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Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 17 februari 2012 
att godkänna föreliggande årsredovisning för Linköpings universitet avseende budgetåret 2011.

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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 Helena Persson Agneta Westerdahl Maria Ågren

 Jan-Erik Ögren Per-Erik Ellström Lars Hultman

 Karin Öllinger Riccardo Barchiesi Johan Liljegren

  Amanda Rubio



222

 

Innehåll

VERKSAMHETENS RESULTAT –  

EN SAMMANFATTNING AV 2011 ...................................................................5

Ett framgångsrikt år för Linköpings universitet .........................................5

Intern styrning och kontroll .................................................................................9

Verksamhetens resultat – några prestationsmått .....................................9

Väsentliga uppgifter...............................................................................................12

1. GRUNDUTBILDNING ....................................................................................15

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ............................................15

Strategiska förändringar i förhållande till 2010 .................................15

Avvägning program – kurser .....................................................................18

Avvägning utbildning på grund- och avancerad nivå ....................19

Utbildningarnas forskningsanknytning ............................................... 20

Arbetsmarknadens efterfrågan ............................................................... 22

Studenternas efterfrågan ........................................................................... 22

Breddad rekrytering ...................................................................................... 25

Redovisning av utbildningsuppdraget ......................................................... 28

Studieavgifter för studenter utanför EES-området ................................ 29 

Examina ...................................................................................................................... 29

Lärarutbildning .........................................................................................................31

Kompletterande utbildningar ........................................................................... 32

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL) ................33

Läkarutbildningen .................................................................................................. 34

Dimensionering .............................................................................................. 34

Utveckling av klinisk utbildning och forskning .................................35

Landstingets medverkan i läkarutbildningen ....................................35

Utbildning i romani chib ......................................................................................35

Uppdragsutbildning ..............................................................................................35

Studentinflytande samt avskaffandet av kårobligatoriet .................... 36

2. FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ .................39

Forskning ....................................................................................................................39

Vetenskapliga publiceringar och citeringar ........................................39

Strategiska forskningsområden ...............................................................41

Utbildning på forskarnivå ....................................................................................42

Nyantagna till utbildning på forskarnivå ..............................................43

Aktiva forskarstuderande ........................................................................... 44

Examina för utbildning på forskarnivå ................................................. 45

Studietid och genomströmning till forskarexamen ...................... 46

Studiefinansiering i utbildning på forskarnivå ..................................47

3. SAMVERKAN ...................................................................................................... 49

Samverkan med utgångspunkt från utbildning ...................................... 49

Samverkan med utgångspunkt från forskning och utbildning på 

forskarninvå .............................................................................................................. 50

Samverkan med utgångspunkt från innovation ..................................... 52

Innovationskontor ......................................................................................... 52

Linköpings universitet Holding AB ........................................................55

4. KVALITET ...............................................................................................................57

Kvalitetsarbete med utgångspunkt i HSV:s kvalitetssystem .............57

Eget kvalitetsarbete ................................................................................................57

Kvalitetsarbete inom grundutbildningen .............................................57

Kvalitetsarbete inom utbildning på forskarnivå ...............................59

5. HÅLLBAR UTVECKLING ...............................................................................61

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ............................................61

Forskning och utbildning på forskarnivå .................................................... 62

Internt arbete med hållbar utveckling .......................................................... 63

Samverkan för hållbar utveckling ................................................................... 64

6. INTERNATIONALISERING ......................................................................... 65

LiU:s internationaliseringsarbete: mål och resultat .............................. 65

ISB – International Student Barometer ....................................................... 69

Internationell rekrytering av forskare och lärare ..................................... 69

Studieavgiftsskyldiga studenter ...................................................................... 69

7. JÄMSTÄLLDHET  .............................................................................................. 73

Arbetet för lika villkor ........................................................................................... 73

Åtgärder för jämnare könsfördelning ........................................................... 73

Personalen  ................................................................................................................76

8. PERSONAL .......................................................................................................... 79

Universitetets anställda i siffror ...................................................................... 79

Kompetensförsörjning .........................................................................................81

9. FINANSIELL DEL .............................................................................................. 85

Intäkter och kostnader för utbildning på  

grund- och avancerad nivå ................................................................................ 86

Intäkter och kostnader för forskning och  

utbildning på forskarnivå ....................................................................................87

Resultaträkning ....................................................................................................... 90

Balansräkning .......................................................................................................... 92

Finansieringsanalys............................................................................................... 95

Anslagsredovisning ............................................................................................... 96

