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Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 18 februari 2013 
att godkänna föreliggande årsredovisning för Linköpings universitet avseende budgetåret 2012.

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat  
samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Vi bedömer vidare att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande.
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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  

Vidareutveckla profilen  
av ett program- och 

campusuniversitet med 
innovativa, utmanande och 
studentaktiva utbildningar 

Stärka och utveckla 
internationellt slagkraftiga 

forskningsmiljöer som 
även tar ansvar för 

utbildning och samverkan 

En god arbetsplats 
med ett engagerande 
och ansvarstagande 

ledar- och 
medarbetarskap 

En offensiv 
strategisk 
rekrytering 

Bidra till en 
samhällsutveckling 
baserad på kunskap  

Förmåga att 
generera, 

prioritera och 
omfördela 
resurser 

Ett professionellt 
och 

ändamålsenligt 
verksamhetsstöd 

Ett universitet med internationell lyskraft  
– där människor och idéer möts och utvecklas 

Bygga styrka 

Ta ansvar 

Skapa effektivitet 

Attraktiva akademiska miljöer 

Vi ska 

Genom att 
Vidareutveckla och stärka 

samverkan med det 
omgivande samhället 

Visa excellens 

För att vi har 

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

»Ett universitet med internationell lyskraft – där människor och idéer möts och utvecklas« 
Styrelsen för Linköpings universitet beslutade i december 2012 om en ny strategikarta för 

LiU. Arbetet med att ta fram den nya strategikartan föregicks av ett brett strategiarbete 
initierat av rektor och har involverat många medarbetare. Under hösten besökte  

rektor samtliga institutioner för att diskutera och förankra den nya strategin.
Bilden visar strategikartans grundutformning, som nu ska bearbetas ytterligare.
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Linköpings universitet  
klättrar i rankingar

Linköpings universitet, LiU, har under 2012 stärkt 
sin position på flera internationella rankinglistor 
och tillhör nu de bästa 3 procenten i världen. Detta 
gäller till exempel Shanghai-listan och QS ranking-
lista. Samtidigt hårdnar konkurrensen alltmer. 
För att kunna behålla och helst förbättra denna 
position arbetar universitetet kontinuerligt för att 
möta kommande utmaningar. I början av 2012 
gjorde rektor Helen Dannetun vissa förändringar 
i ledningsorganisationen, bland annat inrättades 
tre strategiska ledningsråd: ett för utbildning, ett 
för forskning och ett för samverkan. 

Rektor har under året initierat och lett ett brett 
strategiarbete. Arbetet har inkluderat många 
medarbetare och under hösten besökte rektor 
samtliga institutioner. En ny strategikarta klub-
bades av universitetsstyrelsen på decembermötet 
2012. Visionen är »Ett universitet med interna-
tionell lyskraft – där människor och idéer möts 
och utvecklas«. De senaste årens satsning på 
forskning ska fortsätta, men det är också rektors 
bestämda ambition att LiU ska försvara och stärka 
sin position som ett av landets bästa universitet 
när det gäller utbildning.

Linköpings universitet har därför inlett »Det 
pedagogiska språnget« – ett samlingsnamn för 
aktiviteter som ska bevara och utveckla LiU:s 
roll som en framstående utbildningsanordnare. 
Det handlar om hur framtidens pedagogik och 
lärmiljöer ska se ut och vilka resurser och lokaler 
som behövs för detta. Arbetet med Det pedago-
giska språnget är nära förknippat med projektet 
»Campus LiU 2015«, som initierats under 2012 
för att utveckla campusmiljöerna. 

I slutet av året tillsattes en grupp som ska se 
över det framtida forsknings- och utbildningsut-
budet vid Linköpings universitet. Viktiga frågor 
i gruppens arbete är vilka utbildningar LiU ska 
erbjuda, på vilka campus de ska finnas och hur 
forskningsanknytningen ska bli ännu bättre. 
Utredningens resultat kommer att presenteras 
i november 2013.

LiU:s forskning och utbildning ger avtryck 
nationellt såväl som internationellt. Här finns 
forskning av hög internationell klass inom några 
spetsområden, och både utländska studenter 
som söker sig till Linköping universitet för att 
studera och LiU-alumner som återfinns runt 
om i världen, vittnar om att våra utbildningar 

är relevanta – och internationellt gångbara. I en 
stigande konkurrenssituation blir också förmågan 
att samverka än mer viktig. Linköpings universitet 
tillmäts en naturligt stor betydelse som en stark 
samverkanspartner i den egna regionen, något 
som avspeglas inte minst i alla de utvecklings- och 
innovationsstödjande projekt där forskare, lärare 
och studenter medverkar.

Grundutbildning
Utbildningen på grundnivå och avancerad nivå 
har under 2012 fortsatt att vara framgångsrik och 
omfattande. Antalet helårsstudenter uppgick till 
nästan 18 000, vilket omräknat till individer inne-
bär ca 27 000 studenter. Intäkterna uppgick till ca 
1,5 miljarder, varav 1,3 miljarder avsåg riksdagens 
utbildningsuppdrag till universitetet (se figur 1).

Under året kom även de första resultaten 
från Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar. 
För LiU har resultatet för trettio av universitetets 
utbildningar som utvärderats till och med 2012 
presenterats. Nästan 90 procent av de utvärderade 
utbildningarna vid LiU har fått omdömet hög 
kvalitet eller mycket hög kvalitet. 

I april presenterades den senaste utgåvan av In-
ternational Student Barometer (ISB). Där kom LiU 
på första plats bland 
mer än 200 universitet 
över hela världen när 
internationella studen-
ter fick svara på frågan: 
»Overall, how satisfied 
are you with all aspects 
of your university expe-
rience?«

Universitetets höga 
kvalitet i utbildningen 
har resulterat i att LiU 
under 2012, som ett 
av två lärosäten, fått 
ett utökat antal platser 
på läkarutbildningen, 
vilket också kommer 
att resultera i att Vrin-
nevisjukhuset i Norr-
köping blir ett under-
visningssjukhus och 
därmed ger tillgång till 
fler platser inom den 
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FIG 1: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
samt forskning och utbildning på forskarnivå –  
intäkter 2003–2012.
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verksamhetsförlagda utbildningen. Linköpings 
universitet tilldelades även fler platser på civil- 

och högskoleingenjörsutbildning-
arna. Med en första antagning 
höstterminen 2013 har LiU under 
året förberett och utvecklat en ny 
civilingenjörsutbildning i mjuk-
varuteknik, den första i sitt slag. 
Hösten 2012 startade inom den 
Filosofiska fakulteten ett interna-
tionellt masterprogram i Gender 
Studies – Intersectionality and 
Change, ett program som ges på 
distans med bara ett fåtal fysiska 
träffar på campus. Under året har 
även arbetet med utvecklingen av 

de nya lärarprogrammen fortsatt. Linköpings 
universitet är ett av få lärosäten i landet som 
kan erbjuda lärarutbildning inom i stort sett 
alla områden.

Universitetets utbildningsutbud består till mer 
än 80 procent av campusförlagda professions-
utbildningar. Detta har under lång tid varit ett 
framgångsrikt koncept då dessa utbildningar är 
mycket efterfrågade av såväl studenter som avnä-
mare. Under 2012 var antalet förstahandssökande 
per nybörjarplats till LiU:s utbildningsprogram 
genomsnittligt 2,50. Utbildningar till civileko-
nom, psykolog, läkare, sjukgymnast, civilingenjör 
och ämneslärare på gymnasiet (med inriktning 
historia) är exempel på program med mycket 
högt söktryck. Samtidigt visar Högskoleverkets 
senaste statistik från december 2011 att LiU ligger i 
toppskiktet när etableringsgraden på arbetsmark-
naden jämförs mellan landets lärosäten. 

Forskning och utbildning på 
forskarnivå
Linköpings universitet har etablerat framgångs-
rika och starka forskningsmiljöer inom samtliga 
fakulteter. Här finns en av landets starkaste tek-
nikvetenskapliga forskningsmiljöer, betydelsefull 
medicinsk forskning, en sammanhållen filosofisk 
fakultet känd för sin förmåga till mång- och 
tvärvetenskaplig forskning samt en framgångsrik 
utbildningsvetenskaplig forskning.

Karakteristiskt för forskningen vid LiU är 
en strävan att ta sig an frågeställningar som 
inte bara är vetenskapligt fruktbara utan också 
samhälleligt relevanta.

De senaste årens strategiska arbete har gett 
resultat på forskningssidan i form av ökad pu-

Biogas Research Center är ett nytt centrum för 
biogasforskning vid LiU, med finansiering från 
Energimyndigheten, industrin och akademin. 
Forskningen täcker hela bredden från mikro-

biologi och teknik till samhällsvetenskap.

Kent Waltersson blev ny universitetsdirektör i 
slutet av våren. Han efterträdde Curt Karlsson 

som gick i pension efter drygt 40 år vid 
Linköpings universitet.

Fig 3.XXX  Andel beviljade medel från VR i relation till basanslagen för forskning.
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FIG 2: Andel beviljade medel från Vetenskapsrådet (ordinarie utlysning) i relation till basanslag för forskning.
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blicerings- och citeringsandel. Detta är i sig en 
markering av forskningens höga kvalitet, och 
ger i sin tur avtryck på hur väl forskarna vid LiU 
lyckas konkurrera om forskningsmedel.

Linköpings universitet är ett av de två svenska 
lärosäten som får den största ökningen av forsk-
ningsanslag när regeringen omfördelat medel 
efter kvalitet.

Sett över tid har LiU haft en stadigt ökande 
intäkt för forskning och utbildning på forskarnivå. 
För 2012 erhöll universitetet 1 817 mkr i forsk-
ningsanslag och externa intäkter. Utmärkande 
för LiU har också varit balansen i hur forsknings-
verksamheten är finansierad: 46 % anslag och 
54 % externa medel såsom bidrag, avgifter och 
finansiella intäkter.

Ett mått på framgången är hur väl lärosätet 
kommit ut vad gäller andel beviljade bidrag vid 
Vetenskapsrådets stora utlysningar i relation till 
basanslaget. Under perioden 2009–2012 har 
Linköpings universitet placerat sig väl i jämförelse 
med övriga lärosäten (se figur 2).

Flera forskare har varit framgångsrika i olika 
utlysningar nationellt och internationellt. Natio-
nellt har LiU-forskare erhållit två individuella 
bidrag om 7,5 mkr vardera, Wallenberg Academy 
Fellows, samt ett bidrag om 15 mkr, Wallenberg 
Scholars. Academy Fellows är den enskilt största 
privata satsningen på unga forskare i Sverige 
idag och Wallenberg Scholars avser att stödja 
och stimulera några av de mest framgångsrika 
forskarna vid svenska universitet. Internationellt 
har två LiU-forskare erhållit individuella anslag 
från European Research Council, ERC, så kallade 
starting grants. Stödet som är på ca 13 mkr vardera 
går till Europas bästa unga forskare.

Dessutom har Linköpings universitet under 
året erhållit två stora projektanslag om totalt 
62 mkr från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Ett kompetenscentrum kring biogas, Biogas 
Research Center, har bildats vid universitetet i 
samarbete med flera företag och organisationer. 
Energimyndigheten står för en tredjedel av fi-
nansieringen.

Fem av LiU:s största miljöforskningsavdel-
ningar har tagit initiativ till ett excellenscentrum 
för miljö och hållbar utveckling, LiU Expanding 
Sustainability. Utvecklingen påbörjades under 
2012 och ska intensifieras under 2013.

Den framgångsrika satsningen på framtidens 
forskningsledare – LiU Research Fellows – har 

CMIV firade 10-årsjubileum i augusti. 
Föreståndare Anders Persson siktar 
på att det framgångsrika centret är 

världens ledande institut för  
medicinsk bildvetenskap om tio år.

Två LiU-forskare utsågs till KAW-fellows. Det är materialfysikern Johanna Rosén och neurobiologen  
David Engblom som får finansiering i Wallenbergstiftelsens största forskningssatsning någonsin. 

Magnus Berggren, professor i organisk 
elektronik, är en av årets Wallenberg Scholars. 

Han får 15 miljoner kronor till fri forskning 
under fem år.
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fortsatt under året, liksom model-
len med professorskontrakt.

Samverkan 
Samverkansuppgiften är mång-
facetterad och svårfångad – men 
tillskrivs också allt större betydelse 
när det till exempel gäller utbild-
nings- och forskningsrelevans samt 
att sprida och nyttiggöra kunskap. 
Samverkan kopplas också allt tyd-
ligare ihop med innovationsbe-
greppet både nationellt och på den 
europeiska arenan.

Samverkan med det omgivande 
samhället sker inom många olika 
delar av LiU och på många olika 
nivåer. Nytt för 2012 var till exempel 
satsningen på »New Factory«. Där 
får studenter inom ramen för sin 
utbildning utveckla olika företags-
idéer till marknadsanpassade lös-
ningar. Det är Norrköping Science 
Park som tillsammans med LiU och 
Norrköpings kommun har startat 
Sveriges första New Factory enligt 
en framgångsrik finsk modell.

Uppbyggnaden av Innovations-
kontorEtt vid Linköpings univer-
sitet fortsätter. Kontoret har 2012 
bland annat instiftat ett nytt pris i 
två klasser, Årets entreprenöriella 
forskare respektive Årets entrepre-
nöriella student. Priset ska belöna 
entreprenöriellt tänkande.

Regionens företag är mycket po-
sitivt inställda till att samarbeta med 
studenter. Av dem som haft samar-
bete vill 95 % delta igen. Det visar 
en undersökning som Innovations-
kontorEtt presenterade i december.

Utbildningsvetenskap har gjort 
flera nysatsningar inom skolsam-
verkan, såsom projektet Forsk-
ning Utbildning Skola i Samverkan 
(FUSS), nättidskriften Venue och 
mötesplatsen Lärarrummet.

Den årliga innovations- och en-
treprenörskapsveckan, Vecka45, 
samlade 2012 drygt 4 500 besö-
kare till de över 60 olika arrange-     
mangen. Vecka45 har blivit en eta-
blerad mötesplats för innovation 
och entreprenörskap i Östergötland. 
Bakom arrangemanget ligger Inno-
vationskontorEtt vid Linköpings 
universitet, nätverket Growlink och 
marknadsbolaget East Sweden.

Rekrytering av medarbetare
Rekryteringen av kärnkompetens i form av under-
visande och forskande personal är en nyckelfråga 
under de närmaste åren. Stora pensionsavgångar, 
en växande forskningsvolym och många lärosä-
ten som befinner sig i liknande situationer gör 
att konkurrensen om arbetskraften bidrar till 
utmaningen. 

Årets alumner 2012 blev TV-producenten Melker 
Becker och lärarutbildaren Carina Brage, som gör 

det roligt att lära för både barn och vuxna.

Hållbarhetskonferensen GIN 2012, Greening 
of Industry Network, hölls för första gången 

vid Linköpings universitet i oktober.  
Värd för den internationella konferensen var 

professor Leo Baas.

Materialforskaren Galia Pozina tog hem stora 
priset i IVA:s nationella mentorsprogram »Men-

tor4Research«. I programmet sammanförs 
lovande forskare med mentorer som  

lyckats inom näringslivet.

ERC Starting Grants har tilldelats två LiU-
forskare: Tino Ebbers, professor i kardiovaskulär 
mätteknik (överst), och Xavier Crispin, docent i 

organisk elektronik. Stödet från Europeiska forsk-
ningsrådet går till Europas bästa unga forskare.
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Fig 0.X Antal disputerade och ej disputerade lärare samt totalt antal lärare 2003–2012
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FIG 3: Antal disputerade och ej disputerade lärare 
samt totalt antal lärare 2003–2012.
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Flera åtgärder har genomförts för att förbättra 
rekryteringsläget. Ledtider vid anställningsären-
den har kortats, en ny akademisk karriärväg samt 
en ny anställningsordning har implementerats.

Antalet anställda ökade under 2012 till 3 935 
personer, vilket motsvarar 3 655 årsarbetare. 
Större delen av ökningen skedde inom kategorin 
kärnkompetens.

Figur 3 visar hur antalet lärare (kärnkompe-
tens) samt antal disputerade och ej disputerade 
utvecklats under perioden 2003–2012.

Balanserad ekonomi under året
Linköpings universitet har haft ett år med ba-
lanserad finansiering av såväl utbildning som 
forskning. Verksamhetsgrenarnas andel av LiU:s 
intäkter är 45 % utbildning på grundnivå och av-
ancerad nivå respektive 55 % forskning och utbild-
ning på forskarnivå. Forskningens andel har ökat 
gradvis under de senaste åren samtidigt som LiU 
fortsätter att ha en omfattande grundutbildning.

Bokslutet för år 2012 uppvisar en negativ kapi-
talförändring (resultat) på 7 mkr, vilket motsvarar 
0,2 % av omsättningen (se tabell 1). De senaste tre 
årens överskott (i storleksordningen 150 mkr per 
år) har därmed brutits. Av verksamhetsutfallet 
avser 8 mkr ett överskott på utbildning och 15 mkr 

underskott på forskning, vilket måste anses vara 
ett väl balanserat resultat.

Totalt uppgår intäkterna till 3 317 mkr och kost-
naderna till 3 323 mkr. Andelen finansiering med 
externa bidrag ligger på en fortsatt hög nivå, men 
har minskat något jämfört med 2011, från 27 % 
till 26 %. Trenden med ökande bidragsintäkter de 
senaste åren har brutits under 2012. Den främsta 

Miljöpromenaden »Walk the Talk« invigdes i 
oktober. Den är en permanent utställning om 

hållbarhetsåtgärder och energieffektivisering på 
Campus Valla.

Martin Modig utsågs till Årets eldsjäl inom aka-
demisk idrott av Sveriges Akademiska Idrotts-

förbund. Han läser till civilingenjör i Industriell 
ekonomi och fick priset för sitt engagemang i 

LiU AIF Fotbollsklubb.

Kajsa Andersson, tidigare avdelningschef på 
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, 

blev Årets ledare vid LiU 2012. Det var femte 
gången priset delades ut.

TAB 1 INTÄKTER OCH KOSTNADER, VERKSAMHETSUTFALL  
 SAMT RESULTAT FÖR LiU 2010–2012

2012 2011 2010
 

Intäkter (mkr)
Intäkter av anslag 2 231 2 205 2 173
Intäkter av avgifter och andra ers. 215 208 220
Intäkter av bidrag 847 886 801
Finansiella intäkter 23 27 8

Summa intäkter 3 317 3 326 3 202

Kostnader (mkr)
Kostnader för personal 2 106 2 005 1 890
Kostnader för lokaler 449 432 433
Övriga driftkostnader 656 640 603
Finansiella kostnader 4 4 2
Avskrivningar och nedskrivningar 108 100 97

Summa kostnader 3 323 3 181 3 025

Verksamhetsutfall -5 145 177

Resultat från hel- och delägda företag -2 -1 0

Årets kapitalförändring -7 145 177
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Kompletterande informationsmaterial

Detaljerade statistikuppgifter finns i en separat tabellbilaga som är 
tillgänglig på http://www.liu.se/om-liu/siffror/ar
Aktuella data från årsredovisningen 2012 finns i fickfoldern Linköpings 

universitet i korthet som även finns i engelskspråkig version, Facts & 
Figures (utg mars 2013).
Trycksakerna kan beställas på http://www.liu.se/om-liu/info/

delen av bidragsminskningen kan hänföras till 
Vinnovas medelstilldelning samt kommuner och 
landsting, medan bidrag från forskningsråd och 
statliga myndigheter fortsatt att öka. Den tidigare 
kraftiga ökningen av erhållna bidrag som ej hun-
nit tas i bruk har planat ut och en bättre balans 
mellan finansiering och resursförbrukning har 
kunnat åstadkommas. Anslag är fortfarande den 
dominerande finansieringsformen och utgör 
67 % av de totala intäkterna.

Summan av balanserad kapitalförändring och 
årets kapitalförändring uppgick den 31 december 
2012 till 804 mkr exklusive resultatet från Lin-
köpings universitet Holding AB. Universitetet 
förvaltar därutöver 635 mkr i oförbrukade bidrag 
(exkl. bidrag som ska vidareförmedlas till annan 
mottagare), det vill säga medel som LiU erhållit i 
förskott för finansiering av kommande kostnader 
i verksamhet med externa bidrag.
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1. Förordning om årsredovisning och 
budgetunderlag

Enligt 3 kap. 1 § i förordningen (SFS 2000: 605) om årsredovis-
ning och budgetunderlag skall myndigheterna kommentera 
verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som 
framgår av myndighetens instruktion och till vad regeringen, 
i förekommande fall, har angett i regleringsbrev eller i något 
annat beslut. Resultatredovisningen skall främst avse hur 
verksamhetens prestationer har utvecklats med avseende på 
volym och kostnader. Redovisningen skall lämnas enligt en 
indelning som myndigheten bestämmer, om inte regeringen 
beslutat annat.

Lärosätenas instruktion
Av regleringsbrevet för universitet och högskolor m.m. avseende 
budgetåret 2012 framgår att övergripande mål för universitets 
och högskolors verksamhet finns i högskolelagen (1992:1434).

Av högskolelagen framgår att utbildning, som vilar på ve-
tenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet 
respektive forskning och konstnärligt utvecklingsarbete samt 
annat utvecklingsarbete är huvuduppgifterna för universitet 
och högskolor.

Därutöver ingår det i lärosätenas uppgifter att samverka med 
det omgivande samhället, att informera om sin verksamhet 
samt verka för att forskningsresultat, tillkomna vid lärosätet, 
kommer till nytta. Verksamheten skall vidare drivas på ett 
sådant sätt:

• att det finns ett nära samband mellan forskning och 
utbildning,

• att hög kvalitet nås i verksamheten,
• att de tillgängliga resurserna utnyttjas effektivt,
• att hållbar utveckling främjas i verksamheten,
• att jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och 

främjas, och
• att verksamheten främjar förståelsen för andra länder och 

internationella förhållanden.

Dessutom skall studenterna ges rätt att utöva inflytande 
över utbildningen och lärosätena aktivt främja och bredda 
rekryteringen.

Arbetet med att ta fram mått som  
relaterar prestationer till kostnader
Resultatet av ett nationellt utvecklingsarbete, genomfört av 

planeringscheferna vid landets universitet, blev att Utbildnings-
departementet beslutade att komplettera sammanställningen 
»Väsentliga uppgifter« (bilaga 6 till regleringsbrevet avseende 
universitet och högskolor) från och med årsredovisningen för 
budgetåret 2010 med:

• kostnad per helårsstudent (exkl. uppdragsutbildning och 
beställd utbildning),

• kostnad per helårsprestation (exkl. uppdragsutbildning 
och beställd utbildning),

• kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation,
• totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer.

Uppgifter för att beräkna ovan nämnda kostnader per presta-
tion kan hämtas ur olika redovisningssystem, vilket innebär 
att uppgifterna är reviderbara. Varje lärosäte är sedan unikt 
på många olika sätt varför de framtagna uppgifterna inte låter 
sig jämföras mellan lärosäten utan enbart bör användas som 
jämförelse över tid för ett och samma lärosäte.

Under 2011 fortsatte arbetet med att utveckla prestations-
mått. Arbetet har resulterat i rekommendationer till landets 
universitet och högskolor vad gäller prestationsmått för området 
samverkan. Vidare har en modell utvecklats för hur kostnader 
för utbildning på forskarnivå skulle kunna beräknas. Denna 
modell, till skillnad från de mått som beskriver kostnader per 
prestation ovan, bygger dock till viss del på approximationer. 
De väsentliga uppgifterna i årsredovisningen har heller inte 
kompletterats med denna storhet. Därför redovisas den ap-
proximerade kostnaden för utbildning på forskarnivå under 
avsnittet »Forskning och utbildning på forskarnivå« (se kapitel 
3, sidan 41). 

Nedan beskrivs de mått som avser »kostnad per prestation« 
och som finns i sammanställningen »Väsentliga uppgifter«. 

Kostnad per helårsstudent
Kostnaden per helårsstudent utgår från den totala kostnaden 
för utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive 
år, exklusive kostnader för uppdragsutbildning och beställd 
utbildning. Den inkluderar inte heller den utbildning som 
avser studenter från länder utanför EES-området som skall 
betala studieavgift. Kostnaden per helårsstudent anges för såväl 
universitetet som helhet som uppdelad på fakultetsområden. 
Kostnaden (tkr) anges i respektive års pris- och löneläge och 
är hämtad ur sammanställningen »Intäkter och kostnader 
per verksamhetsområde« i den finansiella delen. Även antalet 
helårsstudenter är exklusive uppdragsutbildning och beställd 
utbildning och inkluderar inte heller de studenter från länder 

1. Verksamhetens resultat  
– några prestationsmått
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utanför EES-området som skall betala studieavgift.
Kostnaden per helårsstudent speglar universitetsutbudets 

sammansättning och fördelning på utbildningsområden (med 
olika ersättningsbelopp per helårsstudent) såväl för universitetet 
som helhet som inom respektive fakultetsområde (se tabell 1.1). 

Under perioden 2008–2010 ökade antalet helårsstudenter 
successivt, från 17 131 helårsstudenter 2008 till 18 910 helårs-
studenter 2010, en ökning med ca 1 800 helårsstudenter. 
Utbildningsvolymen 2010 var den största som universitetet 
genomfört under ett verksamhetsår. Utbildningsvolymen under 
2011 (18 116 helårsstudenter) och 2012 (17 850 helårsstudenter) 
har varit fortsatt stor om än inte lika stor som under 2010.

Intäkter och kostnader för universitetets grundutbildning, 
definierad enligt ovan, varierar med utbildningsvolymen. 

Detta innebär att de totala kostnaderna ökade från 1 321 mkr 
2008 till 1 376 mkr år 2010 för att sedan minska till 1 365 mkr 
år 2011. Under 2012 ökade den totala kostnaden på nytt och 
uppgick till 1 474 mkr. 

Att kostnaderna 2008 är högre än 2009 beror sannolikt på 
att universitetet under 2007 kunde utnyttja en tidigare buffert 
om 45 mkr av »sparade helårsstudenter och helårsprestationer« 
från tidigare överproduktion och att utnyttjandet av denna 
buffert gjordes med något års förskjutning, dvs under 2008. 
Ökningen mellan 2011 och 2012 förklaras dels av en förstärk-
ning av ersättningen till utbildningsområdena humaniora, 
juridik, samhällsvetenskap och teologi, dels av att kostnaderna 
bättre anpassats till intäkterna.

Kostnaden per helårsstudent och år varierar för universitetet 

TAB 1.1 KOSTNAD PER HELÅRSSTUDENT 2008–2012

2012 2011 2010 2009 2008
 

Totalt LiU
Kostnad (tkr) 1 474 430 1 365 038 1 376 108 1 290 832 1 320 619
Antal helårsstudenter 17 850 18 116 18 910 17 811 17 131
Kostnad per helårsstudent (tkr) 82,6 75,3 72,8 72,5 77,1

Filosofisk fakultet
Kostnad (tkr) 344 543 303 574 309 660 294 467 294 407
Antal helårsstudenter 6 034 6 019 6 594 6 238 6 038
Kostnad per helårsstudent (tkr) 57,1 50,4 47,0 47,2 48,8

Utbildningsvetenskap
Kostnad (tkr) 166 654 154 575 170 500 150 303 183 638
Antal helårsstudenter 2 381 2 404 2 585 2 459 2 603
Kostnad per helårsstudent (tkr) 70,0 64,3 66,0 61,1 70,5

Hälsouniversitetet
Kostnad (tkr) 391 609 357 646 376 831 350 957 396 330
Antal helårsstudenter 2 662 2 623 2 553 2 459 2 396
Kostnad per helårsstudent (tkr) 147,1 136,3 147,6 142,7 165,4

Tekniska högskolan
Kostnad (tkr) 571 626 549 242 519 117 495 106 446 244
Antal helårsstudenter 6 774 7 070 7 178 6 654 6 094
Kostnad per helårsstudent (tkr) 84,4 77,7 72,3 74,4 73,2

TAB 1.2 KOSTNAD PER HELÅRSPRESTATION 2008–2012

2012 2011 2010 2009 2008
 

Totalt LiU
Kostnad (tkr) 1 474 430 1 365 038 1 376 108 1 290 832 1 320 619
Antal helårsprestationer 15 370 16 024 15 634 15 035 14 688
Kostnad per helårsprestation (tkr) 95,9 85,2 88,0 85,9 89,9

Filosofisk fakultet
Kostnad (tkr) 344 543 303 574 309 660 294 467 294 407
Antal helårsprestationer 4 983 5 198 5 101 5 058 4 881
Kostnad per helårsprestation (tkr) 69,1 58,4 60,7 58,2 60,3

Utbildningsvetenskap
Kostnad (tkr) 166 654 154 575 170 500 150 303 183 638
Antal helårsprestationer 2 071 2 126 2 185 2 234 2 407
Kostnad per helårsprestation (tkr) 80,5 72,7 78,0 67,3 76,3

Hälsouniversitetet
Kostnad (tkr) 391 609 357 646 376 831 350 957 396 330
Antal helårsprestationer 2 554 2 492 2 436 2 238 2 292
Kostnad per helårsprestation (tkr) 153,3 143,5 154,7 156,8 172,9

Tekniska högskolan
Kostnad (tkr) 571 626 549 242 519 117 495 106 446 244
Antal helårsprestationer 5 762 6 208 5 912 5 505 5 108
Kostnad per helårsprestation (tkr) 99,2 88,5 87,8 89,9 87,4
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mellan 72,5 tkr (år 2009) och 82,6 tkr (år 2012). Orsakerna 
till att kostnaden per helårsstudent är högst under 2012 beror 
således dels på att den totala kostnaden ökar (se ovan), dels 
på färre antal helårsstudenter under 2012 jämfört med 2010 
och 2011.

Variationerna mellan kostnaden per helårsstudent inom de 
olika fakultetsområdena förklaras av att utbildningsutbudets 
sammansättning respektive år har olika tyngdpunkt inom 
olika utbildningsområden och att ersättningen per helårsstu-
dent och helårsprestation från regering och riksdag varierar 
mellan utbildningsområden. Kostnaden per helårsstudent är 
högst inom Hälsouniversitetet, med utbildningar företrädesvis 
inom medicin och vård, medan kostnaden per helårsstudent 
är lägst inom Filosofisk fakultet med en stor andel utbildning 
inom humaniora och samhällsvetenskap.

Kostnad per helårsprestation
Kostnaden per helårsprestation utgår från den totala kostnaden 
för utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive 
år, exklusive kostnader för uppdragsutbildning och beställd 
utbildning. Den inkluderar inte heller den utbildning som avser 
studenter från länder utanför EES-området som skall betala 
studieavgift. Kostnaden per helårsprestation anges för såväl 
universitetet som helhet som uppdelad på fakultetsområden 
(se tabell 1.2). Kostnaden (tkr) anges i respektive års pris- och 
löneläge och är hämtad ur sammanställningen »Intäkter och 
kostnader per verksamhetsområde« i den finansiella delen. 
Även antalet helårsprestationer är exklusive uppdragsutbildning 
och beställd utbildning och inkluderar inte heller de studenter 
från länder utanför EES-området som skall betala studieavgift.

De totala kostnaderna är desamma för såväl antalet helårs-
studenter som helårsprestationer. Detta betyder att samma 
förutsättningar gäller för kostnaderna per helårsprestation 
som för kostnaderna per helårsstudent (se ovan).

Kostnaden per helårsprestation är drygt 10 tkr högre än 
kostnaden per helårsstudent och varierar mellan 85,2 tkr 
(2011) och 95,9 tkr (2012) för universitetet. Detta beror på att 
prestationskvoten, dvs antalet helårsprestationer dividerat 
med antalet helårsstudenter, är lägre än 100 procent och 

varierar under perioden mellan 83 och 88 %. Variationen i 
kostnaden per helårsprestation för LiU och för fakulteterna 
under perioden kan i övrigt förklaras på liknande sätt som 
kostnaden per helårsstudent.

Kostnader per refereegranskad vetenskaplig publikation
Med vetenskapliga publikationer avses antalet »refereegran-
skade publikationer, artiklar och forskningsöversikter som 
genomgått granskning av oberoende forskare och som pre-
senterar nya insikter i vetenskaplig form«. För att erhålla en så 
rättvisande bild som möjligt, som vid sidan av refereegranskade 
internationella vetenskapliga publiceringar även inkluderar 
refereegranskade nationella vetenskapliga publiceringar, har 
data hämtats från databasen DiVA (Digitala Vetenskapliga 
Arkivet). Antalet publikationer redovisas ofraktionaliserat, 
dvs antal hela publikationer räknas. 

Antalet publiceringar för 2012 avser de som var regist-
rerade i DiVA per den 16 januari 2013 (se tabell 1.3). Det bör 
observeras att antalet publiceringar för 2012 inte blir stabilt 
förrän en bit in på 2013. Därför har antalet publikationer och 
kostnaden per refereegranskad publicering för 2012 satts 
inom parentes eftersom detta mått kommer att förändras 
när antalet publiceringar under 2012 är komplett. För övrig 
bakgrundsinformation hänvisas till avsnittet om vetenskaplig 
publicering (kapitel 3, sid 42). 

Kostnaden per refereegranskad vetenskaplig publikation 
utgörs av den totala kostnaden för forskning och utbildning 
på forskarnivå respektive år (inklusive uppdragsforskning). 
Kostnaden per refereegranskad vetenskaplig publikation 
anges för såväl universitetet som helhet som uppdelad på 
vetenskapsområden. Det humanistisk-samhällsvetenskapliga 
vetenskapsområdet omfattar både Filosofisk fakultet och Ut-
bildningsvetenskap medan vetenskapsområdena i medicin och 
teknik stämmer överens med motsvarande fakultetsområden. 
Kostnaden (tkr) anges i respektive års pris- och löneläge och är 
hämtad ur sammanställningen »Intäkter och kostnader per 
verksamhetsområde« i den finansiella delen. Eftersom några 
publikationer är gemensamma för mer än ett vetenskapsområ-
de blir summan av antalet publikationer per vetenskapsområde 

TAB 1.3 KOSTNAD PER REFEREEGRANSKAD VETENSKAPLIG PUBLIKATION 2008–2012

2012 2011 2010 2009 2008
 

Totalt LiU
Kostnad (tkr) 1 829 820 1 789 494 1 627 577 1 426 736 1 313 795
Antal vet. publikationer 1 (1 692) 1 682 1 510 1 520 1 382
Kostnad per vet. publikation (tkr) (1 081) 1 064 1 078 939 951

Humanistisk-samhällsvetenskapligt
Kostnad (tkr) 414 112 386 232 351 464 313 798 290 147
Antal vet. publikationer (343) 284 261 244 244
Kostnad per vet. publikation (tkr) (1 207) 1 360 1 347 1 286 1 189

Medicinskt
Kostnad (tkr) 535 369 536 418 504 142 448 994 436 686
Antal vet. publikationer (729) 786 687 701 631
Kostnad per vet. publikation (tkr) (734) 682 734 641 692

Tekniskt
Kostnad (tkr) 880 342 866 843 771 971 663 944 586 962
Antal vet. publikationer (702) 670 635 643 571
Kostnad per vet. publikation (tkr) (1 254) 1 294 1 216 1 033 1 028

1. Nettouppgift. Några publikationer är gemensamma för mer än ett vetenskapsområde. Källa: DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).
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större än antalet vetenskapliga publikationer för universitetet.
De totala kostnaderna för forskning och utbildning på 

forskarnivå har i nominella tal successivt ökat under perioden, 
från 1 314 mkr år 2008 till 1 830 mkr år 2012, en ökning med 
516 mkr. Samtidigt har antalet publikationer ökat, från 1 382 
år 2008 till 1 692 år 2012. (Uppgifterna för 2012 är alltså pre-
liminära och kommer att öka ytterligare när registreringen 
är komplett.) Sammantaget betyder detta att kostnaden per 
publikation från LiU under perioden ökat något men uppgår 
genomsnittligt till ca 1 000 tkr under perioden 2008–2012. 
Lägst genomsnittlig kostnad per publikation finns inom 
det medicinska området (ca 700 tkr), följt av det tekniska 
vetenskapsområdet (ca 1 200 tkr). Att kostnaden inom det 
humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet är 
högre (ca 1 300 tkr) beror på att vetenskapsområdena skiljer 
sig markant åt vad avser publiceringstradition. Inom det 
humanistisk-samhällsvetenskapliga området sker oftare än 
inom andra vetenskapsområden publiceringen i form av 
monografier och antologier vilket innebär en lägre publice-
ringsgrad i form av tidskriftsartiklar. Att böcker och kapitel 
inte är inkluderade i ovanstående sammanställning beror på 
att de inte nödvändigtvis är refereegranskade. Om de skulle 
inkluderas (se tabell 1.4) skulle kostnaden per publikation 
minska under perioden 2008–2012.

För övriga prestationsmått över verksamhetens utveckling 
hänvisas till sammanställningen »Väsentliga uppgifter« (tabell 
1.5) och till respektive kapitel i årsredovisningen.

2. Väsentliga uppgifter
Väsentliga uppgifter är en sammanställning (se tabell 1.5 på 
motstående sida) beslutad av regeringen, som anger viktiga 
resultat inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå, fors-
karnivå och forskning under den senaste femårsperioden. 
Dessutom anges under denna period uppgifter om personal 
och ekonomi. Uppgifterna anges för en femårsperiod och är 
gemensamma för samtliga universitet och högskolor. Med 
några undantag (medelantalet anställda, antal disputerade 
lärare, lokalkostnader per kvm) anges och kommenteras 
motsvarande uppgifter och resultat också på annan plats i 
årsredovisningen. Uppgifterna anges då i regel för en kortare 
period än fem år.

3. Arbetet med intern styrning och kontroll 
under 2012
Linköpings universitet är en av de statliga myndigheter som 
omfattas av förordningen (SFS 2007:603) om intern styrning 
och kontroll. Rektor har till universitetsstyrelsen inlämnat 
en rapport över 2012 års verksamhet (dnr LiU-2012-01029) 

som ett underlag för styrelsens bedömning om den interna 
styrningen och kontrollen är betryggande.

LiU har arbetat med de risker som är förknippade med att 
universitetet inte skall nå sina långsiktiga mål. De risker som 
bedömts vara viktigast att arbeta med har gällt den övergripande 
organisationen och riktlinjerna för det interna arbetet vid LiU. 
Detta har uppmärksammats av såväl rektor som styrelse och 
en rad omfattande utredningar har tillsatts.

Utredningsarbetet har utmynnat i att universitetsstyrelsen 
fattat en rad beslut om LiU:s organisation, om budgetprocessen, 
om åtgärder för tryggad kompetensförsörjning, institutionernas 
interna organisation med flera åtgärder. Även en delegations-
ordning har fastställts av rektor. Under 2012 har arbetet med 
att ge nya organisatoriska förutsättningar för LiU i stort sett 
avslutats. Under 2013 fortsätter implementeringsarbetet med 
de övriga åtgärder som styrelsen beslutat skall genomföras. 

Sammantaget har dessa förändringar medfört att för några 
riskområden har risknivån kunnat sänkas. 

Det kan konstateras att den inledande fasen av riskarbetet 
därmed har genomförts. Under 2013 kommer en fördjupad 
analys att genomföras inom varje riskområde i samverkan 
med universitetets institutioner, fakulteter och övriga enheter. 
En aspekt i detta arbete blir att följa upp och säkerställa att de 
nya riktlinjerna för arbetet med intern styrning och kontroll 
efterlevs. Detta kan också innebära att nya risker identifieras 
och att en ny värdering av riskerna behöver göras. Det finns 
även behov av att ta fram fördjupade analyser inom vissa 
riskområden, till exempel Synlighet och konkurrens och Sam-
verkan, liksom att fortsätta arbetet med att reducera riskerna 
inom Infrastruktur och informationssäkerhet där risknivån 
bedöms vara fortsatt hög.

TAB 1.4 KOSTNAD PER REFEREEGRANSKAD VETENSKAPLIG ARTIKEL SAMT BÖCKER OCH KAPITEL 2008–2012

2012 2011 2010 2009 2008
 

Humanistisk-samhällsvetenskapligt
Kostnad (tkr) 414 112 386 232 351 464 313 798 290 147
Antal vetenskapliga publikationer (558) 490 450 415 440
(inkl. böcker och kapitel)
Kostnad per vetenskaplig publikation (tkr) (742) 788 781 756 653
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TAB 1.5 VÄSENTLIGA UPPGIFTER 2008–2012 2012 2011 2010 2009 2008

Grundutbildning och utbildning på forskarnivå
Totalt antal helårsstudenter 1 17 850 18 116 18 910 17 811 17 131
Kostnad per helårsstudent (tkr) 82,6 75,3 72,8 72,5 77,1
Totalt antal helårsprestationer 1 15 370 16 024 15 634 15 035 14 688
Kostnad per helårsprestation (tkr) 95,9 85,2 88,0 85,9 89,9

Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) 47,2 22,1
Totalt antal nyantagna doktorander 222 228 266 203 178

andel kvinnor 46% 49% 49% 44% 47%
andel män 54% 51% 51% 56% 53%

Totalt antal doktorander med någon aktivitet (minst 10 %) 1 367 1 339 1 288 1 248 1 264
andel kvinnor 47% 47% 47% 48% 47%
andel män 53% 53% 53% 52% 53%

Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 768 744 688 602 584
Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) 2 9 22 30 64
Genomsnittlig studietid för licentiatexamen (terminer) - 5,1 5,1 5,0 5,0
Genomsnittlig studietid för doktorsexamen (terminer) - 8,0 8,2 8,2 8,3
Totalt antal doktorsexamina 169 146 157 176 205
Totalt antal licentiatexamina 55 63 44 55 56
Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer (1 692) 1 682 1 510 1 520 1 382
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation (tkr) (1 081) 1 064 1 078 939 951

Personal
Totala antalet årsarbetskrafter 3 655 3 579 3 469 3 284 3 171
Medelantalet anställda 2 3 867 3 811 3 658 3 505 3 424
Totalt antal lärare (årsarb.) 1 522 1 509 1 494 1 307 1 292

andel kvinnor 39% 39% 39% 39% 38%
andel män 61% 61% 61% 61% 62%

Antal disputerade lärare (årsarb.) 1 132 1 127 1 101 962 945
andel kvinnor 35% 36% 35% 34% 34%
andel män 65% 64% 65% 66% 66%

Antal professorer (årsarb.) 315 318 336 318 315
andel kvinnor 19% 20% 20% 18% 17%
andel män 81% 80% 80% 82% 83%

Ekonomi
Intäkter totalt (mkr), varav 3 317 3 326 3 202 2 891 2 707

utb. på grundnivå och avancerad nivå (mkr) 1 501 1 516 1 528 1 375 1 331
andel anslag (%) 93% 93% 91% 92% 91%
andel externa intäkter (%) 7% 7% 9% 8% 9%

forskning och utbildning på forskarnivå (mkr) 1 817 1 810 1 674 1 516 1 376
andel anslag (%) 46% 44% 46% 44% 48%
andel externa intäkter (%) 54% 56% 54% 56% 52%

Kostnader totalt (mkr) 3 323 3 181 3 025 2 748 2 665
andel personal 63% 63% 62% 63% 63%
andel lokaler 14% 14% 14% 13% 13%

Lokalkostnader 3 per kvm (kr) 1 666 1 628 1 669 1 582 1 547
Balansomslutning (mkr) 2 153 2 154 1 945 1 705 1 483

varav oförbrukade bidrag 663 655 630 578 511
varav årets kapitalförändring -7 145 177 140 51
varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 802 809 664 483 343

1. Exkl uppdragsutbildning och beställd utbildning.
2. Medelantalet anställda för 2011 har justerats från 3 872 till 3 811.
3. Enligt resultaträkningen.
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2. Grundutbildning

Universitetets strategiska mål för utbildningen på grundnivå 
och avancerad nivå är att:

• attrahera och examinera eftertraktade studenter för ett 
hållbart samhälle i en föränderlig värld.

Detta skall ske genom att vidareutveckla profilen av ett pro-
gram- och campusuniversitet med innovativa, utmanande och 
studentaktiva utbildningar.

Linköpings universitets utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå kännetecknas i första hand av att vara campusförlagd 
och bestå av avancerade professionsutbildningar. Härmed 
menas inte enbart program, som leder till en yrkesexamen, 
utan även programutbildningar som leder till en generell 
examen men som har ett tydligt professionsfokus. Det är 
universitetets erfarenhet att väl integrerade program skapar 
mervärden för studenterna såväl under utbildningstiden som 
vid inträdet på arbetsmarknaden. Det första bekräftas av att de 
flesta utbildningar har ett högt söktryck, det senare i Högsko-
leverkets rapport »Etableringen på arbetsmarknaden 2009« 
(HSV rapport 2011:16 R) av examinerade läsåret 2007/08 och 
av tidigare motsvarande rapporter. LiU:s utbildning på grund-
nivå och avancerad nivå kännetecknas också av studentaktiva 
arbetsformer. Inom ramen för Hälsouniversitetet startade 
redan i mitten av 1980-talet den första läkarutbildningen och 
de första vårdutbildningarna som tillämpade problembaserat 
lärande i Sverige. LiU fortsätter arbetet med att utveckla stu-
dentaktiva arbetsformer. Detta manifesteras av att LiU under 
2012 initierat ett utvecklingsarbete som bland annat syftar 
till att både utveckla nya former för lärande och att utveckla 
utbildningsmiljöerna, det vill säga ta ett »pedagogiskt språng«. 
Samtidigt pågår arbete med att bedöma och belöna lärarnas 
pedagogiska skicklighet.

Utbildningen på grundnivå och avancerad nivå ligger 
fortfarande på en mycket hög nivå och omfattade under 2012 
inom ordinarie utbildningsuppdrag ca 17 700 helårsstudenter. 
Dessutom finns ca 250 helårsstudenter inom särskilda utbild-
ningar som ges på uppdrag av regeringen, uppdragsutbildning 
samt i form av studenter från länder utanför EES-området som 
skall betala studieavgift. Antalet helårsstudenter motsvarar 
ca 27 000 individer. Fördelat på campusområden uppgick 
antalet individer under 2012 till 17 800 på Campus Valla, 3 100 
på campus US och 5 100 på campus Norrköping. Dessutom 
finns ca 2 000 individer på andra orter, inkluderande Carl 
Malmstens-utbildningarna i Lidingö och på distans. Fördelas 

i stället antalet individer på verksamhetsområden fås följande 
bild: Filosofisk fakultet (10 500 individer), Utbildningsveten-
skap (4 700 individer), Medicinsk fakultet (3 800 individer) 
och Teknisk fakultet (10 100 individer). Att summan av antalet 
individer på universitetets campusområden respektive verk-
samhetsområden överstiger universitetets tal för individer 
beror på att det finns studenter som studerar på mer än ett 
campusområde. Utbildningen på grundnivå och avancerad 
nivå vid Linköpings universitet är således omfattande vilket 
också bekräftas av universitetets takbelopp, som uppgår till ca 
1,3 miljarder under 2012.

Hösten 2011 infördes studieavgifter för studenter från länder 
utanför EES-området. Detta innebar att dessa studenter inte 
längre skall räknas in när universitetets ordinarie utbildnings-
uppdrag summeras utan i stället redovisas särskilt. Detta är 
en förklaring till att antalet helårsstudenter minskar något 
mellan 2010 och 2011 och mellan 2011 och 2012. Resultat och 
erfarenheter av införandet av dessa studieavgifter framgår av 
kapitel 7, sidan 74.

Under 2012 presenterades de första resultaten av Högsko-
leverkets kvalitetsutvärderingar som fokuserar på högskoleut-
bildningarnas resultat. I första hand gällde det utbildningar 
inom det samhällsvetenskapliga området men även vissa 
utbildningar inom till exempel vårdområdet ingick också. Av 
de utbildningar som granskats vid LiU (30 stycken) har uni-
versitetet fått omdömet hög kvalitet eller mycket hög kvalitet 
i nästan 90 procent. Se vidare kapitel 5, sidan 63.

Nedan beskrivs utvecklingen av utbildningen på grund-
nivå och avancerad nivå under 2012. Beskrivningen görs per 
verksamhetsområde.

1. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Strategiska förändringar i förhållande till 2011
Universitetet redovisar och kommenterar nedan strategiska 
förändringar i utbildningsutbudet i förhållande till föregående 
års redovisning.

FILOSOFISKA FAKULTETEN. Grundutbildningen inom den Fi-
losofiska fakulteten omfattar många olika vetenskapsområ-
den: humaniora och kulturvetenskap, samhällsvetenskap, 
affärsjuridik, beteendevetenskap, ekonomi, miljövetenskap 
och datavetenskap. Flera utbildningar kännetecknas av att 
vara gränsöverskridande mellan olika vetenskapsområden. 
Inom flera programutbildningar har praktikorienterade kur-
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ser utvecklats för att ytterligare förbereda för ett kommande 
yrkesliv. Flertalet utbildningar har direkta kopplingar till starka 
forskningsmiljöer, vilket gynnar både grundutbildningen och 

forskningsmiljöerna. 
Under året gjordes antagning till 13 kandidatprogram, 

4 professionsutbildningar (civilekonomprogrammet, inter-

TAB 2.1 GRUNDUTBILDNING VID LINKÖPINGS UNIVERSITET 2012

Filosofiska fakulteten
 

Utbildningsprogram

GRUNDLÄGGANDE NIVÅ
Yrkesexamen
Socionom, 210 hp

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

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

Generell examen
Affärsjuridik, 120 hp
Affärsjuridik med europainriktning, 120 hp
Applied Ethics, MAE Erasmus Mundus, 60 hp 
Aspirantutbildning allmän inriktning, 60 hp 
Business Administration – Strategic Management in 

International Organisations, 120 hp
Child Studies, 120 hp
European and International Affairs – Advanced Inter-

disciplinary Studies, 120 hp
Dynamics of Health and Welfare, PHOENIX Erasmus 

Mundus, 120 hp
Gender Studies – Intersectionality and Change, 120 hp
Health and Society, 120 hp

Human Resource Management and Development, 
120 hp

International and European Relations, 120 hp
IT och management, 120 hp
Kognitionsvetenskap, 120 hp
Konstnärlig gestaltning, 120 hp
Kultur och mediegestaltning, 120 hp
Language and Culture in Europe, 120 hp
Nordic Studies, 120 hp
Policyanalys, 120 hp
Samhälls- och välfärdsstudier, 120 hp
Science for Sustainable Development, 120 hp
Statistics and Data Mining, 120 hp

Fristående kurser

Totalt antal HST: 6 034
Totalt antal HPR: 4 983
Kostnad: 345 mkr (exkl. uppdragsutbildning)

Utbildningsvetenskap
 

Utbildningsprogram

GRUNDLÄGGANDE NIVÅ
Yrkesexamen
Folkhögskollärare, 60 hp
Lärare för yrkesämnen i gymnasieskolan, 90 hp

AVANCERAD NIVÅ
Yrkesexamen
Förskollärarprogrammet, 210 hp
Grundlärarprogrammet, 180/240 hp
Kompl. utb. för lärare med utländsk examen, 60 hp
Kompl. utb. för lärare som saknar examen, 60-120 hp
Kompl. pedagogisk utbildning till ämneslärare i gym-

nasieskolan, distans, 90 hp

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

Lärare förskola – förskoleklass eller fritidshem, 210 hp
Lärare grundskolans tidigare år, 210-240 hp
Lärare grundskolans senare år, 270 hp
Lärare gymnasieskolan, 270-330 hp
Lärare för grundskolans senare år, 90 hp
Lärare för gymnasieskolan, 90 hp
Speciallärare, 90 hp
Specialpedagog, 90 hp
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp
Ämneslärarprogrammet, 270-330 hp

Generell examen
Adult Learning and Global Change, 60 hp

Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga 
området med examen i pedagogiskt arbete/peda-
gogik med utomhusdidaktisk inriktning/Specialpe-
dagogik, 120 hp

Miljö och utomhuspedagogik, 60 hp
Outdoor Environmental Education and Outdoor Life, 

60 hp
Pedagogiskt arbete, 60 hp 

Fristående kurser

Totalt antal HST: 2 381
Totalt antal HPR: 2 071
Kostnad: 167 mkr (exkl. uppdragsutbildning)

Hälsouniversitetet
 

Utbildningsprogram

GRUNDLÄGGANDE NIVÅ
Yrkesexamen
Arbetsterapeut, 180 hp
Biomedicinsk analytiker, 180 hp
Kompl. utb. till biomedicinsk analytiker, 60 hp
Sjukgymnast, 180 hp
Sjuksköterska, 180 hp

Generell examen
Medicinsk biologi, 180 hp

AVANCERAD NIVÅ
Yrkesexamen
Barnmorska, 90 hp 

Kompl. utb. för läkare med utländsk examen, 60 hp
Logoped, 240 hp
Läkare, 330 hp
Psykoterapeutprogrammet med inriktning systematisk 

familjeterapi, 90 hp
Specialistsjuksköterska, anestesisjukvård, 60 hp
Specialistsjuksköterska, barnsjuksköterska, 60 hp
Specialistsjuksköterska, distriktssköterska, 75 hp 
Specialistsjuksköterska, intensivvård, 60 hp
Specialistsjuksköterska, kirurgi, 60 hp
Specialistsjuksköterska, medicinsk vård, 60 hp
Specialistsjuksköterska, psykiatri, 60 hp

Generell examen
Arbetsterapi, 120 hp
Folkhälsovetenskap, 120 hp

Logopedi, 120 hp
Masterprogrammet för avancerad specialistsköterska 

med inriktning mot kirurgisk vård, 120 hp
Medical Biosciences, 120 hp
Medicinsk pedagogik, 120 hp
Omvårdnadsvetenskap, 120 hp
Sjukgymnastik, 120 hp

Fristående kurser

Totalt antal HST: 2 662
Totalt antal HPR: 2 554
Kostnad: 392 mkr (exkl. uppdragsutbildning)
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nationella civilekonomprogrammet, socionomprogrammet, 
psykologprogrammet), 2 påbyggnadsutbildningar (psyko-
terapeututbildningen och aspirantutbildningen), samt 19 
masterprogram varav 6 ges på engelska. Ett av dem, Gender 
Studies – intersectionality and change gavs för första gången.

Fakultetens och universitetets stora satsning inom grund-
utbildningen 2011 var den fortsatta uppbyggnaden av huvud-
området socialt arbete och starten av det nya socionompro-
grammet. Det nya ämnet förstärktes kraftfullt både vad gällde 
grundutbildning, utbildning på forskarnivå samt forskning. 
Under 2012 har utvecklingen av ämnet socialt arbete fortsatt. 
Ett arbete med att utveckla kurser på avancerad nivå, master-
nivå, har påbörjats. Rekryteringsgrund för dessa kurser är dels 
studerande som avlagt socionomexamen, dels yrkesverksamma 
socionomer som vill ha en påbyggnad på sin grundexamen. 
Utvecklingsarbetet beräknas vara avslutat våren 2013.

Fakulteten har ett stort utbud av fristående kurser inom 
ett fyrtiotal huvudområden. Utbudet av kurser har dock 
minskat de senaste åren, som en följd av minskad efterfrågan. 
Söktrycket är dock relativt stabilt generellt sett och effekten 
av minskade årskullar har endast haft en marginell inverkan. 
Flera huvudområden inom humaniora, främst språk, har 
fortsatta rekryteringsproblem på grundnivån. Ekonomi och 
beteendevetenskap rekryterar dock väl på samtliga nivåer. 
Antalet fristående kurser på master- och magisternivå ökar.

ANALYS: Utbudet av program och fristående kurser på grund- 
och avancerad nivå är brett med många profiler som utvecklas 
kontinuerligt. Fakultetens programutbildningar har ett ökande 

söktryck, vilket inte minst gäller de program som leder fram 
till en yrkesexamen. Inom flera programutbildningar har 
praktikorienterade kurser utvecklats för att ytterligare förbereda 
för ett kommande yrkesliv.

Ett viktigt komplement till programutbildningarna är 
fakultetens fristående kurser. Arbetet med att tydligare lyfta 
fram de fristående kurserna har fortsatt och söktrycket är för 
närvarande relativt stabilt.

Effekten av minskade ungdomskullar har hittills inte 
påverkat söktrycket nämnvärt. För fakultetens utbildningar 
tycks snarare konjunkturläget vara av större betydelse än 
årskullarnas storlek.

UTBILDNINGSVETENSKAP. Den största strategiska förändringen 
vad gäller det utbildningsvetenskapliga områdets utbildnings-
utbud är det fortsatta utvecklingsarbetet av nya lärarprogram. 
Under 2012 har även en kompletterande pedagogisk utbild-
ning för ämneslärarexamen (KPU) startat. Arbetet med 
detta beskrivs utförligare under avsnitt 2.5 Lärarutbildning 
(se sidan 33). Högskoleverket tilldelade LiU 2010 rätten att 
utfärda examen för förskollärare, grundlärare, ämneslärare 
och yrkeslärare. LiU ansökte om och fick examensrätt för 19 
ämnen inom ämneslärarutbildning i humanistiska ämnen, 
samhällsvetenskapliga ämnen, naturvetenskapliga ämnen, 
matematik, slöjd och teknik. Detta innebär att Linköpings 
universitet är ett av få lärosäten i Sverige som har examensrätt 
i textilslöjd, trä- och metallslöjd, moderna språk, samtliga 
naturvetenskapliga ämnen och teknik. 

Det finns två internationella magisterprogram, Outdoor 

TAB 2.1 GRUNDUTBILDNING VID LINKÖPINGS UNIVERSITET 2012

Tekniska högskolan
 

Utbildningsprogram

GRUNDLÄGGANDE NIVÅ
Yrkesexamen – Högskoleingenjör
Byggnadsteknik, 180 hp
Datateknik, 180 hp
Elektronik, 180 hp
Kemisk analysteknik, 180 hp
Maskinteknik, 180 hp
Öppen ingång, 180 hp

Generell examen
Biologi, 180 hp
Datavetenskap, 180 hp
Design och hantverk, 180 hp (Carl Malmsten  

– Furniture Studies)
 - möbeldesign
 - möbelkonservering
 - möbelsnickeri
 - möbeltapetsering
Flygtrafik och logistik, 180 hp
Fysik och nanovetenskap, 180 hp
Grafisk design och kommunikation, 180 hp
Innovativ programmering, 180 hp
Kemi – molekylär design, 180 hp
Kemisk biologi, 180 hp

Matematik, 180 hp
Samhällets logistik, 180 hp

AVANCERAD NIVÅ
Yrkesexamen – Civilingenjör
Datateknik, 300 hp
Design- och produktutveckling, 300 hp
Elektronikdesign, 300 hp
Energi-miljö-management, 300 hp
Industriell ekonomi, 300 hp
Industriell ekonomi – internationell, 300 hp
Informationsteknologi, 300 hp
Kemisk biologi, 300 hp
Kommunikation, transport och samhälle, 300 hp
Maskinteknik, 300 hp
Medicinsk teknik, 300 hp
Medieteknik, 300 hp
Teknisk biologi, 300 hp
Teknisk fysik och elektroteknik, 300 hp
Teknisk fysik och elektroteknik – internationell, 300 hp

Generell examen
Advanced Computer Graphics, 120 hp
Applied Ethology and Animal Biology, 120 hp
Biomedical Engineering, 120 hp
Communication Electronics, 120 hp

Computer Science, 120 hp
Computer Systems, 120 hp
Ecology and the Environment, 120 hp
Energy and Environmental Engineering, 120 hp
Fysik och nanovetenskap, 120 hp
Industrial Engineering and Management, 120 hp
Maskinteknik, 60 hp
Matematik, 120 hp
Material Physics and Nanotechnology, 120 hp
Mechanical Engineering, 120 hp
Molecular Genetics and Physiology, 120 hp
Organic Synthesis/Medical Chemistry, 120 hp
Protein Science, 120 hp
System-on-Chip, 120 hp

FÖRUTBILDNING
Bastermin, 30 hp
Basår, 60 hp
Asienkunskap, 60 hp

Fristående kurser

Totalt antal HST: 6 774
Totalt antal HPR: 5 762
Kostnad: 572 mkr (exkl. uppdragsutbildning)
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Environmental Education and Outdoor Life samt The In-
tercontinental Master’s Programme in Adult Learning and 
Global Change, där det ena är på helfart och campusförlagt 
och det andra på halvfart samt helt distansbaserat. Det sist-
nämnda programmet ges i samverkan med University of 
British Columbia i Vancouver, University of Western Cape i 
Kapstaden och Monash University i Melbourne. Två svenska 
magisterprogram har slagits samman till ett mastersprogram 
där första antagningen gjordes under hösten 2012. Samtliga 
kurser inom såväl de internationella som de svenska magister/
masterprogrammen ligger på avancerad nivå.

