsområden som skill-
naderna i könsfördelning blir tydliga.

Under den senaste tioårsperioden har 
förhållandet kvinnor – män förändrats 
mycket långsamt. En trend synes vara att 
andelen kvinnor ökar. Men förändringen 
är endast någon enstaka procentenhet. För 
universitetets del styr fördelningen kvin-
nor och män i det underliggande skolsyste-
met i mycket hög grad hur fördelningen 
blir inom de olika verksamhetsområdena. 

En större andel kvinnor än män tar ut 
examen, 54 respektive 46 procent. 

Inaktiva studenter

Linköpings universitet har, i likhet med 
landets övriga universitet och högskolor, 
fått i uppdrag att redovisa antalet helårs-
studenter som varit registrerade på kurser 
under höstterminen 2013 och som inte har 
tagit några poäng på dessa kurser under 
höstterminen 2013 och vårterminen 2014. 

Uppgifterna för Linköpings universitet 
framgår av tabell 2.15. I tabellen redovisas 
också motsvarande uppgifter för de som 
var registrerade höstterminen 2011 (och 
som inte har tagit några poäng på dessa 
kurser under höstterminen 2011 och vårter-
minen 2012) respektive de som var regist-
rerade höstterminen 2012 (och som inte 
har tagit några poäng på dessa kurser un-
der höstterminen 2012 och vårterminen 
2013). Utresande utbytesstudenter ingår 
inte i underlaget. 

Mellan höstterminerna 2010 och 
2011 minskade antalet inaktiva studenter, 
enligt ovanstående definition, betydligt 
(265 helårsstudenter, se årsredovisning för 
2013). Minskningen fortsatte, om än i min-
dre omfattning mellan höstterminerna 
2011 och 2012 (68 helårsstudenter) och 
mellan höstterminerna 2012 och 
2013 (19 helårsstudenter). Minskningen 
under perioden är bland annat en följd av 
universitetets vidtagna åtgärder, som bätt-
re information och medvetenhet, kvalitets-
förbättringar i Ladok-administrationen och 
en begränsning av hur många poäng en 
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kraftigt för att på nytt öka under 2014. Ned-
gången i antalet lärarexamina beror bland 
annat på att antalet lärarstudenter minskat 
sedan toppåret 2008. 

Av antalet utfärdade lärarexamina under 
2014 avser 143 examina inriktning mot för-
skollärare. Antalet lärarexamina med na-
turvetenskaplig inriktning uppgick också 
till 143 examina under 2014. 

Av det totala antalet examina har 54 pro-
cent utfärdats till kvinnor och 46 procent 
till män. Det föreligger dock en skillnad 
mellan grundnivå och avancerad nivå. På 
grundnivå har 63 procent utfärdats till 
kvinnor och 37 procent till män medan 
motsvarande uppgifter för den avancerade 
nivån är 45 procent till kvinnor och 55 pro-
cent till män.

Lärarutbildning
I detta avsnitt kommenteras utförligare de 
strategiska förändringar (se även avsnittet 
Strategiska förändringar ovan) som införan-

Tabell 2.16 Examina vid Linköpings universitet 2012–2014

2012 2013 2014
Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Examina på grundnivå

Generella examina 1 452 932  520  1 600  941  659  1 540  892  648 
Kandidatexamen, 180 hp 1 408 922  486  1 579  935  644  1 528  888  640 
Högskoleexamen 44 10  34  21  6  15  12  4  8 

Yrkesexamina 854 618  236  858  617  241  938  670  268 
Arbetsterapeutexamen, 180 hp 54 54  0 44  38  6  54  46  8 
Biomedicinsk analytikerexamen 27 22  5  25  23  2  33  26  7 
Folkhögskollärarexamen 23 15  8  40  22  18  30  20  10 
Högskoleingenjörsexamen, 180 hp 163 27  136  149  29  120  171  24  147 
Lärarexamen 204 191  13  219  193  26  277  240  37 
Sjukgymnastexamen, 180 hp 63 45  18  69  55  14  65  52  13 
Sjuksköterskeexamen, 180 hp 214 181  33  227  183  44  207  171  36 
Socionomexamen 103 83  20  84  73  11  100  91  9 
Yrkeshögskoleexamen (äldre studieordning) 3 0 3  1  1  0 1  0 1 

Totalt antal examina på grundnivå 2 306 1 550  756  2 458  1 558  900  2 478  1 562  916 

Examina på avancerad nivå

Generella examina 1 370 588  782  1 344  619  725  1 373  593  780 
Masterexamen 1 018 341  677  974  359  615  1 063  385  678 
Magisterexamen 351 246  105  369  260  109  309  207  102 
Magisterexamen med ämnesbredd 1 1  0 1  0 1  1  1  0

Yrkesexamina 1 106 505  601  1 167  567  600  1 356  628  728 
Civilekonomexamen 171 104  67  184  110  74  177  97  80 
Civilingenjörsexamen 558 132  426  560  164  396  699  180  519 
Logopedexamen 30 28  2  32  25  7  33  29  4 
Läkarexamen 145 79  66  137  60  77  158  91  67 
Lärarexamen 68 44  24  67  47  20  113  81  32 
Psykologexamen 38 29  9  43  34  9  51  37  14 
Psykoterapeutexamen 3 2  1  42  33  9  4  3  1 
Specialistsjuksköterskeexamen 71 65  6  92  85  7  81  71  10 
Speciallärarexamen 17 17  0 2  2  0 25  25  0
Specialpedagogexamen 5 5  0 8  7  1  15  14  1 

Totalt antal examina på avancerad nivå 2 476 1 093  1 383  2 511  1 186  1 325  2 729  1 221  1 508 

Lärarexamina, ej nivåbestämda 152 112  40  142  100  42  115  84  31 

Totalt antal examina 4 934 2 755  2 179  5 111  2 844  2 267  5 322  2 867  2 455 

tur upp i examina på grundnivå respektive 
examina på avancerad nivå. Det bör note-
ras att vissa examina, såsom masterexa-
men, tillkom i samband med att den nuva-
rande examensordningen började gälla 
1 juli 2007 medan andra då avvecklades, 
till exempel magisterexamen med ämnes-
bredd. Dock kan examen från tidigare gäl-
lande examensordning fortsätta att tas ut 
under en övergångsperiod. 

Antalet examina har, som framgår av 
tabell 2.16 under perioden 2012–2014 ökat 
från 4 934 till 5 322 examina. Antalet exa-
mina har stadigt ökat och görs en jämförel-
se med 2004, då 3 364 examina utfärda-
des, är ökningen 1 958 examina. Antalet 
utfärdade examina under 2014 är det störs-
ta antalet examina inom grundutbildning-
en som utfärdats av Linköpings universitet 
under ett år. Expansionen under perioden 
2012–2014 är i huvudsak koncentrerad till 
en ökning av antalet yrkesexamina, som 
ökar både på grundnivå och avancerad 

nivå. Särskilt stor är ökningen för ingen-
jörs- och lärarexamina. 

Antalet masterexamina har fortsatt att 
öka mellan 2013 (974 masterexamina) och 
2014 (1 063 masterexamina). Ökningen 
har, med undantag för något år, varit suc-
cessiv alltsedan denna examen infördes 
den 1 juli 2007. Samtidigt har antalet ma-
gisterexamina under motsvarande period 
minskat. Som mest utfärdades 925 magis-
terexamina under ett år (år 2005) att jäm-
föras med 309 magisterexamina under 
2014. Att antalet masterexamina ökar, 
medan antalet magisterexamina minskar, 
är en följd av att studenterna i första hand 
väljer en tvåårig påbyggnadsutbildning på 
avancerad nivå framför en ettårig.

Det totala antalet lärarexamina som ut-
färdades under 2014 var 505, vilket är fler 
än under 2013 (428 examina). Under 
2011 utfärdades 591 lärarexamina, vilket 
således betyder att antalet utfärdade lärar-
examina under 2012 och 2013 minskade 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
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inriktningarna och ämneskombinationerna 
inom lärarutbildningen vid Linköpings uni-
versitet görs utifrån studenternas efterfrå-
gan, arbetsmarknadens behov samt lärosä-
tets möjligheter att genomföra utbildningen 
med hög kvalitet.

I samband med utbildningsutskottets be-
handling av budgeten för 2015 fick Linkö-
pings universitet besked om ett utökat 
platsantal på Förskollärarprogrammet, 
Grundlärarprogrammet inriktning F-3,  
Ämneslärarprogrammet, KPU samt Special- 
lärarprogrammet. På samtliga dessa kom-
mer antalet platser att öka vid antagningen 
2015. Arbete genomfördes under våren 
2014 för att, där det var möjligt, öka antalet 
platser redan hösten 2014, vilket också gjor-
des på Grundlärarprogrammet F-3, KPU 
samt Ämneslärarprogrammet med ingångs-
ämne biologi. 

När det gäller Förskollärarprogrammet 
och Grundlärarprogrammet inriktning fri-
tidshem är såväl söktryck som arbetsmark-
nadens efterfrågan hög. Linköpings univer-
sitet har utökat sina platser så mycket som 
bedömts möjligt med hänsyn till kvaliteten. 
2014 utökades platsantalet för Grundlärar-
programmet inriktning fritidshem med en 
tredjedel jämfört med föregående år. Under 
2014 har frågan väckts om hur platsantalet 
på Förskollärarprogrammet på bästa sätt ska 
kunna öka med bibehållen kvalitet. Resulta-
tet är att platsantalet kommer att kunna öka 
med cirka en tredjedel även på Förskollärar-
programmet 2015.

Bra söktryck hade även Ämneslärarpro-
grammet med inriktning gymnasieskolan 
(inom vissa ämnen), Yrkeslärarprogrammet 
och KPU. En förändring jämfört med tidiga-
re år är en ökning i antalet sökande till Äm-
neslärarprogrammet med ingångsämne 
biologi. Jämfört med tidigare år var även 
söktrycket för Ämneslärarprogrammet in-
riktning 7-9 förbättrat 2014. Söktrycket till 
Specialpedagogprogrammet och Special- 
lärarprogrammet var även detta tämligen 
högt. Magisterprogrammen, det nya master-
programmet och Folkhögskollärarprogram-
met visar en stabil sökbild. 

Inom Ämneslärarprogrammet har ämnet 
historia ett högt söktryck. På grund av den 
begränsade efterfrågan på den nationella 
och regionala arbetsmarknaden har Linkö-
pings universitet begränsat antalet utbild-
ningsplatser genom att historia endast kan 

det av en ny lärarutbildning innebär för om-
rådet Utbildningsvetenskap.

Under höstterminen 2011 startade fyra 
nya lärarprogram vid Linköpings universi-
tet. Dessa program var Förskollärarpro-
grammet (210 hp), Grundlärarprogram-
met, med inriktning mot arbete i 
förskoleklass till årskurs 3 (240 hp), med 
inriktning mot arbete i årskurs 
4-6 (240 hp) samt med inriktning mot ar-
bete i fritidshem (180 hp), Ämneslärarpro-
grammet med inriktning mot arbete i års-
kurs 7-9 (270 hp) och med inriktning mot 
arbete i gymnasieskolan (300 hp eller 
330 hp), samt Yrkeslärarprogrammet 
(90 hp). Samtliga program, utom Grund- 
lärarprogrammet med inriktning mot arbete 
i fritidshem och Förskollärarprogrammet, 
ligger på avancerad nivå. Under 2014 an-
togs den fjärde kullen på samtliga dessa 
program. Under 2014 slutförde även den 
första kullen studenter sin utbildning på 
Grundlärarprogrammets inriktning fri-
tidshem samt Förskollärarprogrammet.

Ett omfattande arbete med att utveckla 
nya kurser i de nya programmen har bedri-
vits under året. En viktig del av arbetet görs 
av de så kallade ämnesråden. Dessa råd 
leds av ämnesansvariga och övriga deltaga-
re är kursansvariga, ämnesdidaktiker, 
kursmentorer (aktiva lärare i skolan med 
deltidsarvodering vid Linköpings universi-
tet) samt studeranderepresentanter. De 
olika progressionsdokument som har ta-
gits fram för programmen vad gäller di-
daktisk och vetenskaplig progression är ett 
viktigt stöd för ämnesrådens arbete. 

För att särskilt stötta de ämnesdidaktis-
ka delarna inrättades under 2011 så kallade 
ämnesdidaktiska kluster. Dessa kluster är 
samhällsorienterande ämnen, naturorien-
terande ämnen, matematik, svenska, mo-
derna språk och praktisk-estetiska ämnen. 
Vart och ett av dessa kluster har en särskild 
klusteransvarig som arbetar för att stötta 
ämnena vad gäller till exempel kvalitets-
uppföljning och kompetensförsörjning. 
Under 2014 har mycket av utvecklingsar-
betet kretsat kring de kurser som ligger 
allra sist i utbildningsprogrammen: de av-
slutande kurserna inom den utbildnings-
vetenskapliga kärnan, de avslutande långa 
VFU-kurserna (verksamhetsförlagd utbild-
ning) samt examensarbetskurserna.

Under höstterminen 2012 startade ytterli-

gare ett nytt program, Kompletterande peda-
gogisk utbildning (KPU), som ges på halv-
fart med två olika inriktningar, en mot 
arbete i årskurs 7-9 och en mot arbete i gym-
nasieskolan. 2014 omfattar KPU 17 ämnen. 
Här har tillgången på VFU-platser samt 
möjligheten att erbjuda ämnesdidaktik av 
god kvalitet varit avgörande för vilka ämnen 
som är möjliga att ha. Återkommande be-
dömningar görs av vilka ämnen som är möj-
liga att utbilda inom KPU och under 
2014 tillkom gymnasieämnet pedagogik. 
Under 2015 kommer även gymnasieämnet 
sociologi att tillkomma. Ytterligare en för-
ändring vad gäller möjliga ämnen inom 
KPU är att Linköpings universitet från och 
med 2015 öppnar möjligheten att läsa till 
ett-ämneslärare inom fler ämnen än tidiga-
re, framför allt inom de naturorienterande 
ämnena.

Ett ökande intresse finns för KPU och ut-
bildningen är en viktig väg att kunna öka re-
kryteringen till framför allt blivande lärare i 
matematik och naturvetenskapliga ämnen. 
Under 2014 har ett utvecklingsarbete ge-
nomförts för att kunna starta en helfartsut-
bildning för KPU med första antagning vå-
ren 2016. Arbetet genomförs i nära samråd 
med representanter för de institutioner som 
ansvarar för matematik och naturvetenskap-
liga ämnen för att tillsammans kunna rekry-
tera och locka studenter till utbildningen.

Hösten 2014 antogs den fjärde kullen 
studenter på Yrkeslärarprogrammet. An-
tagning sker till de yrkesämnen där Uni-
versitets- och högskolerådet (UHR) tagit 
fram bedömningskriterier. 2014 fanns be-
dömningskriterier för yrkesämnen inom 
samtliga yrkesprogram. Även för detta pro-
gram har det bedrivits ett fortsatt utveck-
lingsarbete med kursplaner för kurser som 
ingår i utbildningens senare delar. Under 
2014 har internationalisering, akademiskt 
skrivande samt de verksamhetsförlagda 
delarna av utbildningen varit i fokus för 
utvecklingsarbetet.

Under 2014 har Speciallärarprogram-
met, Specialpedagogprogrammet samt 
magisterprogrammen i pedagogiskt arbete 
och vuxnas lärande utvärderats av UKÄ. Av 
de mål som bedömdes på de fyra utbild-
ningarna ansågs samtliga ha hög målupp-
fyllelse vilket gav betyget Hög kvalitet för 
samtliga utbildningar.
Dimensionering av de olika programmen, 
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väljas som ett första ämne på Ämneslärar-
programmet. Linköpings universitet erbjud-
er inte heller ämnet historia inom KPU. Av 
samma skäl erbjuds ämnet filosofi endast 
inom Ämneslärarprogrammet och inte 
inom KPU. 

Information till studenter inom de olika 
programmen sker i samband med val av 
ämnen samt i individuella samtal. 

Det faktum att studerande inom Yrkes- 
lärarprogrammet och Kompletterande peda-
gogisk utbildning kan validera delar av sin 
verksamhetsförlagda utbildning, innebär att 
avsevärt mer resurser än tidigare måste läg-
gas på validering.

Försöksverksamhet med övningsskolor

Våren 2014 ansökte Linköpings universitet 
om att få delta i den av regeringen beslutade 
försöksverksamheten med övningsskolor 
och övningsförskolor. Ansökan gjordes i 
samarbete med Linköpings och Norrkö-
pings kommuner och handlade om försöks-
verksamhet med övningsskolor för samtliga 
studenter på Grundlärarprogrammet inrikt-
ning förskoleklass till grundskolans årskurs 3 
(F-3). Ansökan beviljades i maj 2014 och redan 
hösten 2014 var det 5-åriga projektet igång.

Under hösten 2014 inleddes projektet 
med att samtliga nybörjarstudenter på 
Grundlärarprogrammet inriktning F-3 gjor-
de sin första VFU-vecka på en övningsskola i 
antingen Norrköpings eller Linköpings 
kommun. Studenternas samtliga VFU-peri-
oder under de första 3 åren av utbildningen 
kommer att vara på en övningsskola. De ut-
gör tillsammans 11 av de totalt 20 veckors 
VFU som ingår i utbildningen. Den avslu-
tande VFU-perioden under år 4 kommer att 
genomföras på en icke-övningsskola.

Försöksverksamheten kommer successivt 
att utökas för varje år då en ny kull studenter 
antas till programmet. Fullt utbyggt beräk-
nas 517 studenter delta i försöksverksam-
heten under läsåret 2018/2019.

Mycket av arbetet under 2014 har handlat 
om handledarutbildning för de lärare som 
arbetar på övningsskolorna. En omfattande 
inventering har genomförts för att kartlägga 
hur många lärare som redan har handledar-
utbildning och i så fall i vilken omfattning. 
Dessutom har planeringsarbetet med hand-
ledarutbildningen bedrivits internt på uni-
versitetet. Den första handledarutbildningen 
kommer att starta våren 2015.
Projektet med övningsskolor vid Linköpings 

Tabell 2.17 Uppgifter om kompletterande utbildning för utländska lärare/läkare

Sökande Antagna HST Kvinnor Män HPR Kvinnor Män

Lärarutbildning
Antagning vt 12 19 8 2,0 2,0 0,0 3,1 3,0 0,1
Antagning ht 12 14 8 2,4 2,4 0,0 2,6 2,6 0,0
Antagning vt 13 24 17 6,8 6,8 0,0 6,1 6,0 0,1
Antagning ht 13 8 6 3,5 3,0 0,5 3,9 3,3 0,6
Antagning vt 14 18 10 4,7 4,4 0,3 2,5 2,3 0,2
Antagning ht 14 15 11 1,9 1,9 0,0 0,2 0,2 0,0
Totalt 98 60 21,3 20,5 0,8 18,4 17,4 1,0

Läkarutbildning
Antagning ht 12 70 18 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0
Antagning ht 13 94 18 8,2 4,6 3,6 11,0 5,8 5,2
Antagning ht 14 125 16 8,0 7,0 1,0 2,4 2,1 0,3
Totalt 289 52 16,7 11,6 5,1 13,9 8,4 5,5

HST = helårsstudenter, HPR = helårsprestationer

universitet drivs av en projektansvarig i nära 
samarbete med programansvarig utbild-
ningsledare för verksamhetsförlagd utbild-
ning och programansvariga utbildningsle-
dare för Grundlärarprogrammet inriktning 
F-3 samt utsedda representanter för de 
2 samarbetskommunerna. En styrgrupp 
med representanter för såväl lärosäte som 
medverkande kommuner styr arbetets in-
riktning.

Linköpings universitet erhåller 1 323 tkr/
år för försöksverksamheten med övnings-
skolor. Medlen har under 2014 främst an-
vänts för uppbyggnad av handledarutbild-
ning samt stöd och uppföljning av studenter 
inför/under den verksamhetsförlagda ut-
bildningen på övningsskolorna.

Ämnesdidaktiskt centrum i naturvetenskap  
och teknik

Linköpings universitet har fått ett nationellt 
uppdrag att ansvara för spridning av forsk-
ning inom naturvetenskap och teknik. Inom 
ramen för detta uppdrag ska LiU samordna 
de verksamheter som bedrivs inom de natio-
nella resurscentrumen för biologi, fysik, 
kemi och teknik – och vid genomförandet av 
uppdraget samråda med Skolverket och det 
kommande Skolforskningsinstitutet. Upp-
draget gäller från den 1 juli 2014, och den 
årliga finansieringen är 3,3 mnkr. 

Under våren 2014 har en rad insatser  
genomförts: 

 • En intern workshop, där alla som bidra-
git till ansökan träffades och utbytte 
idéer kring vad uppdraget skulle kunna 
innebära. 

 • Ett möte med föreståndarna för de 4 re-

surscentrumen, i syfte att utbyta er-
farenheter om forskningsspridning  
och tankar kring vad samordning kan 
innebära. 

 • Inledande kontakter har tagits med 
Skolverket och Skolforskningsinstitutet. 

 • För utvecklingsarbetet har styrgrupp, 
referensgrupp och operativ grupp  
tillsatts.

Under hösten har den operativa gruppen 
bedrivit ett utvecklingsarbete som haft fokus 
på 3 för uppdraget relevanta teman: Bevak-
ning av forskning, Forskningskommunika-
tion och Samråda och samordna. Den ope-
rativa gruppen har även genomfört besök 
hos Skolverket, Skolforskningsinstitutet och 
respektive nationellt resurscentrum. Besö-
ken har resulterat i olika former av fortsatt 
samarbete som dels riktar sig mot forskar-
världen, dels mot skolvärlden. Den operativa 
gruppen har även initierat ett LiU-internt 
samverkansprojekt med LiU:s innovations-
kontor, universitetsbiblioteket och IKT-stu-
dion (IKT = Informations- och kommunika-
tionsteknik), med fokus på att bygga upp en 
digital plattform för forskningskommunika-
tion inom ämnesdidaktisk forskning i natur-
vetenskaperna och teknik, som riktar sig 
mot skolan. Ytterligare ett exempel är plane-
ringen av en konferens om forskningskom-
munikation i slutet av våren 2015.

Kompletterande utbildningar
På uppdrag av regeringen bedriver Linkö-
pings universitet så kallad kompletterande 
utbildning för personer med avslutad ut-
ländsk lärarutbildning respektive för per-
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soner med avslutad utländsk läkarutbild-
ning. Dessutom bedriver universitetet på 
eget initiativ en liknande utbildning, men 
med en allmän inriktning, som vänder sig 
till personer med en avslutad utländsk aka-
demisk utbildning (vilken som helst) om 
minst 3 år och som har ett annat moders-
mål än svenska. 

Kompletterande utbildning för lärare med 
utländsk examen (ULV)

Linköpings universitet har av regeringen 
fått i uppdrag att anordna kompletterande 
utbildning som omfattar högst 120 hp för 
lärare med avslutad utländsk examen. 
Stockholms universitet har samordnings-
ansvar för projektet. Den nationella led-
ningsgruppen, som består av de 6 lärosä-
ten som bedriver utbildningen, träffas i 
anslutning till varje ansökningsomgång 
och då förs diskussioner om bedömning-
en av de sökandes meriter. I vissa fall be-
höver Universitets- och högskolerådet 
kontaktas för bedömning av den sökandes 
utbildning.

Under det gångna året sökte 33 personer 
(29 kvinnor och 4 män) utbildningen och 
21 (19 kvinnor och 2 män) blev antagna. 
Utbildningen är individuellt planerad och 
varierar i längd beroende på tidigare ut-
bildning och yrkeserfarenhet. Studenterna 
läser såväl Allmänt utbildningsområde/
Utbildningsvetenskaplig kärna som kom-
pletterande kurser inom ämnen. Erfaren-
heterna visar att studenterna efterfrågar 
fler utbildningar på halvfart och distans, 
något som Linköpings universitet endast 
erbjuder i begränsad omfattning. Kurser 
inom Allmänt utbildningsområde/Utbild-
ningsvetenskaplig kärna erbjuds både som 
hel- och halvfartsutbildning. Studerande 
inom ULV läser tillsammans med övriga 
studenter inom lärarutbildningen. 

I tabell 2.17 redovisas de totala utbild-
ningsinsatserna under år 2014 med för-
delning på antagningstermin. Totalt om-
fattade ULV 21,3 helårsstudenter (20,5 
kvinnor och 0,8 män) och 18,4 helårspre-
stationer (17,4 kvinnor och 1,0 män) under 
2014. Under verksamhetsåret har 10 per-
soner tagit examen och 10 personer har 
avbrutit utbildningen. 
 Kostnaderna för projektet är fördelade 
på följande sätt: planering 92 tkr, antag-
ning 80 tkr, validering 123 tkr, undervis-

ning 1 416 tkr och verksamhetsförlagd ut-
bildning 78 tkr. 

Handledarna ute på skolorna får i vissa 
fall en förhöjd ersättning när de tar emot 
studenter inom ULV. Erfarenheterna visar 
att en del studenter är i behov av extra stöd 
under den verksamhetsförlagda delen av 
utbildningen och uppföljningen visar att 
det är viktigt att detta stöd ges tidigt. 

Uppföljning av samtliga studenters stu-
dieplanering och prestationer görs i slutet 
av varje termin och om det finns behov kan 
extra stöd ges. Exempel på stödåtgärder 
som satts in under det gångna året är: extra 
stöd för handledning i examensarbetet, 
språkstöd och extra ersättning för handled-
ningen under den verksamhetsförlagda 
delen av utbildningen. Programansvarig 
utbildningsledare träffar kontinuerligt 
kursansvariga lärare, studievägledare och 
studierektorer och då följer man upp ut-
bildningen. Förutom lokal uppföljning 
sker sådan på central nivå i den nationella 
ledningsgruppen för ULV. Under det gång-
na året har den centrala uppföljningen haft 
fokus på den verksamhetsförlagda delen av 
utbildningen.

Erfarenheterna visar att en del av dessa 
studenter är i behov av omfattande indivi-
duell studievägledning under utbildning-
ens gång. Frågor som rör ämnesval och val 
av verksamhetsområde är exempel på om-
råden som tas upp vid dessa väglednings-
samtal. Tydligt är att studenterna har fort-
satt många frågor om lärarlegitimationen.

Kompletterande utbildning för  
läkare med utländsk examen

På uppdrag av regeringen anordnar Linkö-
pings universitet kompletterande utbild-
ning, som omfattar högst 120 hp, för per-
soner med avslutad läkarutbildning från 
tredje land. Nedan redovisas antalet helårs-
studenter som bedrivit kompletterande 
utbildning vid LiU, antalet helårsprestatio-
ner, antal sökande till utbildningen, utbild-
ningens upplägg samt de viktigaste er-
farenheterna av satsningen.

Hösten 2009 startade en 1-årig komplet-
terande utbildning på 60 hp för läkare 
med utländsk examen vid Medicinska fa-
kulteten. Utbildningen har vidareutveck-
lats ur tidigare genomförda komplette-
ringskurser, och Medicinska fakultetens 
pedagogik med problembaserat lärande 

(PBL) har genomgående tillämpats. Ut-
bildningen löper under ett läsår med intag 
enbart på höstterminen och består av 
4 kurser inklusive en kurs i samhälls- och 
författningskunskap. Godkänd examina-
tion ger underlag för Socialstyrelsen att 
fatta beslut om att kunna påbörja Allmän-
tjänstgöring, AT. 

Den första kullen i denna nya utbildning 
blev färdig under vårterminen 2010. Un-
der de 5 första åren har cirka 75 procent av 
deltagarna genomgått utbildningen med 
godkänt resultat (2010: 13 av 15, 2011: 12 av 
14 och 2012: 15 av 18, 2013: 9 av 18 och 2014: 
12 av 17 deltagare). Vårterminen 2014 ge-
nomfördes utbildningen av 16 deltagare, 
varav 12 uppnådde godkänt resultat på hela 
utbildningen. 8 av dessa arbetar i novem-
ber 2014 som läkare i Sverige. 

Medicinska fakultetens erfarenheter av 
tidigare kompletterande kurser för läkare 
med utländsk examen är goda, och illustre-
ras också av resultatet från denna nya ut-
bildning. Kompletterande utbildning för 
dessa läkare förkortar tiden till legitime-
ring, och tidigare utvärdering via Högsko-
leverkets rapport (2006:35 R) av då genom-
förda kurser liksom Riksrevisionens 
rapport om denna utbildning 2011 (RiR 
2011:16) har varit positiva.

Andelen godkända studenter har dock 
minskat under de senaste åren jämfört 
med tidigare omgångar, från 85 till 75 pro-
cent. Orsaken till detta är oklar. Motsvaran-
de förändring har parallellt setts vid de an-
dra studieorterna, vilket möjligen talar för 
en förändring i populationen av sökande. 

Utbildningen bedrivs för närvarande vid 
3 universitet i Sverige med 20 platser i 
Stockholm, 16 i Göteborg och 18 i Linkö-
ping. Antalet sökande till utbildningarna 
har ökat de senaste åren. Under våren 
2014 annonserades den 6:e omgången av 
utbildningen, med 18 platser i Linköping. 
Till Linköpings universitet sökte 125 varav 
38 som förstahandsval och av dessa antogs 
18. Vid terminsstart påbörjade 17 studenter 
helårsutbildningen i Linköping, och i de-
cember 2014 var 16 kvar i utbildningen.  
Antalet helårsstudenter uppgick till 16,7 
(11,6 kvinnor och 5,1 män) och helårspresta-
tionerna uppgick till 13,9 (8,4 kvinnor och 
5,5 män). I tabell 2.17 redovisas de totala 
utbildningsinsatserna under 2014 med för-
delning på antagningstermin.
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Tabell 2.19  Antal nybörjare och antal helårsstudenter på läkarutbildningen

Nybörjare Helårsstudenter

vt ht Totalt vt ht Totalt

2005 71 70 141 – – 651
2006 72 85 157 – – 704
2007 79 79 158 376 332 708
2008 76 82 158 384 335 719
2009 80 88 168 372 360 732
2010 88 88 176 415 377 792
2011 88 88 176 443 408 851
2012 88 107 195 457 406 863
2013 105 112 217 482 415 897
2014 112 119 231 494 407 901
2015 (planerat) 118 118 236 – – –

Terminsuppgifter finns inte tillgängliga före 2007. För uppgifter om kön hänvisas till tabell 2.8.

Resultatet av utbildningarna följs kontinu-
erligt och som slutresultat eftersträvas för-
utom godkänd utbildning att deltagaren 
kommit i arbete och sedermera blivit legiti-
merad. Då detta sker flera år efter utbild-
ningens slut blir uppföljningen ända till 
legitimering svår att genomföra. Resulta-
ten följs också nationellt inom ramen för 
det samarbete mellan de 3 universiteten 
som bedrivs kring denna utbildning. 

Utbildningen är resurskrävande då 
grupperna är mindre än i den ordinarie 
läkarutbildningen. Studentgruppen är mer 
heterogen och undervisningen behöver 
individualiseras i högre grad för att kunna 
genomföras på den relativt korta tid ett läs-
år utgör. En stor andel verksamhetsförlagd 
utbildningstid ingår. De totala kostnaderna 
2014 uppgick till 3 713 tkr. Av dessa utgjor-
de 573 tkr planeringskostnader, 144 tkr 
kostnader för antagning och 286 tkr kost-
nader för validering. För undervisning har 
använts 1 063 tkr och för verksamhetsför-
lagd utbildning 1 647 tkr.

Kompletterande utbildning, allmän inriktning
(Aspirantutbildning, allmän inriktning 60 hp)
Aspirantutbildningen vid Linköpings 
universitet är en form av påbyggnadsut-
bildning. Den riktar sig till personer, bo-
satta i Sverige, med en utländsk akade-
misk utbildning om minst 3 år och som 
har ett annat modersmål än svenska. De 
ska vara folkbokförda i Sverige och ha 
grundläggande behörighet för högskole-
studier. Dessutom fordras kunskaper i 
svenska och engelska som motsvarar 
grundläggande behörighet, till exempel 
svenska 3 och engelska 6 (sökande som 
uppfyllde kravet på grundläggande behö-
righet genom att ha svenska B och engel-
ska A före 2013-06-30 är fortsatt behöri-
ga). Syftet med utbildningen är att 
förbättra dessa personers möjligheter på 
den svenska arbetsmarknaden.

Till Aspirantutbildningen kan stude-
rande som uppfyller ovanstående krav 
söka – oavsett tidigare studie- och yrkes-
bakgrund. Det enda kravet är att det 
finns lämpliga kurser som kan komplet-
tera och fördjupa den studerandes ut-
bildning vid Linköpings universitet. 

Exempel på yrkesgrupper som är och 
har varit representerade på utbildningen 

är ekonomer, jurister, socionomer, ke-
mister, ingenjörer, agronomer och infor-
matörer. Hösten 2014 påbörjade 6 stude-
rande (6 kvinnor och 0 män) 
Aspirantutbildningen och det är något 
färre än tidigare; år 2013: 10 studenter 
(8 kvinnor och 2 män), 2012: 9 studenter 
(8 kvinnor och 1 man). Utöver dessa 
6 studenter finns det en student som har 
återupptagit sina studier på programmet 
så totalt är det 7 studenter läsåret 
2014/2015. Antalet förstahandssökande 
uppgick till 21 (19 kvinnor och 2 män). 
Antalet helårsstudenter och helårspresta-
tioner uppgick till 7 (7 kvinnor och 
0 män) respektive 4 (4 kvinnor och 
0 män).

Söktrycket till den allmänna Aspi-
rantutbildningen är över tid och volym-
mässigt relativt konstant. De sökandes 
tidigare yrkesbakgrund varierar mellan 
åren och någon särskild trend kan inte 
urskiljas.

Vidareutbildning av lärare som  
saknar lärarexamen (VAL)
På uppdrag av regeringen bedriver Linkö-
pings universitet vidareutbildning av lära-

re som saknar lärarexamen. 8 lärosäten, 
med Umeå universitet som samordnare, 
har fått till uppgift att bedriva utbildning-
en. Den nationella ledningsgruppen träf-
fas kontinuerligt och i anslutning till varje 
ansökningsomgång förs diskussioner om 
bedömningen av de sökandes meriter och 
hur utbildningen kan läggas upp. 

Utbildningen omfattar maximalt 120 hp 
och varje student får en individuell studie-
planering. Studenterna läser såväl Allmänt 
utbildningsområde/Utbildningsveten-
skaplig kärna som kompletterande kurser 
inom ämnen/inriktningar. Kurserna All-
mänt utbildningsområde/Utbildningsve-
tenskaplig kärna läses oftast på halvfart,  
på distans. 

Programansvarig utbildningsledare träf-
far kursansvariga, VFU-ansvarig och stu-
dievägledare för kontinuerlig uppföljning 
av utbildningen.

Antalet sökande till utbildningen har 
ökat kraftigt. Till Linköpings universitet 
sökte 188 personer utbildningen (109 kvin-
nor och 79 män), medan motsvarande siff-
ra förra året var 119. En del av ökningen 
kan förklaras med att personer med minst 
8 års läraryrkeserfarenhet nu söker utbild-

Tabell 2.18 Uppgifter om vidareutbildning av lärare i skolan
Sökande Antagna HST HPR 

Totalt Totalt Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män
Antagning 2012 158 97 15,8 9,4 6,4 23,1 14,7 8,4
Antagning 2013 119 69 12,9 6,6 6,3 9,9 4,8 5,1
Antagning 2014 188 138 37,2 21,1 16,1 13,6 9 4,56
Totalt 465 304 65,9 37,1 28,8 46,5 28,5 18,0

HST = helårsstudenter, HPR = helårsprestationer
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ningen. Dessa personer omfattas av de nya 
bestämmelser som innebär att de endast 
behöver läsa 30 hp Utbildningsvetenskap-
lig kärna (istället för de 60 hp som behövs 
för övriga).

Antal helårsstudenter under 2014 var 
65,9 (37,1 kvinnor och 28,8 män), medan 
helårsprestationerna uppgick till 46,5 (28,5 
kvinnor och 18,0 män). Se tabell 2.18.

Erfarenheterna visar att arbetet med stu-
diegångarna är komplicerat och tidskrä-
vande. Många av studenterna anser att det 
är svårt att kombinera arbete med studier 
och att studietakten är lägre jämfört med 
övriga studenters.

Läkarutbildningen
Läkarutbildningen är upplagd utifrån äm-
nesintegrerade teman och interprofessio-
nellt lärande är ett återkommande moment. 
Studenterna har tidigt i utbildningen kon-
takt med patienter och ges systematisk trä-
ning i samtalskonst. Andra karaktäristika är 
vetenskapligt arbetssätt, lagarbete och verk-
samhetsförlagd utbildning (VFU), både i 
sluten- och primärvård.

Utbildningen är således i linje med peda-
gogisk forskning och präglas av att studen-
ten tar ett eget ansvar för, och bearbetar och 
utforskar aktuellt innehåll i, utbildningen. 
Läkarprogrammet vid Linköpings universi-
tet har studentcentrerat lärande som led-
stjärna – i syfte att lägga en solid grund för 
livslångt lärande. PBL tillämpas genom- 
gående med tidiga inslag av VFU, simulerings- 
övningar och casemetodik.

Vetenskapligt förhållningssätt, evidens-
baserad medicin, professionell utveckling 
och folkhälsa är områden som är fram- 
trädande i läkarutbildningen.

Utbildningen har bland annat resulterat i 
”bästa utbildning” i de årliga enkäter vid 
AT-tentamen som görs av Sveriges läkarför-
bund. Ett omfattande arbete har också ge-
nomförts för att öka kvaliteten på handled-
ningen under de kliniska placeringarna vid 
sjukhus och vårdcentraler.

Under 2012 beslutade fakultetsstyrelsen 
om en översyn av nuvarande utbildnings-
plan för läkarprogrammet, bland annat för 
att anpassa utbildningen till nationella och 
internationella omvärldsperspektiv, att 
möta framtidens förändrade behov inom 
hälso- och sjukvården och att säkerställa en 

läkarutbildning av högsta kvalitet. Vidare 
har ett ökat antal studenter, och möjligheten 
att möta konkurrensen från andra medicin-
ska fakulteter, motiverat att det genomförts 
en översyn.

Dimensionering

Antalet utbildningsplatser på läkarutbild-
ningen har ökat under senare år. För 
2010 och 2011 var uppdraget 82 nybörjar-
platser per termin. Under 2012 var antalet 
nybörjarplatser 88 per termin. 

Riksdagens beslut hösten 2012 om en 
utökning av 40 nybörjarplatser på läkarut-
bildningen har inneburit en utökning om 
10 nybörjarplatser per termin från och med 
2013. Läkarutbildningen omfattar från och 
med höstterminen 2014 således 108 nybör-
jarplatser per termin. 

Utbildningsvolymen har ökat från 
651 helårsstudenter år 2005 till 901 helårs-
studenter 2014 (se tabell 2.19).