Redovisning av medel för klinisk utbildning och forskning ............... 96

Avgifter 2011 ............................................................................................................. 96

Redovisning av årets och balanserad kapitalförändring ......................97

Samfinansiering med anslag i bidragsfinansierad verksamhet........97

Intäkter och kostnader per verksamhetsområde ................................... 99

Underlag för beräkning av belastning av anslaget 

avseende grundutbildning för budgetåret 2011 ....................................102

Styrelseledamöters och ledande befattningshavares 

övriga uppdrag och ersättningar ..................................................................104

LINKÖPINGS UNIVERSITET I KORTHET ..............................................105

INSTITUTIONER OCH ÄMNESOMRÅDEN ........................................106 



33

VERKSAMHETENS RESULTAT

Årsredovisning
för Linköpings universitet avseende budgetåret 2011



4

VERKSAMHETENS RESULTAT

LiU:s nya transmissionselektronmikroskop av 
typen Titan3 80-300 döpt till »Arwen«, invig-
des i oktober 2011. Det är omsorgsfullt instal-
lerat i det specialbyggda Ångströmhuset på 
Campus Valla. Nu köar världsledande forskare 
för att skaffa nya insikter i materiens innersta. 
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Verksamhetens resultat  
– en sammanfattning av 2011

1. Ett framgångsrikt år för 
Linköpings universitet

Året kom att präglas av fortsatta förbere-
delser för en ökad autonomi, ett skifte på 
rektorsposten, en dramatisk minskning 
av antalet icke-europeiska studenter till 
följd av introduktionen av studieavgifter 
och fortsatta framgångar för universite-
tets forskning.

Som framgår av figur 1 så har intäk-
terna för forskning och forskarutbildning 
ökat väsentligt snabbare än intäkterna för 
grundutbildning de senaste fyra åren. 
Efter att under flera år har varit ungefär 
lika stora utgör idag intäkterna för forsk-
ning och forskarutbildning 54 procent av 
universitetets intäkter och intäkterna för 
grundutbildning 46 procent. 

Den 1 februari lämnade rektor Mille 
Millnert LiU för att bli generaldirektör för 
Vetenskapsrådet. Prorektor Karin Fälth-
Magnusson trädde in som tf rektor under 
våren. Efter förslag från universitetet ut-
såg regeringen Helen Dannetun, tidigare 
dekanus för den tekniska fakulteten, till 
rektor från 1 juli. 

Det stora organisatoriska översyns-
projekt som inleddes under 2010, Orakel, 
resulterade under våren i ett förslag till 
ny anställningsordning och karriär-
väg som universitetsstyrelsen kunde 

fastställa. Orakel genom-
förde också en översyn av 
ledningsstrukturerna vid 
LiU som blev ett viktigt 
underlag för den tillträ-
dande rektorn. Med bland 
annat detta som under-
lag fattade rektor beslut 
om inrättande av tre nya 
strategiska ledningsråd 
för utbildning, forskning 
respektive samverkan.

Grundutbildning
Intresset för universi-
tetets utbildningar var 
fortsatt stort med nästan 
11 000 förstahandssökande till univer-
sitetets svenskspråkiga program, eller i 
genomsnitt 2,4 sökande per plats.

2011 var första året med studieavgifter 
för studenter från tredje land och som 
väntat innebar det en dramatisk nedgång 
i antalet sökande till de engelskspråkiga 
programmen, från 2 386 2010 till 368 
förstahandssökande 2011. Antalet re-
gistrerade nybörjare sjönk från 659 till 
231 varav 39 betalande studenter från 
tredjeland. 

Med förstärkt marknadsföring och 
en översyn av programutbud och an-
tagningsprocess har universitetet am-

bitionen att nå 400 nybörjare på dessa 
program 2013.

Totalt hade LiU 2011 18 116 helårs-
studenter, vilket är närmare 800 färre 
än året innan men fortfarande det tredje 
största antalet någonsin. En viktig för-
klaring till minskningen är bortfallet 
av internationella masterstudenter. Be-
lastningen på lärare, lokaler och service-
funktioner är fortsatt hög. 

Den genomsnittliga prestationskvo-
ten är 88 %, en mycket hög siffra. I en 
jämförelse som Högskoleverket presen-
terade under året ligger LiU i topp av 
universiteten, endast två fackhögskolor 

Helen Dannetun, professor i fysik och tidigare 
dekan för tekniska fakulteten är sedan 1 juli 

2011 rektor för Linköpings universitet.