ANALYS: Linköpings universitet har ett mycket brett utbud vad 
gäller lärarutbildning. Här finns utbildning till förskollärare, 
grundlärare med inriktning mot F-3, 4-6 och fritidshem, 
ämneslärare med inriktning mot 7-9 och gymnasieskolan 
samt utbildning inom vuxnas lärande och folkhögskollärar-
utbildning. Dessutom erbjuds påbyggnadsutbildningar till 
lärare inom grundskolan och gymnasieskolan (VAL och ULV), 
yrkeslärarutbildning, påbyggnadsutbildning till speciallärare 
och specialpedagog samt magister och masterutbildning 
inom pedagogik/pedagogiskt arbetet/specialpedagogik/
vuxnas lärande. Två magisterprogram finns enligt ovan som 
ges på engelska.

I och med att LiU fick samtliga de examensrätter som 
universitetet ansökte om, är Linköpings universitet ett av få 
lärosäten i landet som kan erbjuda lärarutbildning inom i stort 
sett alla områden.

HÄLSOUNIVERSITETET. Hälsouniversitetets (HU) utbildningsut-
bud inriktas till största delen mot utbildningar som leder till 
yrkesexamen och som är legitimationsgrundande.

På grundnivå erbjuder Hälsouniversitetet arbetsterapeut-, 
biomedicinsk analytiker-, sjukgymnast- och sjuksköterske-
utbildningarna. Sjuksköterskeprogrammet är förlagt till två 
campus, Campus US och Campus Norrköping.

På avancerad nivå finns läkar-, logoped-, barnmorske-, 
specialistsjuksköterske- och psykoterapeututbildningarna som 
leder till yrkesexamen. Vårterminen 2012 startade psykotera-
peututbildningen som tidigare bedrivits som fristående kurs. 

Fyra av Hälsouniversitetets utbildningar leder till generella 
examina, kandidatprogrammet i Medicinsk biologi, Mas-
terprogrammet i arbetsterapi/folkhälsovetenskap/logopedi/
medicinsk pedagogik/omvårdnadsvetenskap/sjukgymnas-
tik, den internationella utbildningen Master’s Programme 
in Medical Biosciences och Masterutbildning för avancerad 
specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård. 
Masterutbildning för avancerad specialistsjuksköterska med 
inriktning mot kirurgisk vård startades vårterminen 2012 och 
är ett nytt, unikt masterprogram.

Utbyggnadsfasen av läkarutbildningen fortsätter. Regering 
och riksdag har beslutat att läkarutbildningen ska byggas ut 
med 20 platser från höstterminen 2013 och med ytterligare 
20 platser från och med höstterminen 2014. Sjuksköterskeut-
bildningen kommer att utökas med totalt 8 platser under 2013.

Tillsammans med universitetets tekniska fakultet har under 
2012 arbetet med att inrätta ett masterprogram i medicinsk 
biologi fortskridit. Det nya Masterprogrammet Experimental 

and Medical Biosciences planeras att starta höstterminen 2013. 
En gemensam utbildning med förankring inom två fakulteter 
ses som en strategiskt viktig förändring för området.

ANALYS: Utbudet av utbildningsprogrammen vid HU är tämli-
gen stabilt över åren. Under 2012 har dock två nya utbildningar 
på avancerad nivå startats.

Utbildningsprogrammens dimensionering och kvalitet 
diskuteras kontinuerligt. Regeringens beslut om en utök-
ning av antalet utbildningsplatser på läkarutbildningen 
2013–2014 innebär ett strategiskt arbete som innefattar att 
säkerställa att utbildningen även i framtiden håller mycket hög 
kvalitet. Övriga utbildningar anses vara rätt dimensionerade i 
relation till utbildningsutbud och arbetsmarknad.

Den nya, unika Masterutbildningen för avancerad spe-
cialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård ses 
som en viktig strategisk förändring som skapar möjlighet för 
specialistsjuksköterskor att erhålla ytterligare vetenskaplig och 
medicinsk kompetens.

TEKNISKA HÖGSKOLAN. Tekniska högskolan (LiTH) erbjöd i 
antagningen hösten 2012 civilingenjörs- och högskolein-
genjörsprogram, matematisk-naturvetenskapliga och data-
vetenskapliga kandidatutbildningar, ämnesspecialiserade 
kandidat- och masterutbildningar samt studieförberedande 
ämnesutbildningar och behörighetsgivande basutbildningar.

En översyn av fakultetens masterutbildningar har gjorts 
och utbudet kommer att revideras inför 2013 i ett försök att 
tydliggöra respektive programs särart för att dels få ett bättre 
genomslag på den internationella marknaden dels rekrytera 
studerande som är bättre införstådda med vad programmet de 
söker innebär. Beslut om att starta ett civilingenjörsprogram i 
mjukvaruteknik med första antagning hösten 2013 togs och ar-
bete med att detaljplanera detta program påbörjades under året.

ANALYS: Under året har Tekniska högskolan fortsatt att pro-
filera sig som en del av ett programuniversitet med tydlig 

FIG 2.1: Fördelning fristående kurser – utbildningsprogram, 
utveckling 2003–2012 (antal helårsstudenter).

Fig 2.1 Fördelning fristående kurser - utbildningsprogram, utveckling 2003-2012
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yrkeskaraktär. Viktiga förutsättningar för detta är dels de goda 
kontakterna mellan Tekniska högskolans grundutbildningar 
och näringslivet, dels Tekniska högskolans lyhördhet för nä-
ringslivets och studenternas behov.

Avvägning program – kurser
Utbildningsutbudet kan delas in i program och fristående 
kurser. I detta avsnitt redovisas fördelningen mellan dessa 
utbildningsformer sammantaget för grundutbildningen, dvs 
utbildningen på grundnivå och avancerad nivå.

Grundutbildningen vid Linköpings universitet känneteck-
nas av sammanhållna programutbildningar. Av universitetets 
utbildningsutbud utgör, om antalet helårsstudenter betraktas, 
utbildningsprogrammen 82 % (2011: 82 %, 2010: 80 %) och 
de fristående kurserna 18 % (2011: 18 %, 2010: 20 %). Andelen 
utbildningsprogram och andelen fristående kurser har legat 
på motsvarande nivåer under de senaste åren. (se figur 2.1). Av 
tabell 2.2 framgår andelen utbildningsprogram och andelen 
fristående kurser inom universitetets verksamhetsområden. 
Andelen utbildningsprogram är störst inom Hälsouniversitetet 
(95 %) följt av Tekniska högskolan (92 %) och Utbildnings-
vetenskap (87 %). Inom den Filosofiska fakulteten utgör 
utbildningsprogrammen 65 %, den lägre andelen program 
förklaras av att de fristående kurserna har och alltid har haft 
en betydande roll i fakultetens utbildningsutbud. Dock har 
sedan 2005 andelen utbildningsprogram inom den Filosofiska 
fakulteten ökat från 54 % år 2005 till 65 % år 2012. Under 2012 
liksom under 2011 uppgår andelen fristående kurser inom den 
Filosofiska fakulteten till 35 % medan andelen fristående kur-
ser inom universitetets övriga verksamhetsområden minskar 
något under perioden 2010–2012. 

ANALYS: Sedan mitten av 1990-talet har programmens andel 
av LiU:s utbildningsutbud ökat med drygt 10 procentenheter 
medan de fristående kurserna minskat i motsvarande grad. 
Framförallt har denna förändring ägt rum inom den Filosofiska 
fakulteten. Om fördelningen mellan utbildningsprogrammen 
och de fristående kurserna i stället görs med antalet helårs-
prestationer som bas utgör utbildningsprogrammen 85 % av 
utbildningsutbudet mot 15 % för de fristående kurserna. Detta 
betyder att prestationskvoten är högre på utbildningsprogram-
men än de fristående kurserna.

Avvägning mellan utbildning  
på grundnivå och avancerad nivå
Sedan den 1 juli 2007, det vill säga den tidpunkt när den 
nya utbildnings- och examensstrukturen etablerades, är den 
grundläggande högskoleutbildningen indelad i en grundnivå 

och en avancerad nivå. I detta avsnitt redovisas fördelningen 
av grundutbildningen vid Linköpings universitet mellan 
dessa nivåer.

Utbildningen på grundnivå skall väsentligen bygga på de 
kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade 
program i gymnasieskolan (eller motsvarande kunskaper) 
medan utbildning på avancerad nivå väsentligen skall bygga 
på de kunskaper som studenterna får genom utbildning 
på grundnivå (eller motsvarande kunskaper). De generella 
examina som finns på grundnivå (högskoleexamen och kan-
didatexamen) omfattar två respektive tre års studier. Till detta 
skall läggas ett antal yrkesexamina där flertalet omfattar tre 
års studier. På den avancerade nivån utgör magisterexamen 
och masterexamen generella examina om ett respektive två 
års ytterligare studier. På den avancerade nivån finns också 
ett antal yrkesexamina, de flesta omfattande 4-5 års studier.

I tabell 2.3 på nästa sida fördelas universitetets utbildningar, 
uppdelade i utbildningsprogram och fristående kurser, på 
grundnivå respektive avancerad nivå utifrån antalet helårs-
studenter på respektive nivå. För minst fyraåriga utbildningar 
som leder till yrkesexamen på den avancerade nivån har 
därvid antalet helårsstudenter under de tre första åren förts 
till grundnivån medan antalet helårsstudenter från och med 
årskurs fyra förts till den avancerade nivån.

Av tabell 2.3 framgår att 77 % (2011: 77 %, 2010: 77 %) av 
universitetets grundutbildning finns på grundnivå och 23 % 
(2011: 23 %, 2010: 23 %) på avancerad nivå. Detta betyder ca 
4 000 helårsstudenter på avancerad nivå och knappt 14 000 
helårsstudenter på grundnivå. 

Inom utbildningsprogrammen ligger 24 % (2011: 25 %, 
2010: 25 %) av kurserna på avancerad nivå. Motsvarande siffra 
för de fristående kurserna är 16 % (2011: 16 %, 2010: 17 %).

Högst andel utbildning på avancerad nivå har Hälsouni-
versitetet (28 %) medan Tekniska högskolan har 25 %, Utbild-
ningsvetenskap 20 % och Filosofiska fakulteten 18 %. En viss 
förskjutning inom och mellan verksamhetsområdena har ägt 
rum. Att andelen utbildning på avancerad nivå minskar inom 
den Filosofiska fakulteten och Tekniska högskolan beror på att 
antalet inresande studenter till områdenas masterutbildningar 
minskat när studieavgifter för studenter utanför EES-området 
infördes.

Prestationskvoten (tabell 2.4, sidan 23) under 2012 är något 
högre på den avancerade nivån än på grundnivån, 89 % respek-
tive 85 %. Prestationskvoten är högst för utbildningsprogram-
men, 91 % på avancerad nivå och 88 % på grundnivå medan 
prestationskvoten för de fristående kurserna uppgår till 81 % på 
den avancerade nivån och 74 % på grundnivån. Högst presta-
tionskvot finns inom Hälsouniversitetet (96 %) och lägst inom 

TAB 2.2 UTBILDNINGSPROGRAM OCH FRISTÅENDE KURSER INOM UNIVERSITETETS VERKSAMHETSOMRÅDEN

2010 2011 2012
Program 

%
Frist. 

kurs %
HST Program 

%
Frist. 

kurs %
HST Program 

%
Frist. 

kurs %
HST

 

Filosofiska fakulteten 62 38 6 594 65 35 6 019 65 35 6 034
Utbildningsvetenskap 86 14 2 585 88 12 2 404 87 13 2 381
Hälsouniversitetet 93 7 2 553 94 6 2 623 95 5 2 662
Tekniska högskolan 90 10 7 178 91 9 7 070 92 8 6 774
Totalt LiU 80 20 18 910 82 18 18 116 82 18 17 850
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Filosofisk fakultet (83 %). Den lägre prestationskvoten beror 
på en större andel fristående kurser inom Filosofisk fakultet 
än inom andra områden och att fristående kurser har normalt 
en lägre prestationskvot än vad utbildningsprogrammen har.

ANALYS: Av universitetets utbildningsutbud finns, om antalet 
helårsstudenter utgör fördelningsgrund, totalt 23 % på avance-
rad nivå. Denna andel är rimlig med tanke på definitionen av 
grundnivå och avancerad nivå samt med tanke på utbildnings-
utbudets sammansättning med 82 % utbildningsprogram 
(med 24 % av kurserna på avancerad nivå) och 18 % fristående 
kurser (med 16 % av kurserna på avancerad nivå). Andelen av 
utbildningsutbudet som ligger på avancerad nivå ökade mel-
lan 2009 och 2010, inte minst till följd av de internationella 
masterprogrammens framväxt. Att sedan denna andel under 
2011 och 2012 ligger kvar på 2010 års nivå beror bland annat 
på minskad rekrytering till dessa utbildningar till följd av 
införandet av studieavgifter för studenter från länder utanför 
EES-området.

Utbildningarnas forskningsanknytning
Verksamheten vid universitet och högskolor skall bedrivas 
på ett sådant sätt att det finns ett nära samband mellan 
forskning och utbildning. För utbildningen på grundnivå 
och avancerad nivå betyder detta bland annat att de senaste 
forskningsresultaten skall behandlas i utbildningen, att me-
toder och arbetssätt inom forskningen skall tillämpas inom 
utbildningen och sist men inte minst att utbildningen skall 
genomföras av forskarutbildade 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 arbetet med 
forskningsanknytning fakultetsvis.

FILOSOFISKA FAKULTETEN. Arbetet med forskningsanknytning 
inom den filosofiska fakulteten utgår liksom tidigare från 

lärares kompetens, tillgång till forskning i utbildningens 
närhet, ett starkt intresse för forskning i lärarkollegiet, samt 
utbildningens innehåll och arbetsformer.

När det gäller lärares kompetens är en viktig målsättning 
att samtliga lärare skall vara disputerade i så stor utsträckning 
som det är praktiskt möjligt. Mot den bakgrunden rekryteras 
i första hand disputerade personer till läraranställningar 
inom fakulteten. På vissa av fakultetens yrkesprogram är 
även praktisk yrkesverksamhet en viktig förutsättning för 
utbildningens kvalitet.

Samtliga programutbildningar på grundläggande och 
avancerad nivå samt fakultetens huvudområden har en god 
forskningsanknytning. Utbildningarna har direkt eller indirekt 
kopplingar till starka forskningsmiljöer. Detta betyder bland 
annat att aktiva forskare medverkar i olika kurser, studenter 
skriver självständiga arbeten inom pågående forskningspro-
jekt, och att gästföreläsare med pågående forskning inom för 
utbildningarna relevanta områden regelbundet medverkar i 
undervisningen. Många undervisande lektorer har dessutom 
egna eller medverkar i kollegors forskningsprojekt. Detta ger 
en god möjlighet att redovisa och behandla aktuell forskning 
i utbildningen.

Inom yrkesprogram blir forskningsanknytningen ofta 
nära kopplad till den yrkesverksamhet som utbildningen 
förbereder de studerande för. De studerande får i olika fält-
förlagda verksamheter arbeta med för sitt kommande yrke 
relevanta frågeställningar. I sådana fall handlar det om en så 
kallad praktiknära forskning. Detta forskningsfokus finns väl 
representerat inom den aktuella forskningsmiljön.

ANALYS: Filosofiska fakultetens utbildningar kan idag anses 
ha en väl fungerande forskningsanknytning med utgångs-
punkt i lärares kompetens, närhet till aktuell forskning, 
forskningsintresse hos lärare samt utbildningarnas innehåll 
och arbetsformer. Arbetet med att stärka forskningsanknyt-
ningen ytterligare pågår kontinuerligt genom utveckling av 

TAB 2.3 AVVÄGNINGEN MELLAN UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ INOM UNIVERSITETETS VERKSAMHETSOMRÅDEN

2008 2009 2010 2011 2012
% på nivå % på nivå % på nivå % på nivå % på nivå
G A HST G A HST G A HST G A HST G A HST

 

Filosofiska fakulteten 84 16 6 038 82 18 6 238 82 18 6 594 81 19 6 019 82 18 6 034
program 79 21 3 842 76 24 3 910 75 25 4 039 75 25 3 884 77 23 3 899
fristående kurs 93 7 2 196 94 6 2 328 92 8 2 555 92 8 2 135 91 9 2 135

Utbildningsvetenskap 94 6 2 603 94 6 2 459 87 13 2 585 82 18 2 404 80 20 2 381
program 94 6 2 353 95 5 2 182 86 14 2 230 81 19 2 107 79 21 2 078
fristående kurs 94 6 250 93 7 277 92 8 355 92 8 297 92 8 303

Hälsouniversitetet 77 23 2 396 88 12 2 459 77 23 2 553 75 25 2 623 72 28 2 662
program 78 22 2 262 90 10 2 297 79 21 2 379 76 24 2 474 73 27 2 526
fristående kurs 56 44 134 55 45 163 53 47 174 56 44 149 52 48 136

Tekniska högskolan 71 29 6 094 72 28 6 654 69 31 7 178 72 28 7 070 75 25 6 774
program 72 28 5 396 73 27 5 922 71 29 6 442 73 27 6 432 76 24 6 207
fristående kurs 61 39 698 58 42 732 54 46 736 61 39 638 59 41 566

Totalt LiU 80 20 17 131 81 19 17 811 77 23 18 910 77 23 18 116 77 23 17 850
program 79 21 13 853 80 20 14 311 75 25 15 090 75 25 14 897 76 24 14 710
fristående kurs 85 15 3 278 84 16 3 500 83 17 3 819 84 16 3 219 84 16 3 140

G = grundläggande nivå, A = avancerad nivå.



2323

2. GRUNDUTBILDNING

utbildningens innehåll och arbetsformer samt kompetensut-
veckling av lärare.

Fakulteten ger sedan flera år tillbaka ett särskilt ekono-
miskt stöd för att utveckla kvaliteten i de självständiga arbe-
tena och därmed indirekt stärka forskningsanknytningen i 
utbildningen.

UTBILDNINGSVETENSKAP. Vid Linköpings universitet finns en 
gedigen forskningsbas för lärarutbildningen och en lång 
tradition och utveckling av skol- och utbildningsrelaterad 
forskning. Den lärarutbildningsrelevanta forskningen omfat-
tar stor bredd i teoretiska perspektiv, val av forskningsfrågor 
och forskningsmetoder, genom att den tar sin utgångspunkt 
såväl i ämnen och tvärvetenskapliga fält som didaktiska 
frågeställningar. En forskningsbaserad lärarutbildning för-
utsätter stark lärarutbildningsrelevant forskning. Detta görs 
möjligt genom att forskare, lärare och doktorander ingår i 
gemensamma miljöer, där olika former av seminarier utgör 
mötesplatser. Lärare och doktorander involveras vidare som 
medarbetare i forskningsprojekt. De utbildningsvetenskapliga 
forskningsmiljöerna vid LiU är starka både nationellt och 
internationellt. Därmed ges samtliga lärarutbildare möjlighet 
att ta del av seminarier på hög nivå och att bli introducerade i 
etablerade forskares nätverk. Det innebär vidare möjlighet för 
de studerande att ta del av avancerad och varierad forskning 
inom de olika miljöernas kunskapsområden som sin i tur 
ansvarar för stora delar av grundutbildningen.

Andelen forskarutbildade lärare uppgår till ca 55 %. En stor 
del av lärarutbildningen genomförs av lärare från universitetets 
övriga fakulteter, vilket innebär att andelen disputerade lärare 
i praktiken är högre.

ANALYS: Lärarutbildningarna vid LiU har god forskningsanknyt-
ning. Då alla lärare ingår i gemensamma miljöer med dokto-
rander och forskare blir forskningsanknytning ett naturligt 
inslag. I arbetet med examensrättsansökningarna gjordes en 

översyn av de olika forskningsmiljöerna vilket möjliggjorde att 
dessa utvecklades ytterligare. Denna utveckling fortgår, vilken 
möjliggörs bland annat genom de framgångar som forskare 
inom utbildningsvetenskap har när det gäller beviljade anslag 
från Vetenskapsrådet.

HÄLSOUNIVERSITETET. Inom Hälsouniversitetet är utbildningarna 
forskningsanknutna och forskningen utbildningsanknuten. 
Vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik är ge-
nomgående inslag i samtliga Hälsouniversitetets utbildningar. 
Flera olika moment på programmen är utformade för att nyttja 
den forskningskompetens som finns inom lärargruppen och 
andelen forskarutbildade lärare har ökat successivt, vilket utgör 
en god förutsättning för ett forskningsbaserat ämnesinnehåll.

Genomförandet av utbildningarna sker med stöd av forsk-
ning som bedrivs vid Pedagogiskt centrum. En professur 
i ämnet medicinsk pedagogik inrättades 1 januari 2012 vid 
Hälsouniversitetet. Ämnet kan ingå som huvudämne i den 
integrerade masterutbildning som vänder sig till de studenter 
som vill utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till under-
visning och handledning eller som vill uppnå en professionell 
utveckling i de sammanhang som särskilt utmärker hälso- och 
sjukvård.

Studenterna kan under sitt examensarbete delta i pågående 
forskningsprojekt. Handledare för examensarbeten väljs utifrån 
forskningsprofil där ambitionen är att studenten skall få en 
handledare med forskningserfarenhet inom valt ämne eller 
metod. Vid examination av uppsats görs val av examinator på 
liknande sätt. För att förbereda studenterna för examensarbetet 
ingår i utbildningen vetenskapligt förhållningssätt, metodut-
bildning och kritisk granskning enligt examensmålen för de 
olika utbildningsnivåerna.

Kandidatprogrammet och det internationella masterpro-
grammet i medicinsk biologi skiljer sig från övriga program 
då hela programmen är forskningsförberedande, och kandidat- 
respektive magister-/masterarbetet utförs i forskargrupper.

TAB 2.4 PRESTATIONSKVOT FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ INOM UNIVERSITETETS VERKSAMHETSOMRÅDEN (%)

2008 2009 2010 2011 2012
% på nivå % på nivå % på nivå % på nivå % på nivå
G A Totalt % G A Totalt % G A Totalt % G A Totalt % G A Totalt %

 

Filosofiska fakulteten 79 89 81 80 85 81 77 78 77 84 96 86 81 91 83
program 88 91 88 89 85 88 85 84 85 91 95 92 87 92 88
fristående kurs 67 78 68 69 83 70 65 64 65 74 101 76 72 83 73

Utbildningsvetenskap 95 60 92 90 99 91 89 58 85 89 84 88 89 80 87
program 97 60 95 91 98 92 91 58 87 92 83 90 90 82 88
fristående kurs 73 60 72 84 100 85 71 54 69 76 92 77 81 53 79

Hälsouniversitetet 95 96 96 90 93 91 96 94 95 95 94 95 99 89 96
program 95 100 97 91 94 91 97 96 96 96 95 96 99 90 97
fristående kurs 87 69 78 80 85 84 76 86 81 85 91 87 78 80 79

Tekniska högskolan 81 91 84 81 86 83 81 85 82 86 93 88 83 91 85
program 83 92 85 82 88 84 82 85 83 86 93 88 83 92 85
fristående kurs 67 83 73 71 77 74 73 81 76 82 90 85 80 83 82

Totalt LiU 85 90 86 84 87 84 83 84 83 87 93 88 85 89 86
program 89 91 90 87 88 87 87 84 86 90 93 91 88 91 88
fristående kurs 68 79 70 71 81 73 67 75 68 76 94 79 74 81 75

G = grundläggande nivå, A = avancerad nivå.
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Hälsouniversitetets och Landstinget i Östergötlands ge-
mensamma satsning »Från student till docent« vänder sig 
till studenter som är intresserade av att prova på forskning till 
exempel under sommarperioden (stipendier för forsknings-
förberedande utbildning). Förutsatt att studenten bland annat 
har en disputerad handledare som godkänner projektplanen 
kan studenten få ägna sig åt sitt projekt under högst 8 veckor 
under sommaren. Landstinget bidrar ekonomiskt till detta. 
Under 2012 har detta varit ett attraktivt bidrag. Söktrycket visar 
att knappt hälften av de sökande beviljades bidrag.

ANALYS: Hälsouniversitetets utbildningar på grund- och avan-
cerad nivå har god forskningsanknytning. Studenten lär sig 
tidigt vikten av kritiskt tänkande, informationssökning och 
tränar genom hela utbildningen sin förmåga att problematisera 
och lösa problem. Både yrkesinriktade och generellt inriktade 
utbildningar arbetar med ett vetenskapligt förhållningssätt, 
och lärare uppmuntrar studenternas intresse för forskning. 
I samband med utbyggnaden av läkarutbildningen och ge-
nomförande av hemsjukvårdsreformen finns ett stort behov 
av förstärkning av forskningsanknytning av den verksamhets-
förlagda utbildningen för att den skall uppnå samma nivå som 
den teoretiska utbildningen. Fakulteten arbetar med detta i 
dialog och samverkan med klinisk verksamhet. 

TEKNISKA HÖGSKOLAN. LiTH:s utbildningar har en stark forsk-
ningsanknytning genom att de baseras på verksamhet i direkt 
anslutning till de starka forskningsmiljöer som finns vid de 
institutioner som genomför utbildningarna. En övervägande 
andel av den undervisande personalen har sin hemvist i fors-
kande 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 
aktuella projekt. I många kurser, särskilt på avancerad nivå, 
lyfts frågeställningar från pågående forskningsprojekt in i 
undervisningen och forskningsartiklar ingår i kurslitteraturen. 
Studenter ges också tillgång till forskningsmiljöns resurser 
för laborationer och projektuppgifter, vilket säkerställer en god 
och naturlig koppling mellan grundutbildning och forskning.

De flesta doktorander vid LiTH får pedagogisk utbildning 
och deltar aktivt i grundutbildningen. Detta gör att studenter 
har stora möjligheter att komma i kontakt med aktuell forsk-
ning och få inblick i forskarmiljöernas verksamhet.

Examensarbeten på civilingenjörs- och masterutbildningar 
kan utföras inom en forskargrupp i anslutning till ett större 
forskningsprojekt. Även då examensarbetena utförs utanför 
universitetet säkerställs en hög grad av vetenskapligt förhåll-
ningssätt till uppgiften genom att handledning ges av seniora 
forskare inom respektive forskningsområde. De studerande får 
genom handledarna också kännedom om forskningsområdets 
övriga verksamhet.

ANALYS: Tekniska högskolans utbildningar har stark forsknings-
anknytning vilken säkerställs genom forskarnas och doktoran-
dernas medverkan i grundutbildningen och att denna utförs 
i direkt anslutning till institutionernas forskningsmiljöer.

Arbetsmarknadens efterfrågan
Studenterna från Linköpings universitet är efterfrågade på 
arbetsmarknaden, andelen etablerade på arbetsmarknaden 
ett år efter examen är högst bland universiteten.

Högskoleverket publicerade regelbundet en uppföljning 
av studenternas etablering på arbetsmarknaden. Högskole-
verkets sista rapport, innan den nya myndighetsstrukturen 
inom högskoleområdet trädde i kraft 1 januari 2013, rörande 
studenternas etablering på arbetsmarknaden publicerades i 
december 2011. I denna rapport redovisades situationen 2009 
för de som tog examen läsåret 2007/2008 (se tabell 2.5 och 2.6).

Mycket få examinerade stod helt utanför arbetsmarknaden 
(färre än 3 %) men Högskoleverkets 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.

För hela landet var etableringsgraden 78,2 %. Andelen 
studenter från LiU som var etablerade på arbetsmarknaden 
var 82,4 %, endast några fackhögskolor nådde högre värden. 
Givet utbildningsstruktur och regional arbetsmarknad gjorde 
Högskoleverket en beräkning av förväntad etableringsnivå, 
LiU-studenternas etablering låg 4 procentenheter över detta 
förväntade värde, och i en femårsuppföljning 2005–2009 lig-
ger LiU-studenternas etablering varje år över det förväntade.

Sett till enskilda examina så ligger LiU-studenternas eta-
blering 5 procent eller mer över riksgenomsnittet för:

Civilingenjör datateknik
Civilingenjör teknisk fysik
Högskoleingenjör datateknik
Högskoleingenjör maskinteknik
Logopedexamen
Psykologexamen
Magisterexamen beteendevetenskap
Magisterexamen övr. samhällsvetenskap
Kandidatexamen beteendevetenskap

Den enda examen som ligger 5 procent under är:

Magisterexamen i vård/medicin

ANALYS: Universitetets konsekventa satsning på campusförlagda 
programutbildningar och dess fokus på professionsinriktade 
programutbildningar ger resultat i LiU-studenternas relativt 
starka position på arbetsmarknaden. Det är inga stora skill-
nader när det gäller motsvarande utbildningar vid de större 
lärosätena, men LiU ligger konsekvent i topp och överträffar 
det som Högskoleverket kallar det förväntade värdet.

TAB 2.5 ANDEL ETABLERADE PÅ ARBETSMARKNADEN 1–1,5 ÅR EFTER 
EXAMEN 2007–2009 (%)

Etableringsår 2007 2008 2009
 

Linköpings universitet 80 83 82
Riket 78 80 78

Källa: HSV rapport 2011:16 R.
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Studenternas efterfrågan  
på universitetets utbildningar
Efterfrågan på universitetets utbildningar uppdelad i utbild-
ningsprogram (i sin tur 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.

Sedan den överraskande och kraftiga minskningen under 
2006 av antalet sökande till högskolan vände det åter uppåt 
under 2007 och har sedan dess ökat och låg under 2012 på 
en fortsatt hög nivå.

Antalet förstahandssökande till universitetets utbildnings-
program var 2012 11 810 (2011: 11 256 förstahandssökande, 2010: 
13 439 förstahandssökande), dvs en ökning jämfört med 2011 
men en minskning relativt 2010. Uppdelat i utbildningspro-
gram på svenska respektive annat språk syns tydligt vilken 
effekt som införandet av studieavgifter från och med höst-
terminen 2011 haft för rekryteringen av studenter från länder 
utanför EES-området. Medan antalet förstahandssökande till 
utbildningsprogrammen på svenska mellan 2010 och 2012 ser 
en viss ökning, från 11 053 till 11 305 förstahandssökande, mins-

kar antalet förstahandssökande till utbildningsprogrammen på 
annat språk än svenska kraftigt, från 2 386 förstahandssökande 
2010 till endast 368 förstahandssökande 2011 respektive 505 
förstahandssökande 2012. 

Utbildningsprogrammen kan även delas upp i program som 
leder till en examen på grundnivå respektive avancerad nivå. 

På grundnivån, där all utbildning ges enbart på svenska, 
sker en minskning av antalet förstahandssökande till ut-
bildningsprogrammen mellan 2010 och 2011 från 5 810 till 
5 341 förstahandssökande. Under 2012 sker en viss ökning 
till 5 414 förstahandssökande. Under perioden 2008–2010 
ökade antalet förstahandssökande till universitetets utbild-
ningsprogram på grundnivå med 32 % (från 4 387 till 5 810 
förstahandssökande).

På den avancerade nivån där utbildningarna ges på såväl 
svenska som annat språk fås en mer splittrad bild. Till de 
utbildningsprogram som ges på svenska fortsätter ökningen 
från perioden 2008–2010 av antalet förstahandssökande. Mel-
lan 2010 och 2011 ökade antalet förstahandssökande till dessa 
utbildningar, från 5 243 år 2010 via 5 547 år 2011 till 5 891 år 
2012. Till de utbildningsprogram på den avancerade nivån som 

TAB 2.6 ANDEL ETABLERADE PÅ ARBETSMARKNADEN UNDER 2009 AV DE SOM TOG EXAMEN 2007/2008 (%)

Lärarexamen  
tidigare år

Lärarexamen  
senare år

Civiling. 
examen 
maskin

Högskoleing. 
examen 
maskin

Magisterex. 
ekonomi

Socionom- 
examen

Läkar- 
examen

Sjuksköterske- 
examen

 

Linköpings universitet 76 80 90 96 84 82 98 87
Riket 73 77 88 82 83 79 95 84

Källa: HSV rapport 2011:16 R.

TAB 2.7 TILLSTRÖMNING AV STUDENTER 2010–2012

2010 2011 2012
A B C D A B C D A B C D

 

Grundnivå
Utbildningsprogram 1 924 5 810 3,02 2 283 1 984 5 341 2,69 2 542 1 834 5 414 2,95 2 484

 varav utbildning på svenska 1 924 5 810 3,02 2 283 1 984 5 341 2,69 2 542 1 834 5 414 2,95 2 484
 varav utbildning på annat språk

Fristående kurser 1 7 726 22 370 2,90 8 603 7 746 20 577 2,66 7 400 8 368 21 839 2,61 7 351
varav utbildning på svenska 7 726 22 370 2,90 8 603 7 746 20 577 2,66 7 400 8 368 21 839 2,61 7 351

Avancerad nivå
Utbildningsprogram 3 322 7 629 2,30 3 294 2 905 5 915 2,04 2 940 2 882 6 396 2,22 3 002

varav utbildning på svenska 2 540 5 243 2,06 2 635 2 525 5 547 2,20 2 709 2 507 5 891 2,35 2 734
varav utbildning på annat språk 782 2 386 3,05 659 380 368 0,97 231 375 505 1,35 268

varav avgiftsskyldiga (fr o m ht 2011) 154 39 221 36
Fristående kurser 1 1 235 2 723 2,20 683 1 604 2 671 1,67 591 1 915 3 550 1,85 641

varav utbildning på svenska 1 235 2 723 2,20 683 1 604 2 671 1,67 591 1 915 3 550 1,85 641

Totalt LiU
Utbildningsprogram 5 246 13 439 2,56 5 577 4 889 11 256 2,30 5 482 4 716 11 810 2,50 5 486

varav utbildning på svenska 4 464 11 053 2,48 4 918 4 509 10 888 2,41 5 251 4 341 11 305 2,60 5 218
varav utbildning på annat språk 782 2 386 3,05 659 380 368 0,97 231 375 505 1,35 268

Fristående kurser 1 8 961 25 093 2,80 9 286 9 350 23 248 2,49 7 991 10 283 25 389 2,47 7 992
varav utbildning på svenska 8 961 25 093 2,80 9 286 9 350 23 248 2,49 7 991 10 283 25 389 2,47 7 992

1. För fristående kurser motsvarar siffrorna det totala antalet sökande per sista ansökningsdag.
A = Antal nybörjarplatser.
B = Antal förstahandssökande.
C = Antal förstahandssökande per nybörjarplats.
D = Antal registrerade studenter.
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ges på ett annat språk än svenska ägde, till följd av införandet av 
studieavgifter för studenter från länder utanför EES-området 
från och med höstterminen 2011, en kraftig minskning rum 
mellan 2010 och 2011, från 2 386 till 368 förstahandssökande. 
En liten återhämtning ägde dock rum under 2012 då antalet 
förstahandssökande uppgick till 505. Antalet förstahandssö-
kande till de utbildningsprogram på den avancerade nivån med 
annat språk än svenska som undervisningsspråk hade under 
perioden 2008–2010, dvs innan studieavgifter för studenter 
från länder utanför EES-området infördes, ökat med 74 % 
(från 1 371 till 2 386 förstahandssökande).

Det totala antalet sökande till universitetets fristående kur-
ser ökade mellan 2011 och 2012 och låg under 2012 på samma 
nivå som under 2010. Även perioden 2008–2010 uppvisade 
ett ökat söktryck till de fristående kurserna. Eftersom sökande 
till fristående kurser får ange flera kurser inom ramen för sitt 
förstahandsalternativ kan inte antalet förstahandssökande till 
en kurs anges utan enbart det totala antalet sökande.

Av tabell 2.7 på föregående sida framgår att antalet för 
första gången registrerade studenter på utbildningsprogram-
men under 2012 totalt uppgick till 5 486 studenter (2011: 
5 482 studenter, 2010: 5 577 studenter) att jämföras med 
antalet nybörjarplatser som uppgick till 4 716 (2011: 4 889 
platser, 2010: 5 246 platser). Det är framförallt på grundnivå 
som antalet registrerade (2 484 studenter) överstiger antalet 
nybörjarplatser på programmen (1 834 platser) men det finns 
också en liten övervikt av antalet registrerade studenter (3 002 
studenter) i förhållande till antalet utbildningsplatser (2 882 
platser) för utbildningsprogrammen på den avancerade nivån. 
Inom gruppen »utbildningsprogram på den avancerade nivån« 
överstiger antalet registrerade studenter (2 734 studenter) an-
talet nybörjarplatser (2 507 platser) för de program som ges på 
svenska medan antalet registrerade (268 studenter) understiger 
antalet nybörjarplatser (375 platser) för de program som ges 
på annat språk än svenska. 

Till de fristående kurserna under 2012 hade 7 992 studenter 
(2011: 7 991 studenter, 2010; 9 286 studenter) registrerat sig till 
10 283 nybörjarplatser (2011: 9 350 platser; 2010: 8 961 platser).

Det bör dock påpekas att antagningsprocessen är dynamisk 
vilket till exempel kan innebära att en sökande som antas till 
sin i första hand valda utbildning i ett senare skede kan välja 
att avstå sin plats. I sådana fall kan, om utbildningen är över-
sökt, utbildningsplatsen tas i anspråk av en annan sökande.

ANALYS: Antalet sökande till universitetets utbildningsprogram 
ligger fortsatt på en hög nivå med genomsnittligt 2,50 första-
handssökande per plats under 2012 (2011: 2,30, 2010: 2,56). 
I jämförelse med 2011 ökar antalet förstahandssökande från 
11 256 till 11 810 förstahandssökande medan antalet nybörjar-
platser minskar från 4 889 till 4 716 nybörjarplatser. Ökningen 
av antalet förstahandssökande till universitetets utbildnings-
program gäller både grundnivån och den avancerade nivån. 
Detsamma gäller minskningen av antalet nybörjarplatser 
även om denna minskning i huvudsak är koncentrerad till 
grundnivån. I förhållande till 2010 har antalet nybörjarplat-
ser på program som ges på annat språk än svenska minskat 
kraftigt till följd av införandet av studieavgifter för studenter 
utanför EES-området.

Antalet registrerade studenter överstiger antalet nybör-
jarplatser i alla i tabell 2.7 angivna kategorier utom för de 
utbildningsprogram på den avancerade nivån som ges på annat 
språk än svenska samt för de fristående kurserna. Framförallt 
är betydligt fler, relativt antalet nybörjarplatser, registrerade till 
utbildningsprogrammen på grundnivån. På den avancerade 
nivån överensstämmer totalt antalet registrerade studenter med 
antalet nybörjarplatser, men delas utbildningsprogrammen in 
i kategorierna de som ges på svenska respektive de som ges 
på annat språk än svenska framgår att antalet registrerade 
studenter överstiger antalet nybörjarplatser i den förstnämnda 
kategorin medan det omvända gäller för den andra kategorin. 
Orsaken till det sistnämnda är således framförallt införandet av 
studieavgifter för studenter från länder utanför EES-området.

FILOSOFISKA FAKULTETEN. Civilekonomprogrammet och Mil-
jövetarprogrammet ligger, även vid en nationell jämförelse, 
i topp när det gäller antalet sökande. Psykologutbildningen, 
Programmet för personal- och arbetsvetenskap, Socionompro-
grammet och Affärsjuridiska programmet har också mycket 
goda söktal. Antalet sökande till fakultetens kandidatprogram 
fortsätter att öka.

Söktrycket till fakultetens svenska masterutbildningar ökar. 
Olika informationsinsatser har genomförts de senaste åren 
med syfte att uppmärksamma och tydliggöra utbudet på den 
avancerade nivån. Information om masterprogrammen har 
även detta år spridits på olika utbildningsmässor. 

För fristående kurser inom beteendevetenskap och ekonomi 
är söktrycket relativt högt. Dessa områden har även god rekry-
tering till kurser på fortsättnings- och fördjupningsnivå. När 
det gäller kurser inom humaniora är söktrycket svagt. Dessa 
områden rekryterar sämre till kurser på fortsättnings- och 
fördjupningsnivå. 

ANALYS: Antalet sökande till programutbildningar har under 
2012 legat kvar på en hög nivå. När det gäller masterutbildning-
ar, även de internationella, ökade söktrycket 2012. För fristående 
kurser varierar söktrycket beroende på ämnesområde. Den 
höjning av prislapparna till humanistisk-samhällsvetenskapligt 
område som regeringen beslutat är väsentlig för dessa ämnes-
områden, då resursförstärkningen är en viktig förutsättning 
för kvalitetshöjande insatser. Ytterligare ökad kvalitet kan få 
positiva effekter även på söktrycket till samtliga nivåer.

UTBILDNINGSVETENSKAP. Söktrycket inom lärarutbildningen 
varierar. Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet 
med inriktning mot förskoleklass till åk 3, Ämneslärarpro-
grammet med inriktning mot gymnasieskolan (inom vissa 
ämnen), Yrkeslärarprogrammet samt den nya kompletterande 
pedagogiska utbildningen hade 2012 ett bra söktryck. Ett 
svagare söktryck fanns dock på Grundlärarprogrammet med 
inriktning mot åk 4-6 samt Ämneslärarprogrammet med 
inriktning mot åk 7-9.

Söktrycket till Specialpedagogprogrammet och Speciallä-
rarprogrammet är också tämligen högt. Magisterprogrammen, 
det nya masterprogrammet och Folkhögskollärarprogrammet 
visar en stabil sökbild.
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ANALYS: Söktrycket är i stort sett lika jämfört med föregående år. 
Det svaga söktrycket på Grundlärarprogrammet med inrikt-
ning mot åk 4-6 och Ämneslärarprogrammet med inriktning 
mot åk 7-9 är båda ett nationellt problem. Problematiken kring 
Grundlärarprogrammet med inriktning mot åk 4-6 bottnar i 
att denna utbildning har varit osynliggjord i det föregående Lä-
rarprogrammet med inriktning mot grundskolans tidigare år.

Speciallärarprogrammet och Specialpedagogprogrammet 
har ändrat sitt upplägg och det tillsammans med legitima-
tionskravet är en möjlig anledning till det ökade söktrycket.

HÄLSOUNIVERSITETET. Generellt sett har utbildningsprogram-
men vid fakulteten ett högt söktryck. Antalet förstahands-
sökande var 1 692 höstterminen 2012. Motsvarande siffra 
för höstterminen 2011 var 1 721. Antalet förstahandssökande 
i vårterminens ansökningsomgång skiljer sig mycket litet 
mellan år 2011 och 2012. 

Vid antagningen till Hälsouniversitetets utbildningar 
höstterminen 2012 hade sjukgymnastutbildningen flest antal 
förstahandssökande per plats, 8,3. På Läkarprogrammet har 
antalet förstahandssökande ökat något från ansökningsom-
gången höstterminen 2011 och höstterminen 2012 var det 5,7 
förstahandssökande per nybörjarplats. Sjuksköterskeprogram-
met har ökat både vad gäller antalet sökande totalt och antalet 
förstahandssökande totalt (Norrköping och Linköping). Dock 
har antalet förstahandssökande till Sjuksköterskeprogrammet 
med studieort Norrköping minskat något. Sjuksköterskepro-
grammet med studieort Linköping har ett högre meritvärde 
för att bli antagen än studieort Norrköping. 

Vad gäller specialistsjuksköterskeprogrammen så har flera 
av dessa ökat vad gäller totala antalet ansökningar. Vad gäller 
antalet förstahandsökande så har detta minskat marginellt 
mellan ansökningsomgång höstterminen 2011 respektive 2012. 

ANALYS: Hälsouniversitetet har under en rad år haft ett högt 
söktryck på nästan samtliga utbildningar. För att bibehålla ett 
högt söktryck är ett fortsatt informations- och utvecklingsarbete 
viktigt för att utbildningarna ska vara konkurrenskraftiga. 
Fakulteten ser behovet av att arbeta för att öka söktrycket på 
specialistsjuksköterskeutbildningarna, något som diskuteras 
i samverkan med bland annat Landstinget i Östergötland.

TEKNISKA HÖGSKOLAN. Civilingenjörsprogrammen har generellt 
sett ett högt söktryck. Antalet förstahandssökande ökade från 
1 578 hösten 2011 till 1 766 hösten 2012. Ökat intresse noteras 
inom samtliga teknikområden men särskilt tydlig är uppgången 
inom data/IT och industriell ekonomi. Fortfarande är antalet 
förstahandssökande betydligt fler än antalet nybörjarplatser 
till civilingenjörsprogrammen.

Även till högskoleingenjörsutbildningarna har antalet 
förstahandssökande ökat, från 335 hösten 2011 till 374 hösten 
2012. Ett ökande intresse finns för elektronik och data- och 
byggteknik.

Utbildningen i kemisk analysteknik tappar i år i söktryck 
men visar fortfarande balans mellan förstahandssökande och 
antal annonserade platser, medan övriga högskoleingenjörs-
program har fler förstahandssökande än annonserade platser.

Totalt fanns 112 förstahandssökande till de matematisk-

naturvetenskapliga kandidatprogrammen 2012 jämfört med 101 
hösten 2011. En tydlig ökning av intresse noterades för studier 
på matematikprogrammet där antalet förstahandssökande 
ökade från 14 hösten 2011 till 24 hösten 2012.

Hösten 2012 var dock sista gången nyantagning gjordes 
till kandidatprogrammet i datavetenskap, som till nästa år 
ersätts av ett nytt civilingenjörsprogram i mjukvaruteknik 
omfattande 300 hp. 

Den största förändringen i söktryck uppvisar programmet 
i flygtrafik och logistik, vars söktryck minskat. Till viss del 
beror detta på Transportstyrelsens beslut om antal beviljade 
elevtillstånd till den flygledarutbildning som programmet är 
kopplat till.

Till samtliga kandidatprogram, utom de naturvetenskapliga 
programmen i kemi och fysik, fanns 2012 fler förstahands-
sökande än annonserade utbildningsplatser.

Efterfrågan på behörighetsgivande utbildning är fortfarande 
stor. Till basterminen våren 2012 fanns 95 förstahandssökande 
(jämfört med 119 våren 2011) och till basåret fanns 436 första-
handssökande hösten 2012 (jämfört med 375 hösten 2011).

Införandet av anmälnings- och studieavgifter för studerande 
utanför EES-området inför hösten 2011 ledde till att antalet 
sökande till påbyggnadsutbildning på engelska minskade med 
i realiteten 90 %. Hösten 2012 ökade antalet sökande relativt 
hösten 2011 med cirka 10 %. Dock var antalet registrerade 
studenter på programmen något färre hösten 2012 jämfört 
med hösten 2011, 77 jämfört med 87.

Till påbyggnadsutbildningar på avancerad nivå med svenska 
som undervisningsspråk var det i likhet med föregående år 
få sökande.

ANALYS: Tekniska högskolans yrkesutbildningar har ökat sin 
marknadsandel under 2012. Behovet av behörighetsgivande 
förutbildning för teknisk yrkesutbildning är fortsatt stor. 
Bortfallet bland de internationella sökande är fortfarande 
omfattande. Vid höstterminens start 2012 fanns 1032 nyre-
gistrerade civilingenjörsstudenter, de flesta riksrekryterade. 
Civilingenjörsutbildningen har totalt sett under de senaste 
åren haft ett stadigt ökande söktryck och notabelt är också 
ökande efterfrågan på högskoleingenjörsutbildning.

TAB 2.8 REKRYTERINGSLÄN FÖR HÖGSKOLENYBÖRJARE  
VID LINKÖPINGS UNIVERSITET ht 2001 OCH ht 2011

Rekryteringslän ht 2001 ht 2011
 

Östergötlands län 33,9 31,1

Jönköpings län 4,5 4,2
Södermanlands län 4,7 4,1
Kalmar län 3,8 3,2
Örebro län 2,6 2,2
Summa: Angränsande län 15,6 13,7

Stockholms län 9,7 10,7
Västra Götalands län 7,1 5,0
Skåne län 2,8 2,6
Summa: Storstadslän 19,6 18,3

Övrig rekrytering 30,9 36,9

Summa 100,0 100,0
Källa: Universitetskanslersämbetets statistikdatabas.
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Breddad rekrytering
I detta avsnitt redovisar Linköpings universitet dels varifrån 
universitetet rekryterar sina studenter, dels övergången till 
högre utbildning från Östergötlands län och de angränsande 
länen: Södermanlands län, Jönköpings län, Kalmar län och 
Örebro län. Vidare presenteras de åtgärder som genomförts 
för att bredda rekryteringen till högskolan.

Varifrån rekryterar LiU sina studenter
Av tabell 2.8 på föregående sida framgår varifrån Linköpings 
universitet rekryterar sina studenter. Av tabellen framgår att 
ca en tredjedel kommer från Östergötlands län, vilket betyder 
att ca 50 % av högskolenybörjarna från Östergötland påbörjar 
sin högskoleutbildning vid LiU. Vidare kommer ca 15 % från 
till Östergötland angränsande län, vilket sammantaget innebär 
att drygt hälften av universitetets högskolenybörjare rekryteras 
utanför närområdet. Här utgör storstadslänen en viktig rekry-
teringsbas och svarar för ca 20 % av LiU:s högskolenybörjare. 
I kategorin »Övrig rekrytering« ingår även universitetets in-
ternationella rekrytering tillsammans med rekryteringen från 
övriga län. I jämförelse med höstterminen 2001 har smärre 
förskjutningar ägt rum i universitetets rekryteringskarta 
jämfört med höstterminen 2011, den senaste höstterminen 
för vilken det föreligger uppgifter om högskolenybörjarnas 
ursprung. Befolkningsunderlag och geografisk närhet är 
faktorer som har betydelse vid rekryteringen av ungdomar 
till Linköpings universitet.

Högskolestart bland ungdomar
Av tabell 2.9 framgår andelen ungdomar som påbörjat högsko-
lestudier vid 21 års ålder från Östergötland och närliggande län 
samt utvecklingen under perioden 2009–2011. Det framgår 
att andelen 21-åriga nybörjare ökat med 3,1 procentenheter i 
riket. Bland angivna län har ökningen varit störst i Söderman-
lands län, 4,2 procentenheter. Det framgår vidare att andelen 
24-åriga högskolenybörjare i riket under 2011 uppgick till 43,6 

procent. Andelen 24-åriga nybörjare har varit relativt stabil 
under perioden 2009–2011 såväl i riket som i angivna län.

Variationer mellan Linköpings och Norrköpings kommun
Av figur 2.2 framgår övergången till högskolan inom 3 år efter 
avslutad gymnasieutbildning för Linköpings och Norrköpings 
kommuner liksom för riket totalt. Under perioden 1992 till 
2003 ökade övergången för båda kommunerna, där över-
gången var särskilt stor för Norrköpings kommun i och med 
etableringen av Campus Norrköping. Mellan åren 2000 till 
2004 låg övergången från dessa båda kommuner på samma 
nivå som riket totalt, för att sedan utvecklas åt olika håll. I 
Linköping har övergången ökat och uppgick 2011 till 51 %, 
medan övergången minskat i Norrköping till 41 %.

Den negativa utvecklingen i Norrköping har uppmärk-
sammats och universitetet har påbörjat en diskussion med 
företrädare för gymnasieskolorna i kommunen. Ett sam-

TAB 2.9 ANDEL UNGDOMAR SOM PÅBÖRJAT HÖGSKOLESTUDIER VID  
21- RESPEKTIVE 24-ÅRS ÅLDER i ÖSTERGÖTLAND OCH NÄRLIGGANDE 
LÄN SAMT UTVECKLING 2009–2011 (%)

2009 2010 2011 Utveckling
 

21 år
Östergötlands län 31,2 32,8 32,8 1,6
Södermanlands län 26,2 28,7 30,4 4,2
Jönköpings län 30,0 32,8 32,9 2,9
Kalmar län 31,0 32,3 32,0 1,0
Örebro län 29,5 30,5 31,0 1,5
Riket totalt 31,3 33,5 34,4 3,1

24 år
Östergötlands län 43,3 42,5 42,9 -0,4
Södermanlands län 39,0 38,0 38,2 -0,8
Jönköpings län 42,4 41,3 42,9 0,5
Kalmar län 44,0 42,5 43,2 -0,8
Örebro län 40,2 41,7 41,4 1,2
Riket totalt 43,6 43,0 43,6 0,0

Källa: HSV statistisk analys 2012/10.

FIG 2.2: Övergång till högskolan inom 3 år efter avslutad utbildning i gymnasieskolan, andel (%) av elever 
i Norrköpings och Linköpings kommuner samt i riket totalt.
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verkansprojekt som benämns »Norrköpingssprånget – ett 
språng för fler studenter från Norrköping« har påbörjats och 
förhoppningen är att detta projekt ska ge positiva effekter 
under de kommande åren.

Studenter med utländsk bakgrund
Av tabell 2.10 framgår andelen studenter på Linköpings 
universitet och i riket med utländsk bakgrund (dvs studenter 
födda utomlands eller vars föräldrar är födda utomlands). Det 
framgår att andelen vid LiU under perioden 2002–2011 är 
relativt konstant medan den varierar något för riket som helhet. 

Handlingsplan för breddad rekrytering  
vid Linköpings universitet 2009–2012
Arbetet med breddad rekrytering är en del av Linköpings 
universitets arbete med lika villkor och bedrivs såväl centralt 
som på fakultets- och institutionsnivå.

För att möjliggöra breddad rekrytering arbetar Linköpings 
universitet till exempel med:

• rekryteringsinsatser för blivande studenter,
• mottagning av nya studenter,
• en studietid präglad av god arbetsmiljö,
• att förbättra genomströmningen av studenter till en examen.

Samtidigt som det är viktigt att rekrytera sökande med de 
bästa studieförutsättningarna har universitetet ambitionen 
att också påverka attityder för att bredda rekryteringen. Detta 
sker till exempel i dialog med utbildningsanordnare och andra 
intressenter med målet att öka övergångstalen till högskolan.

Studentmedverkan i rekryteringsarbetet
Nuvarande och tidigare studenter (alumner) deltar i kom-
munikations- och marknadsföringsaktiviteter som syftar till 
att väcka intresse för Linköpings universitet hos presumtiva 
studenter, exempelvis via besök på gymnasieskolor och med-
verkan på utbildningsmässor. Detta sker också genom att 
studenter bloggar om sitt liv som student, eller deltar i projektet 
»Skugga en student«. Studenterna är en av universitetets vik-
tigaste parter i arbetet för breddad rekrytering (se faktarutan 
för ytterligare exempel).

Studenter med funktionshinder
Sedan 1 januari 2009 finns en ny diskrimineringslag som 

Rekryteringsinsatser som kan nämnas under året 
innefattar bland annat:

• Missionering/hemvändare: LiU-studenter som 
besöker sin gamla gymnasieskola.

• Besöksdagar: varje vår inbjuds elever från regio-
nens gymnasieskolor att besöka Linköpings uni-
versitet eller delta i kortare kurser.

• Goda grannar: elever i ett bostadsområdes skola 
och fritidsgård deltar i aktiviteter som leds av stu-
denter. 

• Populärvetenskaplig vecka: gymnasieelever och 
lärare i Östergötland inbjuds att delta i föreläs-
ningar i naturvetenskap, matematik, samhälle, 
humaniora, ekonomi, beteendevetenskap, teknik, 
data och visualisering.

• Visualiseringscentret C är en mötesplats kring vi-
sualisering i nära samarbete mellan Norrköpings 
kommun, LiU, Norrköping Science Park och Inte-
ractive Institute. 

• Teknikåttan: nationell tävling i teknik och naturve-
tenskap för elever i åk 8.

• Sommarveckan: sommarkurs för elever i åk 8.

• Scheeledagarna: endagsarrangemang för att sti-
mulera elever i åk 9 att intressera sig för naturve-
tenskapliga studier, särskilt i kemi.

• Quintek: tredagarskurs riktad till tjejer i åk 3 på 
gymnasiets NV- och TE-program.

• Campusveckan: en veckas campusförlagda studier 
i solcellsteknik respektive logistik. Campusveckan 
har genomförts för andra gången. Planeringen av 
2013 års Campusvecka tyder på att antalet delta-
gande gymnasielever fördubblas vilket kommer att 
ha positiva effekter när det gäller rekryteringen av 
studenter från främst Katrineholms kommun.

• Läxhjälpsprojekt: flera olika läxhjälpsprojekt drivs 
i samarbete mellan studentföreningar på LiTH, 
universitetet och skolor i kommunen.  
mattecoach.se använder ett chattprogram där 
lärarstudenter besvarar förfrågningar från skol-
elever (bedrivs i samverkan med SU).

• Include: tillsammans med KI, SH och UU har LiU 
bildat ett nationellt nätverk för breddad rekryte-
ring och mångfald. Arton universitet/högskolor 
samt Sveriges Förenade Studentkårer, SFS, har 
anmält medlemskap i nätverket. 

• Mottagning: stor vikt läggs vid mottagning och 
introduktion, med målsättningen att alla nya 
studenter ska komma till sin rätt och erbjudas 
fullgoda möjligheter att utvecklas i enlighet med 
sina förutsättningar. Bl a utbildas varje år ca 1 200 
faddrar. NSI-enkäten ger genomgående högt betyg 
för LiU:s mottagningsinsatser. Varje år genomförs 
även en nybörjarenkät, riktad till nya studenter.

TAB 2.10 ANDEL STUDENTER PÅ LiU MED UTLÄNDSK BAKGRUND (%)

LiU Riket
 

2002 11 14
2003 11 15
2004 12 16
2005 12 16
2006 11 16
2007 12 17
2008 13 18
2009 13 18
2010 11 17
2011 12 16

Källa: HSV statistik om högskolan, nyckeltal 2012.
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innebär att högskolan ska verka för alla studenters lika rät-
tigheter samt motverka diskriminering på grund av till 
exempel funktionshinder. Vid Linköpings universitet arbetar 
två koordinatorer för att möta dessa studenter och besluta om 
det stöd som de har rätt till under sina studier.

Under 2012 har Linköpings universitet beviljat stöd till 
395 studenter med funktionshinder (254 kvinnor och 141 
män). Kostnaderna för det pedagogiska stödet uppgick till ca 
1,8 miljoner kronor. På åtta år har antalet studenter som har 
ansökt om och beviljats stöd mer än fördubblats (2004: 171 
studenter beviljades stöd).

För att erhålla stöd krävs att studenten har ett permanent 
eller långvarigt psykiskt eller fysiskt funktionshinder. Stöd 
kan även erhållas vid dokumenterade läs- och skrivsvårigheter.

De studenter som erhåller stöd har vitt skilda funktionshin-
der såsom fibromyalgi, whiplashskador, epilepsi, narkolepsi, 
allergier, synskador och hörselskador. 