Det pågår ett kontinuerligt arbete inom 
fakulteten med att säkerställa tillgång och 
kvalitet för verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU) inom medicin och vård. Det sker en 
utveckling av samverkan med Landstinget 
i Östergötland och andra landsting (i Jön-
köpings, Kalmar och Kronobergs län). För 
att kunna möta det framtida behovet av 
VFU-platser, bland annat i och med ut-
byggnaden om 40 nybörjarplatser 2013–
2014,  gör Medicinska fakulteten gemen-
samt med Landstinget i Östergötland en 
satsning i den östra länsdelen. Överens-
kommelsen med Landstinget i Östergöt-
land innebär att det bereds utrymme för att 
genomföra VFU av hög kvalitet på Vrinnevi- 
sjukhuset och i Närsjukvården Östra. Ar-
bete med en ytterligare VFU-utökning och 
närmare samarbete med Jönköpings läns 
landsting pågår och under 2014 har bland 
annat ett samarbetsavtal om decentralise-
rad läkarutbildning med mera slutits mel-
lan Linköpings universitet, Landstinget i 
Östergötland och Landstinget i Kalmar län.

Läkarutbildningens tillväxt innebär krav 
på om- och nybyggnad av lokaler, att verk-
samhetsförlagd utbildning (VFU) av hög 
kvalitet säkerställs och att rekrytering av 
framför allt fler kliniska lektorer och pro-
fessorer görs. Inom projektet ”Framtidens 
US” har fakulteten möjlighet att planera 
för undervisnings- och studentytor.

Utveckling av klinisk utbildning och forskning

De medel för utveckling av klinisk utbild-
ning och forskning som Linköpings uni-
versitet fått via Karolinska Institutet upp-
gick 2014 till 718 tkr. Sedan tidigare år 
fanns 168 tkr i oförbrukade medel vilket 
alltså resulterar i att maximalt 886 tkr har 
kunnat användas för utvecklingsändamål 
under 2014.

Dessa medel har i huvudsak utnyttjats 
för följande ändamål: a) Pedagogiskt cen-
trum/Clinicum för uppgradering och 
medfinansiering av EDIT-rum (datasalar) 
samt av befintlig IT-utrustning för den del 
som faller på läkarutbildningen (500 tkr), 
b) regional samordning av verksamhets-
förlagd utbildning på läkarprogrammet 
(386 tkr).

De särskilda utvecklingsmedlen för läkar- 
utbildningen har haft mycket stor betydel-
se för det fortsatta utvecklingsarbetet av 
klinisk utbildning och forskning inom uni-
versitetet och medfört att detta arbete un-
derlättats och kunnat påskyndas. 

Landstingets medverkan i läkarutbildningen (ALF)

En ekonomisk redovisning av medel för 
klinisk utbildning och forskning lämnas i 
tabell 6.10 i kapitel 6.

Beslut om fördelning av ALF-medel till 
grundutbildning och klinisk forskning fat-
tas av Landstinget i Östergötland efter att 
enighet uppnåtts mellan universitetet och 
landstinget om hur medlen ska användas. 
Beslutsunderlaget bereds i ett första steg 
av en förhandlingsgrupp där landstingets 
FoU-ledning och ledningen för Medicin-
ska fakulteten är representerade. Därefter 
fortsätter beredningen i en grupp bestående 
av representanter för landstingsledning, 
universitetsledning och Medicinska fakulte-
tens ledning. I ett sista steg, innan politiskt 
beslut fattas av landstingsstyrelsen, bereds 
fördelningen av medlen av landstingets po-
litiska och administrativa ledning tillsam-
mans med universitetets ledning.

Den ökning som sker av ALF-anslaget är 
helt knuten till utbyggnaden av läkarut-
bildningen. Dessa medel går i huvudsak 
till att stärka utbildningsåtagandena, inte 
minst avseende den kliniska verksam-
heten där ett ökat antal platser för den 
verksamhetsförlagda utbildningen behövs. 
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För forskningsändamål är resurserna i 
stort oförändrade.

För 2014 ser redovisningen ut på följan-
de sätt: 2013 överfördes 1 314 tkr av anslags-
medlen till 2014. Anslaget 2014 var 
199 711 tkr vilket gör att 201 025 tkr dispo-
nerades totalt. Av dessa medel har 
194 816 tkr förbrukats under 2014 vilket 
gör att 6 209 tkr kan överföras till 2015 års 
budget. Av de förbrukade medlen har 
42 procent eller 81 059 tkr använts till ut-
bildning på grundnivå och avancerad nivå 
medan 113 757 (58 procent) använts för kli-
niskt inriktad medicinsk forskning. Lands-
tinget har under 2014 tillfört ytterligare 
241 723 tkr för klinisk utbildning och forsk-
ning, se tabell 6.10.

Personalkostnaderna utgör 45 procent 
eller 195 628 tkr av de förbrukade medlen 
(436 539 tkr). Lokalkostnaderna utgör 
15 procent eller 63 756 tkr.

Landstingets redovisning för klinisk ut-
bildning och forskning visar på en utveck-
ling som i stort sett ansluter sig till tidigare 
års redovisning. Den slutsats som har dra-
gits av denna redovisning är att överskotts-
medel från tidigare år förbrukats, vilket 
innebär att forskningsbudgeten har mins-
kat. En fortsatt satsning på att säkerställa 
utveckling och kvalitet i såväl utbildning 
som forskning kommer att ske i nära sam-
verkan mellan Linköpings universitet och 
Landstinget i Östergötland. De nationella 
ALF-avtalet blev klart under 2014 och de 
regionala ALF-förhandlingarna har initie-
rats vilket kommer att påverka ALF-medels- 
fördelningen från 2015 och framåt.

Studentinflytande / Studentsamverkan
Möjligheterna för studenter att påverka sin 
studie- och arbetsmiljö har alltid varit en 
prioriterad fråga för Linköpings universitet 
och det gäller såväl enskilda studenter som 
studentkårerna. Studenterna företräds av 
studentkårerna Consensus vid Medicinska 
fakulteten, LinTek vid Tekniska fakulteten 
och StuFF vid Filosofiska fakulteten och 
Utbildningsvetenskap. 

De utvärderingar av verksamheten som 
studentkårerna, på uppdrag av universite-
tet, gör varje år visar att de väl fullföljer 
innehållet i det uppdrag som Universitets-
styrelsen formulerat. 

Medlemsantalet har minskat rejält sedan 
kårobligatoriet avskaffades. Detta leder till 

att kårerna i vissa sammanhang har svårt att 
hitta tillräckligt många studenter för att be-
manna studentrepresentanter till universi-
tetets olika arbetsgrupper i vilka det är vik-
tigt att det finns studentrepresentation. Det 
goda samarbete som finns mellan kårerna 
leder dock till att de oftast klarar av att hitta 
intresserade studenter som är villiga att axla 
ett uppdrag.

Under det senaste året har studentkårer-
na och universitetet inlett ett gemensamt 
arbete för att fördjupa representationen av 
forskarstuderande inom såväl studentkårer-
na som inom universitetets beslutande och 
beredande organ.

Ett aktivt studentinflytande är en nödvän-
dighet för universitetet, inte minst när det 
gäller kvalitetsarbetet. Det finns således ett 
gemensamt intresse för universitet och stu-
dentkårer att studenterna har möjlighet att 
göra sina röster hörda och därmed bidra till 
utvecklingen av utbildningen vid Linkö-
pings universitet.
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Linköpings universitet har etablerat fram-
gångsrika och starka forskningsmiljöer 
inom samtliga fakulteter. Här finns en av 
landets starkaste teknikvetenskapliga forsk-
ningsmiljöer, betydelsefull medicinsk forsk-
ning, en sammanhållen filosofisk fakultet 
känd för sin förmåga till mång- och tvärve-
tenskaplig forskning samt framgångsrik 
utbildningsvetenskaplig forskning. Karaktä-
ristiskt för forskningen vid LiU är en strä-
van att ta sig an frågeställningar som inte 
bara är vetenskapligt fruktbara utan också 
samhälleligt relevanta.

De korta forskningsfilmer som produce-
rats under 2014, och som går att ta del av via 
universitetets webbplats, kan utgöra några 
få och goda exempel på den värdefulla 
forskning som bedrivs vid Linköpings uni-
versitet: Stressforskning öppnar för bättre 
djurhållning; Atomslöjd ger nya material; 
Hjärtpatienter mår bättre av tv-spel; Plast-
chip i kroppen kan lindra kronisk smärta; 
Historien lever i nuet; Vi lyssnar med hjärnan. 

På den så kallade Shanghailistan, som 
rankar de 500 främsta universiteten, av 
världens totalt cirka 20 000, har Linköpings 
universitet under 2014 klättrat hela 70 plat-
ser och ligger nu på plats 308. Klättringen 
beror till stor del på att forskningen vid Lin-
köpings universitet håller hög kvalitet. Att 
den gör det är ett resultat av strategiska och 
hållbara ambitioner kring områden som 
kvalitet och samverkan. 

Ytterligare ett bevis på framgång är att 
Linköpings universitet 2014 klev upp i täten 
bland svenska universitet som är yngre än 
50 år i en rankning av ansedda QS World 

University Ranking. I denna rankning ham-
nar LiU på 26:e plats i världen. 

Linköpings universitet hade vid ingången 
till 2014, i likhet med tidigare år, ett relativt 
de andra stora universiteten mycket lågt bas- 
anslag till forskning. Trots detta lyckas LiU 
väl att sträva mot uppsatta mål i strategikar-
tan. Det finns flera indikatorer som pekar 
på att universitetet är på rätt väg. De externa 
medlen för forskning ökar och Linköpings 
universitet lyckas väl vid omfördelningen av 
basanslagen till forskning och utbildning på 
forskarnivå. Vidare klättrar LiU i olika mät-
ningar av bibliometri och för femte året i 
rad ökar citeringsgraden av LiU-forskarnas 
publikationer.

Forskning
Vid Linköpings universitet bedrivs forsk-
ning och utbildning på forskarnivå inom 
3 (vetenskaps)områden: humanistisk- 
samhällsvetenskapligt (vid Filosofiska fa-
kulteten och vid Utbildningsvetenskap), 
medicinskt (vid Medicinska fakulteten) 
och tekniskt (vid Tekniska fakulteten). Den 
naturvetenskapliga forskning som bedrivs 
vid LiU sker i huvudsak inom Tekniska fa-
kulteten men också vid Medicinska respek-
tive Filosofiska fakulteten. Den utbild-
ningsvetenskapliga forskningen, som hör 
till lärarutbildningen, inryms huvudsak- 
ligen i det humanistisk-samhällsveten-
skapliga området.

En stor del av forskningen vid Linkö-
pings universitet kännetecknas av att vara 
tvärvetenskaplig, både inom grund- och 
tillämpad forskning. Utifrån denna tradi-

tion har nyskapande forskning vuxit fram i 
gränslandet mellan traditionella discipli-
ner och fakultetsområden, ofta med ut-
gångspunkt i forskningsområden som är 
högintressanta för näringsliv och samhäl-
le. Exempel på sådana styrkeområden är 
logistik, hållbara systemlösningar, smart 
elektronik, simulering och visualisering. 

Nedan följer ett axplock av intressanta 
forskningshändelser under 2014:

 • Biogas Research Center (BRC) är ett 
tvärvetenskapligt forskningscentrum 
med säte vid Linköpings universitet. 
Forskare från 3 institutioner och 7 avdel-
ningar är engagerade i projekt där tekni-
ker, samhällsvetare, ekonomer och mik-
robiologer forskar sida vid sida och i 
mycket nära samarbete med de företag 
och organisationer som är engagerade i 
BRC. Energimyndigheten har under 
2014 beviljat 27,6 mnkr fram till 2018. 
Tillsammans med insatser från Linkö-
pings universitet, företag och kommu-
ner ger det en total budget på runt 
80 mnkr fördelat på 4 år. Verksamheten 
breddas genom att inte enbart studera 
biogasen som biobränsle. En annan vik-
tig applikation är vattenrening inom 
pappers- och massaindustrin. 

 • Hälsans nya verktyg fortsätter att arbeta 
med att stötta utvecklingen av nya pro-
dukter och tjänster som kan möta fram-
tidens vårdbehov. Här ingår framståen-
de forskning från olika vetenskaps- 
områden kring studier om äldre och 
åldrande. 

”Våra strategiska och hållbara ambitioner kring kvalitet och samverkan bidrar till 
att forskningen behåller sin starka position och gör att vi fortsätter klättringen i 

prestigefyllda rankningar. På QS-rankningen över de 50 främsta universiteten i världen 
som är yngre än 50 år har vi klättrat till 26:e plats. Och det är inte bara inom våra 

traditionellt starka områden vi sticker ut. Nu är vi även ett av världens 100 främsta 
lärosäten inom Utbildningsvetenskap.”

Rektor Helen Dannetun
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 • Under hösten invigdes Institutet för 
analytisk sociologi (IAS) vid Campus 
Norrköping. Det är professor Peter 
Hedström, tidigare chef för Institutet 
för framtidsstudier, som leder detta 
forskningscentrum. Peter Hedström 
har varit verksam vid University of Chi-
cago, Stockholms universitet, Universi-
ty of Oxford och Singapore Manage-
ment University. Han är den förste som 
har tilldelats en så kallad kallelseprofes-
sur vid Linköpings universitet. Många 
av hans cirka 20 medarbetare har inter-
nationell anknytning. Forskningen fi-
nansieras bland annat genom anslag 
från Europeiska forskningsrådet, Ve-
tenskapsrådet och Riksbankens Jubi-
leumsfond.

 • En grupp neurobiologer vid LiU har 
under 2014 gjort nya upptäckter om 
hur feber uppstår. Forskningen har im-
plikationer både för nya läkemedel och 
förståelse för sjukdomar som Alzhei-
mers och depression. 

 • En forskargrupp vid LiU har öppnat 
nya möjligheter för exempelvis energi- 
snåla bildskärmar och avlyssningssäker 
kommunikation. Genom att skicka ut 
fotoner från en kvantprick på toppen av 
en mikropyramid genererar de polari-
serat ljus på ett nytt sätt. 

 • Under hösten började supermikrosko-
pet ESS (European Spallation Source) 
att byggas i Lund. En viktig komponent 
är neutrondetektorerna. De produceras i 
Linköping med en unik teknik som ut-
vecklats inom LiU:s materialforskning. 
ESS-enheten i Wahlbecks företagspark i 
Linköping invigdes i november. 

Linköpings universitet fick under 2014 en 
ny prorektor med särskilt ansvar för forsk-
ning. Folke Sjöberg, professor i brännska-
devård, tillträdde detta halvtidsuppdrag 
den 1 juli. 

Stora bidrag och belönade forskare

Linköpings universitet har fått rekordstora 
bidrag från Vetenskapsrådet, bland annat 
18 mnkr till njurmedicinsk forskning som 
nu träder fram som ett starkt område. 

Logistikforskningen vid LiU har fått när-
mare 20 mnkr från VINNOVA. Citylogistik 
och effektivare djurtransporter är exempel 

på forskningsprojekt som fått medel. Ge-
nom tillsättningen av Maria Huge-Brodin 
har LiU även fått Sveriges, Europas och 
kanske även världens första professor i 
miljölogistik. 

Flera forskare vid Linköpings universitet 
har fått prestigefyllda priser under året. Till 
exempel tog Magnus Berggren, professor i 
organisk elektronik, emot Marcus Wallen-
bergpriset på 2 mnkr för sitt pionjärarbete 
kring elektroniskt papper. 

Årets Göran Gustafssonpris i kemi gick 
till Per Hammarström, professor i protein-
kemi. Priset innebär 4,5 mnkr i forsk-
ningsbidrag under 3 år och 250 tkr för per-
sonligt bruk. 

Gerhard Andersson, professor i psykolo-
gi, belönades 2 gånger under 2014. Först 
med Stora Psykologpriset och sedan med 
Nordiska medicinpriset. 

Två världsledande forskare har rekryte-
rats till LiU och påbörjat sitt arbete under 
2014. Steve Woolgar från University of Ox-
ford, som forskar om teknik och veten-
skapsstudier ur samhällsvetenskapliga 
perspektiv, är på plats vid Tema Teknik och 
social förändring. Vetenskapsrådet har bi-
dragit med 40 mnkr till rekryteringen. 

Markus Heilig från Washington DC ska 
leda det nya neurologiska forskningscen-
trum som inrättas vid Linköpings universi-
tet och Universitetssjukhuset. Han har in-
lett arbetet och kommer att vara på plats 
fullt ut sommaren 2015. Satsningen på 
drygt 200 mnkr finansieras av Vetenskaps-
rådet, Linköpings universitet och Lands-
tinget i Östergötland (Region Östergötland 
från och med 1 januari 2015). 

Lågt basanslag – hög andel externa medel

Finansieringen av forskningen skiljer sig 
väsentligt från finansieringen av grundut-
bildningen eftersom den vid sidan av an-
slagsfinansiering (från regering och riks-
dag) till stor del utgörs av externa medel 
från till exempel forskningsråd, forsknings-
stiftelser, EU och svenska organisationer 
utan vinstsyfte.

Av figur 3.1 framgår de totala intäkterna 
för forskning och utbildning på forskarnivå 
per finansieringsform över perioden 2010–
2014. Totalt erhöll Linköpings universitet 
1 996 mnkr i intäkter för forskning och ut-
bildning på forskarnivå under året, vilket är 
en liten ökning (drygt 5 procent) jämfört 

Figur 3.1: Totala intäkter för forskning och 
utbildning på forskarnivå 2010–2014.

Figur 3.2: Bidragsfinansierad forskning 
2010–2014.

Fig 3.X Totala intäkter för forskning och utbildning på forskarnivå vid Linköpings universitet
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med 2013 (1 891 mnkr). Sett under perioden 
2010–2014 är det dock en ökning med drygt 
20 procent. Under 2014 var forskningsverk-
samheten till 45 procent finansierad av an-
slag och till 55 procent av externa medel: bi-
drag, avgifter och finansiella intäkter. 

Utvecklingen av bidrag från olika givare 
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för perioden 2010–2014 framgår av figur 
3.2. Den största ökningen av bidragsfinan-
sierad forskning vid LiU kommer från bi-
drag från forskningsråden och då framför 
allt Vetenskapsrådet samt Wallenbergstiftel-
serna. Tyvärr minskar bidragen från VINN-
OVA något under perioden, men samtidigt 

finns ett mer positivt utfall 2014. Vidare 
syns en liten minskning i bidragen från 
EU-kommissionen vilket beror på glappet 
mellan 7:e ramprogrammet och Horizon 
2020.

Det relativt låga basanslaget missgynnar 
LiU. Basanslaget utgör grunden för LiU:s 

Figur 3.3: Andel beviljade medel från Vetenskapsrådets stora utlysning 2010–2014 i relation till basanslaget för forskning.

Figur 3.4: Kartan visar de lärosäten/orter som forskare vid Linköpings universitet sampublicerat med under 2014.
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nationella finansiärer. Sammanlagt gör det-
ta att LiU har ett svårare utgångsläge än 
jämförbara universitet. LiU har trots det 
lyckats erhålla en hög andel externa medel 
under perioden 2010–2014. De största ök-
ningarna kommer från forskningsråden 
samt övriga svenska finansiärer.

Universitet och högskolor, liksom flerta-
let finansiärer i Sverige, har olika profiler 
vad gäller vetenskaps- och forskningsområ-
den. Den finansiär som ger bidrag till alla 
större vetenskapsområden är Vetenskaps- 
rådet, VR. Därför har LiU valt VR som ut-
gångspunkt i analysen av hur framgångsrika 
lärosätena är i att attrahera externa medel. 
Om de beviljade forskningsbidragen från 
Vetenskapsrådet under perioden 2010–
2014 relateras till respektive lärosätes basan-
slag erhålls den fördelning som framgår av 
figur 3.3. Linköpings universitet har en 
mycket hög utväxling av beviljade medel 
från VR i relation till basanslaget. 

Regeringens omfördelning av basansla-
gen till forskning och utbildning på forskar-
nivå sker utifrån de 2 (med lika vikt) kriteri-
erna ”externa medel” och ”antalet 
publiceringar/citeringar” och omfattar, från 
och med 2014, 20 procent (tidigare 10 pro-
cent) av lärosätenas samlade anslag till 
forskning och utbildning på forskarnivå. 
Linköpings universitet har sedan modellen 
med omfördelning började tillämpas klarat 
sig mycket bra. När den samlade effekten av 
omfördelningarna 2010–2014 beaktas, 
hamnar Linköpings universitet på 3:e plats, 
efter Karolinska Institutet och Lunds uni-
versitet. Detta indikerar att universitetets 
strategiarbete för att stärka kvaliteten i uni-
versitetets forskning har varit framgångsrikt.

Vetenskapliga publiceringar och citeringar

Vid redovisningen av antalet vetenskap-
liga publikationer utgår LiU från följande 
definition:

Med refereegranskade publikationer avses 
artiklar och forskningsöversikter som ge-
nomgått granskning av oberoende forskare 
och som presenterar nya insikter i veten-
skaplig form.

För att få en så rättvisande bild som möj-
ligt, som vid sidan av refereegranskade in-
ternationella vetenskapliga publiceringar 
även inkluderar refereegranskade natio-
nella vetenskapliga publiceringar, har data 

Tabell 3.2  Refereegranskade vetenskapliga artiklar samt böcker och bokkapitel 
    per vetenskapsområde 2010–2013 samt 2014

Vetenskapsområde 2010 2011 2012 2013
Summa

2010–2013 2014

Hum-sam 480 506 646 677 2 309 (512)
Tidskriftsartiklar 260 274 365 429 1 328 (341)
Böcker 23 28 20 27 98 (14)
Kapitel 197 204 261 221 883 (157)

Medicinskt 731 804 870 940 3 345 (746)
Tidskriftsartiklar 696 786 824 912 3 218 (726)
Böcker 0 1 3 1 5 (0)
Kapitel 35 17 43 27 122 (20)

Tekniskt 705 755 874 844 3 178 (843)
Tidskriftsartiklar 633 673 756 783 2 845 (801)
Böcker 8 9 7 7 31 (3)
Kapitel 64 73 111 54 302 (39)

Ofraktionaliserade artiklar. Källa: DiVa (Digitala Vetenskapliga Arkivet).

hämtats från databasen DiVa (Digitala  
Vetenskapliga Arkivet). Redovisningen 
omfattar det som i DiVa registrerats som 
refereegranskade tidskriftsartiklar och där 
minst en författare vid tiden för publice-
ring var knuten till LiU. Antalet publikatio-
ner redovisas ofraktionaliserat, det vill säga 
att det är antalet hela publikationer som 
räknas. Baserat på författarnas fakultetstill-
hörighet har publiceringarna fördelats på 
vetenskapsområden. 

Antalet publiceringar för 2014 avser de 
som var registrerade i DiVa per den 20 ja-
nuari 2015. På grund av eftersläpning i in-
rapporteringen väntas det verkliga antalet 
publikationer öka ytterligare. 

Då antalet vetenskapliga publiceringar 
för 2014 inte är komplett kommenteras 
utvecklingen under perioden 2010–2013 
nedan. Som framgår av tabell 3.1 har anta-
let vetenskapliga publiceringar ökat från 
1 524 år 2010 till 2 051 år 2013, det vill säga 
med drygt 30 procent. Samtliga veten-
skapsområden ökade sina publiceringar 
under perioden. 

Vetenskapsområdena skiljer sig mar-
kant åt vad avser publiceringstradition 
men det finns också skilda publiceringstra-
ditioner inom olika ämnesområden inom 

ett och samma vetenskapsområde. I det 
humanistisk-samhällsvetenskapliga områ-
det sker publiceringen, oftare än inom an-
dra vetenskapsområden, i form av mono-
grafier och antologier vilket innebär en 
lägre publiceringsgrad i form av tid-
skriftsartiklar. Att böcker och kapitel inte 
redovisas i tabell 3.1 beror på att de inte 
nödvändigtvis är refereegranskade. 

Därför redovisas i tabell 3.2 också, ofrak-
tionaliserat, antalet vetenskapliga böcker 
och kapitel som publicerats under perio-
den 2010–2014. Det framgår tydligt att an-
talet publiceringar inom humanistisk-sam-
hällsvetenskapligt område ökar betydligt 
med vetenskapliga böcker och kapitel in-
räknade medan motsvarande effekt inom 
de övriga områdena blir betydligt mindre. 

Ett mått på de vetenskapliga publice-
ringarnas genomslag är antalet citeringar. 
För att kunna ange antalet citeringar måste 
dock databasen Web of Science användas (i 
stället för databasen DiVa). Därmed be-
gränsas publiceringarna till internationella 
tidskrifter som ingår i Web of Science. An-
talet citeringar ökar från cirka 39 000 till 
cirka 49 000, om man jämför 5-årsperio-
derna 2007–2011 och 2009–2013, och en 
ökning sker inom samtliga vetenskapsom-

Tabell 3.1  Refereegranskade vetenskapliga artiklar per vetenskapsområde 2010–2013 samt 2014

Vetenskapsområde 2010 2011 2012 2013
Summa 

2010–2013 2014

Hum-sam 260 274 365 429 1 328 (341)
Medicinskt 696 786 824 912 3 218 (726)
Tekniskt 633 673 756 783 2 845 (801)
Totalt 1) 1 524 1 674 1 851 2 051 7 100 (1 776)

1) Nettouppgift. Några arbeten är gemensamma för mer än ett vetenskapsområde.  
Ofraktionaliserade artiklar. Källa: DiVa (Digitala Vetenskapliga Arkivet).
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råden. Antal citeringar per publicering 
ökar från 6,3 till 6,7, eller 6 procent, om 
man jämför samma 5-årsperioder. Antalet 
citeringar per publicering var störst inom 
det medicinska vetenskapsområdet, med-
an en ökning av antalet citeringar per 
publicering var störst inom det humanis-
tisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsom-
rådet.  

Ett intressant mått på utvecklingen av 
Linköpings universitets internationella 
samarbete inom forskning är andelen ve-
tenskapliga artiklar författade av forskare 
från LiU tillsammans med internationella 
författare. Om man räknar hela artiklar, 
det vill säga ofraktionaliserade sådana, har 
andelen LiU-artiklar med internationell 
författarkrets ökat från 35 procent år 
2005 till 51 procent år 2014. Flest medför-
fattare finns i USA, följt av Tyskland, Stor-
britannien och Nederländerna (tabell 3.3). 

Examensarbeten vid LiU, huvuddelen av 
licentiat- och doktorsavhandlingarna och 
många andra vetenskapliga publikationer 
publiceras genom Linköping University 
Electronic Press (www.ep.liu.se) och är di-
rekt sökbara och tillgängliga i fulltext via 
internet.

Kostnad per refereegranskad vetenskaplig 
publikation 

De totala kostnaderna för forskning har 
ökat från 1 628 mnkr 2010 till 2 061 mnkr 
2014. Samtidigt har antalet vetenskapliga 
publikationer ökat från 1 524 publikationer 
2010 till 1 776 publikationer 2014. Uppgif-
terna gällande antal publikationer för 
2014 är preliminära och förväntas öka vil-
ket medför att kostnaden per publikation 
sannolikt kommer att minska för 2014 när 
alla publikationer finns registrerade. Tabell 
3.4 visar att kostnaden per publikation 
minskar över åren.  

Kostnaderna per vetenskapsområde 
uppvisar stor variation. Det har att göra 
med vetenskapsområdenas högst olika pu-
bliceringstraditioner. Medan medicinskt 
och tekniskt område i huvudsak publicerar 
vetenskapliga resultat i form av artiklar är 
variationen i publiceringsformer betydligt 
större inom humanistisk-samhällsveten-
skapligt område, där böcker och bokkapitel 
har betydligt större plats i den vetenskapli-
ga produktionen. Granskningen av dessa 
sker inte alltid efter de mer formaliserade 

rutiner som gäller refereegranskning av 
artiklar. Ett alternativt sätt att beskriva kost-
naden per vetenskaplig publikation för hu-
manistisk-samhällsvetenskapligt område 
ges i tabell 3.5. Skulle dessa resultatmått 
inkluderas i LiU:s samlade redovisning 
minskar kostnaden per vetenskaplig publi-

kation under perioden 2010–2014.

Utbildning på forskarnivå
Utbildning på forskarnivå är det översta 
steget i den tredelade utbildningstrappa 
som beskriver utbildningssystemet vid lan-
dets universitet och som börjar med ut-
bildning på grundnivå och fortsätter med 
utbildning på avancerad nivå.

Linköpings universitet har satt upp föl-
jande mål för sin forskarutbildning:

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

Tabell 3.3  Sampubliceringar 2012–2014

2012 Land Antal 2013 Land Antal 2014 Land Antal

1 USA 190 1 USA 188 1 USA 201
2 Tyskland 105 2 Tyskland 132 2 Tyskland 147
3 Storbritannien 77 3 Storbritannien 109 3 Storbritannien 111
4 Norge 73 4 Nederländerna 67 4 Nederländerna 84
5 Danmark 70 5 Norge 65 5 Norge 73
6 Nederländerna 65 6 Australien 58 6 Danmark 66
7 Frankrike 64 7 Danmark 57 7 Australien 64
8 Finland 49 8 Frankrike 56 8 Italien 60
9 Kina 47 9 Italien 56 9 Kina 56

10 Italien 46 10 Kina 54 10 Spanien 55

Källa: Thomson Reuters (ISI) Web of Science.
Publikationstyp: Articles, Reviews, Letters and Proceedings papers.

Rent formellt är utbildningen fram till 
doktorsexamen 4 år, men i praktiken är 
forskarstuderanden oftast vid universite-
tet längre tid. Det beror på att utbildning-
en kombineras med undervisningsupp-
gifter eller andra uppgifter inom LiU. Den 
forskarstuderande har ofta finansiering 
från olika finansieringskällor, även om 
huvuddelen kommer från forsknings-
medlen vid LiU. 

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

Tabell 3.4  Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation 2010–2014 (tkr)

Vetenskapsområde 2010 2011 2012 2013 2014

Totalt 1 078 1 064 989 947 (1 160)
Hum-sam 1 347 1 360 1 135 1 005 (1 316)
Medicinskt 734 682 650 640 (884)
Tekniskt 1 216 1 294 1 164 1 184 (1 211)

Kostnaden per publikation är beräknad som kvoten mellan kostnaderna för ordinarie forskning samt uppdragsforskning i verksamhetsom-
rådesfördelningen enligt tabell 6.15 och antalet vetenskapliga publikationer enligt tabell 3.1. För vetenskapsområdet Hum-sam har kostna-
derna för Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap räknats samman.

Tabell 3.5  Kostnad per refereegranskad vetenskaplig artikel samt böcker och bokkapitel 2010–2014 (tkr)

Vetenskapsområde 2010 2011 2012 2013 2014

Hum-sam 781 788 641 637 (876)

Kostnaden per publikation är beräknad som kvoten mellan kostnaderna för ordinarie forskning samt uppdragsforskning för Filosofiska 
fakulteten och Utbildningsvetenskap i verksamhetsområdesfördelningen enligt tabell 6.15 och antalet vetenskapliga publikationer enligt 
tabell 3.2.
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I takt med att forskningens problemställ-
ningar blivit mer komplexa och gränsöver- 
skridande har det vuxit fram forskar- 
skolor, ofta med ett tvärvetenskapligt eller 
mångvetenskapligt fokus. Utbildningen i 
dessa forskarskolor har organiserats med 
grupper av doktorander inom ett avgrän-
sat mångvetenskapligt område, till exem-
pel Teknik och social förändring eller 
Barn, där grupper av forskare deltar i 
handledningen av de forskarstuderande. 
Problemformuleringarna har i många fall 
utformats utifrån samhällets behov. Fors-
karskolor har också möjliggjort att små 
och besläktade ämnen på ett kvalitativt 
och effektivt sätt kan bedriva utbildning 
på forskarnivå, vilket inte skulle varit möj-
ligt för ämnena vart och ett för sig. Fors-
karutbildningens struktur och tillgång till 
många handledare har bidragit till att den 
utvecklats positivt, så att fler antagna av-
lagt sin forskarexamen inom en tänkt stu-
dietid. Forskarskolorna främjar dessutom 
nätverksbyggande och rekrytering och de 
fungerar på ett bra sätt som förberedelse 
för en karriär även utanför akademin.

I forskarskolornas samarbete med an-
dra lärosäten har antagningen varit ge-
mensam liksom handledning, kurser och 
seminarieverksamhet. LiU har också 
medverkat i flera nationella forskarskolor, 
där fokus varit att åstadkomma kunskaps-
uppbyggnad inom områden där forsk-
ningen behöver utvecklas. Även interna-
tionellt samarbetar LiU med utländska 
universitet kring forskarskolor. Framväx-
ten av forskarskolor har inte inneburit att 
universitetet övergett den disciplinära ut-
bildningen på forskarnivå. Båda formerna 
finns parallellt och kompletterar varandra.

De flesta forskarstuderande siktar mot 
att avlägga en doktorsexamen, men det 
finns områden där målet är licentiatexa-
men med en studietid om cirka 2 år. Detta 

Tabell 3.7 Antal nyantagna forskarstuderande 2012–2014

Antagningsår 2012 2013 2014

Licentiatexamen Doktorsexamen Licentiatexamen Doktorsexamen Licentiatexamen Doktorsexamen
Vetenskapsområde Totalt Kv Män Totalt Kv Män Totalt Kv Män Totalt Kv Män Totalt Kv Män Totalt Kv Män
Hum-sam 24  19  5  34  20  14  9  7  2  30  13  17  11  4  7  36  21  15 
Medicinskt 2  1  1  66  39  27  0  0  0  64  35  29  4  2  2  53  31  22 
Tekniskt 22  4  18  74  20  54  17  4  13  66  20  46  16  4  12  56  18  38 
Totalt 48  24  24  174  79  95  26  11  15  160  68  92  31  10  21  145  70  75 

Tabell 3.6 Antal aktiva forskarstuderande med aktivitet 10 % eller mera 2012–2014

2012 2013 2014
Vetenskapsområde Totalt Kv Män Totalt Kv Män Totalt Kv Män 
Hum-sam 320 201 119 309 196 113 315 197 118
Medicinskt 406 255 151 389 252 137 403 254 149
Tekniskt 641 181 460 610 172 438 607 172 435
Totalt 1 367 637 730 1 308 620 688 1 325 623 702

gäller till exempel lärare i skolväsendet 
som vill uppnå behörighet för lektors-
tjänster i skolan. Inom tekniskt veten-
skapsområde är licentiatexamen främst 
en etapp på vägen till en doktorsexamen.

Nedan finns ett antal uppgifter om fors-
karutbildningen och de forskarstuderande.

Antal forskarstuderande och deras examina

Antalet aktiva forskarstuderande med en 
aktivitetsgrad om minst 10 procent 
(1 325 forskarstuderande, se tabell 3.6) lig-
ger på en jämn nivå om man jämför med 
de närmast föregående åren. Dock är anta-
let fortfarande lägre än det var under de 
första åren på 2000-talet.

Rekryteringen av nya forskarstuderande 
(tabell 3.7) har under 2014 minskat något i 
förhållande till de senaste åren, då antalet 
antagna forskarstuderande per år har varit 
ganska konstant. 

Samtidigt har antalet utfärdade doktors-
examina (tabell 3.8) i stort sett varit oför-
ändrat under den senaste tioårsperioden, 
vilket betyder att fler antagna forskarstude-
rande slutför sina studier fram till examen. 

En ytterligare redovisning av kvinnor 
och män i utbildningen på forskarnivå ges 
i kapitel 5.

HUMANISTISK-SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT 

VETENSKAPSOMRÅDE. Under 2014 antogs 
36 forskarstuderande till forskarutbildning 
med doktorsexamen som slutmål och 11 med 
licentiatexamen som slutmål.

MEDICINSKT VETENSKAPSOMRÅDE. 

Antagningen av forskarstuderande 
2014 ligger på en något lägre nivå i jämförelse 
med åren 2013 och 2012. Det är få forskarstu-
derande som antas med målet att avlägga 
licentiatexamen. Antalet aktiva forskarstude-
rande inom medicinskt vetenskapsområde 
har under den senaste 10-årsperioden varit 
på samma nivå. Antalet utfärdade forskar- 
examina har också varit konstant över tiden, 
men minskningen av antalet doktorander 
under 2014 kommer på sikt att leda till färre 
examina. 

TEKNISKT VETENSKAPSOMRÅDE. Under 
2014 antogs 56 forskarstuderande till 
forskarutbildning med doktorsexamen som 
slutmål, vilket är en minskning med 
10 jämfört med året innan. 16 antogs med 
licentiatexamen som slutmål. De flesta av 
dessa avser att fortsätta fram till en avlagd 
doktorsexamen. Antalet utfärdade doktors- 
examina har varit ganska konstant under en 
tioårsperiod, med en topp 2008. Antalet 
licentiatexamina var betydligt större för 10 år 
sedan än det är i dag, många forskarstude-
rande siktar direkt mot doktorsexamen redan 
från början.

Effektiviteten i utbildningen på forskarnivå

Genomströmningen i utbildning på fors-
karnivå framgår av tabell 3.9.

Sedan slutet av 1990-talet har andelen av 
de nyantagna till utbildningen på forskar-
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Tabell 3.8 Antal forskarexamina 2012–2014

2012

Licentiatexamen
Doktorsexamen med 

föreg. lic-examen
Doktorsexamen utan

föreg. lic-examen
Vetenskapsområde Totalt Kv Män Totalt Kv Män Totalt Kv Män
Hum-sam 6 4  2  1  1  0  28  13  15 
Medicinskt 5 4  1  3  1  2  53  39  14 
Tekniskt 44 14  30  32  5  27  52  20  32 
Totalt 55 22  33  36  7  29  133  72  61 

2013

Licentiatexamen
Doktorsexamen med 

föreg. lic-examen
Doktorsexamen utan

föreg. lic-examen
Vetenskapsområde Totalt Kv Män Totalt Kv Män Totalt Kv Män
Hum-sam 5 3  2  4  2  2  37  21  16 
Medicinskt 4 3  1  3  2  1  48  21  27 
Tekniskt 67 14  53  35  7  28  32  15  17 
Totalt 76 20  56  42  11  31  117  57  60 

2014

Licentiatexamen
Doktorsexamen med 

föreg. lic-examen
Doktorsexamen utan

föreg. lic-examen
Vetenskapsområde Totalt Kv Män Totalt Kv Män Totalt Kv Män
Hum-sam 9  6  3  4  3  1  36  24  12 
Medicinskt 4  3  1  2  2  0  39  22  17 
Tekniskt 59  14  45  44  12  32  33  10  23 
Totalt 72  23  49  50  17  33  108  56  52 

nivå som avlägger doktorsexamen ökat vä-
sentligt. I slutet av 1990-talet var andelen 
cirka 50 procent. För dem som antogs 
2004/2005 och som till och med 2014 av-
lagt en doktorsexamen hade andelen stigit 
till 68 procent. För dem som antogs 
2005/2006, och således har 1 års kortare 
utbildningstid, var motsvarande andel 
64 procent. Forskarskolor med mer struk-
turerade processer, organiserad kursverk-
samhet, kollegialt handledarskap och tryg-
gare studiefinansiering har bidragit till 
detta, liksom besluten om en handledar- 
policy och inrättandet av en studierektor 

för utbildning på forskarnivå på varje  
institution.