Lars Hultman (till vänster), professor i tunnfilmsfysik och Stefan Thor (bilden till höger), professor i 
utvecklingsbiologi var två av totalt tio svenska forskare som utsågs till Wallenberg Scholars. De fick 15 
miljoner kronor vardera för fem års fri forskning inom nya djärva projekt. Lars Hultman leder en stor 

forskningsmiljö kring nya funktionella material. Stefan Thor arbetar med grundläggande forskning 
kring nervsystemet och hur det bildas under embryonalutvecklingen.

Docent Kristin Zeiler blev en av fyra Pro Futura 
forskare, ett karriärprogram för särskilt fram-
stående unga forskare inom humaniora och 

samhällsvetenskap finansierat av Riksbankens 
Jubileumsfond. Zeiler forskar inom medicinsk 

etik och teknologi. Hennes forskningsprogram 
heter »Towards an ethic of bodily giving«. 
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FIG 1: Utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskning 
och utbildning på forskarnivå – intäkter 2002–2011.
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(Chalmers och Karolinska Institutet) 
ligger högre. Antalet examina var 4 665, 
det högsta antalet någonsin, 2 243 av 
dessa avser examina på avancerad nivå 
och 1 837 på grundnivå (585 examina är 
inte nivåbestämda).

Universitetets studenter har en stark 
ställning på arbetsmarknaden. Högsko-
leverket presenterar varje år en analys av 
etablering på arbetsmarknaden ett år 
efter examen. I den rapport som publi-
cerades i december 2011 var etablerings-
graden för LiU-studenterna 82,4 procent 
(för riket var motsvarande 78,2 %). De 
senaste fem åren har LiU-studenterna 
varje år haft en högre etableringsgrad 
än förväntat givet utbildningsstruktur 
och regional arbetsmarknad. 

Under året har universitetet fullföljt 
sin satsning på uppbyggnaden av om-
rådet socialt arbete och ett i praktiken 
nytt socionomprogram har startat. Det 

nya ämnet har förstärkts kraftfullt både 
vad gäller grund- och forskarutbildning 
samt forskning, med bland annat 3 nya 
professurer.

I inledningen av 2011 kom Högsko-
leverkets besked om examensrättigheter 
för den nya lärarutbildning som startade 
hösten 2011. Linköpings universitet var 
det enda universitet som fick samtliga 
sökta examensrättigheter beviljade i för-
sta omgången. Under året fortsatte så ett 
intensivt förberedelsearbete för de nya lä-
rarutbildningarna. Hösten 2011 startade 
fyra nya lärarutbildningsprogram vid 
LiU: Förskollärarprogrammet, Grundlä-
rarprogrammet, inriktning förskola till 
åk 3, alternativt åk 4-6 eller fritidshem, 
Ämneslärarprogrammet med inriktning 
mot åk 7-9 eller gymnasieskolan och 
Yrkeslärarprogrammet.

Utbyggnaden av läkarutbildningen 
har fortsatt och beslut om ytterligare 

utökning har tagits, från och med hösten 
2012 kommer den att ha 88 nybörjarplat-
ser per termin. Under året har också en 
diskussion med landstinget inletts för att 
göra Vrinnevisjukhuset i Norrköping till 
ett komplett undervisningssjukhus, detta 
bland annat som ett sätt att förbereda 
regionen inför de ytterligare utbyggnader 
av sjuksköterske- och läkarutbildning 
som regeringen har aviserat. 

Forskning och forskarutbildning
Forskningen fortsatte att expandera och 
flera LiU-forskare nådde betydande fram-
gångar i nationella och internationella 
utlysningar. Vid Vetenskapsrådets stora 
utlysningar hösten 2011 erhöll LiU-forska-
re bidrag om sammanlagt 200 mkr. Som 
framgår av figur 2 är LiU det lärosäte som 
efter Karolinska Institutet attraherar de 
största bidragen sett i relation till det 
statliga basanslaget för forskning.

Antalet refereegranskade vetenskap-
liga publiceringar fortsätter att öka, en 
preliminär siffra för 2011 är 1 595, en 
ökning med 26 procent på fyra år, även 
genomslaget uttryckt som antalet ci-
teringar per artikel fortsätter att öka. 
Det gör också andelen internationellt 
samförfattande som nu utgör 46 % av 
publicerade artiklar.