Den största gruppen är dock studenter med specifika läs- 
och skrivsvårigheter. Under 2012 beviljades 228 studenter med 
läs- och skrivsvårigheter stöd vid LiU. 2004 var motsvarande 
siffra 79. Universitetet anställde tidigt en dyslexipedagog för 
att möta det behov av stöd och samtal som dessa studenter har.

Under senare tid har även de studenter med neuropsykia-
triska funktionshinder som fått pedagogiskt stöd ökat kraftigt. 
År 2012 beviljades stöd till 46 studenter med en neuropsykia-
trisk diagnos såsom Asperger, ADHD och ADD (Attention 
Deficit Disorder). Motsvarande siffra 2004 var 7.

Studievägledning 
Studievägledarna har en viktig roll för att följa upp studenter-
nas resultat. Därvid är nybörjarenkäter och avbrottsanalyser 
viktiga verktyg.

Karriärvägledning ingår i studievägledningen och är en 
viktig funktion för att studenterna i största möjliga utsträck-
ning ska kunna nyttiggöra sin genomförda utbildning. Under 
studietiden finns flera insatser som kan stödja enskilda stu-
denter i deras studier. Kurser i studieteknik, språkverkstäder 
och mattestugor samt programspecifika mentorskap är några 
exempel på stödfunktioner vid LiU.

Fakulteternas arbete med breddad rekrytering
Nedan följer en redovisning av fakulteternas arbete med 
breddad rekrytering.

FILOSOFISKA FAKULTETEN. Den filosofiska fakulteten har sedan 
några år använt möjligheten till särskilt urval vid antagning 
till utbildningsprogrammet för Personal- och arbetsveten-
skap (30 % av platserna ges till sökande med minst två års 
arbetslivserfarenhet på minst halvtid). Fakulteten har vidare 
deltagit i den Populärvetenskapliga veckan, deltagit vid olika 
studiebesöksdagar, med såväl information om aktuell utbild-
ning, som med föreläsningar om pågående forskning.

I samarbete med gymnasieskolan ges också utbildningar 
för elever i gymnasieskolan i moderna språk samt i miljöve-
tenskap och hållbar utveckling. 

Inom området Lika villkor har fakulteten arrangerat utbild-
ning för programansvariga för fakultetens utbildningar. Syftet 
är att utveckla kunskapen om frågor avseende Lika villkor, 

samt att utveckla kvaliteten på handläggningen av dessa frågor. 
Detta för att garantera att personer med exempelvis någon 
form av funktionsnedsättning och som vill studera vid den 
filosofiska fakulteten får ett adekvat stöd som kan förbättra 
deras förutsättningar att bedriva studier inom fakulteten.

UTBILDNINGSVETENSKAP. Under 2011 genomförde programan-
svarig och studievägledare informationsträffar i Linköpings 
och Norrköpings kommuner och målgruppen var moders-
målslärare. Syftet med besöken var att sprida kunskap om 
ULV-projektet, Utländska lärares vidareutbildning, för att 
fler ska kunna ta ställning till om man vill komplettera sin 
utbildning från hemlandet för att få en svensk lärarexamen. 

Ett av syftena med ULV är att ta tillvara den kompetens 
som finns hos de utländska lärarna och som behövs i den 
svenska skolan. 

Efter dessa träffar har antalet ansökningar till ULV ökat och 
ökar fortfarande. Nu sprids informationen på informella vägar.

HÄLSOUNIVERSITETET. Från och med antagningen till höstter-
minen 2011 har särskilt urval tillämpats på 10 % av platserna 
till logoped-, läkar- och sjuksköterskeprogrammet. Urvalet på 
respektive program görs utifrån arbetslivserfarenhet, minst 
två år på minst halvtid efter 19 års ålder, från yrken inom 
medicin och vård.

Fakulteten har under 2012 varit delaktiga i den Populär-
vetenskapliga veckan och deltagit på universitetets studie-
besöksdagar, med både forskningsföreläsningar och utbild-
ningsinformation. Fakulteten deltog även på mässan Kunskap 
och framtid i Göteborg med en monter med Clinicum och 
visualiseringsbordet för att inspirera till medicinsk utbildning. 
För att både kunna stimulera och inspirera till forskning avser 
fakulteten att föreläsningsserien Forskning i framkant ändrar 
fokus till att bli mer populärvetenskaplig.

Fakulteten har även en adjungerad ledamot i den regionala 
styrgruppen för vård och omsorgscollege. Detta är en nationell 
satsning där skola och arbetsliv tillsammans arbetar för en 
vård- och omsorgsutbildning av högsta kvalitet.

Som ett led i att öka tillgängligheten även för presumtiva 
studenter finns studievägledarna vid HU på Facebook.

TEKNISKA HÖGSKOLAN. Under hösten 2012 har kurser i studie-
teknik erbjudits i både Norrköping och Linköping. Löpande 
under året har lunchföreläsningar med olika inbjudna gäster 
hållits i C-huset, så kallat Öppet forum. Bland annat var före-
läsningen om matematik så populär under hösten att den fick 
anordnas ytterligare en gång för att alla studenterna skulle ha 
en möjlighet att lyssna. 

Arbetet med Facebook framför allt inför mottagningen som 
inleddes 2011 har fortsatt under 2012. Likaså har arbetet med att 
ge studenterna ett bra mottagande fortsatt. Alla nya studenterna 
fick i början av sina studier en Studentguide, en broschyr med 
framför allt tips och råd om studieteknik/studieplanering. 

Genom att kommunicera utbildningarna i flera kanaler 
försöker Tekniska högskolan nå så många olika målgrupper 
som möjligt och jobbar aktivt med det personliga mötet via 
mässor, besök och »skugga en student« för att bemöta pre-
sumtiva studenter på deras villkor.
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Tekniska högskolan driver även riktade insatser för att öka 
andelen kvinnor på ingenjörsutbildningarna genom Quintek 
och speciella »tjejbesök« på enskilda program.

2. Redovisning av utbildningsuppdraget
Antalet helårsstudenter och helårsprestationer, totalt och upp-
delade på utbildningsområden, inom utbildningsuppdraget för 
2012 redovisas i tabell 2.11. I tabellen redovisas också de intäkter 
som dessa helårsstudenter och helårsprestationer genererar 
utifrån de av riksdagen fastställda ersättningsbeloppen. Inom 
utbildningsområdet design får universitetet avräkna högst 50 
helårsstudenter och 50 helårsprestationer.

Antalet helårsstudenter (HST) vid Linköpings universitet 
inom ordinarie utbildningsuppdrag fortsätter att ligga på en 
mycket hög nivå och uppgick under 2012 till 17 708 helårs-
studenter även om det är en liten minskning i förhållande 
till 2011 (17 989 helårsstudenter) och toppåret 2010 (18 856 
helårsstudenter) men 2012 års utbildningsvolym är ändå bland 
de största som universitetet haft under ett verksamhetsår 
sedan tillkomsten.

Minskningen i antalet helårsstudenter mellan 2011 och 
2012 har framförallt påverkat utbildningsområdet undervis-
ning (249 helårsstudenter). Detta är en följd av omläggningen 
till en ny lärarutbildning. Samtidigt har en viss ökning ägt 
rum inom utbildningsområdena medicin (92 helårsstuden-
ter) och samhällsvetenskap (70 helårsstudenter). För övriga 
utbildningsområden är ökningen respektive minskningen 
marginell. Ökningen inom medicin beror bland annat på en 
av riksdagen beslutad utökning av läkarutbildningen. 

Teknik är fortfarande det största utbildningsområdet (4 933 
helårsstudenter) följt av samhällsvetenskap (3 708 helårsstu-
denter) och naturvetenskap (2 713 helårsstudenter).

Antalet helårsprestationer (HPR) under 2012 uppgick till 
15 258 vilket är färre än under 2011 (15 948 helårsprestationer) 
och 2010 (15 601 helårsprestationer). 

Prestationskvoten utgör ett samlat mått för att beskriva 
antalet helårsprestationer under ett givet budgetår relativt 
antalet helårsstudenter under samma tidsrymd. Eftersom 
antalet helårsprestationer inkluderar de studenter som god-
känns i omtentamen medan antalet helårsstudenter inte gör 
det behöver således det inte vara samma studenter som ingår 
i antalet helårsprestationer respektive helårsstudenter. Presta-
tionskvoten varierar givetvis mellan och inom olika former av 
utbildningar (se avsnitt 2.4, sid 33).

Prestationskvoten under 2012 uppgick till 86 %. Detta är 
lägre än under 2011 (89 %) men den är lika hög som under 
2010 (86 %). En förklaring till den höga prestationskvoten 
under 2011 är att, i jämförelse med andra år, fler examens-
arbeten, projektarbeten och laborationer slutförts detta år. 
Av tabell 2.11 framgår prestationskvoterna inom respektive 
utbildningsområde.

Kvinnor har i genomsnitt bättre studieresultat (prestations-
kvot 88 %) än män (prestationskvot 84 %). Studerande i inter-
vallet 25-34 år har högst prestationskvot (94 %) medan gruppen 
som är yngre än 25 år har lägst (81 %). Dessa prestationskvoters 
variation påverkas naturligtvis också av utbildningsval.

De intäkter som antalet helårsstudenter och helårspresta-

tioner genererar kan högst uppgå till universitetets takbelopp. 
Om antalet helårsstudenter och helårsprestationer är större 
än vad som ryms inom takbeloppet när året summeras har 
universitetet haft en överproduktion. LiU har under perioden 
1993/94–2005 haft en överproduktion varje år utom under 
2002. Vid ingången till 2006 hade därför universitetet en buf-
fert uppgående till 111 490 tkr, dvs 10 % av 2005 års takbelopp 
vilket var det maximala belopp som universitetet fick »föra över« 
till 2006. Under åren 2006 och 2007 utnyttjade LiU denna 
buffert eftersom universitetet, när antalet helårsstudenter och 
helårsprestationer summerades, inte nådde upp till sitt takbe-
lopp respektive år. Under perioden 2007–2009 avräknade inte 
universitetet respektive års takbelopp vilket innebar att, med 
början under 2007 (53 121 tkr) och med fortsättning under 
2008 (69 817 tkr) och 2009 (1 772 tkr), universitetet i stället 
byggde upp ett anslagssparande som vid ingången till 2010 
uppgick till 124 710 tkr, vilket motsvarade 10 % av 2009 års 
takbelopp (det högsta anslagssparande universitetet fick föra 
med sig till 2010). Under 2010 och 2011 hade universitetet en 
överproduktion som innebar att 45 701 tkr av anslagssparan-
det utnyttjades under 2010 och 49 956 tkr under 2011, vilket 
innebar att universitetet vid ingången till verksamhetsåret 
2012 hade ett anslagssparande på 29 053 tkr.

Universitetets utbildningsvolym under 2012 uppgick till 
1 324 916 tkr, dvs 6 027 tkr högre än takbeloppet (1 318 889 tkr). 
Tillsammans med tidigare ej avräknade helårsprestationer 
från december 2011 (439 tkr) kan LiU därmed för 2012 avräkna 
1 325 355 tkr. Således passerade under 2012 utbildningsvolymen 
på nytt universitetets takbelopp varför 6 466 tkr av anslagsspa-
randet (29 053 tkr) kunde utnyttjas detta budgetår. (Som mest 
kan LiU ett givet år avräkna ett belopp som motsvarar summan 
av det givna årets takbelopp och det tidigare anslagssparandet.) 
Således återstår 22 587 tkr av LiU:s anslagssparande vid ingången 
till 2013, vilket motsvarar knappt 2 % av 2012 års takbelopp.

TAB 2.11 REDOVISNING AV UTBILDNINGSUPPDRAGET 2012

Utbildningsområde
Antal 
HST

Antal 
HPR

Ersättn. 
(tkr)

Andel av 
ersättn. 

(%)

Presta-
tionskvot 

HPR/HST 
(%)

 

Humaniora 1 515 1 153 57 584 4 76
Teologi 59 47 2 275 0 80
Juridik 632 519 24 744 2 82
Samhällsvetenskap 3 708 3 168 147 515 11 85
Naturvetenskap 2 713 2 316 233 724 18 85
Teknik 4 933 4 186 423 895 32 85
Vård 1 234 1 164 119 381 9 94
Medicin 1 765 1 682 226 756 17 95
Undervisning 809 718 57 514 4 89
Övrigt 291 256 20 107 2 88
Design 50 50 11 421 1 100

Summa 17 708 15 258 1 324 916 100 86

Ersättning för helårsprestationer 
från december 2011 439
Summa ersättning 1 325 355

Takbelopp 2012 1 318 889

Utnyttjat anslagssparande 6 466

Att avräkna som intäkt för 2012 1 325 355
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TAB 2.12 EXAMINA VID LINKÖPINGS UNIVERSITET 2003–2012

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 

Examina på grundnivå
Generella examina

Kandidatexamen 180 hp 513 441 335 271 375 508 550 829 1 162 1 407 
Filosofisk fakultet 336 208 210 211 274 336 336 416 513 662 
Utbildningsvetenskap 107 15 1 8 8
Hälsouniversitetet 125 41 49 28 48 25 36 178 389 384 
Tekniska högskolan 52 85 61 31 45 139 178 235 260 361 

Högskoleexamen 22 25 26 23 30 21 36 44 57 44 
Filosofisk fakultet 19 22 18 20 27 17 20 17 11 8 
Utbildningsvetenskap 1 1 3 4 1 1 
Hälsouniversitetet 1 1 2 2 1 2 1 
Tekniska högskolan 2 2 6 2 1 2 11 23 45 34 

Yrkesexamina 569 607 652 649 639 603 635 603 618 648 
Arbetsterapeutexamen, 180 hp 37 42 46 48 40 49 47 47 45 53 
Biomedicinsk analytikerexamen 27 
Folkhögskollärarexamen 80 75 75 71 60 53 61 50 48 23 
Högskoleingenjörsexamen, 180 hp 190 161 161 148 97 114 107 117 117 162 
Receptarieexamen 25 22 39 23 7 4 1
Sjukgymnastexamen, 180 hp 36 43 42 61 45 45 61 61 66 63 
Sjuksköterskeexamen, 180 hp 173 202 245 241 269 242 255 205 254 214 
Social omsorgsexamen (äldre examensordn.) 36 46 52 20 11 2
Socionomexamen 74 75 87 118 82 103 
Yrkeshögskoleexamen (äldre examensordn.) 5 21 20 16 13 4 6 3 
Yrkesteknisk högskoleexamen (äldre examensordn.) 17 13 4

 

Totalt antal examina på grundnivå 1 104 1 073 1 013 943 1 044 1 132 1 221 1 476 1 837 2 099

Examina på avancerad nivå
Generella examina

Masterexamen 148 349 556 788 1 013 
Filosofisk fakultet 5 81 113 180 208 
Utbildningsvetenskap
Hälsouniversitetet 4 20 24 32 32 
Tekniska högskolan 139 248 419 576 773 

Magisterexamen 779 889 925 848 817 783 598 599 543 350 
Filosofisk fakultet 505 590 632 559 581 557 437 434 348 176 
Utbildningsvetenskap 39 37 7 20 17 15 35 22 41 25 
Hälsouniversitetet 66 74 56 62 48 64 27 100 112 134 
Tekniska högskolan 169 188 230 207 171 147 99 43 42 15 

Magisterexamen med ämnesbredd 14 48 26 12 14 9 9 2 4 1 
Filosofisk fakultet 8 7 5 2 4 1 
Utbildningsvetenskap 13
Hälsouniversitetet 14 21 14 1 1
Tekniska högskolan 14 12 11 6 1 4

Yrkesexamina 786 860 942 861 925 875 992 810 908 1 032 
Barnmorskeexamen 5 14 11 13 14 13 12 15 14 14 
Civilekonomexamen 75 171 
Civilingenjörsexamen 664 699 757 693 669 632 643 533 521 558 
Logopedexamen 16 29 22 30 28 30 
Läkarexamen 73 75 81 92 111 108 145 105 107 139 
Psykologexamen 31 33 28 38 40 54 39 50 49 38 
Psykoterapeutexamen 12 26 1 27 4 38 5 30 3 
Specialistsjuksköterskeexamen 13 27 39 24 28 16 69 70 48 57 
Speciallärarexamen 25 17 
Specialpedagogexamen 20 19 24 2 11 5 

 

Totalt antal examina på avancerad nivå 1 579 1 797 1 893 1 721 1 756 1 815 1 948 1 967 2 243 2 396

Lärarexamina, ej nivåbestämda
Lärarexamen med inriktning mot tidigare år 229 218 238 279 269 294 249 246 316 254 

varav med inr. mot förskola/förskoleklass 85 36 78 50 63 51 73 97 144 129 
Lärarexamen med inriktning mot senare år 273 276 303 249 257 350 241 266 269 169 

varav med inr. mot yrkeslärare 6 17 16 7 10 10 32 14 
 

Totalt antal lärarexamina, ej nivåbestämda 502 494 541 528 526 644 490 512 585 423
varav lärarexamina med inriktning mot 
 matematik, teknik eller naturvetenskap

108 109 154 118 92 152 85 94 124 101

 

Totalt antal examina vid LiU 3 185 3 364 3 447 3 192 3 326 3 591 3 659 3 955 4 665 4 918
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ANALYS: Linköpings universitets utbildningsvolym under perio-
den 1993/94–2005 översteg med undantag för 2002 respektive 
års takbelopp. Under perioden 2006–2009 har universitetet 
i stället haft en underproduktion relativt takbeloppet. Under 
perioden 2010–2012 översteg utbildningsvolymen ånyo LiU:s 
takbelopp. Räknat i helårsstudenter (HST) har utbildnings-
volymen under perioden 2004–2012 utvecklats på följande 
sätt: 2004: 18 421 HST, 2005: 18 187 HST, 2006: 17 402 HST, 
2007: 17 069 HST, 2008: 17 076 HST, 2009: 17 742 HST, 
2010: 18 856 HST, 2011: 17 989 HST och 2012: 17 708 HST). 
Utbildningsvolymen under perioden var således störst 2010 
och minst 2007. Skillnaden i antalet helårsstudenter mellan 
dessa båda år var 1 787. Att 2004 valts som utgångspunkt 
beror på att utbildningsvolymen detta år var den största dittills.

3. Studieavgifter för studenter utanför  
EES-området
Konsekvenserna av införandet av studieavgifter för studenter 
utanför EES-området kommenteras utförligare i kapitel 7, sida 74.

4. Examina
Examina delas in i generella examina (masterexamina, ma-
gisterexamina, kandidatexamina och högskoleexamina) och 
yrkesexamina, som i sin tur sedan den 1 juli 2007 delas upp 
i examina på grundnivå respektive avancerad nivå. I detta 
avsnitt beskrivs utvecklingen av antalet utfärdade examina, 
fördelade på ovan angivet sätt, under perioden 2003–2012. 
Det bör noteras att vissa examina, såsom masterexamen, 
tillkom i samband med att den nuvarande examensordningen 
började gälla 1 juli 2007 medan andra avvecklades såsom 
magisterexamen med ämnesbredd. Dock kan examen från 
tidigare gällande examensordning fortsätta att tas ut under 
en övergångsperiod.

Antalet examina har, som framgår av tabell 2.12 under 
perioden 2003–2012 ökat, från 3 185 examina under 2003 till 
4 918 examina 2012. Ökningen har med undantag för 2006 
varit successiv. Detta är det största antalet examina inom 
grundutbildningen som utfärdats av Linköpings universitet 
under ett år.

Jämfört med 2011 visar, i likhet med jämförelsen mellan 
2011 och 2010, antalet kandidatexamina (+245 examina), antalet 
masterexamina (+225 examina) och antalet yrkesexamina på 
avancerad nivå (+124 examina) de största ökningarna medan 
antalet magisterexamina har minskat mest (-193 examina). 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, något som möjliggjordes från och med 1 juli 2007, när 
masterexamen infördes.

Bland yrkesexamina på den avancerade nivån ökar antalet 
civilekonomexamina (+96 examina), civilingenjörsexamina 
(+37 examina) och läkarexamina (+32 examina) medan övriga 
examina uppvisar mindre förändringar.

Bland yrkesexamina på grundnivå ökar antalet högskole-
ingenjörsexamina (+45 examina) och socionomexamina (+21 
examina) medan antalet sjuksköterskeexamina (-40 examina) 
och folkhögskollärarexamina (-25 examina) minskar.

Det totala antalet lärarexamina som utfärdades under 2012 

var 423 examina, vilket är en kraftig minskning (-162 examina) 
i förhållande till 2011 då 585 examina utfärdades men också i 
relation till antalet utfärdade lärarexamina under övriga år i 
perioden 2003–2011. 

Fram till mitten av 2000-talet växte antalet lärarstude-
rande. Därefter har antalet minskat. Detta medför att antalet 
lärarexamina har minskat sedan toppåret 2008.

Av antalet utfärdade examina under 2012 avser 129 examina 
inriktning mot förskola/förskoleklass. Detta är relativt 2011 en 
liten minskning (-15 examina) men fler än antalet examina som 
utfärdats per år under perioden 2003–2010. Vid informatio-
nen till förstaårsstudenterna på lärarprogrammet om val av 
inriktningar och åldersgrupper medverkade yrkesverksamma 
lärare från förskolan. Ansträngningar har även gjorts för att 
låta så många studenter som möjligt göra verksamhetsförlagd 
utbildning inom förskolan. Information om utbildningen har 
spridits brett och intresset är stort.

Antalet lärarexamina med inriktning mot matematik, 
teknik eller naturvetenskap minskade 2012 relativt 2011 med 
23 examina och uppgick till 101 examina, vilket utgör 24 % av 
samtliga lärarexamina som utfärdats under 2012. 

ANALYS: Antalet utfärdade examina fortsätter att växa och når 
sitt hittills högsta läge under 2012. Expansionen är i huvud-
sak koncentrerad till ökningen av antalet generella examina 
som expanderat från 2 030 examina 2010 till 2 815 examina 
2012, alltså med 785 examina. Ökningen relativt 2003, då 
1 328 generella examina utfärdades, är 1 487 examina. Detta 
är bland annat en följd av den nya examensordningen där 
de som studerar till en yrkesexamen också har möjlighet 
att få en generell examen. Vidare gäller att kandidatexamen 
normalt är ett krav för masterexamen och magisterexamen, 
vilket också ökar antalet utfärdade generella examina. För att 
belysa det förstnämnda kan konstateras att av de som under 
perioden 2010–2012 erhållit en kandidatexamen (2010: 829 
examina, 2011: 1 162 examina, 2012: 1 407 examina) har 276, 
476 respektive 512 studenter också tagit ut en yrkesexamen. För 
masterexamen (2010: 556 examina, 2011: 788 examina, 2012: 
1 013 examina) gäller på motsvarande sätt att 276, 364 respektive 
481 studenter också erhållit en yrkesexamen. Det kan vidare 
konstateras att antalet yrkesexamina sammantaget ökar mellan 
2010 och 2012, från 1 925 examina till 2 103 examina, trots att 
antalet lärarexamina minskar från 512 till 423 examina. Dock 
finns naturligtvis variationer för olika specifika yrkesexamina 
där vissa har ökat medan andra minskat.

5. Lärarutbildning
I detta avsnitt kommenteras utförligare de strategiska för-
ändringar (se även under avsnitt 2.1 Strategiska förändringar 
i utbildningsutbudet, sidan 19) som införandet av en ny 
lärarutbildning innebär för området Utbildningsvetenskap.

Under höstterminen 2011 startade fyra nya lärarprogram 
vid Linköpings universitet. Dessa program var Förskollärarpro-
grammet (210 hp), Grundlärarprogrammet, med inriktningar 
mot arbete i förskoleklass till åk 3 (240 hp), med inriktning 
mot arbete i åk 4-6 (240 hp) samt med inriktning mot arbete i 
fritidshem (180 hp), Ämneslärarprogrammet med inriktning 
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mot arbete i åk 7-9 (270 hp) och med inriktning mot arbete i 
gymnasieskolan (300 hp eller 330 hp), samt Yrkeslärarprogram-
met (90 hp). Samtliga program utom Grundlärarprogrammet 
med inriktning mot arbete i fritidshem och Förskollärarpro-
grammet ligger på avancerad nivå. Under 2012 antogs den 
andra kullen på samtliga dessa program.

Ett omfattande arbete med att utveckla nya kurser i de 
nya programmen har bedrivits under året. En viktig del av 
arbetet görs av de så kallade ämnesråden. Dessa råd leds 
av ämnesansvariga och övriga deltagare är kursansvariga, 
ämnesdidaktiker, kursmentorer (aktiva lärare i skolan med 
deltidsarvodering på LiU) samt studeranderepresentanter. Ett 
viktigt stöd för ämnesrådens arbete är de olika progressions-
dokument som har tagits fram för programmen vad gäller 
didaktisk och vetenskaplig progression. För att särskilt stötta 
de ämnesdidaktiska delarna inrättades under 2011 så kallade 
ämnesdidaktiska kluster. Dessa kluster är samhällsoriente-
rande ämnen, naturorienterade ämnen, matematik, svenska, 
moderna språk och praktiskt-estetiska ämnen. Var och en 
av dessa kluster har en särskild klusteransvarig som under 
2012 har arbetat för att stötta ämnena vad gäller till exempel 
kvalitetsuppföljning och kompetensförsörjning.

Under höstterminen 2012 startade ytterligare ett nytt 
program, Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), med 
två olika inriktningar, en mot arbete i årskurs 7-9 och en mot 
arbete i gymnasieskolan. Under vintern och våren 2012 bedrevs 
ett intensivt utvecklingsarbete för att ta fram utbildningsplan 
samt kursplaner för det nya programmet. En viktig del av detta 
program utgörs av ett ämnesdidaktiskt stråk och även här har 
klusteransvariga varit delaktiga i utvecklingsprocessen. 2012 
omfattar KPU 16 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. 

Hösten 2012 antogs den andra kullen studenter på Yrkes-
lärarprogrammet. Antagning sker till de yrkesämnen där 
HSV tagit fram bedömningskriterier. 2011 fanns det sådana 
bedömningskriterier för yrkesämnen inom fem av gymna-
sieskolans yrkesprogram. 2012 fanns bedömningskriterier 
för yrkesämnen inom samtliga yrkesprogram. Även för detta 
program har det bedrivits ett fortsatt utvecklingsarbete med 
kursplaner för kurser ingående i utbildningens senare delar.

Ämnet historia inom Ämneslärarprogrammet har ett 
mycket högt söktryck, men efterfrågan på den nationella och 
regionala arbetsmarknaden är begränsad. Under 2012 har 
beslut tagits att begränsa antalet utbildningsplatser genom att 
låta historia endast kunna väljas som ett första ämne på Äm-
neslärarprogrammet. Universitetet erbjuder inte heller ämnet 
historia inom kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). 

Den 1 juli 2011 infördes en ny skollag med tydligare krav på 
ämnesbehörighet vid anställning som lärare. När studenterna 
på Lärarprogrammet (enligt 2007 års examensordning) väljer 
inriktning/specialisering informeras de tydligt om vikten av 
att göra kloka val i förhållande till de nya kraven.

Dimensionering av de olika programmen, inriktningarna 
och ämneskombinationerna inom lärarutbildningen vid LiU 
görs utifrån studenternas efterfrågan, arbetsmarknadens 
behov samt lärosätets möjligheter att genomföra utbildningen 
med hög kvalitet. När det gäller Förskollärarprogrammet 

och Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem är såväl 
söktryck som arbetsmarknadens efterfrågan hög och LiU 
har så många platser som är möjligt med hänsyn till kvalite-
ten på utbildningen. När det gäller Grundlärarprogrammet 
inriktning 4-6 är efterfrågan på arbetsmarknaden hög, men 
söktrycket lågt. LiU har under våren 2012 gjort extra mark-
nadsföringsinsatser för just denna inriktning. När det gäller 
ämneslärarutbildningen och ämnet historia är söktrycket högt 
men arbetsmarknadens efterfrågan låg. Information till stu-
denter i utbildningen sker i samband med val av ämnen samt 
i individuella samtal. Utbildningen ordnar även karriärdagar 
med företrädare för kommuner och arbetsgivare.

ANALYS: En framgångsfaktor för LiU:s goda utfall vad gäller 
examensrätter för lärarutbildning var den stora uppslutningen 
kring arbetet, där hela universitetets expertis engagerades. 
Konkret gjordes detta genom att ett stort antal arbetsgrupper 
bildades, genom vilka arbetet förankrades på institutionsnivå. 
Detta har underlättat det fortsatta utvecklingsarbete som 
bedrivits under 2012.

Arbetet under detta år handlar till stor del om konkret 
implementeringsarbete, såsom utveckling av kursplaner inom 
respektive ämne. Den nya konstruktionen med ämnesråd 
enligt ovan har fungerat väl, speciellt viktig har kursmen-
torsfunktionen varit. 

Det pågående utvecklingsarbetet har även medfört en 
kvalitetshöjning för de studenter som läser Lärarprogrammet 
enligt 2007 års examensordning, då dessa studenter i hög 
grad kommer att samläsa med framför allt det nya Ämnes-
lärarprogrammet.

Det faktum att de studerande inom Yrkeslärarprogrammet 
kan validera delar av sin verksamhetsförlagda utbildning, innebär 
att avsevärt mer resurser måste läggas på validering än tidigare.

Det är av stor vikt att den samarbetsanda mellan institu-
tioner och det engagemang som var utmärkande för arbetet 
med examensrättsansökan även präglar det fortsatta utveck-
lingsarbetet inom lärarprogrammen. Detta är en fortsatt 
viktig utmaning för såväl programledning som medverkande 
institutioner under 2013.

6. Kompletterande utbildningar
Linköpings universitet bedriver på uppdrag av regeringen så 
kallad kompletterande utbildning för personer med avslutad 
utländsk lärarutbildning respektive för personer med avslutad 
utländsk läkarutbildning. Dessutom bedriver universitetet på 
eget initiativ en liknande utbildning men med en allmän inrikt-
ning riktad till personer med en avslutad utländsk akademisk 
utbildning (vilken som helst) om minst tre år och som har 
ett annat modersmål än svenska. Verksamheten inom dessa 
utbildningar under 2012 beskrivs nedan.
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Kompletterande utbildning för lärare med 
utländsk examen (ULV)
Linköpings universitet har fått i uppdrag av regeringen att 
anordna kompletterande utbildning omfattande högst 120 hp 
för lärare med avslutad utländsk lärarexamen.

Antalet sökande till kompletterande pedagogisk utbildning 
för lärare har ökat något. Till Linköpings universitet sökte 33 
personer utbildningen medan motsvarande siffra förra året var 
24. Under det gångna året antogs 16 personer (se tabell 2.13).

17 studenter har tagit examen inom projektet, varav 6 un-
der det gångna verksamhetsåret. Under 2012 har 4 personer 
avbrutit studierna.

Den nationella ledningsgruppen med representanter från 
alla medverkande lärosäten träffas kontinuerligt och då tas 
frågor rörande bedömning och antagning upp. Diskussioner 
förs också om hur utbildningen kan läggas upp och förbättras.

I anknytning till antagningen träffar programansvarig 
utbildningsledare och studievägledare den sökande och då 
diskuteras studieplanering och utbildningens uppläggning. 
Studentgruppen är heterogen och de studerande får en indi-
viduell studiegång. En majoritet av studenterna läser 90-120 
hp. Allmänt utbildningsområde läses som regel på halvfart 
distans. De studenter som ämneskompletterar erbjuds som 
regel campusförlagd utbildning. Erfarenheterna visar att en 
del studenter efterfrågar distansutbildning i ämnena, något 
som universitetet i begränsad omfattning erbjuder.

Studenterna läser tillsammans med de övriga lärarstuden-
terna vid Linköpings universitet. 

I den första kursen, som är gemensam för alla ULV-
studenter, får dock studenterna vissa extra föreläsningar som 
är specifikt anpassade för gruppen. Om det finns behov av 
individuellt stöd kan extra resurser ges till kursen. 

Till projektet har också knutits en person som ansvarar 
för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen och som 
ansvarar för kontakten med handledarna på skolorna och 
som studenterna kan vända sig till om de får problem under 
den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Studenterna 
möter personen som ansvarar för den verksamhetsförlagda 
delen av utbildningen vid studiestarten, något som visat sig 
vara värdefullt.

Erfarenheterna visar att en del studenter efterfrågar kon-
tinuerlig individuell uppföljning. En del av ULV-studenterna 

studerar inte i den takt som den individuella studieplanen 
anger på grund av att de parallellt med studierna arbetar.

KOSTNADER: Kostnaderna för projektet är fördelade på följande 
sätt: 115 tkr planering, 80 tkr antagning, 65 tkr validering, 
881 tkr undervisning och 86 tkr verksamhetsförlagd utbild-
ning.

UPPFÖLJNING: Programansvarig utbildningsledare träffar kon-
tinuerligt kursansvariga, studievägledare och ansvariga för 
den verksamhetsförlagda utbildningen och vid dessa möten 
följs utbildningen upp. Uppföljningarna visar att vissa av de 
studerande behöver språkstöd och att det är centralt att identi-
fiera detta behov så tidigt som möjligt i utbildningen. En lärare 
som har specifik kompetens inom svenska som andraspråk 
har knutits till projektet. Vidare har uppföljningarna visat att 
det ibland finns behov av extra stöd under den verksamhets-
förlagda delen av utbildningen. Förutom lokal utvärdering 
sker också ett centralt arbete med utvärdering på riksnivå 
tillsammans med övriga lärosäten och då har bland annat 
frågan om språkstöd och den verksamhetsförlagda delen av 
utbildningen diskuterats.

ANALYS: Erfarenheterna visar att en majoritet av de som genom-
förde utbildningen får arbete efter avslutad utbildning. Vidare 
visar erfarenheterna att gruppen är heterogen.

Kompletterande utbildning för läkare med 
utländsk examen
Linköpings universitet skall anordna kompletterande utbild-
ning omfattande högst 120 hp för personer med avslutad 
läkarutbildning från tredje land. Nedan redovisas antalet 
helårsstudenter som bedrivit kompletterande utbildning vid 
LiU, antalet helårsprestationer, antal sökande till utbildningen, 
utbildningens uppläggning samt de viktigaste erfarenheterna 
av satsningen.

Hösten 2009 startade vid Hälsouniversitetet en ettårig 
kompletterande utbildning på 60 hp för läkare med utländsk 
examen. Som utgångspunkt har använts de kompletterings-
kurser som tidigare givits som uppdragsutbildningar. Dessa 
har vidareutvecklats och genomgående har Hälsouniversitetets 
filosofi med problembaserat lärande (PBL) tillämpats. Utbild-
ningen löper under ett läsår med intag enbart på höstterminen, 
och består av fyra delkurser inklusive en kurs i samhälls- och 
författningskunskap. Godkänd examination ger underlag för 
Socialstyrelsen att fatta beslut om att kunna påbörja AT.

Den första kullen i denna nya utbildning blev färdig under vt 
2010 och den andra omgången vt 2011. I den första omgången 
genomförde 13 av 15 deltagare utbildningen med godkänt resul-
tat. I den andra omgången påbörjade 15 deltagare utbildningen, 
12 genomförde hela utbildningen, 10 med godkänt resultat. 
Hälsouniversitetets erfarenheter av tidigare kompletterande 
kurser för läkare med utländsk examen är goda, och illustreras 
också av resultatet från denna nya utbildning. Kompletterande 
utbildning för dessa läkare förkortar tiden till legitimering, och 
tidigare utvärdering via Högskoleverket Rapport (2006:35 R) 
av då genomförda kurser liksom Riksrevisionens rapport om 
denna utbildning 2011 (RiR 2011:16) har varit positiva.

TAB 2.13 UPPGIFTER OM KOMPLETTERANDE UTBILDNING FÖR  
UTLÄNDSKA LÄRARE/LÄKARE

Sökande Antagna HST HPR
 

Lärarutbildning
Antagna

vt 2010 6 3 6,7 4,9
ht 2010 21 9 12,8 9,8
vt 2011 8 6 5,5 4,0
ht 2011 16 5 6,5 4,0
vt 2012 19 8 3,9 3,0
ht 2012 14 8 2,4 0,5

Läkarutbildning
Antagna

ht 2010 74 18 13,5 10,9
ht 2011 92 18 16,9 13,8
ht 2012 72 18 8,1 0,0
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Utbildningen bedrivs för närvarande vid tre universitet 
i Sverige med 20 platser i Stockholm, 16 i Göteborg och 18 i 
Linköping.

Hösten 2011 påbörjade 18 deltagare den tredje omgången 
av utbildningen, och under hösten hoppade en deltagare av 
utbildningen och en deltagare avslutade utbildningen med 
uppnådd kompetens. Vårterminen 2012 genomfördes av 16 
deltagare, varav 14 med godkänt resultat.

Under våren 2012 annonserades den fjärde omgången 
av dessa utbildningar ut på nytt, med 18 platser i Linköping. 
Antalet sökande till utbildningarna är genom åren i stort 
oförändrat, och nu sökte totalt 121 till 54 platser i Sverige. Till 
Linköpings universitet sökte 72 varav 22 som förstahandsval 
och av dessa antogs 18. Vid terminsstart påbörjade 18 studenter 
helårsutbildningen i Linköping, och vid december 2012 är alla 
18 kvar i utbildningen (se tabell 2.13, föregående sida).

KOSTNADER: Utbildningen är resurskrävande då grupperna är 
mindre än i den ordinarie läkarutbildningen. Studentgruppen 
är mer heterogen och undervisningen behöver individuali-
seras i högre grad för att kunna genomföras på den relativt 
korta tid ett läsår utgör. En stor andel verksamhetsförlagd 
utbildningstid ingår. De totala kostnaderna 2012 uppgick till 
3 571 tkr. Av detta utgjorde 1 331 tkr undervisningskostnader, 
1 361 tkr gick till verksamhetsförlagd utbildning och 449 tkr 
till kursadministration. För planering har använts 143 tkr, 
antagning 107 tkr och validering 180 tkr.

UPPFÖLJNING: Resultatet av utbildningarna följs kontinuerligt, 
och som slutresultat eftersträvas förutom godkänd utbildning 
att deltagaren kommit i arbete och sedermera blivit legitimerad. 
Då detta sker flera år efter utbildningens slut blir uppföljningen 
ända till legitimering svår. Resultaten följs också nationellt 
inom ramen för det samarbete mellan de tre universiteten 
som bedrivs kring utbildningen.

ANALYS: Hälsouniversitetet har under många år bedrivit 
liknande utbildningar, först som uppdragsutbildning och 
sedan som så kallad aspirantutbildning. Det genomsnittliga 
deltagarantalet har successivt ökat från tidigare ca 15 till nu 
18 vid varje utbildning. Tidigare erfarenheter är goda, och 
nästan alla som slutfört utbildningen har numera svensk 
läkarlegitimation. Likaledes är erfarenheterna av de tre första 
omgångarna av den nya kompletterande utbildningen goda, 
där i genomsnitt 85 % uppnått ett godkänt resultat. Ett halvt 
år efter kursens slut är en majoritet av de som genomförde 
utbildningen i arbete.

Kompletterande utbildning, allmän inriktning
(Aspirantutbildning, allmän inriktning 60 hp)
Aspirantutbildningen vid LiU är en form av påbyggnadsut-
bildning. Den riktar sig till personer bosatta i Sverige med en 
utländsk akademisk utbildning om minst tre år och har ett 
annat modersmål än svenska. De ska vara folkbokförda i Sverige 
och ha grundläggande behörighet för högskolestudier inklu-
sive kunskaper i svenska och engelska motsvarande svenska 
B och engelska A. Syftet med utbildningen är att förbättra 
dessa personers möjligheter på den svenska arbetsmarknaden.

Till Aspirantutbildningen kan studerande som uppfyller 
ovanstående krav söka oavsett tidigare studie- och yrkesbak-
grund. Det enda kravet är att det finns lämpliga kurser som 
kan komplettera och fördjupa den studerandes utbildning på 
Linköpings universitet.

Exempel på yrkesgrupper som är och har varit represen-
terade på utbildningen är ekonomer, jurister, socionomer, 
kemister, ingenjörer, agronomer och informatörer. Hösten 
2012 påbörjade 9 studerande Aspirantutbildningen jämfört 
med 8 hösten 2011.

ANALYS: Söktrycket till den allmänna Aspirantutbildning är över 
tid och volymmässigt relativt konstant. De sökandes tidigare 
yrkesbakgrund varierar mellan åren och någon särskild trend 
kan inte urskiljas. För kommande år bedöms söktrycket ligga 
kvar på nuvarande nivåer.

7. Vidareutbildning av lärare som saknar 
lärarexamen (VAL)
Nedan redovisas hur utbildningen har genomförts, antalet 
sökande, antalet helårsstudenter och antalet helårsprestationer.

Linköpings universitet bedriver på uppdrag av regeringen 
vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen. Åtta lärosä-
ten har fått till uppgift att bedriva utbildningen. Den nationella 
ledningsgruppen träffas kontinuerligt och i anknytning 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 studieplanering. Studenterna läser såväl 
Allmänt utbildningsområde som kompletterande kurser inom 
ämnen/inriktningar och delar av Allmänt utbildningsområde. 

Allmänt utbildningsområde läses oftast på halvfart distans. 
De studenter som ämneskompletterar erbjuds som regel cam-
pusförlagd utbildning. Erfarenheterna visar att studenterna 
efterfrågar distansutbildning i ämnena, något som Linköpings 
universitet i begränsad omfattning kan erbjuda. Studenter som 
ämneskompletterar läser som regel tillsammans med övriga 
lärarprogrammet. I några ämnen har specifika VAL-kurser 
på halvfart distans skapats.

En del studenter upplever att det är betungande att skriva 
examensarbetet och inför kommande år är det tänkt att kursen 
examensarbete ska läggas upp på ett annat sätt än tidigare. 

Antalet sökande har minskat jämfört med 2011. Under det 
gångna året sökte 158 utbildningen medan motsvarande siffra 
föregående år var 242 (se tabell 2.14).

ANALYS: Erfarenheterna visar att arbetet med studiegångarna 
är komplicerade och tidskrävande. Många av studenterna 
anser att det att svårt att kombinera arbete med studier och att 
studietakten är lägre jämfört med övriga studenter.

TAB 2.14 UPPGIFTER OM VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE I SKOLAN

Sökande Antagna HST HPR
 

Antagning 2010 127 72 45,1 29,1

Antagning 2011 242 131 63,0 31,5

Antagning 2012 158 97 24,0 4,7
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8. Läkarutbildningen
Läkarprogrammet startade 1986 när Hälsouniversitetet (HU) 
bildades. HU var då den andra läkarutbildningen i Europa som 
konsekvent började tillämpa problembaserat lärande. I problem-
baserat lärande betonas studentens egna ansvar för lärande 
och vikten av att lärande sker i verklighetstrogna situationer.

Utbildningen är upplagd utifrån ämnesintegrerade teman 
och det interprofessionella lärandet är ett återkommande utbild-
ningsmoment. Studenterna vid utbildningsprogrammet har 
tidigt i utbildningen kontakt med patienter och ges systematisk 
träning i samtalskonst. Andra karaktäristika är vetenskapligt 
arbetssätt och lagarbete samt verksamhetsförlagd utbildning 
både på sjukhus och i primärvård. Programmet har tack vare 
sin innovativa uppläggning rankats högst i Sverige och fått 
Högskoleverkets pris för Framstående utbildningsmiljö.

Utbildningens uppläggning är i linje med modern pe-
dagogisk forskning och präglas av studentens ansvar för 
studierna. Vetenskapligt förhållningssätt, evidensbaserad 
medicin, professionell utveckling och folkhälsa är områden 
som är framträdande i läkarutbildningens utbildningsplan.

Den revision av utbildningen som genomfördes 2004 har 
visat sig framgångsrik och utbildningens upplägg har bland 
annat resulterat i bästa utvärdering i läkarförbundets årliga 
enkäter vid AT-tentan. Ett omfattande arbete har också ge-
nomförts för att öka handledningens kvalitet på de kliniska 
placeringarna vid sjukhus och vårdcentraler.

Under 2012 har den år 2011 beslutade översynen av nuva-
rande curriculum genomförts. Denna kommer att slutrap-
porteras i januari 2013. Det finns flera faktorer som motiverar 
en översyn av nuvarande curriculum, bland annat anpassning 
till nationella och internationella omvärldsperspektiv (vilket 
bl a kan innebära en sexårig läkarutbildning), att möta fram-
tidens behov inom hälso- och sjukvården och att säkerställa 
en läkarutbildning av högsta kvalitet. Vidare är även ett ökat 
antal studenter och möjligheten att möta konkurrensen från 
andra medicinska fakulteter faktorer som motiverat att en 
översyn genomförts.

ANALYS: Läkarprogrammet tillämpar som pedagogisk modell 
problembaserat lärande. Karakteristiskt för pedagogiken är 
bland annat att studenten tar stort eget ansvar för sin inlär-
ning, som främst utgår från patientfall. Modellen har varit 
framgångsrik och skapat en kvalitativt god utbildning.

Dimensionering
Antalet utbildningsplatser på läkarutbildningen har ökat 
under senare år. För 2010 och 2011 var uppdraget 82 nybör-
jarplatser per termin. Under 2012 var antalet nybörjarplatser 
88 per termin. 

Riksdagens beslut om en utökning av antalet nybörjarplatser 
på läkarutbildningen innebär en ytterligare utökning om 10 
nybörjarplatser per termin från 2013 (98 nybörjarplatser per 
termin). 2014 tillkommer ytterligare 10 nybörjarplatser per 
termin, således kommer läkarutbildningen att omfatta 108 
nybörjarplatser per termin från och med 2014.

Utbildningsvolymen har ökat från 543 helårsstudenter år 
2003 till 863 helårsstudenter 2012 (se tabell 2.15).

Ett kontinuerligt arbete pågår inom fakulteten med att 

säkerställa tillgång och kvalitet för verksamhetsförlagd utbild-
ning (VFU) inom medicin och vård. Studentveckorna inom 
Landstinget i Östergötland räcker inte till i och med den ökning 
av utbildningsplatser som har skett. Samverkan med andra 
landsting, Jönköping, Kalmar, Kronobergs och Örebro län, har 
därför utvecklats. För att kunna möta det framtida behovet av 
VFU-platser, bland annat i och med den planerade utbyggnaden 
om 40 nybörjarplatser 2013–2014 och att Örebro län från och 
med 2014 enligt avtal inte kommer att kunna erbjuda VFU-
platser, gör HU gemensamt med Landstinget i Östergötland 
en satsning i den östra länsdelen. Överenskommelsen med 
Landstinget i Östergötland innebär att utrymme bereds för 
att genomföra VFU av hög kvalitet på Vrinnevisjukhuset och i 
Närsjukvården Östra. Ytterligare VFU-utökning och närmare 
samarbete planeras också med Jönköpings läns landsting.

ANALYS: En successiv utökning av läkarutbildningen har skett. 
Under 2012 har arbetet med att förbereda en ytterligare utök-
ning genomförts vilken innebär att antalet nybörjarplatser 
ökar med 20 från och med 2013 och ytterligare 20 från och 
med 2014. Den expansiva utökningen innebär krav på om-
byggnad och nybyggnad av lokaler, att verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) av hög kvalitet säkerställs och att rekrytering 
av framförallt fler kliniska lektorer och professorer 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 utbildning och forskning 
som Linköpings universitet erhållit via Karolinska Institutet 
uppgick 2012 till 699 tkr. Sedan tidigare år fanns 2 041 tkr i 
oförbrukade medel vilket alltså resulterar i att 2 600 tkr har 
kunnat användas för utvecklingsändamål under 2012.

Dessa medel har i huvudsak utnyttjats för följande ända-
mål: a) Pedagogiskt centrum/Clinicum för uppgradering och 
medfinansiering av EDIT-rum (datasalar) samt av befintlig 
IT-utrustning för den del som faller på läkarutbildningen 
(500 tkr), b) pedagogisk utveckling inom ramen för läkarpro-
grammet. Gäller framför allt intern fortbildning av nyanställda/
unga lärare vid Hälsouniversitetet eller lärare som engageras 

TAB 2.15 ANTAL NYBÖRJARE OCH ANTAL  
HELÅRSSTUDENTER PÅ LÄKARUTBILDNINGEN

Nybörjare Helårsstudenter
vt ht vt ht Totalt

 

2003 75 72 543

2004 63 73 608

2005 71 70 651

2006 72 85 704

2007 79 79 376 332 708

2008 76 82 384 335 719

2009 80 88 372 360 732

2010 88 88 415 377 792

2011 88 88 443 408 851

2012 88 107 457 406 863

2013 (planerat) 98 98

Terminsuppgifter finns inte tillgängliga före 2007.
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från Landstinget i Östergötland (400 tkr), c) medfinansiering av 
professor i pedagogik (den del som relateras till läkarprogram-
met, 500 tkr), d) avskrivningskostnad för virtuellt obduktions-
bord (75 tkr), e) curriculumutredning för läkarprogrammet 
(1 000 tkr) och f) uppstartsseminarier i samband med satsning 
av utökad läkarutbildning i Norrköping (125 tkr).

ANALYS: De särskilda utvecklingsmedlen för läkarutbildningen 
har haft mycket stor betydelse för det fortsatta utvecklingsarbe-
tet av klinisk utbildning och forskning inom universitetet och 
medfört att detta arbete underlättats och kunnat påskyndas. De 
125 tkr som äskades för den utökade satsningen i Norrköping 
har under 2012 endast använts till en liten del då verksamheten 
är under uppbyggnad.

Landstingets medverkan i läkarutbildningen 
(ALF)
En ekonomisk redovisning av medel för klinisk utbildning 
och forskning lämnas i tabell 10.12 på sidan 101.

Beslut om fördelning av ALF-medel till grundutbildning 
och klinisk forskning fattas av Landstinget i Östergötland efter 
att enighet uppnåtts mellan universitetet och landstinget om 
hur medlen skall användas. Beslutsunderlaget bereds i ett 
första steg av en förhandlingsgrupp där landstingets FoU-
ledning och ledningen för Hälsouniversitetet är represente-
rade. Därefter fortsätter beredningen i en grupp bestående 
av representanter för landstingsledning, universitetsledning, 
och Hälsouniversitetets ledning. I ett sista steg innan politiskt 
beslut fattas av landstingsstyrelsen bereds fördelningen av 
medlen av landstingets politiska och administrativa ledning 
tillsammans med universitetets ledning.

Under en period förbrukades inte alla anslagsmedel utan 
medlen överfördes till nästkommande år och en plan för att 
förbruka detta ackumulerade kapital upprättades. Överskotts-
medlen har använts till att öka de resurser som avsätts årligen 
för forskningsändamål. Under 2012 användes 4 705 tkr av 
överskottet. Motsvarande kommer att ske med de medel 
(11 272 tkr) som överförs till 2013. De går in i forskningsbud-
geten som landstinget upprättar. När dessa medel tar slut blir 
alltså effekten att forskningsbudgeten måste minskas om inte 
ytterligare medel kan tillskjutas.

Den ökning som sker av ALF-anslaget är helt knutet till 
utbyggnaden av läkarutbildningen som riksdag och regering 
har beslutat om. Dessa medel går i huvudsak till att stärka 
utbildningsåtagandena inte minst avseende den kliniska verk-
samheten där ett ökat antal platser för den verksamhetsförlagda 
utbildningen behövs. För forskningsändamål är resurserna i 
stort oförändrade. 

För 2012 ser redovisningen ut på följande sätt. 2011 över-
fördes till 2012 15 977 tkr av anslagsmedlen. Anslaget 2012 var 
187 796 tkr vilket gör att 203 773 tkr disponerades totalt. Av 
dessa medel har 192 501 tkr förbrukats under 2012 vilket gör 
att 11 272 tkr överförs till 2013 års budget. Av de förbrukade 
medlen har 37 % eller 70 946 tkr använts till utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå. Detta innebär ett fullföljande 
av de satsningar på grundutbildningen som universitetet och 
Landstinget i Östergötland tidigare beslutat om.

Landstinget har under 2012 tillfört ytterligare 216 739 tkr 

för klinisk utbildning och forskning.
Personalkostnaderna utgör 43 % eller 174 801 tkr av de 

förbrukade medlen (409 240 tkr). Lokalkostnaderna utgör 
14 % eller 58 612 tkr.

ANALYS: Landstingets redovisning för klinisk utbildning och 
forskning visar på en utveckling som i stort sett ansluter sig 
till tidigare års redovisning. Den slutsats som har dragits av 
denna redovisning är att när överskottsmedlen från tidigare 
år förbrukats kommer forskningsbudgeten att tvingas mins-
kas. Den fortsatta satsning på att säkerställa utveckling och 
kvalitet i såväl utbildning som forskning kommer att ske i nära 
samverkan mellan universitetet och landstinget. Resultatet av 
de nationella förhandlingarna för ett nytt centralt ALF-avtal 
kommer presenteras under 2013. Detta kommer påverka de 
regionala ALF-överenskommelserna.

9. Utbildning i romani chib
Hösten 2008 erbjöd Linköpings universitet för första gången 
kurser i romani chib. Två kurser arrangerades med språklig 
respektive kulturell inriktning på vardera 7,5 hp. Hösten 2009 
och 2010 slogs dessa kurser ihop till en kurs om 15 hp som 
hade tyngdpunkt på språket.

Hösten 2011 erbjöd LiU inte någon kurs i romani chib 
och romsk kultur. Bakgrunden var tidigare års mycket låga 
deltagande. Därför hade samtal inletts med Lunds universitet 
om att samköra kursen. 
Då Högskoleverket i utredningen om minoritetsspråkens 
ställning föreslog att flytta ansvaret för romani chib till Sö-
dertörns högskola avbröts samtalen med Lund för att invänta 
ett formellt besked i frågan. Då besked uteblev om kursen 
formellt skulle flyttas till Södertörns högskola annonserade 
LiU ut kursen inför ht 2012. Kursen fick inte några sökande 
och ställdes därför in.

Till detta kommer att det lärarlag som arbetat med kur-
serna har tunnats ut. Initialt arbetade två språkvetare och två 
antropologer med uppdraget. Nu har en språkvetare flyttat till 
Stockholms universitet och den andre har just gått i pension.

ANALYS: Kursen i romani chib har erbjudits vid Linköpings 
universitet sedan 2008. Den har under samtliga år haft få 
sökande. Kursen har på olika sätt annonserats ut till olika mål-
grupper men gensvaret har varit svagt. Det låga deltagarantalet 
på kursen tyder dels på att målgrupperna i regionen inte är 
tillräckligt stora, dels att intresset inom dessa är ganska lågt. 
Bristen på nödvändig kompetens är också påtaglig.

Det finns idag inte några egentliga förutsättningar att 
bedriva kurser i romani chib vid Linköpings universitet. 
Universitetets uppdrag att bedriva dessa kurser har också 
upphört i och med att det inte finns med i universitetets reg-
leringsbrev för 2013.

10. Studentinflytande / Studentsamverkan
Möjligheterna för studenter att påverka sin studie- och arbets-
miljö har alltid varit en prioriterad fråga för universitetet; det 
gäller såväl enskilda studenter som studentkårerna. När det 
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gäller studentkårernas verksamhet så har förberedelserna 
startat inför den nya mandatperiod som inleds den 1 juli 2013. 
Universitetsstyrelsen har beslutat att det som tidigare skall 
finnas tre studentkårer vid universitetet. Styrelsen kommer på 
sitt februarisammanträde 2013 fastställa vilka organisationer 
som skall representera studenterna de kommande tre åren.

De nuvarande studentkårernas verksamhet har utvärderats 
och även om medlemsantalet minskat har verksamheten i 
stort sett fungerat väl.

Under 2012 genomfördes en studentenkät benämnd 
Nöjd Student Index (NSI) för att utröna hur studenterna ser 
på sin studie- och arbetsmiljö. Detta var den tredje gången 
som undersökningen genomfördes och resultatet visade att 
studenterna överlag var nöjda med sin studiesituation. Inom 
vissa områden hade även resultatet förbättrats jämfört med 
föregående enkät.

Sedan tidigare har det funnits ett samverkansavtal mellan 
universitetet, de fackliga organisationerna och studentkårerna. 
Ambitionen med detta unika samverkansavtal har varit att se 
sambanden mellan de anställdas och studenternas arbetsmiljö 
och tillsammans med universitetet diskutera eventuella pro-
blem och utvecklingsmöjligheter. Det har dock visat sig att alla 
frågor inte täcks in med denna konstruktion vilket lett till att 
en ny grupp inrättats inom ramen för samverkansavtalet. Den 
nya gruppen är en parallell till de lokala samverkansgruppper 
(LSG) som finns för de anställda och går under benämningen 
Studentsamverkansgrupp (SSG). En sådan grupp finns nu 
inrättad på alla institutioner och avsikten är att representanter 
för studenterna regelbundet skall kunna diskutera student-
ärenden direkt med institutionsledningen.
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3. Forskning och utbildning  
på forskarnivå

1. Forskning

Universitetets strategiska mål för forskningen är att:

• skapa och sprida forskningsresultat med internationell 
genomslagskraft.

Detta skall ske genom att stärka och utveckla internationellt 
slagkraftiga forskningsmiljöer som även tar ansvar för utbild-
ning och samverkan.

Linköpings universitet bedriver forskning och utbildning på 
forskarnivå inom tre (vetenskaps)områden: humanistisk-sam-
hällsvetenskapligt (Filosofiska fakulteten och området Utbild-
ningsvetenskap), medicinskt (Hälsouniversitetet) och tekniskt 
(Tekniska högskolan). Den naturvetenskapliga forskning som 
bedrivs vid LiU sker i huvudsak inom Tekniska högskolan 
men äger också rum vid Hälsouniversitetet och Filosofiska 
fakulteten. Den till lärarutbildningen hörande forskningen, 
utbildningsvetenskaplig forskning, inryms huvudsakligen i 
det humanistisk-samhällsvetenskapliga området.

Forskningen vid LiU kännetecknas av att vara gränsöver-
skridande, där både grund- och tillämpad forskning är viktiga 
komponenter. Utifrån denna tradition har nyskapande forsk-
ning vuxit fram i gränslandet mellan traditionella discipliner 
och fakultetsområden, ofta med utgångspunkt i för näringsliv 
och samhälle högintressanta forskningsområden.

Finansieringen av forskningen skiljer sig väsentligt från 
finansieringen av grundutbildningen eftersom den vid sidan 
av anslagsfinansiering (från regering och riksdag) till stor del 
utgörs av externa medel från till exempel forskningsråd, forsk-
ningsstiftelser, EU och svenska organisationer utan vinstsyfte.

Av figur 3.1 framgår de totala intäkterna för forskning 
och utbildning på forskarnivå per finansieringsform under 
perioden 2009–2012. Totalt erhöll LiU 1 817 mkr i intäkter för 
forskning och utbildning på forskarnivå under året, vilket är 
en marginell ökning jämfört med 2011 (1 810 mkr), men sett 
under perioden 2009–2012 är det en ökning på nästan 20 %. 
Forskningsverksamheten är till 46 % finansierad av anslag och 
54 % av externa medel; bidrag, avgifter och finansiella intäkter. 

Utveckligen av bidrag från olika givare för perioden 2009–
2012 framgår av figur 3.2. Bidragsökningen mellan 2009 
och 2012 uppgår till knappt 20 procent, vilket är en positiv 
utveckling för LiU. Den största ökningen av bidragsfinan-
sierad forskningen vid LiU kommer från bidrag erhållna 
från forskningsråden och då framförallt Vetenskapsrådet. 

FIG 3.2: Externt finansierad verksamhet 2009–2012.
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FIG 3.1: Totala intäkter för forskning och utbildning på  
forskarnivå vid Linköpings universitet.