Statistiska centralbyrån, SCB, publicerar 
en årlig statistik över de examinerades ge-
nomsnittliga studietid för att uppnå licentiat- 
respektive doktorsexamen. Den uppföljning-
en, som sträcker sig fram till och med 2013, 
visar att de som examinerats vid LiU följer 
den normalstudietid som satts upp för fors-
karutbildningen. För LiU:s del var värdena 
8,3 studieterminer för doktorsexamen och 
5,2 studieterminer för licentiatexamen, jäm-
fört med riksgenomsnittet som var 8,3 res-
pektive 5,3 studieterminer. Variationerna 

mellan vetenskapsområdena är små. Värde-
na har i stort sett varit konstanta sedan 2007.

Studiefinansiering i utbildningen på forskarnivå

Studiefinansieringen är en viktig fråga så-
väl för de forskarstuderande som för uni-
versitetet. År 2007 beslutade LiU att all 
studiefinansiering i princip ska bestå av 
anställning som doktorand. Det innebär 
till exempel att studiefinansiering i form av 
utbildningsbidrag endast förekommer un-
dantagsvis. Det finns andra finansierings-
former än anställning som doktorand, 
men dessa utgår från att de forskarstude-
rande under hela sin studietid har en tryg-
gad finansiering.

I tabell 3.10 redovisas antalet doktoran-
der (årsarbetare) och deras försörjning un-
der sin utbildning på forskarnivå. Huvud-
delen, 608 årsarbetare av totalt 814, eller 
75 procent, finansieras av ordinarie forsk-
ningsmedel, såväl anslag som externa 
medel. Cirka 85 procent av de forskarstu-
derande inom humanistisk-samhällsveten-
skapligt och 87 procent inom tekniskt  
vetenskapsområde har sådan finansiering, 
medan det på medicinskt område är cirka 
46 procent. För medicinskt vetenskaps- 
område kompenseras detta av att Lands-
tinget i Östergötland finansierar specialist-
läkares forskarutbildning i kliniska disci-
pliner.

Antalet forskarstuderande (årsarbetare) 
med finansiering från företag och organi-
sationer utanför LiU uppgår till 206 av to-
talt 814 (25 procent). Forskarstuderande 
med anställning inom näringslivet finns i 
huvudsak inom tekniskt vetenskapsområ-
de medan såväl humanistisk-samhällsve-

Tabell 3.9 Genomströmning i utbildningen på forskarnivå för de som antagits 2004/2005–2008/2009

Antagningsår 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Vetenskapsområde H M T LiU H M T LiU H M T LiU H M T LiU H M T LiU
Totalt antal antagna 26 81 86 193 37 80 93 210 39 105 89 233 39 40 90 169 55 59 112 226
Doktorsexamen 14 62 55 131 22 59 53 134 27 63 60 150 26 25 63 114 23 26 60 109
Avklarat 80 % 2 4 4 10 1 2 5 8 0 8 4 12 4 6 5 15 8 13 17 38
Licentiatexamen 2 3 16 21 1 3 14 18 6 4 7 17 2 0 6 8 5 3 13 21
Avklarat 50 % 1 1 1 3 3 2 3 8 1 8 1 10 2 1 3 6 11 5 5 21
Avbrott 6 11 10 27 8 14 16 38 3 21 17 41 2 6 11 19 2 3 12 17
Övriga 1 0 0 1 2 0 2 4 2 1 0 3 3 2 2 7 6 9 5 20

Utgångspunkten för denna tabell är det år då de forskarstuderande antogs. Under exempelvis 2004/2005 antogs 193 forskarstuderande.
Av dessa har till och med verksamhetsåret 2014 (varje forskarstuderande ingår endast i en kategori) 131 avlagt doktorsexamen. 10 har klarat 80 % av studierna, 21 har avlagt licentiatexamen, 3 har klarat 50 % av studier-
na medan 27 har avbrutit sin utbildning. Av de antagna 2004/2005 har 68 % avlagt doktorsexamen och 11 % har avlagt licentiatexamen. Gruppen övriga är antagna forskarstuderande där uppgifter om den studerande 
helt eller delvis saknas.

H = Hum-sam M = Medicinskt T = Tekniskt
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Tabell 3.11 Genomsnittlig kostnad per doktorand 2012–2014 (tkr)

2012 2013 2014

Handledarkostnad 
Lön 104 111 113
Drift 17 18 18
Lokaler 11 12 13
Avskrivningar (utrustning) 5 6 6
Delsumma 137 147 150

Doktorandkostnad
Lön/Utbildningsbidrag 460 486 487
Drift 146 152 155
Lokaler 97 105 109
Avskrivningar (utrustning) 41 48 51

Delsumma 744 791 802

Indirekta kostnader på lön och drift 269 284 286

Total kostnad 1 150 1 222 1 238

Forskning och utbildning på forskarnivå

Tabell 3.10 Antal forskarstuderande (årsarbetare) per vetenskapsområde 2014
Hum-sam Medicinskt Tekniskt Totalt

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

LiU-finansierade
– anställning som doktorand 146  90  56  98  66  32  325  93  232  569  249  320 
– utbildningsbidrag 0  0  0  0  0  0  1  1  0  1  1  0 
– annan anställning vid universitet och högskolor 7  4  3  10  5  5  21  9  12  38  18  20 
Summa LiU-finansierade 153  94  59  108  71  37  347  103  244  608  268  340 

Ej LiU-finansierade
– anställning inom näringslivet 4  2  2  2  1  1  15  4  11  21  7  14 
– anställning som läkare – – – 44  22  22  – – – 44  22  22 
– anställning vid kommun/landsting/annan myndighet 16  10  6  50  36  14  5  2  3  71  48  23 
– stipendium 1  0  1  2  1  1  23  2  21  26  3  23 
– övrigt 6  5  1  28  16  12  10  0  10  44  21  23 
Summa ej LiU-finansierade 27  17  10  126  76  50  53  8  45  206  101  105 

Totalt antal doktorander 180  111  69  234  147  87  400  111  289  814  369  445 

tenskapligt som medicinskt vetenskaps-
område har betydande inslag av doktorander 
som finansieras av kommun, landsting  
eller statliga myndigheter. Antalet forskar-
studerande som finansieras genom stipen-
dier har minskat sedan förra året.

Genomsnittlig kostnad per doktorand
Kostnad per doktorand är ett prestations-
mått som används inom utbildning på 
forskarnivå. Eftersom kostnader för utbild-
ning på forskarnivå inte separeras i bokfö-
ringen, utan bokförs tillsammans med 
kostnader för forskning, är det nödvändigt 
att använda uppskattningar och schablo-
ner för att få fram kostnaderna för forskar-
utbildningsnivån. En uppskattning av den 
tid som huvudhandledare och bihandleda-
re avsätter för handledning har gjorts till-
sammans med fakulteterna. Kostnaden för 
drift, lokaler och avskrivningar har häm-
tats ur ekonomisystemet och dividerats 
med antalet helårsarbetare inom forskning 
och utbildning på forskarnivå. Därefter har 
det gjorts en fördelning på handledarkost-
nad respektive forskarstuderandekostnad. 
De indirekta kostnaderna har sedan beräk-
nats som universitetets genomsnittliga 
overheadpålägg på lön och drift avseende 
forskning och utbildning på forskarnivå. 
Den totala genomsnittliga kostnaden per 
doktorand för 2014 är 1 238 tkr och ligger i 
nivå som tidigare år (tabell 3.11).
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Samverkan

Linköpings universitet har alltsedan sin 
tillkomst karakteriserats av en god sam-
verkanskultur, en mångfald av samarbe-
ten och goda relationer med sin omvärld. 

Under senare år har samverkansupp-
giften rönt allt större uppmärksamhet i 
sin betydelse för utbildnings- och forsk-
ningskvaliteten och tillskrivs dessutom 
ökad betydelse för universitetens förmåga 
att sprida och nyttiggöra den kunskap 
som genereras. Innovationsbegreppet ges 
också ett allt större utrymme när forsk-
ningssatsningar ska motiveras. Det gäller 
såväl den nationella som den europeiska 
arenan, framför allt inom Horizon 2020. 

Även kraven på dokumentation och 
uppföljning av samverkan och nyttig- 
görande har ökat, starkt influerade av de 
utvärderingsmodeller som redan sjösatts 
i Storbritannien och Australien. Under 
det gångna året har landets lärosäten, i 
dialog med Utbildningsdepartementet 
och VINNOVA, fört en livfull diskussion 
hur en modell för värdering av samver-
kan, nyttiggörande och innovation lämpli-
gen bör utformas. 

Utvecklingen ovan har lett till en ökad 
fokusering på samverkan vid Linköpings 
universitet och under 2014 har yttranden 
och remissvar inlämnats avseende såväl 
Utbildningsdepartementets förslag på 
modell för fördelning av medel till inno-
vationskontoren som VINNOVA:s förslag 

på modell för värdering av samverkan.

En ny samverkanspolicy
För Linköpings universitet, som är ett 
universitet med ett brett utbud av utbild-
ningar och en mångfald av forskning, är 
samverkan en självklar del i den vardagli-
ga verksamheten, inte ett separat åtag-
ande. Samverkan ger utbildningen kopp-
ling till blivande arbetsmarknad, stärker 
relevansen i forskning och underlättar 
nyttiggörande av kunskap till samhället. 

För att möta kommande utmaningar har 
Linköpings universitet ytterligare tydlig-
gjort vikten av uppdraget genom att under 
året utveckla en ny samverkanspolicy. Det 
är ett arbete som genomförts med bred in-
tern och extern förankring. Samverkans- 
policyn antogs av Universitetsstyrelsen i 
april 2014. Policydokumentet definierar 
samverkan och de värden som den skapar 
på följande sätt:

Samverkan vid Linköpings universitet är 
relationer med, och aktiviteter som genom-
förs tillsammans med, aktörer från det om-
givande samhället i syfte att aktivt bidra till 
att sprida och nyttiggöra kunskap, stärka 
varandras utveckling och attraktivitet och 
därigenom öka kvaliteten i utbildningen 
och forskningen. 

Framgångsrik samverkan genererar vär-
den som Linköpings universitet och det 
omgivande samhället kan ta del av och om-
sätta. Ökad kvalitet och relevans för forsk-
ning och utbildning ses som primära vär-

den, tillsammans med samhällsutveckling 
inom områdena bildning, välfärd och håll-
bar tillväxt (figur 4.2).

Strategisk samverkan under 2014

Linköpings universitet har under det se-
naste året formulerat, förankrat och drivit 
ett omfattande projekt för strategisk sam-
verkansutveckling. Det kallas LiPSS-pro-
jektet (LiU:s policy för strategisk samver-
kan) och fokuserar på de tre delarna 
utbildningssamverkan, forskningssam-
verkan samt ledning och organisation:

UTBILDNINGSSAMVERKAN. Syftet med 
detta delprojekt är att inventera möjlighe-
ten att hitta en definition som lägger 
grunden för en flexibel mall eller flexibla 
riktlinjer för att belysa graden av samver-
kansmoment i ett utbildningsprogram.

FORSKNINGSSAMVERKAN. Fokus för det-
ta delprojekt är att utreda på vilket sätt 
man kan/bör stimulera olika former för 
forskningssamverkan – och vilka former 
för verksamhetsstöd som behövs. Både 
för det lilla samverkansprojektet och för 
de stora satsningarna.

Delprojektet LEDNING OCH ORGANISATION 

har i mångt och mycket utvecklat det ram-
verk som krävs för en framgångsrik im-
plementering av LiU:s samverkanspolicy. 
En LiU-gemensam handlingsplan (2015–
2017) för strategisk samverkan har utveck-
lats, nya indikatorer i strategikartan har 
arbetats fram och en ny organisation för 

”Att informera om vår verksamhet och verka för att forskningsresultat kommer  
samhället till nytta är en del av vårt uppdrag enligt högskolelagen. För oss vid  

Linköpings universitet är samverkan en självklarhet som bidrar till ökad kvalitet  
inom såväl utbildning som forskning.”

Rektor Helen Dannetun
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samverkan har framställts och beslutats. 
Det har även varit centralt att utreda hur 
resultat inom samverkan, kunskapsutbyte 
och nyttiggörande kan dokumenteras, föl-
jas upp och utvärderas över tid. Dessutom 
har det varit centralt att skapa bra förut-
sättningar och föreslå former för incita-
ment så att verksamheten ska kunna sti-
muleras till, bedriva och belönas för ett 
bra samverkansarbete.

I LiU:s verksamhetsplan har det under 
året beslutats att det ska utses samver-
kanskoordinatorer på alla institutioner 
och fakulteter. Vid Universitetsstyrelsens 
möte i december reviderades strategikar-
tans indikatorer för samverkan till att 
spegla universitetets förmåga att attrahera 
samverkansmedel för forskning samt att 
mäta personrörlighet/mobilitet mellan 
lärosätet och det omgivande samhället. 

Nationella samverkansinitiativ

För att stödja implementeringen av LiU:s 
samverkanspolicy har universitetet under 
året deltagit i ett antal nationella, VINNOVA- 
finansierade, projekt under programmet 
Strategisk samverkansutveckling vid 
svenska universitet och högskolor. 

Kunskapsutbyte och lärande om strategisk 

samverkan (KLOSS)

Genom KLOSS-projektet har en arena ska-
pats där lärosätena kan stödja varandra i 
arbetet med att utforma och implementera 
nya arbetsformer, verktyg och modeller för 
långsiktig samverkan som stärker utbild-
ning, forskning och utveckling. 

Under året har en omfattande kartlägg-
ningsstudie av samverkansområdet på 

såväl strategisk som operationell nivå ge-
nomförts vid 9 lärosäten: KTH, Stock-
holms universitet, Mälardalens högskola, 
Uppsala universitet, Lunds universitet, 
Umeå universitet, Högskolan i Jönkö-
ping, Sveriges lantbruksuniversitet samt 
Linköpings universitet. Specifikt leder 
och koordinerar LiU den del av arbetet 
som handlar om att ta fram förslag på re-
sursfördelningsmodeller på organisations-
nivå och belöningssystem på individnivå.

Samverkansstärkande utbildningar

Som ett led i att stärka utbildningens kva-
litet och relevans har Linköpings universi-
tet under året ytterligare tydliggjort vikten 
av samverkan i utbildningen. I den sam-
verkanspolicy och verksamhetsplan som 
antogs av Universitetsstyrelsen i april res-
pektive juni 2014 beslutades att ”Alla pro-
gram- och professionsutbildningar vid 
LiU ska vara samverkanssäkrade.” 

Som stöd i arbetet med att utveckla rikt-
linjer för systematisk utveckling av sam-
verkansinslag i utbildningsprogrammen 
deltar LiU även i ett nationellt pilotprojekt 
tillsammans med Malmö högskola och 
Umeå universitet. Initialt har 4 utbild-
ningsprogram vid LiU valts ut för att 
identifiera goda exempel på samverkan: 
Sjukgymnast-, Socionom-, Bygg- och  
Lärarprogrammen. 

Syftet med projektet är att utforma en 
strategi för hur kunskapsutväxlings- och 
samverkansaktiviteter kan integreras i 
utbildningsprogram på ett systematiskt 
och hållbart vis. Erfarenheterna och resul-
taten från projektet kommer att värderas 
och implementeras från och med 2015.

Strategisk utveckling av lärosätets samhälls- 

utmaningsdrivna samverkansarbete

Göteborgs, Linköpings och Umeå univer-
sitet arbetar med att utveckla sitt samver-
kansarbete och sitt samhällsansvar. Un-
der 2014 har projektet ”Samhälls- 
utmaningsdriven samverkan” konkretise-
rat hur aktuella samhällsutmaningar kan 
hanteras inom dessa så kallade bredduni-
versitet för att stärka såväl nyttiggörande 
som forskning och utbildning. Även pro-
cesser för idé- och kunskapsdriven sam-
verkan ingår. 

LiU:s bidrag i processen har främst 
handlat om hur lärosätet kan stimulera 
och bygga strukturer för utmaningsdriven 
innovation. LiU:s innovationskontor har 
utvecklat ett nytt koncept kallat Society 
Quest, som syftar till att skapa fler utveck-
lingsprojekt i samarbete mellan forsk-
ning, företag och myndigheter för att lösa 
samhälleliga utmaningar. Under året har 
2 arrangemang ägt rum. Det ena hade fo-
kus på miljöteknik, det andra på obeman-
nat flyg som verktyg för ett effektivare 
jord- och skogsbruk. Arrangemangen har 
varit välbesökta och samlat ett 100-tal 
forskare, företag och myndigheter samt 
identifierat ett antal framtidsprojekt med 
tillväxtpotential.

Excellenta och interaktiva miljöer 

 som attraherar

Projektet Excellenta och interaktiva miljö-
er har genomförts tillsammans med 
Umeå universitet. Det primära syftet med 
projektet är att bygga kunskap om hur 
LiU på bästa sätt kan utforma dynamiska, 
kreativa och interaktiva miljöer där kun-
skap delas, kompetenser möts och nya 
idéer genereras och utvecklas. Miljöer 
som attraherar studenter och forskare, 
näringsliv och omgivande samhälle. 

Under 2014 har en omfattande invente-
ring och beskrivning av 24 kreativa miljö-
er, där Linköpings universitet antingen är 
huvudman eller samverkanspart, genom-
förts. Parallellt med detta har ett antal 
workshops med Umeå universitet genom-
förts för att dela erfarenheter och få åter-
koppling till det ”samverkanshus” som pla-
neras vid LiU. Vidare har ett studiebesök 
till University of Strathclyde i Glasgow  
genomförts där man precis färdigställt sitt 
Technology and Innovation Center (TIC).

Figur 4.1: Samverkan är ett medel för att utveckla Linköpings universitets utbildning och forskning och skapar 
nyttovärden för universitetet såväl som för det omgivande samhället.
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Figur 4.2: Det så kallade Värdehjulet som visar hur framgångsrik samverkan genererar värden för både  
Linköpings universitet och de omgivande samhället.

Strategisk utveckling av samverkan  

genom partnerskap

Under 2014 deltog Linköpings universi-
tet, tillsammans med Uppsala universitet, 
Lunds universitet samt Karolinska Insti-
tutet i ett pilotprojekt inom programmet 
Verifiering för samverkan (VFS).  
 VFS-programmet utgjorde en för aka-
demin enkel finansieringsform för att få 
igång och testa samarbetsprojekt mellan 
forskare/lärare och det omgivande sam-
hället. För universitetets del kom det in 
över 25 idéer från snart sagt alla delar av 
universitetet. Ansökningarna granskades 
av rektors ledningsråd för samverkan och 
sammanlagt beviljades 8 projekt totalt 
900 tkr.

Den andra delen i det nationella projek-
tet har handlat om ett erfarenhetsutbyte 
lärosätena emellan avseende strategiska 
partnerskap. Hur utvecklar, leder och un-
derhåller akademin stora samverkans- 
avtal? Det är en aktuell fråga för Linkö-
pings universitet som under året tecknat 
4 långsiktiga strategiska partnerskapsav-
tal med Saab, Statens väg- och transport-
forskningsinstitut (VTI), Tekniska verken 
och ABB.

Internationell samverkan

Samverkan sker i allt högre utsträckning 
även på en internationell arena. Linkö-
pings universitet deltar aktivt tillsam-
mans med sina samarbetspartners på de-
legationsresor, studiebesök, konferenser 
och i projekt för att gemensamt bidra till 
en internationaliserad agenda. 

Några nämnvärda exempel under året 
är universitetets nära samverkan med 
Saab och uppbyggnaden av en gemensam 
infrastruktur för forskning och utveckling 
i Brasilien. Ytterligare ett exempel är del-
tagandet i det internationella nätverket 
och projektet EUniverCities, där LiU till-
sammans med Linköpings och Norrkö-
pings kommuner fokuserat på att vidare-
utveckla arbetssätt och samarbetsformer 
mellan parterna för ökad regional tillväxt 
och utveckling. 

För att ytterligare stärka relationerna 
till Europa och den omfattande innova-
tionsagenda som genomsyrar kommissio-
nens arbete deltar LiU aktivt i några stra-
tegiskt utvalda nätverk: UIIN (University 
Industry Innovation Network); ERRIN 

(European Regions Research and Innova-
tion Network) och Smart Specialisation 
Platform S3, European Commission.

LiU:s främsta inspirationskälla och in-
ternationella arena för samverkansfrågor 
är dock nätverket ECIU (European 
Consortium of Innovative Universities)  
där rektor Helen Dannetun under året 
valts och tillträtt som ordförande. ECIU 
etablerades 1997 och representerar totalt 
370 000 studenter och 50 000 anställda 
via de 13 anslutna universiteten.

Samverkan med utgångspunkt i skola
Linköpings universitet samverkar med 
skolor på många olika sätt – allt ifrån att 
erbjuda studiebesök för elever, till att för-
se lärare med ny kunskap och hjälpa regi-
onens elever med matteläxan via chatt. 

För att inspirera och uppmuntra till vi-
dare studier erbjuds regelbundet guidade 
rundvandringar och studiebesök på uni-
versitetsområdena. Här får man som be-
sökare möjligheten att inandas atmo- 
sfären, få information om utbildningarna 
och träffa studenter. Vid LiU:s 2 science 
center, Visualiseringscenter C i Norrkö-
ping och Fenomenmagasinet i Gamla 
Linköping samt datamuseet IT-ceum, 
finns möjligheten att utforska, experimen- 
tera och låta sig inspireras. För att ytterli-
gare främja och stimulera teknikämnet i 

skolan är LiU värd för det nationella  
resurscentrumet CETIS. Detta centrum 
erbjuder bland annat kompetens- 
utveckling för personal i för- och grund-
skola. 

I Projektbanken, som drivs av Förbun-
det Unga Forskare i samarbete med uni-
versiteten i Linköping, Göteborg och 
Uppsala, finns idéer och stöd för gymna-
sieelever som vill göra projektarbete inom 
naturvetenskap och teknik. Vill man ställa 
en fråga till en forskare vid Linköpings 
universitet, går detta att göra via nätet. En 
expertpanel inom vitt skilda ämnesområ-
den levererar svar som dels publiceras på 
webben, dels per e-post direkt till den 
som frågat.

Under LiU:s årliga populärvetenskapli-
ga vecka föreläser flera av universitetets 
forskare om sitt arbete. Universitetet öpp-
nar sina laboratorier, håller seminarier 
och arrangerar utställningar där elever, 
lärare och allmänhet kan möta forskare, 
doktorander och studenter. Nytt för 
2014 var Lärarrummet, en mötesplats där 
lärare gavs möjligheten att testa LiU:s 
skrivarverkstad, dricka kaffe i universite-
tets science café tillsammans med andra 
lärarkollegor och samtala med forskare 
inom pedagogik. Lärarrummet finns även 
på webben där man bland annat finner en 
blogg om skolsamverkan och nättidskrif-
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ten Venue. I Venue kan verksamma inom 
skolområdet publicera, kommentera och 
utveckla olika studier av beprövad erfa-
renhet och vetenskapliga studier.

Vid Linköpings universitet bedrivs ut-
bildning och forskning om centrala delar 
av det pedagogiska ledarskap som vilar på 
skolornas rektorer och förskolechefer. 
Universitetet har kurser som särskilt be-
rör utbildningsledarskap och som ger för-
djupade kunskaper om ledarskapets för-
utsättningar, sammanhang och utövande. 
Utöver ordinarie utbildningar ges upp-
drags- och rekryteringsutbildningar med 
fokus på till exempel ledarskap och för-
ändringsarbete.

Samverkan med utgångspunkt i 
utbildning på grundnivå och  
avancerad nivå
Linköpings universitet har ett utbildnings-
utbud som domineras av långa kvalificera-
de program med en tydlig professions- 
inriktning som till exempel läkare, lärare, 
ingenjör, ekonom och socionom. Det gör 
en nära samverkan med yrkeslivet både 
naturlig och nödvändig för att skapa god 
kvalitet i utbildningarna. Samverkan tar 
sig många olika former, som exempelvis 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 
projekt- och examensarbeten, gästlärare 
med en huvudsaklig yrkesverksamhet ut-
anför högskolan, uppdragsutbildningar, 
projektkurser, involvering av yrkeslivet i 
utvecklingsarbete och beslutande organ för 
att nu nämna några.

Den verksamhetsförlagda utbildningen 
är ett väsentligt inslag i många yrkesutbild-
ningar. Inom lärarprogrammen är VFU:n 
ett viktigt moment liksom i de flesta utbild-
ningsprogrammen inom Medicinska  
fakulteten. För utbildningarna där sker 
VFU:n till allra största delen i samverkan med 
Landstinget i Östergötland och intilliggande 
landsting. Därutöver kan praktikplatser också 
återfinnas på privata vårdföretag. 

Varje år skickar Linköpings universitet ut 
flera hundra studenter på uppdrag hos ar-
betsgivare i regionen. Till detta kan läggas 
minst lika många exjobb och uppsatser 
hos olika externa uppdragsgivare. På LiU 
CareerGate kan studenter söka examens- 
arbete, praktikplats, traineeplats och arbete.  

På universitetets nya webbplats för stu-
dentuppdrag som lanserades i början av 
december 2014, publiceras många av de 
projektkurser som ges inom program- 
utbildningarna. Sammanställningen gör 
det enklare för potentiella arbetsgivare att 
se när och hur studenter kan vara aktuella 
för uppdrag. Det är att få tillgång till kun-
nandet och erfarenheterna ute på olika ar-
betsplatser som är utbildningarnas mål, 
utöver att studenterna får en meningsfull 
och utvecklande praktisk tillämpning av 
sina kunskaper.

Uppdragsutbildning

Med uppdragsutbildning avses utbildning 
som anordnas mot avgift från annan än 
enskild och som uppdragsgivaren utser 
deltagarna till. Tabell 4.1 visar intäkterna 
för uppdragsutbildning fördelade på grup-
per av finansiärer.

Intäkterna av uppdragsutbildning har 
under början av 2000-talet minskat från 
cirka 48 mnkr 2001 till cirka 13,5 mnkr 
2013. Till största delen beror detta på att 
ordinarie utbildning ökat kraftigt och att 
institutionernas utrymme att bedriva upp-
dragsutbildning därför varit begränsat. 

Under 2014 redovisas dock en uppgång 
som framför allt berott på att svenskt nä-
ringsliv visat större intresse för fort- och 
vidareutbildning. Ökningen är egentligen 
större än så då mycket av uppdragsutbild-
ningen nu hanteras av Spetsa AB, som är 
ett dotterbolag till universitetets holding-
bolag. Spetsa fokuserar på att förmedla 
uppdrag till forskare och lärare vid LiU, 
uppdrag och aktiviteter som utförs under 
gällande bisyssloavtal. Under 2014 har 

bland annat en stor utbildning för en brasi-
liansk kund genomförts, något som inte 
framgår av tabell 4.1. Spetsa har under 
2014 omsatt 5 mnkr.

Samverkan med utgångspunkt i 
forskning och utbildning på forskarnivå
Linköpings universitet skapar konkurrens-
kraft och välfärd genom en utvecklad dia-
log och avancerad spetsforskning i nära 
samverkan med samhälle och näringsliv, 
regionalt, nationellt och internationellt. 
Samverkan med det omgivande samhället 
ger inte bara upphov till nya forskningsfrå-
gor för LiU, utan är också en del av den fi-
nansiering som erhålls. Resurser kan 
komma i form av direkt finansiering från 
till exempel statliga forskningsfinansiärer 
eller företag och myndigheter, men också i 
form av arbetstid från LiU:s samarbets-
partners. 

Universitetets drygt 40 centrumbild-
ningar är viktiga arenor för forsknings-
samverkan. En centrumbildning är en 
tvärvetenskaplig, inte sällan fakultetsöver-
gripande, mötesplats som spänner över 
flera olika ämnesområden och som bygger 
på en nära samverkan med det omgivande 
samhället – mellan näringsliv, offentlig 
verksamhet samt universitet och högsko-
lor, forskningsinstitut och andra forsk-
ningsutförande organisationer. 

Ett exempel på centrumbildningar vid 
LiU är de så kallade Excellence Center som 
har fokus på såväl grundforskning som 
tillämpad forskning. De verkar för att den 
nya kunskap som skapas också leder vida-
re till nya produkter, tjänster eller proces-
ser. Ett exempel är Functional Nanoscale 
Materials (FunMat) med forskning i avan-
cerad ytteknologi, om nya funktionella ma-
terial och industrinära forskning i materi-
alvetenskap.

Det tvärvetenskapliga forskningscentru-
met CMIV (Centrum för medicinsk bildve-
tenskap och visualisering) initierades av 
Linköpings universitet, Landstinget i Öst-
ergötland och Sectra AB. Uppdraget är att 
utveckla framtida metoder och verktyg för 
bildanalys och visualisering för tillämp-
ningar inom sjukvård och medicinsk 
forskning. 
 BRC (Biogas Research Center) är ett 
kompetenscentrum för biogasforskning 
som finansieras av Energimyndigheten, 

Tabell 4.1 Intäkter för uppdragsutbildning 2010–2014 fördelat på finansiärgrupper (tkr)

2010 2011 2012 2013 2014
Finansiärer
Statliga myndigheter 12 858 21 526 12 340 9 637 8 017
Kommuner och landsting 4 297 2 709 2 286 1 804 2 949
Svenska företag och organisationer 1 819 2 685 2 619 1 799 3 749
Utländska företag och organisationer 978 805 414 300 42
Totalt 19 952 27 725 17 659 13 540 14 757
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LiU och ett flertal externa organisationer 
med en tredjedel vardera. BRC har en 
mycket bred tvärvetenskaplig inriktning 
och sammanför biogasrelaterad kompe-
tens från flera olika områden för att skapa 
interaktion på olika plan – mellan närings-
liv, akademi och samhälle, mellan olika 
perspektiv samt mellan olika discipliner 
och kompetensområden. Biogas Research 
Center vid Linköpings universitet har 
22 partners och en budget på cirka 
80 mnkr de närmaste 4 åren.

Inom Institutionen för ekonomisk och 
industriell utveckling (IEI) återfinns Cen-
trum för affärsutveckling i mindre företag, 
CAM. I samarbete med företagen hämtar 
CAM aktuella problem och frågeställning-
ar till forskning och utredningar inom eko-
nomi, teknik och ledarskap. Lösningarna 
som tas fram blir till praktiskt användbara 
verktyg och metoder som underlättar ut-
veckling och tillväxt i företagen. 

Centrum för kommunstrategiska stu-
dier (CKS) är ett centrum för forskning, 
utveckling och samverkan vid Linköpings 
universitet. CKS övergripande uppgift är 
att bredda och fördjupa den kommunstra-
tegiskt relevanta kunskapsbildningen, till 
stöd för en långsiktigt hållbar samhälls- 
utveckling. Ambitionen är att CKS ska  
utgöra ett nationellt centrum för strategisk 
kommunforskning och fungera som en 
vetenskaplig resurs i kommunernas över-
gripande utvecklingsarbete. CKS finansie-
ras bland annat av regionens kommuner 
och bedriver uppdragsforskning såväl som 
grundforskning med bidrag från Veten-
skapsrådet (VR) och Formas.

Uppdragsforskning

Tabell 4.2 visar uppdragsforskningens om-
fattning vid Linköpings universitet de se-
naste 5 åren. Den har minskat från 
71 mnkr 2010 till 53 mnkr 2014. Minsk-
ningen hänför sig i huvudsak till uppdrag 
från kommuner och landsting som mins-
kat från 28 mnkr 2010 till 14 mnkr 2014. 
Det senaste året har dock intäkterna från 
statliga myndigheter ökat kraftigt medan 
intäkterna från svenskt näringsliv gått ner. 
Detta står i kontrast till att bidragsfinansierad 
forskning har vuxit under samma period. En 
försiktig slutsats är att universitetets möj-
ligheter att åta sig uppdragsforskning 
minskat under perioden och det synes som 

om uppdragsforskning i hög grad ersatts av 
bidragsfinansierad forskning, även om nu 
trenden synes bruten.

Extern studiefinansiering av doktorander

Tabell 4.3 visar antalet forskarstuderande 
(årsarbetare) där studiestödet direkt finans- 
ieras av näringslivet, landsting och andra 
offentliga myndigheter och organisationer 
(anställning som läkare redovisas separat). 
För universitetets del är detta en viktig 
kontaktyta mot det omgivande samhället. 
Samverkan är också betydelsefull för stu-
diefinansieringen i utbildningen på fors-
karnivå. Nivåerna har i det närmaste legat 
konstant under de 3 senaste åren.

Adjungerade lärartjänster

De adjungerade lärartjänsterna är en myck-
et viktig kontaktlänk med det omgivande 
samhället och tillför universitetet kunska-
per och perspektiv utifrån. De fungerar ock-
så som en kontakt i andra riktningen och 
förmedlar impulser från universitetet ut i 
näringsliv och samhälle. 

Tabell 4.4 visar antalet adjungerade lärare 
vid LiU. De sedan mycket lång tid verksam-
ma adjungerade professorerna har kom-
pletterats med såväl adjungerade universi-
tetslektorer som adjunkter. Antalsmässigt 
dominerar medicinskt och tekniskt veten-
skapsområde, men även inom humanis-
tisk-samhällsvetenskapligt område finns 

Tabell 4.2 Intäkter för uppdragsforskning 2010–2014 fördelat på finansiärgrupper (tkr)

2010 2011 2012 2013 2014
Finansiärer
Statliga myndigheter 17 086 13 977 18 848 15 038 23 486
Kommuner och landsting 27 777 17 550 14 611 14 967 13 766
Svenska företag och organisationer 21 092 16 174 10 929 17 821 11 869
Utländska företag och organisationer 5 578 5 385 4 721 2 805 3 709
Totalt 71 533 53 086 49 109 50 631 52 830

Tabell 4.3 Antal forskarstuderande (årsarbetare) med anställning utanför LiU 2012–2014

2012 2013 2014

Tot. Kv Män Tot. Kv Män Tot. Kv Män

Anställning inom näringslivet 21 7 14 21 6 15 21 7 14
Anställning som läkare 37 19 18 43 25 18 44 22 22
Anställning vid statlig myndighet/ 
 kommun/landsting 74 51 23 75 51 24 71 49 22
Totalt antal forskarstuderande 132 77 55 139 82 57 136 78 58

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

Tabell 4.4 Adjungerade lärartjänster 2012–2014

2012 2013 2014

Tot. Kv Män Tot. Kv Män Tot. Kv Män

Adjungerade professorer 50 6 44 47 9 38 44 9 35
Humanistisk-samhällsvet. 5 1 4 5 2 3 4 2 2
Medicinskt 21 3 18 19 5 14 19 5 14
Tekniskt 24 2 22 23 2 21 21 2 19

Adjungerade universitetslektorer 48 19 29 52 19 33 60 22 38
Humanistisk-samhällsvet. 2 1 1 4 3 1 4 3 1
Medicinskt 29 16 13 26 14 12 32 17 15
Tekniskt 17 2 15 22 2 20 24 2 22

Adjungerade universitetsadjunkter 9 6 3 18 13 5 20 16 4
Humanistisk-samhällsvet. 3 2 1 11 7 4 10 6 4
Medicinskt 5 3 2 4 3 1 5 5 0
Tekniskt 1 1 0 3 3 0 5 5 0

Totalt antal adjungerade lärartjänster 107 31 76 117 41 76 124 47 77
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det adjungerade lärartjänster. Antalet 
adjungerade lärare började 2012 öka igen 
efter att ha legat stilla under några år. Med-
an antalet professorer är oförändrat ökar 
såväl antalet lektorer som adjunkter. 

Samverkan med utgångspunkt i 
innovationsstöd

LiU Holding

Linköpings universitet Holding AB (LiU 
Holding) ska medverka till att innovativa fö-
retag med sin bas i verksamheten vid Linkö-
pings universitet kan starta och utvecklas 
kommersiellt. I uppdraget ingår bland annat 
att driva och utveckla universitetets innova-
tionskontor och genom dotterbolag driva inku-
batorverksamhet i Linköping och Norrköping.

Verksamheten inom LiU Holding är 
strukturerad utifrån 3 uppdrag: kommersi-
ellt, innovationsstödjande och samverkans-
utvecklande. Resultatredovisningen för LiU 
Holding redovisas i tabell 4.5.

Det kommersiella uppdraget

En viktig del i LiU Holdings uppdrag är att 
på ett tidigt stadium göra investeringar i 
forskningsnära bolag. Det sker genom LiU 
Invest. Under 2014 har 5 investeringspropå-
er diskuterats och lett till 3 investeringar.
 Arbete med idébanker sker genom Open 
Innovation Accelerator (OIA), en virtuell/
digital mötesplats för forskare, entreprenö-
rer, företag och organisationer i syfte att öka 
nyttiggörande och kommersialisering av 
forskningsresultat i Sverige. OIA bestod 
2014 av 2 delar:

 • en innovationsstödjande del med en 
virtuell mötesplats, oia.nu,

 • en kommersiell del med riktade säljin-
satser av ett fåtal idéer. 

Under 2014 har fördjupade dialoger inletts 
med 3 andra universitet/lärosäten om att få 
vara aktiv part i OIA. Ett intensivt arbete har 
genomförts för att skapa förutsättningar för 
OIA att fungera som strukturstöd för fors-
kare för exponering av idéer. OIA har varit 
utformat som en 2-årig pilotverksamhet och 
utvärdering inleddes under slutet av 2014.
 Forskarpatent i Linköping AB ska genom 
förvärv av utvalda uppfinningar eller patent 
som uppkommer vid LiU förädla och försäl-
ja dessa. Som en del i omstruktureringen av 
patentportföljen har 1 nytt patent tagits in 

ras därutöver av Norrköpings respektive 
Linköpings kommuner samt Almi Före-
tagspartner Östergötland. Under 2014 har 
Lead rönt stora framgångar och en utvär-
dering av Almi klassar den som den främ-
sta företagsinkubatorn i Sverige. Från och 
med 2014 har verksamheten ett ökat fokus 
på att stärka möjligheterna för inkubators-
bolagen att på ett tidigt stadium nå ut in-
ternationellt. 

Det samverkansutvecklande uppdraget

LiU Holding har sedan maj 2014 ett utökat 
uppdrag inom samverkan med ansvar för:

 • givarrelationer relaterade till universite-
tets externfinansiering, 

 • etableringen av strategiska partnerskap, 

 • kontaktverksamhet med kommunala 
aktörer för att tillsammans stimulera 
regional tillväxt och nyttiggörande.

Under året har Linköpings universitet skri-
vit 4 avtal om strategiska partnerskap, med 
Saab, VTI, Tekniska verken och ABB. Vid 
signeringen har evenemang genomförts 
för medarbetare och studenter, kontaktper-
soner har utsetts och aktivitetsplaner på-
börjats. Processen kring partnerskapen ses 
nu över med målet att förenkla framtida 
val av partner samt skapa tydlighet och en 
hållbar arbetsmodell.