Antalet doktorsexamina var 146 vilket 
är något färre än året innan och återspeg-
lar det minskade intaget till forskarut-
bildningen i mitten av förra decenniet. 
Antalet aktiva forskarstuderande, som 
under åren 2003–2009 minskade med 
över 200 personer, har nu ökat med 91 
personer på två år och är 1 339. Under året 
antogs 228 personer till forskarutbild-
ning, något färre än året innan.

Samarbete inom handikappforskning
I början av året blev Högskolan i Jönkö-

Lennart Ljung, professor i reglerteknik, fick ett 
Advanced Grant från det europeiska forsknings-
rådet ERC. Det innebär 25 miljoner kronor för 5 

års forskning och anses som det mest eftertrak-
tade i Europa. Projektet heter LEARN och hand-
lar huvudsakligen om hur man bygger modeller 

för system baserade på uppmätta signaler, så 
kallad systemidentifiering. 

Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig 
visualisering, erhöll Ingenjörsvetenskaps-

akademiens guldmedalj till mycket förtjänta 
personer inom forskning och näringsliv.  

Ynnerman erhöll också 27 miljoner från Stiftel-
sen för strategisk forskning för att utveckla en 

virtuell fotostudio.

Tiny Jaarsma, professor i omvårdnad vid ISV, 
har utsetts till ledamot (fellow) i American 

Academy of Nursing (AAN). Akademin med 
1 500 ledamöter arbetar för att sprida kunskap 

och påverka beslutsfattare i omvårdnads-
frågor. För att bli invald krävs extraordinära 

insatser inom akademisk forskning eller 
vårdsektorn.

Anthony Turner, professor i biosensorer och 
bioelektronik vid LiU har tilldelats Theophilus 
Redwood-medaljen av brittiska Royal Society 

of Chemistry. Juryn pekar speciellt ut hans 
pionjärarbete med utvecklingen av glukospen-
nan, en elektrokemisk glukosmätare, liten som 

en penna, som underlättar livet för miljontals 
människor med diabetes. Glukos-pennan  

anses vara världens mest spridda biosensor.

FIG 2: Antal beviljade bidrag från VR:s stora utlysningar i relation till respektive års basanslag.
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ping ny samarbetspartner inom IHV, 
Institutet för Handikappvetenskap, till-
sammans med Linköpings och Örebro 
universitet. Institutet har en mycket 
stark ställning inom forskningsområdet 
funktionsnedsättning, funktionshinder 
och handikapp och breddar med det nya 
samarbetet också sin kompetens mot 
barn med funktionsnedsättningar.

Hållbar utveckling
I december 2011 blev LiU femte bästa 
miljöuniversitet i UI Green Metric World 
Universities Ranking, en ranking av 178 
universitet i 42 länder. Rankingen tar 
hänsyn till såväl forskning och utbild-
ning som miljöarbete på campus. 

Rankingen var ett av flera kvitton 
under året på LiU:s starka profil när 
det gäller hållbar utveckling. I början 
av året gav en stor internationell stu-
dentbarometer LiU en förstaplacering 

när det gäller »eco-friendly attitude«, i 
maj samlades över 1 000 forskare och 
praktiker till World Renewable Energy 
Congress, WREC, i Linköping, och i 
oktober samlades stadsplanerare, tek-
niker och forskare för första gången till 
SymCity – Rethink the city i Norrköping. 

LiU har också varit drivande för att 
inom ramen för European Concortium 
of Innovative Universities, ECIU, ta fram 
en gemensam »Charta for Sustainable 
Campus«. 

Miljö- och hållbarhetsrelaterad forsk-
ning bedrivs av flera olika forsknings-
grupper inom universitetet och universi-
tetsledningen tog under 2011 ett initiativ 
för att stärka samverkan mellan dessa 
och etablera ett samlat excellensområde 
kring miljö och hållbar utveckling.

Stort rekryteringsbehov
Antalet anställda ökade med nästan 100 

personer till nära 3 900, omräknat i års-
arbetare 3 579. Merparten av ökningen 
gäller kärnkompetens (undervisande 
och forskande personal) och totalt tillhör 
64 % av alla anställda kärnkompetens 
(se figur 3).

Det var endast 98 personer som slu-
tade vid LiU för arbete på annat håll, 21 
av dessa lämnade LiU för anställning vid 
annat universitet eller högskola. Totalt 
var det 778 personer som slutade sin 
anställning vid LiU, merparten för att 
deras tidsbegränsade anställning gick 
ut, 85 på grund av ålderspension.