Fig 3.X Totala intäkter för forskning och utbildning på forskarnivå vid Linköpings universitet
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Tyvärr minskar bidragen från Vinnova vilket delvis beror på 
en förändrad portfölj av utlysta medel från finansiärens sida. 

De externa medlen har genom åren blivit allt viktigare 
för Linköpings universitet. Under 2012 startade dels rektors 
strategiska råd för forskning sitt arbete, dels genomfördes en 
omfattande översyn av universitetets strategikarta. Ambitionen 
med dessa aktiviteter är att underlätta universitetets arbete 
med att nå de strategiska målen för forskning, se ovan, vilket 
naturligtvis är direkt kopplat till LiU:s förmåga att, även fram-
gent, vara framgångsrik när det gäller att attrahera externa 
medel. Detta är inte minst viktigt för att LiU skall kunna ta 
del av aviserade satsningar i propositionen »Forskning och 
Innovation«.

Vetenskapliga publiceringar och citeringar
Vid redovisningen av antalet vetenskapliga publikationer utgår 
LiU från följande definition.

Med refereegranskade publikationer avses artiklar och forskningsö-
versikter som genomgått granskning av oberoende forskare och som 
presenterar nya insikter i vetenskaplig form.

För att erhålla en så rättvisande bild som möjligt som vid sidan 
av refereegranskade internationella vetenskapliga publiceringar 
även inkluderar refereegranskade nationella vetenskapliga 
publiceringar, har data 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 publicering var knuten till 
LiU. Antalet publikationer redovisas ofraktionaliserat, dvs antal 

hela publikationer räknas. Baserat på författarnas fakultetstill-
hörighet har publiceringarna fördelats på vetenskapsområden.

Antalet publiceringar för 2012 avser de som var registrerade 
i DiVA per den 16 januari 2013. Det bör observeras att antalet 
publiceringar för 2012 inte blir stabilt förrän en bit in på 2013.

På grund av att antalet vetenskapliga publiceringar för 2012 
inte är komplett kommenteras nedan utvecklingen under 
perioden 2008–2011. Som framgår av tabell 3.1 har antalet 
vetenskapliga publiceringar ökat från 1 382 år 2008 till 1 682 
år 2011, dvs med drygt 20 %. Samtliga vetenskapsområden 
ökar sina publiceringar under perioden. Flest publiceringar 
förekommer inom medicinskt vetenskapsområde som också 
uppvisar den största ökningen i både absoluta (155 publice-
ringar) och relativa tal (25 %). Det måste också noteras att 
antalet publiceringar under 2012, trots att redovisningen 
således inte är komplett, totalt för LiU redan överstiger 2011 

TAB 3.1 REFEREEGRANSKADE VETENSKAPLIGA ARTIKLAR PER VETENSKAPSOMRÅDE 2008–2011 SAMT 2012

2008 2009 2010 2011 Summa 
2008–2011

2012

 

Hum-sam 244 244 261 284 1 033 (343)
Medicinskt 631 701 687 786 2 805 (729)
Tekniskt 571 643 635 670 2 519 (702)
Totalt LiU 1 1 382 1 520 1 510 1 682 6 094 (1 692)

1. Nettouppgift. Några arbeten är gemensamma för mer än ett verksamhetsområde.
Ofraktionaliserade artiklar. Källa: DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).

TAB 3.2 REFEREEGRANSKADE VETENSKAPLIGA ARTIKLAR SAMT BÖCKER  
OCH BOKKAPITEL PER VETENSKAPSOMRÅDE 2008–2011 SAMT 2012

Vetenskapsområde 2008 2009 2010 2011 Summa 
2008–2011

2012

 

Hum-sam 440 415 450 490 1 795 (558)
Tidskriftsartiklar 244 244 261 284 1 033 (343)
Böcker 27 6 15 25 73 (17)
Kapitel 169 165 174 181 689 (198)

Medicinskt 641 714 716 804 2 875 (757)
Tidskriftsartiklar 631 701 687 786 2 805 (729)
Böcker 0 1 1 1 3 (1)
Kapitel 10 12 28 17 67 (27)

Tekniskt 628 684 684 742 2 738 (791)
Tidskriftsartiklar 571 643 635 670 2 519 (702)
Böcker 5 3 4 8 20 (4)
Kapitel 52 38 45 64 199 (85)

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

TAB 3.5 ANDEL LiU-ARTIKLAR MED INTERNATIONELL FÖRFATTARKRETS

Publiceringsår %
 

2003 35
2004 39
2005 36
2006 38
2007 38
2008 42
2009 40
2010 42
2011 46
2012 48

Baseras på ofraktionaliserade publikationer, utifrån antal LiU-författare till respektive  
publikationer. Källa: Thomson Reuters (ISI) Web of Science.
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års nivå. Under 2012 är det så långt redovisningen sträcker 
sig humanistiskt – samhällsvetenskapligt vetenskapsområde 
som uppvisar den största ökningen.

Vetenskapsområdena skiljer sig markant åt vad avser 
publiceringstradition men det finns också skilda publicerings-
traditioner inom olika ämnesområden inom ett och samma 
vetenskapsområde. Inom det humanistisk-samhällsvetenskap-
liga området sker oftare än inom andra vetenskapsområden 
publiceringen i form av monografier och antologier vilket 
innebär en lägre publiceringsgrad i form av tidskriftsartiklar. 
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 ofraktionaliserat antalet 
vetenskapliga böcker och kapitel som publicerats under perio-
den 2008–2012. Det framgår tydligt att antalet publiceringar 
inom humanistisk-samhällsvetenskapligt område ökar betyd-
ligt med vetenskapliga böcker och kapitel inräknade medan 
effekten inom de övriga områdena blir betydligt mindre.

Ett mått på de vetenskapliga publiceringarnas genomslag 

är att mäta antalet citeringar. För att kunna ange antalet cite-
ringar måste dock databasen Web of Science användas (i stället 
för databasen DiVA). Därmed begränsas publiceringarna till 
internationella tidskrifter som ingår i Web of Science (tabell 
3.3). Tabell 3.4 visar att antalet citeringar ökar från ca 32 000 
till ca 38 000, en ökning med knappt 20 % medan antalet 
citeringar per publicering ökar när de angivna femårsperio-
derna jämförs med varandra. Samtliga vetenskapsområden 
uppvisar en ökning i antalet citeringar per publicering. Det 
framgår också att antalet citeringar per publicering under 
perioden var störst inom det medicinska vetenskapsområdet 
medan ökningen varit störst inom de tekniska och humanistisk-
samhällsvetenskapliga vetenskapsområdena. 

Ett intressant mått på utvecklingen av Linköpings univer-
sitets internationella samarbete inom forskning är andelen 
vetenskapliga artiklar författade av forskare från LiU tillsam-
mans med internationella författare. Tabell 3.5 visar på att 
denna andel för ofraktionaliserade publikationer sedan 2003 
ökat från 35 % till 48 % år 2012 (källa: Web of Science). Flest 

TAB 3.3 REFEREEGRANSKADE VETENSKAPLIGA PUBLICERINGAR OCH ERHÅLLNA CITERINGAR 2007–2011 SAMT 2012

Vetenskapsområde Antal publiceringar Summa publiceringar Erhållna citeringar Antal publiceringar 

2007 2008 2009 2010 2011 2007–2011 2007–2011 2012
 

Hum-sam 68 105 109 124 146 552 1 962 121
Medicinskt 516 552 601 611 714 2 994 21 176 717
Tekniskt 406 481 496 527 578 2 488 14 795 579
Totalt LiU 990 1 138 1 206 1 262 1 438 6 034 37 933 1 417

Källa: Thomson Reuters (ISI) Web of Science.

TAB 3.4 REFEREEGRANSKADE VETENSKAPLIGA PUBLICERINGAR OCH ERHÅLLNA CITERINGAR SAMT CITERINGAR PER PUBLICERING

Publiceringar och citeringar 2005–2009 Publiceringar och citeringar 2006–2010 Publiceringar och citeringar 2007–2011

Vetenskapsområde Publiceringar Citeringar Citeringar/
publicering

Publiceringar Citeringar Citeringar/
publicering

Publiceringar Citeringar Citeringar/
publicering

 

Hum-sam 401 1 121 2,8 480 1 436 3,0 552 1 962 3,6
Medicinskt 2 737 18 680 6,8 2 813 18 917 6,7 2 994 21 176 7,1
Tekniskt 2 426 12 419 5,1 2 428 13 681 5,6 2 488 14 795 5,9
Totalt LiU 5 564 32 220 5,8 5 721 34 034 5,9 6 034 37 933 6,3

Källa: Thomson Reuters (ISI) Web of Science.

TAB 3.6 SAMPUBLICERINGAR 2010–2012

2010 2011 2012
Land Antal Land Antal Land Antal

 

1 USA 113 1 USA 146 1 USA 169
2 Tyskland 76 2 Tyskland 110 2 Tyskland 90

3 England 74 3 England 91 3 Norge 70
4 Norge 53 4 Australien 62 4 Danmark 67
5 Frankrike 42 5 Norge 62 5 England 67
6 Danmark 41 6 Nederländerna 58 6 Nederländerna 59
7 Finland 41 7 Danmark 52 7 Frankrike 58
8 Nederländerna 41 8 Kina 50 8 Finland 48
9 Kina 38 9 Frankrike 48 9 Kina 45

10 Italien 36 10 Finland 44 10 Australien 41

Källa: Thomson Reuters (ISI) Web of Science.
Publikationstyp: Article, Reviews, Letters och Proceedings papers.
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medförfattare finns i USA. Därefter kommer europeiska 
länder som Tyskland, England och nordiska länder. Utanför 
Europa och USA kommer flest medförfattare från Australien 
och Kina (se tabell 3.6 på föregående sida). 

Om i stället andelen vetenskapliga artiklar som har LiU-
forskare som författare fraktionaliseras, dvs tar hänsyn till hur 
stor andel av respektive publikations författarkrets som har LiU-
anknytning, och fördelas på publikationer med internationell, 
nationell och lokal författarkrets (LiU-forskare) erhålles figur 
3.3. Av figuren framgår att andelen med en internationell och 
nationell författarkrets ökat under perioden 2003–2012 medan 
andelen med lokal författarkrets minskat.

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

2. Utbildning på forskarnivå
Universitetets strategiska mål för utbildning på forskarnivå 
är att:

• attrahera och examinera eftertraktade doktorer för ett 
hållbart samhälle i en föränderlig värld.

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

Traditionellt har utbildning på forskarnivå bedrivits utifrån 
de enskilda disciplinerna. I takt med att forskningens problem-
ställningar har blivit alltmer komplexa och gränsöverskridande 
har forskarskolor vuxit fram, ofta med ett tvärvetenskapligt eller 
mångvetenskapligt fokus. Därmed förstärker forskarskolorna 
samarbetet med andra samhällssektorer genom att inte säl-

lan problemformuleringar hämtas utifrån samhällets behov. 
Forskarskolor har också etablerats utifrån ett annat perspektiv, 
nämligen det som innebär att små och relaterade ämnen kan 
bedriva utbildning på forskarnivå på ett kvalitativt och effektivt 
sätt, vilket annars inte skulle varit möjligt var för sig.

Linköpings universitets arbete med forskarskolor går 
tillbaka till början av 1980-talet när Temaforskningen etable-
rades. Linköpings universitet har således en lång tradition 
av forskarskolor och de kunskaper och erfarenheter som 
vunnits genom detta arbete har använts för att etablera nya 
forskarskolor såväl inom som mellan universitetets fakulteter. 
Linköpings universitet har också medverkat i flera nationella 
forskarskolor. Forskarskolorna är och kommer i likhet med 
utbildningsprogrammen inom grundutbildningen att vara 
karakteristiska för Linköpings universitet.

Forskarskolornas struktur och tillgången till fler handle-
dare bidrar till att tiden fram till doktorsexamen har kunnat 
reduceras genom att utbildningen effektiviserats (se sidan 
48). Forskarskolorna främjar dessutom nätverksbyggande 
och rekrytering, inte minst gäller det rekrytering av kvinnliga 
forskarstuderande samt förbereder på ett bra sätt även för en 
karriär utanför akademin.

Framväxten av forskarskolor har inte inneburit att univer-
sitetet övergett den disciplinnära utbildningen på forskarnivå. 
Dessa båda uttrycksformer verkar i stället parallellt och valet 
dem emellan görs utifrån den aktuella problemformuleringen.

De forskarstuderande måste också ges bra förutsättningar 
för att kunna utföra sitt arbete. Därför beslutade universitetet 
2007, som det första i landet, att i princip all studiefinansie-
ring skall bestå av anställning som doktorand. Detta innebär 
för doktoranden att den erforderliga tryggheten, som grund 
för att kunna genomföra ett högkvalitativt arbete, har ska-
pats. Under 2012 upphörde all studiefinansiering i form av 
utbildningsbidrag.

Under 2012 inrättades ett forum för forskarutbildning. 
Syftet med forumet är att vara en viktig plattform för såväl 
diskussion om, som rådgivare kring villkoren för utbildning 
på forskarnivå vid Linköpings universitet. I forumet ingår 
bland annat fakulteternas prodekaner och forskarstuderande.

Rekryteringen till utbildningen på forskarnivå minskade 
obetydligt under 2012 (222 forskarstuderande antogs) i förhål-
lande till 2011 och 2010 då 228 respektive 266 forskarstude-
rande antogs. Toppåret 2003 antogs 287 forskarstuderande.

Antalet aktiva forskarstuderande med en aktivitetsgrad 
om minst 10 % (1 367 forskarstuderande) ökade något under 
2012 i jämförelse med 2011 (1 339 forskarstuderande) och 2010 
(1 288 forskarstuderande) men antalet är fortfarande lägre än 
det var under de första åren på 2000-talet.

Under 2012 utfärdades 169 doktorsexamina som kan jäm-
föras med 2011 (146 doktorsexamina) och 2010 (157 utfärdade 
examina). 2008 (205 examina) är det år som universitetet 
hittills utfärdat flest examina. Att antalet doktorsexamina 
minskar är en följd av en minskad antagning till utbildning 
på forskarnivå relativt 2003.

Antalet professorer (exkl. adjungerade) fortsätter att öka och 
uppgick under 2012 till 386 (2011: 375, 2010: 354). Sedan 2003 
har antalet professorer ökat med knappt 50 %, bland annat till 
följd av befordringsreformen.

FIG 3.3: Andel LiU-artiklar med lokal, nationell och internatio-
nell författarkrets. Baserad på fraktionaliserade publikationer. 
Källa: Thomson Reuters (ISI) Web of Science.
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Nyantagna till utbildning på forskarnivå
Antagningen till utbildning på forskarnivå sker dels till dok-
torsexamen, dels till licentiatexamen.

Av tabell 3.7 framgår antalet nyantagna forskarstuderande. 
Under 2012 var antalet nyantagna forskarstuderande 222 (2011: 
228, 2010: 266). Således är nyantagningen under 2012 något 
mindre än under 2011 och 2010. Som mest har universitetet 
antagit 287 forskarstuderande under ett år (2003). Av de ny-
antagna forskarstuderande 2012 var 103 kvinnor och 119 män.

HUMANISTISK-SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT VETENSKAPSOMRÅDE. 

Under 2012 antogs 34 forskarstuderande (20 kvinnor, 14 
män) till utbildning på forskarnivå mot doktorsexamen (2011: 
53 forskarstuderande, 2010: 40 forskarstuderande). Antag-
ningen 2012 minskar således något relativt 2011 och 2010 och 
är betydligt mindre än toppåret 2003 då 81 personer antogs. 
Andelen kvinnor bland de nyantagna forskarstuderande mot 
doktorsexamen var 59 % under 2012 medan andelen män 
uppgick till 41 % (2011: 58 % kvinnor – 42 % män, 2010: 75 % 
kvinnor – 25 procent män). Andelen kvinnor och män ligger 
under 2012 således på samma nivå som under 2011. I jämfö-
relse med 2010 har andelen män ökat något. Som jämförelse 
uppgick andelen kvinnor och andelen män sammantaget 
inom grundutbildningen vid Filosofiska fakulteten och Ut-
bildningsvetenskap till 65 % respektive 35 % under 2012 (2011: 
64 % kvinnor – 36 % män, 2010: 61 % kvinnor – 39 % män). 

Under 2012 antogs 24 forskarstuderande (19 kvinnor, 5 
män) till utbildning på forskarnivå mot licentiatexamen (2011: 7 
forskarstuderande, 2010: 6 forskarstuderande). Antalet antagna 
till utbildning på forskarnivå ökar således inom vetenskaps-
området under 2012 i jämförelse med tidigare år. Ökningen 
beror framförallt på att det för att få tjänst som lektor inom 
gymnasieskolan krävs avlagd licentiatexamen, vilket medfört 
ett större intresse för utbildning mot denna examensform.

MEDICINSKT VETENSKAPSOMRÅDE. Under 2012 antogs 66 forskar-
studerande (39 kvinnor, 27 män) till utbildning på forskarnivå 
mot doktorsexamen (2011: 64 forskarstuderande, 2010: 68 fors-
karstuderande). Antagningen av forskarstuderande 2012 ligger 
således på samma nivå som under 2011 och 2010. Andelen kvin-

nor bland de nyantagna forskarstuderande mot doktorsexamen 
var 59 % under 2012 medan andelen män uppgick till 41 % (2011: 
69 % kvinnor – 31 % män, 2010: 75 % kvinnor – 25 % män). 
Andelen kvinnor minskade således under 2012 i jämförelse med 
2011 och 2010 medan andelen män ökade i motsvarande mån 
under dessa år. Som jämförelse uppgick andelen kvinnor och 
andelen män inom grundutbildningen vid Hälsouniversitetet 
till 72 % kvinnor respektive 28 % män under 2012 (2011: 71 % 
kvinnor – 29 % män, 2010: 73 % kvinnor – 27 % män).

Under 2012 antogs 2 forskarstuderande (1 kvinna, 1 man) 
till utbildning på forskarnivå mot licentiatexamen (2011; 2 
forskarstuderande, 2010: 4 forskarstuderande).

Antagningen till licentiatexamen inom Hälsouniversitetet 
ligger således i förhållande till antagningen till doktorsexamen 
på en låg nivå.

TEKNISKT VETENSKAPSOMRÅDE. Under 2012 antogs 74 forskar-
studerande (20 kvinnor, 54 män) till forskarutbildning med 
doktorsexamen som slutmål (2011: 76 forskarstuderande, 2010: 
109 forskarstuderande). Antagningen under 2012 ligger såle-
des på samma nivå som under 2011 men ökade dessförinnan 
till en ny toppnivå med 109 forskarstuderande antagna 2010. 
Andelen kvinnor bland de nyantagna forskarstuderande mot 
doktorsexamen var 27 % under 2012 medan andelen män 
uppgick till 73 % (2011: 30 % kvinnor – 70 % män, 2010: 28 % 
kvinnor – 72 % män). Som jämförelse uppgick andelen kvin-
nor och andelen män inom grundutbildningen vid Tekniska 
högskolan till 29 % respektive 71 % under 2012 (2011: 27 % 
kvinnor – 73 % män, 2010: 26 % kvinnor – 74 % män).

Under 2012 antogs även 22 forskarstuderande (4 kvinnor, 
18 män) till utbildning på forskarnivå med licentiatexamen 
som slutmål (2011: 26 forskarstuderande, 2010: 39 forskarstu-
derande). Andelen antagna till licentiatexamen ligger således 
på ungefär samma nivå som under tidigare år. 

Den totala andelen kvinnor bland nyantagna till både 
licentiat- och doktorsexamen uppgick till 25 %, vilket är en 
lägre nivå än under topperioden 2006–2008 då andelen låg 
på 35 %. Könsfördelningen på forskarnivå är dock totalt sett 
något jämnare än på de behörighetsgivande utbildningar som 
rekryteringen sker ifrån.

TAB 3.7 ANTAL NYANTAGNA FORSKARSTUDERANDE 2010–2012

Antagningsår 2010 2011 2012
Licentiatexamen Doktorsexamen Licentiatexamen Doktorsexamen Licentiatexamen Doktorsexamen

Vetenskapsområde Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot
 

Hum-sam 3 3 6 30 10 40 5 2 7 31 22 53 19 5 24 20 14 34 
Medicinskt 4 0 4 51 17 68 2 0 2 44 20 64 1 1 2 39 27 66 
Tekniskt 12 27 39 31 78 109 7 19 26 23 53 76 4 18 22 20 54 74 

Totalt LiU 19 30 49 112 105 217 14 21 35 98 95 193 24 24 48 79 95 174 

TAB 3.8 ANTAL AKTIVA FORSKARSTUDERANDE (MED AKTIVITET ≥ 10 %) 2010–2012

2010 2011 2012

Vetenskapsområde Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot
 

Hum-sam 170 95 265 180 106 286 201 119 320 
Medicinskt 253 158 411 266 149 415 255 151 406 
Tekniskt 182 430 612 188 450 638 181 460 641 
Totalt LiU 605 683 1 288 634 705 1 339 637 730 1 367 
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ANALYS: Antagningen till utbildning på forskarnivå har varierat 
i omfattning. Under 2003 nåddes den hittillsvarande toppno-
teringen då 287 forskarstuderande antogs. Under perioden 
2004–2006 minskade antagningen successivt och uppgick 
2006 till 143 nyantagna forskarstuderande, således en halvering 
jämfört med 2003. Under perioden 2007–2010 ökade, med 
undantag för 2008, antagningen på nytt och nyantagningen 
2010, 266 forskarstuderande antogs, närmade sig 2003 års 
antagningstal. Under 2011 och 2012 antogs 228 respektive 222 
forskarstuderande. Att antalet nyantagna varierar beror bland 
annat på att förutsättningarna för att finansiera utbildningen på 
forskarnivå förändras över tid. Om andelen kvinnor och män 
inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå jämförs 
med könsfördelningen bland nyantagna forskarstuderande 
(mot doktorsexamen) kan följande konstateras för 2012: Inom 
utbildningen på grundnivå och avancerad nivå var andelen 
kvinnor 52 % och andelen män 48 %. Bland de nyantagna 
forskarstuderande 2012 var andelen kvinnor sammantaget 
46 % och andelen män 54 %. Som framgår av tidigare avsnitt 
är skillnaden dock stor mellan olika vetenskapsområden.

Andelen av de forskarstuderande som antagits till studier för 
en licentiatexamen uppgick totalt under perioden 2010–2012 
till knappt 20 %.

Aktiva forskarstuderande
Med aktiva forskarstuderande avses forskarstuderande med en 
aktivitet av minst tio procent av heltid. Av tabell 3.8 på föregå-
ende sida framgår antalet aktiva forskarstuderande uppdelade 
på vetenskapsområden och totalt under vart och ett av åren 
i perioden 2010–2012. Av tabell 3.9 framgår utvecklingen av 
antalet aktiva forskarstuderande under en tioårsperiod. Av 
dessa tabeller framgår även utvecklingen av antalet profes-
sorer och examina på forskarnivå under motsvarande period.

HUMANISTISK-SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT VETENSKAPSOMRÅDE. 

Antalet aktiva forskarstuderande inom humanistisk-sam-
hällsvetenskapligt vetenskapsområde ökade i förhållande till 
2011 och uppgick under 2012 till 320 (2011: 286, 2010: 265). 
Toppåret 2003 var antalet 393. Sedan dess har antalet aktiva 
forskarstuderande successivt minskat för att från och med 2011 
återigen öka. Av de aktiva forskarstuderande 2012 var 63 % 
kvinnor och 37 % män (2011: 63 % kvinnor – 37 % män 2010: 
64 % kvinnor – 36 % män). Under 2012 var andelen kvinnor 
och män bland de nyantagna till utbildning på forskarnivå 
67 % respektive 33 % män (2011: 60 % kvinnor – 40 % män, 
2010: 72 % kvinnor – 28 % män), vilket tyder på att andelen 
kvinnor bland de aktiva forskarstuderande kommer att ligga 
på drygt 60 % de närmaste åren.

MEDICINSKT VETENSKAPSOMRÅDE. Antalet aktiva forskarstude-
rande inom medicinskt vetenskapsområde låg under 2012 på 
samma nivå som under de senaste åren och uppgick till 406 
(2011: 415, 2010: 411). Antalet aktiva forskarstuderande har varit 
relativt konstant sedan 2001. Av de aktiva forskarstuderande 
2012 var 63 % kvinnor och 37 % män (2011: 64 % kvinnor – 
36 % män, 2010: 62 % kvinnor – 38 % män). Under 2012 var 
andelen kvinnor och män bland de nyantagna till utbildning 
på forskarnivå 59 % respektive 41 % (2011: 70 % kvinnor – 30 % 
män, 2010: 76 % kvinnor – 24 % män), vilket är en kraftig för-
ändring jämfört med tidigare år. Detta är också ett trendbrott 
då tidigare andelen kvinnor bland de aktiva forskarstuderande 
sedan 2000 successivt har ökat (med undantag för 2008 då 
andelen män ökade).

TEKNISKT VETENSKAPSOMRÅDE. Antalet aktiva forskarstuderande 
inom tekniskt vetenskapsområde låg under 2012 på samma 
nivå som under 2011 och uppgick till 641 (2011: 638, 2010: 612). 

TAB 3.9 ANTAL PROFESSORER (EXKL. ADJUNGERADE), AKTIVA FORSKARSTUDERANDE SAMT DOKTORS- OCH LICENTIATEXAMINA 2003–2012

Vetenskapsområde 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 

Hum-sam
Professorer (individer) 59 65 72 78 78 78 82 85 88 96
Aktiva forskarstuderande (individer) 393 382 357 337 315 299 288 265 286 320
Doktorsexamina 31 29 38 43 40 69 48 35 27 29
Licentiatexamina 8 10 12 8 5 4 5 1 6 6

Medicinskt
Professorer (individer) 72 72 79 86 88 89 93 105 112 117
Aktiva forskarstuderande (individer) 416 405 428 414 450 425 423 411 415 406
Doktorsexamina 66 46 49 44 49 58 71 53 64 56
Licentiatexamina 5 6 6 3 5 4 16 8 4 5

Tekniskt
Professorer (individer) 129 125 139 140 144 147 149 164 175 173
Aktiva forskarstuderande (individer) 653 631 634 583 557 540 537 612 638 641
Doktorsexamina 71 55 81 75 88 78 57 69 55 84
Licentiatexamina 75 70 76 73 53 48 34 35 53 44

Totalt LiU
Professorer (individer) 260 262 290 304 310 314 324 354 375 386
Aktiva forskarstuderande (individer) 1 462 1 418 1 419 1 334 1 322 1 264 1 248 1 288 1 339 1 367
Doktorsexamina 168 130 168 162 177 205 176 157 146 169
Licentiatexamina 88 86 94 84 63 56 55 44 63 55

I antalet professorer ingår även de som fortsätter sin anställning efter uppnådd pensionsålder.
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Toppåret 2003 var antalet aktiva forskarstuderande 653. Av de 
aktiva forskarstuderande 2012 var 28 % kvinnor och 72 % män 
(2011: 29 % kvinnor och 71 % män, 2010: 30 % kvinnor, 70 % 
män). För femton år sedan var andelen kvinnor endast ca 15 %. 
Under 2012 var andelen kvinnor och män bland de nyantagna 
till utbildning på forskarnivå 25 % respektive 75 % (2011: 29 % 
kvinnor – 71 % män, 2010: 29 % kvinnor – 71 % män).

ANALYS: Antalet aktiva forskarstuderande ökade fram till och 
med 2003 men har därefter successivt minskat, från 1 462 år 
2003 till 1 248 aktiva forskarstuderande 2009. Minskningen 
planade dock ut och under 2010 (1 288 forskarstuderande), 2011 
(1 339 forskarstuderande) och 2012 (1 367 forskarstuderande) 
ägde en successiv ökning rum. Nyantagningen till utbildningen 
på forskarnivå minskar dock något mellan 2011 och 2012, 
från 228 till 222 forskarstuderande. Sedan 2003 har andelen 
kvinnliga aktiva forskarstuderande sammantaget ökat från 
44 % till 47 % medan andelen manliga forskarstuderande 
således minskat från 56 % till 53 %. Det kan också konstateras 
ur tabell 3.9 att antalet aktiva forskarstuderande per professor 
var som högst 2003 (ca 6 forskarstuderande per professor) 
och som lägst år 2012 (ca 3,5 forskarstuderande per professor).

Examina för utbildning på forskarnivå
Examina på forskarnivå utgörs av doktorsexamina och licentiat-
examina. Här redovisas (tabell 3.10) antalet doktorsexamina 
som inte föregåtts av en licentiatexamen, antalet doktorsexa-
mina som föregåtts av en licentiatexamen och antalet licentiat-
examina. Redovisningen görs totalt och per vetenskapsområde 
för perioden 2010–2012.

Det framgår att under 2012 har totalt 133 doktorsexamina 
(72 kvinnor, 61 män) utfärdats som inte föregåtts av en licentiat-
examen (2011: 109 doktorsexamina, 2010: 128 doktorsexamina). 
Vidare har 36 doktorsexamina (7 kvinnor, 29 män) utfärdats av 
LiU under 2012 som föregåtts av en licentiatexamen (2011: 37 
doktorsexamina, 2010: 29 doktorsexamina). Totalt utfärdades 
under 2012 alltså 169 doktorsexamina att jämföras med 2011: 
146 doktorsexamina och 2010: 157 doktorsexamina. Det år 
under vilket universitetet hittills utfärdat flest doktorsexamina 
(205 examina) var 2008. Antalet licentiatexamina som utfär-
dats under 2012 uppgick till 55 examina (22 kvinnor, 33 män). 
Motsvarande uppgifter för 2011 och 2010 var 63 respektive 44 
licentiatexamina. Det är främst inom tekniska vetenskapsom-
rådet som licentiatexamen utfärdas. Från toppåret 2008 (205 
examina) minskar antalet doktorsexamina under perioden 
2009–2011 (2009: 176 examina, 2010: 157 examina, 2011: 
146 examina) för att under 2012 öka till 169 doktorsexamina. 
Antalet licentiatexamina (55 examina) minskar i förhållande 
till 2011 men ökar i förhållande till 2010 (2011: 63 examina, 
2010: 44 examina).

HUMANISTISK-SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT VETENSKAPSOMRÅDE. 

Under 2012 utfärdades 28 doktorsexamina (13 kvinnor, 15 män) 
som inte föregåtts av en licentiatexamen (2011: 27 doktorsexa-
mina, 2010: 34 doktorsexamina) och 1 doktorsexamen (kvinna) 
som föregåtts av en licentiatexamen (2011: 0 doktorsexamina, 
2010: 1 doktorsexamen). Totalt utfärdades alltså under 2012 
inom vetenskapsområdet 29 doktorsexamina (2011: 27 doktors-
examina, 2010: 35 doktorsexamina). Antalet licentiatexamina 
som utfärdades under 2012 uppgick till 6 examina (4 kvinnor, 

TAB 3.10 ANTAL AVLAGDA FORSKAREXAMINA 2010–2012

2010
Licentiatexamina Doktorsexamina  

m. föreg. lic.examen
Doktorsexamina

 

Vetenskapsområde Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot
Hum-sam 1 1 1 1 18 16 34
Medicinskt 7 1 8 2 2 33 18 51
Tekniskt 6 29 35 10 16 26 8 35 43

Totalt LiU 13 31 44 10 19 29 59 69 128

2011
Licentiatexamina Doktorsexamina  

m. föreg. lic.examen
Doktorsexamina

 

Vetenskapsområde Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot
Hum-sam 5 1 6 0 18 9 27
Medicinskt 3 1 4 5 1 6 38 20 58
Tekniskt 17 36 53 6 25 31 5 19 24

Totalt LiU 25 38 63 11 26 37 61 48 109

2012
Licentiatexamina Doktorsexamina  

m. föreg. lic.examen
Doktorsexamina

 

Vetenskapsområde Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot
Hum-sam 4 2 6 1 1 13 15 28 
Medicinskt 4 1 5 1 2 3 39 14 53 
Tekniskt 14 30 44 5 27 32 20 32 52 

Totalt LiU 22 33 55 7 29 36 72 61 133 
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2 män) att jämföras med 2011: 6 licentiatexamina och 2010: 
1 licentiatexamen. Antalet doktorsexamina som utfärdats 
under respektive år i perioden 2010–2012 uppgick således 
till ca 30. Antalet utfärdade licentiatexamina ligger på samma 
nivå som 2011. Andelen doktorsexamina av det totala antalet 
forskarexamina under 2012 uppgick till 83 %.

MEDICINSKT VETENSKAPSOMRÅDE. Under 2012 utfärdades 53 
doktorsexamina (39 kvinnor, 14 män) som inte föregåtts av 
en licentiatexamen (2011: 58 doktorsexamina, 2010: 51 dok-
torsexamina) och 3 doktorsexamina (1 kvinna, 2 män) som 
föregåtts av en licentiatexamen (2011: 6 doktorsexamina, 
2010: 2 doktorsexamina). Totalt utfärdades under 2012 alltså 
56 doktorsexamina (2011: 64 doktorsexamina, 2010: 53 dok-
torsexamina). Antalet licentiatexamina som utfärdades under 
2012 uppgick till 5 examina (4 kvinnor, 1 man) att jämföras 
med 2011: 4 licentiatexamina och 2010: 8 licentiatexamina. 
Antalet doktorsexamina som utfärdats under 2012 minskar 
således något i förhållande till 2011 men är något högre än det 
antal som utfärdades under 2010. Antalet utfärdade licentiat-
examina ligger på samma nivå som föregående år. Andelen 
doktorsexamina av det totala antalet forskarexamina under 
2012 uppgick till 92 %.

TEKNISKT VETENSKAPSOMRÅDE. Under 2012 utfärdades 52 
doktorsexamina (20 kvinnor, 32 män) som inte föregåtts 
av en licentiatexamen (2011: 24 doktorsexamina, 2010: 43 
doktorsexamina) och 32 doktorsexamina (5 kvinnor, 27 män) 
som föregåtts av en licentiatexamen (2011: 31 doktorsexamina, 
2010: 26 doktorsexamina). Totalt utfärdades under 2012 alltså 
84 doktorsexamina (2011: 55 doktorsexamina, 2010: 69 dok-
torsexamina). Antalet licentiatexamina som utfärdades under 
2012 uppgick till 44 examina (14 kvinnor, 30 män) att jämföras 
med 2011: 53 licentiatexamina och 2010: 35 licentiatexamina. 
Antalet utfärdade doktorsexamina ökar alltså relativt 2011 och 
2010. Antalet utfärdade licentiatexamina ligger på samma nivå 
som under 2010 men är något färre än under 2011. Andelen 
doktorsexamina av det totala antalet forskarexamina under 
2012 uppgick till 66 %.

ANALYS: Antalet examina på forskarnivå beror naturligtvis på 
antalet aktiva forskarstuderande som i sin tur beror på antalet 
antagna till utbildning på forskarnivå. I början på 2000-talet 
var antagningen till utbildning på forskarnivå hög. 2003 antogs 
287 forskarstuderande, det största antal som hittills under 
ett år antagits till utbildning på forskarnivå. Under perioden 
2004–2006 minskade antagningen kraftigt och uppgick 2006 
till 143 nyantagna forskarstuderande. Därefter har en ökning, 
även om den inte varit successiv, ägt rum. Denna variation 
avspeglar också antalet utfärdade forskarexamina. År 2008 
utfärdades det högsta antalet doktorsexamina som universitetet 
utfärdat under ett år (205 examina). Därefter har en successiv 
minskning av antalet doktorsexamina ägt rum under perioden 
2009–2011 för att åter öka 2012 (169 examina). Utfallet inom 
de olika vetenskapsområdena varierar dock något.

Studietid och genomströmning till 
forskarexamen
Tabellerna 3.11 och 3.12 visar medianstudietiden netto (uttryckt 
i terminer) för dem som avlagt doktorsexamen respektive 
licentiatexamen respektive år i perioden 2007–2011 (uppgifter 
för 2012 föreligger ännu inte hos SCB). De populationer som 
studietidsmätningen avser är förhållandevis små. Det är alltså 
svårt att kunna dra några långtgående slutsatser. Särskilt gäl-
ler detta studietiden för licentiatexamen inom humanistisk-
samhällsvetenskapligt och medicinskt vetenskapsområde 
men även jämförelser mellan män och kvinnor riskerar att bli 
haltande. Detta gör att medianstudietiden för licentiatexamen 
bara anges för tekniskt vetenskapsområde och för LiU totalt. 
Studeras materialet över en längre tidsperiod kan man se en 
trend mot kortare studietider.

HUMANISTISK-SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT VETENSKAPSOMRÅDE. 
Medianstudietiden för dem som avlagt doktorsexamen 2011 
inom humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde 
uppgick till 8,1 terminer (kvinnor 7,8 terminer – män 8,6 
terminer). Motsvarande uppgifter för 2010 och 2009 var 8,6 
terminer (kvinnor 8,6 terminer – män 8,6 terminer) respektive 
8,5 terminer (kvinnor 8,7 terminer – män 8,5 terminer). Medi-
anstudietiden under 2011 var således lägre än under tidigare år. 

TAB 3.11 MEDIANSTUDIETID (TERMINER) FÖR DE SOM AVLAGT DOKTORSEXAMEN 2007–2011

2007 2008 2009 2010 2011

Vetenskapsområde Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot
 

Hum-sam 8,2 8,5 8,4 8,4 8,2 8,3 8,7 8,5 8,5 8,6 8,6 8,6 7,8 8,6 8,1 
Medicinskt 7,8 6,8 7,6 8,3 5,3 7,0 6,7 6,0 6,6 7,9 4,8 6,7 6,8 6,5 6,8 
Tekniskt 8,6 8,4 8,5 8,2 8,6 8,5 8,7 8,7 8,7 8,1 8,4 8,2 9,1 8,5 8,5 
Totalt LiU 8,2 8,2 8,2 8,4 8,2 8,3 8,2 8,2 8,2 8,2 8,1 8,2 7,8 8,3 8,0 

TAB 3.12 MEDIANSTUDIETID (TERMINER) FÖR DE SOM AVLAGT LICENTIATEXAMEN 2007–2011

2007 2008 2009 2010 2011

Vetenskapsområde Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot
 

Hum-sam 5,4 5,0 5,2 5,2 6,1 7,5
Medicinskt 7,2 7,2 5,0 5,0 5,0 4,6 4,0 4,5
Tekniskt 5,3 5,0 5,3 4,8 4,7 4,8 5,7 4,8 4,8 5,2 5,2 5,2 5,1 5,5 5,4 
Totalt LiU 5,6 5,1 5,4 5,0 5,0 5,0 5,5 4,8 5,0 5,0 5,2 5,1 4,5 5,4 5,1 
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MEDICINSKT VETENSKAPSOMRÅDE. Medianstudietiden för dem 
som avlagt doktorsexamen 2011 inom medicinskt veten-
skapsområde uppgick till 6,8 terminer (kvinnor 6,8 – män 
6,5 terminer). Motsvarande uppgifter för 2010 och 2009 
var 6,7 terminer (kvinnor 7,9 terminer – män 4,8 terminer) 
respektive 6,6 terminer (kvinnor 6,7 terminer – män 6,0 
terminer). Medianstudietiden varierar mest inom det medi-
cinska vetenskapsområdet beroende på de forskarstuderandes 
bakgrund och studiefinansiering. Under perioden 2007–2011 
låg variationen i intervallet 6,6 till 7,6 terminer.

TEKNISKT VETENSKAPSOMRÅDE. Medianstudietiden för dem som 
avlagt doktorsexamen 2011 inom tekniskt vetenskapsområde upp-
gick till 8,5 terminer (kvinnor 9,1 terminer – män 8,5 terminer). 
Motsvarande uppgifter för 2010 och 2009 var 8,2 terminer (kvin-
nor 8,1 terminer – män 8,4 terminer) respektive 8,7 terminer 
(kvinnor 8,7 terminer – män 8,7 terminer). Detta innebär att 
medianstudietiden under perioden 2007–2011 varierar mellan 
8,2 till 8,7 terminer med en tendens mot kortare studietider.

Medianstudietiden för dem som avlagt licentiatexamen 
2011 inom tekniskt vetenskapsområde uppgick till 5,4 terminer 
(kvinnor 5,1 – män 5,5 terminer) att jämföras med 2010 (5,2 
terminer) och 2009 (4,8 terminer).

ANALYS: Sedan 2007 har medianstudietiden för dem som avlagt 
doktorsexamen vid Linköpings universitet varit relativt konstant 
och enbart varierat mellan 8,0 och 8,3 terminer. Variationen 
har varit störst inom det medicinska vetenskapsområdet, både 
över tid och mellan kvinnor och män (se ovan). Sett över en 
lite längre tidsperiod är det tydligt att medianstudietiden för 

dem som avlagt doktorsexamen har minskat och närmar sig 
nu den nominella studietiden.

För medianstudietiden för dem som avlagt licentiatexamen 
är det vanskligare att dra några slutsatser eftersom populatio-
nerna är betydligt mindre men det tycks som att variationerna 
är något större än medianstudietiden för dem som avlagt 
doktorsexamen. 

Utgångspunkten i tabell 3.13 är de år då de forskarstude-
rande antogs. Under exempelvis 2002/03 antogs 260 fors-
karstuderande. Av dessa har till och med verksamhetsåret 
2012 (varje forskarstuderande ingår endast i en kategori) 166 
avlagt doktorsexamen, 20 har klarat av 80 % av studierna, 
20 har avlagt licentiatexamen, 12 har klarat av 50 % av stu-
dierna medan 41 har avbrutit sin utbildning på forskarnivå. 
Av de antagna 2002/03 har 64 % till och med 2012 avlagt en 
doktorsexamen och av de antagna 2003/04 har 64 % till och 
med 2012 avlagt en doktorsexamen. Av de antagna 2002/03 
avlade 8 % licentiatexamen.

ANALYS: Sedan slutet av 1990-talet har andelen (av de nyantagna 
till utbildningen på forskarnivå) som avlägger doktorsexamen 
ökat väsentligt. I slutet av 1990-talet var andelen ca 50 %. För 
de som antogs 2002/03 och som till och med 2012 avlagt en 
doktorsexamen hade andelen stigit till 64 %. För de som an-
togs 2003/04, och således har ett års kortare utbildningstid, 
var motsvarande andel också 64 %. Forskarskolor med mer 
strukturerade processer, organiserad kursverksamhet, kollegialt 
handledarskap och tryggare studiefinansiering har bidragit till 
detta liksom besluten om en handledarpolicy och inrättandet 
av en studierektor på varje institution.

TAB 3  .13 GENOMSTRÖMNING I UTBILDNINGEN PÅ FORSKARNIVÅ FÖR DE SOM ANTAGITS 2002/03–2006/07

Antagningsår 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07
Vetenskapsområde H M T LiU H M T LiU H M T LiU H M T LiU H M T LiU
 

Antagna 66 65 129 260 84 85 121 290 26 81 86 193 37 80 93 210 39 105 89 233
Doktorsexamen 46 40 80 166 55 55 76 186 12 56 50 118 21 53 53 127 13 43 50 106
Avklarat 80 % 8 4 8 20 10 6 7 23 4 5 7 16 2 5 4 11 10 13 11 34
Licentiatexamen 0 1 19 20 4 8 17 29 2 3 17 22 1 5 13 19 6 6 10 22
Avklarat 50 % 1 4 7 12 6 1 7 14 1 6 2 9 3 3 4 10 5 18 1 24
Avbrott 10 16 15 41 7 15 12 34 6 11 10 27 8 14 17 39 3 24 15 42
Övriga 1 0 0 1 2 0 2 4 1 0 0 1 2 0 2 4 2 1 2 5

H = humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde, M = medicinskt vetenskapsområde, T = tekniskt vetenskapsområde.

TAB 3.14 ANTAL FORSKARSTUDERANDE (ÅRSARBETARE) FÖRDELADE PÅ STUDIEFINANSIERINGSFORM INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ (tkr)

Hum-sam Medicinskt Tekniskt Totalt LiU
Finansieringsform Kv Män Tot Kostn Kv Män Tot Kostn Kv Män Tot Kostn Kv Män Tot Kostn
 

Anst. som doktorand 93,4 51,5 144,9 62 831 71,3 35,7 107,0 57 875 97,9 243,7 341,6 158 054 262,6 330,9 593,5 278 760
Utbildningsbidrag 0,4 1,9 2,3 0 0,4 1,9 2,3 0
Annan anst. vid univ o högsk 6,3 5,7 12,0 2 733 8,2 2,0 10,1 2 699 5,8 11,1 16,8 2 977 20,2 18,8 39,0 8 409
Övrig finansiering 245 245

Summa 99,7 57,2 156,9 65 564 79,8 39,6 119,5 60 574 103,6 254,8 358,4 161 276 283,1 351,6 634,8 287 414
varav anslag 39 952 22 341 74 627 136 920
varav externa medel 25 612 38 233 86 649 150 494

Ej LiU-finansierade 1 24,7 12,9 37,5 64,8 42,3 107,1 15,3 52,5 67,8 104,8 107,7 212,4

Totalt antal doktorander 124,3 70,1 194,4 144,7 81,9 226,6 118,9 307,3 426,2 387,9 459,3 847,2

1. Doktorander med finansiering från företag eller organisationer där medlen för studiefinansiering inte överförs till LiU, inklusive stipendier.  
I denna kategori ingår läkare som erhåller studiestöd inom sin landstingsanställning.
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Studiefinansiering i utbildning på forskarnivå
I tabell 3.14 på föregående sida redovisas studiefinansie-
ringen i utbildningen på forskarnivå. Den helt dominerande 
formen för studiefinansiering inom Linköpings universitet 
är anställning som doktorand. Av 635 (heltidsekvivalenter) 
forskarstuderande (45 % kvinnor, 55 % män) har 594 eller 
93 % anställning som doktorand (44 % kvinnor, 56 % män). 
Detta ligger i linje med universitetets strävan att så många 
forskarstuderande som möjligt skall erbjudas anställning 
som doktorand. Utbildningsbidrag som studiefinansiering 
har i enlighet med universitetstyrelsens beslut praktiskt taget 
försvunnit. Ett antal forskarstuderande (39 heltidsekvivalenter) 
genomför sin forskarutbildning som en kompetensutveckling 
inom ramen för sin lärartjänst.

Studiefinansieringen inom utbildningen på forskarnivå 
sker till största delen (52 %) med externa medel medan 48 % 
finansieras av anslag. De externa medlen dominerar inom 
medicinskt och tekniskt vetenskapsområde medan anslagen 
står för 61 % av finansieringen inom humanistisk-samhälls-
vetenskapligt vetenskapsområde.

Antalet forskarstuderande (årsarbetare) med direkt finansie-
ring från företag och organisationer uppgår till 212 av totalt 847 
(25 %). Denna andel har ökat med 4 procentenheter sedan 2007. 
Eftersom denna finansiering sker externt utan att motsvarande 
resurser överförs till universitetet ingår finansieringen av dessa 
forskarstuderande inte i resursberäkningarna i tabell 3.14.

ANALYS: Inom utbildning på forskarnivå sker studiefinansie-
ringen dels genom universitetets försorg, dels direkt som lön 
till den forskarstuderande från företag och organisationer 
där medlen för studiefinansiering således inte överförs till 
LiU. Den andel av de forskarstuderande som finansieras av 
universitetet uppgår till 75 %. Universitetets andel av studie-
finansieringen finansieras till 48 % av anslaget till forskning 
och utbildning på forskarnivå och 52 % av externa medel. 
De forskarstuderandes studiefinansiering är sammantaget 
beroende av externa aktörer, som således tilldelar universitetet 
bidrag för studiefinansiering alternativt betalar den forskar-
studerandes direkta lön.

Kostnader för utbildning på forskarnivå
I kapitel 1 »Verksamhetens resultat – några prestationsmått« 
anges kostnaden per helårsstudent, kostnaden per helårs-
prestation samt kostnaden per refereegranskad vetenskaplig 
publikation. Uppgifter för att beräkna ovan nämnda kostnader 
per prestation kan hämtas ur olika redovisningssystem, vilket 
innebär att uppgifterna är reviderbara. Uppgifterna ingår också 
i sammanställningen »Väsentliga uppgifter«.

För att kunna beräkna kostnaderna för utbildning på 
forskarnivå är det inte tillräckligt att hämta uppgifter ur 
redovisningssystemen utan några uppskattningar behöver 
göras. Detta gäller framförallt den tid som huvudhandledare 
och bihandledare avsätter för handledning (inkl. förberedel-
searbete) men också till viss del personalens fördelning på 
forskning och utbildning på forskarnivå respektive utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå. (Kostnaden för teknisk 
och administrativ personal har t ex beräknats utifrån hur de 
indirekta kostnaderna fördelats.) 

Att beräkna kostnaden för utbildning på forskarnivå är 
även komplicerat eftersom olika vetenskapsområden har 
skilda traditioner beträffande vad som är forskning respektive 
utbildning på forskarnivå.

Det bör också observeras att kostnader för utbildning 
på forskarnivå inte ingår i sammanställningen »Väsentliga 
uppgifter«. 

Av tabell 3.15 framgår att den genomsnittliga kostnaden 
för utbildning på forskarnivå under ett år, för de som har dok-
torandanställning eller utbildningsbidrag vid LiU, beräknas 
under ovanstående förutsättningar uppgå till 1 150 tkr under 
2012 (2011: 1 140 tkr). Vid Linköpings universitet finns också ett 
stort antal forskarstuderande som har sin försörjning utanför 
universitetet. Dessa ingår inte i beräkningarna.

Därvid har den sammanlagda genomsnittliga tiden för 
handledning beräknats till 200 timmar per år (20 timmar 
per månad i tio månader) och doktorand. Dessa timmar 
har sedan multiplicerats med den genomsnittliga lönen för 
handledare under 2012. Resultatet ger en lönekostnad på 
104 tkr (2011: 104 tkr). Uppskattningen har gjorts med hjälp 
av fakulteternas prodekaner för forskning. Det bör observeras 
att om i stället antalet handledartimmar uppgår till 150 eller 
250 timmar blir lönekostnaden 78 tkr respektive 130 tkr, dvs 
en begränsad variation i tiden för handledning har en relativt 
liten påverkan på det totala resultatet.

Den genomsnittliga kostnaden för studiefinansiering 
(anställning som doktorand eller utbildningsbidrag) har 
beräknats utifrån nivån på medellönen för anställning som 
doktorand och utbildningsbidragets storlek. Denna uppgår till 
460 tkr (2011: 454 tkr). Ökningen är bland annat en följd av 
att antalet utbildningsbidrag reducerats ytterligare i enlighet 
med universitetets ambition att dessa skall avskaffas. Under 
2012 fanns endast två utbildningsbidrag vid universitetet.

Kostnaden för drift, lokaler och avskrivningar har hämtats 
ur ekonomisystemet och dividerats med antalet helårsarbetare 
inom forskning och utbildning på forskarnivå. En fördelning 
på handledarkostnad respektive doktorandkostnad har sedan 
ägt rum. Inom kostnaden för handledare utgör kostnaden för 
drift 17 tkr (2011: 17 tkr), kostnaden för lokaler 11 tkr (2011: 11 tkr) 
och avskrivningskostnaderna 5 tkr (2011: 4 tkr). Motsvarande 

TAB 3.15 GENOMSNITTLIG KOSTNAD PER DOKTORAND 2011 OCH 2012 (tkr)

2011 2012
 

Handledarkostnad 
Lön 104 104
Drift 17 17
Lokaler 11 11
Avskrivningar (utrustning) 4 5
Delsumma 136 137

Doktorandkostnad
Lön/Utbildningsbidrag 454 460
Drift 146 146
Lokaler 98 97
Avskrivningar (utrustning) 39 41
Delsumma 737 744

Indirekta kostnader på lön och drift 267 269

Totalt LiU 1 140 1 150
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kostnader inom doktorandkostnaden är 146 tkr (2011: 146 tkr) 
för drift, 97 tkr (2011: 98 tkr) för lokaler och 41 tkr (2011: 39 tkr) 
för avskrivningar.

De indirekta kostnaderna har sedan beräknats som univer-
sitetets genomsnittliga overheadpåslag (37 %) på lön och drift 
avseende forskning och utbildning på forskarnivå.

ANALYS: Den genomsnittliga kostnaden under ett år för en 
forskarstuderande med anställning som doktorand eller 
utbildningsbidrag vid Linköpings universitet beräknas alltså 
uppgå till 1 150 tkr under 2012. Sannolikt är detta en högsta 
genomsnittlig kostnad då kostnaderna för drift, lokaler och 
avskrivningar beräknats som den genomsnittliga kostnaden 
för all personal inom forskning och utbildning på forskarnivå. 
Detta beroende på att dessa kostnader sammantaget torde 
vara lägre för en doktorand än för övrig personal inom forsk-
ning och utbildning på forskarnivå. Det kan konstateras att 
doktorandkostnaden utgör ca 84 % av den totala kostnaden 
medan handledarkostnadens andel utgör ca 16 %. Detta gör 
att om uppskattningen av handledartiden inte är helt korrekt 
så har detta ändå bara en begränsad effekt på slutresultatet.
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4. Samverkan

Samverkansuppgiften är mångfasetterad och svårfångad – men 
tillskrivs också allt större betydelse när det till exempel gäller 
utbildnings- och forskningsrelevans samt att sprida och nyt-
tiggöra kunskap. Innovationsbegreppet ges också ett allt större 
utrymme när satsningar inom högre utbildning ska motiveras, 
såväl på den nationella som på den europeiska arenan.

Utvecklingen ovan har lett till en ökad fokusering på sam-
verkan också vid Linköpings universitet. Under 2012 har både 
en vicerektor för samverkan och en samverkansdirektör utsetts 
för att vidareutveckla och koordinera samverkansuppgiften. 
Rektor har vidare under året, till stöd för sitt beslutsfattande, 
inrättat tre strategiska råd – varav ett avser samverkan, de 
övriga utbildning och forskning.

Samtidigt är samverkansuppgiften något som inte styrs 
från centralt håll – dess kärna består av ett myller av kontakter 
mellan enskilda studenter/lärare/forskare och det omgivande 
samhället. Det som kan göras från centralt håll är framförallt 
att lyfta fram goda exempel, betona betydelsen av samverkan 
och att det senare också manifesteras i universitetets incita-
ments- och belöningsstrukturer. 

Samverkanskontakterna låter sig således inte enkelt fångas 
i några tabeller och sammanställningar. För att skapa en 
struktur för redovisningen har därför LiU valt att beskriva 
samverkan med utgångspunkt i dimensionerna utbildning, 
forskning respektive innovation.

1. Samverkan med utgångspunkt från 
utbildning
Linköpings universitet har ett utbildningsutbud som domineras 
av långa kvalificerade program med en tydlig professionsin-
riktning som läkare, lärare, ingenjörer, ekonomer, socionomer 
etc. 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, projekt- och examensarbeten, 
gästlärare med en huvudsaklig yrkesverksamhet utanför 
högskolan, involvering av yrkeslivet i utvecklingsarbete och 
beslutande organ för att nu nämna några.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Nedan redovisas exempel från de fyra fakulteterna hur sam-
verkan med utgångspunkt från utbildning tar sig uttryck.

FILOSOFISKA FAKULTETEN. Inom den Filosofiska fakulteten 
bedrivs samverkan med det omgivande samhället med såväl 
utbildningsorganisationer, främst skolor men även bildningsor-

ganisationer som Folkuniversitetet, som presumtiva avnämare 
till fakultetens utbildningar.

Inom flera yrkesprogram sker sedan länge en samverkan 
med olika avnämare. Det gäller främst moment i utbildning-
arna som har fokus riktat mot kommande yrken. Så sker till ex-
empel inom psykologutbildningen och socionomutbildningen. 
Även den verksamhetsförlagda utbildningen organiseras i nära 
samverkan med avnämare.

Det under 2011 inledda samarbetet kring silversmide 
mellan fakultetens utbildningsprogram Slöjd, hantverk och 
formgivning och guldsmedsverkstäderna på Dackeskolan i 
Mjölby har fortsatt. Samverkan innebär också ett viktigt när-
mande till gymnasiet. Därigenom får gymnasister en inblick 
i universitetsutbildning som kan underlätta övergången från 
gymnasiet till universitetet.

Även inom andra utbildningsprogram samverkar man 
kring projektarbeten, uppsatser och olika praktikmoment. 
Denna del av verksamheten ökar i takt med att kortare eller 
längre perioder med verksamhetsförlagd utbildning införs 
inom flera programutbildningar. 

Utöver ovan nämnda former av samverkan medverkar ett 
stort antal av lärarna inom fakulteten i olika utbildningssats-
ningar och projekt tillsammans med myndigheter och företag.

UTBILDNINGSVETENSKAP. I de nya lärarutbildningsprogrammen 
medverkar aktiva lärare i skolan i utveckling, genomförande 
och uppföljning av samtliga kurser – såväl inom de allmänpe-
dagogiska delarna som inom ämnesdelarna. Dessa benämns 
kursmentorer och är kontrakterade på 10-15 procent av sin tjänst 
för att delta i lärarutbildningen. Utgångspunkten är att skapa 
en god dialog mellan forskning och praktisk yrkeserfarenhet 
och därigenom forma yrkesrelevanta utbildningar. Även inom 
den organisation som ansvarar för den verksamhetsförlagda 
utbildningen sker en aktiv samverkan med skolan. Avtal har 
träffats med kommuner i Östergötland vad gäller den verksam-
hetsförlagda utbildningen. Särskilda fältmentorer ansvarar för 
placering och uppföljning av studenternas verksamhetsförlagda 
utbildning. Fältmentorerna har också en viktig roll i att kom-
municera och skapa samsyn kring lärarutbildningsuppdraget 
till skolor och handledare som medverkar i lärarutbildningen. 
Fältmentorerna är verksamma lärare i skolan som kontrakteras 
för att arbeta inom lärarutbildningen.

Skolsamverkan sker också inom ett projekt benämnt FUSS 
(Forskning Utbildning Skola i Samverkan). Till en årligen 
återkommande konferens inbjuder Utbildningsvetenskap 
skolchefer och utvecklingsledare från 30 kommunala och 25 
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fristående skolhuvudmän för att diskutera samverkan kring 
antingen Livslångt lärande eller Forskning och skola. 

Utbildningsvetenskap har även tagit fram en nättidskrift, 
Venue. Den ska stimulera verksamma inom skolvärlden och 
utbildningsforskare till ett kvalificerat tanke- och kunskaps-
utbyte genom beskrivningar av erfarenheter och forskning 
om förskola och skola. Utbildningsvetenskap utvecklar även 
kontinuerligt en hemsida för skolsamverkan (www.liu.se/
lararrummet). Lärarrummet är en arena för möten mellan 
forskare och personal i förskolan och skolan om forskning, 
utbildning och skola. 

HÄLSOUNIVERSITETET. Hälsouniversitetet har en nära samverkan 
med Landstinget i Östergötland på flera olika sätt, bland annat 
genom ett gemensamt samverkansråd och kompetensråd med 
tydlig förankring hos respektive ledning. I råden diskuteras 
och förbereds frågor som rör exempelvis verksamhetsförlagd 
utbildning. Under studenternas verksamhetsförlagda utbild-
ning fungerar landstingsanställd personal som handledare. 
Hälsouniversitetet har under 2012 tecknat avtal med Lands-
tinget i Jönköpings län om att bli så kallad upplåten enhet 
vilket innebär att förenade anställningar kan utannonseras 
med Jönköping som bas.