I början av året anordnades ett välbesökt 
givarevent vid Carl Malmsten Furniture 
Studies på Lidingö. Givarna fick en presen-
tation av den verksamhet som bedrivs och 
nya möjligheter till samarbete med  
Linköpings universitet. Flera nya avtal  
med givare har tecknats under året.
En stor omstrukturering av arbetsmodel-
len för kommunsamverkan har under hös-
ten presenterats för såväl gamla som nya 
samarbetspartner med övervägande positiv 
respons. Samverkansavtalen har utvecklats 
för att öka möjligheten för kommuners 

och vissa andra avvecklats. Vid utgången av 
2014 hade Forskarpatent 4 patent. Den 
största satsningen under året har varit ett 
patent för regenerativ medicin.

Det innovationsstödjande uppdraget

LiU Holding driver LiU:s innovationskon-
tor, InnovationskontorEtt, som arbetar 
med innovationsstöd för att kommersiali-
sera såväl forskningsresultat som övriga 
idéer från medarbetare och studenter. Idé-
erna värderas framför allt utifrån sin mark-
nadspotential. All innovations- och  
entreprenörsstödjande verksamhet vid 
Linköpings universitet är samlad i en orga-
nisation med aktiviteter på universitetets 
campusområden i Linköping och Norrkö-
ping. InnovationskontorEtts bemanning 
utgörs av 10 innovationsrådgivare.

Inom ramen för det innovationsstödjan-
de uppdraget har det under året genom-
förts ett stort antal aktiviteter. ”Sommar-
matchen” är en aktivitet som rönt stor 
framgång. I denna satsning möts studen-
ter och forskare genom att idéer som är 
sprungna ur forskningens resultat tas om 
hand av entreprenöriella studenter. Inte 
sällan leder detta vidare till bidrag i den 
nationella affärsidétävlingen Venture Cup 
och i ett par fall har det bildats bolag med 
berörda studenter som entreprenörer och i 
ledningen. Exempel på andra aktiviteter är 
Vecka 45, IPR-föreläsningar, personlig 
coachning, Mentor4Research och  
VentureArena.

InnovationskontorEtt arbetar vidare 
med riktad rådgivning och viss bidrags- 
finansiering, så kallad verifiering för till-
växt (VFT). Med detta menas att kunskap 
förs ut från de akademiska sammanhang-
en och nyttiggörs i samhället.

Företagsinkubatorn Lead vänder sig till 
entreprenörer med företag som är innova-
tiva och har potential att expandera. Lead 
ägs av Linköpings universitet och finansie-

Tabell 4.5 Resultatredovisning för Linköpings universitet Holding AB (tkr)

2012 2013 2014
Intäkter 41 173 50 456 51 823
Kostnader 43 751 51 163 51 864

Resultat  -2 578 -707 -41
Eget kapital 16 278 15 562 15 520
Avkastning på eget kapital neg. neg. neg.

Preliminära siffror för 2014.
Av eget kapital utgör 10 mnkr erhållna medel från statsbudgeten.
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näringsliv att ta del av olika verksamheter 
vid Linköpings universitet, bland annat för 
att växa kompetensmässigt. Även kommu-
ner utanför Östergötland har visat stort 
intresse och Västerviks kommun var i de-
cember först att signera ett avtal som inne-
bär stärkt samverkan mellan Västerviks 
näringsliv och Linköpings universitet. 

Övriga regionala insatser sker främst 
inom ramen för samarbetsorganisationen 
East Sweden Business Region (ESBR) vars 
intressenter utgörs av bolag där LiU ge-
nom delägarskap valt att vara aktivt. Bland 
sådana med mer omfattande verksamhet 
kan nämnas Marknadsbolaget och SICS 
East Swedish ICT AB (tidigare Santa Anna 
Research Institute). 

Inom Föreningen Universitetsholding-
bolag i Sverige, FUHS, drivs frågor som är 
gemensamma för holdingbolag och inno-
vationskontor. FUHS höstmöte genomför-
des med LiU Holding som värd. Genom 
FUHS ökar direktdialogen med utsedda 
kontaktpersoner hos Utbildnings- respek-
tive Näringsdepartementet med flera. Vi-
dare är LiU Holding mycket aktivt i 
Swedish Network for Innovation and Tech-
nology Transfer Support, SNITTS.

Inom ramen för Nyckelaktörsprogram-
met (NAP), som finansieras av VINNOVA, 
sker ett kontinuerligt samarbete med de 
universitet som ingår i programmet. NAP 
avslutas under 2015.

Spetsa AB fokuserar på att förmedla 
uppdrag till forskare och lärare vid LiU, 
som utförs under gällande bisyssloavtal. 
Spetsa har under 2014 omsatt 5 mnkr och 
ett 50-tal personer har utfört uppdrag. Un-
der 2014 har Spetsa fortsatt sitt arbete med 
en utbildning för en brasiliansk kund, i 
samarbete med universitetets strategiska 
partner Saab AB.

Nyttiggörande i siffror

Målsättningen för LiU Holding är att kun-
skap från LiU leder till nyttiggörande i det 
omgivande samhället och därmed till ökad 
tillväxt. LiU Holding styr verksamheten uti-
från ett antal operativa nyckelindikatorer:

 • inspiration: möten, besök och dialoger, 
antal individer,

 • idé: antal innovations- och affärsidéför-
slag samt projektidéer för samverkan,

 • kvalificering: antal i behov av extra re-

surser för coachning/kapital samt 
FoU-initiativ,

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

I figur 4.3 och 4.4 redovisas utfall avseende 
aktiviteter inom innovationsstöd respektive 

regional näringslivssamverkan.

Alumniverksamheten
För Linköpings universitet är det viktigt att 
behålla kontakten med före detta studenter 
(alumner) och bygga en ömsesidig relation. 
Av cirka 95 000 alumner är i dagsläget 
22 500 aktiva medlemmar i universitetets 

alumninätverk, varav 2 200 är internatio-
nella alumner. Ett led i LiU:s kvalitetsarbete 
och en viktig information till nuvarande och 
presumtiva nationella och internationella 
studenter är frågorna var och med vad 
alumnerna arbetar. De allra flesta alumner 
bor i Sverige, främst i Östergötlands och 
Stockholms län. I de övriga drygt 100 län-
derna har universitetet flest alumner i Tysk-
land, USA och Norge. 
LiU:s alumner är viktiga i arbetet med na-
tionell och internationell studentrekryte-
ring. De är även värdefulla för LiU:s kvali-
tetsarbete och för nuvarande studenter. De 
ger återkoppling på sin utbildning genom 
att sitta med i programråd och svara på en-
käter, de stöttar sin gamla utbildning ge-

Figur 4.3 och 4.4: Utöver det direkta resultatet av innovationsstödet har under 2014 cirka 340 forskningsavtal med 
externa intressenter granskats och fått stöd utifrån ett immaterialrättsligt perspektiv (intellectual property rights eller 
IPR-perspektiv).

INSPIRATION

Idégenerering

Kvalificering

Realisering

6 %

77 %

43 %

250

4 288

192

82

4 288 personer har fått höra om LiU 
samverkan och vad LiU kan  

erbjuda för samarbeten

250 externa besök  
och personliga möten

192 nya idéer/problemställningar från näringsliv  
och offentliga aktörer som förmedlats till  

studentarbeten (164) och forskararbeten (28)

82 idéer som realiserats som studentarbeten (73),  
forskningsprojekt eller forskar-/lärarkontakter (9)

INSPIRATION

Idégenerering

Kvalificering

Realisering

10 %

37 %

25 %

331

3 280

122

31

3 280 inspirationsaktiviteter för  
studenter (2 527) och personliga 

forskarkontakter (753)

331 nya idéer från studenter (212) 
och forskare (119)

122 idéer från studenter (58) och
 forskare (64) som utvecklas vidare

31 företagsbildningar och licensaffärer från 
studenter (27) och forskare (4)

Resultat 2014 Innovationsstöd

Resultat 2014 Näringslivssamverkan
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nom att komplettera undervisningen med 
ett arbetsrelaterat perspektiv, de öppnar dör-
rarna till sina arbetsplatser för studenters 
examensarbeten och praktik och delar med 
sig av sina nätverk. För att ge studenter en 
inblick i det kommande arbetslivet bjuds 
alumner tillbaka för att föreläsa, vara men-
torer och delta på mässor. I maj genomför-
des för första gången eventet Career Talks, 
där 4 alumner förde ett samtal om karriär 
och livsval inför en publik bestående av 
främst sistaårsstudenter. 

I syfte att bygga relationer anordnas årli-
gen en rad alumniträffar, nationellt och in-
ternationellt.

Figur 4.5: 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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”Insikten om LiU:s ökande konkurrensutsatthet får ett allt starkare genomslag. Internt har 
det fört med sig en ökad medvetenhet om vikten av en högkvalitativ verksamhet och  

ett starkt varumärke.” 

I detta kapitel redovisas de områden som 
är gemensamma för verksamheten vid 
Linköpings universitet.

Kvalitetsarbete
Universitetet arbetar systematiskt för att för-
bättra kvaliteten i utbildning, forskning och 
samverkan. Ett centralt hjälpmedel är kurs- 
värderingssystemet och under året har en 
arbetsgrupp fortsatt utveckla nytt sådant sys-
tem. Under 2014 startade också det nyinrät-
tade pedagogiska centrumet Didacticum sin 
verksamhet. 

Universitetskanslersämbetets (UKÄ) kva-
litetsutvärderingar har haft stor betydelse för 
universitetets interna kvalitetsarbete. Utfallet 
2011–2014 har varit bra för LiU. Fler examina 
vid LiU bedöms ha mycket hög kvalitet jäm-
fört med det nationella snittet och färre be-
döms ha bristande kvalitet.

Internationalisering
Linköpings universitet har under året 
fortsatt stärka och utveckla de utomeuro-
peiska kontakterna. Bland annat har flera 
samarbetsavtal slutits med universitet i 
Guangdongprovinsen i Kina. Kontakter 
med Brasilien, Indien och flera afrikanska 
länder har också intensifierats. Under 
året skrev LiU även en intentionsförkla-
ring med Nanyang Technological Univer-
sity i Singapore som bland annat omfattar 
gemensam doktorandutbildning, i första 
hand inom materialvetenskap. 

Rektor Helen Dannetun

Merparten av utbytesverksamheten inom 
utbildning sker dock fortfarande inom 
europeiska program. Antalet studenter 
som betalar studieavgift fortsätter att öka, 
men från en mycket låg nivå. Volymen är 
fortfarande för liten för att den fullt ut ska 
täcka kringkostnaderna.

Hållbar utveckling
I kapitlet redovisas främst de sociala och 
miljömässiga dimensionerna av hållbar 
utveckling. Ett större arrangemang inom 
arbetet för lika villkor var en nationell jäm-
ställdhetskonferens för universitet och 
högskolor. En trend är att antalet kvinnor 
inom rekrytering till utbildning och under-
visning ökar, men det rör sig om långsam-
ma förändringar.

Inom miljöområdet har nya tvärveten-
skapliga ”korsprofessurer” fått sina upp-
drag definierade under 2014. Ett nytt tema, 
Miljöförändring, bildades av det tidigare 
Tema Vatten i natur och samhälle och Cen-
trum för klimatpolitisk forskning (CSPR). 
Flera projekt kring återtillverkning har fått 
finansiering och universitetet har fått sin 
första professor i miljölogistik.

Arbete pågår för att integrera miljödi-
mensionen av hållbar utveckling i samtliga 
utbildningsprogram. Internt har bland an-
nat målet uppnåtts att 100 procent av hyr-
bilsflottan drivs med förnyelsebart bränsle 
eller el.

Kompetensförsörjning
Universitetets medarbetare består till nära 
2/3 av kärnkompetens och drygt 1/3 av 
verksamhetsstöd. Behovet av kärnkompe-
tens är fortsatt stort och rekryteringen sker 
i hård konkurrens. Målsättningen att ande-
len rekryterade professorer och lektorer 
ska vara betydligt högre än andelen befor-
drade uppfylldes under 2014. Ett nytt ledar-
program, Program för ledare inom forsk-
ning och utbildning, startade under året.

Intern styrning och kontroll
Under 2014 har de tidigare förändringar-
na vad gäller universitetets interna orga-
nisation stabiliserats och utvärderats. Det 
pedagogiska språnget, förnyelsen av uni-
versitetets utbildningar, har haft fortsatt 
hög prioritet. Implementering av en ge-
mensam budget- och uppföljningsprocess 
har påbörjats och en verksamhetsplan har 
arbetats fram. En gemensam IT-organisa-
tion har införts och en samverkanspolicy 
har beslutats, vilket bland annat innebär 
att samverkanskoordinatorer vid institu-
tionerna kommer att påbörja sitt arbete 
under 2015.
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Kvalitetsarbete

Universitetsstyrelsen fastställde i decem-
ber 2013 ”Struktur för kvalitetsarbetet vid 
Linköpings universitet för perioden 2014–
2016 avseende utbildning på grundnivå, 
avancerad nivå och forskarnivå”. En viktig 
utgångspunkt var att stödja arbetet med att 
uppnå ambitionerna i LiU:s strategikarta. 
Den nya strukturen för kvalitetsarbete tyd-
liggör organisation och ansvarsförhållan-
den för kvalitetsarbetet och ger övergripan-
de riktlinjer för att säkra och utveckla 
kvaliteten i utbildning på grundnivå, avan-
cerad nivå och forskarnivå. Under 2014 har 
samtliga fakulteter vid Linköpings univer-
sitet fortsatt arbetet med att tydliggöra och 
vidareutveckla kvalitetsarbetet inom res-
pektive fakultet. Beredningsgruppen för 
kvalitet inom utbildningen (QiU) som leds 
av prorektor (övriga deltagare utgörs av 
prodekaner för utbildning, studerande- 
representanter samt adjungerade tjänste-
män) har vid återkommande tillfällen un-
der 2014 utbytt erfarenheter kring 
kvalitetsarbete vid de olika fakulteterna. 

Universitetskanslern fick våren 2014 i 
uppdrag av Utbildningsdepartementet att 
ta fram förslag på nytt nationellt system för 
att kvalitetssäkra utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå. Det slutgiltiga försla-
get överlämnade kanslern till departemen-
tet i december 2014. Det förslag som pre-
senteras kommer med största sannolikhet 
att ställa ytterligare krav på lärosätets eget 
kvalitetssäkringsarbete, och det beslut som 
Universitetsstyrelsen fattat om struktur för 

kvalitetsarbetet kommer under 2015 behö-
va ses över i förhållande till det nya kvali-
tetssäkringssystemet på nationell nivå.

Innehållet i den nya kvalitetsstrukturen
Kursvärderingssystem är ett av det inter-
na kvalitetsarbetets mer centrala hjälpme-
del. En arbetsgrupp har under 2014 fort-
satt arbetet med att utveckla ett nytt 
sådant system. Ett antal universitetsöver-
gripande frågor har utarbetats. Varje fa-
kultet har också arbetat fram ett antal bas-
frågor som syftar till att ge svar på hur 
olika utbildningsprocesser har fungerat.  
I början av 2014 genomfördes ett antal 
workshops där studenter från samtliga 
fakulteter deltog och där frågor som ingår 
i kursutvärderingssystemet prövades. 
Målsättningen var att under 2014 också 
genomföra en första pilottestning av sys-
temet. Men då utvecklingen av den tek-
niska plattform som ska användas har  
blivit försenad så senareläggs pilot- 
testningen till våren 2015.

Studentundersökningar är ytterligare 
ett viktigt instrument i kvalitetsarbetet. 
Under 2014 har uppföljningar gjorts av 
den studentundersökning som genomför-
des 2012. Vidare har förberedelserna inför 
2015 års studentundersökning inletts. 

Rektor initierade 2013 ett pedagogiskt 
utvecklingsarbete – Pedagogiska språnget 
– vilket har fortsatt under 2014. Exempel-
vis driftsattes lärplattformen Lisam under 
2013 och vid en uppföljning i oktober 
2014 konstateras att 47 procent av samtli-

ga kurser vid LiU använder sig av Lisam.  
Vidare utlystes hösten 2013 pedagogis-

ka utvecklingsmedel vilka fördelades un-
der våren 2014. Det var 47 projektansök-
ningar som kom in, varav 7 beviljades 
medel. Det nyinrättade pedagogiska cen-
trumet Didacticum startade verksam-
heten under 2014.

Kvalitetsarbete med utgångspunkt i  
UKÄ:s system för kvalitetsgranskning

UKÄ:s kvalitetsutvärderingar har haft stor 
betydelse för Linköpings universitets interna 
kvalitetsarbete. Under 2014 har utbildningar 
inom samtliga fakulteter berörts av dessa 
kvalitetsgranskningar. Utgångspunkten i 
systemet har varit att utvärdera utbildningar-
nas resultat genom att granska hur väl stu-
denterna når de mål för aktuell examen som 
anges i Högskoleförordningen. 

I figur 5.1 redovisas det samlade resultatet 
av UKÄ:s utvärderingar av lärosätenas ut-
bildningar på grundnivå och avancerad nivå 
under perioden 2011–2014. 

Fakulteternas kvalitetsarbete –  
grundnivå och avancerad nivå

Nedan ges exempel på det kvalitetsarbete 
som Linköpings universitet driver inom  
utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå. Mycket utgår från fakulteternas arbete 
med att utveckla de olika utbildningarna. 

FILOSOFISKA FAKULTETEN. En viktig del i 
arbetet med kvalitetssäkring av utbildning 

”Under ett antal år har många av LiU:s strategiska initiativ varit koncentrerade kring 
forskningen. Samtidigt har Linköpings universitet behållit sin position som ett av landets 
främsta universitet för utbildning. Våra utbildningar har kommit mycket väl ut i nationella 
utvärderingar.”

Rektor Helen Dannetun



55Linköpings universitet årsredovisning 2014
Gemensamt för verksamheten – Kvalitetsarbete

Figur 5.1: Av de drygt 2 000 beslut som HSV/UKÄfattat i det kvalitetsgranskningssystem som gällt 2011–2014 har utfallet varit bra för LiU. Totalt har 128 examina utvärderats, varav 
23 (19 procent) har bedömts ha mycket hög kvalitet, 84 (66 procent) hög kvalitet medan 21 (15 procent) har blivit ifrågasatta. Vid jämförelse med utfallet på nationell nivå visar sig LiU:s 
sammantagna utvärderingsresultat stå sig bra. På nationell nivå har totalt 15 procent av de utvärderade examina bedömts ha mycket hög kvalitet, 59 procent hög kvalitet och 26 procent ha 
bristande kvalitet. Således har fler examina vid LiU bedömts ha mycket hög kvalitet jämfört med genomsnittet på nationell nivå och LiU har också färre examina som bedömts ha bristande 
kvalitet jämfört med det nationella genomsnittet.

på grundnivå och avancerad nivå har varit 
att tillämpa en matris för granskning av, 
och jämförelse mellan, examensmål (ut-
tryckta i högskoleförordningen) och läran-
demål (uttryckta i kursplaner). Vidare har 
fakulteten arbetat med att vidareutveckla 
en modell för kvalitetssäkring vilken har 
tagit sin utgångspunkt i det beslut om 
Struktur för kvalitetsarbete som Universi-
tetsstyrelsen fattat. Utvecklingsarbetet 
kommer att fortsätta under 2015. I det fort-
satta arbetet kommer även hänsyn att tas 
till det förslag på nytt nationellt kvalitets-
säkringssystem som universitetskanslern 
överlämnade till Utbildningsdepartemen-
tet i slutet av 2014. 

UTBILDNINGSVETENSKAP. En viktig ut-
gångspunkt för de lärarprogram som star-
tade höstterminen 2011 har varit att tydlig-
göra de olika programmens mål och verka 
för en hög måluppfyllelse, till exempel vad 
gäller lärarkompetens, kursledning, stu-
dentmedverkan och utvärdering. En cen-

tral punkt för kvalitetsarbetet är även de 
progressionsdokument som finns för varje 
program. De pekar ut programövergripan-
de mål vad gäller didaktisk och vetenskap-
lig förmåga. Progressionsdokumenten lig-
ger även till grund för kursplaneskrivning 
inom alla kurser i de olika programmen. 
Därmed blir dessa dokument vägledande 
för såväl undervisning som examination. 
Under 2014 har de kurser som nu hunnit 
ges 3 gånger utvärderats. Generellt kan sä-
gas att utfallet i samtliga fall bedöms vara 
positivt.

Beträffande Yrkeslärarprogrammet deltar 
Linköpings universitet i ett nationellt samar-
bete i syfte att höja kvaliteten inom detta pro-
gram. 

Ledningsgrupperna för Speciallärarpro-
grammet och Specialpedagogprogrammet 
arbetar med innehåll och organisation och 
finns till bland annat för att möjliggöra pro-
gression inom dessa utbildningar. För att 
bidra till en hög kvalitet i handledningen 
finns det även ett mentorsnätverk för verk-

samhetsförlagd utbildning (VFU) med semi-
narier och föreläsningar. Programmen utvär-
derades av UKÄ under 2013/2014 och fick 
betyget hög kvalitet.

Även magisterprogrammet Adult Lear-
ning and Global Change samt Magisterpro-
grammet i pedagogiskt arbete har utvärde-
rats av UKÄ och fått betyget hög kvalitet.

När det gäller Folkhögskollärarprogram-
met har det under 2014 även bedrivits ett ut-
vecklingsarbete kring de verksamhetsförlag-
da delarna av utbildningen.

MEDICINSKA FAKULTETEN. Problembase-
rat lärande (PBL) är fortsatt en viktig del i 
fakultetens utbildningar och under 
2014 har arbetet fortgått med att utbilda 
såväl nya studenter som lärare i denna me-
tod och pedagogik.

Arbetet med att utveckla den verksamhets-
förlagda utbildningen (VFU) fortsätter. Som 
ett resultat av den genomförda hemsjuk-
vårdsreformen har samarbetet med kommu-
ner ökat under året.

Fig 3.2 UK-ämbetet utvärderingar av lärosätenas grundutbildning
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I syfte att förbättra utbildningarnas kvalitet 
har 2 större arbeten fortsatt under året. Det 
ena handlar om att förändra läkarutbildning-
en, bland annat genom nya kurser och att 
delar av utbildningen decentraliseras. Det 
andra handlar om ett förändrat innehåll av-
seende interprofessionellt lärande.

TEKNISKA FAKULTETEN. Kvalitetsarbetet 
har under det gångna året präglats av upp-
följningarna av de examenstillstånd som 
blev ifrågasatta av UKÄ:s utvärderingar 
2013, och att generellt utarbeta system för 
att säkra måluppfyllelsen av examensarbe-
tet. De 4 nämnder som har ansvaret för de 
ifrågasatta examenstillstånden har under 
året genomfört konkreta åtgärder för att 
säkra att samtliga examensmål uppfylls för 
de examina som varit ifrågasatta. Åtgärds-
planer har arbetats fram och sänts in till 
UKÄ. För att ytterligare säkerställa 
måluppfyllelser har en checklista, gemen-
sam för hela fakulteten, tagits fram för 
stödja arbetet med att säkra måluppfyllel-
serna i examensarbetena på grundnivå och 
avancerad nivå. Parallellt med detta arbete 
har uppföljningar gjorts även för att säker-
ställa måluppfyllelser i det nyligen införda 
examensarbetet på kandidatnivå för civilin-
genjörsutbildningarna.

Arbetet har även fortsatt för att utveckla 
den systematiska uppföljningen av kvalitets-
arbetet enligt den nyligen tagna handlings-
planen för detta.

Fakulteternas kvalitetsarbete –  
utbildning på forskarnivå

År 2012 fattade rektor vid Linköpings uni-
versitet beslut om att bilda Forum för ut-
bildning på forskarnivå som ska vara en 
samverkansyta där frågeställningar som är 
gemensamma för fakulteterna kan be-
handlas. Där ska även angelägna frågor 
som rör utbildning på forskarnivå för uni-
versitetet som helhet diskuteras. Forumet 
kan sägas ha en rådgivande funktion till 
fakultetsstyrelser och områdesstyrelsen för 
utbildningsvetenskap och också till rektors 
strategiska råd för utbildning (LRU). 

När det gäller utbildning på forskarnivå 
är mycket av innehållet i kvalitetsarbetet 
gemensamt för fakulteterna vid Linkö-
pings universitet. Det gäller till exempel 
inrättandet av forskarstudierektorer och 
planer och uppföljningar som är relaterade 

till den doktorandundersökning som före-
kommer vartannat år. Då det gäller dokto-
randerna är arbetet främst inriktat på olika 
aspekter av deras arbetsmässiga och socia-
la situation och även på karriärplanering. 
Vidare tar fakulteterna ansvar för frågor 
som exempelvis berör publiceringsstrate-
gier, internationalisering och de centrala 
framtidsfrågor som forskningsmiljöerna ser.

UKÄ planerar att 2015 börja utvärdera 
forskarutbildningen vid landets lärosäten. 
Med anledning av den kommande utvärde-
ringen har fakulteterna påbörjat ett förbe-
redelsearbete.
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Linköpings universitet har under året fort-
satt sitt arbete med att stärka och utveckla 
de utomeuropeiska kontakterna. 

I början av 2014 ledde rektor en delega-
tion till Guangdongprovinsen i Kina och 
ett antal nya utbytesavtal slöts med univer-
sitet i Guangzhou, Macao och Hongkong. 
Som ett direkt resultat av resan skrev Lin-
köpings universitet och Guangzhou Uni-
versity i slutet av året en intentionsförkla-
ring för att etablera ett gemensamt 
forskningscentrum inom Sustainable  
Urban Development. Ambitionen är att det-
ta centrum ska vara i drift senast i juni 2016.

I Singapore har Linköpings universitet 
ett omfattande samarbete inom både ut-
bildning och forskning med Nanyang 
Technological University som leds av Bertil 
Andersson, tidigare rektor vid LiU. Univer-
sitetet är LiU:s enskilt viktigaste utbytes-
partner. Under året skrev de båda universi-
teten en intentionsförklaring om att 
utveckla gemensam forskarutbildning, i 
första hand inom materialvetenskap. På 
sikt kan även andra ämnen bli aktuella.

Kontakterna med Brasilien har intensi-
fierats under året. Inte mindre än 4 brasili-
anska universitetsrektorer besökte under 
hösten Linköpings universitet. Nya avtal 
har skrivits med flera universitet och LiU 
har fortsatt utveckla sitt engagemang i det 
svensk-brasilianska FoU-centret CISB 
(Centro de pesquisa e inovacao Sueco-Bra-
sileiro).

Universitetets afrikanska kontakter har 
också fortsatt att utvecklas och LiU är 

bland annat engagerat i att tillsammans 
med afrikanska forskare starta kontinen-
tens första peer-review-tidskrift inom om-
rådet vuxenutbildning/livslångt lärande. 

LiU har under året också blivit medlem i 
Nordic Centre India, ett nätverk för de stör-
re universiteten i Norden, med ambitionen 
att stärka forsknings- och utbildningssam-
arbetet med Indien. Av tabell 5.1 framgår 
de universitet som LiU tecknat samver-
kansavtal med under 2014.

Inom Europa har universitetet intensi-
fierat samverkan inom European Consorti-
um of Innovative Universities – ECIU. Mer 
om detta i årsredovisningens kapitel 4, om 
samverkan.

Internationell mobilitet – personal 

Internationella samarbeten och kontakter 
är en vital del av en dynamisk universi-
tetsmiljö. Universitetets medarbetare ge-
nomför varje år drygt 3 000 utrikesresor, 
flertalet kortare resor och konferensdelta-
gande.

Tabell 5.2 visar antalet lärare och forska-
re som vistats en tid vid annat lärosäte för 
forsknings- och undervisningssamarbete, 
samt antalet inresande av samma skäl. 
Som synes är det vistelser kortare än 2 må-
nader som dominerar och antalet utresan-
de är betydligt större än antalet inresande.

Internationell mobilitet genom utbytesavtal

Varje år deltar knappt 600 LiU-studenter 
i den avtalsbaserade utbytesverksam-
heten. Oftast handlar detta om 1 eller 2 

terminers studier vid något av LiU:s part-
neruniversitet. Samtidigt kommer det 
nästan dubbelt så många utbytesstuden-
ter till Linköping (figur 5.2).
 Basen för denna omfattande verksam-
het är utbytesavtal med cirka 500 univer-
sitet i över 50 länder (tabell 5.3). Då avta-
len ofta kan ligga på fakultetsnivå handlar 
det om över 800 avtal. Under året avsluta-
des ett 70-tal inaktiva avtal, en medveten 
strategi för att kunna garantera bästa möj-
liga kvalitet för de studenter som väljer att 
komma till Linköpings universitet.

Gemensamt för verksamheten – Internationalisering

”Tänk vilka fantastiska möjligheter det finns för dagens studenter att plugga utomlands. 
Linköpings universitet har utbytesavtal med 500 universitet i över 50 länder. Internationali-
sering bidrar till ökad kvalitet både inom utbildning och forskning och våra internationella 
studenter ger oss genomgående ett mycket gott betyg.”

Rektor Helen Dannetun
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de utresande studenterna, men fördelning-
en återspeglar fördelningen i studentpopu-
lationen som helhet.

Av tabell 5.5 framgår att merparten av 
utbytesverksamheten sker inom de euro-
peiska utbytesprogrammen. Dock har där 
skett en mycket marginell ökning av anta-
let utresande under de senaste 5 åren och 
antalet inresande har minskat. Helt i linje 
med universitetets strävan att utveckla de 
utomeuropeiska kontakterna har utbytes-
verksamheten med länder utanför EES dä-
remot ökat med drygt 30 procent under 
samma period.

Men det kan också konstateras att oba-
lansen i utbytet i stort sett är koncentrerad 
till EU-programmen där det går 8 inresan-
de på 3 utresande. När det gäller länder ut-
anför EES råder en god balans.

Tillgång på engelskspråkig utbildning styr 
utbytesströmmarna

Att det finns ett rikt kursutbud på engelska 
är avgörande för universitetets förmåga att 
attrahera utbytesstudenter. Många pro-
gram kan i dag erbjuda en sammanhäng-
ande termin med kurser på engelska. Filo-
sofiska fakulteten tog under året ett 
principbeslut om att ett utbildningspro-
gram som vill teckna nya utbytesavtal mås-
te kunna erbjuda detta. Ett inte sällan rela-

Gemensamt för verksamheten – Internationalisering

Största utbytesländerna

Att det är de stora folkrika europeiska na-
tionerna Tyskland, Frankrike och Spanien 
som dominerar både när det gäller in- och 
utresande är föga förvånande, se tabell 5.4. 
Mer noterbart är att den lilla stadsstaten 
Singapore, med 5,4 miljoner invånare, är 
den största icke-europeiska utbytesnation-
en. Under senare år har universiteten i 
Singapore satsat mycket konsekvent på 
internationalisering och LiU har som 
nämnts ett omfattande samarbete inom 
både utbildning och forskning med  
Nanyang Technological University.

Bättre balans i utomeuropeiska avtal

I tabell 5.5 visas utvecklingen av utbytesverk-
samheten, såväl in- som utresande. Sett över 
en längre period har det varit en stadig ök-
ning åt bägge håll. De senaste 3 åren har an-
talet inresande planat ut samtidigt som anta-
let utresande fortsatt öka (figur 5.2). Detta 
ligger i linje med universitetets strävan att 
hjälpa fram och stimulera de egna studenter-
na till en internationell upplevelse och att nå 
en bättre balans i utbytet bland annat genom 
att inte förnya avtal som saknar förutsätt-
ningar att generera ett ömsesidigt utbyte. 
Intresset att delta i utbytesstudier är lika 
stort bland kvinnor och män. Som framgår 
av tabell 5.5 är det något fler kvinnor bland 

tivt begränsat utbud av engelskspråkig 
undervisning hos flera partneruniversitet är 
också en viktig del av förklaringen till att inte 
fler av de svenska studenterna åker iväg. 

Det finns en stor efterfrågan från Linkö-
pings universitets egna studenter om fler 
utbytesplatser i engelskspråkiga länder. 
Detta är emellertid inte helt lätt att till- 
mötesgå. Universiteten i Storbritannien, 
USA och Australien har problem med att 
få till stånd balanserade utbyten, ”alla” vill 
komma dit och de har ännu svårare än  
Sverige att få ut sina studenter. Man är där-
för ofta mycket restriktiv när det handlar 
om utbytesavtal.

Free movers

De drygt 600 utresande studenterna ger 
ingen total bild av hur många LiU-studen-
ter som söker sig till universitet utom-
lands för att bedriva en del av sina studier. 
Det finns flera tecken som tyder på att en 
växande grupp söker sig utomlands som 
free movers (internationellt rörliga stu-
denter som inte studerar inom ramen för 
utbytesavtal). Det sker inte minst till uni-
versitet i USA och Australien, där som 
nämnts universitetet inte kan möta stu-
denternas efterfrågan på utbytesplatser. 
Det finns inga tillförlitliga data angående 
hur många detta rör sig om och det är 

Danmark University of Greenland, Nuuk
Finland Novia University of Applied Sciences, Vaasa,  

 Turku, Raseborg and Jakobstad
Nederländerna Radboud University, Nijmegen
Norge Oslo and Akershus University College of  

 Applied Sciences
Portugal Universidade de Lisboa, Técnico Lisboa
Storbritannien Northumbria University, Newcastle upon Tyne

Sheffield Hallam University
Turkiet Balikesir University
Tyskland Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Universität Karlsruhe

Brasilien Centro Universitário da FEI, São Bernardo do Campo
Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos
Universidade Federal do Rio do Janeiro
Universidade Federal do ABC, Santo André

Kanada University of the Fraser Valley, Abbotsford 
University of Regina

Kenya Kisii University
Kina Hong Kong Polytechnic University

Beijing Normal University
Guangzhou University

Kina/Macao  University of Macao
Mexiko Universidad Autonoma de San Luis Potosi
Singapore National Institute of Education, Singapore (autonomous  

 institute of Nanyang Technological University)
Tanzania   Afrikan Institute for Mathematical Sciences

University of Dar es Salaam
Uganda Makerere University, Kampala
USA Rutgers University, New Brunswick, New Jersey 

Tabell 5.1 Nya partneruniversitet 2014

Inom Europa Utom Europa

Land Lärosäte Land Lärosäte
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Tabell 5.4 Största utbytesländerna 2013–2014

Utresande studenter Inresande studenter

Plats Land Totalt Kvinnor Män Plats Land Totalt Kvinnor Män

1 Tyskland 71 35 36 1 Tyskland 241 85 156
2 Frankrike 67 42 25 2 Frankrike 222 77 145
3 Spanien 57 41 16 3 Spanien 107 49 58
4 Storbritannien 43 24 19 4 Singapore 54 20 34
5 Singapore 41 19 22 5 Kina 37 22 15
6 USA 26 13 13 6 Tjeckien 36 15 21
7 Sydkorea 24 8 16 7 USA 35 19 16
8 Kina 21 8 13 8 Österrike 34 9 25
9 Japan 18 3 15 9 Taiwan 30 16 14
10 Nederländerna 15 6 9 10 Italien 29 9 20

Tabell 5.5 Studentutbyte inom EU-program samt övriga program och avtal

2011/2012 2012/2013 2013/2014

Totalt Kvinnor % Män % Totalt Kvinnor % Män % Totalt Kvinnor % Män %

EU-program Ut 371 50 50 361 53 47 324 58 42

In 896 37 63 888 41 59 805 39 61

Övriga program och avtal Ut 203 51 49 214 53 47 264 49 51
In 231 47 53 235 51 49 277 53 47

Totalt Ut 574 50 50 575 53 47 588 54 46
In 1 127 39 61 1 123 43 57 1 082 42 58

varav utanför EES Ut 199 50 50 213 50 50 256 48 52
In 242 45 55 247 49 51 285 53 47

EU-program innehåller uppgifter om Erasmus, Erasmuspraktik och Comenius. Övriga program och avtal: innehåller uppgifter om Nordplus, 
Linnaeus-Palme, MFS, VFU,SWB och bilaterala avtal. I uppgifterna ingår ej Erasmus Mundus, Erasmus IP samt free movers.  

Tabell 5.2  Internationell personalmobilitet

Utresande Inresande

Upp till  
2 månader

Minst  
2 månader

Upp till  
2 månader

Minst  
2 månader

Doktorander 108 26 49 9

Lärare 182 17 38 32
Postdoktorer 12 6 18 2
Teknisk och administrativ personal 9 0 0 2
Övriga 0 4 0 0
Totalt 311 53 105 45

Tabell 5.3 Avtal om studentutbyte 2009/2010–2013/2014

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Antal länder 49 49 51 57 55
Antal universitet 480 467 491 491 503
Antal avtal 782 751 866 837 807

med säkerhet en väsentligt mindre grupp 
än andelen utbytesstudenter. 

När det gäller inresande free movers är 
den största gruppen internationella mas-
terstudenter. Antal nybörjare på de inter-
nationella masterprogrammen framgår 
av tabell 5.6, av dessa har dock cirka 
30 procent en svensk bakgrund. Det totala 
antalet inresande free mover-studenter 
under läsåret 2013/14 var 812.

Antalet betalande studenter
Antalet studenter som betalar studieavgift 
fortsätter att öka, se tabell 5.7, men det är från 
en mycket låg nivå och volymen är fortfaran-
de alltför liten för att den fullt ut ska täcka 
kringkostnader främst i form av marknads-
föring. För att nå dit behövs 200 studieav-
giftsskyldiga helårsstudenter, läsåret 
2013/14 var de 91. 

Den indiska gruppen är den enskilt största 
bland de betalande studenterna, men det 
finns ingen grupp som är dominerande. De 
70 nybörjarna hösten 2014 kommer från ett 
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30-tal länder. Uppenbart är att när det gäller 
studenter från utpräglade låginkomstländer 
spelar Svenska Institutets heltäckande sti-
pendier (täcker både avgift och uppehälle) en 
helt avgörande roll för att studier vid Linkö-
pings universitet (och i Sverige som helhet) 
ska vara en möjlighet för dessa. Närmare 
40 procent av de nya studenterna hösttermi-
nen 2014 var studenter från dessa länder och 
alla hade denna typ av stipendier. De bidrar 
på ett väsentligt sätt till att bredda samman-
sättningen i den internationella studentgrup-
pen vid universitetet. Inför 2015 kommer 
Svenska Institutet av budgetskäl endast att 
kunna fördela ett fåtal stipendier i hela lan-
det. Det kommer med all sannolikhet att 
innebära väsentligt färre betalande studenter 
höstterminen 2015 och det blir studenter 
från väsentligt färre länder.

Införandet av studieavgifter har först och 
främst krävt en volymmässig anpassning 
och en uppbyggnad av marknadsförings- 
resurser, men det har också påverkat den 
kontinuerliga översynen av programutbud 
och programstruktur.