Landstingen finns representerade i bland annat Fakultets-
styrelsen, Grundutbildningsnämnden och Forsknings- och 
forskarutbildningsnämnden. Det förs en kontinuerlig dialog 
vad gäller utveckling och behov av grundutbildning, specialist-
utbildning och kliniskt inriktad forskning. Landstingen är en 
mycket viktig samverkanspartner för fakulteten för att kunna 
utbilda framtidens hälso- och sjukvårdspersonal. 

I samverkan med fakulteten har Landstinget i Östergötland 
inrättat stipendier för de studenter på läkarprogrammet som är 
intresserade av medicinsk forskning. Detta anordnas inom en 
gemensam satsning mellan landstinget och Hälsouniversitetet 
kallad »Från student till docent«. 

Hälsouniversitetet samverkar även med landstingen i 
Kalmar, Örebro och Södermanland.

I och med sjukvårdsreformens införande har ett arbete 
initierats som innebär en betydligt närmare samverkan med 
kommunerna. Idag finns avtal tecknat med Norrköpings 
kommun gällande verksamhetsförlagd utbildning och fler 
avtal är under utarbetande med framför allt kommunerna i 
Östergötland.

TEKNISKA HÖGSKOLAN. Tekniska högskolan deltog i den årliga in-
ternationella CDIO-konferensen 1-4 juli 2012. CDIO-initiativet 
syftar till att utforma och utveckla en vision för ingenjörsutbild-
ning och överbrygga avståndet mellan utbildning av ingenjörer 
och yrkeslivets krav på dessa. Ledande tekniska högskolor i 
USA, Europa, Kanada, Storbritannien, Afrika, Asien och Nya 
Zeeland samverkar i detta.

Två bidrag från Tekniska högskolan presenterades vid 
konferensen: »Using Students’ Reflections on Program Goals 
after Master’s Thesis as a Tool for Program Evaluation« och 
»Teaching Project Courses in Large Scale Using Industry-like 
Methods – Experiences after Ten Years«.

Liksom tidigare år deltar näringslivsrepresentanter direkt 
i utformningen av utbildningsprogrammen genom sin beslu-
tande funktion i programnämnderna. De många projektkurser 
som ges av Tekniska högskolan är goda exempel på närings-
livsanknytning där projekt genomförs i nära samarbete med 
industrin.

De examensarbeten som görs i slutet av civilingenjörsutbild-
ningarna har även under 2012 i huvudsak utförts i samverkan 
med näringslivet.

Uppdragsutbildning
Med uppdragsutbildning avses utbildning som anordnas mot 
avgift från annan än enskild och som uppdragsgivaren utser 
deltagarna till. 

Uppdragsutbildningen delas i sin tur in i poänggivande 
respektive icke poänggivande.

Intäkterna av all uppdragsutbildning, inklusive den icke 
poänggivande, framgår av tabell 4.1. Av tabellen framgår också 
omfattningen av den poänggivande uppdragsutbildningen 
uttryckt i antalet studenter, helårsstudenter och helårspres-
tationer.

Tabell 4.2 visar intäkterna för uppdragsutbildning fördelade 
på grupper av finansiärer. De totala intäkterna har minskat 
sedan 2008. Det är framförallt uppdragsutbildningen från 
kommuner och landsting samt svenska företag och organi-
sationer som minskat.

Utbildningsvetenskap anordnar sedan 2009 kurser inom 
lärarlyftet. Våren 2012 ändrade lärarlyftet fokus från fortbild-
ning till utökad behörighet på grund av kraven på lärarlegiti-
mation. Under 2012 upphandlade Skolverket 3 kurser (2011: 
11 kurser, 2010: 10 kurser). En särskild upphandling har gällt 
Speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning där 
ytterligare 2 kurser upphandlades. Totalt gav dessa kurser in-

TAB 4.1 ANTAL STUDENTER INOM UPPDRAGSUTBILDNING 2010–2012

2010 2011 2012
Antal Helårs- Helårs- Antal Helårs- Helårs- Antal Helårs- Helårs-
stud. stud. prest. stud. stud. prest. stud. stud. prest.

 

Poänggivande uppdragsutbildning totalt 858 111 146 723 72 91 761 75 68
varav kurser inom lärarlyftet 68 41 38 149 27 24 162 27 24
varav kurser inom förskolelyftet 211 20 18 180 8 12 87 8 12

Intäkter av uppdragsutbildning totalt (tkr) 19 952 27 725 17 659
varav inom lärarlyftet 3 442 3 620 3 595
varav inom förskolelyftet 2 592 1 719 1 078

LiU bedriver sedan 2009 en specialistutbildning för sjuksköterskor på uppdrag från Karlstad universitet, en sk beställd utbildning.  
Under 2012 hade universitetet 508 tkr (2011: 313 tkr, 2010: 412 tkr) i intäkter för denna utbildning.
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täkter på ca 3,6 mkr (2011: ca 3,6 mkr, 2010: ca 3,4 mkr). Antal 
helårsstudenter under året var 27 (2011: 27, 2010: 41). Söktrycket 
under hösten 2012 varierade men samtliga kurser har startat. 
Särskilt matematik för lärare åk 4-6 har varit mycket eftersökt. 
Under december månad har ytterligare 5 kurser upphandlats 
där även utbildning för fritidspedagoger ingick.

Förskolelyftet har ändrat upplägg och innehåll. Tre ram-
kursplaner har arbetats fram av Skolverket i samverkan med 
lärosätena och Linköpings universitet har anmält intresse att 
ge alla tre kurserna. Två av dessa hade tillräckligt stort söktryck 
för att kunna startas ht 2012 (2011: 4 kurser, 2010: 10 kurser). 
Totalt gav dessa kurser intäkter på ca 1,1 mkr (2011: ca 1,7 mkr 
2010: ca 2,6 mkr). Antal helårsstudenter under året var 8 
(2011: 8, 2010: 20).

Med beställd utbildning avses utbildning som ett lärosäte 
genomför åt ett annat lärosäte enligt avtal med det andra 
lärosätet. LiU bedriver sedan 2009 en beställd utbildning 
(specialistutbildning för sjuksköterskor) på uppdrag av Karl-
stad universitet.

ANALYS: Intäkterna av uppdragsutbildning har under hela det 
första årtiondet på 2000-talet minskat från ca 48 mkr 2001 
till ca 20 mkr 2010. En orsak till denna minskning har varit 
att den ordinarie grundutbildningen ökat kraftigt under mot-
svarande period, vilket gjort att institutionernas utrymme att 
bedriva uppdragsutbildning har varit begränsat. Under 2011 
uppgick intäkterna till 28 mkr, vilket främst hade sin grund 
i uppdragsåtaganden inom katastrofmedicin. Denna satsning 
upprepades inte under 2012 vilket förklarar att intäkterna 
minskat. Lärarlyftet (sedan 2009) och förskolelyftet (sedan 
2010) utgjorde under 2012 ca 26 % av de totala intäkterna av 
uppdragsutbildning. I förhållande till 2011 är detta en ökning 
i relativa tal trots att intäkterna minskat något.

2. Samverkan med utgångspunkt från 
forskning och utbildning på forskarnivå
En viktig form och arena för forskningssamverkan är universi-
tetets drygt 40 centrumbildningar. En centrumbildning är en 
tvärvetenskaplig, inte sällan fakultetsövergripande, mötesplats, 
som spänner över flera olika ämnesområden och som bygger 
på en nära samverkan med det omgivande samhället – och 
ibland också med andra forskningsutförande organisationer 
(universitet, högskolor, forskningsinstitut m.m.). 

Ett exempel på centrumbildningar vid LiU är de så kallade 
Excellence Center som fokuserar mot såväl grundforskning 
som tillämpad forskning och som verkar för att den nya 
kunskap som genereras också leder vidare till nya produkter, 
tjänster eller processer. Flera av dessa finansieras av Vinnova 
och två exempel är:

• FunMat, Functional Nanoscale Materials, forskning i 
avancerad ytteknologi, om nya funktionella material 
och industrinära forskning i materialvetenskap,

• HELIX, Managing mobility for learning, health and 
innovation, handlar om den goda rörligheten i arbets-
livet.

LiU har även i samverkan med andra aktörer startat egna 
Excellence Center såsom:

• Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualise-
ring (CMIV). Detta är ett tvärvetenskapligt forsknings-
centrum som initierats av Linköpings universitet, 
Landstinget i Östergötland och Sectra AB. CMIV bedri-
ver fokuserad frontforskning inom tvärvetenskapliga 
projekt som tillhandahåller lösningar för morgonda-
gens kliniska frågor. Uppdraget är att utveckla framtida 
metoder och verktyg för bildanalys och visualisering 
för tillämpningar inom sjukvård och medicinsk forsk-
ning.

• Visualiseringscenter C är en mötesplats kring visuali-
sering – ett resultat av ett nära samarbete mellan Norr-
köpings kommun, LiU, Norrköping Science Park och 
Interactive Institute.

• Cleantech Östergötland är en affärsorienterad samver-
kansarena för regionens aktörer inom miljö- och ener-
giteknik. Uppgiften är att samla och främja regionens 
affärs- och utvecklingsmöjligheter genom att stödja 
marknads-, affärs- och produktutveckling samt synlig-
göra regionala kompetenser och tillämpningar. Detta 
kopplas och integreras med verksamheten vid LiU för 
att stimulera samverkan mellan forskare, studenter och 
regionens aktörer.

• ABB, Saab, Scania och GM är samarbetspartners till 
LiU i ett centrum, Link-Sic, för forskning och utveck-
ling kring reglerteknik och sensorinformatik i industri-
robotar, flygplan och fordon.

Uppdragsforskning
Tabell 4.3 på nästa sida visar uppdragsforskningens omfatt-
ning vid Linköpings universitet de senaste fem åren. Den har 
minskat från 96 mkr 2008 till 49 mkr 2012. Minskningen 
hänför sig i huvudsak till minskade uppdrag från kommuner 
och landsting liksom svenska företag och organisationer. 2012 
var intäkterna 26 mkr medan de var 72 mkr 2008. Detta står 
i kontrast till att under samma period har bidragsfinansierad 
forskning vuxit kraftigt (från 517 mkr till 812 mkr). En försiktig 
slutsats är att universitetets möjlighet att åta sig uppdragsforsk-

TAB 4.2 INTÄKTER UPPDRAGSUTBILDNING 2008–2012 FÖRDELAT PÅ GRUPPER AV FINANSIÄRER (tkr)

2008 2009 2010 2011 2012
 

Finansiärer
Statliga myndigheter 11 029 13 714 12 858 21 526 12 340
Kommuner och landsting 6 575 5 709 4 297 2 709 2 286
Svenska företag och organisationer 7 046 4 439 1 819 2 685 2 619
Utländska företag och organisationer 3 305 1 942 978 805 414

Totalt LiU 27 955 25 804 19 952 27 725 17 659
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ning minskat under perioden och det synes som om uppdrags-
forskning i hög grad ersatts av bidragsfinansierad forskning.

Extern studiefinansiering av doktorander
Tabell 4.4 visar antalet forskarstuderande (årsarbetare) där 
studiestödet direkt finansieras av näringslivet, landsting och 
andra offentliga myndigheter och organisationer (anställning 
som läkare redovisas separat). Detta studiestöd utgör idag 
ca 16 % av den totala studiefinansieringen. 2008 var denna 
andel något större (17 %). För universitetets del är detta en 
viktig kontaktyta mot det omgivande samhället. Samverkan 
är också betydelsefull för studiefinansieringen i utbildningen 
på forskarnivå.

Adjungerade lärare
Tabell 4.5 visar antalet adjungerade lärare vid LiU under perio-
den 2008–2012 fördelade per verksamhetsområde. De utgör 
en viktig resurs inom utbildning och forskning. Av tabellen 
framgår att antalet adjungerade professorer har ökat till 50 
under 2012, jämfört med 46 respektive 41 för 2010 och 2011. 
Antalet adjungerade lektorer och adjunkter har också ökat och 
når, sett över femårsperioden, sina högsta värden under 2012 
(48 respektive 9). Alla verksamhetsområden visar en ökning 
i antalet adjungerade lärare. 

FILOSOFISKA FAKULTETEN. Filosofiska fakulteten bedriver sedan 
flera år tillbaka föreläsningsserien Strimma. Där presenteras 
aktuell forskning inom fakulteten. Föreläsningarna vänder sig 
både till allmänheten och till studerande. Under 2012 hade 
Strimman två teman: »Psykologi i vår tid« och »Vandring 
genom litteraturen«. Flera av dessa föreläsningar har sänts av 
Utbildningsradion (UR) i SVT Kunskapskanalen.

Fakultetens populärvetenskapliga vecka ägde rum i oktober 
2012. Den riktar sig främst till gymnasieelever och lärare i 
ungdomsskolan, men är också öppen för allmänheten. Under 
veckan ges möjlighet att på nära håll möta aktuell forskning 
vid LiU. Några av universitetets mest framstående forskare 
föreläser om sitt arbete på ett mer populärvetenskapligt sätt.

UTBILDNINGSVETENSKAP. Inom utbildningen på forskarnivå 
har verksamhetsområdet under 2012 medverkat i tre lic-fors-

karskolor och varit ansvarig för en av dem. Lic-forskarskolor 
är en satsning som regeringen har gjort för att öka antalet 
lektorer i skolan. Utöver detta finns två kommunlicentiander 
som är anställda av Linköpings kommun och som forskar 
inom pedagogiskt arbete. Andra satsningar inom forsknings-
området är bland annat learning studies inom matematik där 
man forskar tillsammans med lärare om didaktiska aspekter 
av matematikundervisningen i skolan. Inom matematik har 
verksamhetsområdet även samverkan med Linköpings och 
Norrköpings kommuner. Den forskning som bedrivs där är 
klassrumsnära.

Forskare inom utbildningsvetenskap medverkar även i en 
rad olika sammanhang som syftar till att sprida forskningsre-
sultat och skapa dialog kring forskning. Exempelvis kan med-
verkan på Bok- och biblioteksmässan och populärvetenskapliga 
veckan nämnas. I december lanserades även nättidskriften 
Venue där forskare inom utbildningsvetenskap har skrivit 
populärvetenskapliga artiklar som riktar sig till verksamma i 
skolvärlden. Utöver detta har forskare medverkat i satsningar 
som är finansierade av Skolverket och riktade till förskollärare 
och lärare såsom matematiksatsningen och implementeringen 
av läroplan och skollag.

HÄLSOUNIVERSITETET. Inom utbildning på forskarnivå anordnas 
sedan några år tillbaka forskarutbildningskurser inom LARC 
– Linköping Academic Research Centre, som är ett samarbete 
mellan Hälsouniversitetet och Landstinget i Östergötland. 
LARC är en stödenhet för akademisk klinisk forskning. Målet 
är att stärka och underlätta klinisk och translationell/överbryg-
gande forskning vid Linköpings universitet och Landstinget 
i Östergötland.

En annan konstellation där Hälsouniversitetet och Lands-
tinget i Östergötland samverkar är Forskningsrådet (tidigare 
FoU-rådet). I Forskningsrådet diskuteras frågor som till exem-
pel strategisk rekrytering som berör både HU och Landstinget.

Ännu ett exempel på samverkan är utlysning av fonder. 
Medicinska fakultetens fondstyrelse samarbetar med Forsk-
nings- och stiftelseförvaltningen vid Landstinget i Östergötland. 

Tillsammans med Landstinget anordnar Hälsouniver-
sitetet en föreläsningsserie, »Forskning i framkant«. Dessa 
föreläsningar kan ses som webb-teve, www.hu.liu.se/forsknin-

TAB 4.3 INTÄKTER UPPDRAGSFORSKNING 2008–2012 FÖRDELAT PÅ GRUPPER AV FINANSIÄRER (tkr)

2008 2009 2010 2011 2012
 

Finansiärer
Statliga myndigheter 21 035 20 801 17 086 13 977 18 848
Kommuner och landsting 46 537 43 816 27 777 17 550 14 611
Svenska företag och organisationer 25 512 20 318 21 092 16 174 10 929
Utländska företag och organisationer 3 134 2 364 5 578 5 385 4 721

Totalt LiU 96 217 87 299 71 533 53 086 49 109

TAB 4.4 ANTAL FORSKARSTUDERANDE (ÅRSARBETARE) MED ANSTÄLLNING UTANFÖR LiU 2008–2012

2008 2009 2010 2011 2012
 

Anställning inom näringslivet 24,1 19,8 21,9 26,8 21,4
Anställning som läkare 37,5 37,8 38,8 40,4 37,3
Anställning vid statl. myndighet/kommun/landsting 69,9 82,1 71,1 69,7 74,4

Totalt antal forskarstuderande 131,5 139,7 131,8 136,9 133,1



5757

4. SAMVERKAN

giframkant. Hälsouniversitetet deltar även i den populärveten-
skapliga veckan (den 23-25 oktober 2012) som arrangeras för 
gymnasieelever i årskurs 2 och 3.

TEKNISKA HÖGSKOLAN. Samverkan med det omgivande sam-
hället är ett starkt inslag i den forskning och utbildning på 
forskarnivå som bedrivs vid Tekniska högskolan. En stor del 
av forskningen bedrivs i direkt samarbete med näringslivet, 
dels som bidragsfinansierad forskning dels som uppdrags-
forskning. I utbildningen på forskarnivå kan samarbetet 
ta sig uttryck i formen av industridoktorander som, inom 
ramen av sin anställning i näringslivet, ägnar sig åt utbild-
ning på forskarnivå. Inom utbildningen på forskarnivå ges 
även fakultetsgemensamma kurser som främjar samverkan, 
exempelvis »Entreprenörskap i teori och praktik« (7,5 hp) samt 
»Populärvetenskaplig framställning« (3 hp).

I LiTH:s »professorsskola«, Centrum för industriell in-
formationsteknologi (CENIIT), ges långsiktigt stöd till yngre 
disputerade forskare som ägnar sig åt forskning inom IT med 
industriell relevans. Ett av kraven på dessa projekt är etable-
rade kontakter med och ett uttalat intresse från industrin. För 
närvarande stöds 18 sådana projekt.

Forskningssamverkan vid LiTH sker dock inte enbart med 
näringslivet utan även med offentlig verksamhet på regional 
såväl som på nationell nivå.

3. Samverkan med utgångspunkt från 
innovation
Visionen för Linköpings universitet är »Ett universitet med inter-
nationell lyskraft – där människor och idéer möts och utvecklas«. 
Vägen dit går över excellent forskning, högkvalitativ utbildning 
och relevant samverkan. Samverkan skall omfatta allt och alla 
inom LiU – det är aldrig en specifik uppgift. Innovation är ett av 
målen för samverkan. I generell mening har samverkansupp-
giften alltid utgjort en naturlig del av universitetets verksamhet 
inom utbildning och forskning. Slutsatserna i utredningen SOU 
2012:41 Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och 
högskolor, visar att mycket av funktionerna vid mötet mellan 
akademi och omgivande samhälle är på plats och fungerar, 

även om det självklart fortfarande finns utvecklingspotential. 
För att uppnå målen krävs miljöer där samverkan, forskning 
och utbildning integreras på ett naturligt sätt.

Öppenheten mot det omgivande samhället var tidigt en 
överlevnadsfråga för Linköpings universitet som nyetablerat 
lärosäte med otillräcklig basfinansiering av sin forsknings-
verksamhet. Under ledning av rektor sätts nu ett nytt och ökat 
fokus på samverkan. Detta sker dels genom utnämnandet av 
såväl vicerektor med särskilt ansvar för samverkansuppgiften 
som samverkansdirektör, dels genom tillsättande av Rektors 
strategiska råd för samverkan. Vidare fortsätter Linköpings 
universitet tillsammans med bland annat Vinnova och Regi-
onförbundet Östsam att skapa ett över tiden hållbart regionalt 
innovationssystem, till exempel genom Growlink. Ansökningar 
för Nyckelaktörsprogram, Innovationskontor och Idébanker 
har samtliga strävat mot ett strategiskt mål och bestått av 
komponenter som tillsammans byggt en helhet. 

Utöver vad som årligen redovisats om verksamheten i 
Linköpings universitets årsredovisning har LiU i en rad sam-
manhang för regeringen rapporterat om såväl holdingbolagets 
verksamhet som LiU:s innovationsstödjande arbete i övrigt. 
Dessa redovisningar har sedan legat till grund för regeringens 
särskilda beslut rörande anslagsmedel för LiU till Innovations-
kontorEtts verksamhet samt bemyndigande till universitetet i 
fråga om överföring av kapital till holdingbolaget. Under 2012 
har LiU Holding haft en kontinuerlig och nära dialog med 
rektor och Universitetsstyrelsen. Dialogen har kännetecknats 
av öppenhet och en ambition att identifiera utmaningar och 
vägar fram till ökat nyttiggörande av kunskap med bas vid LiU. 

Nedan redovisas kortfattat verksamheten vid Innova-
tionskontorEtt vid Linköpings universitet samt Linköpings 
universitet Holding AB. 

InnovationskontorEtt
Enligt beslut i universitetsstyrelsen skall InnovationskontorEtt 
från och med 2011 drivas inom ramen för Linköpings univer-
sitet Holding AB (tidigare Universitetsholding i Linköping 
AB) under varumärket »InnovationskontorEtt vid Linköpings 
universitet«. All innovations- och entreprenörsstödjande verk-

TAB 4.5 ADJUNGERADE LÄRARTJÄNSTER VID LiU 2008–2012

2008 2009 2010 2011 2012
 

Adjungerade professorer
Hum-sam 4 3 5 6 5
Medicinskt 25 22 21 15 21
Tekniskt 25 27 20 20 24

Totalt 54 52 46 41 50

Adjungerade universitetslektorer
Hum-sam 1 1 2
Medicinskt 19 22 21 27 29
Tekniskt 15 16 16 12 17

Totalt 34 38 38 40 48

Adjungerade universitetsadjunkter
Hum-sam 2 1 1 1 3
Medicinskt 2 1 1 5
Tekniskt 1 1 1

Totalt 4 2 3 2 9

Totalt antal adjungerade lärartjänster 92 92 87 83 107
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samhet vid LiU är samlad i en organisation i gemensamma 
lokaler och med en verksamhet bedriven på universitetets 
campusområden i Linköping och Norrköping. Innovations-
kontorEtts bemanning har successivt utökats från 13 anställda 
vid ingången av 2010 till 15 anställda vid utgången av 2011 och 
nu 2012 17 anställda. 

InnovationskontorEtts (IK) verksamhet, inom Linköpings 
universitet Holding AB, är riktad mot tre målgrupper. Fors-
kare och lärare vid LiU, studenter vid LiU samt Näringsliv & 
Samhälle inom universitetets primära intresseregion. Denna 
region omfattar främst Östergötland, sydvästra Södermanland 
och norra Småland. Verksamheterna baseras på den strategiska 
inriktning universitetet beslutat 2010. Verksamheten benämns 
under 2012 som IK Kontakt (aktiv samverkan med regionens 
företag och organisationer), IK Inspiration (stödjande av inno-
vationer och entreprenörskap) samt IK Affärsutveckling (moti-
verande och stödjande insatser riktade mot målgruppers vilja 
i fråga om nyttiggörande av forsknings- och studentresultat).

Genom IK Inspiration arbetar InnovationskontorEtt aktivt 
och campusnära med att inspirera och stödja i första hand 
entreprenöriella studenter men även forskare. Att bibringa 
kunskap om karriärvägar som bygger på entreprenörskap, 
som alternativ till traditionella anställningsformer, är en viktig 
uppgift, inte minst vad gäller områden som normalt inte ses 
som entreprenöriellt betydelsefulla (t ex vårdyrkesområdet). 
En aktivitet som rönt stor framgång under senare år är »Som-
marmatchen«. I denna satsning möts studenter och forskare 
i en mycket innovativ form. Idéer sprungna ur forskningens 
resultat tas om hand av entreprenöriella studenter. Dessa 
genomför därefter verifieringar av användbarhet och unicitet 
mot kommersiella marknader. Inte sällan leder detta vidare 
till bidrag i den nationella affärsidétävlingen, Venture Cup 
och i ett par fall har bolag bildats med berörda studenter som 
entreprenör och ledning. 

Genom IK Affärsutveckling arbetar InnovationskontorEtt 
med information, inspiration och stöd i form av rådgivning 
och viss bidragsfinansiering i enskilda fall för nyttiggörande av 
kunskap. Med detta menas att kunskap förs ut från de akade-
miska sammanhangen och nyttiggörs i samhället, såväl genom 
publicering i vid mening, som kommersialisering. Det måste 
betonas att merparten av kommersialisering av forskningens 
resultat och dess kunskap sker till befintligt privat och offent-
ligt näringsliv. En mindre del sker genom sk avknoppningar 
eller start-ups. Dessa kategorier är dock mycket betydelsefulla 
för att säkerställa inflödet till innovationssystemet kring LiU, 
bland annat bestående av företagsinkubatorn LEAD och de två 
teknikparkerna i Norrköping respektive Linköping. Innova-
tionskontorEtt fördelar ungefär en tredjedel av sina resurser, 
personella och finansiella, på denna verksamhet.

Linköpings universitet har via IK Kontakt en betydelsefull 
roll i det regionala innovationssystemet och har att svara mot de 
behov som regionens företag har, oavsett privat eller offentlig 
ägandeform. Kunskap kan här överföras genom studentarbeten 
eller där forskare/forskarresultat möter relevanta behov. Denna 
funktion är en hörnsten i universitetets strategikarta och har 
varit avgörande för universitetets engagemang kring såväl 
InnovationskontorEtts etablering och utveckling som i fråga 
om holdingbolagets satsning på företagsinkubatorn LEAD.

InnovationskontorEtt har etablerat kontaktkontor i de flesta 
större kommuner i regionen, oftast samlokaliserade med 
dessas näringslivskontor. Aktiva kontakter för att förmedla 
studentarbeten i alla former, och för att lösa konkreta behov 
bland företag/myndigheter, tas och upprätthålls för närvarande 
genom fyra heltidsanställda vid LiU Holding.

Målsättning och synergier
Universitetsstyrelsen och LiU:s ledning har genom reviderade 
ägaranvisningar och uppdragsavtal mellan LiU och LiU Hol-
ding, ytterligare preciserat kraven på såväl målgrupper, som 
aktiviteter och omfattning. Detta kan sammanfattas i att LiU 
Holding skall medverka till att innovativa företag med sin bas 
i verksamheten vid LiU kan starta och utvecklas på ett sätt 
som tillför mervärden för universitetet och stärker regionens 
attraktionskraft. Speciellt för den del som benämns Innova-
tionskontorEtt gäller att nyttiggörande av kunskap från forskare, 
lärare och studenter i högre grad kommer samhället till gagn.

Uppdragsavtalet LiU–LiU Holding reglerar att LiU Hol-
ding skall:

• driva och utveckla InnovationskontorEtt, inkubatorn 
LEAD AB i Linköping och i Norrköping, Spetsa AB, 
Forskarpatent AB, Nationellt Centrum för Utomhuspe-
dagogik (NCU AB),

• driva LiU:s Nyckelaktörsprogram (NAP) – Vinnova,
• företräda LiU som delägare i icke kommersiella bolag/

associationer,
• tillsammans med övriga delägare/medlemmar driva 

och utveckla Cleantech Östergötland AB, Marknadsbo-
laget, Sant Anna IT Research Institute, nätverket Grow-
link (East Sweden Business Region),

• helt eller delvis äga företag härledda ur LiU:s verksam-
het,

• aktivt verka för tillgång till regionalt investeringskapital,
• etablera bidragsverksamhet avseende verifiering riktad 

mot forskare,
• tillsammans med LiU driva och bevaka LiU:s intressen 

i innovationsfrågor på nationell nivå.

Ägarens mål för verksamheten enligt ovan är att LiU Hol-
ding dels på ett effektivt sätt skapar förutsättningarna för 
en realisering av dessa krav, dels genom aktivt ägarskap »ut-
veckla och anpassa koncernen så att en uthållig avkastning 
uppnås. Målet ska vara att avkastningen på tillskjutet belopp 
för investeringsändamål samt ursprungligt aktiekapital och 
reservfond ska motsvara den genomsnittliga femåriga statso-
bligationsräntan +2 procentenheter över en femårsperiod«. 
Målen preciserades enligt:

LiU Holding skall, med beaktande av bolagsordningen 
och gällande ägaranvisningar: 

• leda arbetet med, och öka omfattningen av, nyttiggö-
rande av LiU:s forsknings- och utvecklingsresultat,

• skapa incitament som stärker forskares, lärares och stu-
denters vilja och möjlighet att nyttiggöra och, där så är 
möjligt, kommersialisera sin kunskap,
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• företräda universitetet som delägare i icke kommersiel-
la bolag och andra verksamheter av betydelse för LiU:s 
uppgifter och regional utveckling,

• bidra till utvecklingen av universitets varumärke, sär-
skilt med avseende på värden som samverkan, innova-
tionskraft och entreprenörskap.

Som framgår av ägarens krav skall de aktiviteter som LiU 
Holding genom främst InnovationskontorEtt bedriver på cam-
pus, vara helt synkroniserat med krav och förväntningar från:

• Vinnova genom Nyckelaktörsprogrammet (NAP),
• Utbildningsdepartementet genom tilldelning av medel 

för innovationskontor,
• Regionala kommuner genom samverkansavtal,
• Östsam och Länsstyrelsen genom deltagande i EU-

projekt.

Genom LiU Holdings koordinering och styrning av dessa 
aktiviteter och projekt uppnås maximal synergi till minimal 
administrativ resursåtgång.

Samarbeten regionalt och nationellt
Det faktum att LiU är ensamt akademiskt lärosäte i regionen 
leder till att universitetets olika campus blir viktiga noder 
vid nyttiggörande av kunskap och forskningsresultat. LiU 
deltar sedan lång tid i internationella universitetsnätverk, till 
exempel ECIU och via specifika samarbetsprojekt inom EU, 
till exempel FORTE.

Samarbetet med Linköpings och Norrköpings kommuner är 
fokuserat och har fungerat mycket väl under året. Nya initiativ 
inom området har tagits och kommer att realiseras under 2013. 
Övriga regionala insatser sker främst inom ramen för samar-
betsorganisationen Growlink (East Sweden Business Region).

Föreningen Universitetsholdingbolag i Sverige, FUHS, är 
en förening där alla svenska universitetsholdingbolagen är 
medlemmar. Det finns 17 svenska universitetsholdingbolag 
(okt 2012) varav två bildades under 2012. Föreningen ger med-
lemmarna möjlighet till erfarenhets- och informationsutbyte 
för att stärka och ta tillvara deras intressen. FUHS bevakar 

utvecklingen inom universitetsholdingbolagsområdet i Sve-
rige och internationellt. Föreningen är en viktig plattform för 
samverkan mellan medlemmarna.

Föreningen är även en kunskaps- och erfarenhetsresurs 
inom kommersialisering, nyttiggörande och innovation för 
universitets- och högskolevärlden. Flera departement och 
andra organisationer vänder sig till föreningen med remisser. 

Vidare är LiU Holding mycket aktiva i SNITTS, Swedish 
Network for Innovation and Technology Transfer Support, 
på både lednings- och deltagarnivå. Såväl ordförandeposten 
som utbildningssamordningsrollen innehas av personer från 
LiU Holding.

Inom ramen för Nyckelaktörsprogrammet (NAP), vilket 
finansieras av Vinnova, sker ett kontinuerligt samarbete med 
ingående universitet. Här har företrädare från Umeå univer-
sitet, Göteborgs universitet/Chalmers, Uppsala universitet, 
Luleå Tekniska universitet, Karlstads universitet samt LiU 
mötts vid ett flertal tillfällen under året.

Verksamheten vid InnovationskontorEtt  
2012 presenterad i siffror
Efter en flerårig uppbyggnadsfas, då universitetets innovations-
stödjande verksamhet samordnats och successivt utvecklats, 
kan en stabilisering av idéflödet in i systemet noteras. En 
ökad fokusering på senare faser i innovationssystemet har 
ökat verkningsgraden och väsentligt förbättrat förmågan att 
bedöma livskraftiga idéer och projekt. 

De operativa nyckelindikatorerna för verksamheten är:

• Marknadsföring: öka kännedom hos en bredare grupp 
inom LiU men även utanför och då relaterat till samver-
kan med omgivande samhälle, antal individer.

• Inspiration: möten, besök och dialoger, antal individer.
• Idé: antal innovations- och affärsidéförslag samt projek-

tidéer för samverkan.
• Kvalificering: antal i behov av extra resurser för coach-

ning/kapital samt FoU-initiativ.
• Realisering: antal kommersialiseringar, licenser och 

FoU-projekt, studentsamarbeten.

FIG 4.1: Verksamheten vid InnovationskontorEtt under 2012.



6060

4. SAMVERKAN

Utfallet för 2012 i dessa indikatorer (exkl. marknadsföring) 
för 2012 framgår av figur 4.1 på föregående sida.

Utöver det direkta resultatet av innovationsprocessen (se 
figur 4.1), har under 2012 IK förmedlat 132 studentarbeten och 
medverkat till att cirka 330 forskningsavtal med externa intres-
senter granskats och getts stöd utifrån ett immaterialrättsligt 
perspektiv (intellectual property rights eller IPR-perspektiv). 
Flertalet av här nämnda forskningsavtal innebär licensiering 
eller överlåtelse av forskningsresultat till i huvudsak etablerade 
företag och där universitetets möjligheter att påverka företagens 
slutliga omhändertagande ofta är utomordentligt begränsade. 
I många fall medför vidare avtalsvillkoren begränsningar vad 
gäller berörda forskares publiceringsmöjligheter.

Det bör dock poängteras att det i systemet finns en naturlig 
eftersläpning där tidigare initierade projekt kan ge utfall be-
tydligt senare. Därutöver kan konstateras att rådande regelverk 
för myndigheten, gällande lärarundantaget och personupp-
giftslagen, i princip omöjliggör en heltäckande översikt av 
innovations- och entreprenörsverksamheten vid universitetet. 

Statliga medel för innovationskontor och holdingbolag 
har tilldelats Linköpings universitet med 5 mkr för 2009 
(kapitaltillskott holdingbolag), 12 mkr för 2010 (innovations-
kontor), 6 mkr för 2011 (innovationskontor) och 8,8 mkr för 
2012 (innovationskontor). Samtliga driftmedel är överförda 
från LiU till LiU Holding i enlighet med uppdragsavtalet. 
För kapitaltillskottet gäller ett särskilt ägardirektiv, beslutat 
av universitetsstyrelsen och fastställt vid extra bolagsstämma:

• 15 mkr är i huvudsak använda för personal vid Innovations-
kontorEtt och aktiviteter för att stärka nyttiggörande genom 
forskare och studenter vid LiU. 

• 5 mkr är dedicerade för avkastande investeringar i bolag 
baserade på kunskap från LiU.

Dessa medel har tillsammans med övriga intäkter fokuserats 
på aktiviteter kring nyttiggörande av forskare och studenters 
idéer och resultat. Dessutom fortsätter InnovationskontorEtt 
den mycket aktiva uppsökande kontaktverksamhet i regionen 
som LiU bedrivit sedan tiotalet år. IK Kontakt är därmed en 
viktig resurs för att förmedla kunskap och behov mellan 
universitetet och det omgivande samhället.

Linköpings universitet Holding AB
Bolaget bytte under 2011 namn till Linköpings universitet 
Holding AB. Förutom InnovationskontorEtt enligt ovan 
omfattar koncernen också bland annat de helägda dotterbo-
lagen LEAD (företagsinkubator med verksamhet i Linköping 
och Norrköping), Spetsa AB, Forskarpatent i Linköping AB, 
Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik AB (NCU AB) 
samt intressebolag.

Företagsinkubatorn LEAD har under 2012 rönt stora fram-
gångar vad gäller erkännande och renommé. I en utvärdering 
gjord av Innovationsbron så rankas LEAD som en av de absolut 
främsta företagsinkubatorerna i Sverige. LEAD är bland annat 
högst rankade när det gäller följande parametrar:

• Attraherat kapital till inkubatorsbolagen under åren 
2009–2011.

• Flest alumnibolag som inom fem år når en omsättning 
över 5 mkr.

• Flest antal alumnibolag med fler än tio anställda.

Med stöd i ovan nämnda utvärdering har Innovationsbron 
beslutat att med två miljoner kronor per år satsa extra drifts-
finansiering i LEAD fram till och med utgången av 2014. 
Verksamhetsmässigt har det varit en fortsatt gynnsam ut-
veckling och ett visst fokus ligger från och med 2012 på att 
stärka möjligheterna för inkubatorsbolagen att tidigt nå ut 
internationellt.

Se också figur 4.2 vad gäller antalet anställda i inkubators-
företag 2007–2011.

Den löpande insamlingen av statistik visar på en fortsatt 
mycket fin utveckling:

• Från 2005 till 2011 har omsättningen i bolagen ökat 
från 35 mkr till 245 mkr.

• Från 2005 till 2011 har antalet anställda i bolagen ökat 
från drygt 90 till 295 personer.

• Mellan åren 2005 och 2012 har det investerats 340 mkr 
i bolagen under den tid de är del av inkubatorsproces-
sen.

• Avkastningen på offentliga driftsmedel till LEAD har 
ökat kontinuerligt och ligger nu på 6,4 kr per investe-
rad krona. Från 2005 till 2011 har LEAD-bolagen gene-
rerat skatter om sammantaget 280 mkr (momsnetto 
borträknat).

Spetsa AB fokuserar på att förmedla uppdrag till forskare och 
lärare vid Linköpings universitet, till exempel uppdrag och ak-
tiviteter som utförs under gällande villkor för bisyssla vid LiU. 
Verksamheten är ännu att betrakta att vara i en uppstartsfas. 
Under 2012 omsatte Spetsa AB 2 mkr, med ett negativt resultat. 

FIG 4.2: Antal anställda i inkubatorsföretag och före detta inkuba-
torsföretag 2007–2011.
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För bolagets fortsatta utveckling krävs en utökad personalin-
sats samt en fortsatt marknadsföring internt på universitetet. 

Forskarpatent har som en del av omstruktureringen av 
patentportföljen tagit in ett nytt patent och avvecklat vissa 
andra. Vid utgången av 2012 hade Forskarpatent tre patent. 
Den största satsningen under året har varit gällande ett patent 
för regenerativ medicin.

Intressebolag utgörs av bolag där Linköpings universitet 
genom delägarskap valt att vara aktivt. Bland dessa med 
mer omfattande verksamhet kan nämnas Marknadsbolaget, 
Cleantech Östergötland och Santa Anna Research Institute. 

Det särskilda investeringsprogrammet (LiU Invest) som 
påbörjades 2009/2010 har per utgången av 2012 resulterat i 
delägarskap i fem nystartsbolag. Därutöver har åtta propåer 
diskuterats men har av olika skäl inte resulterat i någon in-
vestering.

I tabell 4.6 ges en kortfattad resultatredovisning för Linkö-
pings universitet Holding AB. Resultat 2012 för koncernens 
aktiebolag presenteras i separata verksamhetsberättelser.

4. Samverkan med utgångspunkt från 
forskningsfinansiering
För att få en bredare finansiering och förankring av forskningen 
arbetar Linköpings universitet med fundraising. I mars 2011 
presenterades resultaten från den nationella fundraising-
kampanjen Expanding Excellence, där företag, stiftelser och 
privatpersoner bidragit med 272 mkr till LiU. Kampanjen har 
möjliggjort såväl rekryteringar av forskare som nya projekt och 
inköp av utrustning.

Under 2012 fortsatte arbetet med att utveckla universitetet 
genom nya kontakter med externa finansiärer. Bland annat fick 
stiftelsen för forskning inom psoriasis ytterligare finansiellt 
stöd av en privatperson. Ett samarbete mellan ett fastighetsfö-
retag och offentlig sektor resulterade i att ett forskningsprojekt 
inom bygglogistik fick ett bidrag på 1 350 tkr. Norrköpings 
kommun inrättade en fond på 20 mkr som ska stödja forskning 

vid Campus Norrköping. Pengarna ska delas ut under fem år. 
Alumnifonden LiU Fund of U har under 2012 delat ut 

pengar för andra gången sedan starten. Två forskningsprojekt 
fick stöd, de handlar om att bota sjukdomar som Parkinson 
och Alzheimer med hjälp av stamceller och om hur studier av 
blodplättar kan ge säkrare behandling för dem som drabbats 
av hjärtinfarkt. Pengarna kommer från alumner och andra 
som vill bidra till Linköpings universitets utveckling genom 
att stödja forsknings- och studentprojekt. Ca 1 200 före detta 
studenter har bidragit till LiU Fund of U.

I slutet av året invigdes en lärosal på Campus Valla som 
fått namnet Didaktiska triangeln. Det är Norrköpings och 
Linköpings kommuner som med 10 mkr gjort en satsning 
på forskning inom matematik-didaktik. Namngivningen var 
en del i detta samarbete.

TAB 4.6 RESULTATREDOVISNING FÖR LINKÖPINGS UNIVERSITET HOLDING AB (tkr)

2008 2009 2010 2011 2012
 

Koncernen
Nettoomslutning tkr 10 595 9 233 8 560 26 809 30 162
Resultat efter finansiella poster tkr 8 216 -3 851 -855 -737 -1 422
Balansomslutning tkr 24 531 20 440 19 718 34 866 36 181
Antal anställda st 9 9 7 19 21
Soliditet % 81 77 75 55 46
Avkastning på totalt kapital % 33,6 neg neg neg neg
Avkastning på eget kapital % 41,2 neg neg neg neg

Moderbolaget
Nettoomslutning tkr 1 214 4 674 6 416 23 524 26 142
Resultat efter finansiella poster tkr 10 758 -3 871 -1 266 -412 -1 572
Balansräkning tkr 20 915 17 272 17 601 32 055 31 419
Antal anställda st 1 1 1 13 15

Preliminära siffror för 2012.

 

Resultatkrav enligt ägaranvisningar
Genomsnittlig avkastning på tillskjutna medel för koncernen (inkl. aktiekapital och reservfond) var under 
perioden 2008–2012 1,9 %.
Avkastningsmål ska vara genomsnittlig statslåneränta + 2 % för de senaste 5 åren, dvs 4,7 %.
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5. Kvalitetsarbete

Den framgång Linköpings universitet hade i Högskoleverkets 
(HSV) senaste utvärdering av kvalitetsarbetet sporrar till en 
fortsatt utveckling av universitetets systematiska kvalitetsar-
bete. Det nya kvalitetsprogrammet ska stödja arbetet med att 
uppnå ambitionerna i LiU:s nya strategikarta. Strategikartan 
fastställdes i slutet av 2012 varför arbetet med ett nytt kvali-
tetsprogram getts förlängd tid och kommer att beslutas först 
i slutet av 2013.

Det samlade kvalitetsarbetet skall vara uppbyggt så att det 
fungerar som ett stöd för medarbetarna i arbetet med att uppnå 
universitetets mål och visioner. Stödet bör därför presenteras 
på ett enkelt och användarvänligt sätt.

Ett av kvalitetsarbetets mer centrala hjälpmedel är ett 
kursvärderingssystem. En arbetsgrupp har under året tagit 
fram ett förslag till ett nytt system för kursvärdering. Förslaget 
bygger på ett antal huvudprinciper. Det ska vara webbaserat och 
kunna göra snabba och tydliga resultatsammanställningar. Ett 
antal frågor ska vara universitetsövergripande och ska besvara 
i vilken omfattning kursens lärandemål har uppfyllts. Varje 
fakultet ska sedan ta fram ett antal basfrågor som ger svar 
på hur olika utbildningsprocesser har fungerat. Dessa frågor 
ska kunna visa på trender över tid. Varje kursansvarig ska 
sedan ha möjlighet att ställa för kursen specifika frågor. Till 
den kursansvariges hjälp ska en kort anvisning tas fram som 
hjälp till frågeformuleringen. Ett grundläggande krav är även 
att systemet ska vara väl förankrat bland studenter och lärare. 
Slutligen ska systemet utvärderas regelbundet.

Ytterligare ett viktigt instrument i kvalitetsarbetet är Nöjd 
Student Index (NSI) som utgörs av en enkätundersökning rik-
tad till merparten av studenterna på grundnivå och avancerad 
nivå vid LiU. Enkäten genomfördes på ett framgångsrikt sätt 
under 2012 och resultaten har diskuterats i olika beslutande 
organ inom universitetet och handlingsplaner utifrån resultaten 
har fastställts. En målsättning med det nya kursvärderings-
systemet bör även vara att det i högre grad ska kunna fånga 
upp de utbildningsrelevanta frågorna så att NSI framöver ska 
kunna fokusera mer på de studiesociala frågorna.

1. Kvalitetsarbete med utgångspunkt i 
Högskoleverkets system för kvalitetsgranskning
I december 2010 fastställdes Högskoleverkets system för kva-
litetsutvärdering som gäller för 2011–2014. Utgångspunkten 
är att utvärdera utbildningarnas resultat vilket görs genom 
att utvärdera hur väl studenterna når målen för aktuell exa-
men. Examensmålen anges i Högskoleförordningen. I detta 
utvärderingssystem har studenternas självständiga arbeten en 

central roll för bedömningen av huruvida målen uppnås eller 
ej. Ett annat viktigt underlag i utvärderingsprocessen är de 
självvärderingar som lärosätet arbetar fram. Kritik har riktats 
mot HSV:s system för kvalitetsgranskning men en positiv effekt 
av det nya systemet är det fokus som sätts på uppfyllandet av 
examensmålen, viket bland annat har lett till betydelsefulla 
interna diskussioner och utvecklingsarbete kring hur målen 
ska tolkas och hur utbildningarna säkerställer att varje enskild 
student uppnår målen i examensordningen.

Under 2012 har utbildningar inom Filosofiska fakulteten, 
Tekniska högskolan samt Hälsouniversitetet berörts av HSV:s 
kvalitetsvärderingar. Universitetet har under året fortsatt arbetet 
med att ta fram underlag till Högskoleverkets utvärderingar 
avseende de olika examina som ges vid LiU. Beredningsgrup-
pen för kvalitet i grundutbildningen under ledning av pro-
rektor (övriga deltagare utgörs av prodekaner för utbildning, 
studeranderepresentanter samt adjungerade tjänstemän) har 
återkommande diskuterat och utbytt erfarenheter kring arbetet 
med HSV:s kvalitetsgranskningssystem.

Av drygt 600 beslut som HSV hittills fattat har resultatet för 
LiU fallit väldigt väl ut. Under 2012 har HSV meddelat 30 beslut 
gällande utbildningar (program och huvudområden) vid LiU. 
Utfallet visar på goda siffror för Linköpings universitet där fem 
utbildningar har bedömts ha mycket hög kvalitet, 21 utbildningar 
hög kvalitet medan fyra utbildningar har blivit ifrågasatta. Vid 
jämförelse med utfallet på nationell nivå visar sig LiU:s sam-
mantagna utvärderingsresultat stå sig bra (se figur 5.1 på nästa 
sida). På nationell nivå har totalt 14 % av de hittills utvärderade 
utbildningar bedömts ha mycket hög kvalitet, 61 % hög kvalitet 
och 25 % ha bristande kvalitet. LiU:s sammantagna resultat 
fördelar sig enligt följande: 17 % mycket hög kvalitet, 70 % hög 
kvalitet och 13 % bristande kvalitet. Således har fler utbildningar 
vid LiU bedömts ha mycket hög kvalitet (17 %) jämfört med 
genomsnittet på nationell nivå (14 %) samtidigt som LiU också 
har färre utbildningar som bedömts ha bristande kvalitet (13 %) 
jämfört med det nationella genomsnittet (25 %).

2. Eget kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå
Nedan ges exempel på det kvalitetsarbete som Linköpings 
universitet driver inom grundutbildningen. Mycket utgår från 
fakulteternas arbete med att utveckla de olika utbildningarna. 
Även åtgärder som genomförts med anledning av Högskole-
verkets kvalitetsutvärderingar redovisas.
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FILOSOFISKA FAKULTETEN. Fakultetsstyrelsen beslutade att även 
för 2012 avsätta medel för en riktad satsning avseende utökad 
handledning av självständiga arbeten på kandidat-, magister- 
samt masternivå. Detta har gjorts i syfte att ytterligare stärka 
förutsättningarna för att säkra god kvalitet i de självständiga 
arbeten som genomförs inom fakultetens utbildningar.

Under 2012 har totalt 36 av fakultetens utbildningar berörts 
av HSV:s kvalitetsutvärdering. Högskoleverket har under 2012 
meddelat beslut avseende 26 av de hittills utvärderade utbild-
ningarna. Utfallet har varit gott då fem utbildningar erhållit 
omdömet mycket hög kvalitet, 17 utbildningar hög kvalitet och 
fyra utbildningar erhållit omdömet bristande kvalitet. Åtgärder 
har vidtagits i förhållande till de utbildningar som bedömts 
ha bristande kvalitet. Fakulteten har under den period som 
det nuvarande utvärderingssystemet tillämpats utvecklat ett 
system för att framställa samt internt kvalitetssäkra de själv-
värderingar som lämnas till Högskoleverket för bedömning. 
Vidare har utfallet av HSV:s utvärderingar på såväl LiU-nivå 
som nationell nivå följts i syfte att dra lärdom och ytterligare 
utveckla kvaliteten i fakultetens utbildningar.

En viktig del i arbetet med kvalitetssäkring av utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå har varit arbetet med den 
matris för granskning av och jämförelse mellan examensmål 
(uttryckta i högskoleförordningen) och lärandemål (uttryckta 
i kursplaner) som utarbetats. Genom arbetet med matrisen 
säkerställs att studenter som tar ut examen vid filosofiska 
fakulteten uppnår de examensmål som stipuleras för respek-
tive examen. Detta underlag har också kommit att utgöra en 
central utgångspunkt vid framställande av självvärderingar i 
HSV:s kvalitetsutvärderingar.

Under 2012 har arbetet fortskridit med att implementera 
beslutade åtgärder utifrån den handlingsplan som fastställdes 
med anledning av NSI 2010. Under året har en ny NSI genom-
förts vilket resulterat i att en ny handlingsplan fastställts av 

Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten. I handlingsplanen 
prioriteras tre områden, nämligen tydlighet, återkoppling samt 
studentinflytande.

UTBILDNINGSVETENSKAP. En viktig utgångspunkt för de lärar-
program som startade ht 2011 har varit att tydliggöra de olika 
programmens mål och verka för en hög måluppfyllelse. Tyd-
liga beställningar som på ett mer finmaskigt sätt preciserar 
programmens mål och innehåll – till exempel vad gäller 
lärarkompetens, kursledning, studentmedverkan, utvärde-
ring – har gjorts. Dessa beställningar bidrar till att tydliggöra 
utbildningarnas mål och kommer att ligga till grund för en 
fortlöpande kvalitetsuppföljning av utbildningsuppdragen. 

Även de progressionsdokument som finns för varje program 
är centrala i kvalitetsarbetet. I dessa pekas programövergri-
pande mål ut vad gäller didaktisk och vetenskaplig förmåga. 
Progressionsdokumenten ligger även till grund för kursplane-
skrivning inom alla kurser i de olika programmen. Därmed 
blir dessa dokument vägledande vad gäller såväl undervisning 
som examination.

Ett viktigt led i kvalitetsarbetet handlar också om informa-
tion och kommunikation. Den skriftliga kommunikationen 
till medverkande parter sker exempelvis genom beställnings-
dokument och progressionsdokument. Den muntliga kom-
munikationen sker via regelbundna möten med prefekter, 
studierektorer och ämnesansvariga. 

Vad gäller den verksamhetsförlagda utbildningen har en ny 
form av utvecklingsplaner och bedömningsformulär arbetats 
fram. Utvecklingsplanen fokuserar på dialog genom formativ 
bedömning medan bedömningsunderlaget är ett verktyg för 
summativ bedömning som grund för examination. Bedöm-
ningsformulären används för att bedöma tillämpade sociala 
och didaktiska förmågor under den verksamhetsförlagda 
utbildningen och kopplas direkt till kursplanens lärandemål.

FIG 5.1: Resultatet av HSV:s utvärderingar av lärosätenas grundutbildningar 2012.

Fig 5.1 HSV utvärderingar av lärosätenas grundutbildning
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Inom Yrkeslärarprogrammet bedrivs kvalitetsarbete vad 
gäller antagningsprocessen och bedömningen av de sökandes 
kvalificerade yrkeskunskaper. Här deltar LiU i ett nationellt 
samarbete med samtliga lärosäten som har rätt att utfärda 
yrkeslärarexamen. Arbetet leds av Malmö högskola. Utöver 
detta har LiU även ett fördjupat samarbete med fyra andra 
lärosäten vad gäller den praktiska hanteringen av bedömningen 
av yrkeskunskaperna. I detta senare samarbete är även repre-
sentanter från de aktuella branscherna delaktiga.

För Yrkeslärarprogrammet har under året även kvalitets-
säkring av examensmålen och kvalitetssäkring av processen 
för validering av VFU varit prioriterade områden. 

När det gäller Speciallärarprogrammet och Specialpeda-
gogprogrammet finns det ledningsgrupper som arbetar med 
innehåll och organisation för programmen så att de utgör en 
helhet som möjliggör progression. Programledningen bevakar 
också att en pedagogisk variation används när det gäller arbets-
sätt och arbetsformer i de ingående kurserna. Det finns även 
ett VFU-mentorsnätverk med seminarier och föreläsningar 
för att bidra till en hög kvalitet i handledningen. »Blended 
learning« har implementerats på båda programmen.

För Folkhögskollärarprogrammet kommer den utredning 
som regeringen tillsatt rörande folkhögskollärarexamen att få 
stor betydelse. Utredningen skall analysera folkhögskolornas 
behov av lärarkompetens, bedöma om det inom ramen för 
nuvarande folkhögskollärarexamen finns några behov som 
inte är tillgodosedda och som inte heller tillgodoses av övriga 
lärarexamina, och om sådana behov identifieras, lämna för-
slag på eventuella justeringar av examensbeskrivningen för 
folkhögskollärarexamen.

En alumnienkät som tagits fram av lärarutbildningskon-
ventet har sänts ut till de läraralumner som tog examen vid 
LiU 2008/09. Enkäten visar att 97 % av de som svarat har 
någon form av anställning och 95 % av dem har ett arbete 
som är relevant för deras utbildning.

HÄLSOUNIVERSITETET. Inom Hälsouniversitetet har arbetstera-
peut-, logoped-, och sjukgymnastutbildningarna utvärderats 
av Högskoleverket. Resultaten visar att arbetsterapeut- och 
logopedutbildningarna håller hög kvalitet, medan resultatet 
vad gäller sjukgymnastutbildningen ännu inte presenterats. 
Under 2012 har även arbete påbörjats som syftar till att förbe-
reda kommande omgångar i HSV:s utvärderingsserie.

Under 2012 har fakulteten arbetat med att kvalitetsut-
veckla kurs- och utbildningsplaner samt kompetensutveckla 
programansvariga och kursplaneförfattare vid fakulteten i 
hur lärandemål enligt Bolognamodellen blir begripliga för 
studenterna, examinerbara samt utvärderingsbara. Som ett led i 
utvecklingsarbetet med fakultetens kurs- och utbildningsplaner 
och för att tydliggöra progressionen mellan grund-, avancerad 
och forskarnivå kommer även kursplaner på alla nivåerna att 
granskas. Detta arbete kommer att fortgå under 2013.

Fakultetsstyrelsen beslutade under höstterminen om 
en handlingsplan utifrån resultatet av 2012 års NSI. Fem 
åtgärdsområden lyfts fram i handlingsplanen, nämligen a) 
undervisning och pedagogisk utveckling, b) externt förlagda 
utbildningsmoment (VFU), c) upplevd negativ stress, d) admi-
nistrativa elektroniska stödsystem samt e) internationalisering.

Under 2012 beslutade fakultetsstyrelsen att tillsätta en 
arbetsgrupp för en översyn av integrationsmomenten med 
interprofessionell utbildning inom Hälsouniversitetet. När 
en översyn av integrationsmomenten görs innebär det också 
att en generell förändring och utveckling av utbildningarnas 
pedagogik och uppläggning måste göras. 

Under 2011 påbörjades ett intensivt arbete vad gäller verk-
samhetsförlagd utbildning (VFU), ett arbete som fortgått under 
2012. Arbetet innebär att säkerställa och inventera avtal och att 
skapa en tydlig och strukturerad organisation samt att verka 
för att VFU-handledare ges möjlighet till kompetensutveckling 
och handledarutbildning.

Hälsouniversitetet har under 2012 fortsatt arbetet med att 
betona det problembaserade lärandet (PBL) för nya studenter 
och att ta fram nya patientscenarion för att stimulera PBL.

Vad gäller kompetensutveckling för lärare så har Peda-
gogiskt centrums seminarieserie under 2012 bland annat 
behandlat fullskalesimulering, studenters lärande med vir-
tuella patienter, upprättandet av en pedagogisk meritportfölj 
och lärares bemötande.

TEKNISKA HÖGSKOLAN. Kvalitetsarbetet har under året till stor del 
fokuserats på Högskoleverkets utvärderingar av utbildningar 
inom teknik- och naturvetenskap. Sammanlagt utvärderas 
46 utbildningar på grund- och avancerad nivå. Även om det 
egentliga arbetet med utvärderingen koncentreras till perioden 
från september till december har avsevärd tid dessförinnan 
ägnats åt planering och förberedelser inför utvärderingarna.

Under året har en alumnistudie genomförts av de alumner 
som tagit ut en examen under åren 2008–2009. Enkäten som 
var webbaserad gick ut till totalt ca 1 400 alumner där civilin-
genjörerna var den största gruppen (84 %). Svarsfrekvensen 
för civilingenjörerna var 42 %. Resultaten jämfördes med 
den tidigare enkäten till civilingenjörer med examen 2002, 
där svarsfrekvens var ca 53 %. Jämförelsen visade på en ökad 
positiv trend för nöjdheten med utbildningen. 

För exempelvis påståendet »Jag kände mig väl förberedd 
för arbetslivet efter avslutade studier«, ökade på en skala 1-5 
mätvärdet i genomsnitt för de olika programmen från 3,3 till 
3,9. En variation finns mellan 3,5-4,3 för de olika programmen. 
Det finns dock ett metodologiskt problem med de sjunkande 
svarsfrekvenserna. Ett alternativ till enkäter måste övervägas 
inför nästa alumnistudie. 

Resultatet av 2012 års NSI visar, liksom enkätresultatet 
från tidigare NSI:er 2008 och 2010, att Tekniska högskolans 
studenter är mycket nöjda med sitt liv som student. Man är 
särskilt nöjd med mottagningen vid studiernas början, man 
är beredd att rekommendera både Linköpings universitet och 
det egna programmet för andra studenter och man är stolt att 
studera vid LiU. Man tycker också att det är en god stämning 
på den egna utbildningen. Mindre nöjd är man med tillgång 
till lugna platser och platser för avkoppling samt platser för 
självstudier, studievägledningens tillgänglighet och informa-
tion/diskussion om studier och praktik utomlands. Några 
områden har blivit avsevärt bättre sedan NSI 2010. Framför 
allt gäller det tillgång till matplatser, mikrovågsugnar och 
(prisvärda) restauranger samt karriärvägledningen. Inga 
områden har blivit avsevärt sämre sedan 2010. Enkäten visar 
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att en anmärkningsvärt stor andel av de kvinnliga studenterna 
någon gång känt sig diskriminerade på grund av kön. Flera 
av ovanstående frågeområden ligger utanför fakultetens åt-
gärdsområde och fakultetens åtgärdsplan fokuserar därför tre 
områden: en fördjupad studie för att bättre förstå och åtgärda 
upplevd diskriminering, fortsatt arbete med att förbättra in-
formationen om utlandsstudier samt ökad tillgänglighet till 
fakultetens studievägledning. 

Kvalitetsarbete inom utbildning på forskarnivå
Under 2012 har rektor fattat beslut om inrättande av »nytt« 
Forum för utbildning på forskarnivå som ska vara en samver-
kansyta där för fakulteterna gemensamma frågeställningar kan 
behandlas och där även för universitetet som helhet angelägna 
områden rörande utbildning på forskarnivå kan diskuteras. 
Forumet kan sägas ha en rådgivande funktion till fakultets-
styrelser och områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap men 
också till rektors strategiska råd för utbildning (LRU). Forum 
för utbildning på forskarnivå leds av universitetets prorektor och 
består därutöver av fakulteternas och Utbildningsvetenskaps 
prodekaner för forskning, universitetets utbildningsdirektör 
samt tre forskarstuderande, en vardera från universitetets tre 
fakulteter.

Nedan ges exempel på det kvalitetsarbete som LiU genomför 
inom utbildning på forskarnivå. Mycket utgår från fakulte-
ternas arbete med att säkerställa kvaliteten samt utveckla de 
olika utbildningarna. 

FILOSOFISKA FAKULTETEN. Utöver de för Linköpings universitet 
gemensamma satsningarna såsom inrättandet av forskar-
studierektorer samt uppföljningar enligt resultaten från 
Nöjd Doktorand Index (NDI), bedriver fakulteten ett konti-
nuerligt kvalitetssäkringsarbete. I detta arbete ingår, utöver 
uppföljning av NDI:n, en årlig uppföljning av de individuella 
studieplanerna, i vilken större avvikelser uppmärksammas 
och följs upp av fakulteten, en kvantitativ beskrivning samt 
en kvalitativ självvärdering. 

I kvalitetssäkringens kvantitativa beskrivning ingår frågor 
om exempelvis antagning, genomströmning och aktivitetsgrad. 
Den kvalitativa självvärderingen utgörs av ett antal frågor som 
besvaras av respektive forskarutbildningsmiljöer. Frågorna 
berör forskarutbildningarnas samtliga delar såsom antagning, 
kurser, handledning, den individuella studieplanen, kursernas 
och examens relation till examensmålen, internationalisering 
och samverkan. Det samlade kvalitetsarbetet inom utbildning 
på forskarnivå hanteras av fakultetens forskarutbildnings-
nämnd och rapporteras till fakultetsstyrelsen.

UTBILDNINGSVETENSKAP. Kvalitetsarbete inom Utbildningsve-
tenskap bedrivs i huvudsak i tre olika sammanhang vad gäller 
utbildning på forskarnivå. 

Fakultetsledningen för årligen samtal med områdets forsk-
ningsmiljöer. Under dessa samtal är doktorandens situation 
en naturlig del när publiceringsstrategier, internationalisering 
och centrala framtidsfrågor diskuteras. Även frågor som rör 
genomströmning i utbildningen på forskarnivå behandlas.

Forskarutbildningsnämnden tar löpande upp aktuella 
frågor som rör utbildning på forskarnivå. Detta kan röra sig 

om planering av en doktoranddag, doktoranders villkor för 
medverkan i nämnder, en löpande kvalitetsdialog, diskussion 
kring villkor etc. Under det gånga året har särskild vikt lagts 
på avvikelser från den individuella studieplanen.

 Sedan några år tillbaka bedriver Utbildningsvetenskap 
också ett arbete med att skapa ökad tillgänglighet till de lagar 
och regler som styr utbildning på forskarnivå. Som en del i 
detta arbete har en hemsida konstruerats som kontinuerligt 
uppdateras.

HÄLSOUNIVERSITETET. Under året har Forsknings- och forskarut-
bildningsnämnden (FUN) arbetat med en ny version av regler 
för utbildning på forskarnivå samt därtill hörande allmän 
studieplan. Fakultetsstyrelsen fastställde båda dokumenten 
under hösten, och de gäller från och med 1 november 2012. 
I och med arbetet med regelverket har FUN:s ordförande 
återupptagit rutinen att ha regelbundna möten med det fasta 
betygskollegiet, för att därigenom få ett forum inom vilket 
frågor kring disputationer med mera kan diskuteras.

På varje institution finns en forskarutbildningsstudierektor 
(FUS) som är länken mellan institution och fakultet vad gäl-
ler utbildning på forskarnivå. FUS har regelbundna möten 
med bland annat FUN:s ordförande och sekreterare för att 
diskutera regler och annat, så att utbildningen på forskarnivå 
inom fakultetens tre institutioner utförs på ett likartat sätt.

I maj deltog representanter från FUN samt forskarut-
bildningsrektorer vid ett nationellt möte om utbildning på 
forskarnivå för de medicinska fakulteterna som Sahlgrenska 
akademin i Göteborg anordnade. Bland annat diskuterades 
införandet av anställning som doktorand som enda studiefi-
nansieringsform, vilket LiU har tillämpat sedan hösten 2011.

TEKNISKA HÖGSKOLAN. Kvalitetsfrågor är ett återkommande tema 
vid forskarutbildningsnämndens sammanträden och vid de 
möten som regelbundet hålls med forskarutbildningsstudierek-
torerna. Arbetet med de handlingsplaner som institutionerna 
upprättade efter NDI 2010 har fortskridit. Informationen till 
nyantagna doktorander har förbättrats och Studiehandboken 
för utbildning på forskarnivå har reviderats. Informationen 
om utbildning på forskarnivå på fakultetens webbsidor har 
förbättras och kompletterats, bland annat med information 
på engelska. Därmed har tillgängligheten till regelverk och 
annan information förbättrats för doktorander och handle-
dare. Riktlinjerna för opponent vid disputation har reviderats 
för att säkerställa att disputationsakten ger en bra grund för 
betygsnämndens ställningstagande. 

En genomgång av hur Högskoleförordningens lärandemål 
för utbildning på forskarnivå återspeglas och examineras i de 
olika utbildningsmomenten har inletts. Bland annat har detta 
diskuterats i möten med institutionernas forskarstudierektorer. 
Medvetenheten i organisationen om att aktivt arbeta i rela-
tion till dessa lärandemål samt att arbeta med kvalitetsfrågor 
som exempelvis regelbunden uppföljning av de individuella 
studieplanerna har ökat i och med att fler handledare har gått 
handledarkursen som arrangeras av Centrum för undervis-
ning och lärande.
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6. Hållbar utveckling

En hållbar utveckling innefattar en ekologisk, ekonomisk 
och social dimension. Nedan beskrivs den verksamhet som 
rör den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling vid 
Linköpings universitet.

Arbetet för en hållbar utveckling är en bärande del av 
universitetets verksamhet, inom såväl forskning, utbildning 
och samverkan som den egna miljöpåverkan. Universitetet 
är också del av en region med långt drivet miljöarbete. Detta 
tillsammans med det arbete som görs genom miljölednings-
system och SAMS (Samverkansorganisation med Landstinget 
i Östergötland kring Arbetsmiljö-, Miljö- och Säkerhetsfrågor) 
bidrar till att universitetets campusområden mycket väl kvali-
ficerar sig för beskrivningen Hållbara Campus.

Under 2012 deltog universitetet för andra året i den inter-
nationella UI Green Metric World University Ranking och 
kom på en tolfte plats av 215 deltagande universitet. Näst bästa 
svenska universitet var Göteborgs universitet på en 126:e plats. 
Anledningen till LiU:s höga ranking är bland annat flertalet 
framgångsrika miljö-/hållbarhetsforskningsavdelningar. Åtgär-
der som också bidragit till en hög placering i rankingen är det 
interna arbetet med energi- och klimatfrågor, avfallshantering, 
gratis buss mellan de tre campusområdena, ekologiskt och 
rättvisemärkt kaffe i automater och på caféer.

En stor del av Linköpings universitets miljöpåverkan 
bestäms av de tekniska system för värme och kyla som uni-
versitetet är en del av, av hyresvärdarnas miljöarbete och av 
kommunikationerna till och från universitetets campus. Linkö-
pings universitet är del av ett klimatanpassat och energieffektivt 
system för fjärrvärme och -kyla producerad i kraftvärmeverk 
med hög andel förnybart material. Universitetets hyresvärdar 
har i många år bedrivit arbete med att energieffektivisera 
byggnaderna LiU hyr. Till och från campusområdena kan 
man resa med biogasbussar eller spårvagnar med mycket låg 
klimatpåverkan eller lätt ta sig med cykel.

1. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Vid universitetet finns flera utbildningar som har direkt eller 
indirekt inriktning mot hållbar utveckling och miljöfrågor. 
Utbildningarna spänner över ett brett område, från nationell 
och internationell policy, över biologi, logistik och fysik, till 
affärsmöjligheter och entreprenörskap med hållbar utveckling 
som grundtema. 

Vid Tekniska högskolan finns civilingenjörsprogrammet 
Energi – Miljö – Management och masterprogrammen Eco-
logy and the Environment samt Energy and Environmental 
Engineering. Där finns även ett trettiotal kurser såsom Miljö-

anpassning av produkter, Hållbara logistiksystem, Uthålliga 
energisystem. 

Filosofiska fakulteten ansvarar för Miljövetarprogrammet 
samt för masterprogrammet Science for Sustainable Deve-
lopment. Hållbar utveckling är ett viktigt perspektiv inom 
Turismprogrammet. Där ingår både de sociala och ekologiska 
aspekterna. 

Utbildningsvetenskap ansvarar för masterprogrammen 
Miljö och utomhuspedagogik samt Environmental Education 
and Outdoor Life. Utbildningarna har en tydlig profilering mot 
lärande för hållbar utveckling där miljö, hälsa och lärande är 
tre stora inslag i programmen. 

Vid Hälsouniversitetet finns ingen grundutbildning med 
tydlig miljöinriktning. Däremot finns inslag i till exempel 
läkarutbildningen kring människors hälsa kopplad till miljö-
problem samt arbetsterapiprogrammet kring delaktighet och 
tillgänglighet ur ett ekologiskt perspektiv.

2. Forskning och utbildning på forskarnivå
Forskning inom miljöområdet bedrivs vid alla fakulteter. 
Utmärkande för Linköpings universitets miljöforskning är 
helhetssynen och systemtänkandet. Snarare än att angripa 
enskilda miljöproblem tittar forskarna på flöden mellan olika 
aktörer av material och energi och på hur restprodukter kan 
hanteras.

Miljöforskning vid Linköpings universitet
Vid ett flertal forskningsavdelningar och forskningscentra 
bedrivs miljörelaterad forskning. Nedan nämns de största 
avdelningarna och centra:

• Centrum för klimatpolitisk forskning (CSPR), Institu-
tionen för Tema, bedriver tvärvetenskaplig klimatforsk-
ning inom fyra områden: Anpassning och Sårbarhet, 
Klimatpolitik och Hållbar Utveckling, Markanvänd-
ning och Energi samt Kunskap och Kommunikation. 
CSPR-forskare från Tema Vatten har tillsammans fått 
anslag på 11 mkr från Formas och Energimyndigheten 
för perioden 2012–2016.

• Avdelningen för Industriell Miljöteknik, Institutionen 
för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), bedriver 
tvärvetenskaplig miljöforskning utifrån ett system-
perspektiv kring produkter, tjänster, organisationer 
och tekniska system. Avdelningen har under 2012 
lagt mycket resurser på arbetet med etableringen av 
ett nationellt Biogas Research Center (se nedan). Flera 
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forskningsprojekt som relaterar till miljöanpassning 
av produkter och tjänster har startat under året och en 
fältstudie, kopplad till forskningen om miljöteknikex-
port till megastäder, genomförts i Kairo.

• Tema Vatten i natur och samhälle, Institutionen för 
Tema, är en tvärvetenskaplig forsknings- och utbild-
ningsmiljö som bedriver miljöforskning och utbildning 
inom kompetensområdena miljöföroreningar, klimat-
förändringar samt resurser för hållbar utveckling. Un-
der 2012 har forskningsanslag beviljats från bland an-
nat Vetenskapsrådet och Formas. Miljön är även starkt 
involverad i det nyetablerade biogascentret vid LiU. 

• Vid Tema Teknik och social förändring, institutionen 
för Tema, bedrivs tvärvetenskaplig forskning och ut-
bildning kring hur människor skapar och använder 
teknik, samt om hur teknisk förändring vävs samman 
med kulturmönster, vardagsliv, politik och ekonomi. 
Hösten 2012 lanserades ett forskningsinitiativ med in-
riktning på grön humaniora och humanistisk-samhäll-
vetenskaplig metod. Under 2012 erhölls 11,6 mkr förde-
lade på tre projekt, varav två tillsammans med forskare 
på Tema Vatten. Dessa behandlar olika aspekter av håll-
bar utveckling i relation till climate geoengineering. 
Projektet löper över fem år, inkluderar universiteten 
i Oxford och Nottingham, och finansieras av Formas 
och Vetenskapsrådet. Tema T har även varit involverade 
i etableringen av biogascentrumet.

• Vid avdelningen för Energisystem, Institutionen för 
ekonomisk och industriell utveckling (IEI), finns tre 
huvudinriktningar: Nationella, regionala och kom-
munala energisystem, Industriella energisystem samt 
Byggnaden som energisystem. Målet med forskningen 
är att bidra till att utforma hållbara energisystem. 
Under året har forskningsmedel beviljats bland annat 
till projekt Östra Valla från Delegationen för Hållbara 
städer samt till forskningsprojekt kring renovering av 
miljonprogramsbyggnader (gemensam ansökan med 
institutionen för Tema).

• Arbets- och miljövetenskap, Institutionen för klinisk 
och experimentell medicin (IKE), arbetar bland annat 
med att utreda orsaker till arbetsmiljö- och miljörelate-
rad ohälsa hos enskilda personer och grupper. Exempel 
på forsknings- och utvecklingsprogram som bedrivs 
är Hälsoeffekter av små partiklar, Miljömedicinska 
problem i förorenade områden och Arbetsrelaterade 
luftvägsproblem.

• Forskarskolan Program Energisystem är ett samarbete 
mellan fem forskningsavdelningar vid fyra universitet 
och högskolor. Från Linköpings universitet medverkar 
Avdelningen för energisystem (IEI) och Tema teknik 
och social förändring. Det grundläggande målet är att 
utveckla ny kunskap som möjliggör långsiktig utveck-
ling mot hållbara och resurshushållande energisystem. 
Drygt femtio personer har tagit licentiat- eller doktors-
examen från forskarskolan. Program Energisystem 
firade under 2012 femtonårsjubileum.

• Forskarprogrammet Miljö och utomhuspedagogik 
med inriktning mot barns och ungdomars hälsa pågår 

i samarbete mellan Institutionen för beteendeveten-
skap (IBL), Nationellt centrum för utomhuspedagogik 
(NCU), Institutionen för klinisk och experimentell 
medicin (IKE) samt Institutionen för medicin och 
hälsa (IMH).

Fem av LiU:s största miljöforskningsavdelningar har tagit 
initiativ till ett bildande av excellenscentrum för miljö och 
hållbar utveckling, kallat LiU Expanding Sustainability.

Ett kompetenscentrum kring biogas, Biogas Research 
Center, har bildats vid universitetet. Genom ett nära samarbete 
mellan företag, organisationer och akademi tas ett helhets-
grepp på biogasutvecklingen. Budgeten för de första två åren 
ligger på 23 mkr. Energimyndigheten står för en tredjedel av 
finansieringen, resterande del finansieras av akademin, företag 
och organisationer.

Vetenskapliga konferenser under 2012 med hållbarhets-/
miljöfokus
Vid Linköpings universitet anordnas varje år ett flertal veten-
skapliga konferenser och större möten med fokus på hållbar 
utveckling och miljö. Nedan nämns ett par av de större 
konferenserna.

Avdelningen för industriell miljöteknik stod under 2012 
som värd för den årliga internationella konferensen Greening 
of Industry Network (GIN2012). Målet med konferensen är att 
skapa dialog mellan industri och akademin kring hållbarhet.

Miljöteknikmingel arrangerades av avdelningen för in-
dustriell miljöteknik och Cleantech Östergötland för sjunde 
året i januari 2012. Minglet skapar förutsättningar för företag, 
akademin och myndigheter att träffas och inspireras kring 
miljöteknik och affärsutveckling inom regionen.

3. Internt arbete med hållbar utveckling
Internt arbete inom ett flertal olika områden bidrar också till 
att göra universitetets campusområden mer hållbara. Linkö-
pings universitet köper miljömärkt el och arbetar tillsammans 
med hyresvärdarna för att minska energianvändningen. Av 
universitetets hyrbilar drivs två tredjedelar med alternativa 
bränslen. Ekologiskt och rättvisemärkt kaffe serveras på caféer 
och i kaffeautomaterna på campusområdena.

Linköpings universitet arbetar med miljöfrågor genom 
ett miljöledningssystem som innefattar hela verksamheten. 
Under 2012 genomfördes miljörevisioner vid Matematiska 
institutionen, Universitetsbiblioteket och Institutionen för 
Tema. Institutionerna har under året utsett interna miljöre-
visorer och Miljö- och säkerhetsuppdraget har utbildat dem.

Ett tvåårigt energieffektiviseringsprogram har drivits vid 
LiU, bland annat för att möta kraven i förordningen om ener-
gieffektiva åtgärder för myndigheter. Programmet avslutades 
under hösten 2012. Slutsatserna från programmet är bland 
annat att specificerad elmätning och analys av statistik är 
nödvändig, de generella områdena för elbesparing är belys-
ning, datorer, servrar och kopiatorer.

Universitetets miljöhemsidor har uppdaterats och omstruk-
turerats. En tydligare uppdelning har gjorts mellan den externa 
webben och den interna. Texter har uppdaterats, information 
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skrivits om och tydligare sidor har byggts ut om flertalet viktiga 
områden, som exempelvis miljörelaterade arrangemang och 
utmärkelser LiU har fått. 

Studenters miljöarbete
Studenternas sektioner kan bli miljödiplomerade enligt Gröna 
Sektioner. I maj 2012 diplomerades två nya sektioner. Totalt 
finns 13 sektioner som kan titulera sig Grön Sektion. Utöver 
Gröna Sektioner finns föreningen Navitas för miljö- och ener-
girelaterade studenter. LinTek arrangerar sedan 2009 årligen 
en Klimatvecka under höstterminen för att belysa klimatfrågor. 

Under 2012 inrättades ett miljöstöd för studenter. Stödet 
är avsett för studentföreningar vid LiU. Miljöstödet har delats 
ut vid tre tillfällen och bland annat delfinansierat marknads-
föringsmaterial, ekologiska t-shirts/tröjor och föreläsningar.

Laboratoriesäkerhet
Linköpings universitet har ett välutvecklat laboratoriesäker-
hetsarbete både på institutionsnivå och på central nivå, där 
mycket av arbetet bedrivs inom SAMS (se nedan).

Under 2012 utfördes ett omfattande arbete med att på 
samtliga campus implementera och driftsätta nya laborato-
rieavfallsrutiner. Syftet med de nya avfallsrutinerna är att ur 
arbetsmiljösynpunkt säkra hanteringen vid omhändertagning 
och transport och ur miljösynpunkt att hindra spridning av 
farliga ämnen till omgivande miljö.

Linköpings universitets miljömål 2011–2012
I februari 2011 togs ett beslut om universitetets miljömål för 
år 2011–2012. Dessa grundar sig på den miljöutredning som 
gjordes år 2010. Tre områden som prioriterats under tidspe-
rioden rör datorer, upphandling och tjänsteresor.

Universitetets miljömål för 2011–2012 var:

• energianvändningen från IT-utrustning vid LiU (exkl. 
Nationellt Superdator Centrum) ska minska,

• skadliga ämnen i LiU:s IT-utrustning ska fasas ut,
• andelen upphandlingar med miljökrav ska öka vid LiU,
• klimatpåverkan från tjänsteresor ska minska.

Samtliga institutioner och enheter har utifrån dess miljömål 
formulerat egna miljömål och miljöhandlingsplaner. Nya 
miljömål kommer att beslutas för perioden 2013–2015. Dessa 
miljömål är tydligare tidssatta och kvantifierbara, vilket 
bland annat kommer att underlätta uppföljning och ständiga 
förbättringar.

Institutioners och enheters miljöarbete
En uppföljning av institutioners och enheters miljöhand-
lingsplaner visar att det är stor spridning vad gäller åtgärder 
och genomförande av åtgärder under perioden. Flertalet 
institutioner/enheter har tydliga och verksamhetsanpassade 
åtgärder som till stor del genomförts med bra resultat, medan 
några institutioner/enheter formulerat generella åtgärder som 
är svårare att följa upp och utvärdera.

Under miljömålsperioden 2011–2012 har bland annat 
insatser gjorts för att begränsa klimatpåverkan från tjäns-
teresor. Åtgärder med bra resultat inom målet har varit att 
öka användningen av resfria möten, iordningställa mötes-
rum för resfria möten och utbildning inom användning av 
resfria möten. Ett annat miljömålsområde har varit effektiv 
naturresursanvändning och flera institutioner/enheter har 
arbetat för ökad avfallssortering. Institutioner med laborativ 
verksamhet har arbetat för en minskad miljöpåverkan från 
kemikalier och substitution av farliga ämnen. För att öka 
kunskapen om miljödimensionen av hållbar utveckling har 
flera institutioner/enheter genomfört informationstillfällen 
eller seminarier, upprättat och uppdaterat miljöinformation på 
respektive hemsida och informerat om det interna miljöarbetet 
vid arbetsplatsträffar.

Klimatkompensation vid flygresor
Under år 2011 inrättades en fond för klimatkompensation för 
flygresor. I början av år 2012 inkom till fonden ca 940 tkr för 
flygresor som gjorts under år 2011. Fonden finansieras genom 
att flygresor som bekostas av universitetet belastas med en 
klimatkompensationsavgift om 250 kronor per ton utsläppt 
koldioxid. Flygresor inom tjänsten står för ca 90 % av de 
koldioxidutsläpp som LiU:s tjänsteresor orsakar.

2012 var första året som pengar från fonden för klimatkom-
pensation delades ut till åtgärder som minskar universitetets 
energiförbrukning och klimatpåverkan. Tabell 6.1 visar projekt 
som beviljats medel ur fonden.

Resor som gjorts under 2012 kommer att beskattas på 
samma sätt som föregående år och dessa pengar betalas in 
till fonden i början av 2013.

I tabell 6.2 redovisas statistik över koldioxidutsläpp från 
tjänsteresor. Koldioxidutsläppen från flygresor har ökat under 

TAB 6.1 UTDELADE MEDEL UR FONDEN FÖR KLIMATKOMPENSATION 2012 (kr)

Projekt Beviljade medel
 

Elbilar, plug-in hybrider 2 st (UF) 360 000
Byte av pumpsystem (IEI) 170 000
Byte av labugnar (IEI) 50 000
Walk the Talk (UF) 140 000

TAB 6.2 STATISTIK ÖVER KOLDIOXIDUTSLÄPP FRÅN TJÄNSTERESOR

Kg CO2 totalt Kg CO2 / årsarbetskraft
2010 2011 2012 2010 2011 2012

 

Flygresor under 50 mil 239 935 121 698 150 740 69 34 41
Flygresor över 50 mil 3 146 537 3 228 225 3 583 574 907 902 980
Bilresor 242 233 222 610 206 065 70 62 56
Tågresor 10 11 9 0 0 0
Bussresor 2 084 2 208 1 701 0,6 0,6 0,5
Totalt LiU 3 630 799 3 574 752 3 942 089 1 047 999 1 078
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2012 jämfört med året innan, både vad gäller kortare flygresor 
(under 50 mil) och längre flygresor (över 50 mil). Fördelningen 
i körda kilometer med egen bil i tjänsten respektive LiU-bil är 
50/50. Däremot står de privata bilarna för 71 % av koldioxidut-
släppen och LiU-bilarna för 29 % (enligt Naturvårdsverkets 
schablon för privata bilar). Tågresor ger ett koldioxidutsläpp 
på 9 kg efter ca 4,3 miljoner åkta kilometer (att jämföra med 
flygresorna som ger 3 734 341 kg efter ca 31,1 miljoner åkta 
kilometer). Buss används inte i någon större utsträckning för 
längre tjänsteresor och ger ett relativt litet koldioxidutsläpp. 
Statistik för resor med campusbussar har inte kunnat sam-
manställas för 2012 då ett nytt avtal trädde i kraft efter som-
maren och installation av kortläsare i samtliga bussar dröjt. 

4. Samverkan för hållbar utveckling
I ett regionalt sammanhang medverkar Linköpings universitet 
till långsiktig uppbyggnad av kunskap på miljöområdet genom 
att samverka med såväl kommersiella som offentliga aktörer.

Universitetet har deltagit i planeringen av den nya linkö-
pingsstadsdelen Vallastaden, som kommer att ligga i anslutning 
till Campus Valla. Stadsdelen kommer bland annat att få en 
prägel av ekologisk och social hållbarhet och forskare inom 
dessa områden har medverkat vid ett antal workshops för att 
lyfta fram idéer och tankar. Även studenter har deltagit vid 
workshops och både forskare och studenter engageras i den 
fortsatta planeringsprocessen för den hållbara stadsdelen.

Representanter för Linköpings universitet ingår i styrelsen 
för CleanTech Östergötland, en affärsorienterad samverkansa-
rena för regionens aktörer inom miljöteknikområdet (se även 
kapitel 4. Samverkan).

Linköpings universitet är aktiv deltagare inom nätverket 
ECIU (European Consortium of Innovative Universities) och 
dess arbetsgrupp för hållbara campus. Under år 2012 har 
nätverket arbetat med att ta fram ett antal indikatorer för att 
kunna mäta och jämföra hållbarhetsarbetet vid universiteten 
samt delat erfarenheter och inspirerat varandra inom området. 

Universitetets arbete med laboratoriesäkerhetsfrågor samt 
med vissa frågor rörande brandskydd och avfallshantering 
bedrivs i ett nära samarbete med Landstinget i Östergötland. 
För laboratorieverksamheten gäller att de råd, rutiner och 
instruktioner som tas fram av SAMS arbetsgrupper omfattar 
hela LiU:s och landstingets verksamheter.
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7. Internationalisering

Internationalisering är som begrepp brett och består av flera 
olika former av verksamhet. Begreppet omfattar exempelvis 
mobilitet och internationella samarbeten och utbyten, men även 
publicering, internationalisering på hemmaplan, utveckling av 
lärosätets campusmiljö och integration av internationalisering 
i olika former av stödverksamhet vid lärosätet.

För Linköpings universitet är internationalisering först och 
främst en fråga om ökad kvalitet i utbildning och forskning. 
Internationella erfarenheter och perspektiv i undervisningen, 
närvaron av internationella studenter i undervisningsmiljön 
och på campus bidrar till en bättre utbildning och en rikare 
studentupplevelse. Inom forskningen är det tydligt att mer 
internationaliserade miljöer har ett större genomslag för sin 
forskning.

Internationalisering i sig bidrar också till att stärka konkur-
renskraften och förmågan att attrahera studenter, personal 
och resurser. Universitet mäts och värderas i internationella 
rankingar bland annat efter hur internationaliserade de är (i 
första hand andelen internationella medarbetare och andelen 
internationella studenter).

För att stärka universitetets internationalisering har under 
2012 ett nytt råd för strategisk internationalisering inrättats, 
en vicerektorsfunktion med ansvar för samverkan och inter-
nationalisering och en direktör för internationella relationer 
tillkommit. Under året har vidare ett arbete inletts med en ny 
strategisk internationaliseringsplan för 2013–2020.

Nätverk och strategiska samarbeten
Mycket av universitetets internationella kontakter sker i bilateral 
form forskare, forskargrupper, utbildningsprogram emellan. 
Men det finns också nätverk och strategiska samarbeten som 
är mer omfattande.

European Consortium of Innovative Universities, ECIU, 
är ett strategiskt nätverk av 11 europeiska och 3 associerade 
utomeuropeiska universitet. Det är universitet med en likar-
tad profil, av ungefär samma ålder, och som är kända som 
nyskapande och med en väl utvecklad samverkan med det 

omgivande samhället. Inom nätverket bedrivs ett arbete för 
att stärka medlemmarnas roll som pedagogiska förnyare, följa 
och påverka den europeiska högskole- och forskningspolitiken 
såsom den utformas i Bryssel, och att stärka medlemmarnas 
insatser inom innovation och entreprenörskap.

Nordic Center – Fudan University, Shanghai är en samlad 
nordisk satsning för att främja forskningssamarbeten och 
studentutbyten med ett av Kinas prestigeuniversitet.

Southern Africa – Nordic Centre, SANORD, är ett nätverk 
för ett 40-tal lärosäten i Norden och södra Afrika. Linköpings 
universitet, som har flera projekt pågående i området, blev 
medlem under 2012. 

Universitetet har ett mångårigt SIDA-stött samarbete 
med National University of Rwanda som syftar till kapaci-
tetsuppbyggnad och demokratifrämjande. Det omfattar i sin 
nuvarande form utbildning och forskarutbildning i matematik 
och pedagogik.

Linköpings universitet har sedan över 20 år ett samarbete 
med Moi University i Kenya. Det handlade ursprungligen om 
att bygga upp den medicinska fakulteten och dess läkarutbild-
ning vid Moi University, men har genom åren utvecklats och 
fördjupats. Idag är det en viktig möjlighet till utlandspraktik 
för studenter vid Hälsouniversitetet men ger också viktiga 
fortbildningsmöjligheter för yrkesverksamma läkare.

Samarbetet med Nanyang Technological University, NTU, i 
Singapore har fortsatt att utvecklas och fördjupas både när det 
gäller forskning, studentutbyte och övriga kontakter. NTU är 
det enskilda universitet som LiU idag har det mest omfattande 
studentutbytet med.

The Swedish-Brazilian Research and Innovation Centre, 
CISB, i Sao Paolo är en sammanslutning av lärosäten och in-
dustriföretag från de båda länderna. Övriga svenska lärosäten 
är Chalmers och KTH. LiU gick in som medlem 2012 med 
ambitionen att stärka forskningssamverkan och studentutbyte.

TAB 7.1 LÄRAR- OCH DOKTORANDUTBYTE INOM PROGRAM OCH AVTAL 2010–2012

2010 2011 2012
Inom EES Utanför EES Totalt Inom EES Utanför EES Totalt Inom EES Utanför EES Totalt
Ut In Ut In Ut In Ut In Ut In Ut In Ut In Ut In Ut In

 

Doktorander 13 17 14 24 27 41 22 21 21 29 43 50 10 26 9 36 19 62
Postdoktorer 2 15 3 16 5 31 5 8 7 19 12 27 5 8 4 16 9 24
Lärare 21 39 28 24 49 63 9 24 26 29 35 53 14 9 38 23 52 32

Uppgifterna för doktorander avser utbyten som omfattar minst två veckor. Uppgifterna för postdoktorer och lärare för 2010 och 2011 avser minst en månad och för 2012 minst två veckor.
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Internationell sampublicering, rekrytering och 
mobilitet bland lärare och övrig personal
Ett av de mest konkreta uttrycken för universitetets internatio-
nella samarbeten är den internationella sampubliceringen av 
vetenskapliga artiklar. Den ger också en god bild av med vilka 
länder och vilka lärosäten som LiU har en etablerad samverkan, 
se tabell 3.6 sidan 43.

Att USA, Tyskland och Storbritannien är de viktigaste 
samarbetsländerna bekräftas också av LiU-personalens res-
mönster, de är de vanligaste resmålen vid utrikes tjänsteresor.

Rekrytering av lärare och forskare med en internationell 
bakgrund är ett viktigt sätt att åstadkomma en internationell 
miljö vid universitetet. Av 208 nyrekryteringar till doktorand- 
och lärartjänster under 2012 hade 63 eller 30 % en internatio-

nell bakgrund (definierad som utländsk behörighetsgivande 
examen).

För att främja grundutbildningens internationalisering 
finns sedan flera år särskilda medel som kan sökas centralt. 
Stöd finns också via fakulteternas internationaliseringsnämn-
der. Intresset för att söka dessa medel har ökat markant under 
året och 2012 beviljades 94 resebidrag från centrala medel.

I tabell 7.1 på föregående sida visas det internationella lärar- 
och doktorandutbyte som omfattar mer än 2 veckor.

Studentmobilitet inom utbytesavtal
Linköpings universitet har drygt 800 utbytesavtal med närmare 
500 lärosäten, se figur 7.1. Under läsåret 2011/2012 tillkom avtal 
med 24 nya partneruniversitet 12 inom Europa och 12 utanför 

FIG 7.1: Antal länder, universitet, avtal 2009/2010–2011/2012.

7.1 Antal avtal, universitet, länder 2009/2010 - 2011/2012
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FIG 7.2: Studentmobilitet inom utbytesavtal 2005/2006–2011/2012.
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7.2 Studentmobilitet inom utbytesavtal 2009/2010 - 2011/2012
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TAB 7.2 NYA PARTNERUNIVERSITET 2012

Inom Europa Utom Europa
Lärosäte Land Lärosäte Land
 

Novia University of Applied Sciences, 
Vaasa

Finland Universidad Argentina de la Empresa 
(UADE), Buenos Aires

Argentina

ISC Paris – School of Management Frankrike University of Sydney Australien
Euromed Management – School of Ma-

nagement and Business, Marseille
Frankrike Universidad Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis
Brasilien

School of Higher education, Fine Art and 
Design, École supérieure des beaux-
arts Tours Angers Le Mans

Frankrike Georgia State University, Atlanta USA

Université de Caen Basse-Normandie Frankrike Memorial University of Newfound-
land, St. John's, Newfoundland and 
Labrador

Kanada

Université Pierre et Marie Curie, Paris 
Cedex 05

Frankrike University of Québec at  Montreal Kanada

Aristoteleo Panepistimio Thessalonikis Grekland Fudan University, Shanghai Kina
ISCTE – Lisbon University Institute Portugal Harbin Institute of Technology Kina
Southern Federal University, Rostov-

on-Don
Ryssland Hong Kong Baptist University (HKBU), 

Kowloon Tong
Kina 

University of Sheffield Storbritannien Hanyang University, Seoul Sydkorea
University of Ankara Turkiet KAIST, Yuseong, Daejeon Sydkorea
Universität Kassel Tyskland Universidad de la República, Monte-

video
Uruguay
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Europa (se tabell 7.2), samtidigt som det totala antalet avtal ökade 
med drygt 100. Det kan ses som en tydlig indikation på att fokus 
ligger på att bredda och fördjupa samarbetet med existerande 
partners. Av avtalen gäller 80 % lärosäten inom Europa, 9 % 
Asien, 6 % Nordamerika, 3 % Sydamerika, 2 % Oceanien.

Mobiliteten genom utbytesavtal har fortsatt att öka både vad 
det gäller inresande och utresande, se tabell 7.3 och figur 7.2. 
Det går fortfarande i stort sett två inresande på varje utresande, 
även om antalet utresande ökat något snabbare under det se-
naste läsåret. Av tabellen framgår vidare att ökningen av antalet 
utresande helt och hållet återfinns inom EU-programmen. 
Det är framförallt inom Tekniska högskolan som en kraftig 
ökning av antalet utresande kan noteras.

En viktig förklaring är ett ökat intresse för masterstudenter 
att göra Erasmuspraktik utomlands. Tekniska högskolan är 
också den fakultet som har den största gruppen inresande 
studenter och den största obalansen när det gäller in- och 
utresande, se figur 7.3. När det gäller utresande bör det vidare 
betonas att det inte finns någon samlad statistik över de som 
väljer att åka utanför gällande avtal, som så kallade free movers. 
Det är dock en uppfattning bland internationaliseringsansva-
riga att antalet studenter som väljer att åka utomlands som 
free movers ökar. 

De flesta utresande studenter väljer att åka på utbyte inom 
Europa (68 %). Till Asien åker 13 %, till Nordamerika åker 8 %, 
till Afrika 5 % och till övriga världsdelar 6 %. När det gäller 
inresande studenter är den europeiska dominansen ännu 
större, Europa 80 %, Asien 12 %, övriga under 10 procent. 
Tabell 7.4 visar vilka de populäraste länderna är för in- och 
utresande. Noterbart är att Singapore etablerat sig på femte 
plats både vad det gäller utresande och inresande studenter. 
Detta genom det väl utvecklade samarbetet med Nanyang 
Technological University. Sammantaget växer den organiserade 
utbytesverksamheten med tredje land inte minst när det gäller 
inresande, men med 182 utresande och 229 inresande är det 
utomeuropeiska utbytet väsentligt mer balanserat än det inom 
Europa (se tabell 7.5 på nästa sida). Lärar- och studentmobilitet inom 

lärarutbildningen
Den internationella dimensionen har fått en ökad betydelse i 
den nya lärarutbildningen och områdets internationaliserings-
verksamhet är under uppbyggnad. Linköpings universitet har 
också inrättat en ny internationell ingång till Ämneslärarpro-
grammet med inriktning mot gymnasieskolan, ämnesområ-
dena samhällskunskap eller matematik. 

Lärarmobiliteten inom området Utbildningsvetenskap 
har ökat. Inom ramen för regeringens moblitetssatsning har 
medel beviljats för lärarutbyte med Queensland Technological 
University, Beijing Union University, Institute of Adult Educa-
tion in Dar-es-salam samt universitet i Bolivia.

Erasmus preparatory visits har genomförts till bland annat 
Université de Pau, Frankrike samt Chester University för att 
planera nya samarbetsprojekt och bredda avtalen. 

Inom ramen för Linnaeus Palme har planeringsresor till 
Samarkand och Tasjkent genomförts.

Utöver den lärarmobilitet som redovisats i tabell 7.1 har även 
Utbildningsvetenskaps internationaliseringsnämnd beviljat ett 
tiotal ansökningar för bidrag till studieresor till bland annat 
Vancouver, Atlanta, Singapore, Etiopien och Australien samt FIG 7.3: Studentutbyte (inom program och avtal) per fakultet 2011/2012.

7.3 In och utresande, per fakultet
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TAB 7.3 STUDENTUTBYTE INOM EU-PROGRAM SAMT ÖVRIGA  
PROGRAM OCH AVTAL 2009/2010–2011/2012

2009/2010 2010/2011 2011/2012
 

EU-program Ut 293 308 371
In 882 872 896

Övriga program och avtal Ut 202 203 203
In 125 197 231

Totalt LiU Ut 495 511 574
In 1 007 1 069 1 127

varav
Filosofiska fakulteten Ut 209 247 237

In 274 298 344
Utbildningsvetenskap Ut 19 31 23

In 77 58 72
Hälsouniversitetet Ut 69 45 74

In 45 56 60
Tekniska högskolan Ut 198 188 240

In 611 657 651

EU-program innehåller uppgifter om Erasmus, Erasmus praktik och Comenius. Övriga pro-
gram och avtal innehåller uppgifter om Nordplus, Linnaeus-Palme, MFS och bilaterala avtal. I 
uppgifterna ingår ej: Erasmus Mundus, Erasmus IP eller Free Movers.

TAB 7.4 STÖRSTA UTBYTESLÄNDERNA 2011/2012

Plats Utresande studenter Inresande studenter
 

1 Tyskland 88 Tyskland 259
2 Frankrike 73 Frankrike 247
3 Spanien 56 Spanien 139
4 Storbritannien 34 Italien 38
5 Singapore 32 Singapore 37
6 USA 28 Österrike 35
7 Nederländerna 19 Turkiet 34
8 Österrike 18 USA 29
9 Kanada 18 Finland 24

10 Japan 17 Tjeckien 22
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för deltagande i nätverksmöten (ETEN).
Därutöver har ett 10-tal partneruniversitet besökts för 

diskussioner om breddade och fördjupade avtal.
Under läsåret 2011/2012 åkte dock något färre lärarstudenter 

på utbyte jämfört med föregående läsår (en minskning från 
31 till 23 studenter).

Förutsättningarna för betydligt fler lärarstudenter i interna-
tionellt utbyte och på internationellt förlagd VFU är dock goda.

Rekrytering av avgiftsskyldiga studenter
Linköpings universitet är det lärosäte som tappat flest interna-
tionella studenter i samband med införandet av studieavgifter 
för tredjelandsstudenter. Relativt sett finns det andra lärosäten 
som drabbats hårdare men med 770 färre inresande studen-
ter läsåret 2011/12 jämfört med året innan var det LiU som i 
absoluta tal noterade den största minskningen. Minskningen 
är mest påtaglig inom teknikområdet.

Hösten 2012 ökade antalet nybörjare på de internationella 
masterprogrammen från 185 året innan till 268. Det är dock de 
svenska och europeiska studenterna som ökat, antalet avgifts-
skyldiga studenter är kvar på en mycket låg nivå, 36 nybörjare 
hösten 2012 varav 15 fullbetalande och 21 stipendiater.

Tabell 7.6 visar antalet studieavgiftsskyldiga studenter 
fördelat på antal antagna och antal registrerade studenter. Av 
tabellen framgår också hur många som betalat full studieavgift 
och hur många som haft stipendier. Av tabellen framgår att 
relativt få av de antagna har registrerat sig.

Intresset för att läsa vid Linköpings universitet så som det 
tar sig uttryck i anmälnings- och ansökningssiffror är dock inte 
fullt så lågt. Inför ht 2012 var det 2 600 förstahandssökande 
till de internationella masterprogrammen. LiU antog 670 stu-
denter varav 260 avgiftsskyldiga. Utöver de 21 stipendiaterna 
var det av de senare alltså bara 15 eller ca 6 % av de antagna 
och studieavgiftsskyldiga som valde att betala studieavgiften 
och komma. Situationen är likartad vid flertalet lärosäten. 
Till en del kan säkert en förstärkt kommunikation och dialog 
med de sökande öka konverteringsgraden, men det är också 
uppenbart att det svenska centrala antagningssystemet, som 
fungerar utmärkt som sorteringsmekanism, inte är särskilt väl 

lämpat för antagning på en hårt konkurrensutsatt marknad.
Under 2012 har universitetet bedrivit en betydligt mer aktiv 

marknadsföring mot tredjelandsstudenter med rekryterings-
turnéer i bland annat Kina, Indien, Brasilien och Turkiet. Det 
är en verksamhet som fortfarande är under uppbyggnad. Det 
kommer att ta ytterligare några år innan den fullt ut har hittat 
formerna. Löpande pågår också en översyn av utbildningsut-
budet där den nya marknadssituation som avgifterna skapat 
är en av aspekterna att ta hänsyn till.

Inför ht 2011 reducerades antalet masterprogram till följd 
av införandet av studieavgifter. Detta som en följd av ett färre 
antal inresande studenter från tredje land.

Införandet av studieavgifter har vidare inneburit ett väsent-
ligt ökat administrativt arbete då avgiftsskyldigheten måste 
kontrolleras för alla studenter och betalningssystem etable-
ras. Linköpings universitet har under året haft en bättre och 
fördjupad dialog med Migrationsverket som också genomfört 
utbildning av antagningshandläggare vid LiU, allt i syfte att 
minimera problemen för inresande studenter.

Internationell alumniverksamhet
LiU:s alumner (tidigare studenter) finns idag på alla kon-
tinenter. Av de ca 20 000 (av totalt 90 000 alumner) som 
aktivt registrerat sig i universitetets alumnidatabas har 1 350 
en adress utomlands (se kartan, figur 7.4). Sedan 2011 drivs 
också en internationell alumniverksamhet för att fånga upp 
och bibehålla kontakten med de internationella studenter, 
både utbytesstudenter och masterstudenter som läst vid LiU. 
En aktiv och engagerad alumnigrupp är en betydande tillgång 
för universitetet, inte minst i ett studentrekryteringsperspektiv.

Vid utgången av 2012 fanns det 1 697 medlemmar från 88 
länder i den internationella alumniverksamheten. Tyskland, 
Frankrike och Kina har de största medlemsgrupperna.

Verksamheten befinner sig fortfarande i ett uppbyggnads-
skede och hade under 2012 en närmare 30-procentig tillväxt 
i medlemsantalet. Alumniträffar genomfördes bland annat i 
Kina, Indien och Turkiet.

Under året har en elektronisk enkät till de som tagit examen 
på LiU:s internationella masterprogram genomförts. Av de 
2 049 som tagit examen från de internationella programmen 
1998–2011 gick enkäten ut till närmare 800 som man har 
epostadress till. 276 av dessa, eller ca 35 %, bosatta i 54 länder, 
besvarade enkäten. 

Av de som svarade uppgav 23 % att de hade jobb innan 
examen, 73 % hade jobb inom ett halvår, 3 % uppgav att de 
var arbetslösa. Över 80 % uppgav att arbetet var på rätt (eller 
högre) kvalifikationsnivå i förhållande till utbildningen.

TAB 7.5 STUDENTUTBYTE UTANFÖR EES INOM PROGRAM OCH AVTAL 2009/2010–2011/2012

2009/2010 2010/2011 2011/2012
Verksamhetsområde Ut In Ut In Ut In
 

Filosofiska fakulteten 57 23 84 62 64 75
Utbildningsvetenskap 5 8 9 2 4 10

Hälsouniversitetet 45 10 23 22 35 24
Tekniska högskolan 84 114 81 125 79 120
Totalt LiU 191 155 197 211 182 229

I uppgifterna ingår ej Erasmus Mundus, Erasmus IP eller Free Movers.

TAB 7.6 AVGIFTSKYLDIGA STUDENTER HT 2011 och HT 2012

ht 2011 ht 2012
 

Antagna 160 260
Registrerade 39 36

varav studieavgiftsskyldiga utan stipendier 11 15
varav studieavgiftsskyldiga med stipendier 28 21
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79 personer av de som besvarade enkäten har gått vidare 
till forskarutbildning, flertalet i Sverige (48, varav 32 vid LiU) 
men en betydande grupp till lärosäten i andra länder, däribland 
USA, Kanada, Nederländerna, Schweiz och Kina. 

Överlag är alumnerna nöjda med sina erfarenheter från 
Linköpings universitet. 85 procent av de svarande sa sig vara 
beredda att rekommendera LiU till släkt och vänner.

Internationella studentbarometern
De internationella studenterna ger universitetet och studiemil-
jön vid Linköpings universitet ett mycket gott betyg.

I november-december 2011 deltog universitetet för andra 
året i rad i den internationella studentbarometern, ISB. Över 
200 000 internationella studenter vid 203 universitet i 16 län-
der deltog i undersökningen. Från Sverige deltog 13 lärosäten. 
Undersökningsresultaten förelåg i februari 2012. 

Barometern omfattar drygt 100-talet frågor om studier, 
studentliv, service, boende etc.

I den del som gäller studier och lärmiljö fick LiU på de allra 
flesta frågor ett mycket gott betyg, och det sammanfattande 
omdömet var det bästa av alla. På sex delfrågor fick LiU det 
högsta betyget av alla de 203 lärosätena, det gällde: studie-
platser, kvaliteten på laboratorier, It-support, miljövänlighet, 
transporter mellan campus och boendekvalitet.

Det finns några frågor där de svenska lärosätena generellt 
får låga poäng, det gäller också LiU. Det är frågor om arbets-
livskontakt och karriärstöd från lärarna, det gäller möjligheten 
att arbeta parallellt med studierna, att öppna bankkonto och 
det gäller kontakterna med svenska studenter.

Men det finns också en fråga som sammanfattar hela 
barometern där studenterna själva får väga in hur tungt de 

tycker olika faktorer väger: »Overall, how satisfied are you 
with all aspects of your University experience?« Här gav de 
internationella studenterna LiU det högsta betyget av alla!

FIG 7.4: Kartan visar aktiva alumner i LiU:s alumninätverk runt om i världen. Varje punkt motsvarar minst en alumn. 
Källa: Alumninätverkets databas.
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8. Jämställdhet

Jämställdhet är en del av området »lika villkor« och omfattar 
såväl anställda och studenter som själva verksamheten. För 
att nå målet lika villkor arbetar Linköpings universitet med 
jämställdhet och genus, etnisk och religiös mångfald, tillgäng-
lighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, 
sexuellt likaberättigande samt för likvärdig behandling oavsett 
ålder eller könsöverskridande identitet/uttryck. Arbetet gäller 
även övrig kränkande särbehandling. Det förebyggande arbetet 
sker både centralt och på institutioner och andra enheter. Vid 
LiU finns en Strategigrupp för lika villkor och fyra resursgrup-
per, varav en för jämställdhet.

1. Arbetet för lika villkor – åtgärder för att 
främja jämställdhet och mångfald
Lika villkor utgör en del av universitetets systematiska ar-
betsmiljö- och kvalitetsarbete. Detta innebär bland annat att 
institutioner och andra enheter skall upprätta treåriga lokala 
handlingsplaner för lika villkor. Handlingsplanerna revideras 
en gång per år. Stöddokument för det lokala arbetet finns på 
www.liu.se/likavillkor/stod.

Under 2012 har lika villkor ingått i bland annat chefs-
utbildningar, pedagogiska utbildningar, utbildningar för 

studentkårstyrelser samt i utbildningar för internationella 
masterstudenter, nyanställda och fadderutbildning. Riktad 
utbildning inom Kompetensbaserad rekrytering, arbete med 
Medarbetarskap i arbetsgrupper och en nationell konferens 
om jämställdhet är exempel på andra insatser som genomförts. 
Under 2012 har genomförda utbildningsinsatser nått ca 600 
anställda och ca 1 600 studenter. 

Medel för integrering av lika villkor i verksamheten an-
vändes under 2012 till fyra olika insatser: bearbetning av 
filosofiämnets litteraturlistor ur ett jämställdhetsperspektiv, 
förändringsarbete beträffande lika villkor bland sjuksköterske-
programmets personalgrupp, arbete med integrering av lika 
villkor i samband med utbildning av studenter som medverkar 
i undervisning vid Matematiska institutionen samt arbete 
med ökad kunskap för studenter om hur man söker hjälp vid 
psykosocial ohälsa.

Med syfte att underlätta tillgängligheten arbetar LiU med 
att beskriva universitetets byggnader för att synskadade lättare 
ska hitta. 

För fullständig uppföljning av arbetet med lika villkor se 
www.liu.se/likavillkor/policy.

Genuslektorer
Vid LiU har arbetet med att integrera genusperspektiv i ut-
bildningen på grundnivå och avancerad nivå pågått i flera år. 
Sedan 2005 finns genuslektorer på varje fakultet, som inom 
ramen för ca 25 % av sin anställning långsiktigt arbetar för 
att öka medvetenheten och kunskapen om genusperspektiv i 
grundutbildning och utbildning på forskarnivå. I uppdraget 
ingår att utveckla pedagogiska modeller för bestående arbete 
med jämställdhets- och genusaspekter.

Genuslektorerna arbetar dels för sin egen fakultet, dels 
genomför de vissa gemensamma aktiviteter. De är aktiva även 
på nationell och internationell nivå.

2. Åtgärder för jämnare könsfördelning inom 
utbildningen
Arbetet för jämnare könsfördelning redovisas nedan för varje 
verksamhetsområde både vad gäller utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå.

Av tabell 8.1 på nästa sida framgår fördelningen kvinnor-
män bland helårsstudenter vid LiU åren 2010–2012. Figur 8.1 
visar andelen kvinnor och män av antalet helårsstudenter dels 
för Linköpings universitet totalt dels per verksamhetsområde 
vid LiU under 2003–2012.

FIG 8.1: Andel kvinnor och män av antalet helårsstudenter, totalt 
och per verksamhetsområde 2003–2012.
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Fig 8.1 Andel kvinnor och män av antalet helårsstudenter, totalt och per verksamhetsområde 2003-2012
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FILOSOFISKA FAKULTETEN. Inom den Filosofiska fakulteten är, 
totalt sett, könsfördelningen fortsatt relativt jämn med cirka 
60 % kvinnor och ca 40 % män. Könsfördelningen varierar 
dock mellan olika program och kurser. Därför fortsätter arbetet 
på program och kurser för att skapa en jämnare könsfördel-
ning. Genuslektorernas arbete är därför även fortsättningsvis 
ett viktigt instrument i detta sammanhang. 

Könsfördelningen inom humanistisk-samhällsvetenskap-
ligt vetenskapsområde (Filosofiska fakulteten och Utbildnings-
vetenskap) överensstämmer i stort sett med den som finns 
inom grundutbildningen (se tabell 8.2).

Fakultetens genuslektor har under innevarande år lagt extra 
fokus på det externa arbetet genom att delta eller medverka i 
ett flertal konferenser där jämställdhet och genusintegrering i 
högskolan stått i fokus. Fakultetsspecifika studier som handlar 
om kön och karriär har presenterats. Vid den internationella 
konferensen »7th European Conference on Gender Equality 
in Higher Education« i Bergen höll genuslektorn tillsammans 
med LiU-representanter för Lika villkor och Forum för genus-
vetenskap och jämställdhet en workshop. I den presenterades 
det övergripande arbetet med genus, jämställdhet och lika 
villkor vid Linköpings universitet.

Genuslektorn har också fortsatt samarbetet med Socionom-
programmet och Psykologprogrammet. En halvdags workshop 
har planerats tillsammans med det sistnämnda programmet.

På forskarutbildningsnivå har genuslektorn i likhet med 
tidigare år genomfört utbildningsinsatser på kursen »Karriär-
planering för doktorander« liksom på den fakultetsspecifika 
delen av den CUL-ledda kursen i forskarhandledning.

UTBILDNINGSVETENSKAP. Inom Utbildningsvetenskap är köns-
fördelningen mer ojämn med ca 75 % kvinnor och ca 25 % 
män. Skillnader finns dock mellan olika lärarutbildningar 
och olika inriktningar inom lärarutbildningen.

Förskollärarutbildningen har en fördelning på 97 % kvin-
nor och 3 % män, medan könsfördelningen är jämnare för 
Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem (57 % 
kvinnor och 43 % män) och för Ämneslärarprogrammet med 
inriktning mot gymnasieskolan med ingångsämne engelska 
(43 % kvinnor och 57 % män).

Genuslektorn har arbetat med frågor om segregering 
mellan män och kvinnor i olika delar av lärarutbildningen 

och granskat integrationen av genusperspektivet i de nya lä-
rarprogrammens utbildningsvetenskapliga kärna. I december 
arrangerades ett nätverksmöte för att utbyta erfarenheter med 
andra högskolor kring arbetet med jämställdhet och genus i 
lärarutbildningarna.

Utbildningen på forskarnivå inom Utbildningsvetenskap 
beaktar universitetets riktlinjer för lika villkor. Ungefär två 
tredjedelar av såväl aktiva som antagna doktorander är kvin-
nor. Arbetet för att nå en ökad jämställdhet i utbildningen 
på forskarnivå sker på olika sätt. Vid rekrytering beaktas det 
genom att betona vikten av en bred rekrytering. 

Antalet nyantagna doktorander är lågt inom Utbildningsve-
tenskap varför möjligheterna att nå en breddad rekrytering är 
relativt begränsade. Av detta skäl är andra åtgärder för att öka 
jämställdhet viktiga att utveckla. Ett exempel utgör Institutio-
nen för beteendevetenskap som beslutat att varje doktorand 
ska ha en kvinnlig och en manlig handledare.

TAB 8.1 ANDEL KVINNOR OCH MÄN AV ANTALET HELÅRSSTUDENTER INOM GRUNDUTBILDNINGEN 2010–2012

2010 2011 2012
Verksamhetsområde Kv % Män % Totalt Kv % Män % Totalt Kv % Män % Totalt
 

Filosofiska fakulteten 61 39 6 594 61 39 6 019 61 39 6 034
Utbildningsvetenskap 74 26 2 585 73 27 2 404 74 26 2 381
Hälsouniversitetet 73 27 2 553 71 29 2 623 72 28 2 662

varav Läkarutbildning 52 48 792 52 48 851 54 46 863
Vårdutbildning 1 84 16 1 245 82 18 1 264 82 18 1 279

Tekniska högskolan 26 74 7 178 27 73 7 070 29 71 6 774
varav Civilingenjörsutbildning 23 77 3 774 25 75 3 855 27 73 4 048

Högskoleingenjörsutbildning 17 83 643 15 85 702 16 84 734
Matematisk-naturvetenskaplig utb. 42 58 314 40 60 349 40 60 365

Totalt LiU 2 51 49 18 910 51 49 18 116 52 48 17 850

1. Avser sjuksköterskeutbildning, sjukgymnastutbildning och arbetsterapeututbildning.
2. Inklusive utbildning med särskild statlig finansiering, men exklusive uppdragsutbildning.
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Fig 8.2 Andel kvinnor och män av antalet aktiva forskarstuderande, totalt och per vetenskapsområde 2003-2012
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HÄLSOUNIVERSITETET. Under 2012 utgjordes totalt 72 % av antalet 
helårsstudenter vid Hälsouniversitetet av kvinnor och 28 % av 
män. Trots den höga andelen kvinnor är det en liten minsk-
ning jämfört med 2003 (se figur 8.1 på föregående uppslag).

Andelen kvinnor/män skiljer sig mellan utbildningspro-
grammen. Könsfördelningen är relativt jämn på läkarutbild-
ningen. På övriga program är en majoritet av de studerande 
kvinnor.

De åtgärder som fakulteten har vidtagit för en jämnare 
könsfördelning är bland annat att säkerställa ett könsneu-
tralt informationsmaterial. Hälsouniversitetet ser vikten av 
manliga förebilder, inte enbart i rekryteringssammanhang 
utan även i utbildningsprogram, inte minst i samband med 
verksamhetsförlagd utbildning.

Under perioden 2010–2012 har ett arbete med att integrera 
genusperspektiv i form och innehåll i grundutbildningarna 
pågått. Ansvarig för detta arbete har varit genuslektorn vid HU.

Andelen kvinnor och män i utbildningen på forskarnivå 
uppgick under 2012 till 63 % respektive 37 %. Denna relation 
har i stort sett varit rådande sedan 2003 (se figur 8.2). Köns-
fördelningen varierar mellan olika ämnen, fortfarande med 
stor dominans av kvinnor inom omvårdnad. 

Bland de 2012 nyantagna forskarstuderande var 59 % 
kvinnor och 41 % män.

Under 2012 har genuslektorn vid Hälsouniversitetet bland 
annat genomfört fyra forskarutbildningskurser i genus och 
medicin, skrivit två rapporter om genusintegrering på HU, 
gjort en femårsuppföljning på samtliga program och en 
om läkarprogrammet, varit med och ordnat två nationella 
konferenser och medverkat vid en europeisk konferens. Rap-
porten om genusintegrering på läkarprogrammet är tänkt att 
användas som utgångspunkt för framtida evalueringar av den 
nysatsning som påbörjats under 2012.

TEKNISKA HÖGSKOLAN. Totalt utgjordes 27 % av de studerande 
på civilingenjörsutbildningen år 2012 av kvinnor och 73 % 
av män. Av de studerande på högskoleingenjörsutbildningen 
år 2012 var 16 % kvinnor och 84 % män. På de matematisk-
naturvetenskapliga kandidatutbildningarna var motsvarande 
andelar 40 % kvinnor och 60 % män (se tabell 8.1).

Tekniska högskolan har under 2012 fortsatt sitt långsiktiga 
arbete för att främja rekrytering av kvinnliga studenter. Inom 

projektet Quintek togs till exempel 120 kvinnliga gymna-
sieelever i årskurs 2 och 3 på NV- och T-program i regionen 
emot för att under tre dagar få se hur det är att studera på en 
teknisk högskola, få information om vad man kan arbeta med 
efter utbildningen och möta kvinnliga förebilder bland såväl 
ingenjörer som forskare. Flera projekt genomförs med målet att 
ge flickor i gymnasiet en personlig upplevelse av teknikstudier 
och träffa studenter på programmen.