Det finns en växande insikt om behovet av 
ett mer varierat produktutbud, men så länge 
det är en volymmässigt marginell verksam-
het är incitamenten för att utveckla dessa be-
gränsade. Grunden har dock lagts för att 
teckna så kallade study abroad-avtal som är 
en form av beställd utbildning för universitet 
i tredje land och för studier som inte leder till 
examen vid Linköpings universitet.

Det som inte minst har aktualiserats är 
betydelsen av arbetsmarknadskoppling. 
Uppfattningen om värdet på arbetsmarkna-
den är oftast avgörande för om en student 
ska vara villig att betala studieavgift eller inte. 
Initiativ har tagits för att stärka universitetets 
karriärcentrum och dess arbete med interna-
tionella studenter och ett särskilt mentorpro-
gram har skapats.

Gott betyg från de internationella studenterna

Linköpings universitets attraktivitet för 
utbytesstudenter och free movers kan 
också ses som ett mycket gott betyg till 
kvaliteten på undervisningen. På samma 
sätt som ”peer review” är ett centralt kvali-
tetsinstrument inom forskningen funge-
rar det också när det gäller internationell 
attraktionskraft inom utbildningen. Stu-
denter väljer i mycket hög grad utbytesu-
niversitet eller free mover-destination uti-

från vad kamrater och landsmän kan 
berätta. Det finns otaliga undersökningar 
som bekräftar att det är viktigt att lärosätet 
kan tillhandahålla god information, men 
det avgörande är vad ens kamrater, ens 
”peers”, säger. Och de internationella stu-
denterna ger överlag Linköpings universi-
tet ett mycket gott betyg. Brittiska I-Gra-
duate genomför varje år en internationell 
studentbarometer som besvaras av cirka 
150 000 internationella studenter i fler än 
20 länder. Här har LiU 3 år i rad fått 
mycket höga betyg för den totala student-
upplevelsen. Framför allt är detta ett verk-
tyg som hjälper universitetet att fortsätta 
utveckla sitt bemötande av de internatio-
nella studenterna.

Relationen med Migrationsverket
Linköpings universitet har ett gott samarbete 
med Migrationsverket, både lokalt och cen-
tralt, genom att LiU är representerat i Forum 
för internationalisering, en arena där centra-
la aktörer i form av myndigheter, departe-
ment och lärosäten kan mötas. 

Men även om samarbetsklimatet är gott 
är det ytterst besvärande att Migrations-
verket är så överbelastat av inkommande 
flyktingärenden att handläggningstiderna 

Tabell 5.7  Avgiftsskyldiga studenter

Termin ht 2012 ht 2013 ht 2014

Totalt Totalt Totalt Kvinnor Män

Antagna 260 256 286 104 182
Registrerade 36 62 70 25 45

varav studieavgiftsskyldiga utan stipendier 15 17 37 10 27
varav studieavgiftsskyldiga med stipendier 21 45 33 15 18

För år 2012–2013 finns inte könsbestämd statistik att tillgå.

Tabell 5.6  Internationella masterstudenter

Termin ht 2010 ht 2011 ht 2012 ht 2013 ht 2014

Sökande 16 145 2 648 1 487 1 593 1 465

kvinnor 542

män 923

Antagna 1) 1 438 389 539 770 804

kvinnor 391

män 413

Registrerade 679 188 268 353 365

kvinnor 195

män 170

1) Antagningsstatistiken för 2013 och 2014 avser totalt antal antagna, d v s även efterantagna. Antagningsstatistiken för 2010–2012 avser 
antagna efter urval 2 (inga efterantagna). För år 2010–2013 finns inte könsbestämd statistik.

för andra ärenden som visa och förnyade 
uppehållstillstånd blir orimligt långa (upp 
till 6–7 månader). Internationella studen-
ter och personal kan under den tiden i 
princip inte lämna landet. Inte minst dok-
torander, där medverkan i internationellt 
samarbete, konferenser och symposier är 
en vital del av utbildningen, kan drabbas 
hårt av detta. 

Gemensamt för verksamheten – Internationalisering
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Hållbar utveckling

Vid Linköpings universitet ska utveckling-
en vara hållbar ur såväl ett ekonomiskt och 
socialt som ekologiskt perspektiv. I detta 
avsnitt redovisas främst den sociala dimen-
sion som rör jämställdhet och genusrelate-
rade frågor och det ekologiska perspektivet 
för universitetets verksamhet. Den ekono-
miska hållbarheten framträder framför allt 
i den finansiella delen av årsredovisningen 
och ytterligare aspekter på den sociala håll-
barheten skymtar fram på flera håll, främst 
i kapitlen som rör grundutbildning och 
kompetensförsörjning.

Arbetet för lika villkor – åtgärder för att 
främja jämställdhet och mångfald
För att nå målet lika villkor arbetar Linkö-
pings universitet med jämställdhet och ge-
nus; etnisk och religiös mångfald; tillgäng-
lighet och delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning; sexuellt likaberätti-
gande samt för likvärdig behandling oav-
sett ålder eller könsidentitet/-uttryck. Ar-
betet gäller även övrig kränkande sär- 
behandling. Det förebyggande arbetet sker 
både centralt och på institutioner och an-
dra enheter. Vid LiU finns en strategi- 
grupp för lika villkor och 4 resursgrupper, 
varav en för jämställdhet.

Under 2014 har lika villkorsfrågor bland 
annat ingått i chefsutbildningar, högskole-
pedagogiska utbildningar, utbildningar för 
studentkårsstyrelser samt i utbildningar 
för internationella masterstudenter, nyan-
ställda och faddrar. Bland större arrange-
mang under året kan nämnas en nationell 
jämställdhetskonferens för universitet och 
högskolor med tema erfarenheter och ett 
seminarium om diskriminering och norm-

kritik för LiU och andra myndigheter i re-
gionen. Fler arrangemang genomfördes i 
samarbete med Forum för genusvetenskap 
och jämställdhet vilka beskrivs nedan. Un-
der 2014 har utbildnings- och informa-
tionsinsatserna nått cirka 500 anställda 
och cirka 3 000 studenter. Det är något  
färre anställda men fler studenter än  
tidigare år. 

Medel för att integrera lika villkor i verk-
samheten användes under 2014 till ett 
långsiktigt projekt kring breddad rekryte-
ring vid den centrala studievägledningen 
och ett enstaka arrangemang om lika vill-
kor vid fakultetskanslierna. I syfte att lyfta 
frågor kring sexuell läggning och köns- 
identitet (HBTQ-frågor) har lika villkors- 
organisationen erbjudit så kallade fika-
rumsdiskussioner vilket för första gången 
har genomförts vid 2 avdelningar. 

Under året publicerades foldern ”På tal 
om lika villkor på Linköpings universitet: 
Statistik gällande anställda och studenter 
2012” och Diskrimineringsombudsman-
nen konstaterade efter granskning av LiU:s 
Strategi och handlingsplaner för lika vill-
kor 2013 och 2014 att arbetet med aktiva 
åtgärder enligt 3 kap. 14-16 §§ DL 
(2008:567) lever upp till lagkraven. 

Jämställdhetsarbete

Linköpings universitet bedriver ett omfat-
tande arbete med jämställdhet i fokus. 
Universitetet har ett särskilt samarbetsor-
gan, Forum för genusvetenskap och jäm-
ställdhet (nedan kallat Forum), och univer-
sitetets fakulteter har också särskilda 
genuslektorer.

Forum för genusvetenskap och jämställdhet

Forum för genusvetenskap och jämställd-
het är ett organ som är direkt underställt 
rektor och består av representanter för uni-
versitetets fakulteter. Huvuduppgiften är 
att utgöra en länk mellan forskning och 
jämställdhetsarbete. Arbetet bedrivs ge-
nom att skapa kontaktytor för universitetets 
forskare, lärare, anställda och studenter. 

Forum anordnar också seminarier och 
offentliga föredrag i aktuella ämnen kring 
jämställdhet och genus och medverkar i 
flera av universitetets utåtriktade aktivite-
ter, inte minst för studenter.

Representanter för Forum är dessutom 
medlemmar i de universitetsnätverk som 
tar upp jämställdhets- och genusfrågor på 
nationell nivå.

Genuslektorer

Linköpings universitet arbetar aktivt med 
att integrera genusperspektiv i utbildning-
en på grundnivå och avancerad nivå. Det 
finns genuslektorer på varje fakultet som, 
inom ramen för cirka 25 procent av sin an-
ställning, långsiktigt arbetar med att öka 
medvetenheten och kunskapen om genus-
perspektiv i grundutbildning och utbild-
ning på forskarnivå. I uppdraget ingår att 
utveckla pedagogiska modeller för beståen-
de arbete med jämställdhets- och genus- 
aspekter. Genuslektorerna arbetar inom 
sin egen fakultet, men genomför eller del-
tar även i universitetsgemensamma aktivi-
teter. De är aktiva såväl nationellt som in-
ternationellt.

”Tema Miljöförändring är en ny plattform för miljöforskning och utbildning. Den innebär en 
vidareutveckling av den starka tradition av tvärvetenskapliga miljöstudier som har genomsyrat 
Tema Vatten i natur och samhälle sedan 1980 och Centrum för klimatpolitisk forskning sedan 
2004. Genom Tema Miljöförändring vidareutvecklas och profileras dessa studier i relation till 
den samtida miljövetenskapliga och miljöpolitiska utvecklingen.”

Rektor Helen Dannetun
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Genusforskning – Tema Genus

Tema Genus är en tvärvetenskaplig och te-
matisk organisation för genusforskning vid 
Filosofiska fakulteten. Tema Genus är ett av 
Sveriges ledande centrum för genusforsk-
ning. För att tillgodose behovet av genusper-
spektiv i utbildningen på såväl grundnivå 
som avancerad nivå samverkar Tema Genus 
med Forum för kvinnoforskning och genus-
vetenskap. Forskning och utbildning inom 
Tema Genus sätter fokus på betydelsen av 
genus i kultur, samhälle, ekonomi, teknologi 
och vetenskap med utgångspunkt i disciplin- 
överskridande teori- och metodperspektiv. 
Aktuella forskningsinriktningar är: Genus 
och kultur; Genus, ekonomisk förändring 
och organisation; Genus och kunskapspro-
duktion inom medicin, teknik och naturve-
tenskap; Posthumanistiska genusstudier; 
Zoontologi. 

Fördelningen kvinnor och män inom utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå

Arbetet med att uppnå jämnare könsför-
delning är långsiktigt. Fördelningen av 
kvinnor och män på universitetets utbild-
ningar påverkas endast till viss del av insat-
ser som universitetet gör. Linköpings uni-
versitet är beroende av insatser som gjorts 
tidigare, inte minst inom ramen för grund-
skola och gymnasieskola. Samtidigt har 
universitetet ett eget ansvar att påverka ut-
vecklingen. Det sker genom ett antal åtgär-
der som främst tar sikte på rekryteringen 
till utbildningen på grundnivå. 

Den siffermässiga redovisningen av 
män och kvinnor finns i kapitel 2, Utbild-
ning på grundnivå och avancerad nivå. Av 
redovisningen framgår att antalet kvinnor 
och män på universitetets utbildningar på 
grundnivå och avancerad nivå i genom-
snitt är ganska jämnt, 52 respektive 48 pro-
cent. Det är först när detta genomsnitt 
bryts ned på fakultetsområden som skill-
naderna i könsfördelningen blir synliga. 
Detta gör att de skilda fakultetsområdena 
har helt olika förutsättningar när det gäller 
att arbeta med jämställdhetsfrågorna även 
om de grundläggande betingelserna för 
arbetet är gemensamma. 

Andelen kvinnor och andelen män i ut-
bildningen har förändrats obetydligt under 
en 10-årsperiod. Detta gäller även om man 
bryter ned siffrorna på fakultetsområden. 
En långsam trend tycks vara att andelen 

kvinnor ökar, även i utbildningar som är 
kvinnodominerade, men det rör sig om 
någon eller några enstaka procentenheter. 
För universitetets del styr fördelningen 
kvinnor och män i det underliggande skol-
systemet i mycket hög grad hur fördel-
ningen blir inom de olika utbildningsom-
rådena.

En större andel kvinnor än män tar ut 
examen, 56 respektive 44 procent. Detta 
förhållande avspeglar sig också om man 
använder helårsprestationer som bas för 
jämförelsen. Där är förhållandet kvinnor 
och män 55 procent respektive 45 procent. 
Det synes alltså som om kvinnor presterar 
något bättre när det gäller studieresultaten.

Satsningen på genuslektorer, som samt-
liga fakultetsområden gör, är sett ur ett ge-
nusperspektiv betydelsefull för den lång-
siktiga utvecklingen av universitetets 
utbildningar. Linköpings universitet har 
också gjort en medveten satsning på att 
utforma könsneutralt informationsmateri-
al till de sökande. En annan satsning är att 
lansera manliga förebilder i kvinnodomi-
nerade utbildningar och kvinnliga förebil-
der i mansdominerade.

Fördelningen kvinnor och män inom  
utbildning på forskarnivå

Även fördelningen mellan kvinnor och 
män i utbildning på forskarnivå är jämn, 
men här finns det totalt sett en övervikt för 
män: 53 procent män respektive 47 procent 
kvinnor. Denna skillnad finns för samtliga 
vetenskapsområden. Samma fördelning 
återfinns när man betraktar nyantagning-
en och det återspeglar sig också i examens-
statistiken. 

Universitetet arbetar medvetet med ge-
nusfrågor även när det gäller utbildning på 
forskarnivå, bland annat har det gjorts in-
satser inom ramen för de karriärprogram 
universitetet upprättat. Även för utbild-
ning på forskarnivå har genuslektorernas 
arbete stor betydelse. Forum för genusve-
tenskap och jämställdhet arbetar också 
med att knyta ihop insatserna för studeran-
de på olika nivåer, inte minst för de stude-
rande på forskarnivå.

Fördelningen kvinnor och män  
inom medarbetarområdet

Totalt sett har universitetet en jämn fördel-
ning mellan kvinnor (51 procent) och män 

(49 procent). Sett över lång tid har andelen 
kvinnor ökat, men förändringarna är lång-
samma. För olika personalkategorier ser 
fördelningen mellan kvinnor och män oli-
ka ut. Lärarpersonalen består av 39 procent 
kvinnor och 61 procent män, medan för-
hållandet är det omvända för teknisk och 
administrativ personal: 68 procent kvin-
nor respektive 32 procent män. 

De rekryteringar av lärarpersonal som 
universitetet har gjort de senaste åren pe-
kar på att förändringar kommer att ske i 
lärargruppen, men det är långsamma för-
ändringar. Andelen kvinnliga professorer 
ökade från 20 procent 2011 till 22 procent 
2013. Rekryteringen av nya professorer an-
tyder att denna andel kommer att öka de 
närmaste åren. När det gäller övriga lärar-
grupper är utvecklingen mera osäker, det 
finns samlad statistik över lektorer (motsv.) 
och några andra lärarkategorier, men inte 
någon helhetsbild.

På universitetets ledande befattningar 
(rektor, prorektor, dekaner och prefekter) 
var under 2013 andelen kvinnor 32 procent 
och andelen män 68 procent vilket mot-
svarar fördelningen i lärargruppen. För att 
hålla frågor om kvinnors ledarskap aktuel-
la deltar chefer vid universitetet i de ledar-
skapsseminarier med fokus på kvinnliga 
akademiska ledare som anordnas av Sveri-
ges universitets- och högskoleförbund, 
SUHF.

Hållbar utveckling ur miljöperspektiv
Linköpings universitet arbetar aktivt med 
miljödimensionen av hållbar utveckling ge-
nom utbildning, forskning, samverkan och 
det interna miljöarbetet. 

Forskning med miljöperspektiv

Forskning inom miljöområdet bedrivs vid 
alla fakulteter. Den miljörelaterade forsk-
ningen och samarbetet mellan institutio-
ner och avdelningar kring miljörelaterade 
frågor vid Linköpings universitet är omfat-
tande. Utmärkande för Linköpings univer-
sitets miljöforskning är helhetssynen och 
systemtänkandet.

Vid universitetet bedrivs såväl tvärveten-
skaplig som disciplinär forskning inom 
hållbar utveckling i ett stort antal forskar-
grupper. LiU Sustainable samlar cirka 300 
forskare från universitetets 4 fakulteter. 
Dessa samverkar i problembaserade, tvär-
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vetenskapliga projekt över fakultetsgränser-
na och tillsammans med offentliga och pri-
vata samarbetspartners. Under 2014 har 
arbetet med att definiera uppdrag för nya 
tvärvetenskapliga ”korsprofessurer” över fa-
kultetsgränserna pågått. En inledande ”jam 
session” med regionala företag och offentliga 
aktörer hölls i januari varefter fördjupade 
diskussioner med flera aktörer hållits.

Vid Institutionen för Tema bedrivs tvär-
vetenskaplig och samhällsrelevant forsk-
ning över disciplingränserna. Tema Miljö-
förändring (Tema M) är en plattform för 
samhällsaktuell, problemorienterad och 
kritiskt tolkande miljöforskning och ut-
bildning. Tema M bygger vidare på den 
starka tradition av tvärvetenskapliga miljö-
studier som har genomsyrat Tema Vatten i 
natur och samhälle (Tema V) sedan 1980 
och Centrum för klimatpolitisk forskning 
(CSPR) sedan 2004. Genom Tema M vida-
reutvecklas och profileras dessa studier i 
relation till den samtida miljövetenskapli-
ga och miljöpolitiska utvecklingen. Under 
hösten 2014 genomfördes den första dis-
tinguished lecture i samband med att det 
reviderade temat lanserades. Under hösten 
har forskningsanslag beviljats från bland 
annat Formas.

CSPR firade 10-årsjubileum i maj 2014 
med bland annat symposiet ”Climate go-
vernance in the post-Copenhagen era: New 
directions in policy practice and scho-
larship”. CSPR bedriver tvärvetenskaplig 
klimatforskning inom 4 områden: anpass-
ning och sårbarhet; klimatpolitik och håll-
bar utveckling; markanvändning och ener-
gi samt kunskap och kommunikation.  

CSPR-forskarna har tillsammans fått 
anslag på 11 mnkr från bland andra Formas 
och Energimyndigheten för perioden 
2012–2016. Förutom en fortsatt hög publi-
ceringstakt, blev CSPR under 2014 ett cen-
trum vid Tema-institutionen. 

Inom Institutionen för ekonomisk och 
industriell utveckling (IEI) bedrivs miljö-
forskning framför allt på avdelningarna 
Industriell miljöteknik, Energisystem, In-
dustriell produktion samt Logistik. Forska-
re vid IEI har inlett en dialog med Guangzhou 
University Town, ett universitet i Guangzhou 
i Kina, för att bygga ett laboratorium för 
hållbar stadsutveckling. 

IEI har beviljats medel och leder 2 stycken 
VINNOVA-finansierade projekt kring åter-

tillverkning. Projekten har en finansiering 
på närmare 10 mnkr på 3 år. Under hösten 
har Avdelningen för industriell produktion 
fått ett EU-projekt beviljat för att stimulera 
återtillverkningsindustrin i Europa. Pro-
jektet löper under 2 år och heter European 
Remanufacturing Network (ERN).

Projektet CAREER, som leds av Tema 
Teknik och social förändring (Tema T) i 
samarbete med IEI, syftar bland annat till 
att överbrygga och minska glapp mellan 
företag och forskare vad avser praktiskt 
respektive vetenskapligt grundad kunskap 
om energieffektivisering, energisparande 
och renoveringsprojekt. De nya kunska-
perna från projektet ska bland annat kun-
na utnyttjas i renovering av de stora  
miljonprogramsområdena.

I januari 2014 anordnade Institutionen 
för ekonomisk och industriell utveckling 
(IEI) och Cleantech Östergötland det årliga 
miljöteknikminglet. Årets miljöteknik-
mingel vad det 9:e i ordningen och gick av 
stapeln under E-week. 

Forskarskolan Program Energisystem 
(PES) är ett tvärvetenskapligt samarbete 
mellan 5 forskningsavdelningar vid 4 uni-
versitet och högskolor. Det grundläggande 
målet är att utveckla ny kunskap som möj-
liggör långsiktig utveckling mot hållbara 
och resurshushållande energisystem. Av-
delningen för energisystem vid IEI kom-
mer att vara koordinator för den nya  
forskarskolan i energisystem för perioden 
2015–2018.

Vid Biogas Research Center, som är ett 
kompetenscentrum vid Linköpings univer-
sitet, bedriver drygt 20 forskare vid 7 avdel-
ningar tvärvetenskaplig spetsforskning om 
resurseffektiva biogaslösningar. Under 
året expanderade centrets verksamhet, ef-
ter beslut om finansiering i en 4-årig 
etapp, och innehåller nu ett 20-tal företag 
och organisationer. Forskningen sker i 
mycket nära samarbete med dessa part-
ners och medlemmar och omfattar allti-
från mikrobiologiska studier av de metan-
bildande processerna till hur biogasen kan 
spela en roll i utvecklingen av en hållbar 
region.

Samverkan med miljöperspektiv 

En ny stadsdel i Linköping, Vallastaden, 
kommer att knyta samman universitetet 
och Mjärdevi Science Park med staden. 

Planeringen av stadsdelen bygger på social 
hållbarhet, lärande, kreativitet och resurs-
effektivitet. Både forskare och studenter 
vid LiU är involverade i projekt som är 
kopplade till den nya stadsdelen. 

Med planeringsprojektet ”Östra Valla 
testbädd och demoområde” vill projekt- 
ägaren Sankt Kors Fastighets AB, i samar-
bete med bland andra Linköpings universi-
tet omvandla ett äldre industriområde till 
en lättillgänglig stadsdel där ny teknik ut-
vecklas och visualiseras gentemot omvärl-
den med hjälp av nya tekniker och pedago-
giska ansatser. Området Östra Valla 
utvecklas med ett systemperspekiv i allt 
från energi och transporter till social sam-
varo och kultur. 

Linköpings universitet har under 2014, 
tillsammans med Akademiska hus och 
Tekniska verken AB, fortsatt samverkan 
runt arbetet med ”Hållbart campus”. Syftet 
är att tillsammans göra universitetsområ-
det till en spjutspets i visionen om värl-
dens mest resurseffektiva region. Detta 
sker genom en gemensam agenda för håll-
barhetsarbete, förankring av resurseffekti-
vitet i framtida campusplaner och Campus 
Valla som testbädd för forskning och ny 
teknik.

Ett strategiskt samverkansavtal har slu-
tits med Tekniska verken AB där samarbe-
ten, forskning och utbildning kring energi 
och miljö förstärks. 

Linköpings universitet är aktiv deltagare 
inom nätverket ECIU (European Consorti-
um of Innovative Universities) och dess 
arbetsgrupp för hållbara campus.

Utbildningar med miljöperspektiv

År 2013 fattade rektor beslut om att alla 
studenter ska få en grundläggande känne-
dom om och förståelse för miljödimensio-
nen av hållbar utveckling inom och genom 
sina utbildningsprogram. För att få in eller 
förtydliga miljödimensionen av hållbar ut-
veckling i utbildningar så har ett arbete ini-
tierats på central nivå inom universitetet. 
Ett antal utbildningsprogram har redan ett 
tydligt miljöperspektiv i utbildningarna 
och kurser med miljöinriktning finns 
inom många program.

Studenter med miljöperspektiv

Studenternas sektioner kan bli miljödiplo-
merade enligt konceptet ”Gröna sektio-
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ner”. I maj 2014 diplomerades tre nya och 
totalt finns det nu 18 som kan titulera sig 
Grön sektion. Utöver Gröna sektioner 
finns bland andra studentföreningen Navi-
tas som arbetar med miljö- och energirela-
terade frågor. Linköpings teknologers stu-
dentkår, LinTek, arrangerar sedan 2009 en 
klimatvecka varje hösttermin för att belysa 
klimatfrågorna. Under 2012 inrättades ett 
miljöstöd för studenterföreningar vid LiU 
som har delfinansierat flera studentaktivi-
teter med miljöinriktning.

Universitetets interna miljöarbete

Inom Linköpings universitet pågår ett kon-
tinuerligt arbete för att minska den direkta 
miljöpåverkan. Arbetet sker inom och ge-
nom det miljöledningssystem universitetet 
har. Under 2014 har organisation och an-
svar för miljöledningssystemet setts över 
och åtgärdats i enlighet med det styrelsebe-
slut som fattades i juni 2013. För att mins-
ka miljöpåverkan från universitetet ska 
miljöarbetet under perioden 2013–2015  
fokusera på följande:

 • att öka kunskapen om miljödimensionen 
av hållbar utveckling,

 • att begränsa klimatpåverkan,

 • att effektivisera naturresursanvänd-
ningen, 

 • att minimera spridningen av skadliga 
och smittsamma ämnen från verksam-
heten.

Inom ovan beskrivna fokusområden finns 
ett antal konkreta mål. Arbetet med dessa 
pågår på central nivå och på institutions- 
nivå. Nedan beskrivs några av de åtgärder 
som genomförts under 2014 för att nå  
miljömålen:

En miljödag med tema återbruk, återtill-
verkning och återvinning har anordnats 
vid Campus US. 

Årets miljöpris gick 2014 till Post- och 
husserviceenheten då deras målmedvetna 
arbete resulterat i att LiU:s bilpark nu till 
100 procent kan drivas med miljöanpassat 
bränsle. Fortfarande sker dock en stor del 
av tjänsteresorna med egen bil. Arbete på-
går för att öka andelen resor med hyrbilar 
och kollektivtrafik, framför allt med cam-
pusbussen som går mellan de olika cam-
pusområdena.

Miljöutställningen Walk the Talk skulle 

ha införts under 2013 vid Campus Norrkö-
ping. Detta arbete har försenats även un-
der 2014 och beräknas vara klart under 
2015. Under 2014 planerades en Walk the 
Talk-utställning vid Campus US, men även 
denna är framflyttad i tid då stora ombygg-
nationer fortfarande pågår inom sjukhus-
området.

För att minska mängden avfall som går 
till förbränning pågår bland annat ett arbe-
te för att samla in matavfall på Campus 
Valla. Matavfallet går till produktion av bio-
gas och insamlingen kallas Gröna linjen. 
Detta infördes som ett försök under 2013 i 
Key-huset och Origo. Under 2014 utvärde-
rades försöket och beslut fattades av uni-
versitetsdirektören om att göra insamling-
en permanent och att utvidga den till fler 
hus på Campus Valla.

Hållbarhet i byggandet är en viktig del 
av förnyelsen av Campus Norrköping och 
ambitionerna är höga vid de pågående re-
noverings- och nybyggnadsprojekten. I ok-
tober 2014 invigdes Kopparhammaren 2 av 
rektor. För den nybyggda delen i fastighe-
ten har målsättningen varit att få den klas-
sad som miljöbyggnad Guld. Åtgärder för 
att minska byggnadens miljöbelastning är 
bland annat solceller och LED-belysning 
samt att taket klätts med sedum. För den 
ombyggda delen i fastigheten är målsätt-
ningen att få den klassad som miljöbygg-
nad Silver (guldnivån är ej möjlig för om-
byggnation).

Den årliga uppföljningen av institutio-
ners och enheters miljöarbete visar att ett 
stort antal aktiviteter pågår och goda resul-
tat ser ut att kunna nås inom målperioden 
2013–2015. Det handlar bland annat om 
åtgärder för att minska antalet resor och 
mätningar av energianvändning (inklusive 
åtgärder).

Laboratoriesäkerhet och kemikalier

Linköpings universitet har ett välutvecklat 
laboratoriesäkerhetsarbete på både institu-
tionsnivå och central nivå. Mycket av arbe-
tet med råd, rutiner och instruktioner be-
drivs inom SAMS (Samarbetsavtal mellan 
Linköpings universitet och Landstinget i 
Östergötland kring frågor som gäller Ar-
betsmiljö, Miljö och Säkerhet). 

Under 2014 har seminarier om laborato-
riesäkerhet anordnats vid samtliga 4 cam-
pus, där riskbedömning, kemikaliehante-

ring, brandskydd och biosäkerhet är några 
exempel på ämnen som tagits upp. Under 
året har även arbete med att se över hante-
ring av brandfarlig vara genomförts och 
arbetet med substitution (där kemiska pro-
dukter som kan befaras medföra risk för 
människa eller miljö byts ut) fortsätter 
kontinuerligt.

Klimatkompensation

Linköpings universitets interna fond för 
klimatkompensation har under 2014 för-
delat knappt en miljon kronor till interna 
projekt för att minska energiåtgång och 
klimatpåverkan. Projekten har bland annat 
rört inköp av elcyklar och elbil till hyrbils-
flottan; utbyte av en dieseltvätt till en biolo-
gisk tvätt, Bio-Circle-tvätt; resfria möten 
samt hållbart resande.
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Kompetensförsörjning

Att rekrytera medarbetare är en av univer-
sitetets mest strategiska uppgifter. Under 
2014 ökade antalet anställda (4 074 perso-
ner) med 122 personer i jämförelse med 
2013. 

Behovet av kärnkompetens är fortsatt 
stort. Fram till 2020 kommer rekryterings-
behovet på grund av pensionsavgångar att 
vara betydande. Även forskningsverksam-
hetens expansion gör att universitetet be-
höver rekrytera kärnkompetens.

Attrahera och rekrytera kompetens

Linköpings universitet har ett fortsatt be-
hov av att rekrytera kärnkompetens. Övri-
ga universitet i Sverige befinner sig i en 
likartad situation och den hårda konkur-
rensen om lärare och forskare innebär att 
Linköpings universitet står inför en stor 
utmaning. Till detta kommer rekrytering 
till tidsbegränsade anställningar som dok-
torand och postdoktor.

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

Sedan 2011 finns ett beslut (taget av Uni-
versitetsstyrelsen) om dels en akademisk 
karriärväg, dels en anställningsordning. 
Båda dessa dokument har växt fram ur en 
analys av universitetets utmaningar när 
det gäller att attrahera, rekrytera samt be-
hålla och utveckla kompetens. Universite-
tets akademiska karriärväg bygger på både 

rekrytering och möjlighet till befordran. Skä-
let till detta är att kombinationen av rekryte-
ring och befordran skapar förutsättningar att 
möta utmaningen i termer av de forskare 
och lärare som behöver nyanställas.

Universitetets målsättning är att ande-
len rekryterade professorer och universi-
tetslektorer ska vara betydligt högre än an-
delen befordrade. Under 2014 uppgick 
andelen rekryterade professorer till 72 pro-
cent (28 procent befordrade) och andelen 
rekryterade universitetslektorer till 65 pro-
cent (35 procent befordrade). För att mäta 
hur attraktiv LiU är som arbetsplats mäts 
antal sökande till anställningar som lärare.

Behålla och utveckla kompetens

Ett mycket angeläget arbete syftar till att 
behålla och utveckla kompetensen hos 
universitetets anställda. Här är universite-
tets tydliga satsning på akademiska karri-
ärvägar en viktig komponent, men lika 
viktigt är att erbjuda ett gott arbetsklimat 
och möjligheter till utveckling i det egna 
arbetet. Nedan redovisas de viktigaste åt-
gärderna för detta.

Medarbetarundersökning

Linköpings universitet genomför en med-
arbetarundersökning vartannat år. Ingen 
undersökning genomfördes under 2014, 
nästa kommer att genomföras under 2015, 
parallellt med en student- och doktorand- 
undersökning. Undersökningarna är vikti-
ga återkommande utvärderings- och ut-

vecklingsverktyg för att arbeta strategiskt 
med arbetsmiljö- och hälsofrågorna i orga-
nisationen.

Företagshälsovård 

Hälsoföretaget Feelgood har svarat för 
universitetets företagshälsovård under 
2014. Av den totala mängden tjänster från 
Feelgood fördelas dessa på följande sätt: 
rehabilitering 59 procent, vilket är en ök-
ning från 57 procent år 2013; förebyggan-
de arbete 24 procent, vilket är en margi-
nell ökning från 23 procent; 
hälsofrämjande arbete 17 procent, vilket 
är en minskning från 20 procent. Den ök-
ande andelen rehabiliteringsinsatser kan 
bero på en något ökad sjukskrivningsgrad 
bland medarbetarna och att företagshälso-
vården blir involverade i sjukskrivnings- 
ärenden i större omfattning än tidigare. 
Målet för 2015 är att fortsätta arbeta proak-
tivt med rehabiliteringsinsatser och sam-
tidigt försöka minska behovet av insatser 
till förmån för att istället arbeta mer med 
förebyggande och främjande insatser.

Friskvård

Varje anställd erhåller 2 000 kr per kalender-
år att disponera för köp av skattefri friskvård. 
Under 2014 utnyttjade 2 063 medarbetare 
denna förmån. Detta är en marginell ökning 
jämfört med 2013 då 2 053 medarbetare an-
vände förmånen. 

Universitetet introducerade 2011 ett antal 
internetbaserade test kring levnadsvanor i 

”LiU strävar på olika sätt efter att vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarnas hälsa ses 
som en viktig förutsättning. Några goda exempel från vardagen är ett årligt ekonomiskt 
friskvårdsbidrag, som allt fler utnyttjar, och pausprogrammet som syftar till att förebygga 
muskelstelhet i nacke, rygg och axlar. Vi har också dragit igång ett projekt med särskilt 
fokus på hållbart ledarskap.”

Rektor Helen Dannetun
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syfte att medarbetare lätt ska kunna få infor-
mation om sina hälsovanor. Under 2014 har 
det genomförts 331 test, jämfört med 
267 test 2013.

Eftersom Linköpings universitet vill vara 
en attraktiv arbetsplats där medarbetarens 
hälsa ses som en viktig förutsättning har 
LiU fortsatt att erbjuda pausprogram i da-
torn i syfte att förebygga muskelstelhet i 
nacke, rygg och axlar hos medarbetare som 
har mycket datorarbete. Under årets lopp 
har fler och fler användare anslutit sig till 
programmet.

Arbetsmiljöarbete

Linköpings universitet har under året fort-
satt att arbeta systematiskt med arbetsmil-
jöfrågor. Arbetsmiljöarbetet utgår från 
2013 års framtagna strategier för att bli en 
än mer attraktiv arbetsplats. De 3 strate-
gierna är att:

 • tydliggöra arbetsorganisationen,  
ledarskapet och medarbetarskapet,

 • bli en än mer hälsofrämjande arbetsplats,

 • förbättra den sociala arbetsmiljön.

Årets arbetsmiljöarbete har utförts i linje 
med strategierna och de aktiviteter som 
dokumenterats i de 2-åriga handlingspla-
ner som tagits fram på respektive institu-
tion/enhet och central nivå under 2013, 
och som gäller till oktober 2015. 

Utöver detta har HR-avdelningen tagit 
fram underlag och stöd för att verksam-
heten ska hålla workshop i att identifiera 
och strukturera faktorer som orsakar stress 
och ta upp dem i en åtgärdsplan. Proces-
sen har genomförts vid 2 institutioner. 

Under 2014 har totalt 104 doktorander 
från 11 institutioner deltagit i det utveck-
lingsprogram för doktorander som hålls av 
företagshälsovården och samordnas av 
universitetets HR-avdelning. 

Ett nytt rehabiliteringssystem, Adato, 
har införts i hela verksamheten vilket hjäl-
per universitetet att följa sjukskrivnings- 
ärenden, både upprepade korta och långa 
sjukledigheter. 

Olika utbildningsinsatser har skett i 
verksamheten, till exempel kring systema-
tiskt arbetsmiljöarbete, krishantering, 
stresshantering, rehabilitering i praktiken, 
alkohol- och drogmissbruk samt att hålla 
medarbetar- och lönesättande samtal.

Ledarskap

Under året har ett fortsatt arbete utförts 
inom ledarskapsutveckling för att få en 
ännu bättre fungerande verksamhet med 
ett adekvat chef- och ledarskap. Ett nytt le-
darprogram, Program för ledare inom 
forskning och utbildning, startade under 
året med 24 deltagare (13 kvinnor och 
11 män). Andra exempel på aktiviteter som 
genomförts under året och som syftar till 
att utveckla chefer och ledare är:

 • Nyfiken på ledarskap: ett program för 
att attrahera fler att bli chefer/ledare. 
19 medarbetare deltog 2014, varav 
17 kvinnor och 2 män.

 • LiU:s chefsprogram: Målgruppen för 
programmet är chefer med personal- 
ansvar. Det är obligatoriskt för chefer att 
ha deltagit i ett program. 22 chefer del-
tog 2014, varav 12 kvinnor och 10 män.

Ett koncept för att stödja cheferna i att ut-
veckla högpresterande grupper har fortsatt 
använts inom förvaltningen, kärnverksam-
heten och ledningsgrupper och även inom 
studentkårerna.

Ett mentorskapsprogram för medarbeta-
re som genomgått LiU:s chefsprogram 
2013 har genomförts och ett nytt har startat 
för de medarbetare som genomgått  
programmet 2014. Deltagarna erbjuds per-
sonlig coachning efter programmets slut. 
Dessutom erbjuds coachande samtal till 
chefer och andra ledare vid LiU.

En öppen modul i 2 pass, ”Kommunika-
tion, coachning”, har getts under våren 
2014, med 12 deltagare.

En chefsdag med temat Hållbart ledar-
skap, där cirka 120 chefer och ledare deltog 
har också genomförts. Med hållbart ledar-
skap avses att kunna vilja och orka vara 
chef och ledare under lång tid. Ledarweb-
ben är en gemensam informationsplats på 
intranätet som utvecklas fortlöpande för 
universitetets ledare. 

Kompetens- och karriärutveckling

Kompetens- och karriärutveckling är av 
fundamental betydelse för universitetets 
verksamhet. En förutsättning är dock att 
den styrs och fördelas utifrån verksamhets-
behov. Arbetet med detta måste därför ut-
vecklas mot att bli mer strategiskt och sys-
tematiskt inriktat, framför allt i ett skede 

där universitetet har stora pensionsav-
gångar. Som stöd för chefernas arbete med 
kompetens- och karriärutveckling finns 
metodstödet verksamhets- och kompetens-
analys (VoK).

Kompetensutveckling

Lärare/forskare bedriver i dag kompetens-
utveckling inom ramen för utbildning och 
forskning. Den egna kompetensutveck-
lingen är helt integrerad med genomföran-
det av dessa verksamheter. Dessutom be-
drivs en mer fristående men verksamhets- 
anknuten kompetensutveckling i form av 
universitetspedagogisk utbildning, peda-
gogisk fort- och vidareutbildning, chefs- 
och ledarutbildning samt IT-utbildning. 
Universitetsadjunkterna intar en särställ-
ning eftersom de normalt saknar en fors-
karutbildning. Utbildningen inom univer-
sitetet ska vila på vetenskaplig grund och 
det är därför av stor vikt att universi-
tetsadjunkterna återkommande får kontak-
ter i olika former med vetenskaplig teori, 
metodik och resultat, det vill säga får möj-
lighet att ”följa forskningen”. En annan 
form av kompetensutveckling i samma syf-
te är att helt eller delvis genomgå en fors-
karutbildning. 

För administrativ och teknisk personal 
är kompetensutvecklingen inriktad på 
språk, kommunikation, interkulturell 
kommunikation, grupputveckling och sys-
temkompetens. Specialister inom en rad 
områden utvecklar och fördjupar sin kom-
petens inom sitt specifika område.