För att ytterligare öka basen för rekrytering till tekniska 
utbildningar har Tekniska högskolan under 2012 genom-
fört ett pilotprojekt som syftar till att identifiera frågor av 
betydelse för breddad rekrytering i närregionen. Tekniska 
högskolan fortsätter även arbetet med att bredda förståelsen 
av teknikanvändning och teknikutveckling samt att utveckla 
sina utbildningsprogram för att skapa ett intresse för teknisk 
utbildning inom bredare grupper i samhället. Flera av de 
civilingenjörsutbildningar som har startats de senaste åren 
har också framgångsrikt lockat kvinnliga studerande. Av dem 
som antogs till civilingenjörsprogrammen Medicinsk teknik, 
Energi – miljö – management samt Design och produktut-
veckling hösten 2012 var över 50 % kvinnor.

Av de aktiva studerande på forskarnivå utgjorde år 2012 
andelen kvinnor 28 % och män 72 %, en fördelning som varit 
ungefär densamma under de senaste tre åren (se tabell 8.2). I 
jämförelse med 2003 är detta en ökning då andelen kvinnor 
utgjorde drygt 20 %. Av de nyantagna till utbildning på fors-
karnivå var 25 % kvinnor och 75 % män under 2012, jämfört 
med en något högre andel kvinnor de närmast föregående åren.

Som behörighetsgivande utbildning för antagning till 
studier på forskarnivå krävs i de flesta ämnena vid Tekniska 
högskolan en utbildning med teknikinnehåll: civilingen-
jörsexamen, teknologie master eller motsvarande. Då dessa 
utbildningar har ett överskott av manliga studerande ger det 
också ett motsvarande utfall vid rekrytering till studier på nästa 
nivå. Obalansen är möjlig att jämna ut endast om rekryteringen 
till utbildning på grundnivå och avancerad nivå förändras.

Karriärvägar och förebilder inom och utom universitetsvärl-
den är viktiga för att väcka intresse för utbildning på forskar-
nivå. Inom Tekniska högskolan ges sedan 2007 ett ekonomiskt 
forskningsstöd under en treårsperiod till nyblivna kvinnliga 
docenter. Detta innebär att andelen kvinnor av de nyutnämnda 
docenterna utgjorde 21 % under perioden 2008–2012, vilket 

TAB 8.2 ANDEL KVINNOR OCH MÄN AV AKTIVA OCH NYANTAGNA FORSKARSTUDERANDE 2010–2012

Vetenskapsområde
2010 2011 2012

Kv % Män % Totalt Kv % Män % Totalt Kv % Män % Totalt
 

Aktiva forskarstuderande
Humanistisk-samhällsvetenskapligt 64 36 265 63 37 286 63 37 320
Medicinskt 62 38 411 64 36 415 63 37 406
Tekniskt 30 70 612 29 71 638 28 72 641
Totalt LiU 47 53 1 288 47 53 1 339 47 53 1 367

Nyantagna forskarstuderande
Humanistisk-samhällsvetenskapligt 72 28 46 60 40 60 67 33 58
Medicinskt 76 24 72 70 30 66 59 41 68
Tekniskt 29 71 148 29 71 102 25 75 96
Totalt LiU 49 51 266 49 51 228 46 54 222

Med nyantagna forskarstuderande avses summan av antagna till licentiat- respektive doktorsexamen.
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kan jämföras med 9 % under perioden 2004–2006.
Genuslektorn har bland annat arbetat med breddad re-

krytering till fakultetens utbildningar. Representanter från 
gymnasieskolorna i Norrköping har inbjudits för samtal kring 
de sjunkande övergångstalen till högskolestudier. Tekniska 
högskolan fortsätter driva en målmedveten strategi för att 
öka antalet kvinnliga docenter och har deltagit i ett nationellt 
samarbete med andra tekniska högskolor för att integrera 
genusfrågor i tekniska utbildningar.

3. Personalen
Insatserna för jämställdhet avseende personal ansluter till 
Linköpings universitets samlade arbete för lika villkor.

De personalrekryteringar som sker vid universitetet på 
grund av generationsskiftet de närmaste åren kan komma 
att leda till en annan könsfördelning. Tendensen till en något 
jämnare könsfördelning inom kärnkompetensen syns i figur 
8.3, som visar utvecklingen över en tioårsperiod.

Under 2012 har universitetet rekryterat och befordrat 
sju kvinnor (28 %) till anställning som professor (se tabell 
8.3). Under 2012 har universitetet rekryterat och befordrat 
69 personer till universitetslektor. Av dessa var 27 kvinnor 
(39 %) och 42 män (61 %). Under den tioårsperiod som det 
har varit möjligt att via befordran få anställning som profes-
sor respektive universitetslektor har 201 universitetslektorer 
befordrats till professor (50 kvinnor (25 %) och 151 män (75 %) 
och 181 universitetsadjunkter och forskarassistenter befordrats 
till universitetslektor (93 kvinnor (51 %) och 88 män (49 %)).

Antalet rekryterade och befordrade universitetslektorer, 
juniora universitetslektorer och forskarassistenter/biträdande 
universitetslektorer framgår av tabell 8.4. Under perioden 
2010–2012 var den genomsnittliga andelen kvinnor ca 40 %.

Ledande befattningar
På universitetets ledande befattningar var under 2012 andelen 
kvinnor 32 % och andelen män 68 %. Rektor och prorektor var 
kvinnor medan vicerektor och universitetsdirektör var män. 
Av universitetets fyra dekaner var en kvinna och tre män och 
bland de 14 prefekterna var fyra kvinnor och 10 män. 

För att hålla frågor om kvinnors ledarskap aktuellt deltar 
chefer vid universitetet i SUHF:s ledarskapsseminarium med 
fokus på kvinnliga akademiska ledare.
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Fig 8.3 Andel kvinnor och män av antal anställda inom kärnkompetens och stödkompetens och totalt 2003-2012
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FIG 8.3: Andel kvinnor och män av antal anställda inom kärnkom-
petens och stödkompetens och totalt 2003–2012.
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TAB 8.3 REKRYTERADE OCH BEFORDRADE PROFESSORER PER VETENSKAPSOMRÅDE 2010–2012

2010 2011 2012
Vetenskapsområde Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot
 

Hum-sam 2 3 5 7 8 15 3 8 11
Medicinskt 2 8 10 1 8 9 4 3 7
Tekniskt 5 10 15 2 7 9 7 7
Totalt LiU 9 21 30 10 23 33 7 18 25

Rekryteringsmål för professorer: Under 2012-2015 ska minst 36 % av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas rekryterade  
professorer, befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer. Antalet rekryterade gästprofessorer under 2012  
var 8, varav 3 kvinnor. Sammanlagt var andelen nyrekryterade kvinnliga professorer under 2012 30 %.

TAB 8.4 REKRYTERADE OCH BEFORDRADE UNIVERSITETSLEKTORER OCH JUNIORA UNIVERSITETSLEKTORER,  
BITRÄDANDE LEKTORER, FORSKARASSISTENTER PER VETENSKAPSOMRÅDE 2010–2012

2010 2011 2012
Vetenskapsområde Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot
 

Hum-sam
Universitetslektorer 12 12 24 23 16 39 20 13 33
Juniora universitetslektorer 2 1 3
Forskarassistenter/bitr. univ. lektorer 4 1 5 6 4 10 5 1 6

Medicinskt
Universitetslektorer 5 6 11 8 4 12 2 1 3
Juniora universitetslektorer 3 3
Forskarassistenter/bitr. univ. lektorer 2 2 4 3 3 6 1 1

Tekniskt
Universitetslektorer 6 22 28 6 20 26 5 28 33
Juniora universitetslektorer 1 4 5
Forskarassistenter/bitr. univ. lektorer 2 13 15 6 29 35 1 1

Totalt LiU
Universitetslektorer 23 40 63 37 40 77 27 42 69
Juniora universitetslektorer 3 8 11
Forskarassistenter/bitr. univ. lektorer 8 16 24 15 36 51 5 3 8

Juniora universitetslektorer och biträdande universitetslektorer är nya befattningar vid LiU fr o m 2012.
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9. Personal

Rekrytering av personal är en av universitetets mest strategiska 
uppgifter. Under 2012 ökade antalet anställda i jämförelse med 
2011, särskilt inom kategorin kärnkompetens, men den fram-
tida rekryteringen behöver öka ytterligare både beroende på 
en expansion av verksamheten och att anställda går i pension. 
Nedan beskrivs utvecklingen av antalet anställda mer i detalj 
liksom universitetets arbete med kompetensförsörjning. Vidare 
redovisas uppgifter om de anställdas sjukfrånvaro.

1. Universitetets anställda i siffror
I december 2012 hade universitetet 3 935 anställda, vilket 
omräknat motsvarar 3 655 årsarbetare. Detta är en ökning 
jämfört med 2011 med 63 personer, motsvarande 76 årsarbe-
tare. Efter ett antal år med personalminskningar (2004: 79 
personer, 2005: 58 personer, 2006: 20 personer och 2007: 29 

personer) ökade antalet anställda under 2009 (97 personer). 
Antalet anställda har fortsatt att öka under 2010 (215 personer), 
2011 (93 personer) och 2012 (63 personer).

Av det totala antalet årsarbetare (3 655, se tabell 9.1) utgjorde 
antalet tillsvidareanställningar 2 207 medan antalet anställ-
ningar som var tidsbegränsade uppgick till 1 448.

Kategorin kärnkompetens (lärare och doktorander m fl) har 
ökat med 43 årsarbetare sedan 2011. Ökningen är huvudsakli-
gen att hänföra till att antalet doktorander med flera ökat med 
30 årsarbetare. Kategorin stödkompetens (administrativ perso-
nal, teknisk personal, bibliotekspersonal och övriga) har ökat 
med 33 årsarbetare. Förutom löner till tillsvidareanställda och 
tidsbegränsat anställda betalade LiU under 2012 ut 36,6 mkr 
som arvoden till tillfälligt anställda och som timarvoden. (För 
2011 var motsvarande belopp 37,9 mkr.)

TAB 9.1 TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA 2010–2012 (årsarbetare)

2010 2011 2012
Totalt andel 

kvinnor %
andel 

män %
Totalt andel 

kvinnor %
andel 

män %
Totalt andel 

kvinnor %
andel 

män %
 

KÄRNKOMPETENS
Lärare
Professorer, adj. professorer 336 20 80 318 20 80 315 19 81
Universitetslektorer, adj. universitetslektorer 542 42 58 584 43 57 620 43 57
Universitetsadjunkter, adj. universitetsadjunkter 267 54 46 267 55 45 280 54 46
Juniora univ. lektorer, bitr. lektorer, forskarassistenter 128 41 59 150 36 64 132 29 71
Postdoktorer 138 37 63 133 39 61 129 42 58
Gästlärare 83 53 47 57 47 53 47 43 57

Summa lärare 1 494 39 61 1 509 39 61 1 522 39 61

Doktorander m fl
Doktorandanställda 688 45 55 744 47 53 768 45 55
Assistenter med utbildningsbidrag 7 71 29
Forskningsassistenter 33 39 61 38 34 66 44 51 49

Summa doktorander m fl 728 45 55 782 46 54 812 45 55

Summa kärnkompetens 2 222 41 59 2 291 42 58 2 334 41 59

STÖDKOMPETENS
Teknisk och administrativ personal
Administrativ personal 700 82 18 716 81 19 725 83 17
Bibliotekspersonal 79 72 28 85 72 28 84 71 29
Teknisk personal 409 41 59 424 43 57 452 42 58
Övriga 59 44 56 63 33 67 60 36 64

Summa stödkompetens 1 247 66 34 1 288 66 34 1 321 66 34

Totalt LiU 3 469 50 50 3 579 50 50 3 655 50 50
I antalet professorer ingår inte de som fortsätter sin anställning efter uppnådd pensionsålder. Juniora universitetslektorer och biträdande universitetslektorer är nya befattningar vid LiU fr o m 2012.  
Rubriken »Annan undervisande och forskande personal« betecknas fr o m 2012 »Doktorander m fl«.
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Fördelning på kategori och verksamhetsområde
Universitetets personal utgörs till 64 % av kärnkompetens 
och till 36 % av stödkompetens.

Fördelning på kön och ålder
Av det totala antalet årsarbetare är 50 % kvinnor och 50 % 
män. I kategorin kärnkompetens är 41 % kvinnor och 59 % 
män. Bland professorerna är andelen kvinnor 19 % och andelen 
män 81 %. I kategorin stödkompetens är 66 % kvinnor och 
34 % män (se tabell 9.1 på föregående sida).

Om antalet anställningar betraktas är drygt hälften av 

universitetets anställda (57 %) 45 år eller yngre (se tabell 9.2). 
Gruppen 56 år eller äldre utgör 21 %. Kategorin 35 år och yngre 
utgörs huvudsakligen av doktorander och postdoktorer, medan 
ålderskategorin 56 år och äldre huvudsakligen utgörs av lärare.

Medelåldern för universitetets personal är 43 år. Medelål-
dern för kärnkompetens är 42 år (42 år för kvinnor och 42 
år för män) och för stödkompetens 44 år (46 år för kvinnor 
och 43 år för män).

Utbildningsbakgrund
Personalens utbildningsbakgrund fördelar sig på följande 
sätt: doktorsexamen 35 %, licentiatexamen 2 %, akademisk 
grundexamen (2-6 år) 44 %, annan eftergymnasial examen 
(inkl. folkhögskola) 2 %, gymnasieexamen 14 % och grund-
skole-/realexamen 2 %.

Arbetad tid/frånvaro (semester och ledigheter)
Personalens arbetstid vid heltidstjänstgöring uppgår till 1 980 
timmar per år inklusive semester. Antalet semesterdagar varie-
rar mellan 28-35 dagar per kalenderår. Den största anledningen 
till frånvaro frånsett semester är föräldraledighet (se figur 9.1). 
Vid en jämförelse mellan åren 2008–2012 noteras en succes-
siv minskning av sjukfrånvaron medan semester och övriga 
ledigheter ligger på ungefär samma nivå. Mer information 
om sjukfrånvaro finns under avsnittet »Sjukfrånvaro« nedan.

Personalomsättning
Under året har 463 medarbetare (en minskning med 315 
medarbetare jämfört med 2011) slutat sin anställning vid 
universitetet. Av dessa slutade 305 medarbetare på grund av att 
deras tidsbegränsande anställning upphörde. 35 medarbetare 
lämnade universitetet för en privat anställning. 12 medarbetare 
lämnade universitetet för en anställning vid annat universitet 
eller högskola och 11 medarbetare för en annan statlig anställ-
ning. 39 medarbetare slutade på grund av ålderspension och 
övriga 61 slutade av andra skäl.

Sjukfrånvaro
Tabell 9.3 och tabell 9.4 redovisar de anställdas totala sjuk-
frånvaro i förhållande till den totala ordinarie arbetstiden. 
Vidare redovisas andel av total sjukfrånvaro som uppgår till 
60 dagar eller mer (långtidssjukskrivna). Tabellen redovisar 
också sjukfrånvaron fördelat på kön och ålder i förhållande 
till respektive grupps sammanlagda ordinarie arbetstid. I den 
totala sjukfrånvaron ingår såväl ledighet med sjukpenning som 
partiella sjukersättningar och tidsbegränsade sjukersättningar.

Den totala sjukfrånvaron 2012 var 1,6 %, vilket är en minsk-
ning med 0,1 procentenheter jämfört med 2011. Målet var att 
sjukfrånvaron vid universitetet inte skulle öka utifrån en redan 
låg nivå. I jämförelse med 2008 har sjukfrånvaron minskat 
för alla yrkeskategorier, med undantag för övrig personal (se 
tabell 9.4). Målet är fortfarande att bibehålla de låga sjuktalen 
vid universitetet.

Andel beviljade delpensioner
Universitetet ger möjlighet till delpension. Syftet är bland an-
nat att underlätta kompetensväxling men även att möjliggöra 
för medarbetare som har svårighet att fortsätta arbeta i den 

TAB 9.2 PERSONALENS FÖRDELNING PÅ  
ÅLDERSGRUPPER 2010–2012 (antal anställningar)

2010
–25 26–35 36–45 46–55 56–65 66– Totalt

 

Kärnkompetens
Lärare 2 257 452 452 454 103 1 720
Doktorander 60 592 83 18 753

Summa kärnkompetens 62 849 535 470 454 103 2 473

Stödkompetens
Administrativ personal 26 95 231 180 206 7 745
Bibliotekspersonal 4 10 34 32 80
Teknisk personal 20 107 102 88 116 3 436
Övrig personal 34 19 29 8 13 1 104

Summa stödkompetens 80 225 372 310 367 11 1 365

Totalt LiU 142 1 074 907 780 821 114 3 838

2011
–25 26–35 36–45 46–55 56–65 66– Totalt

 

Kärnkompetens
Lärare 3 254 484 471 454 60 1 726
Doktorander 53 636 85 19 793

Summa kärnkompetens 56 890 569 490 454 60 2 519

Stödkompetens
Administrativ personal 22 108 235 200 192 8 765
Bibliotekspersonal 10 12 32 30 3 87
Teknisk personal 23 107 112 104 107 4 457
Övrig personal 39 25 16 14 12 2 108

Summa stödkompetens 84 250 375 350 341 17 1 417

Totalt LiU 140 1 140 944 840 795 77 3 936

2012
–25 26–35 36–45 46–55 56–65 66– Totalt

 

Kärnkompetens
Lärare 3 256 484 478 445 61 1727
Doktorander 60 651 93 18 2 824

Summa kärnkompetens 63 907 577 496 447 61 2 551 

Stödkompetens
Administrativ personal 18 118 239 211 180 7 773
Bibliotekspersonal 1 7 16 30 31 85
Teknisk personal 24 120 130 105 101 3 483
Övrig personal 26 30 14 15 11 2 98

Summa stödkompetens 69 275 399 361 323 12 1 439 

Totalt LiU 132 1 182 976 857 770 73 3 990 
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utsträckning som anställningen avser att trappa ned. Under 
2012 har 142 medarbetare utnyttjat möjligheten till delpension 
vilket utgör 34 % av antal medarbetare i åldern 61 till 64 år.

2. Kompetensförsörjning
Nedan redovisas universitetets långsiktiga mål för kompe-
tensförsörjning och de åtgärder som vidtagits under 2012.

Attrahera och rekrytera kompetens
Universitetet befinner sig fortfarande i ett skede av både 
ersättningsrekrytering (pga pensionsavgångar) och expan-
sionsrekrytering. Ca 400 medarbetare varav 200 forskare/
lärare ska ersättas fram till 2017 på grund av generationsskiftet. 
Universitetets oförbrukade bidrag bidrar till det ökade rekryte-
ringsbehovet. Till detta kommer rekrytering av tidsbegränsade 
anställningar som doktorand och postdoktor. Övriga universitet 
i Sverige befinner sig i en likartad situation och den hårda 
konkurrensen om forskare och lärare innebär att Linköpings 
universitet står inför en stor utmaning. Universitetets förmåga 
att attrahera och rekrytera lärare och forskare är helt avgörande 
för universitetets framtid och för att nå universitetets mål, 
excellent forskning och utbildning.

Under 2011 fattade universitetsstyrelsen beslut om dels 
en akademisk karriärväg, dels en anställningsordning. Båda 
dessa dokument har växt fram ur en analys om universitetets 
utmaningar när det gäller att attrahera, rekrytera samt behålla 
och utveckla kompetens. Universitetets akademiska karriärväg 
bygger på både rekrytering och möjlighet till befordran. Skälet 
till detta är att kombinationen av rekrytering och befordran 
skapar förutsättningar att möta den stora utmaningen i ter-
mer av det stora antal nya forskare och lärare som behöver 
nyanställas fram till 2017. Universitetets målsättning är att 
andelen rekryterade professorer och universitetslektorer ska 
vara betydligt högre än andelen befordrade. Under 2012 uppgick 
andelen rekryterade professorer till 73 % (27 % befordrade) 
och andelen rekryterade universitetslektorer till 87 % (13 % 
befordrade). För att mäta attraktivitet analyseras antal sökande 
till anställningar som lärare vid LiU. 

Under året har en mall som stöd för medarbetar- och kar-
riärutvecklingssamtal utvecklats för Linköpings universitets 

chefer. Mallen är relaterad till angivna krav i anställningsord-
ningen för befordran till olika läraranställningar.

Universitetets strategi för rekrytering av lärare skall ge 
universitetet förutsättningar:

• att vara en nationellt och internationellt attraktiv och kon-
kurrenskraftig arbetsgivare,

• att rekrytera professorer och universitetslektorer som 
bedriver excellent forskning,

• att rekrytera professorer och universitetslektorer som stärker 
och utvecklar internationellt slagkraftiga forskningsmiljöer,

• att uppnå en stabil forskningsfinansiering,
• att rekrytera professorer och universitetslektorer som 

erbjuder utbildning i internationell toppklass.

Rekryteringsprocessen skall:

• säkerställa implementering av strategin för rekrytering 
av lärare,

• vara universitetsövergripande, rättssäker och effektiv,
• samt resultera i kraftigt reducerad handläggningstid (ledtid).

Följande strategiska satsningar genomförs via de resurser som 
frigjorts i samband med generationsskiftet och genom aktivt 
omprioriteringsarbete:

• de professorer som rekryteras skall ha en stark forsk-
ningsverksamhet och extern finansiering samt erbjudas 
attraktiva »startpaket«,

• nyanställda universitetslektorer skall kunna bedriva forsk-
ning inom ramen för sin anställning,

• LiU Research Fellow-anställningar skall ledigförklaras varje 
år. Innehavarna erhåller ett startbidrag och ingår i ett nätverk.

Övrig ledighet

Delpension

Tjänstledighet för annan anställning

Sjukfrånvaro

Föräldraledighet

Semester

Arbetad tid

9.1 Arbetad tid/frånvaro (semester och ledigheter) under 2012 (i procent)

Arbetad tid 78 %

Semester 11 %

Föräldraledighet 4 %

Övrig ledighet 2 %

Sjukfrånvaro 1 %

Delpension 1 %Tjänstledighet för annan
anställning 3 %

FIG 9.1: Arbetad tid/frånvaro (semester och ledigheter) under 2012.

TAB 9.4 SJUKFRÅNVARO FÖR OLIKA YRKESKATEGORIER 2008–2012 (%)

2008 2009 2010 2011 2012
 

Lärare 1,4 1,0 0,8 0,9 0,8
Forskarstuderande 2,2 1,5 1,3 1,1 1,3
Administrativ personal 3,0 2,2 2,4 3,0 2,9
Bibliotekspersonal 3,9 3,5 3,8 2,8 2,9
Teknisk personal 4,3 3,1 2,9 3,0 2,3
Övrig personal 0,3 0,5 0,9 1,1 1,2

TAB 9.3 SJUKFRÅNVARO VID LiU 2008–2012 (%)

2008 2009 2010 2011 2012
 

Totalt 2,3 1,7 1,6 1,7 1,6
andel långtidssjukskrivna 1,6 1,0 0,9 0,9 0,8
Korttidssjukfrånvaro 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8

Kvinnor 3,1 2,2 2,2 2,4 2,5
andel långtidssjukskrivna 2,2 1,3 1,2 1,2 1,2
Korttidssjukfrånvaro 0,9 0,9 1,0 1,1 1,3

Män 1,5 1,1 1,0 1,0 0,6
andel långtidssjukskrivna 1,1 0,7 0,6 0,6 0,4
Korttidssjukfrånvaro 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3

Åldersfördelning
anställda –29 år 0,7 0,4 0,6 0,6 0,9
anställda 30–49 år 2,3 1,8 1,7 1,7 1,6
anställda 50 år– 2,8 2,0 1,7 2,1 1,7
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Universitetsstyrelsen har dessutom fattat beslut om ett antal 
rekryteringsåtgärder och insatser inom ramen för ett stra-
tegiprogram med syfte att stärka universitetets forskning 
(förbättra forskningens synlighet genom publiceringar och 
citeringar) men som också berör universitetets grundutbild-
ning. Programmet innehåller bland annat:

• professorskontrakt i syfte att trygga basfinansieringen för 
framgångrika professorer,

• karriärkontrakt för den sk mellannivån som ligger mellan 
forskarassistent- och professorsnivån. Karriärkontrakten 
innebär att LiU fortsätter arbetet med att bygga en attraktiv 
karriärväg (tenure track),

• ett gästforskarprogram som vänder sig till internationellt 
välmeriterade forskare,

• en satsning på forskningslektorat, lektorsanställningar 
med en tydlig tonvikt på forskning,

• stöd till unga lektorer som trots inga eller mycket be-
gränsade forskningsresurser presterar uppmärksammad 
forskning.

Kompetens- och karriärutveckling är av fundamental betydelse 
för universitetets verksamhet. En förutsättning är dock att den 
styrs och fördelas utifrån verksamhetsbehov. Arbetet med 
kompetens- och karriärutveckling måste därmed utvecklas mot 
att bli mer strategiskt och systematiskt inriktat, framförallt i ett 
skede där universitetet har stora pensionsavgångar. Som stöd 
för chefernas arbete med kompetens- och karriärutveckling 
finns ett metodstöd, verksamhets- och kompetensanalys (VoK).

Behålla/utveckla kompetens
Universitetet genomför en medarbetarundersökning vartannat 
år. Under 2012 skulle medarbetarundersökning ha genomförts, 
men undersökningen valdes istället att skjutas fram till våren 
2013 för att bättre knyta an till LiU:s pågående strategiarbete. 

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD: Ett tidigare avtal med Feelgood som svarat 
för universitetets företagshälsovårdstjänster har under året gått 
ut. En upphandling av företagshälsovårdstjänster har genom-
förts som resulterat i att Feelgood fortsätter leverera tjänsterna. 

Under 2012 har Feelgoods tjänster nyttjats på följande sätt: 
rehabilitering 47 %, vilket är en minskning från 51 % för år 2011; 
förebyggande arbete 29 % vilket är en marginell ökning från 
28 %; samt hälsofrämjande arbete 24 % vilket är en ökning 
från 21 %. Det kan noteras att LiU fortsätter att följa tidigare 
trend från 2011, nämligen att minska rehabiliteringsinsatserna 
och öka andelen förebyggande samt hälsofrämjande insatser. 
Målet för 2013 är att bibehålla nuvarande proaktiva arbete kring 
rehabiliteringsinsatser samt att bibehålla andelen förebyggande 
och främjande insatser.

FRISKVÅRD: Varje anställd erhåller 2 000 kr per kalenderår att 
disponera för köp av skattefri friskvård. Under år 2012 nyttjade 
2 007 medarbetare denna förmån. Det är en ökning jämfört 
med 2011 då 1 963 medarbetare nyttjade förmånen. 

Universitetet introducerade 2011 ett antal datoriserade 
levnadsvanetest i syfte att medarbetare lätt ska kunna få 
information om sina hälsovanor. Under 2012 har 325 tester 

genomförts, jämfört med 856 tester 2011. 
Då universitetet vill vara en attraktiv arbetsplats där med-

arbetarens trivsel och hälsa ses som viktiga förutsättningar 
har universitetet 2012 introducerat ett Pausprogram i syfte att 
förebygga muskelstelhet i nacke, rygg och axlar hos medar-
betare som har mycket datorarbete. Under årets gång har fler 
och fler användare anslutit sig till programmet.

ARBETSMILJÖARBETE: Under året har ett fortsatt arbete utförts 
i linje med de åtgärder som respektive institution och andra 
enheter tidigare har prioriterat i sina treåriga handlingsplaner 
för en god arbetsmiljö med syftet att fortsätta utveckla LiU till 
en attraktiv arbetsplats. Likaså har centrala åtgärder utförts 
utifrån planen.

LEDARSKAP: Under året har ett fortsatt arbete utförts inom ledar-
skapsutveckling för att få en än mer fungerande verksamhet 
och medarbetare som är nöjda med sina chefer. 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. 25 medarbetare deltog.

• LiU:s Chefsprogram: Målgruppen för programmet är 
chefer med personalansvar. Det är obligatoriskt för chefer 
att ha deltagit i ett program. 24 chefer deltog 2012, varav 10 
kvinnor och 14 män. En person hoppade av programmet.

• Öppna seminarier i coaching, samtal om svåra frågor samt 
fördjupning i situationsanpassat ledarskap (SL). SL är en 
tredagarsutbildning med fokus på att anpassa ledarskapet 
utifrån medarbetarens nivå. Dessutom har ett pass om 
»Coachande förhållningssätt« arrangerats inom ramen 
för LiU:s mentorskapsprogram.

• Koncept för att stödja cheferna i att utveckla högpresterande 
grupper har fortsatt använts inom förvaltningen, kärnverk-
samheten och ledningsgrupper samt även studentkårerna.

• Mentorskapsprogram med 28 deltagare.
• Chefsdag, där drygt 160 chefer och ledare deltog. Utöver 

chefer bjöds även pedagogiska ledare in denna gång, då 
temat handlade om LiU:s »pedagogiska språng«.

• Ledarwebben: en gemensam informationsplats på intranä-
tet för universitetets ledare. Ledarwebben har under året 
kompletterats med en pappersbroschyr som beskriver LiU:s 
olika chefs- och ledarprogram.

KOMPETENSUTVECKLING: Lärare/forskare bedriver idag kom-
petensutveckling inom ramen för utbildning och forskning. 
Den egna kompetensutvecklingen är helt integrerad med 
genomförandet av dessa verksamheter. Dessutom bedrivs en 
mer fristående men verksamhetsanknuten kompetensutveck-
ling i form av universitetspedagogisk utbildning, pedagogisk 
fort- och vidareutbildning, chefs- och ledarutbildning samt 
IT-utbildning. Universitetsadjunkterna intar en särställning 
eftersom de normalt saknar en forskarutbildning. Utbildningen 
inom universitetet ska vila på vetenskaplig grund och det är 
därför av stor vikt att universitetsadjunkterna återkommande 
får kontakter i olika former med vetenskaplig teori, metodik 
och resultat, dvs får möjlighet att »följa forskningen«. En an-
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nan form av kompetensutveckling i samma syfte är att helt 
eller delvis genomgå forskarutbildning. 

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

Karriärplaneringen för administrativ och teknisk personal 
är inriktad på:

• att bredda kompetens (generalist),
• att fördjupa kompetens (specialist),
• chefsuppdrag.

Riktlinjer för medarbetarskap på LiU har tagits fram samt börjat 
implementeras under året. Riktlinjerna för medarbetarskap 
delas in i tre olika perspektiv:

• att vara medarbetare som individ,
• att vara medlem i en grupp,
• att vara anställd på Linköpings universitet.

Implementeringen har bland annat inneburit att arbeta med 
normer och värderingar i arbetsgrupper.

En introduktionsdag på engelska (23 deltagare) och två på 
svenska med 123 deltagare för nyanställda har genomförts. 
Två »Öppet hus« (39 deltagare) för nyanlända internationella 
forskare och deras familjer har genomförts.

LÖNENIVÅER OCH LÖNEBILDNING: Universitetets lönebildning 
är inriktad på:

• att säkerställa universitetets kompetensförsörjning (löne-
struktur, lönenivåer och lönesättning),

• en individuell och differentierad lönesättning (arbets-
uppgifternas svårighetsgrad, prestation och resultat samt 
marknaden),

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

Den kollektiva löneutvecklingen för anställda vid universitetet 
2012 var 2,9 %. Den kollektiva löneutvecklingen under de 
senaste fem åren framgår av tabell 9.5.

Löneutvecklingstakten inom universitetet följer förhållande-
vis väl utvecklingen inom staten och arbetsmarknaden i övrigt. 

Universitetet genomför varje år en lönekartläggning för att 
analysera löneskillnader mellan kvinnor och män med stöd av 
verktyget »Befattningsvärdering vid universitet och högskolor 
(BVU)«. Av analysen 2012 framgick att inga osakliga löneskill-
nader förelåg som var att hänföra till befattnings-/gruppnivå 
mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete.

TAB 9.5 LÖNEUTVECKLING FÖR ANSTÄLLDA VID LiU

År %
 

2008 3,3
2009 -
2010 6,8
2011 2,2
2012 2,9

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

Linköpings universitet har haft ett år med balanserad finansie-
ring av såväl utbildning som forskning. Verksamhetsgrenarnas 
andel av LiU:s finansiering är 45 % utbildning respektive 55 % 
forskning. Forskningens andel har ökat gradvis under de se-
naste åren samtidigt som LiU fortsätter att ha en omfattande 
grundutbildning.

Bokslutet för år 2012 uppvisar en negativ kapitalförändring 
på 7 mkr, vilket motsvarar 0,2 % av omsättningen. Trenden 
med större överskott de senaste åren har därmed brutits, och 
det balanserade kapitalet på 809 mkr kommer att minska med 
7 mkr. Universitetet förvaltar därutöver 635 mkr (exkl. bidrag 
som ska vidareförmedlas till annan mottagare) i oförbrukade 
bidrag, dvs medel som LiU erhållit i förskott för finansiering 
av kommande verksamhetskostnader.

Totalt uppgår intäkterna till 3 317 mkr och kostnaderna till 
3 323 mkr. Andelen finansiering av externa bidrag har minskat 
något jämfört med 2011, från 27 % till 26 %. Trenden med 
ökande bidragsintäkter de senaste åren har brutits under 2012. 
Anslag är fortfarande den dominerande finansieringsformen 
och utgör 67 % av de totala intäkterna (2011 var andelen 66 %).

Årets kapitalförändring
För 2012 uppvisar Linköpings universitet en negativ kapital-
förändring (resultat) på 7 mkr, inklusive ett negativt resultat 
från Linköpings universitet Holding AB på 2 mkr. 2011 var 
kapitalförändringen 145 mkr. Av verksamhetsutfallet avser 

9 mkr ett överskott på ordinarie utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå och 16 mkr avser underskott på ordinarie forsk-
ning och utbildning på forskarnivå. Uppdragsutbildningen 
uppvisar ett underskott på 1 mkr medan uppdragsforskningen 
uppvisar ett överskott om 3 mkr. 

Summan av balanserad kapitalförändring och årets ka-
pitalförändring uppgick den 31 december 2012 till 804 mkr 
exkl resultatet från Holdingbolaget. Den avgiftsfinansierade 
verksamheten uppvisar ett ackumulerat mindre underskott.

Vid jämförelse mellan årets kapitalförändring och de 
prognoser som gavs i budgetunderlaget för 2012 samt i 
delårsrapporten för 2012 kan ses en försämring. Budgetun-
derlagets prognos på en positiv kapitalförändring på 80 mkr 
hade minskats till 48 mkr vid delårsrapporten. Resultatet 2012 
blev sedan ett underskott på 7 mkr. Den främsta förändringen 
mellan delårsrapportens prognos och utfallet 2012 är lägre 
bidragsintäkter motsvarande 48 mkr. 

Finansiering
Verksamhetens intäkter uppgick till 3 317 mkr, vilket var en 
minskning med 9 mkr (0,3 %) jämfört med 2011. Forskningens 
andel av den totala finansieringen har ökat gradvis under senare 
år och utgör nu 55 %. Intäkter av anslag ökade med 26 mkr och 
uppgick till 2 231 mkr, varav 1 394 mkr avsåg grundutbildning 
och 837 mkr avsåg forskning.

Intäkter av avgifter ökade med 7 mkr jämfört med 2011. 

TAB 10.1 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTATRÄKNING, DELÅRS-
RAPPORTENS OCH BUDGETUNDERLAGETS PROGNOS FÖR 2012 

Utfall Prognos Prognos
2012 DÅR 2012 BU 2012

 

Intäkter (mkr)
Intäkter av anslag 2 231 2 229 2 243
Intäkter av avgifter och andra ers. 215 220 212
Intäkter av bidrag 847 895 895
Finansiella intäkter 23 27 27

Summa intäkter 3 317 3 371 3 377

Kostnader (mkr)
Kostnader för personal 2 106 2 100 2 070
Kostnader för lokaler 449 444 444
Övriga driftkostnader 656 665 665
Finansiella kostnader 4 4 4
Avskrivningar och nedskrivningar 108 110 114

Summa kostnader 3 323 3 323 3 297

Verksamhetsutfall -5 48 80
Resultat från hel- och delägda företag -2 0 0

Årets kapitalförändring -7 48 80

TAB 10.2 INTÄKTER OCH KOSTNADER, VERKSAMHETSUTFALL  
 SAMT RESULTAT FÖR LiU 2010–2012

2012 2011 2010

 

Intäkter (mkr)
Intäkter av anslag 2 231 2 205 2 173
Intäkter av avgifter och andra ers. 215 208 220
Intäkter av bidrag 847 886 801
Finansiella intäkter 23 27 8

Summa intäkter 3 317 3 326 3 202

Kostnader (mkr)
Kostnader för personal 2 106 2 005 1 890
Kostnader för lokaler 449 432 433
Övriga driftkostnader 656 640 603
Finansiella kostnader 4 4 2
Avskrivningar och nedskrivningar 108 100 97

Summa kostnader 3 323 3 181 3 025

Verksamhetsutfall -5 145 177

Resultat från hel- och delägda företag -2 -1 0

Årets kapitalförändring -7 145 177
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Intäkter av bidrag minskade i förhållande till 2011 med 39 mkr 
främst beroende på Vinnovas medelstilldelning samt kom-
muner och landsting, medan bidrag från forskningsråd och 
statliga myndigheter fortsatt att öka. Oförbrukade bidrag 
har ökat med 2 mkr jämfört med den 31 december 2011. 
De oförbrukade bidragen uppgår nu till 635 mkr exklusive 
bidrag som ska vidareförmedlas till annan mottagare (se not 
18 till balansräkningen). De senare årens trend med ökande 
mängd oförbrukade bidrag har därmed stabiliserats och en 
bättre balans mellan finansiering och resursförbrukning har 
kunnat åstadkommas.

Forskningsverksamheten står således för en ökande andel 
av universitetets verksamhet och den externfinansierade 
forskningen är alltjämt större än den anslagsfinansierade. En 
förändring jämfört med tidigare år är dock att andelen bidrags-
intäkter nu är mindre än andelen anslag inom forskningen. 
Intäkter per finansiär framgår av tabell 10.3. Transfereringarna 
uppgick 2012 till 124 mkr vilket är en ökning med 20 mkr 
jämfört med 2011, något som återspeglar en expansion av 
forskningsverksamhet där flera parter deltar. 

Resursförbrukning
Verksamhetens kostnader uppgick 2012 till 3 323 mkr, vilket 
innebär en ökning med 142 mkr jämfört med 2011. Personal-
kostnaderna ökade med 101 mkr (5 %) beroende på att antalet 
anställda ökat med 76 årsarbetare som en följd av gjorda 
rekryteringssatsningar samt på löneökningar vilka gav en 
kostnadsökning under 2012 om 3 %. Driftskostnaderna ökade 
med 16 mkr (2 %) medan lokalkostnaderna ökade med 18 mkr 
(4 %), vilket följer LiU:s lokalförsörjningsplan. Avskrivningar 
och nedskrivningar ökade med 7 mkr (7 %).

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

Holdingbolaget uppvisade för 2012 ett negativt resultat 

om drygt 2 mkr, vilket innebär en mindre resultatförsämring 
jämfört med 2011 då det negativa resultatet var 0,7 mkr. En 
resultatredovisning för Linköpings universitet Holding AB 
återfinns på sidan 61, tabell 4.6.

Investeringar och låneram
Under 2012 uppgick investeringarna till totalt 180 mkr (2011: 
150 mkr). Det bokförda värdet av befintliga anläggningstill-
gångar (immateriella, materiella och finansiella) var 436 mkr, 
en ökning med 67 mkr jämfört med 2011. 

Samfinansiering
Samfinansieringen med anslag i bidragsfinansierad verksam-
het framgår av tabell 10.15 på sidan 103. Det är till övervägande 
del inom forskningen som samfinansiering med anslag sker. 
När statliga myndigheter bidrar till forskningsprojekt ska 
bidraget, enligt krav i regleringsbrev, omfatta medel för de 
direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner 
som beräknats för projektet i sin helhet. När det gäller övriga 
finansiärer kan dock andra förutsättningar gälla och i dessa 
fall är det relativt vanligt att LiU behöver finansiera en andel 
av ett forskningsprojekts totala kostnader med anslag. 

TAB 10.3 INTÄKTER PER FINANSIÄR (tkr)

2012 2011 2010
 

Intäkter av anslag 2 231 108 2 204 738 2 173 399

Intäkter av avg./ers. och bidrag 1 062 770 1 094 292 1 020 539
Forskningsråd 281 953 273 789 254 994
Vinnova 55 924 84 748 83 294
Statliga myndigheter 247 339 242 821 214 072
Forskningsstiftelser 71 456 76 075 82 915
Kommuner o landsting 128 159 131 246 125 544
Svenska organisationer/föreningar 118 399 116 856 90 330
Svenska företag 65 401 73 133 78 498
EU-kommissionen 67 997 70 834 66 673
Utländska företag och organisationer 18 218 17 196 18 577
Övriga intäkter 7 924 7 594 5 642

Finansiella intäkter 23 316 26 834 8 147

Summa 3 317 194 3 325 863 3 202 084
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Intäkter och kostnader för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå
De samlade intäkterna för grundutbildningen uppgick under 
2012 till 1 501 mkr, vilket är 15 mkr mindre jämfört med före-
gående år. Anslagsintäkterna minskade från 1 408 mkr till 
1 394 mkr, vilket är en följd av en mindre utbildningsvolym 
(som ändå överstiger universitetets takbelopp). Av anslagsin-
täkterna utgör 6,5 mkr utnyttjat anslagssparande (2011 var det 
utnyttjade anslagssparandet 50 mkr). 

Andelen av den ordinarie grundutbildningens intäkter som 
utgörs av anslag från regering och riksdag ökade något och 
utgör 94 %. Anslagen avser medel för finansiering av utbild-
ningsuppdraget och medel för ersättning för klinisk utbildning. 
Universitetet överproducerade grundutbildning (framförallt 
inom teknikområdet) relativt sitt grundutbildningsuppdrag, 
vilket innebar att LiU kunde ta i anspråk 6,5 mkr av anslags-
sparandet från tidigare år. Universitetets anslagssparande 
uppgår vid utgången av 2012 till 23 mkr. Anslagssparandet 
utgör en resurs som universitetet kan utnyttja kommande år 
om universitetet överskrider sitt takbelopp.

Intäkter i form av avgifter (62 mkr) erhölls för uppdrags-
utbildning (18 mkr) men också för till exempel studieavgifts-
skyldiga studenter, högskoleprovet och konferensverksamhet 
med mera.

Grundutbildningens kostnader uppgick under 2012 till 
1 493 mkr (2011: 1 391 mkr). Merparten av kostnaderna avser 
personal (65 %). Lokalkostnaderna utgör 17 % och övriga 
driftkostnader uppgår till 16 %. I övriga driftkostnader ingår 
den ersättning för klinisk utbildning som av universitetet 
utbetalas till Landstinget i Östergötland.

Sammantaget betyder detta att grundutbildningen för 2012 
visar ett positivt resultat om 8 mkr, vilket i det närmaste utgör 
ett balanserat resultat. Under de närmast föregående åren har 
resultatet varierat (2011: 125 mkr, 2010: 131 mkr, 2009: 54 mkr). 

TAB 10.4 INTÄKTER OCH KOSTNADER FÖR UTBILDNING 
PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ (tkr)

LiU totalt 2012

Summa utb. 
på grundnivå 

och avan- 
cerad nivå

Grundutb.
enl uppdr 

i RB
Uppdrags-
utbildning

 

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 393 804 1 393 804
Intäkter av avgifter och  
 andra ersättningar

61 871 44 212 17 659

Intäkter av bidrag 35 752 35 752
Finansiella intäkter 9 192 9 192

Summa intäkter 1 500 619 1 482 960 17 659

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 965 003 958 235 6 768
Kostnader för lokaler 255 063 254 487 576
Övriga driftkostnader 245 152 234 230 10 922
Finansiella kostnader 1 552 1 552
Avskrivningar och ned- 
 skrivningar

25 926 25 926

Summa kostnader 1 492 696 1 474 430 18 266

Verksamhetsutfall 7 923 8 530 -607

Transfereringar
Erhållna 19 110 19 110
Lämnade 19 110 19 110

Årets kapitalförändring 7 923 8 530 -607

TAB 10.5 INTÄKTER FÖR UTBILDNING PÅ 
GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ (tkr)

2012 2011 2010
 

Anslagsfinansiering
Grundutbildningsanslag 1 324 010 1 342 690 1 335 733
Övriga anslag 69 794 65 212 60 559

Summa anslag 1 393 804 1 407 902 1 396 292

Bidragsfinansiering
Offentliga finansiärer

Forskningsråd 347 1 220 785
Statliga myndigheter 32 889 22 156 23 235
Kommuner och landsting 73 1 480

Övriga svenska finansiärer
Svenska org./föreningar 97 2 470 107
Svenska företag 123 221 95

Utländska finansiärer
EU-kommissionen 1 561 5 362 6 245
Utländska företag och org. 656 399 85

Övriga intäkter 6 485
Summa bidrag 35 752 33 793 30 552

Avgiftsfinansiering
Statliga finansiärer 20 626 25 717 37 454
Kommuner och landsting 19 803 18 592 22 686
Övriga svenska finansiärer 18 211 15 288 31 204
Utländska finansiärer 3 231 2 053 3 577
Övrigt 143

Summa avgiftsfinansiering 61 871 61 793 94 921
Finansiella intäkter 9 192 12 447 6 461

Totalt 1 500 619 1 515 935 1 528 226
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Intäkter och kostnader för forskning och 
utbildning på forskarnivå
Universitetet erhåller intäkter till forskning och utbildning på 
forskarnivå på i huvudsak tre sätt: anslag (direkt från regering 
och riksdag), bidrag (t ex från forskningsråd och forsknings-
stiftelser) och avgifter (t ex uppdragsforskning).

Intäkterna för forskning och utbildning på forskarnivå 
uppgick 2012 till 1 817 mkr, vilket innebär en mycket mar-
ginell ökning med 0,4 % jämfört med föregående år (2011: 
1 810 mkr). Av intäkterna kommer 46 % från anslag och 45 % 
från bidrag. Motsvarande andelar 2011 var 44 % från anslag och 
47 % från bidrag. Det innebär till skillnad mot föregående år 
att anslagsfinansieringen är större än bidragsfinansieringen 
för forskningen.

Intäkterna från anslag har från 2011 ökat från 797 mkr till 
837 mkr år 2012. De största externa intäkterna kommer från 
forskningsråd, statliga myndigheter, forskningsstiftelser och 
svenska organisationer utan vinstsyfte, till exempel Cancerfon-
den, Wallenbergstiftelserna och Riksbankens jubileumsfond (se 
tabell 10.7). Av de externa intäkterna under 2012 utgör intäkter 
från uppdragsforskning 49 mkr, vilket är något mindre än 
under 2011 (53 mkr).

Kostnaderna för forskning och utbildning på forskarnivå 
uppgick under 2012 till 1 830 mkr (2011: 1 789 mkr). Huvud-
delen av kostnaderna avser personal, 62 %. Lokalkostnaderna 
utgör 11 % och övriga driftkostnader uppgår till 22 %. I det 
sistnämnda kostnadsslaget inkluderas den ersättning för kli-
nisk forskning som av universitetet utbetalas till Landstinget 
i Östergötland. 

Sammantaget betyder detta att forskning och utbildning 
på forskarnivå för 2012 visar ett negativt resultat (kapitalför-
ändring) om 13 mkr (2011: +20 mkr) exklusive resultat från 
andelar i hel- och delägda företag.

TAB 10.6 INTÄKTER OCH KOSTNADER FÖR FORSKNING 
OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ (tkr)

LiU totalt 2012

Summa 
forskning 

och utb. på 
forskarnivå

Ordinarie 
forskning

Uppdrags- 
forskning

 

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 837 303 837 303
Intäkter av avgifter  
 och andra ers.

153 580 104 471 49 109

Intäkter av bidrag 811 568 811 568
Finansiella intäkter 14 124 14 124

Summa intäkter 1 816 575 1 767 466 49 109

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 1 140 909 1 115 307 25 602
Kostnader för lokaler 194 392 191 672 2 720
Övriga driftkostnader 410 416 392 375 18 041
Finansiella kostnader 2 222 2 221 1
Avskrivningar och ned- 
 skrivningar

81 881 81 801 80

Summa kostnader 1 829 820 1 783 376 46 444

Verksamhetsutfall -13 245 -15 910 2 665
Resultat från andelar  
 i hel och delägda företag -2 119 -2 119

Transfereringar
Erhållna 105 225 104 865 360
Lämnade 105 225 104 865 360

Årets kapitalförändring -15 364 -18 029 2 665

TAB 10.7 INTÄKTER FÖR FORSKNING OCH  
UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ (tkr)

2012 2011 2010
 

Anslagsfinansiering
Fakultetsanslag 719 301 678 411 656 719
Övriga anslag 118 002 118 424 120 388

Summa anslag 837 303 796 835 777 107

Bidragsfinansiering
Offentliga finansiärer

Forskningsråd 281 718 272 446 254 566
Vinnova 54 998 84 627 83 518
Statliga myndigheter 150 308 155 677 132 777
Kommuner och landsting 36 566 48 752 35 890

Övriga svenska finansiärer
Forskningsstiftelser 71 372 75 081 83 901
Svenska org./föreningar 102 729 100 819 75 949
Svenska företag 34 897 37 077 29 859

Utländska finansiärer
EU-kommissionen 66 436 65 382 60 249
Utländska företag och org. 11 779 11 716 10 257

Övriga intäkter 765 1 080 3 056
Summa bidrag 811 568 852 657 770 022

Avgiftsfinansiering
Statliga finansiärer 44 330 39 427 26 597
Kommuner och landsting 71 717 62 508 56 202
Övriga svenska finansiärer 31 799 38 566 37 436
Utländska finansiärer 5 622 4 527 4 808
Övrigt 112 1 021

Summa avgiftsfinansiering 153 580 146 049 125 043
Finansiella intäkter 14 124 14 387 1 686

Totalt 1 816 575 1 809 929 1 673 858
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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 avgiftsintäkter redovisas inkom-
ster 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 är säkra enligt faktura, avtal eller motsva-
rande underlag.

Bankmedel samt fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till valutakur-
sen på bokslutsdagen.

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

För förbättringsutgift på annans fastighet tillämpas en beloppsgräns på 100 tkr.

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

Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumu-
lerade 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 ...........................................................................................3–5 år
licenser/rättigheter ............................................................................3–5 år

Under transfereringar redovisas bidrag som för statens räkning vidareförmed-
las till olika mottagare. Dessa bidrag avser stipendier, forskningsbidrag eller 
andra bidrag. 

Undantag från vissa bestämmelser
Universitet och högskolor medges undantag från bestämmelsen om avräk-
ning av anslagsmedel enligt 12 § anslagsförordningen. 

Universitet och högskolor medges undantag från 7 § anslagsförordningen 
på så sätt att lärosätet får överföra såväl överproduktion som outnyttjat tak-
belopp till ett värde av högst 10 % av takbeloppet till efterföljande budgetår, 
utan att särskilt begära regeringens medgivande. 

Universitet och högskolor medges undantag att redovisa väsentliga uppgifter 
enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. Universitet och 
högskolor skall i stället lämna uppgifter enligt regleringsbrev.

Universitet och högskolor medges undantag från bestämmelsen att i årsredo-
visningen upprätta och till regeringen lämna en finansieringsanalys.

Universitet och högskolor medges undantag från 1 och 3 §§ kapitalförsörj-
ningsförordningen om finansiering av anläggningstillgångar.

En anläggningstillgång som används i myndighetens verksamhet får helt eller 
delvis finansieras med bidrag från icke-statlig 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 % av den avgiftsbelagda 
verksamhetens omsättning under räkenskapsåret, ska myndigheten i årsre-
dovisningen redovisa hur överskottet ska disponeras. Har det uppkommit 
ett underskott i en avgiftsbelagd verksamhet som inte täcks av ett balanserat 
överskott från tidigare räkenskapsår, ska myndigheten i årsredovisningen 
lämna ett förslag till regeringen om hur underskottet ska täckas.
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Tabell 10.8 Resultaträkning (tkr)

Not
2012 01 01  

–2012 12 31
2011-01 01  

–2011 12 31

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 2 231 108 2 204 738
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 215 451 207 842
Intäkter av bidrag 3 847 320 886 450
Finansiella intäkter 4 23 316 26 834

Summa intäkter 3 317 194 3 325 863

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 5 2 105 912 2 004 599
Kostnader för lokaler 449 455 431 505
Övriga driftkostnader 6 655 569 639 815
Finansiella kostnader 7 3 774 4 134
Avskrivningar och nedskrivningar 107 808 100 476

Summa kostnader 3 322 517 3 180 529

Verksamhetsutfall -5 323 145 334

Resultat från andelar i hel- och delägda företag -2 119 -737

Transfereringar
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag 26 740 20 518
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 70 434 55 410
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 27 161 28 235
Lämnade bidrag 8 -124 335 -104 164

Saldo transfereringar 0 0

Årets kapitalförändring -7 442 144 597
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Noter till resultaträkningen (tkr)

1. Intäkter av anslag 
2012 2011

Intäkter av anslag 2 231 108 2 204 738
Medel som erh. från statsbudgeten för transferering 26 740 20 518

Summa utgifter enligt anslagsredovisningen 2 257 848 2 225 256
Varav ersättning för klinisk utbildning och forskning 187 796 183 637
Under 2012 har 6 466 tkr avräknats från tidigare års anslagssparande och bokförts som intäkter 
av anslag.
Anslaget avseende ersättning för klinisk utbildning och forskning utbetalas av Linköpings univer-
sitet till Landstinget i Östergötland och redovisas som en övrig driftkostnad.
Utöver detta anslag har universitetet erhållit 699 tkr som bidrag från Karolinska Institutet för att 
utveckla klinisk utbildning och forskning.

2. Intäkter av avgifter och andra ersättningar
2012 2011

Intäkter av uppdragsutbildning 17 151 27 411
Minskningen av uppdragsutbildning beror till största delen på att uppdragsutbildning från stat-
liga myndigheter minskat (-9 mkr).

Varav tjänsteexportverksamhet
Intäkter 23 805
Kostnader 23 1 366
Saldo 0 -561

Intäkter av beställd utbildning 508 313
Avser avtal med Karlstads universitet.

Intäkter av uppdragsforskning 49 109 53 086

Varav tjänsteexportverksamhet
Intäkter 4 721 2 959
Kostnader 4 749 2 925
Saldo -28 34

Intäkter enligt 4 § Avgiftsförordningen 136 986 118 677
Varav
Kurser och konferenser 6 048 4 622
Rådgivning och annan liknande service 17 453 17 200
Lokaler 21 431 19 290
Utrustning 19 429 17 630
Offentlig inköps- och resurssamordning 70 471 57 067

Varav tjänsteexport
Intäkter 699 1 082
Kostnader 582 1 027
Saldo 117 55

Offentligrättsliga avgifter 944 1 093
Högskoleprovet 
Avgift högskoleprovet 2 083 2 057
Inbetalt högskoleprovet -1 141 -967
Intäkter 942 1 090
Kostnader 1 200 1 169
Saldo -258 -79
Kopior allmän handling 2 3

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 10 753 7 261
Utbildning av studieavgiftskyldiga studenter
Intäkter 7 001 1 811
Kostnader 5 156 3 184
Saldo 1 845 -1 373

Reavinst/-förlust vid avyttring av anläggningstillg.
Reavinst 5 121
Reaförlust 81 42
Saldo -76 79

3. Intäkter av bidrag
Intäkter av bidrag är ca 2 mkr lägre under 2012 pga borttagen beloppsgräns vid periodisering av 
projekt.
Under intäkter av bidrag redovisas 36 600 tkr från Landstinget i Östergötland som avser den del 
av ersättning för klinisk utbildning och forskning som återförs till Linköpings universitet.

2012 2011
Bidrag från anknutna stiftelser 1 895 777
Linköpings universitet ansvarar för 13 stycken till universitetet anknutna stiftelser.

Donationer av större värde

Bidragsgivare
Cancerfonden
Hjärt- och Lungfonden
KVA
L E Lundbergs stiftelse
Riksb. Jubileumsfond
Wallenbergstiftelserna

Ändamål, område
Forskning, medicin
Forskning, medicin
Forskning

Forskning, hum-sam
Utrustning mm

13 125
6 781
1 256
1 500

14 093
20 467

11 702
6 908
1 486
1 163

14 017
61 729

4. Finansiella intäkter
2012 2011

Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret 21 812 25 444
Övriga finansiella intäkter 1 504 1 390
Summa 23 316 26 834

5. Kostnader för personal
2012 2011

Lönekostnader, exkl. arbetsgivaravgifter,  
pensionspremier och andra avgifter. 

1 400 620 1 331 242

6. Övriga driftkostnader
2012 2011

Ersättning för klinisk utbildning och forskning 187 796 183 637
Anslaget avseende ersättning för klinisk utbildning och forskning utbetalas av Linköpings  
universitet till Landstinget i Östergötland och redovisas som en övrig driftkostnad.

Reavinst/-förlust vid avyttring av anläggningstillg.
Reavinst 5 121
Reaförlust 81 42
Saldo -76 79

7. Finansiella kostnader
2012 2011

Ränta på lån hos Riksgäldskontoret 3 425 3 860
Övriga finansiella kostnader 349 274
Summa 3 774 4 134

8. Lämnade bidrag
2012 2011

Stipendier 22 066 20 339
Lämnade bidrag till myndigheter 69 801 47 931
Lämnade bidrag till övriga 32 468 35 894
Summa 124 335 104 164

Finansiering med icke-statliga medel
Sponsring 38 1 993
Övriga icke-statliga medel 2 0
Summa 40 1 993

Övriga ersättningar och intäkter 3 707 3 336
Summa intäkter av avgifter och andra ersättningar 215 451 207 842
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Tabell 10.9 Balansräkning (tkr)
TILLGÅNGAR Not 2012-12-31 2011-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 1
Balanserade utgifter för utveckling 0 831
Rättigheter och andra immateriella tillgångar 527 867

Summa immateriella anläggningstillgångar 527 1 698

Materiella anläggningstillgångar 2
Förbättringsutgifter på annans fastighet 54 304 50 575
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 338 733 240 809
Pågående nyanläggningar 25 687 58 080

Summa materiella anläggningstillgångar 418 724 349 465

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i hel- och delägda företag 3 16 734 19 140

Summa finansiella anläggningstillgångar 16 734 19 140

Varulager
Varulager och förråd 0 139

Summa varulager m.m. 0 139

Fordringar
Kundfordringar 43 183 40 748
Fordringar hos andra myndigheter 55 196 48 645
Övriga fordringar -43 2 213

Summa fordringar 98 337 91 607

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader 4 130 837 127 908
Upplupna bidragsintäkter 5 115 146 86 538
Övriga upplupna intäkter 6 8 890 8 235

Summa periodavgränsningsposter 254 874 222 681

Avräkning med statsverket 7
Avräkning med statsverket -22 587 -29 048

Summa avräkning med statsverket -22 587 -29 048

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 8 1 371 217 1 474 526
Kassa och bank 9 15 662 23 427

Summa kassa och bank 1 386 878 1 497 953

SUMMA TILLGÅNGAR 2 153 487 2 153 634

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital
Statskapital 10 10 414 5 384
Resultatandelar i hel- och delägda företag 11 8 853 14 877
Balanserad kapitalförändring 12 809 290 663 956
Kapitalförändring enligt resultaträkningen -7 442 144 597

Summa myndighetskapital 821 115 828 814

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 13 26 690 27 104
Övriga avsättningar 14 2 229 2 229

Summa avsättningar 28 919 29 333

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret 15 245 435 226 730
Skulder till andra myndigheter 61 081 58 974
Leverantörsskulder 82 731 99 816
Övriga skulder 16 52 526 59 419
Depositioner 1 989 1 969

Summa skulder m.m. 443 762 446 908

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader 17 136 027 118 628
Oförbrukade bidrag 18 662 941 655 134
Övriga förutbetalda intäkter 19 60 723 74 817

Summa periodavgränsningsposter 859 691 848 579

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 2 153 487 2 153 634
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Noter till balansräkningen (tkr)

1. Immateriella anläggningstillgångar 

Utveckling Licenser/Rättigheter

se nya red. principer 2012 2011 2012 2011
Anskaffningsvärde IB 14 445 13 920 3 008 2 592
Årets anskaffningar 0 525 0 416
Årets avyttringar 0 0
Korrigering av tidigare års anskaffningar -525 0
Årets överföringar 0 0
Årets uppskrivningar 0 0
Anskaffningsvärde UB 13 920 14 445 3 008 3 008
Ackumulerade avskrivningar IB -13 614 -13 279 -2 141 -1 812
Årets avskrivningar -306 -335 -340 -330
Årets avyttringar 0 0
Korrigering av tidigare års avskrivningar 0 0
Årets nedskrivningar 0 0
Ackumulerade avskrivningar UB -13 920 -13 614 -2 481 -2 141

Restvärde 0 831 527 867

2. Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter 
på annans fastighet

Maskiner, inventarier, 
installationer mm

Pågående 
nyanläggningar

2012 2011 2012 2011 2012 2011
Anskaffningsvärde IB 87 319 82 473 1 206 367 1 144 657 58 080 28 525
Årets anskaffningar 11 030 4 846 147 070 88 910 22 386 55 672
Årets avyttringar 0 -32 929 -53 317 -3 938
Årets omföringar från pågående nyanläggningar 0 50 782 26 117 -50 782 -26 117
Korrigering av tidigare års anskaffningar 34 0 -60
Årets överföringar 0 0 0
Årets uppskrivningar 0 0 0
Anskaffningsvärde UB 98 382 87 319 1 371 289 1 206 367 25 687 58 080
Ackumulerade avskrivningar IB -36 743 -30 273 -965 558 -925 020 0
Årets avskrivningar -7 335 -6 470 -99 827 -93 341 0
Årets avyttringar 0 32 828 52 804 0
Korrigering av tidigare års avskrivningar 0 0 0
Årets nedskrivningar 0 0 0
Ackumulerade avskrivningar UB -44 078 -36 743 -1 032 556 -965 558 0

Restvärde 54 304 50 575 338 733 240 809 25 687 58 080

Varav pågående förbättringsutgifter på annans fastighet 466 1 829

Ökningen av materiella anläggningstillgångar under 2012 beror till stor del på nyinvesteringar i laboratorieutrustning (67 mkr).

3. Andelar i hel- och delägda företag
Posten avser samtliga aktier i Linköpings universitet Holding AB (nominellt värde 300 tkr) vilka 
överförts till Linköpings universitet från Näringsdepartementet den 1 januari 1998.
Det kapital om 5 000 tkr som tillfördes Linköpings universitet Holding AB vid bildandet 1995 
redovisas som statskapital. Omvärderingen av aktierna görs enligt kapitalandelsmetoden 
varvid preliminära värden per 2012-12-31 för holdingbolaget använts.
Under 2011 tillfördes 5 000 tkr som ett kapitaltillskott till Linköpings universitet Holding AB. 
Detta kapitaltillskott redovisas som statskapital.

4. Förutbetalda kostnader
2012 2011

Förutbetalda kostnader statliga myndigheter 441 450
Icke-statliga förutbetalda kostnader 130 396 127 458
Summa 130 837 127 908

Av icke-statliga förutbetalda kostnader uppgår hyror till 104 mkr.

5. Upplupna bidragsintäkter
2012 2011

Upplupna bidragsintäkter statliga myndigheter 34 852 26 323
Icke-statliga upplupna bidragsintäkter 80 294 60 215
Summa 115 146 86 538

Av icke-statliga upplupna bidragsintäkter uppgår bidrag från SSF till 22 mkr.
Ökningen av icke-statliga upplupna bidragsintäkter avser främst bidrag från Wallenbergstif-
telserna.
Upplupna bidragsintäkter är ca 2 mkr högre under 2012 pga borttagen beloppsgräns vid perio-
disering av projekt.

6. Övriga upplupna intäkter
2012 2011

Upplupna avgiftsintäkter statliga myndigheter 1 813 849
Icke-statliga upplupna avgiftsintäkter 6 858 5 635
Övriga upplupna intäkter 219 1 751
Summa 8 890 8 235
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8. Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
2012 2011

Behållning räntekonto
Anslag 714 149 754 836
Avgifter 57 971 71 667
Bidrag 599 097 648 023
Övriga medel 0 0
Summa 1 371 217 1 474 526
Varav kortsiktigt likviditetsbehov 81 863 100 303

Beviljad räntekontokredit 183 000 183 000
Utnyttjad räntekontokredit 0 0

 
De viktigaste faktorerna för räntekontosaldots utveckling
Minskningen av räntekontosaldot under 2012 beror på ökade utgifter avseende både drift och 
investeringar.

9. Kassa och bank
Kassa och bank består av oförmedlade EU-bidrag på valutakontot.

10. Statskapital
Se not till andelar i hel- och delägda företag.
Av statskapitalet avser 414 tkr konstverk som övertagits från Statens Konstråd.
Under 2012 har 5 000 tkr avseende kapitaltillskott till Universitetsholding i Linköping AB under 
2011, omförts från Resultatandelar i hel- och delägda företag, till Statskapital.

11. Resultatandelar i hel- och delägda företag
Se not till andelar i hel- och delägda företag.
Från balanserad kapitalförändring har 2011 års resultat i Linköpings universitet Holding AB 
förlust 737 tkr, omförts till Resultatandelar i hel- och delägda företag.
Under 2012 har 5 000 tkr avseende kapitaltillskott till Linköpings universitet Holding AB, om-
förts från Resultatandelar i hel- och delägda företag, till Statskapital.

12. Balanserad kapitalförändring
2012 2011

Ingående balans 663 956 486 457
Föregående års kapitalförändring 144 597 177 271
Från balanserad kapitalförändring har resultatet 
i Linköpings universitet Holding AB omförts till 
Resultatandelar i hel- och delägda företag 737 228
Utgående balans 809 290 663 956

13. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
2012 2011

Ingående avsättning 27 104 28 289
Årets pensionskostnad 12 003 11 210
Årets pensionsutbetalningar -12 417 -12 396
Utgående avsättning 26 690 27 104

Här redovisas pensionsförpliktelser som universitetet svarar för.

14. Övriga avsättningar
Här redovisas förpliktelser som uppstår vid avveckling av personal som universitetet svarar för.

15. Lån i Riksgäldskontoret
2012 2011

Ingående skuld 226 730 220 801
Nyupplåning 104 015 93 663
Amortering -85 310 -87 733
Utgående skuld 245 435 226 730

Beviljad låneram 290 000 250 000

Värdet av pågående nyanläggningar som ska finansieras med lån uppgår till ca 8 mkr.

16. Övriga skulder
Minskningen av övriga skulder avser till största delen oförmedlade EU-bidrag (8 mkr).

17. Upplupna kostnader 
2012 2011

Upplupna löner/semesterlöner 117 048 109 009
Övriga upplupna kostnader från  
annan statlig myndighet 2 309 1 732
Övriga icke-statliga upplupna kostnader 16 670 7 887
Summa 136 027 118 628

18. Oförbrukade bidrag
2012 2011

Oförbrukade bidrag
Bidrag från annan statlig myndighet 364 313 369 465
Donationer 230 428 210 083
Övriga icke-statliga bidrag 40 074 52 871
Summa 634 815 632 419

Av oförbrukade bidrag från annan statl. myndighet uppgår bidrag från Vetenskapsrådet  
till 141 mkr.
Av oförbrukade donationer uppgår donationer från Wallenbergstiftelser till 68 mkr.
Oförbrukade bidrag är ca 4 mkr högre under 2012 pga borttagen beloppsgräns vid periodisering 
av projekt.

Oförmedlade bidrag
Bidrag från annan statlig myndighet 23 650 19 244
Donationer 4 476 3 471
Övriga icke-statliga bidrag 0 0
Summa 28 126 22 715

Totalt 662 941 655 134

19. Övriga förutbetalda intäkter
2012 2011

Oförbrukade avgiftsintäkter från annan statlig 
myndighet 11 638 17 155
Icke-statliga oförbrukade avgiftsintäkter 44 416 50 048
Övriga förutbetalda intäkter från annan statlig 
myndighet 309 904
Övriga förutbetalda intäkter 4 361 6 711
Summa 60 723 74 818

Av icke-statliga oförbrukade avgiftsintäkter uppgår avgifter från Landstinget i Östergötland till 
28 mkr.

7. Avräkning med statsverket
2012 2011

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans -29 053 -79 009

Redovisat mot anslag 2 257 848 2 225 256
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -2 251 382 -2 175 300
Återbetalning av anslagsmedel 0 0

Fordringar/Skulder avseende anslag 
i räntebärande flöde -22 587 -29 053
IB betalning SCR 5
övrig betalning SCR -5 5

Summa -22 587 -29 048

Sammansättning utgående balans
Ej avräknat anslag GU, upp till 10% av takbeloppet -22 587 -29 053
Felaktig inbetalning SCR 0 5

Summa -22 587 -29 048



9999

10. FINANSIELL DEL

Tabell 10.10 Anslagsredovisning 2012 (tkr)

Redovisning mot anslag
(ramanslag)

Ingående 
överförings- 

belopp

Årets till- 
delning enl 

regl.brev

Fördelade 
anslags- 

belopp

Omdisp. 
anslags- 

belopp Indragning

Totalt
disponibelt

belopp Utgifter

Utgående
överförings-

belopp

16 02:13 Grundutbildning (ramanslag) 29 053 1 318 889  1 347 942 1 325 355 22 587
16 02:13 ap.1 Takbelopp (ram) 29 053 1 318 889  1 347 942 1 325 355 22 587

16 02:14 Forskning och forskarutbildning (ramanslag) 742 912 742 912 742 912 0
16 02:14 ap.4 Linköpings universitet (ram) 742 912 742 912 742 912 0

16 02:71 Särskilda åtaganden för universitet  
och högskolor (ramanslag) 1 785 1 785 1 785 0
16 02:71 ap.16 Nationellt resurscentrum i Teknik (ram) 1 785 1 785 1 785 0

16 02:72 Ersättning för klinisk utbildning 
och forskning (ramanslag) 187 796 187 796 187 796 0

16 02:72 ap.5 Linköpings universitet 187 796 187 796 187 796 0

Summa 29 053 2 251 382  2 280 435 2 257 848 22 587

Kostnader för personskadeförsäkringar för studenter uppgick under 2012 till 285 tkr, dvs. 16,0 kr per helårsstudent.
För 2012 avsatte LiU 3 957 tkr för studenter med funktionshinder från grundutbildningsanslaget.
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Tabell 10.11 Finansieringsanalys (tkr)
Not 2012-01-01–2012 12 31 2011-01-01–2011-12-31

DRIFT
Kostnader 1 -3 214 491 -3 081 391
Finansiering av drift

Intäkter av anslag 2 231 107 2 204 738
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 215 446 207 721
Intäkter av bidrag 3 810 706 858 898
Övriga intäkter 23 316 26 834
Summa medel som tillförts för finansiering av drift 3 280 575 3 298 191

Minskning (+) av lager 139 384
Ökning (-) av kortfristiga fordringar -38 922 -57 906
Minskning (-) av kortfristiga skulder 4 -78 652 34 318
Kassaflöde från/till drift -51 351 193 596

INVESTERINGAR
Investeringar i finansiella tillgångar
Investeringar i materiella tillgångar -180 485 -149 427
Investeringar i immateriella tillgångar 0 -941
Summa investeringsutgifter -180 485 -150 368
Finansiering av investeringar

Lån från Riksgäldskontoret 104 015 93 663
 - amorteringar -85 310 -87 733
Försäljning av anläggningstillgångar 3 962 592
Bidragsmedel som erhållits för investeringar 36 614 27 552
Statskapital 30 0
Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar 59 311 34 074

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder 4 67 913 21 047
Kassaflöde från/till investeringsverksamhet -53 261 -95 247

TRANSFERERINGSVERKSAMHET
Lämnade bidrag -124 335 -104 164
Förändring av kortfristiga fordringar och skulder
Utbetalningar i transfereringsverksamhet -124 335 -104 164
Finansiering av transfereringsverksamhet

Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag 26 740 20 519
Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag 70 434 55 410
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 27 161 28 235
Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet 124 335 104 164

Kassaflöde från/till transfereringsverksamhet 0 0

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -104 613 98 348

SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
Likvida medel vid årets början 1 468 904 1 370 557
Minskning (-) av kassa och bank -7 766 15 101
Minskning (-) av tillgodohavande hos RGK -103 308 33 286
Ökning (+) av avräkning med statsverket 6 461 49 961
Summa förändring av likvida medel -104 613 98 348

Likvida medel vid årets slut 1 364 291 1 468 905

Noter till finansieringsanalysen (tkr) 2012 2011

1 Kostnader enligt RR -3 322 517 -3 180 529
Avskrivningar 107 808 100 476
Omföring anläggningstillgångar till (+) / från (-) RR 551 0
Försäljningsintäkter sålda anläggningstillgångar -3 962 -592
 Avyttrade anläggningar (restvärde) 4 038 514
Omföring till reavinst/reaförlust -76 79
Reaförlust 81 42
Avsättningar för pensioner m.m. -414 -1 381

Summa kostnader -3 214 491 -3 081 391

2 Intäkter av avgifter enl. RR 215 451 207 842
Reavinst -5 -121
Saldo 215 446 207 721

3 Intäkter av bidrag enl. RR 847 320 886 450
Bidrag som erhållits för investeringar 36 614 27 552
Bidrag för finansiering av drift 810 706 858 898

4 Minskning (-) av kortfristiga skulder enl. BR -10 739 55 365
Ökning (+) av kortfristiga skulder avseende investeringar 67 913 21 047
Minskning (-) av kortfristiga skulder avseende drift -78 652 34 318
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Tabell 10.12 Redovisning av medel för klinisk utbildning och forskning 2012

Disponibla anslagsmedel

Ingående balans 2012 15 977

Anslag 2012 187 796

Summa disponibla anslagsmedel 203 773

Förbrukade anslagsmedel Lokaler Lönekostn. Övr. kostn. Summa

Förbrukade medel grundutbildning 12 850 42 444 15 652 70 946
Kliniskt inriktad medicinsk forskning 24 149 31 266 66 140 121 555
Summa förbrukade anslagsmedel 36 999 73 710 81 792 192 501

Anslagsmedel överfört till 2013 11 272
Av landstinget tillförda medel 2012 21 613 101 091 94 035 216 739

Tabell 10.13 Avgifter 2012 (tkr)

Verksamhet

Över-/ 
underskott 
t.o.m. 2010

Över-/ 
underskott 

2011

Justering av  
ingående  

balans 2012 1

Intäkter 
2012

Kostnader 
2012

Över-/ 
underskott 

2012

Ackumulerat  
Över-/under-  

skott utg. 
2012

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Beställd utbildning -4 -283 508 208 300 13
Uppdragsutbildning 931 2 010 -164 17 151 18 058 -907 1 870
Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter -827 -1 373 7 001 5 156 1 845 -355

Delsumma 100 354 -164 24 660 23 422 1 238 1 528

Forskning och utbildning på forskarnivå
Uppdragsforskning -7 232 -583 1 285 49 109 46 444 2 665 -3 865

Delsumma -7 232 -583 1 285 49 109 46 444 2 665 -3 865

Verksamheter där krav på full  
kostnadstäckning inte gäller

Högskoleprovet 82 -79 -3 942 1 200 -258 -258

Summa avgiftsbelagd verksamhet -7 050 -308 1 118 74 711 71 066 3 645 -2 595

1. Ingående balans 2012 justerad pga 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 2012 till 20 tkr (2011 var intäkten 24 tkr).
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Tabell 10.14 Redovisning av årets och balanserad kapitalförändring 2012 (tkr)

TABELL 1. REDOVISNING AV KAPITALFÖRÄNDRING 2012
Balanserad  

kapitalförändring
Årets 

kapitalförändring

Summa årets och  
balanserad 

kapitalförändring

Kapitalförändring 809 290 -7 442 801 848
varav avgiftsfinansierad verksamhet -6 240 3 645 -2 595
varav bidragsfinansierad verksamhet 20 793 -6 811 13 982
varav hel- och delägda företag -2 119 -2 119

TABELL 2. KAPITALFÖRÄNDRING PER OMRÅDE 2012
Indelning av verksamheten

Balanserad kapital- 
förändring (A)

Årets kapital- 
förändring (B) Summa (A+B)

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 353 354 8 530 361 884
Uppdragsverksamhet 2 490 -607 1 883

Summa 355 844 7 923 363 767
Forskning och utbildning på forskarnivå

Forskning och utbildning på forskarnivå 459 976 -15 911 444 065
Uppdragsforskning -6 530 2 665 -3 865

Summa 453 446 -13 246 440 200

Summa 1 809 290 -5 323 803 967
1. Exklusive resultat från Linköpings universitet Holding AB.

TABELL 3. REDOVISNING AV KAPITALFÖRÄNDRING AVSEENDE AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET Ingående 
balans

Årets kapital- 
förändring

Utgående 
balans

Uppdragsutbildning inkl. beställd utbildning 2 490 -607 1 883
Utbildning av studieavgiftskyldiga studenter -2 200 1 845 -355
Uppdragsforskning -6 530 2 665 -3 865
Summa -6 240 3 903 -2 337

Årets intäkter i ovanstående verksamhet 73 769
Utgående balanserad kapitalförändring i förhållande till årets intäkter -3,2%

Under 2012 påbörjade Linköpings universitet en översyn av uppdragsverksamheten avseende såväl intäkter som kostnader. 
Denna översyn kommer att fortsätta under 2013 och framåt med målsättningen att det uppkomna underskottet ska vara elimi-
nerat inom tre år.
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Tabell 10.15 Samfinansiering med anslag i bidragsfinansierad verksamhet (tkr)

Bidragsfinansiering Anslagsfinansiering Total finansiering Andel anslag (%)

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2012 35 752 2 35 754 0
2011 33 793 2 121 35 914 6
2010 30 552 174 30 726 1

Forskning och utbildning på forskarnivå
2012 811 568 89 609 901 177 10
2011 852 657 87 805 940 462 9
2010 770 022 82 532 852 554 10

Uppgifter avseende 2010 har justerats jämfört med tidigare årsredovisningar. I årsredovisningen för 2010 har information lämnats om beslutad tilldelning av anslagsmedel för samfinansiering, medan 
tabellen ovan visar i vilken omfattning anslagsmedel har använts för denna samfinansiering.

Tabell 10.16 Oförbrukade bidrag och inbetalade forskningsbidrag (tkr)

2012 2011 2010

Inbetalade forskningsbidrag 1

Forskningsråd, inkl. Vinnova 310 371 334 543 334 298
Övriga statliga 147 121 144 217 144 138
Ej statliga 367 295 405 293 364 707

Summa 824 787 884 053 843 143

Oförbrukade bidrag 1

Forskningsråd, inkl. Vinnova 252 287 257 332 275 234
Övriga statliga 112 026 112 133 114 265
Ej statliga 270 502 262 954 221 498

Summa 634 815 632 419 610 997

1. Exklusive bidrag som ska vidareförmedlas till annan mottagare.
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2012 Totalt LiU Summa Ordinarie Uppdrags- Summa Ordinarie Uppdrags-
utbildning grundutb. utbildning 1 forskning forskning forskning

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 2 231 108 1 393 804 1 393 804 837 303 837 303
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 35 752 811 568 811 568
Finansiella intäkter 23 316 9 192 9 192 14 124 14 124

Summa intäkter 3 317 195 1 500 619 1 482 960 17 659 1 816 575 1 767 466 49 109
Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 2 105 912 965 003 958 235 6 768 1 140 909 1 115 307 25 602
Kostnader för lokaler 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 2 222 2 221 1
Avskrivningar och nedskrivningar 107 808 25 926 25 926 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 19 110 105 225 104 865 360
Lämnade -124 335 -19 110 -19 110 -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.
 

2011 Totalt LiU Summa Ordinarie Uppdrags- Summa Ordinarie Uppdrags-
utbildning grundutb. utbildning 1 forskning forskning forskning

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 2 204 738 1 407 902 1 407 902 796 835 796 835
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 207 842 61 793 34 068 27 725 146 049 92 962 53 086
Intäkter av bidrag 886 450 33 793 33 793 852 657 852 657
Finansiella intäkter 26 834 12 447 12 447 14 387 14 387

Summa intäkter 3 325 863 1 515 935 1 488 210 27 725 1 809 929 1 756 842 53 086
Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 2 004 599 891 556 880 776 10 780 1 113 043 1 081 452 31 591
Kostnader för lokaler 431 505 238 006 236 943 1 063 193 499 190 228 3 270
Övriga driftkostnader 639 815 231 875 217 726 14 149 407 939 389 281 18 659
Finansiella kostnader 4 134 1 814 1 814 2 320 2 319 1
Avskrivningar och nedskrivningar 100 476 27 784 27 779 5 72 692 72 544 148

Summa kostnader 3 180 529 1 391 036 1 365 038 25 998 1 789 494 1 735 824 53 670
Verksamhetsutfall 145 334 124 899 123 172 1 727 20 435 21 018 -583
Resultat från andelar i hel- och delägda företag -737 -737 -737
Transfereringar

Erhållna 104 164 15 240 15 240 88 925 88 785 140
Lämnade -104 164 -15 240 -15 240 -88 925 -88 785 -140

Årets kapitalförändring 144 597 124 899 123 172 1 727 19 698 20 281 -583

1. I uppdragsutbildning ingår beställd utbildning. Under 2011 uppgick intäkter av beställd utbildning till 313 tkr.
 

2010 Totalt LiU Summa Ordinarie Uppdrags- Summa Ordinarie Uppdrags-
utbildning grundutb. utbildning 1 forskning forskning forskning

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 2 173 399 1 396 292 1 396 292 777 107 777 107
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 219 964 94 921 74 969 19 952 125 043 53 510 71 533
Intäkter av bidrag 800 575 30 552 30 552 770 022 770 047 -25
Finansiella intäkter 8 147 6 461 6 461 1 686 1 686

Summa intäkter 3 202 084 1 528 226 1 508 274 19 952 1 673 858 1 602 350 71 508
Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 1 889 896 831 026 822 064 8 962 1 058 870 1 011 709 47 161
Kostnader för lokaler 432 735 247 754 246 591 1 163 184 981 180 010 4 971
Övriga driftkostnader 603 238 298 981 288 231 10 750 304 258 275 916 28 342
Finansiella kostnader 2 046 609 609 1 436 1 435 1
Avskrivningar och nedskrivningar 96 670 18 637 18 613 24 78 033 75 353 2 680

Summa kostnader 3 024 586 1 397 008 1 376 108 20 901 1 627 578 1 544 423 83 155
Verksamhetsutfall 177 499 131 218 132 167 -948 46 280 57 927 -11 647
Resultat från andelar i hel- och delägda företag -228 -228 -228
Transfereringar

Erhållna 83 542 9 415 9 415 74 127 73 998 130
Lämnade -83 542 -9 415 -9 415 -74 127 -73 998 -130

Årets kapitalförändring 177 271 131 218 132 167 -948 46 052 57 699 -11 647

1. I uppdragsutbildning ingår beställd utbildning. Under 2010 uppgick intäkter av beställd utbildning till 413 tkr.

Tabell 10.17 Intäkter och kostnader per verksamhetsområde (tkr)
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Tabell 10.17 Intäkter och kostnader per verksamhetsområde (tkr)

2012 Ordinarie grundutbildning Uppdragsutbildning Ordinarie forskning Uppdragsforskning
Totalt LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH Totalt LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH Totalt LiU Hum-sam Med. Tekn. Totalt LiU Hum-sam Med. Tekn.

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 393 804 318 741 145 510 374 308 555 245 837 303 218 706 266 504 352 094
Intäkter av avgifter och andra ers. 44 212 9 055 7 959 13 229 13 969 17 659 1 829 7 278 2 758 5 795 104 471 13 488 54 533 36 451 49 109 11 212 18 292 19 605
Intäkter av bidrag 35 752 3 439 8 618 21 773 1 922 811 568 166 361 194 250 450 957
Finansiella intäkter 9 192 1 459 888 3 278 3 567 14 124 1 556 4 457 8 112

Summa intäkter 1 482 960 332 694 162 975 412 588 574 703 17 659 1 829 7 278 2 758 5 795 1 767 466 400 111 519 744 847 614 49 109 11 212 18 292 19 605
Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 958 235 237 085 110 590 224 333 386 228 6 768 959 2 276 819 2 714 1 115 307 294 342 241 338 579 628 25 602 6 615 8 905 10 082
Kostnader för lokaler 254 487 58 241 24 900 49 046 122 301 576 163 123 134 156 191 672 33 443 48 263 109 967 2 720 356 888 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 69 952 212 538 109 884 18 041 4 019 6 359 7 663
Finansiella kostnader 1 552 286 114 480 672 2 221 305 496 1 420 1 1
Avskrivningar och nedskrivningar 25 926 4 586 2 322 5 943 13 074 81 801 5 080 16 535 60 187 80 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 1 783 376 403 122 519 170 861 086 46 444 10 990 16 199 19 256
Verksamhetsutfall 8 530 -11 849 -3 679 20 979 3 077 -607 -234 602 -822 -152 -15 910 -3 011 574 -13 472 2 665 222 2 093 349
Resultat från andelar i hel- och delägda företag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 119 -513 -508 -1 097 0 0 0 0
Transfereringar

Erhållna 19 110 4 701 2 419 5 094 6 897 104 865 20 266 9 785 74 814 360 205 155
Lämnade -19 110 -4 701 -2 419 -5 094 -6 897 -104 865 -20 266 -9 785 -74 814 -360 -205 -155

Årets kapitalförändring 8 530 -11 849 -3 679 20 979 3 077 -607 -234 602 -822 -152 -18 029 -3 524 66 -14 569 2 665 222 2 093 349

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.
 

2011 Ordinarie grundutbildning Uppdragsutbildning Ordinarie forskning Uppdragsforskning
Totalt LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH Totalt LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH Totalt LiU Hum-sam Med. Tekn. Totalt LiU Hum-sam Med. Tekn.

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 407 902 302 942 145 157 361 232 598 572 796 835 200 097 266 391 330 347
Intäkter av avgifter och andra ers. 34 068 7 314 3 992 10 192 12 570 27 725 2 396 10 004 8 237 7 087 92 962 13 638 43 643 35 682 53 086 7 453 23 368 22 266
Intäkter av bidrag 33 793 2 766 7 354 19 334 4 338 852 657 171 332 224 456 456 870
Finansiella intäkter 12 447 1 616 1 335 4 234 5 262 14 387 2 016 4 032 8 339

Summa intäkter 1 488 210 314 639 157 837 394 991 620 743 27 725 2 396 10 004 8 237 7 087 1 756 842 387 083 538 523 831 237 53 086 7 453 23 368 22 266
Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 880 776 205 080 102 358 203 052 370 286 10 780 792 5 004 1 687 3 297 1 081 452 281 628 243 178 556 646 31 591 4 410 14 002 13 180
Kostnader för lokaler 236 943 53 985 23 222 46 612 113 124 1 063 178 323 311 251 190 228 34 506 45 443 110 279 3 270 348 1 397 1 525
Övriga driftkostnader 217 726 39 382 25 833 100 943 51 568 14 149 979 3 623 4 912 4 636 389 281 57 550 207 530 124 200 18 659 2 602 9 137 6 919
Finansiella kostnader 1 814 337 200 593 684 2 319 404 602 1 313 1
Avskrivningar och nedskrivningar 27 779 4 790 2 963 6 446 13 580 5 5 72 544 4 783 15 018 52 743 148 110 38

Summa kostnader 1 365 038 303 574 154 575 357 646 549 242 25 998 1 950 8 955 6 910 8 183 1 735 824 378 872 511 771 845 181 53 670 7 361 24 647 21 662
Verksamhetsutfall 123 172 11 065 3 262 37 345 71 500 1 727 446 1 049 1 328 -1 096 21 018 8 211 26 752 -13 944 -583 92 -1 279 604
Resultat från andelar i hel- och delägda företag -737 -173 -179 -385
Transfereringar

Erhållna 15 240 3 378 2 146 4 093 5 622 88 785 17 721 10 548 60 516 140 80 60
Lämnade -15 240 -3 378 -2 146 -4 093 -5 622 -88 785 -17 721 -10 548 -60 516 -140 -80 -60

Årets kapitalförändring 123 172 11 065 3 262 37 345 71 500 1 727 446 1 049 1 328 -1 096 20 281 8 039 26 573 -14 330 -583 92 -1 279 604

 

2010 Ordinarie grundutbildning Uppdragsutbildning Ordinarie forskning Uppdragsforskning
Totalt LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH Totalt LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH Totalt LiU Hum-sam Med. Tekn. Totalt LiU Hum-sam Med. Tekn.

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 396 292 305 627 154 336 358 356 577 972 777 107 185 311 270 404 321 391
Intäkter av avgifter och andra ers. 74 969 22 556 19 752 19 689 12 971 19 952 3 011 7 397 6 952 2 592 53 510 5 076 44 031 4 402 71 533 8 896 36 344 26 293
Intäkter av bidrag 30 552 3 536 4 946 12 620 9 450 770 047 176 323 161 702 423 023 -25 -25
Finansiella intäkter 6 461 1 105 555 2 183 2 619 1 686 224 272 1 190

Summa intäkter 1 508 274 332 824 179 589 392 849 603 013 19 952 3 011 7 397 6 952 2 592 1 602 350 366 934 476 409 759 006 71 508 8 896 36 344 26 268
Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 822 064 203 426 100 996 190 933 326 708 8 962 1 221 3 711 2 236 1 795 1 011 709 265 347 223 391 522 970 47 161 5 496 25 162 16 504
Kostnader för lokaler 246 591 54 712 27 277 54 654 109 949 1 163 236 290 481 156 180 010 31 781 44 249 103 980 4 971 507 2 449 2 014
Övriga driftkostnader 288 231 48 535 39 555 126 284 73 856 10 750 1 190 3 028 4 862 1 670 275 916 36 173 179 497 60 246 28 342 4 522 14 348 9 471
Finansiella kostnader 609 136 75 168 231 1 435 386 328 721 1 1
Avskrivningar och nedskrivningar 18 613 2 851 2 597 4 792 8 373 24 24 75 353 7 250 12 059 56 044 2 680 2 659 21

Summa kostnader 1 376 108 309 660 170 500 376 831 519 117 20 901 2 646 7 053 7 580 3 621 1 544 423 340 939 459 523 743 960 83 155 10 525 44 619 28 011
Verksamhetsutfall 132 167 23 164 9 089 16 018 83 895 -948 365 344 -628 -1 029 57 927 25 996 16 886 15 047 -11 647 -1 629 -8 275 -1 743
Resultat från andelar i hel- och delägda företag -228 -57 -55 -117
Transfereringar

Erhållna 9 415 3 761 5 489 165 73 998 27 623 5 190 41 185 130 86 43
Lämnade -9 415 -3 761 -5 489 -165 -73 998 -27 623 -5 190 -41 185 -130 -86 -43

Årets kapitalförändring 132 167 23 164 9 089 16 018 83 895 -948 365 344 -628 -1 029 57 699 25 939 16 831 14 930 -11 647 -1 629 -8 275 -1 743
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2012 Ordinarie grundutbildning Uppdragsutbildning Ordinarie forskning Uppdragsforskning
Totalt LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH Totalt LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH Totalt LiU Hum-sam Med. Tekn. Totalt LiU Hum-sam Med. Tekn.

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 393 804 318 741 145 510 374 308 555 245 837 303 218 706 266 504 352 094
Intäkter av avgifter och andra ers. 44 212 9 055 7 959 13 229 13 969 17 659 1 829 7 278 2 758 5 795 104 471 13 488 54 533 36 451 49 109 11 212 18 292 19 605
Intäkter av bidrag 35 752 3 439 8 618 21 773 1 922 811 568 166 361 194 250 450 957
Finansiella intäkter 9 192 1 459 888 3 278 3 567 14 124 1 556 4 457 8 112

Summa intäkter 1 482 960 332 694 162 975 412 588 574 703 17 659 1 829 7 278 2 758 5 795 1 767 466 400 111 519 744 847 614 49 109 11 212 18 292 19 605
Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 958 235 237 085 110 590 224 333 386 228 6 768 959 2 276 819 2 714 1 115 307 294 342 241 338 579 628 25 602 6 615 8 905 10 082
Kostnader för lokaler 254 487 58 241 24 900 49 046 122 301 576 163 123 134 156 191 672 33 443 48 263 109 967 2 720 356 888 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 69 952 212 538 109 884 18 041 4 019 6 359 7 663
Finansiella kostnader 1 552 286 114 480 672 2 221 305 496 1 420 1 1
Avskrivningar och nedskrivningar 25 926 4 586 2 322 5 943 13 074 81 801 5 080 16 535 60 187 80 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 1 783 376 403 122 519 170 861 086 46 444 10 990 16 199 19 256
Verksamhetsutfall 8 530 -11 849 -3 679 20 979 3 077 -607 -234 602 -822 -152 -15 910 -3 011 574 -13 472 2 665 222 2 093 349
Resultat från andelar i hel- och delägda företag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 119 -513 -508 -1 097 0 0 0 0
Transfereringar

Erhållna 19 110 4 701 2 419 5 094 6 897 104 865 20 266 9 785 74 814 360 205 155
Lämnade -19 110 -4 701 -2 419 -5 094 -6 897 -104 865 -20 266 -9 785 -74 814 -360 -205 -155

Årets kapitalförändring 8 530 -11 849 -3 679 20 979 3 077 -607 -234 602 -822 -152 -18 029 -3 524 66 -14 569 2 665 222 2 093 349

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.
 

2011 Ordinarie grundutbildning Uppdragsutbildning Ordinarie forskning Uppdragsforskning
Totalt LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH Totalt LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH Totalt LiU Hum-sam Med. Tekn. Totalt LiU Hum-sam Med. Tekn.

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 407 902 302 942 145 157 361 232 598 572 796 835 200 097 266 391 330 347
Intäkter av avgifter och andra ers. 34 068 7 314 3 992 10 192 12 570 27 725 2 396 10 004 8 237 7 087 92 962 13 638 43 643 35 682 53 086 7 453 23 368 22 266
Intäkter av bidrag 33 793 2 766 7 354 19 334 4 338 852 657 171 332 224 456 456 870
Finansiella intäkter 12 447 1 616 1 335 4 234 5 262 14 387 2 016 4 032 8 339

Summa intäkter 1 488 210 314 639 157 837 394 991 620 743 27 725 2 396 10 004 8 237 7 087 1 756 842 387 083 538 523 831 237 53 086 7 453 23 368 22 266
Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 880 776 205 080 102 358 203 052 370 286 10 780 792 5 004 1 687 3 297 1 081 452 281 628 243 178 556 646 31 591 4 410 14 002 13 180
Kostnader för lokaler 236 943 53 985 23 222 46 612 113 124 1 063 178 323 311 251 190 228 34 506 45 443 110 279 3 270 348 1 397 1 525
Övriga driftkostnader 217 726 39 382 25 833 100 943 51 568 14 149 979 3 623 4 912 4 636 389 281 57 550 207 530 124 200 18 659 2 602 9 137 6 919
Finansiella kostnader 1 814 337 200 593 684 2 319 404 602 1 313 1
Avskrivningar och nedskrivningar 27 779 4 790 2 963 6 446 13 580 5 5 72 544 4 783 15 018 52 743 148 110 38

Summa kostnader 1 365 038 303 574 154 575 357 646 549 242 25 998 1 950 8 955 6 910 8 183 1 735 824 378 872 511 771 845 181 53 670 7 361 24 647 21 662
Verksamhetsutfall 123 172 11 065 3 262 37 345 71 500 1 727 446 1 049 1 328 -1 096 21 018 8 211 26 752 -13 944 -583 92 -1 279 604
Resultat från andelar i hel- och delägda företag -737 -173 -179 -385
Transfereringar

Erhållna 15 240 3 378 2 146 4 093 5 622 88 785 17 721 10 548 60 516 140 80 60
Lämnade -15 240 -3 378 -2 146 -4 093 -5 622 -88 785 -17 721 -10 548 -60 516 -140 -80 -60

Årets kapitalförändring 123 172 11 065 3 262 37 345 71 500 1 727 446 1 049 1 328 -1 096 20 281 8 039 26 573 -14 330 -583 92 -1 279 604

 

2010 Ordinarie grundutbildning Uppdragsutbildning Ordinarie forskning Uppdragsforskning
Totalt LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH Totalt LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH Totalt LiU Hum-sam Med. Tekn. Totalt LiU Hum-sam Med. Tekn.

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 396 292 305 627 154 336 358 356 577 972 777 107 185 311 270 404 321 391
Intäkter av avgifter och andra ers. 74 969 22 556 19 752 19 689 12 971 19 952 3 011 7 397 6 952 2 592 53 510 5 076 44 031 4 402 71 533 8 896 36 344 26 293
Intäkter av bidrag 30 552 3 536 4 946 12 620 9 450 770 047 176 323 161 702 423 023 -25 -25
Finansiella intäkter 6 461 1 105 555 2 183 2 619 1 686 224 272 1 190

Summa intäkter 1 508 274 332 824 179 589 392 849 603 013 19 952 3 011 7 397 6 952 2 592 1 602 350 366 934 476 409 759 006 71 508 8 896 36 344 26 268
Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 822 064 203 426 100 996 190 933 326 708 8 962 1 221 3 711 2 236 1 795 1 011 709 265 347 223 391 522 970 47 161 5 496 25 162 16 504
Kostnader för lokaler 246 591 54 712 27 277 54 654 109 949 1 163 236 290 481 156 180 010 31 781 44 249 103 980 4 971 507 2 449 2 014
Övriga driftkostnader 288 231 48 535 39 555 126 284 73 856 10 750 1 190 3 028 4 862 1 670 275 916 36 173 179 497 60 246 28 342 4 522 14 348 9 471
Finansiella kostnader 609 136 75 168 231 1 435 386 328 721 1 1
Avskrivningar och nedskrivningar 18 613 2 851 2 597 4 792 8 373 24 24 75 353 7 250 12 059 56 044 2 680 2 659 21

Summa kostnader 1 376 108 309 660 170 500 376 831 519 117 20 901 2 646 7 053 7 580 3 621 1 544 423 340 939 459 523 743 960 83 155 10 525 44 619 28 011
Verksamhetsutfall 132 167 23 164 9 089 16 018 83 895 -948 365 344 -628 -1 029 57 927 25 996 16 886 15 047 -11 647 -1 629 -8 275 -1 743
Resultat från andelar i hel- och delägda företag -228 -57 -55 -117
Transfereringar

Erhållna 9 415 3 761 5 489 165 73 998 27 623 5 190 41 185 130 86 43
Lämnade -9 415 -3 761 -5 489 -165 -73 998 -27 623 -5 190 -41 185 -130 -86 -43

Årets kapitalförändring 132 167 23 164 9 089 16 018 83 895 -948 365 344 -628 -1 029 57 699 25 939 16 831 14 930 -11 647 -1 629 -8 275 -1 743
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Tabell 10.18 Underlag för beräkning av belastning av anslaget 
avseende grundutbildning för budgetåret 2012

Utfall 2012-01-01–2012-12-31

A B C D E

Utbildningsområde
Utfall

HST
Utfall
HPR

HST
Ersättn

(tkr)

HPR
Ersättn

(tkr)

Utfall total
ersättn C+D 

(tkr)

Humaniora 1 515,4 1 153,2 35 508 22 076 57 584
Teologi 58,8 46,9 1 378 897 2 275
Juridik 631,8 519,3 14 804 9 940 24 744
Samhällsvetenskap 3 707,6 3 167,6 86 877 60 638 147 515
Naturvetenskap 2 712,7 2 316,1 135 883 97 841 233 724

Teknik 4 932,6 4 185,6 247 084 176 811 423 895
Farmaci
Vård 1 233,9 1 163,6 65 711 53 670 119 381
Odontologi
Medicin 1 764,9 1 681,7 105 027 121 729 226 756
Undervisning 808,7 718,2 28 111 29 403 57 514
Övrigt 291,4 256,5 11 724 8 383 20 107
Design 50,0 50,0 7 097 4 324 11 421

Totalt 17 707,8 15 258,7 739 204 585 712 1 324 916

Takbelopp

Takbelopp (tkr) 1 318 889
Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr) 6 027
Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr) 0

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden

Totalt antal helårstudenter 60,6 inom Design. Högst 50 helårsstudenter får avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter har avräknats inom utbild-
ningsområdet Teknik.
Totalt antal helårsprestationer 58,3 inom Design. Högst 50 helårsprestationer får avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsprestationer har avräknats inom 
utbildningsområdet Teknik.

Tabell 1. Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR)
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Tabell 2. Beräkning av anslagssparande och överproduktion (tkr)

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)
Årets takbelopp (tkr) 1 318 889
Eventuellt ingående anslagssparande (tkr) 29 053
Summa (A) 1 347 942

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Ersättning för HPR från december föregående budgetår (tkr) 439
Utfall total ersättning enligt tabell 1 (tkr) 1 324 916

Eventuellt utnyttjande av tidigare överproduktion (tkr)
Summa (B) 1 325 355
Summa (A-B) 1 22 587

1. Positiv summa förs till tabell över anslagssparandet nedan. Negativ summa förs till tabell över överproduktion nedan. 

Anslagssparande

Totalt utgående anslagssparande (A-B) 22 587
Eventuellt anslagssparande över 10 % av takbeloppet 2

Utgående anslagssparande 22 587

Överproduktion

Totalt utgående överproduktion
Eventuell överproduktion över 10 % av takbeloppet 2

Utgående överproduktion 0

2. Den del av anslagssparande respektive överproduktion som lärosätet inte får behålla utan regeringens godkännande.
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Styrelseledamöters och ledande befattningshavares 
övriga uppdrag och ersättningar

Redovisning av styrelseledamöters och ledande befattningshavares övriga uppdrag i statliga styrelser och råd samt aktiebolag

Bengt Westerberg, ordförande
Ordförande i:
 styrelsen för Finansinspektionen
 styrelsen för Institutet för framtidsstudier
 styrelsen för SPI Service AB
 styrelsen för Cirkör AB
 styrelsen för Bonus Presskopia

Helene Dannetun, rektor
Ordförande i:
 styrelsen för C, Norrköpings visualiseringscenter
Ledamot av:
 styrelsen för Mjärdevi Science Park
 styrelsen för Norrköpings visualiseringscenter AB
 insynsrådet för Länsstyrelsen i Östergötland

Per-Erik Ellström
Ledamot av:
 styrelsen för Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB
 styrelsen för Stiftelsen Apel Forskning och utveckling
 styrelsen för Episteme AB 

Magnus Hall
Ordförande i:
 styrelsen för Innventia AB
 styrelsen för Aktiemarknadsbolagens förening
 styrelsen för Föreningen för god sed på aktiemarknaden
 Basindustrins El AB
 styrelsen för Industrikraft i Sverige AB
Vice ordförande i:
 styrelsen för Skogsindustrierna
 styrelsen för Industriarbetsgivarna
Ledamot av:
 styrelsen för Holmen AB

Lars Hultman
Ledamot av:
 styrelsen för AVS (American Vacuum Society)
 styrelsen för MAX-IV Laboratoriet

Margareta Josefsson
Ordförande i:
 styrelsen för Sunda Hus i Linköping AB 
 styrelsen för Kårservice i Östergötland AB
Ledamot av:
 styrelsen för Thin Film Electronics ASA

Johan Liljegren
Ledamot av:
 styrelsen för Linus och Linnea AB

Christer Mård
Ledamot av:
 styrelsen för Linköpings Nyföretagarcentrum
 styrelsen för Sports Air Linköping

Helena Persson
Ordförande för:
 IASPIS-delegationen (Konstnärsnämnden)
Vice ordförande i:
 styrelsen för Kungliga konsthögskolan
Ledamot av:
 styrelsen för Bildkonstnärsfonden

Amanda Rubio
Adjungerad i:
 styrelsen för Kårservice i Östergötland AB

Niclas Söör
Ledamot av:
 styrelsen för Linus och Linnea AB

Maria Ågren
Ordförande i:
 Kåpan Pensioners överstyrelse
 Naturvårdsverkets insynsråd
Vice ordförande i:
 Arbetsgivarverket

Ersättning till styrelsens ledamöter samt till ledande befattningshavare inom universitetet – inkomstår 2012

Ordförande Företrädare för allmänna intressen Företrädare för studenter
Bengt Westerberg 216 000 Magnus Hall 28 000 Riccardo Barchiesi 7 634

Margareta Josefsson 28 000 Daniel B. Wilhelms 298 474

Rektor Christer Mård 28 000

Helene Dannetun 1 217 272 Helena Persson 28 000

Agneta Westerdahl 98 594

Maria Ågren 28 120

Jan-Erik Ögren 28 000

Företrädare för verksamheten
Per-Erik Ellström 957 506

Lars Hultman 1 138 990  

Karin Öllinger 736 656

I ersättningarna ovan inkluderas alla skattepliktiga ersättningar och förmåner utbetalade av LiU under 2012.
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Linköpings universitet i korthet 

Linköpings universitet (LiU) har gjort sig känt för en grund-
utbildning som förenar pedagogiskt nytänkande med stark 
kvalitet. Genom att utveckla forskarskolor vid sidan av äm-
nesforskningen har LiU bidragit till att förnya svensk forskar-
utbildning. Flera forskningsmiljöer är i absolut världsklass.

LiU bedriver utbildning, forskning och forskarutbildning 
inom Filosofiska fakulteten, Medicinska fakulteten (Hälsouni-
versitetet), Tekniska fakulteten (Tekniska högskolan) samt 
Utbildningsvetenskap. 

Grundutbildningen vid Filosofiska fakulteten spänner över 
ett brett fält – humaniora, kulturvetenskap, miljövetenskap, 
samhällsvetenskap, beteendevetenskap, ekonomi, datavetenskap 
och affärsjuridik. Utbildningsutbudet domineras av sam-
manhållna utbildningsprogram på kandidat- och masternivå, 
men även fristående kurser erbjuds. Psykologprogrammet, 
socionomprogrammet samt de två civilekonomprogrammen 
leder fram till en yrkesexamen. Fakulteten har länge satsat på 
ämnesövergripande och mångvetenskapliga forskningsmiljöer, 
men forskning bedrivs även inom ämnesbaserade forsknings-
miljöer. Forskningen har en bred samhällsvetenskaplig inrikt-
ning, men har även starka profiler inom beteendevetenskap, 
kulturvetenskap och miljövetenskap. Några områden har av de 
stora forskningsfinansiärerna pekats ut som excellenta miljöer 
som ges långsiktigt stöd. Det gäller kognitiv hörselvetenskap, 
genusvetenskap, internationell migration och arbetslivsområdet.

De flesta utbildningarna vid Hälsouniversitetet leder till 
en yrkesexamen: arbetsterapeut-, barnmorske-, logoped-, 
läkar-, sjukgymnast- och sjuksköterskeexamen samt specia-
listexamen för sjuksköterskor. Utbildningarna i medicinsk 
biologi, masterprogrammet Medical Biosciences och ett 
gemensamt masterprogram för flera vårdyrkesgrupper ingår 
också i utbudet liksom fristående kurser. Kännetecknande för 
utbildningarna är främst det problembaserade lärandet och 
att undervisningen bygger på verklighetsanknutna situationer 
för att bättre förbereda studenten för yrkeslivet. Forskningen 
utgörs av grundforskning och patientnära forskning och riktas 
bland annat mot hjärnan och övriga nervsystemet, diabetes, 
infektion och inflammation, cancer, medicinsk bildvetenskap 
samt samspelet mellan hälsa och samhälle. I samarbete med 

landstinget görs strategiska satsningar inom systemimmuno-
logi, stamceller och regenerativ medicin samt diarrésjukdomar.

Tekniska högskolan domineras av professionsutbildningar 
i form av civilingenjörs- och högskoleingenjörsprogram men 
erbjuder också kandidat- och masterprogram. Dessa täcker 
hela den teknisk-naturvetenskapliga sfären – från teknik, 
matematik, naturvetenskap och datavetenskap – till design 
och kommunikation, industriell ekonomi, miljö, samhällets 
logistik samt hantverk och design. Forskningen har tyngd-
punkt på de traditionella tekniska ämnena men inkluderar 
även forskning i angränsande områden som naturvetenskap, 
management, matematik och datavetenskap. Forskningen 
spänner från ren grundforskning till tillämpad forskning. 
Verksamheten har ofta en tvärvetenskaplig prägel där indu-
striella och samhälleliga utmaningar utgör motivationen för 
forskningen. Mycket av forskningen sker i samarbete med 
näringslivet. Flera av Tekniska högskolans starka forsknings-
miljöer har fått stora och långsiktiga bidrag. Det gäller inom 
materialvetenskap, organisk elektronik, funktionell genetik, 
beslutsstöd för autonoma system, IT och mobil kommunika-
tion, säkerhet och krisberedskap, och kunskapsintegration i 
internationella företag. Forskarutbildning finns inom hela 
fakultetens ansvarsområde.

Inom Utbildningsvetenskap bedrivs grundläggande lärar-
utbildning, folkhögskollärarutbildning samt speciallärar- och 
specialpedagogutbildning. Dessutom ges ett antal fristående 
kurser som bland annat fungerar som fortbildning och vidare-
utbildning för skolans personal. Genom tradition och förnyelse 
har LiU lyckats skapa en lärarutbildning som är fast förankrad 
både i yrkets praktik och i för skolan relevanta forskningsom-
råden. Forskning och utbildning på forskarnivå bedrivs inom 
områdena Pedagogik i utbildning och skola, Pedagogiskt 
arbete och Vuxnas Lärande samt Nationella forskarskolan i 
naturvetenskapernas och teknikens didaktik (FontD). Vuxnas 
Lärande och FontD är de enda i sitt slag i landet. 

Utbildning och forskning utförs vid storinstitutioner där 
närliggande ämnen och forskningsområden är samlade. In-
stitutionerna tillhör inte en enskild fakultet utan kan bedriva 
utbildning och forskning på uppdrag av flera fakulteter.

LiU:s organisation fr o m april 2012
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Institutioner och ämnesområden

Linköping: Campus Valla

INSTITUTIONEN FÖR BETEENDEVETENSKAP 

OCH LÄRANDE (IBL)

Antal anställda: 219. Intäkter: 205 mkr.
Ämnesområden: Didaktik och pedago-
giskt arbete • Handikappvetenskap • Pe-
dagogik • Psykologi • Psykoterapi • Socio-
logi • Vuxenpedagogik och folkbildning

INSTITUTIONEN FÖR DATAVETENSKAP (IDA)

Antal anställda: 196. Intäkter: 173 mkr.
Ämnesområden: Artificiell intelligens • 
Databaser och webbinformationssys-
tem • Datornät och säkerhet • Inbyggda 
system och realtidssystem • Interaktiva 
och kognitiva system •Kognitionsveten-
skap • Programvaruteknik och teori • På-
litliga distribuerade system • Statistik

INSTITUTIONEN FÖR EKONOMISK 

OCH INDUSTRIELL UTVECKLING (IEI)

Antal anställda: 480. Intäkter: 467 mkr.
Ämnesområden: Affärsrätt • Carl Malmsten 
– Furniture Studies • Energisystem • Fack-
språk • Fluida och mekatroniska system 
• Företagsekonomi • Hållfasthetslära • 
Industriell marknadsföring • Industri-
ell miljöteknik • Industriell produktion • 
Informatik • Konstruktionsmaterial • Kva-
litetsteknik • Logistik • Maskinkonstruk-
tion • Mekanik • Mekanisk värmeteori och 
strömningslära • Nationalekonomi • Pro-
duktionsekonomi • Projekt, innovationer 
och entreprenörskap • Statsvetenskap

INSTITUTIONEN FÖR FYSIK,  

KEMI OCH BIOLOGI (IFM)

Antal anställda: 448. Intäkter: 448 mkr.
Ämnesområden: Beräkningsfysik • Bioinfor-
matik • Biokemi • Biomolekylär och organisk 
elektronik • Biosensorer och bioelektronik 
• Ekologi • Funktionella elektroniska mate-
rial • Fysikalisk kemi • Halvledarmaterial • 
Molekylär bioteknik • Molekylär ytfysik och 
nanovetenskap • Molekylär genetik • Na-
nostrukturerade material • Organisk kemi • 
Plasma- och ytbeläggningsfysik • Proteinke-
mi • Molekylär fysik • Teknisk biologi • Teo-
retisk biologi • Teoretisk fysik • Tillämpad 
fysik • Tillämpad optik• Tillämpad sensor-
vetenskap • Tunnfilmsfysik • Yt- och halv-
ledarfysik • Ytors fysik och kemi • Zoologi

INSTITUTION FÖR KULTUR 

OCH KOMMUNIKATION (IKK)

Antal anställda: 144. Intäkter: 118 mkr.
Ämnesområden: Allmän fonetik • Allmän 
språkvetenskap • Bild • Dramakommunika-
tion • Engelska • Estetiskt tema • Etik • Fi-
losofi • Formgivning • Franska • Idrott och 
rörelse • Konstvetenskap och visuell kom-
munikation • Litteraturvetenskap • Musik 

• Religionsvetenskap • Retorik • Romani-
studier • Slöjd, textil • Slöjd, trä och me-
tall • Socialantropologi • Spanska • Språk 
och kultur • Svenska för utländska stu-
denter • Svenska som andraspråk • Svens-
ka språket • Tyska • Utomhuspedagogik

MATEMATISKA INSTITUTIONEN (MAI)

Antal anställda: 114. Intäkter: 110 mkr.
Ämnesområden: Beräkningsmatema-
tik • Matematik och tillämpad matematik 
• Matematisk statistik • Optimeringslära

INSTITUTIONEN FÖR STUDIER AV SAMHÄLLS-

UTVECKLING OCH KULTUR (ISAK) 

Antal anställda: 78. Intäkter: 82 mkr.
Tema: Kultur och samhälle
Ämnesområden: Historia • Kommunstra-
tegiska studier • Kultur, samhälle, medie-
gestaltning • Lokalhistoria • Medie- och 
kommunikationsvetenskap • Turism med 
inriktning mot kulturarv och naturmiljö

INSTITUTIONEN FÖR SYSTEMTEKNIK (ISY)

Antal anställda: 189. Intäkter: 173 mkr.
Ämnesområden: Datorseende • Da-
torteknik • Elektroniksystem • Elektro-
niska komponenter • Fordonssystem 
• Informationskodning • Kommunika-
tionssystem • Reglerteknik

INSTITUTIONEN FÖR TEMA

Antal anställda: 174. Intäkter: 151 mkr.
Teman: Barn • Genus • Teknik och social 
förändring • Vatten i natur och samhälle
Ämnesområden: Genusvetenskap • Geografi 
• Miljövetenskap • Tematisk naturvetenskap

Linköping: Campus US
INSTITUTIONEN FÖR KLINISK OCH  

EXPERIMENTELL MEDICIN (IKE)

Antal anställda: 402. Intäkter: 404 mkr.
Ämnesområden: Arbets- och miljöveten-
skap • Barn- och ungdomspsykiatri • Biome-
dicinsk laboratorievetenskap • Cellbiologi • 
Dermatologi och venereologi • Genus och 
medicin • Geriatrik • Hand- och plastikki-
rurgi • Infektionsmedicin • Katastrofmedicin 
inkl akut sjukvård • Kirurgi • Klinisk immu-
nologi • Klinisk kemi • Klinisk mikrobiologi 
• Klinisk neurofysiologi • Käkkirurgi • Logo-
pedi • Medicinsk gastroenterologi/hepato-
logi • Medicinsk genetik • Medicinsk immu-
nologi • Medicinsk mikrobiologi • Medicinsk 
och fysiologisk kemi • Medicinsk psykologi 
• Neurobiologi • Neurokirurgi • Neurologi 
• Näringslära • Obstetrik och gynekologi • 
Oftalmiatrik • Onkologi • Ortopedi • Oto-
rhino-laryngologi • Patologi • Pediatrik • Psy-
kiatri • Regenerativ medicin • Reumatologi 
• Rättsgenetik • Rättsmedicin • Teknisk au-
diologi • Transfusionsmedicin • Virologi

INSTITUTIONEN FÖR  

MEDICIN OCH HÄLSA (IMH)

Antal anställda: 328. Intäkter: 283 mkr.
Ämnesområden: Allmänmedicin • Anes-
tesiologi • Arbetslivsinriktad rehabilite-
ring • Endokrinologi • Farmakologi • Fy-
siologi • Handikappvetenskap • Hälsa och 
samhälle • Idrottsmedicin • Internmedi-
cin • Kardiologi • Klinisk farmakologi • Kli-
nisk fysiologi • Kärlkirurgi • Lungmedicin 
• Medicinsk pedagogik • Medicinsk radio-
fysik • Medicinsk radiologi • Njurmedi-
cin • Omvårdnad • Rehabiliteringsmedicin 
• Rättskemi • Sjukgymnastik • Social-
medicin och folkhälsovetenskap • Tho-
raxanestesi med intensivvård • Thoraxki-
rurgi • Utvärdering och hälsoekonomi

INSTITUTIONEN FÖR MEDICINSK TEKNIK (IMT)

Antal anställda: 46. Intäkter: 41 mkr.
Ämnesområden: Biomedicinsk in-
strumentteknik • Fysiologisk mät-
teknik • Medicinsk informatik

Norrköping:
Campus Norrköping
INSTITUTIONEN FÖR SAMHÄLLS- 

OCH VÄLFÄRDSSTUDIER (ISV)

Antal anställda: 247. Intäkter: 219 mkr.
Ämnesområden: Allmänt utbildningsom-
råde • Arbetsterapi • Estetiskt lärande • Et-
nicitet och migration • Medicinsk vetenskap 
• Människa-teknik-samhälle • Naturve-
tenskap i ett skolperspektiv • Naturveten-
skapernas didaktik • Teknikens didaktik • 
Omvårdnad • Pedagogiskt arbete • Sam-
hälle och kultur i ett skolperspektiv • Sam-
hälls- och kulturanalys • Socialt arbete • Ut-
omhuspedagogik • Äldre och åldrande

INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK 

OCH NATURVETENSKAP (ITN)

Antal anställda: 197. Intäkter: 195 mkr.
Ämnesområden: Fysik och elektrotek-
nik • Kommunikations- och transportsys-
tem • Medie- och informationsteknik

INSTITUTIONEN FÖR STUDIER AV SAMHÄLLS-

UTVECKLING OCH KULTUR (ISAK) SAMT IN-

STITUTIONEN FÖR TEMA 

har verksamhet både i Linköping 
och Norrköping. För mer informa-
tion, se ovan under campus Valla.

Lidingö:
AVDELNINGEN CARL MALMSTEN – 

FURNITURE STUDIES 

inom Institutionen för ekonomisk och indu-
striell utveckling (IEI) är placerad på Lidingö, 
Larsbergsvägen 8.

Produktion: Linköpings universitet, Kommunikationsavdelningen. Tryck: Februari 2013:1, LiU-Tryck, Linköping. 
Omslagsfoto: David Einar Nygren. Fotografer: Göran Billeson, Ida Ling Flanagan, Peter Jigerström,  
Maria Karlberg, Peter Modin, Johan Schyberg, Mikael Syväjärvi, Monica Westman Svenselius
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