Lönebildning

Universitetets lönebildning är inriktad på:

 • att säkerställa universitetets kompe-
tensförsörjning genom lönestruktur, 
lönenivåer och lönesättning,

 • individuell och differentierad  
lönesättning (arbetsuppgifternas  
svårighetsgrad, prestation och resultat 
samt marknaden),

 • att undanröja osakliga löneskillnader 
som är att hänföra till kön och/eller  
etniskt ursprung.

Den kollektiva löneutvecklingen för anställ-
da vid universitetet 2014 var 2,7 procent. 
Den kollektiva löneutvecklingen under de 
senaste 5 åren framgår av tabell 5.8.
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Löneutvecklingstakten inom universitetet 
följer förhållandevis väl utvecklingen inom 
staten och arbetsmarknaden i övrigt. 

Med stöd av verktyget ”Befattningsvär-
dering vid universitet och högskolor 
(BVU)” genomför universitetet vart tredje 
år en lönekartläggning för att analysera 
löneskillnader mellan kvinnor och män. 
Av analysen och handlingsplanen 
2013 framgick att det föreligger osakliga 
löneskillnader mellan ett antal likvärdiga 
befattningar. Dessa löneskillnader ska åt-
gärdas inom ramen för lönerevisionerna 
2013, 2014 och 2015.

Universitetets anställda i siffror

I december 2014 hade universitetet 
4 074 medarbetare, vilket omräknat mot-
svarar 3 675 årsarbetare. Detta är en ök-
ning jämfört med 2013 med 122 medarbe-
tare men motsvarar en minskning med 
36 årsarbetare. Under perioden 2004–
2007 minskade antalet medarbetare med 
186. Därefter har antalet medarbetare ökat 
(582 under perioden 2009–2013), vilket 
främst är att hänföra till ökade bidrag inom 

forskningen och utökade uppdrag inom 
grundläggande utbildning.
Av det totala antalet årsarbetare (3 675, se 
tabell 5.9) utgjorde antalet tillsvidarean-
ställningar 2 318 (63 procent), medan anta-
let tidsbegränsade anställningar uppgick 
till 1 357 (37 procent).

Kategorin kärnkompetens (lärare och 
doktorander) ligger på en något lägre nivå 
än 2013 sett till antalet årsarbetare. Inom 
kategorin har andelen lärare/forskare ökat 
och andelen doktorander har minskat. Ka-

Tabell 5.8  Löneutveckling för anställda vid 
     Linköpings universitet

År Procent

2010 6,8
2011 2,2
2012 2,9
2013 2,9
2014 2,7

Under 2009 träffades inte något löneavtal. I stället genomfördes två 
års lönerevision under 2010: 2010-01-01 respektive 2010-10-01 vilket 
medförde att löneutvecklingen under 2010 uppgick till sammanlagt 
6,8 procent.

tegorin verksamhetsstöd (administrativ 
personal, teknisk personal, biblioteksper-
sonal och övriga) har minskat med 16 årsar-
betare. Förutom löner till tillsvidareanställ-
da och tidsbegränsat anställda betalade 
LiU under 2014 ut 42,8 mnkr som arvoden 
till tillfälligt anställda och som timarvoden. 
(För 2013 var motsvarande belopp 
42,2 mnkr.)

Tabell 5.9 Totalt antal anställda 2012–2014 (årsarbetare), i december månad respektive år

2012 2013 2014

Totalt  Kvinnor % Män % Totalt Kvinnor % Män % Totalt Kvinnor % Män %

Kärnkompetens
Lärare och amanuenser
Professorer, adjungerade professorer 1) 346 20 % 80 % 319 22 % 78 % 329 24 % 76 %
Universitetslektorer, adj. universitetslektorer 620 43 % 57 % 637 42 % 58 % 636 43 % 57 %
Universitetsadjunkter, adj. universitetsadjunkter 280 54 % 46 % 267 56 % 44 % 259 58 % 42 %
Juniora universitetslektorer, bitr. universitetslektorer,  
forskarassistenter 132 29 % 71 % 126 32 % 68 % 130 37 % 63 %
Postdoktorer 129 42 % 58 % 131 38 % 62 % 160 41 % 59 %
Gästlärare 47 43 % 57 % 31 38 % 62 % 21 24 % 76 %
Amanuenser 15 16 % 84 % 18 11 % 89 % 17 18 % 82 %
Summa lärare och amanuenser 1 568 39 % 61 % 1 528 39 % 61 % 1 552 40 % 60 %

Doktorander m fl
Doktorandanställda 768 45 % 55 % 770 45 % 55 % 719 46 % 54 %
Forskningsassistenter 44 51 % 49 % 37 37 % 63 % 44 34 % 66 %

Summa doktorander m fl 812 45 % 55 % 807 44 % 56 % 763 45 % 55 %

Summa kärnkompetens 2 380 41 % 59 % 2 335 41 % 59 % 2 315 42 % 58 %

Verksamhetsstöd
Teknisk och administrativ personal
Administrativ personal 725 83 % 17 % 764 83 % 17 % 756 82 % 18 %
Bibliotekspersonal 84 71 % 29 % 85 73 % 27 % 75 77 % 23 %
Teknisk personal 452 42 % 58 % 477 45 % 55 % 488 43 % 57 %
Övriga 45 43 % 57 % 50 40 % 60 % 41 34 % 66 %

Summa verksamhetsstöd 1 306 66 % 34 % 1 376 68 % 32 % 1 360 66 % 34 %

Totalt 3 686 50 % 50 % 3 711 51 % 49 % 3 675 51 % 49 %

1) I tidigare årsredovisningar har inte de professorer som fortsätter sin anställning efter uppnådd pensionsålder varit medräknade.
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Tabell 5.11  Sjukfrånvaro vid Linköpings universitet 2010–2014 (%)

2010  2011 2012 2013 2014

Totalt 1,6 % 1,7 % 1,6 % 1,8 % 2,3 %
Andel långtidssjukskrivna 56 % 53 % 50 % 56 % 61 %

Kvinnor totalt 2,2 % 2,4 % 2,5 % 2,8 % 3,6 %
Andel långtidssjukskrivna 55 % 50 % 48 % 57 % 61 %

Män totalt 1,0 % 1,0 % 0,6 % 0,8 % 1,0 %
Andel långtidssjukskrivna 60 % 60 % 67 % 50 % 60 %

Anställda –29 år 0,6 % 0,6 % 0,9 % 1,1 % 1,6 %

Anställda 30–49 år 1,7 % 1,7 % 1,6 % 1,8 % 2,4 %

Anställda 50 år– 1,7 % 2,1 % 1,7 % 2,1 % 2,4 %

Tabell 5.10 Rekryterade och befordrade professorer per vetenskapsområde 2012–2014

2012 2013 2014
Vetenskapsområde Totalt Kv Män Totalt Kv Män Totalt Kv Män 
Hum-sam 11 3 8 5 3 2 8 5 3
Medicinskt 7 4 3 7 3 4 10 2 8
Tekniskt 7 0 7 2 0 2 6 1 5
Totalt 25 7 18 14 6 8 24 8 16

Tabell 5.12 Rekryterade och befordrade biträdande professorer, universitetslektorer, juniora universitetslektorer, forskarassistenter och biträdande
      universitetslektorer per vetenskapsområde 2012–2014

2012 2013 2014
Vetenskapsområde Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 

Hum-sam
Biträdande professorer 10 2 8 14 6 8 11 4 7
Universitetslektorer 33 20 13 26 14 12 23 14 9
Juniora universitetslektorer 3 2 1 4 3 1 7 4 3
Forskarassistenter/biträdande universitetslektorer 6 5 1 8 6 2 4 2 2

Medicinskt
Biträdande professorer 2 1 1 6 4 2 6 4 2
Universitetslektorer 3 2 1 16 9 7 9 6 3
Juniora universitetslektorer 3 0 3 4 1 3 2 0 2
Forskarassistenter/biträdande universitetslektorer 1 0 1 3 0 3 4 2 2

Tekniskt
Biträdande professorer 3 0 3 10 2 8 12 2 10
Universitetslektorer 33 5 28 23 2 21 19 3 16
Juniora universitetslektorer 5 1 4 10 0 10 6 1 5
Forskarassistenter/biträdande universitetslektorer 1 0 1 6 3 3 9 2 7

Totalt 
Biträdande professorer 15 3 12 30 12 18 29 10 19
Universitetslektorer 69 27 42 65 25 40 51 23 28
Juniora universitetslektorer 11 3 8 18 4 14 15 5 10
Forskarassistenter/biträdande universitetslektorer 8 5 3 17 9 8 17 6 11
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Fördelning mellan kärnkompetens och verksamhetsstöd

Universitetets medarbetare utgörs till 64 procent av kärn-
kompetens och till 36 procent av verksamhetsstöd.

Fördelning på kön och ålder

Av det totala antalet årsarbetare är 51 procent kvinnor och 
49 procent män. I kategorin kärnkompetens är 42 procent kvin-
nor och 58 procent män. Bland professorerna är andelen kvin-
nor 24 procent och andelen män 76 procent. I kategorin verk-
samhetsstöd är 66 procent kvinnor och 34 procent män (se 
tabell 5.9).

Medelåldern för universitetets medarbetare är 45 år. Medel-
åldern för kärnkompetens är 44 år (44 år för kvinnor och 
45 år för män) och för verksamhetsstöd 47 år (47 år för kvin-
nor och 45 år för män).

Rekryterade och befordrade lärare

Under 2014 har universitetet rekryterat och befordrat 8 kvinnor 
(32 procent) och 16 män (68 procent) till anställning som profes-
sor (se tabell 5.10), 29 universitetslektorer har befordrats till biträ-
dande professorer. Av dessa var 10 kvinnor (34 procent) och 
19 män (66 procent). Vidare har universitetet rekryterat och be-
fordrat 51 personer till universitetslektor. Av dessa var 23 kvinnor 
(45 procent) och 28 män (55 procent). Under den period (sedan 
1999) som det har varit möjligt att via befordran få anställning 
som professor, biträdande professor (sedan 2012) respektive 
universitetslektor har 229 biträdande professorer och universi-
tetslektorer befordrats till professor (56 kvinnor, 24 procent och 
173 män, 76 procent), 74 universitetslektorer har befordrats till 
biträdande professorer (25 kvinnor, 34 procent och 49 män, 
66 procent), och 224 universitetsadjunkter, forskarassistenter 
och biträdande universitetslektorer har befordrats till universi-
tetslektor (114 kvinnor, 51 procent, och 110 män, 49 procent). An-
talet befordrade och rekryterade biträdande professorer, universi-
tetslektorer, juniora universitetslektorer och forskarassistenter/
biträdande universitetslektorer framgår av tabell 5.12.

Nationellt rekryteringsmål för professorer

Under 2012–2015 ska minst 36 procent av de professorer som 
anställs vara kvinnor. I målet inkluderas rekryterade professorer, 
befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungera-
de professorer. Vid Linköpings universitet var andelen nyrekryte-
rade kvinnliga professorer under 2013 sammanlagt 29 procent 
och under 2014 var andelen 30 procent.

Ledande befattningar

På universitetets ledande befattningar var under 2014 ande-
len kvinnor 32 procent och andelen män 68 procent. Rektor 
och en prorektor var kvinnor medan en prorektor, vicerektor 
och universitetsdirektör var män. Av universitetets 4 deka-
ner var 1 kvinna och 3 män och bland de 14 prefekterna var 
4 kvinnor och 10 män.

Utbildningsbakgrund

Medarbetarnas utbildningsbakgrund fördelar sig på följande 
sätt: doktorsexamen 38 procent, licentiatexamen 1 procent, 
akademisk grundexamen (2–6 år) 43 procent, annan efter-
gymnasial examen (inkl. folkhögskola) 2 procent, gymnasie-
examen 14 procent och grundskole-/realexamen 2 procent.

Personalomsättning

Under året har 472 medarbetare (110 doktorander, 211 lärare 
och 151 medarbetare inom verksamhetsstöd) slutat sin an-
ställning vid universitetet. Av dessa slutade 303 medarbetare 
på grund av att deras tidsbegränsande anställning upphörde.

Sjukfrånvaro

Tabell 5.11 redovisar de anställdas totala sjukfrånvaro i för-
hållande till den totala ordinarie arbetstiden. Vidare redovi-
sas andel av total sjukfrånvaro som uppgår till 60 dagar eller 
mer (långtidssjukskrivna). Tabellen redovisar också sjuk-
frånvaron fördelat på kön och ålder i förhållande till respekti-
ve grupps sammanlagda ordinarie arbetstid. 

Den totala sjukfrånvaron 2014 var 2,3 procent, vilket är en 
ökning med 0,5 procentenheter jämfört med 2013. Detta be-
ror framför allt på en annan redovisning av sjukfrånvaro än 
tidigare. Nuvarande redovisning följer ESV:s riktlinjer på ett 
mer rättvisande sätt. Förändringen i redovisning förklarar en 
ökning med 0,4 procentenheter, vilket innebär att tidigare 
redovisning visar en något lägre sjukfrånvaro än nuvarande 
redovisning. Med samma redovisningsmetod har sjukfrån-
varon ökat med 0,1 procentenhet mellan 2013 och 2014.  
Ökningen från 2013 med 0,1 procentenhet utgörs till största 
delen av kvinnors långtidssjukskrivning. Målet är fortfarande 
att bibehålla de låga sjuktalen vid universitetet.

Uppgifter om anställda
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Intern styrning och kontroll

För Linköpings universitet gäller bestäm-
melserna i förordningen (SFS 2007:603) 
om intern styrning och kontroll. Med intern 
styrning och kontroll avses den process 
som syftar till att universitetet med rimlig 
säkerhet utför de krav och uppdrag som 
åligger universitetet, att det sker på ett ef-
fektivt och rättssäkert sätt samt att det redo-
visas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt. 
Med rimlig säkerhet menas att fullständig 
säkerhet för arbetet inte kan garanteras 
trots en väl utformad och väl införd styr-
ningsprocess. 

Arbetet med intern styrning och kontroll

För universitetets del har arbetet med den 
interna styrningen och kontrollen bedrivits 
på ett organiserat och systematiserat sätt un-
der de senaste 5 åren. Likaså pågår ett konti-
nuerligt utvecklings- och förbättringsarbete. 
Arbetet är indelat i områden som i huvudsak 
speglar universitetets riskområden och led-
ningens ansvarsområden.  

Linköpings universitets interna arbete tar 
sin utgångspunkt i de krav och mål som 
ställs på universitetets verksamhet. En riska-
nalys görs för respektive riskområde där ris-
kerna identifieras och värderas. Underlaget 
till analyserna utgörs av synpunkter och för-
slag från LiU:s alla verksamheter. Därefter 
identifieras vilka kontrollåtgärder som bör 
vidtas för att universitetet ska kunna fullgöra 
sin uppgifter med rimlig säkerhet.  

Uppföljningsarbetet av processerna för 
det interna styrningsarbetet och åtgärderna 
för riskerna pågår kontinuerligt och utvärde-
ras under pågående verksamhetsår. 

Riskanalyserna dokumenteras i en sam-
manställning av de underlag som kom-
mit från verksamheten och de summe-
ras i de riskrapporter och risklistor som 
respektive risksamordnare tar fram. Uti-
från detta arbete sammanställer rektor 
en rapport till Universitetsstyrelsen. 
Denna rapport utgör underlag för det 
beslut som styrelsen fattar om den inter-
na styrningen och kontrollen. 

Rektors rapport för 2014 innehåller en 
omfattande redovisning av risker. Den 
värdering som görs av dessa risker blir 
förslag till åtgärder som ska ske under 
2015 och kommande år. I rapporten prio-
riteras särskilt ett antal viktiga områden 
där LiU under 2015 koncentrerar sina 
insatser. 

Linköpings universitets organisation

De tidigare förändringarna vad gäller 
universitetets interna organisation, 
bland annat delegations- och attestord-
ningar, har stabiliserats under året. Årets 
åtgärder har präglats av att utvärdera tidi-
gare gjorda förändringar. En översyn har 
gjorts under året vad gäller universitetets 
organ och forum för samverkan och 
ärendeberedning. Arbetet under 2015 
och under de närmast följande åren 
kommer fortsatt att präglas av föränd-
ringar i lednings- och styrningsproces-
ser. I och med att detta arbete fortgår, och 
att intresset är stort inom universitetet 
för de frågor som kommit upp med an-
ledning av de fattade besluten, är det uni-
versitetsledningens uppfattning att risker-

na inom det organisatoriska området är 
hanterbara.

Det pedagogiska språnget

Arbetet med det pedagogiska språnget 
som påbörjades under 2013 har fortsatt un-
der 2014. Att förnya universitetets utbild-
ning och dess förutsättningar har fått allt 
större betydelse de senaste åren. Under ett 
antal år har många av LiU:s strategiska ini-
tiativ varit koncentrerade kring forskning-
en. Samtidigt som stort fokus har lagts på 
forskningen och dess förutsättningar har 
universitetet behållit sin position som ett 
av landets främsta universitet för utbild-
ning. LiU:s utbildningar har kommit 
mycket väl ut i nationella utvärderingar. 

De internationella aktörerna blir mer 
aktiva och det finns universitet som specia-
liserar sig på den internationella markna-
den. Medvetenheten om LiU:s konkur-
rensutsatthet, och därmed vikten av 
högkvalitativ verksamhet och ett starkt va-
rumärke, har internt blivit högre. 

För att kunna fullgöra universitetets 
långsiktiga mål är det viktigt att LiU ut-
vecklar utbildningen på ett sådant sätt att 
universitetet fortsätter att vara ett kvalita-
tivt högklassigt universitet för utbildning 
även under nya förutsättningar i omvärl-
den. Detta innebär bland annat en utveck-
ling av de pedagogiska formerna och en 
fördjupad diskussion kring olika sätt att 
distribuera utbildning.

Universitetets förmåga att attrahera stu-
denter är starkt knuten till möjligheterna 
att utvecklas som ett studentcentrerat cam-

”Att leda en kunskapsorganisation som Linköpings universitet, där det ryms så många 
framgångsrika och engagerade studenter och anställda, är en förmån och en glädje. 
Men med en så mångfacetterad verksamhet, 27 000 studenter, 4 000 anställda och en 
omslutning på drygt 3,5 miljarder kronor, så krävs också ordning och reda i form av god 
intern styrning och kontroll.”

Rektor Helen Dannetun
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analys av förmågan att bära de ökade eko-
nomiska åtaganden som krävs när nya lo-
kaler tillkommer. Universitetsstyrelsen har 
som riktmärke beslutat att lokalkostnader-
na inte bör överstiga 15 procent av universi-
tetets totala kostnader.

Universitetets kostnader beräknas över-
stiga intäkterna de kommande åren i en 
högre takt än tidigare prognostiserat. LiU 
beräknas därmed redovisa underskott de 
närmaste åren, vilket kommer att minska 
det balanserade kapitalet. Anpassningen 
av verksamhetens kostnader till intäkterna 
behöver påbörjas så att verksamheten åter 
kommer i ekonomisk balans. Förmågan 
att kunna generera, prioritera och omför-
dela resurser i en verksamhet som beräk-
nas få en lägre tillväxt än tidigare år be-
döms som kritisk.

Informationssäkerhet

Under 2014 påbörjades ett stort föränd-
ringsarbete i syfte att förbättra informa-
tionssäkerheten inom LiU och åstadkom-
ma en gemensam och robust teknisk 
hantering av universitetets IT-verksamhet 
och infrastruktur. Bland annat har en ge-
mensam IT-organisation införts. Utöver 
detta har en rad projekt initierats för exem-
pelvis en gemensam katalog och vidareut-
veckling av ledningssystem för informa-
tionssäkerhet. Dessa projekt kommer att 
fortgå under 2015. 

Samverkan

Under 2014 har det pågått ett intensifierat 
arbete med universitetets strategiska sam-
verkansarbete, bland annat har en samverkans- 
policy beslutats. Stort arbete har lagts på 
VINNOVA:s förslag om ett framtida natio-
nellt utvärderingssystem av samverkan 
samt 5 andra utvecklingsprojekt. Projekten 
kommer att fortgå under 2015 med 3 prio-
riterade områden: dokumentation av sam-
verkan; belöningssystem för samverkan 
samt vidareutveckling av samverkansupp-
giften. Ett fördjupat samarbete mellan uni-
versitetets samverkansstödjande funktio-
ner ska initieras.

Samverkanskoordinatorer är utsedda för 
institutionerna, de kommer att börja verka 
2015.

Gemensamt för verksamheten – Intern styrning och kontroll  

pusuniversitet. För detta krävs att LiU ock-
så är en attraktiv miljö för lärare och fors-
kare som kan utforma den undervisning 
som studenterna behöver för att vara hög-
klassiga i sin framtida yrkesutövning. 

Arbetet med utformningen av universi-
tetets framtida utbildnings- och forsk-
ningsutbud och dess förläggning pågår på 
rektors uppdrag och i samarbete mellan 
universitetets fakulteter. I detta långsiktiga 
arbete ingår även de åtgärder som vidtagits 
och vidtas för att möjliggöra rekrytering av 
spetskompetens för såväl utbildnings- som 
forskningsändamål. De åtgärder som sty-
relsen beslutade om för ett antal år sedan 
har genomförts och det har medfört att re-
kryteringstakten ökat, samtidigt som av-
gångarna är så pass stora att det inte av-
speglas i någon nämnvärd personalökning.

Utvecklingen av studentmiljön har ock-
så kommit till uttryck i projektet Campus 
LiU 2015 som tar sikte på att omforma och 
modernisera universitetets campusmiljöer 
för att göra dem ännu mera attraktivt för 
studenter. Arbetet med att realisera dessa 
visioner och planer pågår och kommer att 
fortsätta med ökad kraft under 2015. 

Arbetet med det pedagogiska språnget 
har hög prioritet och kommer att prägla 
utvecklingen vid universitetet under hela 
2010-talet.

Långsiktig finansiering av LiU:s åtaganden

Redovisningens kvalitet har stärkts men 
det finns fortfarande behov av att förbättra 
förutsättningarna för att ekonomisk infor-
mation ska utgöra ett bra underlag för be-
slut och planering genom rättvisande redo-
visning. Ambitionen med det nya 
gemensamma systemstödet för alla ekono-
miprocesser är att det ska ge högre trans-
parens och tillgänglighet till ekonomisk 
information för fler användare. Implemen-
teringen av en gemensam budget- och 
uppföljningsprocess för att kunna analyse-
ra, planera och prioritera verksamhet och 
ekonomi fortgår. En verksamhetsplan har 
tagits fram med syfte att vara ett verktyg för 
styrning och ledning samt för anslagsför-
delning i syfte att nå visionen och de 3 
övergripande målen i strategikartan. Ut-
vecklingsarbetet fortsätter.

I samband med att lokalförsörjningspla-
nen och projektet Campus LiU 2015 be-
handlats har det också gjorts en översiktlig 

Övriga insatser

Under året har funktionen Tjänsteman i 
beredskap inrättats. Detta för att effektivt 
och skyndsamt hantera uppdrag i sam-
band med tillbud. Kontinuerliga informa-
tions- och utbildningsinsatser, och infö-
randet av ett lagbevakningssystem, har 
lett till en förbättring av arbetet med sä-
kerhetsrisker.

Under året har fortsatta ansträngningar 
inriktats på att nå ut med universitetets 
varumärke. Detta har bland annat skett 
genom att sprida kunskap om universite-
tets utbildning och forskning för att  
säkerställa att LiU fortsatt kan attrahera 
studenter och medarbetare. En högre 
grad av samordning av arbetet med kom-
munikation och synlighet sker och kom-
mer att ske framöver, bland annat inom 
ramen för projektet Ny LiU-webb 2015. 
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Den ekonomiska tillväxten har fortsatt un-
der 2014 och Linköpings universitet redo-
visar nu en omsättning på drygt 3,5 miljar-
der kronor. Det ekonomiska resultatet för 
Linköpings universitet år 2014 uppgår till 
ett underskott på 88 mnkr, vilket motsva-
rar 2,5 procent av intäkterna. Underskottet 
återfinns med 65 mnkr inom forskningen 
och 23 mnkr inom utbildningen. Intäkter-
na har ökat med 3,4 procent och kostna-
derna har ökat med 4,2 procent jämfört 
med föregående år. Verksamhetsgrenarnas 
andel av LiU:s finansiering är 44 procent 
utbildning respektive 56 procent forsk-
ning. Forskningens andel har ökat gradvis 
under de senaste åren samtidigt som LiU 
fortsätter att ha en omfattande grundut-
bildning.

De ekonomiska resultaten från år 
2005 till 2011 har visat överskott för LiU. 
Intäkterna har varit högre än kostnaderna, 
vilket har medfört att det balanserade kapi-
talet har ökat kraftigt från cirka 200 mnkr 
år 2005 till cirka 800 mnkr år 2011. Från år 
2012 kan en förändring ses, då LiU där- 
efter har redovisat underskott. I syfte att 
minska det balanserade kapitalet har LiU 
arbetat medvetet med incitament för att 
verksamheten ska omsätta resurserna i en 
mer balanserad takt. För några år framåt 
bedöms verksamheten komma att bedrivas 
med högre kostnader än intäkter. En om-
ställning för att anpassa kostnaderna till 
förväntade intäkter och nå en ekonomisk 
balans inom några år behöver dock ske.

Det balanserade kapitalet på 747 mnkr 
kommer till följd av årets underskott att 
minska med 88 mnkr till 660 mnkr. Uni-
versitetet redovisar därutöver 687 mnkr i 
oförbrukade bidrag, det vill säga medel 

som LiU erhållit i förskott för finansiering 
av kommande verksamhetskostnader. De 
oförbrukade bidragen har minskat med 
11 mnkr jämfört med föregående år. 

Totalt uppgår intäkterna till 3 537 mnkr 
och kostnaderna till 3 625 mnkr. Andelen 
finansiering med externa bidrag kvarstår på 
27 procent. De senaste årens trend med ök-
ande bidragsintäkter har fortsatt efter en 
tillfällig nedgång 2012. Anslag är fortfaran-
de den dominerande finansieringsformen 
och utgör 66 procent av de totala intäkter-
na, vilket är samma nivå som föregående år.

Intäkter

Universitetet erhåller intäkter till utbild-
ning och forskning på i huvudsak 3 sätt: 
anslag (direkt från regering och riksdag), 
bidrag (till exempel från forskningsråd 
och forskningsstiftelser) och avgifter (till 
exempel uppdragsutbildning och upp-
dragsforskning).

Verksamhetens intäkter uppgick till 
3 537 mnkr, vilket var en ökning med 
115 mnkr jämfört med 2013. Forskning-
ens andel av den totala finansieringen 
har ökat gradvis under senare år och ut-
gör 56 procent. Intäkter av anslag ökade 
med 72 mnkr, varav 67 mnkr av ökning-
en avsåg forskningsanslag. Anslagen 
uppgick till 2 342 mnkr, varav 1 435 mnkr 
avsåg grundutbildning och 907 mnkr 
avsåg forskning.

Intäkter av avgifter ökade med 17 mnkr 
jämfört med 2013, vilket motsvarar 8 pro-
cent. Ökningen beror främst på ökad lo-
kaluthyrning och sålda tjänster till 
Landstinget i Östergötland. Intäkter av 
bidrag ökade i förhållande till 2013 med 
32 mnkr (3 procent). Den största ökning-

en återfinns från forskningsråden och 
VINNOVA, medan bidragen från forsk-
ningsstiftelserna och svenska företag har 
minskat jämfört med föregående år.  

Forskningsverksamheten står således för 
en ökande andel av universitetets verksam-
het och den externfinansierade forskningen 
är alltjämt större än den anslagsfinansiera-
de. Intäkter per finansiär framgår av tabell 
6.6. Transfereringarna uppgick 2014 till 
159 mnkr vilket är en ökning med 30 mnkr 
jämfört med 2013, något som återspeglar  
en expansion av forskningsverksamhet där  
flera parter deltar.

Kostnader

Verksamhetens kostnader uppgick 2014 till 
3 625 mnkr, vilket innebär en ökning med 
146 mnkr jämfört med 2013. Personalkost-
naderna ökade med 100 mnkr (5 procent). 
Antalet årsarbetare minskade med 37 styck-
en mellan december 2013 och 2014, medan 
medeltalet årsarbetare över året ökade med 
20 stycken. Effekterna av löneökningar 
2013 och 2014 gav en kostnadsökning under 
2014 om 3 procent. Driftskostnaderna öka-
de med 30 mnkr (4 procent) medan lokal-
kostnaderna ökade med 9 mnkr (2 pro-
cent), vilket i stort följer LiU:s lokalförsörj-
ningsplan. Vissa lokalförändringar på 
Campus US har blivit försenade, vilket har 
givit lägre hyreskostnader än budgeterat. 
Avskrivningar och nedskrivningar ökade 
med 6 mnkr (5 procent) och kan härledas 
till investeringar i fastighetsinventarier, la-
boratorieutrustning samt datorer och  
kringutrustning.

”Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att kunna dra  
slutsatser och planera för fortsatta framgångar.” 

Rektor Helen Dannetun
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Tabell 6.2 Intäkter per finansiär totalt (mnkr)

2014 2013 2012

Intäkter av anslag 2 343 2 271 2 231

Bidragsfinansiering
Offentliga finansiärer
Forskningsråd 310 290 282
Vinnova 78 62 55
Statliga myndigheter 210 201 183
Kommuner och landsting 50 48 37
Övriga svenska finansiärer
Forskningsstiftelser 57 74 71
Svenska organisationer och föreningar 148 147 103
Svenska företag 21 30 35
Utländska finansiärer
EU-kommissionen 65 62 68
Utländska företag och organisationer 18 11 12
Övriga intäkter 0 0 1
Summa bidrag 957 925 847

Avgiftsfinansiering
Statliga finansiärer 64 57 65
Kommuner och landsting 104 96 92
Övriga svenska finansiärer 52 50 50
Utländska finansiärer 10 9 9
Övrigt 0 0 0
Summa avgiftsfinansiering 230 213 215

Finansiella intäkter 8 14 23

Summa 3 537 3 423 3 317

Årets kapitalförändring

2014 års negativa kapitalförändring (resul-
tat) på 88 mnkr inkluderar ett negativt re-
sultat från Linköpings universitet Holding 
AB (LiU Holding) på 0,04 mnkr. År 
2013 var kapitalförändringen -57 mnkr. Av 
verksamhetsutfallet avser 26 mnkr ett un-
derskott på ordinarie utbildning på grund-
nivå och avancerad nivå och 65 mnkr avser 
underskott på ordinarie forskning och ut-
bildning på forskarnivå. Uppdragsutbild-
ningen uppvisar ett överskott på 3 mnkr 
medan uppdragsforskningen uppvisar ett 
nollresultat. Den avgiftsfinansierade verk-
samheten uppvisar ett ackumulerat under-
skott. Det beror främst på underskott i av-
giftsfinansiering av studieavgiftsskyldiga 
studenter. En plan för återställning finns 
framtagen.

Summan av balanserad kapitalföränd-
ring och årets kapitalförändring uppgick 
den 31 december 2014 till 660 mnkr in-
klusive resultatet från LiU Holding AB. 
Det balanserade kapitalet motsvarar 
19 procent av LiU:s intäkter 2014. 

Vid jämförelse mellan årets kapitalför-
ändring och budgetunderlagets prognos 
för 2014 ses ett något sämre utfall. Budget-
underlagets prognos på en negativ kapital-
förändring på 78 mnkr ökade till ett under-
skott på 88 mnkr för 2014. Den främsta 
förändringen mellan budgetunderlagets 
prognos och utfallet 2014 är högre perso-
nalkostnader motsvarande 21 mnkr.

Resultat från hel- och delägda företag

Linköpings universitet övertog 1998 Lin-
köpings universitet Holding AB från Nä-
ringsdepartementet. Holdingbolaget ska 
äga, försälja och förvalta aktier och andelar 
i hel- eller delägda projekt- och tjänstebo-
lag, vars syfte är att bedriva forsknings- och 
utvecklingsarbete för kommersiell exploa-
tering av projekt och kunskaper, framtagna 
eller uppkomna inom ramen för universi-
tetets verksamhet. 

LiU Holding AB uppvisade för 2014 ett 
mycket marginellt negativt resultat om 
0,04 mnkr, vilket innebär en resultatför-
bättring jämfört med 2013 då det negativa 
resultatet var 0,2 mnkr. En resultatredovis-
ning för Linköpings universitet Holding 
AB återfinns i tabell 4.5.

Tabell 6.1 Resultaträkningens utfall 2014–2012 och budgetunderlagets prognos för 2014 (mnkr)

2014 2014 2013 2012

Utfall Prognos Utfall Utfall
Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 2 343 2 343 2 271 2 231
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 230 220 213 215
Intäkter av bidrag 957 950 925 847
Finansiella intäkter 8 12 14 23
Summa intäkter 3 537 3 525 3 423 3 317

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 2 301 2 280 2 201 2 106
Kostnader för lokaler 469 484 459 449
Övriga driftkostnader 719 707 689 656
Finansiella kostnader 2 2 3 4
Avskrivningar och nedskrivningar 134 130 128 108
Summa kostnader 3 625 3 603 3 479 3 323

Verksamhetsutfall -88 -78 -57 -5
Resultat från hel- och delägda företag 0 0 0 -2

Årets kapitalförändring -88 -78 -57 -7
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Tabell 6.4 Intäkter per finansiär för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr)

2014 2013 2012

Intäkter av anslag 1 435 1 430 1 394

Bidragsfinansiering
Statliga finansiärer 36 35 33
Kommuner och landsting 2 2 0
Övriga svenska finansiärer 1 1 0
Utländska finansiärer 1 1 2
Övrigt 0 0 0
Summa bidrag 40 39 36

Avgiftsfinansiering
Statliga finansiärer 19 19 21
Kommuner och landsting 21 16 20
Övriga svenska finansiärer 19 18 18
Utländska finansiärer 4 4 3
Övrigt 0 0 0
Summa avgiftsfinansiering 63 57 62

Finansiella intäkter 3 5 9

Totalt 1 541 1 531 1 501

Oförbrukade bidrag och upplupna  
bidragsintäkter 

Balansräkningens post oförbrukade bidrag 
har minskat med 11 mnkr jämfört med den 
31 december 2013. De oförbrukade bidra-
gen uppgår nu till 687 mnkr. De oförbru-
kade bidragen motsvarar 72 procent av 
2014 års bidragsintäkter, vilket är något 
lägre jämfört med föregående år. Förbruk-
ningstakten för oförbrukade bidrag från 
annan statlig myndighet redovisas i tabell 
6.14. Där framgår att en stor del förväntas 
tas i anspråk inom ett år. De upplupna bi-
dragsintäkterna har ökat med 38 mnkr 
jämfört med föregående år till 146 mnkr.

Investeringar

Under 2014 uppgick investeringarna till 
totalt 153 mnkr (2013: 125 mnkr). Det bok-
förda värdet av befintliga anläggningstill-
gångar (immateriella, materiella och finan-
siella) var 447 mnkr, en ökning med 
16 mnkr jämfört med 2013. De större för-
ändringarna återfinns på immateriella an-
läggningar (utveckling av egen utbild-
ningsdatabas) och pågående 
nyanläggningar. 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

De samlade intäkterna för grundutbildning-
en uppgick under 2014 till 1 541 mnkr, vilket 
är 10 mnkr högre jämfört med föregående år. 
Anslagsintäkterna ökade med 5 mnkr till 
1 435 mnkr 2014. År 2013 utgjorde 22,6 mnkr 
av anslagsintäkterna utnyttjat anslagssparan-
de till följd av en högre utbildningsvolym. 
Universitetets samlade anslagssparande var 
därefter förbrukat. LiU redovisar 2014 en 
överproduktion motsvarande 36 mnkr rela-
tivt sitt grundutbildningsuppdrag, främst 
inom det tekniska och filosofiska området. 

Andelen av den ordinarie grundutbild-
ningens intäkter, som utgörs av anslag från 
regering och riksdag, utgör 94 procent. An-
slagen avser medel för finansiering av ut-
bildningsuppdraget och medel för ersätt-
ning för klinisk utbildning. 

Intäkter i form av avgifter (63 mnkr) er-
hålls för uppdragsutbildning (15 mnkr) 
men avser också studieavgiftsskyldiga stu-
denter, högskoleprovet, konferensverk-
samhet med mera.

Grundutbildningens kostnader uppgick 
under 2014 till 1 564 mnkr (2013: 
1 537 mnkr). Merparten av kostnaderna av-

Tabell 6.3 Intäkter och kostnader för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr)

Summa utbildning  
på grundnivå och 

avancerad nivå

Grundutbildning  
enligt uppdrag i 

Regleringsbrevet
Uppdrags- 
utbildning

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 435 1 435 0
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 63 48 15
Intäkter av bidrag 40 40 0
Finansiella intäkter 3 3 0
Summa intäkter 1 541 1 526 15

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 1 023 1 017 6
Kostnader för lokaler 244 243 1
Övriga driftkostnader 267 262 5
Finansiella kostnader 1 1 0
Avskrivningar och nedskrivningar 29 29 0
Summa kostnader 1 564 1 552 12

Verksamhetsutfall -23 -26 3

Transfereringar
Erhållna 16 16 0
Lämnade 16 16 0

Årets kapitalförändring -23 -26 3
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Tabell 6.6 Intäkter per finansiär för forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr)

2014 2013 2012

Intäkter av anslag 907 841 837

Bidragsfinansiering
Offentliga finansiärer
Forskningsråd 310 290 282
Vinnova 77 61 55
Statliga myndigheter 174 166 150
Kommuner och landsting 48 46 37
Övriga svenska finansiärer
Forskningsstiftelser 57 74 71
Svenska organisationer och föreningar 148 147 103
Svenska företag 20 29 35
Utländska finansiärer
EU-kommissionen 65 61 66
Utländska företag och organisationer 18 11 12
Övriga intäkter 0 0 1
Summa bidrag 917 886 812

Avgiftsfinansiering
Statliga finansiärer 46 38 44
Kommuner och landsting 83 80 72
Övriga svenska finansiärer 33 32 32
Utländska finansiärer 6 6 6
Övrigt 0 0 0
Summa avgiftsfinansiering 167 156 154

Finansiella intäkter 4 9 14

Totalt 1 996 1 892 1 817

ser personal (65 procent). Lokalkostnaderna 
utgör 16 procent och övriga driftkostnader 
uppgår till 17 procent. I övriga driftkostna-
der ingår den ersättning för klinisk utbild-
ning som universitetet betalar ut till Lands-
tinget i Östergötland.

Sammantaget betyder detta att grundut-
bildningen för 2014 visar ett negativt resultat 
om 23 mnkr. Under de närmast föregående 
åren har resultatet varit minskande (2013:  
-6 mnkr, 2012: 8 mnkr, 2011: 125 mnkr).

Forskning och utbildning på forskarnivå

Intäkterna för forskning och utbildning på 
forskarnivå uppgick 2014 till 1 996 mnkr, 
vilket innebär en ökning med 5 procent 
jämfört med föregående år (2013: 
1 892 mnkr). Av intäkterna kommer 
45 procent från anslag och 46 procent från 
bidrag. Motsvarande andelar 2013 var 
44 procent från anslag och 47 procent från 
bidrag. 

Intäkterna från anslag har ökat från 
841 mnkr år 2013 till 907 mnkr år 2014, 
vilket motsvarar en ökning med 8 procent. 

De största externa intäkterna kommer 
från forskningsråd, statliga myndigheter, 
forskningsstiftelser och svenska organisa-
tioner och föreningar, till exempel Cancer-
fonden, Wallenbergstiftelserna och Riks-
bankens Jubileumsfond (se tabell 6.6). Av 
de externa intäkterna under 2014 utgör in-
täkter från uppdragsforskning 53 mnkr, vil-
ket är något högre än under 2013 (51 mnkr).

Kostnaderna för forskning och utbild-
ning på forskarnivå uppgick under 2014 till 
2 061 mnkr (2013: 1 942 mnkr). Huvudde-
len av kostnaderna avser personal, 62 pro-
cent. Lokalkostnaderna utgör 11 procent 
och övriga driftkostnader uppgår till 
22 procent. I det sistnämnda kostnadssla-
get inkluderas den ersättning för klinisk 
forskning som universitetet betalar ut till 
Landstinget i Östergötland. 

Sammantaget betyder detta att forsk-
ning och utbildning på forskarnivå för 
2014 visar ett negativt resultat (kapitalför-
ändring) om 65 mnkr (2013: 51 mnkr) ex-
klusive resultat från andelar i hel- och 
delägda företag.

Tabell 6.5 Intäkter och kostnader för forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr)

Summa forskning 
och utbildning på 

forskarnivå
Ordinarie forsk-

ning
Uppdragsforsk-

ning

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 907 907 0
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 167 114 53
Intäkter av bidrag 917 917 0
Finansiella intäkter 5 5 0
Summa intäkter 1 996 1 943 53

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 1 278 1 248 30
Kostnader för lokaler 225 222 3
Övriga driftkostnader 452 432 20
Finansiella kostnader 1 1 0
Avskrivningar och nedskrivningar 105 105 0
Summa kostnader 2 061 2 008 53

Verksamhetsutfall -65 -65 0

Resultat från andelar i hel- och delägda företag – – –

Transfereringar
Erhållna 143 143 0
Lämnade 143 143 0

Årets kapitalförändring -65 -65 0
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Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Förordning 
om årsredovisning och budgetunderlag samt Förordning 
om myndigheters bokföring. 

Inkomster av anslag redovisas som intäkter utan att periodiseras.

Inkomster av avgifter och andra ersättningar och inkomster av 
bidrag redovisas enligt följande principer:

• 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. 

Skulder tas upp till de belopp som framgår av faktura,  
avtal eller motsvarande underlag.

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

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

För förbättringsutgift på annans fastighet tillämpas en belopps
gräns på 100 tkr.

Immateriella anläggningstillgångar kan avse utveckling,  
licenser eller andra rättigheter. För immateriella anlägg
ningstillgångar är beloppsgränsen 300 tkr.

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

Tillämpade avskrivningstider – materiella anläggningstillgångar

Datorer ..........................................................................................................3 år

Laboratorieutrustning .............................................................................5 år

Kontorsutrustning ....................................................................................5 år

Transportmedel .........................................................................................5 år

Fastighetsinventarier ...............................................................................5 år

Vetenskaplig utrustning .......................................................................10 år

Verkstadsmaskiner .................................................................................10 år

Möbler och inredning ...........................................................................10 år

Förbättringsutgifter på annans fastighet .....................................10 år 

Tillämpade avskrivningstider – immateriella anläggningstillgångar

Utveckling ................................................................................................35 år

Licenser/rättigheter .............................................................................35 år 

Under transfereringar redovisas bidrag som för statens 
räkning vidareförmedlas till olika mottagare. Dessa bidrag 
avser stipendier, forskningsbidrag eller andra bidrag. 

Undantag från vissa bestämmelser
Universitet och högskolor medges undantag från  
bestämmelsen om redovisning av anslagsmedel enligt  
12 § anslagsförordningen.

Universitet och högskolor medges undantag från 7 § 
anslags förordningen på så sätt att lärosätet får överföra  
såväl över produktion som outnyttjat takbelopp till ett värde 
av högst 10 procent av takbeloppet till efterföljande budget
år, utan att särskilt begära regeringens medgivande.

Universitet och högskolor medges undantag att redovisa  
väsentliga uppgifter enligt förordningen om årsredovisning 
och budgetunderlag. Universitet och högskolor ska i stället 
lämna uppgifter enligt regleringsbrev.

Universitet och högskolor medges undantag från bestäm
melserna om budgetunderlag i förordningen om årsredovis
ning och budgetunderlag, och ska i stället lämna budget
underlag enligt särskilda anvisningar.

Regeringen beslutar att rätten att underteckna delårsrappor
ten får delegeras av styrelsen för en högskola till ordföranden.

Universitet och högskolor medges undantag från bestäm
melsen att i årsredovisningen upprätta och till regeringen 
lämna en finansieringsanalys. 

Universitet och högskolor medges undantag från 1 och 3 §§ 
kapitalförsörjningsförordningen om finansiering av anlägg
ningstillgångar. En anläggningstillgång som används i 
myndighetens 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 stycket avgiftsförordningen om disposition 
av inkomster från avgiftsbelagd verksamhet. Uppgår det 
ackumulerade överskottet till mer än 10 procent av den av
giftsbelagda verksamhetens omsättning under räkenskaps
året, ska myndigheten i årsredovisningen redovisa hur över
skottet ska disponeras. Har det uppkommit ett underskott i 
en avgiftsbelagd verksamhet som inte täcks av ett balanserat 
överskott från tidigare räkenskapsår, ska myndigheten i års
redovisningen lämna ett förslag till regeringen om hur  
underskottet ska täckas.    
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Tabell 6.7 Resultaträkning (tkr)
Not 2014 01 01–2014 12 31 2013 01 01–2013 12 31

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 2 342 754 2 270 897
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 229 869 212 787
Intäkter av bidrag 3 957 235 925 014
Finansiella intäkter 4 7 580 14 002
Summa intäkter 3 537 439 3 422 699

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 5 2 301 176 2 200 739
Kostnader för lokaler 6 468 613 459 344
Övriga driftkostnader 7 719 316 688 923
Finansiella kostnader 8 1 696 2 667
Avskrivningar och nedskrivningar 134 234 127 762
Summa kostnader 3 625 033 3 479 434

Verksamhetsutfall -87 594 -56 735

Resultat från andelar i hel- och delägda företag -42 -170

Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 27 751 27 649
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 95 838 77 267
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 9 35 673 24 422
Lämnade bidrag 10 -159 261 -129 338

Saldo transfereringar 0 0

Årets kapitalförändring -87 636 -56 905
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Tabell 6.8 Balansräkning (tkr)
TILLGÅNGAR Not 2014 12 31 2013 12 31

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling 11 6 857 0
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 12 0 188
Summa immateriella anläggningstillgångar 6 857 188

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 13 49 581 48 723
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 14 355 599 357 940
Pågående nyanläggningar 15 19 116 7 788
Summa materiella anläggningstillgångar 424 296 414 450

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i hel- och delägda företag 16 15 520 16 108
Summa finansiella anläggningstillgångar 15 520 16 108

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 32 551 35 702
Fordringar hos andra myndigheter 55 647 52 995
Övriga kortfristiga fordringar 17 -40 21
Summa kortfristiga fordringar 88 159 88 717

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader 18 125 266 130 249
Upplupna bidragsintäkter 19 146 141 107 787
Övriga upplupna intäkter 20 5 808 4 914
Summa periodavgränsningsposter 277 215 242 950

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket 21 0 0
Summa avräkning med statsverket 0 0

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 22 1 263 442 1 368 510
Kassa och bank 23 24 926 32 718
Summa kassa och bank 1 288 368 1 401 228

SUMMA TILLGÅNGAR 2 100 415 2 163 641

KAPITAL OCH SKULDER 
Myndighetskapital
Statskapital 24 10 631 10 611
Resultatandelar i hel- och delägda företag 25 5 561 6 278
Balanserad kapitalförändring 26 747 232 803 967
Kapitalförändring enligt resultaträkningen -87 636 -56 905
Summa myndighetskapital 675 788 763 951

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 27 15 656 19 796
Övriga avsättningar 28 1 556 1 556
Summa avsättningar 17 212 21 352

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret 29 292 624 267 314
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 69 286 66 005
Leverantörsskulder 90 559 88 495
Övriga kortfristiga skulder 30 65 231 70 431
Depositioner 2 521 2 216
Summa skulder m.m. 520 222 494 461

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader 31 134 561 124 214
Oförbrukade bidrag 32 687 075 697 593
Övriga förutbetalda intäkter 33 65 557 62 070
Summa periodavgränsningsposter 887 193 883 876

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 2 100 415 2 163 641

Ansvarsförbindelser
1. Statliga garantier för lån och krediter Inga Inga
2. Övriga ansvarsförbindelser Inga Inga
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Tabell 6.9 Anslagsredovisning 2014 (tkr)
Redovisning mot anslag

Anslag

Ingående 
överförings-

belopp

Årets till-
delning enl

regl.brev

Omdisp.
anslags- 

belopp Indragning

Utnyttjad del 
av medgivet 

överskridande

Totalt 
disponibelt

belopp Utgifter

Utgående 
överförings-

belopp

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:13 Grundutbildning (ramanslag) 0 1 353 523 – – – 1 353 523 1 353 523 0
2:13 ap.1 Takbelopp (ram) 0 1 353 523 – –  – 1 353 523 1 353 523 0

2:14 Forskning och forskarutbildning (ramanslag) – 800 342 – – – 800 342 800 342 0
2:14 ap.4 Basresurs (ram) – 800 342 – – – 800 342 800 342 0

2:65 Särskilda medel till universitet och  
högskolor m.m. (ramanslag) – 16 013 916 – – 16 929 16 929 0
2:65 ap.16 Nationellt resurscentrum i teknik (ram) – 917 916 – – 1 833 1 833 0
2:65 ap.46 Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram) – 15 096 – – – 15 096 15 096 0

2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och  
forskning (ramanslag) – 199 711 – – – 199 711 199 711 0
2:66 ap. 5 Linköpings universitet (ram) – 199 711 – – – 199 711 199 711 0

Summa 0 2 369 589 916 – – 2 370 505 2 370 505 0

Kostnader för personskadeförsäkringar för studenter uppgick under 2014 till 417  tkr, dvs. 23 kr per helårsstudent.
Under 2014 avsatte LiU 4 061 tkr för studenter med funktionshinder från grundutbildningsanslaget.
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Noter till resultat- och balansräkning (tkr)

Not 1 Intäkter av anslag 

2014 01 01– 
2014 12 31

2013 01 01– 
2013 12 31

Intäkter av anslag 2 342 754 2 270 897
Medel som erhållits från stats- 
budgeten för transferering 27 751 27 649
Summa utgifter enligt  
anslagsredovisningen

2 370 505 2 298 546

Varav ersättning för klinisk utbildning 
och forskning

199 711 192 022

Anslaget avseende ersättning för klinisk utbildning och forskning utbetalas av Linköpings universitet 
till Landstinget i Östergötland och redovisas som en övrig driftskostnad.  
Utöver detta anslag har universitetet erhållit 718 tkr som bidrag från Karolinska institutet för att 
utveckla klinisk utbildning och forskning.

Not 2  Intäkter av avgifter och andra ersättningar  

2014 01 01–
2014 12 31

2013 01 01–
2013 12 31

Intäkter av uppdragsutbildning 14 020 13 080

Intäkter av beställd utbildning 737 459
Avser avtal med Karlstads universitet

Intäkter av uppdragsforskning 52 830 50 632

Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 143 908 134 682
varav offentlig inköps- och resurssamordning 77 646 72 375
varav lokaler 29 382 26 486
varav utrustning 14 349 16 935
varav rådgivning och annan liknande service 14 649 15 022
varav kurser och konferenser 2 456 2 114
varav tjänsteexport 793 260
varav övrigt 4 633 1 490

Offentligrättsliga avgifter 1 424 1 217
varav högskoleprovet 1 423 1 216
varav kopior allmän handling 2 1

Övriga intäkter av avgifter  
och andra ersättningar 16 950 12 717

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 8 813 7 985

Realisationsvinst vid avyttring av  
anläggningstillgångar 840 1 024

Finansiering med icke-statliga medel
Sponsring 1 325 0
Övriga icke-statliga medel 0 144

Övriga ersättningar och intäkter 5 972 3 564

Summa intäkter av avgifter  
och andra ersättningar 229 869 212 787

Icke statliga bidrag
Landstinget i Östergötland 88 136 80 044
Stiftelsen för strategisk forskning 44 167 50 470
Wallenbergstiftelserna 64 403 55 423
EU-bidrag från ramprogram 31 413 22 252
Övriga EU-bidrag 0 4 392
Cancerfonden 11 307 13 867
Riksbankens Jubileumsfond 16 036 13 736
Saab 7 778 8 508
Hjärt-Lungfonden 5 290 7 086
Norrköpings kommun 7 996 7 522
Linköpings kommun 3 963 7 283
Övriga 147 347 144 486
Summa utomstatliga givare 427 836 415 069

Totala intäkter av bidrag 957 235 925 014

Not 3 Intäkter av bidrag

2014 01 01–
2014 12 31

2013 01 01–
2013 12 31

Bidrag från statliga myndigheter

Vetenskapsrådet 228 470 230 696
Vinnova 53 812 46 773
Statens energimyndighet 47 353 38 798
Uppsala universitet 36 374 16 190
Kammarkollegiet 28 775 37 707
Forte 26 180 34 117
Formas 17 554 16 548
Kungliga Tekniska högskolan 21 172 22 127
Övriga statliga bidragsgivare 69 709 66 989
Summa inomstatliga givare 529 399 509 945

Not 4 Finansiella intäkter

2014 01 01–
2014 12 31

2013 01 01–
2013 12 31

Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret 6 297 13 705
Övriga finansiella intäkter 1 283 297
Summa 7 580 14 002

Minskningen av ränteintäkter på LiU:s räntekonto hos Riksgäldskontoret beror på sänkta marknads-
räntor.    

Not 6 Kostnader för lokaler

2014 01 01–
2014 12 31

2013 01 01–
2013 12 31

Hyror exkl. el och värme 432 890 426 058
Driftskostnader (el, gas, fjärrvärme, vatten) 22 143 21 922
Renhållning, bevakning och övriga  
driftskostnader 13 579 11 364
Summa 468 613 459 344

Not 5 Kostnader för personal

2014 01 01–
2014 12 31

2013 01 01–
2013 12 31

Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter,   
pensionspremier och andra avgifter) 1 525 820 1 455 516
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Not 7 Övriga driftkostnader

2014 01 01–
2014 12 31

2013 01 01–
2013 12 31

Ersättning för klinisk utbildning och forskning 199 711 192 022
Anslaget avseende ersättning för klinisk utbildning och 
forskning utbetalas av Linköpings universitet 
till Landstinget i Östergötland och redovisas som en 
övrig driftkostnad. 

Realisationsförlust vid avyttring av  
anläggningstillgångar 1 001 544

Not 8 Finansiella kostnader

2014 01 01–
2014 12 31

2013 01 01–
2013 12 31

Ränta på lån hos Riksgäldskontoret 1 273 2 540
Övriga finansiella kostnader 423 127
Summa 1 696 2 667

Minskningen av räntekostnader på LiU:s räntekonto hos Riksgäldskontoret beror på sänkta mark-
nadsräntor.

Not 10 Lämnade bidrag

2014 01 01–
2014 12 31

2013 01 01–
2013 12 31

Stipendier -25 536 -22 797
Lämnade bidrag till myndigheter -90 815 -71 136
Lämnade bidrag till övriga -42 910 -35 405
Summa -159 261 -129 338

Not 9 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag

2014 01 01–
2014 12 31

2013 01 01–
2013 12 31

Medel från kommuner och landsting 3 913 4 092
Medel från privata företag 779 1 162
Medel från EU-kommissionen 5 424 4 704
Medel från internationella organisationer 2 320 1 777
Medel från övriga 23 237 12 687
Summa 35 673 24 422

Medlen har i huvudsak använts till stipendier och resebidrag.

Not 11 Balanserade utgifter för utveckling

2014 12 31 2013 12 31

Anskaffningsvärde IB 9 217 13 920
Årets anskaffningar 6 857 0
Årets avyttringar 0 -4 703
Korrigering av tidigare års anskaffningar 0 0
Årets överföringar 0 0
Årets uppskrivningar 0 0
Anskaffningsvärde UB 16 074 9 217
Ackumulerade avskrivningar IB -9 217 -13 920
Årets avskrivningar 0 0
Årets avyttringar 0 4 703
Korrigering av tidigare års avskrivningar 0 0
Årets nedskrivningar 0 0
Ackumulerade avskrivningar UB -9 217 -9 217

Restvärde 6 857 0
varav pågående utveckling 6 857

Not 12 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar

2014 12 31 2013 12 31

Anskaffningsvärde IB 2 308 3 008
Årets anskaffningar 0 0
Årets avyttringar 0 -700
Korrigering av tidigare års anskaffningar 0 0
Årets överföringar 0 0
Årets uppskrivningar 0 0
Anskaffningsvärde UB 2 308 2 308
Ackumulerade avskrivningar IB -2 121 -2 481
Årets avskrivningar -187 -340
Årets avyttringar 0 700
Korrigering av tidigare års avskrivningar 0 0
Årets nedskrivningar 0 0
Ackumulerade avskrivningar UB -2 308 -2 121

Restvärde 0 188

Not 13 Förbättringsutgifter på annans fastighet

2014 12 31 2013 12 31

Anskaffningsvärde IB 100 268 98 382
Årets anskaffningar 9 325 2 666
Årets avyttringar -1 002 -818
Årets omföringar från pågående nyanläggningar 0 0
Korrigering av tidigare års anskaffningar 0 38
Årets överföringar 0 0
Årets uppskrivningar 0 0
Anskaffningsvärde UB 108 591 100 268
Ackumulerade avskrivningar IB -51 545 -44 078
Årets avskrivningar -8 008 -7 984
Årets avyttringar 544 517
Korrigering av tidigare års avskrivningar 0 0
Årets nedskrivningar 0 0
Ackumulerade avskrivningar UB -59 009 -51 545

Restvärde 49 581 48 723
varav pågående förbättringsutgifter på  
annans fastighet 6 650 1 430
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Not 20 Övriga upplupna intäkter

2014 12 31 2013 12 31

Upplupna avgiftsintäkter statliga myndigheter 2 168 1 967
Icke-statliga upplupna avgiftsintäkter 3 526 2 730
Övriga upplupna intäkter 114 217
Summa 5 808 4 914

Not 21 Avräkning med statsverket

2014 12 31 2013 12 31

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans 0 -22 587
Redovisat mot anslag 2 370 505 2 298 546
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -2 370 505 -2 275 959
Summa utgående balans 0 0

Not 19 Upplupna bidragsintäkter

2014 12 31 2013 12 31

Upplupna bidragsintäkter
Uppsala universitet 16 753 2 393
Vetenskapsrådet 9 424 7 339
Tillväxtverket 3 332 3 385
Kammarkollegiet 2 998 516
Sida 2 687 1 112
Vinnova 2 519 3 015
Övriga statliga myndigheter 6 925 5 776
Summa bidrag från statliga myndigheter 44 638 23 536

Icke-statliga bidrag
Wallenbergstiftelserna 35 602 19 064
Stiftelsen för strategisk forskning 19 947 16 689
EU-bidrag från ramprogram 13 884 9 124
Landstinget i Östergötland 4 355 6 616
EU-bidrag övriga 2 406 7 864
Övriga icke-statliga bidrag 25 309 24 894
Summa icke-statliga bidrag 101 503 84 251

Totalt upplupna bidragsintäkter 146 141 107 787
Fordran på Uppsala universitet avser medel från  
Vetenskapsrådet.

Not 14 Maskiner, inventarier, installationer m.m.

2014 12 31 2013 12 31

Anskaffningsvärde IB 1 396 607 1 371 289
Årets anskaffningar 122 336 115 880
Årets avyttringar -64 103 -113 613
Årets omföringar från pågående nyanläggningar 2 192 23 299
Korrigering av tidigare års anskaffningar -91 -248
Årets överföringar 0 0
Årets uppskrivningar 0 0
Anskaffningsvärde UB 1 456 941 1 396 607
Ackumulerade avskrivningar IB -1 038 667 -1 032 556
Årets avskrivningar -126 038 -119 438
Årets avyttringar 63 363 113 327
Korrigering av tidigare års avskrivningar 0 0
Årets nedskrivningar 0 0
Ackumulerade avskrivningar UB -1 101 342 -1 038 667

Restvärde 355 599 357 940

Not 15 Pågående nyanläggningar

2014 12 31 2013 12 31

Anskaffningsvärde IB 7 788 25 687
Årets anskaffningar 14 346 6 016
Årets avyttringar 0 0
Årets omföringar från pågående nyanläggningar -2 192 -23 299
Korrigering av tidigare års anskaffningar -826 -616
Årets överföringar 0 0
Årets uppskrivningar 0 0
Anskaffningsvärde UB 19 116 7 788

Restvärde 19 116 7 788

Not 16 Andelar i hel- och delägda företag

2014 12 31 2013 12 31

Ingående balans 16 108 16 734
Omvärdering, årets resultat -42 -170
Omvärdering, eget kapital -546 -456
Utgående balans 15 520 16 108

Posten avser samtliga 3 000 aktier i Linköpings universitet Holding AB (nominellt värde 300 tkr)  
vilka överförts till Linköpings universitet från Näringsdepartementet den 1 januari 1998.  
Omvärderingen av aktierna görs enligt kapitalandelsmetoden varvid preliminära värden per  
2014-12-31 för holdingbolaget använts.

Not 18 Förutbetalda kostnader

2014 12 31 2013 12 31

Förutbetalda kostnader statliga myndigheter 2 391 471
Förutbetalda hyror 103 406 103 842
Icke-statliga förutbetalda kostnader 19 469 25 936
Summa 125 266 130 249

Not 17 Övriga kortfristiga fordringar

2014 12 31 2013 12 31

Övriga kortfristiga fordringar -40 21
Summa -40 21

Not 23 Kassa och bank

2014 12 31 2013 12 31

Oförmedlade EU-bidrag på valutakonto 24 926 32 718
Kassa och bank övrigt 0 0
Summa 24 926 32 718

Not 22 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret    

2014 12 31 2013 12 31

Behållning räntekonto 1 263 442 1 368 510
Beviljad räntekontokredit 162 000 183 000
Utnyttjad räntekontokredit 0 0
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Not 25 Resultatandelar i hel- och delägda företag 

2014 12 31 2013 12 31

Ingående balans 6 278 8 853
Omföring av föregående års resultat -170 -2 119
Omvärdering av eget kapital -547 -456
Omföring från resultatandelar i hel- och  
delägda företag – –
Utgående balans 5 561 6 278

Avser resultatandelar i Linköpings universitet Holding AB.    

Not 24 Statskapital

2014 12 31 2013 12 31

Ingående balans 10 611 10 414
Konstverk övertagna från Statens konstråd 20 197
Omföring från resultatandelar i hel- och  
delägda företag – –
Utgående balans 10 631 10 611

Varav 10 000 tkr avser Linköpings universitet Holding AB.

Not 27 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser  

2014 12 31 2013 12 31

Ingående avsättning 19 796 26 690
Årets pensionskostnad 5 806 4 884
Årets pensionsutbetalningar -9 946 -11 778
Utgående avsättning 15 656 19 796
Varav kortfristig del 7 697 8 947

Här redovisas pensionsförpliktelser som universitetet svarar för.    

Not 28 Övriga avsättningar    

2014 12 31 2013 12 31

Ingående avsättning 1 556 2 229
Återföring av avsättning 0 -673
Utgående avsättning 1 556 1 556
Varav kortfristig del 1 556 1 556

Här redovisas förpliktelser som uppstår vid avveckling av personal som universitetet svarar för.  
  

Not 26 Balanserad kapitalförändring 

2014 12 31 2013 12 31

Ingående balans 803 967 809 290
Föregående års kapitalförändring -56 905 -7 442
Omföring av föregående års resultat i LiU Holding 
AB till resultatandelar i hel- och delägda företag 170 2 119
Utgående balans 747 232 803 967

Not 29 Lån i Riksgäldskontoret    

2014 12 31 2013 12 31

Ingående skuld 267 314 245 435
Nyupplåning 107 907 96 714
Amortering -82 597 -74 835
Utgående skuld 292 624 267 314
Beviljad låneram 330 000 290 000

Not 30 Övriga kortfristiga skulder

2014 12 31 2013 12 31

Oförmedlade EU-bidrag 24 925 32 025
Personalens källskatt 37 067 36 680
Övriga skulder 3 239 1 726
Summa 65 231 70 431

Not 31 Upplupna kostnader

2014 12 31 2013 12 31

Upplupna löner/semesterlöner 115 902 107 892
Övriga upplupna kostnader från annan statlig 
myndighet 575 1 528
Övriga icke-staliga upplupna kostnader 18 084 14 793
Summa 134 561 124 214

Not 32 Oförbrukade bidrag

2014 12 31 2013 12 31

Bidrag från statliga myndigheter
Vetenskapsrådet 240 362 212 204
Vinnova 32 943 38 014
Forte 31 333 21 238
Statens energimyndighet 30 337 45 524
Formas 28 542 27 979
Övriga statliga myndigheter 66 891 83 466
Summa oförbrukade bidrag från  
statliga myndigheter 1) 430 408 428 426

Icke-statliga bidrag
Wallenbergstiftelserna 51 512 56 724
Landstinget i Östergötland 44 471 43 883
Cancerfonden 7 847 8 563
Hjärt-Lungfonden 6 901 7 550
Stiftelsen för strategisk forskning 6 870 9 868
Jubileumsdonationen vid  
Riksbankens Jubileumsfond 6 517 9 481
EU-bidrag från ramprogram 6 049 16 412
EU-bidrag övriga 19 900
Övriga icke-statliga bidrag 126 481 115 787
Summa oförbrukade icke-statliga bidrag 256 667 269 168

Totalt oförbrukade bidrag 687 075 697 593
Varav oförmedlade bidrag 
 

18 264 21 602

1) Förväntad förbrukningstakt framgår av tabell 6.14

Not 33 Övriga förutbetalda intäkter

2014 12 31 2013 12 31

Oförbrukade avgiftsintäkter från annan  
statlig myndighet 12 000 10 641
Icke-statliga oförbrukade avgiftsintäkter 44 772 46 236
Övriga förutbetalda intäkter från annan  
statlig myndighet 4 618 438
Övriga icke-statliga förutbetalda intäkter 4 166 4 754
Summa 65 557 62 070

Av icke-statliga oförbrukade avgiftsintäkter uppgår avgifter från Landstinget i Östergötland till 
30 826 tkr (2013  30 189 tkr).
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Tabell 6.10 Redovisning av medel för klinisk utbildning och forskning 2014 (tkr)
Disponibla anslagsmedel

Ingående balans 2014 1 314
Anslag 2014 199 711
Summa disponibla anslagsmedel 201 025

Förbrukade anslagsmedel Lokaler Lönekostnader Övriga kostnader Summa

Förbrukade medel grundutbildning 15 867 46 497 18 695 81 059
Kliniskt inriktad medicinsk forskning 25 364 29 453 58 940 113 757
Summa förbrukade anslagsmedel 41 231 75 950 77 635 194 816

Anslagsmedel överfört till 2015 – – – 6 209

Av landstinget tillförda medel 2014 22 525 119 678 99 520 241 723

Tabell 6.11 Avgifter 2014 (tkr)

Verksamheten

Över-/ 
underskott 
t.o.m. 2012

Över-/under-
skott 2013

Justering  
av ingående  

balans 2014 1) Intäkter 2014
Kostnader 

2014
Över-/under-

skott 2014

Ack. över-/ 
underskott,  

utgående år 2014

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Beställd utbildning 13 -189 – 737 579 158 -18
Uppdragsutbildning 3 362 -565 301 14 020 11 131 2 889 5 987
Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter -286 -3 816 – 8 813 14 133 -5 320 -9 422
Delsumma 3 089 -4 570 301 23 570 25 843 -2 273 -3 453

Forskning eller utbildning på forskarnivå
Uppdragsforskning -2 208 2 892 154 52 830 53 088 -259 579
Delsumma -2 208 2 892 154 52 830 53 088 -259 579

Verksamheter där krav på full kostnadstäckning inte gäller
Högskoleprovet 0 -93 93 1 423 2 108 -685 -685

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 881 -1 771 548 77 822 81 039 -3 217 -3 559

1) Ingående balans 2014 justerad p.g.a. omklassificering av projekt.

Regeringen medger att Linköpings universitet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för möbelkonservering och möbeltapetsering  
i samband med utbildning vid Carl Malmsten Furniture Studies. Intäkter i denna verksamhet uppgick 2014 till 40 tkr (2013 var intäkten 23 tkr).
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Tabell 6.13  Inbetalade forskningsbidrag och oförbrukade bidrag (tkr) 
2014 2013 2012

Inbetalade forskningsbidrag 1)

Forskningsråd, inkl. Vinnova 352 147 357 970 310 371
Övriga statliga myndigheter 156 456 202 822 147 121
Ej statliga 398 122 405 520 367 295
Summa 906 725 966 312 824 787

Oförbrukade bidrag
Forskningsråd, inkl. Vinnova 332 980 299 434 267 737
Övriga statliga myndigheter 97 428 128 991 120 226
Ej statliga 256 667 269 168 274 978
Summa 687 075 697 593 662 941

1) Exklusive bidrag som har vidareförmedlats till annan mottagare.

Tabell 6.14  Förbrukningstakt oförbrukade bidrag från annan statlig myndighet (tkr)   
Oförbrukade bidrag från annan statlig myndighet Förväntas tas i anspråk inom

2014-12-31 3 månader Mer än 3 månader till 1 år Mer än 1 år till 3 år Mer än 3 år
430 408 50 074 150 222 158 603 71 509

Förbrukningstakt för oförbrukade bidrag från annan myndighet har tagits fram i enlighet med SUHF/HfR:s redovisningsråds rekommendation. Metoden innebär en schablonberäkning av den genomsnittliga om-
sättningshastigheten/förbrukningstakten. Förbrukningstakten för bidragsverksamhet med statlig finansiering bedöms sammantaget vara linjär.

Tabell 6.12  Redovisning av årets och balanserad kapitalförändring 2014 (tkr) 

Tabell 6.12.1 Redovisning av kapitalförändring

Balanserad  
kapitalförändring

Årets  
kapitalförändring

Summa årets och  
balanserad kapitalförändring

Anslagsfinansierad verksamhet 759 138 -85 290 673 848
Avgiftsfinansierad verksamhet 3 759 2 788 6 547
Bidragsfinaniserad verksamhet -15 665 -5 092 -20 757
Hel- och delägda företag – -42 -42
Summa kapitalförändring 747 232 -87 636 659 596

Tabell 6.12.2  Kapitalförändring per område

Indelning av verksamheten
Balanserad  

kapitalförändring
Årets  

kapitalförändring
Summa årets och  

balanserad kapitalförändring

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 365 278 -26 174 339 104
Uppdragsverksamhet 2 922 3 047 5 969
Summa 368 200 -23 127 345 073

Forskning och utbildning på forskarnivå
Forskning och utbildning på forskarnivå 378 194 -64 250 313 944
Uppdragsverksamhet 838 -259 579
Summa 379 032 -64 509 314 523

Summa 747 232 -87 636 659 596

Tabell 6.12.3 Redovisning av kapitalförändring avseende avgiftsbelagd verksamhet 

Balanserad  
kapital- 

förändring

Årets  
kapital- 

förändring

Summa årets och 
balanserad  

kapitalförändring Intäkter 2014

Utgående balanserad kapital-
förändring i förhållande 

 till årets intäkter

Uppdragsutbildning inkl. beställd utbildning 2 922 3 047 5 969 14 757 40,4 %
Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter -4 102 -5 320 -9 422 8 813 -106,9 %
Uppdragsforskning 838 -259 579 52 829 1,1 %
Summa -342 -2 532 -2 874 76 399 -3,8 %

Linköpings universitet har för utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter ett underskott som beror på kostnader som uppstått p.g.a. tillfälliga satsningar för att på sikt öka antalet studieavgiftsskyldiga studenter 
och därmed nå full kostnadstäckning.

Linköpings universitet har ej redovisat förändring av myndighetskapitalet enligt bilaga 8 i ESV Cirkulär 2014:8 då universitet och högskolor ska redovisa kapitalförändring per område enligt bilaga 2 i regleringsbrevet.
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Tabell 6.15  Intäkter och kostnader per verksamhetsområde (tkr)

2014 Totalt
Summa 

utbildning
Ordinarie 

utbildning
Uppdrags-

utbildning1)
Summa 

forskning
Ordinarie 
forskning

Uppdrags-
forskning

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 2 342 754 1 435 317 1 435 317 0 907 438 907 438 0
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 229 869 62 784 48 027 14 757 167 086 114 257 52 830
Intäkter av bidrag 957 235 39 980 39 980 0 917 255 917 255 0
Finansiella intäkter 7 580 3 165 3 165 0 4 415 4 415 0
Summa intäkter 3 537 439 1 541 246 1 526 488 14 757 1 996 193 1 943 364 52 830
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader 2 301 176 1 023 084 1 017 130 5 954 1 278 091 1 248 173 29 918
Lokalkostnader 468 613 244 334 243 805 529 224 279 221 535 2 744
Övriga driftkostnader 719 316 267 288 262 060 5 227 452 028 431 969 20 059
Finansiella kostnader 1 696 609 609 0 1 087 1 087 0
Avskrivningar och nedskrivningar 134 234 29 059 29 059 0 105 175 104 809 366
Summa kostnader 3 625 033 1 564 373 1 552 663 11 710 2 060 660 2 007 572 53 088
Verksamhetsutfall -87 594 -23 128 -26 174 3 047 -64 467 -64 208 -259
Resultat från andelar i hel- och delägda företag -42 0 0 0 -42 -42 0
Transfereringar
Erhållna 159 261 16 159 16 159 0 143 102 142 824 277
Lämnade 159 261 16 159 16 159 0 143 102 142 824 277

Årets kapitalförändring -87 636 -23 128 -26 174 3 047 -64 509 -64 250 -259
1) I uppdragsutbildning ingår beställd utbildning. Under 2014 uppgick intäkter av beställd utbildning till 737 tkr.

2013 Totalt
Summa 

utbildning
Ordinarie 

utbildning
Uppdrags-

utbildning1)
Summa 

forskning
Ordinarie 
forskning

Uppdrags-
forskning

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 2 270 897 1 430 009 1 430 009 0 840 888 840 888 0
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 212 787 57 210 43 671 13 540 155 576 104 945 50 632
Intäkter av bidrag 925 014 38 710 38 710 0 886 304 886 304 0
Finansiella intäkter 14 002 5 168 5 168 0 8 834 8 834 0
Summa intäkter 3 422 699 1 531 097 1 517 558 13 540 1 891 602 1 840 971 50 632
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader 2 200 739 993 816 986 338 7 478 1 206 923 1 180 143 26 780
Lokalkostnader 459 344 246 756 246 128 628 212 588 209 738 2 850
Övriga driftkostnader 688 923 265 177 259 178 5 999 423 746 405 695 18 051
Finansiella kostnader 2 667 1 157 1 157 0 1 509 1 509 0
Avskrivningar och nedskrivningar 127 762 30 127 30 127 0 97 634 97 511 123
Summa kostnader 3 479 434 1 537 033 1 522 928 14 105 1 942 400 1 894 596 47 804
Verksamhetsutfall -56 735 -5 936 -5 370 -565 -50 798 -53 625 2 828
Resultat från andelar i hel- och delägda företag -170 0 0 0 -170 -170 0
Transfereringar
Erhållna 129 338 16 090 16 090 0 113 248 113 021 227
Lämnade 129 338 16 090 16 090 0 113 248 113 021 227

Årets kapitalförändring -56 905 -5 936 -5 370 -565 -50 968 -53 795 2 828
1) I uppdragsutbildning ingår beställd utbildning. Under 2013 uppgick intäkter av beställd utbildning till 459 tkr.

2012 Totalt
Summa 

utbildning
Ordinarie 

utbildning
Uppdrags-

utbildning1)
Summa 

forskning
Ordinarie 
forskning

Uppdrags-
forskning

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 2 231 108 1 393 804 1 393 804 0 837 303 837 303 0
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 215 451 61 871 44 212 17 659 153 580 104 471 49 109
Intäkter av bidrag 847 320 35 752 35 752 0 811 568 811 568 0
Finansiella intäkter 23 316 9 192 9 192 0 14 124 14 124 0
Summa intäkter 3 317 195 1 500 619 1 482 960 17 659 1 816 575 1 767 466 49 109
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader 2 105 912 965 003 958 235 6 768 1 140 909 1 115 307 25 602
Lokalkostnader 449 455 255 063 254 487 576 194 392 191 672 2 720
Övriga driftkostnader 655 569 245 152 234 230 10 922 410 416 392 375 18 041
Finansiella kostnader 3 774 1 552 1 552 0 2 222 2 221 1
Avskrivningar och nedskrivningar 107 808 25 926 25 926 0 81 881 81 801 80
Summa kostnader 3 322 518 1 492 696 1 474 430 18 266 1 829 820 1 783 376 46 444
Verksamhetsutfall -5 323 7 923 8 530 -607 -13 245 -15 910 2 665
Resultat från andelar i hel- och delägda företag -2 119 0 0 0 -2 119 -2 119 0
Transfereringar
Erhållna 124 335 19 110 19 110 0 105 225 104 865 360
Lämnade 124 335 19 110 19 110 0 105 225 104 865 360

Årets kapitalförändring -7 442 7 923 8 530 -607 -15 364 -18 029 2 665
1) I uppdragsutbildning ingår beställd utbildning. Under 2012 uppgick intäkter av beställd utbildning till 508 tkr.

forts. sid 90-91
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forts. Tabell 6.15  Intäkter och kostnader per verksamhetsområde (tkr)

2014
Ordinarie utbildning Uppdragsutbildning Ordinarie forskning Uppdragsforskning

Totalt Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak Totalt Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak Totalt Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak Totalt Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 435 317 337 116 150 177 376 725 571 298 0 0 0 0 0 907 438 191 741 45 147 283 307 387 242 0 0 0 0 0
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 48 027 9 804 6 093 15 850 16 280 14 757 2 489 4 468 3 028 4 772 114 257 10 042 1 174 70 489 32 552 52 830 10 221 2 076 18 851 21 680
Intäkter av bidrag 39 980 1 213 13 986 20 987 3 794 0 0 0 0 0 917 255 166 088 19 051 225 754 506 361 0 0 0 0 0
Finansiella intäkter 3 165 591 207 956 1 411 0 0 0 0 0 4 415 288 68 1 205 2 854 0 0 0 0 0
Summa intäkter 1 526 488 348 725 170 463 414 518 592 783 14 757 2 489 4 468 3 028 4 772 1 943 365 368 160 65 441 580 755 929 008 52 830 10 221 2 076 18 851 21 680
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader 1 017 130 235 597 123 456 251 757 406 321 5 954 877 2 392 1 431 1 254 1 248 173 269 978 48 537 290 586 639 072 29 918 6 495 1 254 9 706 12 463
Lokalkostnader 243 805 53 865 22 712 48 018 119 209 529 153 175 122 79 221 535 29 101 4 618 62 637 125 179 2 744 556 100 821 1 268
Övriga driftkostnader 262 060 47 718 27 863 119 334 67 146 5 227 762 2 438 1 444 583 431 969 66 712 10 332 243 156 111 770 20 059 3 850 670 8 364 7 174
Finansiella kostnader 609 129 58 163 259 0 0 0 0 0 1 087 130 19 408 531 0 0 0 0 0
Avskrivningar och nedskrivningar 29 059 5 470 2 590 6 916 14 082 0 0 0 0 0 104 809 5 729 616 26 034 72 429 366 0 0 99 267
Summa kostnader 1 552 663 342 779 176 678 426 188 607 017 11 710 1 793 5 005 2 997 1 916 2 007 572 371 650 64 122 622 820 948 980 53 088 10 901 2 024 18 991 21 172
Verksamhetsutfall -26 174 5 945 -6 215 -11 671 -14 234 3 047 696 -537 31 2 857 -64 207 -3 491 1 319 -42 065 -19 971 -259 -680 52 -140 509
Resultat från andelar i hel- och delägda företag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42 -8 -1 -11 -21 0 0 0 0 0
Transfereringar
Erhållna 16 159 3 592 2 530 5 789 4 248 0 0 0 0 0 142 824 20 490 3 814 32 015 86 505 277 192 0 0 85
Lämnade 16 159 3 592 2 530 5 789 4 248 0 0 0 0 0 142 824 20 490 3 814 32 015 86 505 277 192 0 0 85

Årets kapitalförändring -26 174 5 945 -6 215 -11 671 -14 234 3 047 696 -537 31 2 857 -64 250 -3 499 1 318 -42 076 -19 993 -259 -680 52 -140 509

Redovisningen av intäkter och kostnader per verksamhetsområde tas fram med hjälp av en projektrelation i redovisningssystemet. Denna projektrelation omfattar samtliga projekt, dvs både de som avser kärnverksamhet och de som avser       stödverksamhet och universitetsledning.     

2013
Ordinarie utbildning Uppdragsutbildning Ordinarie forskning Uppdragsforskning

Totalt Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak Totalt Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak Totalt Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak Totalt Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 430 009 345 379 132 344 384 499 567 786 0 0 0 0 0 840 888 178 800 44 313 269 221 348 555 0 0 0 0 0
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 43 671 9 209 5 096 13 842 15 524 13 540 2 317 6 309 2 162 2 751 104 945 8 270 1 148 65 341 30 186 50 632 12 806 1 136 17 199 19 490
Intäkter av bidrag 38 710 3 163 8 659 22 174 4 714 0 0 0 0 0 886 304 159 440 22 779 214 241 489 844 0 0 0 0 0
Finansiella intäkter 5 168 857 500 1 558 2 253 0 0 0 0 0 8 834 825 84 3 662 4 264 0 0 0 0 0
Summa intäkter 1 517 558 358 608 146 599 422 073 590 277 13 540 2 317 6 309 2 162 2 751 1 840 971 347 335 68 324 552 465 872 849 50 632 12 806 1 136 17 199 19 490
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader 986 338 230 358 116 437 236 748 402 794 7 478 1 068 3 150 1 128 2 132 1 180 143 261 338 43 852 262 572 612 381 26 780 6 941 791 8 023 11 024
Lokalkostnader 246 128 56 724 23 677 47 993 117 734 628 131 262 93 143 209 738 31 364 4 493 64 323 109 558 2 850 488 36 799 1 527
Övriga driftkostnader 259 178 45 753 29 185 125 846 58 394 5 999 1 306 2 560 949 1 184 405 695 63 800 7 989 220 455 113 451 18 051 4 130 429 6 263 7 229
Finansiella kostnader 1 157 198 79 474 407 0 0 0 0 0 1 509 185 26 399 899 0 0 0 0 0
Avskrivningar och nedskrivningar 30 127 6 206 2 713 6 939 14 269 0 0 0 0 0 97 511 4 523 567 21 189 71 231 123 0 0 37 86
Summa kostnader 1 522 928 339 239 172 091 418 000 593 598 14 105 2 505 5 972 2 170 3 459 1 894 596 361 210 56 927 568 938 907 520 47 804 11 559 1 256 15 122 19 866
Verksamhetsutfall -5 370 19 369 -25 492 4 073 -3 321 -565 -188 337 -8 -708 -53 625 -13 875 11 397 -16 473 -34 671 2 828 1 247 -120 2 077 -376
Resultat från andelar i hel- och delägda företag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -170 -35 -5 -43 -87 0 0 0 0 0
Transfereringar
Erhållna 16 090 4 055 1 997 5 148 4 890 0 0 0 0 0 113 021 15 590 4 625 19 869 72 937 227 192 0 0 36
Lämnade 16 090 4 055 1 997 5 148 4 890 0 0 0 0 0 113 021 15 590 4 625 19 869 72 937 227 192 0 0 36

Årets kapitalförändring -5 370 19 369 -25 492 4 073 -3 321 -565 -188 337 -8 -708 -53 795 -13 910 11 392 -16 516 -34 758 2 828 1 247 -120 2 077 -376

2012
Ordinarie utbildning Uppdragsutbildning Ordinarie forskning Uppdragsforskning

Totalt Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak Totalt Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak Totalt Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak Totalt Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 393 804 318 741 145 510 374 308 555 245 0 0 0 0 0 837 303 174 767 43 939 266 504 352 094 0 0 0 0 0
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 44 212 9 055 7 959 13 229 13 969 17 659 1 829 7 278 2 758 5 795 104 471 12 035 1 453 54 533 36 451 49 109 9 863 1 349 18 292 19 605
Intäkter av bidrag 35 752 3 439 8 618 21 773 1 922 0 0 0 0 0 811 568 148 449 17 912 194 250 450 957 0 0 0 0 0
Finansiella intäkter 9 192 1 459 888 3 278 3 567 0 0 0 0 0 14 124 1 396 160 4 457 8 112 0 0 0 0 0
Summa intäkter 1 482 960 332 694 162 975 412 588 574 703 17 659 1 829 7 278 2 758 5 795 1 767 466 336 647 63 464 519 744 847 614 49 109 9 863 1 349 18 292 19 605
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader 958 235 237 085 110 590 224 333 386 228 6 768 959 2 276 819 2 714 1 115 307 252 390 41 952 241 338 579 628 25 602 5 815 800 8 905 10 082
Lokalkostnader 254 487 58 241 24 900 49 046 122 301 576 163 123 134 156 191 672 29 397 4 046 48 263 109 967 2 720 291 65 888 1 477
Övriga driftkostnader 234 230 44 345 28 728 111 807 49 351 10 922 941 4 277 2 627 3 077 392 375 60 745 9 207 212 538 109 884 18 041 3 542 477 6 359 7 663
Finansiella kostnader 1 552 286 114 480 672 0 0 0 0 0 2 221 266 39 496 1 420 1 0 0 1 0
Avskrivningar och nedskrivningar 25 926 4 586 2 322 5 943 13 074 0 0 0 0 0 81 801 4 522 558 16 535 60 187 80 0 0 46 34
Summa kostnader 1 474 430 344 543 166 654 391 609 571 626 18 266 2 063 6 676 3 580 5 947 1 783 376 347 320 55 802 519 170 861 086 46 444 9 648 1 342 16 199 19 256
Verksamhetsutfall 8 530 -11 849 -3 679 20 979 3 077 -607 -234 602 -822 -152 -15 910 -10 673 7 662 574 -13 472 2 665 216 7 2 093 349
Resultat från andelar i hel- och delägda företag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 119 -442 -71 -508 -1 097 0 0 0 0 0
Transfereringar
Erhållna 19 110 4 701 2 419 5 094 6 897 0 0 0 0 0 104 865 16 597 3 669 9 785 74 814 360 0 0 205 155
Lämnade 19 110 4 701 2 419 5 094 6 897 0 0 0 0 0 104 865 16 597 3 669 9 785 74 814 360 0 0 205 155

Årets kapitalförändring 8 530 -11 849 -3 679 20 979 3 077 -607 -234 602 -822 -152 -18 029 -11 115 7 591 66 -14 569 2 665 216 7 2 093 349
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forts. Tabell 6.15  Intäkter och kostnader per verksamhetsområde (tkr)

2014
Ordinarie utbildning Uppdragsutbildning Ordinarie forskning Uppdragsforskning

Totalt Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak Totalt Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak Totalt Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak Totalt Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 435 317 337 116 150 177 376 725 571 298 0 0 0 0 0 907 438 191 741 45 147 283 307 387 242 0 0 0 0 0
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 48 027 9 804 6 093 15 850 16 280 14 757 2 489 4 468 3 028 4 772 114 257 10 042 1 174 70 489 32 552 52 830 10 221 2 076 18 851 21 680
Intäkter av bidrag 39 980 1 213 13 986 20 987 3 794 0 0 0 0 0 917 255 166 088 19 051 225 754 506 361 0 0 0 0 0
Finansiella intäkter 3 165 591 207 956 1 411 0 0 0 0 0 4 415 288 68 1 205 2 854 0 0 0 0 0
Summa intäkter 1 526 488 348 725 170 463 414 518 592 783 14 757 2 489 4 468 3 028 4 772 1 943 365 368 160 65 441 580 755 929 008 52 830 10 221 2 076 18 851 21 680
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader 1 017 130 235 597 123 456 251 757 406 321 5 954 877 2 392 1 431 1 254 1 248 173 269 978 48 537 290 586 639 072 29 918 6 495 1 254 9 706 12 463
Lokalkostnader 243 805 53 865 22 712 48 018 119 209 529 153 175 122 79 221 535 29 101 4 618 62 637 125 179 2 744 556 100 821 1 268
Övriga driftkostnader 262 060 47 718 27 863 119 334 67 146 5 227 762 2 438 1 444 583 431 969 66 712 10 332 243 156 111 770 20 059 3 850 670 8 364 7 174
Finansiella kostnader 609 129 58 163 259 0 0 0 0 0 1 087 130 19 408 531 0 0 0 0 0
Avskrivningar och nedskrivningar 29 059 5 470 2 590 6 916 14 082 0 0 0 0 0 104 809 5 729 616 26 034 72 429 366 0 0 99 267
Summa kostnader 1 552 663 342 779 176 678 426 188 607 017 11 710 1 793 5 005 2 997 1 916 2 007 572 371 650 64 122 622 820 948 980 53 088 10 901 2 024 18 991 21 172
Verksamhetsutfall -26 174 5 945 -6 215 -11 671 -14 234 3 047 696 -537 31 2 857 -64 207 -3 491 1 319 -42 065 -19 971 -259 -680 52 -140 509
Resultat från andelar i hel- och delägda företag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42 -8 -1 -11 -21 0 0 0 0 0
Transfereringar
Erhållna 16 159 3 592 2 530 5 789 4 248 0 0 0 0 0 142 824 20 490 3 814 32 015 86 505 277 192 0 0 85
Lämnade 16 159 3 592 2 530 5 789 4 248 0 0 0 0 0 142 824 20 490 3 814 32 015 86 505 277 192 0 0 85

Årets kapitalförändring -26 174 5 945 -6 215 -11 671 -14 234 3 047 696 -537 31 2 857 -64 250 -3 499 1 318 -42 076 -19 993 -259 -680 52 -140 509

Redovisningen av intäkter och kostnader per verksamhetsområde tas fram med hjälp av en projektrelation i redovisningssystemet. Denna projektrelation omfattar samtliga projekt, dvs både de som avser kärnverksamhet och de som avser       stödverksamhet och universitetsledning.     

2013
Ordinarie utbildning Uppdragsutbildning Ordinarie forskning Uppdragsforskning

Totalt Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak Totalt Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak Totalt Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak Totalt Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 430 009 345 379 132 344 384 499 567 786 0 0 0 0 0 840 888 178 800 44 313 269 221 348 555 0 0 0 0 0
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 43 671 9 209 5 096 13 842 15 524 13 540 2 317 6 309 2 162 2 751 104 945 8 270 1 148 65 341 30 186 50 632 12 806 1 136 17 199 19 490
Intäkter av bidrag 38 710 3 163 8 659 22 174 4 714 0 0 0 0 0 886 304 159 440 22 779 214 241 489 844 0 0 0 0 0
Finansiella intäkter 5 168 857 500 1 558 2 253 0 0 0 0 0 8 834 825 84 3 662 4 264 0 0 0 0 0
Summa intäkter 1 517 558 358 608 146 599 422 073 590 277 13 540 2 317 6 309 2 162 2 751 1 840 971 347 335 68 324 552 465 872 849 50 632 12 806 1 136 17 199 19 490
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader 986 338 230 358 116 437 236 748 402 794 7 478 1 068 3 150 1 128 2 132 1 180 143 261 338 43 852 262 572 612 381 26 780 6 941 791 8 023 11 024
Lokalkostnader 246 128 56 724 23 677 47 993 117 734 628 131 262 93 143 209 738 31 364 4 493 64 323 109 558 2 850 488 36 799 1 527
Övriga driftkostnader 259 178 45 753 29 185 125 846 58 394 5 999 1 306 2 560 949 1 184 405 695 63 800 7 989 220 455 113 451 18 051 4 130 429 6 263 7 229
Finansiella kostnader 1 157 198 79 474 407 0 0 0 0 0 1 509 185 26 399 899 0 0 0 0 0
Avskrivningar och nedskrivningar 30 127 6 206 2 713 6 939 14 269 0 0 0 0 0 97 511 4 523 567 21 189 71 231 123 0 0 37 86
Summa kostnader 1 522 928 339 239 172 091 418 000 593 598 14 105 2 505 5 972 2 170 3 459 1 894 596 361 210 56 927 568 938 907 520 47 804 11 559 1 256 15 122 19 866
Verksamhetsutfall -5 370 19 369 -25 492 4 073 -3 321 -565 -188 337 -8 -708 -53 625 -13 875 11 397 -16 473 -34 671 2 828 1 247 -120 2 077 -376
Resultat från andelar i hel- och delägda företag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -170 -35 -5 -43 -87 0 0 0 0 0
Transfereringar
Erhållna 16 090 4 055 1 997 5 148 4 890 0 0 0 0 0 113 021 15 590 4 625 19 869 72 937 227 192 0 0 36
Lämnade 16 090 4 055 1 997 5 148 4 890 0 0 0 0 0 113 021 15 590 4 625 19 869 72 937 227 192 0 0 36

Årets kapitalförändring -5 370 19 369 -25 492 4 073 -3 321 -565 -188 337 -8 -708 -53 795 -13 910 11 392 -16 516 -34 758 2 828 1 247 -120 2 077 -376

2012
Ordinarie utbildning Uppdragsutbildning Ordinarie forskning Uppdragsforskning

Totalt Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak Totalt Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak Totalt Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak Totalt Fil.fak Utb.vet Med.fak Tekn.fak

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 393 804 318 741 145 510 374 308 555 245 0 0 0 0 0 837 303 174 767 43 939 266 504 352 094 0 0 0 0 0
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 44 212 9 055 7 959 13 229 13 969 17 659 1 829 7 278 2 758 5 795 104 471 12 035 1 453 54 533 36 451 49 109 9 863 1 349 18 292 19 605
Intäkter av bidrag 35 752 3 439 8 618 21 773 1 922 0 0 0 0 0 811 568 148 449 17 912 194 250 450 957 0 0 0 0 0
Finansiella intäkter 9 192 1 459 888 3 278 3 567 0 0 0 0 0 14 124 1 396 160 4 457 8 112 0 0 0 0 0
Summa intäkter 1 482 960 332 694 162 975 412 588 574 703 17 659 1 829 7 278 2 758 5 795 1 767 466 336 647 63 464 519 744 847 614 49 109 9 863 1 349 18 292 19 605
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader 958 235 237 085 110 590 224 333 386 228 6 768 959 2 276 819 2 714 1 115 307 252 390 41 952 241 338 579 628 25 602 5 815 800 8 905 10 082
Lokalkostnader 254 487 58 241 24 900 49 046 122 301 576 163 123 134 156 191 672 29 397 4 046 48 263 109 967 2 720 291 65 888 1 477
Övriga driftkostnader 234 230 44 345 28 728 111 807 49 351 10 922 941 4 277 2 627 3 077 392 375 60 745 9 207 212 538 109 884 18 041 3 542 477 6 359 7 663
Finansiella kostnader 1 552 286 114 480 672 0 0 0 0 0 2 221 266 39 496 1 420 1 0 0 1 0
Avskrivningar och nedskrivningar 25 926 4 586 2 322 5 943 13 074 0 0 0 0 0 81 801 4 522 558 16 535 60 187 80 0 0 46 34
Summa kostnader 1 474 430 344 543 166 654 391 609 571 626 18 266 2 063 6 676 3 580 5 947 1 783 376 347 320 55 802 519 170 861 086 46 444 9 648 1 342 16 199 19 256
Verksamhetsutfall 8 530 -11 849 -3 679 20 979 3 077 -607 -234 602 -822 -152 -15 910 -10 673 7 662 574 -13 472 2 665 216 7 2 093 349
Resultat från andelar i hel- och delägda företag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 119 -442 -71 -508 -1 097 0 0 0 0 0
Transfereringar
Erhållna 19 110 4 701 2 419 5 094 6 897 0 0 0 0 0 104 865 16 597 3 669 9 785 74 814 360 0 0 205 155
Lämnade 19 110 4 701 2 419 5 094 6 897 0 0 0 0 0 104 865 16 597 3 669 9 785 74 814 360 0 0 205 155

Årets kapitalförändring 8 530 -11 849 -3 679 20 979 3 077 -607 -234 602 -822 -152 -18 029 -11 115 7 591 66 -14 569 2 665 216 7 2 093 349
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Tabell 6.16 Underlag för beräkning av belastning av anslaget avseende grundutbildning
     för budgetåret 2014    

Utfall 2014-01-01–2014-12-31

Tabell 6.16.1 Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR)

Utbildningsområde Utfall HST Utfall HPR HST Ersätt. (tkr) HPR Ersätt. (tkr) Utfall total ersätt. (tkr)

Humaniora 1 485,0 1 167,3 42 933 22 905 65 838
Teologi 69,1 50,9 1 998 999 2 997
Juridik 644,0 534,9 18 619 10 496 29 114
Samhällsvetenskap 3 614,4 3 092,6 104 496 60 683 165 179
Naturvetenskap 2 533,4 2 189,0 130 080 94 786 224 866
Teknik 5 022,3 4 445,7 257 875 192 503 450 378
Farmaci 0,0 0,0 0 0 0
Vård 1 041,9 1 001,0 56 875 47 326 104 202
Medicin 1 894,9 1 797,4 115 589 133 363 248 952
Undervisning 721,5 647,7 23 506 24 852 48 357
Verksamhetsförlagd utbildning 223,5 220,2 9 557 11 089 20 646
Övrigt 236,9 205,8 9 769 6 894 16 662
Design 50,0 50,0 7 275 4 432 11 708
Summa 17 536,9 15 402,5 778 571 610 328 1 388 899

Takbelopp
Takbelopp (tkr) 1 353 523
Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr) 35 376
Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr) 0

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden 
Totalt antal helårsstudenter 57,27 inom design. Högst får 50 helårsstudenter avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.
Övriga helårsstudenter inom design har avräknats mot utbildningsområdet teknik.
Total antal helårsprestationer 53,06 inom design. Högst får 50 helårsprestationr avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.
Övriga helårsprestationer inom design har avräknats mot utbildningsområdet teknik.

Tabell 6.16.2 Beräkning av anslagssparande och överproduktion (tkr)

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget) 

Årets takbelopp 1 353 523
Eventuellt ingående anslagssparande 0
Summa (A) 1 353 523

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ersättning för HPR från december föregående budgetår 321
Utfall total ersättning enligt tabell 6.16.1 1 388 899
Eventuellt utnyttjande av tidigare överproduktion 0
Summa (B) 1 389 220
Summa (A-B) 1) -35 697
1) Positiv summa förs till tabell över anslagssparandet nedan. Negativ summa förs till tabell över överproduktion nedan.

Anslagssparande
Totalt utgående anslagssparande (A-B) 0
Eventuellt anslagssparande över 10 % av takbeloppet 2) 0
Utgående anslagssparande 0

Överproduktion
Total utgående överproduktion 35 697
Eventuell överproduktion över 10 % av takbeloppet 2) 0
Utgående överproduktion 35 697

2) Den del av anslagssparande respektive överproduktion som lärosätet inte får behålla utan regeringens godkännande.

Den i årsredovisningen för 2013 redovisade utgående överproduktionen om 9 tkr har korrigerats till 0 tkr.
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Väsentliga uppgifter 2010–2014

2014 2013 2012 2011 2010
Grundutbildning och utbildning på forskarnivå
Totalt antal helårsstudenter 1) 17 641 17 866 17 850 18 116 18 910
 – andel kvinnor 53 % 52 % 52 % 51 % 51 %
 – andel män 47 % 48 % 48 % 49 % 49 %
Kostnad per helårsstudent (tkr) 88 85 83 75 73
Totalt antal helårsprestationer 1) 2) 15 482 14 850 15 370 16 024 15 634
 – andel kvinnor 54 % 55 % 53 % 52 % 53 %
 – andel män 46 % 45 % 47 % 48 % 47 %

Kostnad per helårsprestation (tkr) 100 103 96 85 88
Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) 112 80 47 22 –
 – andel kvinnor 36 % 36 % 36 % 41 % –
 – andel män 64 % 64 % 64 % 59 % –
Totalt antal nyantagna doktorander 176 186 222 228 266
 – andel kvinnor 45 % 42 % 46 % 49 % 49 %
 – andel män 55 % 58 % 54 % 51 % 51 %
Totalt antal doktorander med någon aktivitet 1 325 1 308 1 367 1 339 1 288
 – andel kvinnor 47 % 47 % 47 % 47 % 47 %
 – andel män 53 % 53 % 53 % 53 % 53 %
Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarbetare) 719 770 768 744 688
 – andel kvinnor 46 % 45 % 45 % 47 % 45 %
 – andel män 54 % 55 % 55 % 53 % 55 %
Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarbetare) 1 2 2 9 22
 – andel kvinnor 100 % 50 % 50 % 78 % 68 %
 – andel män 0 % 50 % 50 % 22 % 32 %
Genomsnittlig studietid för licentiatexamen – 5,2 5,6 5,1 5,1
 – kvinnor – 4,8 5,3 4,5 5,0
 – män – 4,3 6,0 5,4 5,2
Genomsnittlig studietid för doktorsexamen – 8,3 8,5 8,0 8,2
 – kvinnor – 8,3 8,3 7,8 8,2
 – män – 8,4 8,6 8,3 8,1
Totalt antal doktorsexamina 158 159 169 146 157
 - andel kvinnor 46 % 43 % 47 % 49 % 43 %
 - andel män 54 % 57 % 53 % 51 % 57 %
Totalt antal licentiatexamina 72 76 55 63 44
 - andel kvinnor 32 % 26 % 40 % 40 % 30 %
 - andel män 68 % 74 % 60 % 60 % 70 %
Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer (1 776) 2 051 1 851 1 682 1 510
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation (tkr) (1 160) 947 989 1 064 1 078

Personal 3)

Totalt antal årsarbetskrafter 3 675 3 711 3 686 3 604 3 469
 - andel kvinnor 51 % 51 % 50 % 50 % 50 %
 - andel män 49 % 49 % 50 % 50 % 50 %
Medelantal anställda 4 064 3 999 3 939 3 856 3 658
 - andel kvinnor 49 % 49 % 49 % 49 % 49 %
 - andel män 51 % 51 % 51 % 51 % 51 %
Totalt antal lärare (årsarbetare) 4) 1 552 1 528 1 568 1 552 1 510
 – andel kvinnor 40 % 39 % 39 % 39 % 39 %
 – andel män 60 % 61 % 61 % 61 % 61 %
Antal disputerade lärare (årsarbetare) 1 159 1 147 1 161 1 150 1 101
 – andel kvinnor 37 % 36 % 35 % 36 % 35 %
 – andel män 63 % 64 % 65 % 64 % 65 %
Antal professorer (årsarbetare) 329 319 346 318 336
 – andel kvinnor 24 % 22 % 20 % 20 % 20 %
 – andel män 76 % 78 % 80 % 80 % 80 %

1) Exkl. uppdragsutbildning och avgiftsbetalande studenter.

2) Totalt antal helårsprestationer för 2013 har justerats från 14 350 till 14 850.

3) Samtliga uppgifter rörande personalen inkluderar från och med årsredovisningen 2014 professorer som fortsätter sin anställning efter uppnådd pensionsålder.

4) I gruppen lärare ingår från och med 2013 även amanuenser. Värdena för tidigare år har räknats om i enlighet med den nya definitionen.

Övrigt
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forts. Väsentliga uppgifter 2010–2014

2014 2013 2012 2011 2010

Ekonomi

Intäkter totalt (mnkr) varav 3 537 3 423 3 317 3 326 3 202
utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 1 541 1 531 1 500 1 516 1 528
 – andel anslag 93 % 93 % 93 % 93 % 91 %
 – andel externa intäkter 7 % 7 % 7 % 7 % 9 %
forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 1 996 1 892 1 817 1 810 1 674
 – andel anslag 45 % 44 % 46 % 44 % 46 %
 – andel externa intäkter 55 % 56 % 54 % 56 % 54 %

Kostnader totalt (mnkr) 3 625 3 479 3 323 3 181 3 025
 – andel personal 63 % 63 % 63 % 63 % 62 %
 – andel lokaler 13 % 13 % 14 % 14 % 14 %

Lokalkostnader 6) per kvm (kr) 1 685 1 681 1 666 1 628 1 669

Balansomslutning (mnkr) 2 100 2 164 2 153 2 154 1 945
 – varav oförbrukade bidrag 687 698 663 655 630
 – varav årets kapitalförändring -88 -57 -7 145 177
 – varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 660 747 804 809 664

6) Enligt resultaträkningen.
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Till Linköpings universitet anknutna stiftelser

Namn Ändamål Kapital (tkr)

Astrid och Bengt Anderssons minnesfond Cancerforskning 205

Bernt Järmarks stiftelse för vetenskaplig forskning Forskning inom reglerteknik och tillämpad matematik 2 750

Carl och Albert Molins i Motala minne Medicinsk forskning, företrädesvis för bekämpande av sockersjuka, 
cancer, äggvitesjukdomar och ögonsjukdomar 5 280

Eleonora Demeroutis stiftelse Hjärt- och kärlmedicinsk forskning 2 995

Eva Olssons stiftelse för neuromedicinsk forskning Neuromedicinsk forskning, icke disputerade forskare 460

Stiftelsen folkskoleseminariets i Linköpings minnesfond Stipendier till studerande inom lärarutbildningar 510

Gunnar Trosells stiftelse för reumatologisk forskning Reumatologisk forskning 135

Stiftelsen Hjärtfonden vid Linköpings universitet Forskning rörande hjärt- och kärlsjukdomar och deras diagnostik och 
behandling vid Hjärtcentrum 8 370

Rut Wallensteen-Jaegers stiftelse Främja internationalisering av utbildningen inom filosofisk fakultet 1 225

Stiftelsen Sten Gustafssons professur i fordonselektronik Professur vid tekniska högskolan i Linköping 18 100

Tryggve Holms stiftelse Främja teknisk forskning och utbildning 3 860

Wala och Folke Danielssons stiftelse Främja forskning och utbildning inom miljö- och naturvård 2 950

Stiftelsen Östgötaregionens cancerfond vid Linköpings universitet Cancerforskning 9 730

Linköpings universitet stiftelseförvaltning 
(LiUS) omfattar för närvarande 13 anknutna 
stiftelser. Det samlade kapitalet i stiftelserna 
uppgick per den 31 december 2014 till cirka 
56,6 mnkr. Stiftelsekapitalet förvaltas i enlig-
het med en av universitetsstyrelsen fastställd 
placeringspolicy, där tillgångsallokeringen 
utgör 65 procent räntor och 35 procent aktier.
 Verksamhetsåret 2014 var det första året 
där en ny modell för kapitalförvaltning prö-
vades. Avkastningen efter avgifter uppgick 
under året till 13,4 procent, jämfört med 

13,3 procent för ett marknadsindex som över-
ensstämmer med stiftelseförvaltningens pla-
ceringspolicy. Stiftelserna har under året de-
lat ut sammanlagt 1 369 tkr enligt sina 
ändamål. Kostnader för egendomsförvalt-
ningen har påförts stiftelserna med sam-
manlagt cirka 60 tkr.

Stiftelseförvaltning vid Linköpings universitet

Övrigt
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Styrelseledamöters och ledande befattningshavares övriga uppdrag och ersättningar

Namn Period Ersättning (kr) 1) Andra uppdrag som styrelse- eller rådsledamot 2)

Ordförande

Anna Ekström 1401-1412 66 180 Insynsrådet för Statistiska Centralbyrån, ledamot 
Insynsrådet för Länsstyrelsen Stockholm, ledamot

Rektor

Helen Dannetun 1401-1412 1 297 463 Styrelsen för Norrköpings Visualiseringscenter AB, ledamot
Insynsrådet för Länsstyrelsen Östergötland, ledamot

Företrädare för allmänna intressen

Magnus Hall 1401-1412 28 000 Styrelsen för NTM AB, vice ordförande
Styrelsen för AMF Pensionsförsäkring AB, ledamot

Paul Håkansson 1401-1412 28 000 Styrelsen för Samtrafiken i Sverige AB, ledamot

Margareta Josefsson 1401-1412 28 000 Styrelsen för Kårservice i Östergötland AB, ordförande
Styrelsen för Thin Film Electronics ASA, ledamot

Christer Mård 1401-1412 28 000 Styrelsen för Linköping Health Care AB, ordförande
Styrelsen för Linköping Hockey Club AB, ordförande
Styrelsen för Linköping Hockey Club Ord och Bild AB, ordförande

Helena Persson 1401-1412 28 000 Inga uppdrag

Kerstin Wigzell 1401-1412 28 000 Styrelsen för Pensionsmyndigheten, vice ordförande
Styrelsen för Systembolaget, ledamot
Rikspolisstyrelsens Etiska Råd, ledamot

Jan-Erik Ögren 1401-1412 28 000 Inga uppdrag

Företrädare för verksamheten

Carin Franzén 1401-1412 675 233 Inga uppdrag

Magnus Berggren 1401-1412 1 102 274 Tekniska insynsrådet för Thin Film Electronics AB, ledamot

Karin Öllinger 1401-1412 788 144 Inga uppdrag

Företrädare för studenterna

Maja Andersson 1407-1409 – Inga uppdrag

Sebastian Becker 1401-1406 – Inga uppdrag

Karin Jerner 1407-1412 – Styrelsen för Linus & Linnéa AB, ordförande

Tobias Karlsson 1401-1406 – Inga uppdrag

Albin Mannerfelt 1401-1406 – Styrelsen för Albin Mannerfelt Holding AB, ordförande
Styrelsen för Tina Mannerfelt Holding AB, suppleant

Niclas Olsson 1410-1412 – Inga uppdrag

Johan Wester 1407-1412 – Styrelsen för Arenabolaget i Linköping AB, suppleant

Enligt förordning (2000:605) om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag redovisas
1) alla skattepliktiga ersättningar och förmåner utbetalade av LiU under 2014
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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Institutioner och ämnesområden
Campus Valla – Linköping

Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL)
Antal anställda: 208  Intäkter: 211 mnkr
Ämnesområden 

Didaktik och pedagogiskt arbete Psykoterapi
Handikappvetenskap Sociologi
Pedagogik Vuxenpedagogik och folkbildning
Psykologi

Institutionen för datavetenskap (IDA)
Antal anställda: 184  Intäkter: 163 mnkr
Ämnesområden

Artificiell intelligens Kognitionsvetenskap
Databaser och webbinformationssystem Maskininlärning
Datornät och säkerhet Programvaruteknik och teori
Inbyggda system och realtidssystem Pålitliga distribuerade system
Interaktiva och kognitiva system Statistik

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)
Antal anställda: 454  Intäkter: 518 mnkr
Ämnesområden

Affärsrätt Konstruktionsmaterial
Carl Malmsten Furniture Studies Kvalitetsutveckling
Energisystem Logistik
Fackspråk Maskinkonstruktion
Fluida och mekatroniska system Mekanik och hållfasthetslära
Företagsekonomi Mekanisk värmeteori och strömningslära
Industriell ekonomi Nationalekonomi
Industriell miljöteknik Produktionsekonomi
Industriell produktion Projekt, innovationer och entreprenörskap
Informatik Statsvetenskap

Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)
Antal anställda: 449 Intäkter: 477 mnkr
Ämnesområden

Analytisk kemi Oorganisk kemi
Bioinformatik Organisk kemi
Biokemi Plasma- och ytbeläggningsfysik
Biomolekylär och organisk elektronik Proteinkemi
Biosensorer och bioelektronik Teknisk biologi
Ekologi Teoretisk biologi
Funktionella elektroniska material Teoretisk fysik
Fysikalisk kemi Teoretisk kemi
Halvledarmaterial Tillämpad fysik
Molekylär bioteknik Tillämpad optik
Molekylär fysik Tillämpad sensorvetenskap
Molekylär genetik Tunnfilmsfysik
Molekylär ytfysik och nanovetenskap Yt- och halvledarfysik
Nanodesign Ytors fysik och kemi
Nanostrukturerade material Zoologi

Institutionen för kultur och kommunikation (IKK)
Antal anställda: 148 Intäkter: 131 mnkr
Ämnesområden

Allmän fonetik Musik
Allmän språkvetenskap Religionsvetenskap
Bild Retorik
Dramakommunikation Slöjd, textil
Engelska Slöjd, trä och metall
Estetiskt tema Socialantropologi
Etik Spanska
Filosofi Språk och kultur
Formgivning Svenska för utländska studenter
Franska Svenska som andraspråk
Idrott och rörelse Svenska språket

Konstvetenskap och visuell 
kommunikation

Tyska
Utomhuspedagogik

Litteraturvetenskap

Matematiska institutionen (MAI)
Antal anställda: 107  Intäkter: 119 mnkr
Ämnesområden

Beräkningsmatematik Matematisk statistik
Matematik och tillämpad matematik Optimeringslära

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) 
Antal anställda: 76 Intäkter: 81 mnkr
Tema

Kultur och samhälle
Ämnesområden

Historia Medie- och kommunikationsvetenskap
Kommunstrategiska studier Turism med inriktning mot kulturarv  

och naturmiljöKultur, samhälle, mediegestaltning
Lokalhistoria

Institutionen för systemteknik (ISY)
Antal anställda: 171  Intäkter: 156 mnkr
Ämnesområden
Datorseende Informationskodning
Datorteknik Kommunikationssystem
Elektriska kretsar och system Reglerteknik
Fordonssystem

Institutionen för Tema
Antal anställda: 168  Intäkter: 170 mnkr
Teman

Barn Teknik och social förändring
Genus Miljöförändring
Ämnesområden

Barn Miljövetenskap 
Genusvetenskap Tematisk naturvetenskap
Geografi
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Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE)
Antal anställda: 446 Intäkter: 419 mnkr
Ämnesområden

Allergicentrum Medicinsk mikrobiologi
Arbets- och miljövetenskap Medicinsk och fysiologisk kemi
Barn- och ungdomspsykiatri Medicinsk psykologi
Biomedicinsk laboratorievetenskap Neurobiologi
Brännskadevård Neurokirurgi
Cellbiologi Neurologi
Dermatologi och venereologi Näringslära
Experimentell hematologi Obstetrik och gynekologi
Experimentell patologi Oftalmiatrik
Genus och medicin Onkologi
Geriatrik Ortopedi
Hand- och plastikkirurgi Oto-rhino-laryngologi
Infektionsmedicin Patologi
Katastrofmedicin inkl. akut sjukvård Pediatrik
Kirurgi Psykiatri
Klinisk immunologi Regenerativ medicin
Klinisk kemi Reumatologi
Klinisk mikrobiologi Rättsgenetik
Klinisk neurofysiologi Teknisk audiologi
Käkkirurgi Transfusionsmedicin
Logopedi Urologi
Medicinsk gastroenterologi/hepatologi Utvecklingsbiologi
Medicinsk genetik Virologi
Medicinsk immunologi

Campus US – Linköping Campus Norrköping

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) samt  
Institutionen för Tema har verksamhet både i Linköping och Norrköping.  
För mer information, se ovan under Campus Valla.

Insitutionen för medicin och hälsa (IMH)
Antal anställda: 320  Intäkter: 317 mnkr
Ämnesområden
Allmänmedicin Medicinsk bildvetenskap  

och radiofysikAnestesi och intensivvård
Biomedicinsk laboratorievetenskap Medicinsk pedagogik
Farmakologi inkl. klinisk farmakologi Njurmedicin och medicinsk  

gastro enterologi och hepatologi Forensisk medicinska vetenskaper
Fysiologi inkl. klinisk fysiologi Omvårdnad
Fysioterapi Rehabiliteringmedicin

Internmedicin inkl. endokrinologi och 
diabetologi samt lungsjukdomar

Socialmedicin och folkhälsovetenskap
Thorax- och kärlkirurgi

Kardiologi Utvärdering och hälsoekonomi

Institutionen för medicinsk teknik (IMT)
Antal anställda: 46 Intäkter: 51 mnkr
Ämnesområden

Biomedicinsk instrumentteknik Medicinsk teknik
Medicinsk informatik

Carl Malmsten – Lidingö 
Avdelningen Carl Malmsten Furniture Studies inom Institutionen för eko nomisk 
och industriell utveckling (IEI) är placerad på Lidingö, Larsbergsvägen 8.

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV)
Antal anställda: 272  Intäkter: 259 mnkr
Ämnesområden 
Allmänt utbildningsområde Teknikens didaktik
Analytisk sociologi Omvårdnad 
Arbetsterapi Pedagogiskt arbete 
Estetiskt lärande Samhälle och kultur i ett skolperspektiv 
Etnicitet och migration Samhälls- och kulturanalys 
Medicinsk vetenskap Socialt arbete 
Människa–teknik–samhälle Utomhuspedagogik 
Naturvetenskap i ett skolperspektiv Välfärdsrätt
Naturvetenskapernas didaktik Äldre och åldrande

Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)
Antal anställda: 205 Intäkter: 228 mnkr
Ämnesområden

Fysik och elektroteknik Medie- och informationsteknik
Kommunikations- och transportsystem
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