Universitetet kommer på grund av 
pensionsavgångar och en växande forsk-
ning att ha ett fortsatt stort rekryterings-
behov de närmaste åren. Cirka 600 
medarbetare ska ersättas fram till 2017 
på grund av generationsskifte medan 
verksamhetens expansion beräknas ge-
nerera ett behov av 400 nyanställningar. 

Nina Lykke, professor och föreståndare vid 
Tema genus, fick sammanlagt 10 miljoner 

kronor under fem år från Vetenskapsrådet. 
Projektet heter »Feministiska teorier om 

intersektionalitet, transversella dialoger och 
nya synergier«. Tidigare under året hade veten-
skapsrådet efter en omfattande utvärdering lyft 
fram genusforskningen vid LiU som en mycket 

lyckad forskarmiljö.

LiU:s Miljöpris 2011 gick till Linnea Börjars, 
student vid Turismprogrammet. Linnea har 

under året dels lett arbetet med att miljödip-
lomera sin sektion STiL som Grön Sektion, 
initierat och drivit kampanjen »Ät en Grön 

Banan!« och dessutom initierat och lett 
arbetsgruppen »Fair Trade Focus« som verkar 

för fair trade och ekologiska inköp vid LiU.

Jerker Rönnberg, professor i psykologi och före-
ståndare för Institutet för handikappvetenskap 

(IHV) och Linnécentrum HEAD. LiU:s excel-
lenscentrum för kognitiv hörselvetenskap HEAD 
drivs i anslutning till institutet och 8 av 11 anslag 

från Hörselforskningsfonden gick till forskning 
knuten till IHV.

I maj samlades över 1 000 forskare och prak-
tiker från hela världen till World Renewable 

Energy Congress, WREC, i Linköping. Professor 
Bahram Moshfegh, avdelningen för energisys-

tem vid IEI, var ordförande för konferensen.

FIG 3: Personalens åldersfördelning, per personalkategori 2011.
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De övriga större universiteten befinner 
sig en liknande situation och konkur-
rensen kommer att bli hård.

Bäst på näringslivskontakt
En utredning för Företagarna i mars 2011, 
kallad »Småföretagen + högskolan = en 
outnyttjad resurs« (se figur 4), visade 
tydligt att LiU är det universitet som har 
den tätaste kontakten med företagen i 
sin region. 

Universitetets innovationskontor, 
som från och med 2011 drivs inom ramen 
för Linköpings universitet Holding AB, 
har också under året granskat ca 300 
forskningsavtal ur ett IPR-perspektiv.

I mars 2011 presenterades resultatet 
från universitetets fundraisingkampanj 
Expanding Excellence. Den har dragit in 
227 miljoner från företag, stiftelser och 
privatpersoner. Kampanjen har möjlig-
gjort såväl rekryteringar av forskare som 
nya projekt och inköp av utrustning.

Fortsatt stark ekonomi
LiU har återigen haft ett år med betryg-
gande finansiering av såväl utbildning 
som forskning. Universitetets samlade 
intäkter under 2011 uppgår till 3 326 mkr 

och kostnaderna till 3 181 mkr (se tabell 
1). Forskningens andel av verksamheten 
har under senare år stadigt ökat och ut-
gör idag 54 % av de samlade intäkterna. 
Styrkan i den utvecklingen accentueras 
av att den skett under en period av mycket 
god tillströmning av studenter och goda 
studieprestationer.

Bokslutet visar en positiv kapitalför-
ändring på 145 mkr som tillsammans 
med tidigare balanserade överskott ger 
ett myndighetskapital på 809 mkr. 

Den tidigare mycket snabba ökningen 
av forskningsmedel som universitetet 
erhållit men ej hunnit ta i bruk har nu 
planat ut, balansposten oförbrukade 
bidrag uppgår till 655 mkr (se tabell 8, 
sidan 13).

Elitidrott

Utmärkelsen årets företagsrookie gick till 
NComVA (Norrköping Communicative Visual 

Analytics) ett företag med rötterna i LiU:s 
visualiseringsforskning. Företaget utvecklar 

avancerad dynamisk webbaserad visualisering 
för att analysera, kommunicera och presentera 

stora mängder statistikdata. Här visar Tobias 
Åström hur dessa data kan åskådliggöras.

Det medicinska visualiseringsbordet har på re-
kordtid gått från forskning till kommersiell pro-

dukt. Idag används bordet för reguljär klinisk 
verksamhet och vid LiU också i utbildningen.

Årets alumner blev Jeanette Mikkelsen och 
Erik Thorstensson. Socionomen Jeanette Mik-
kelsen har visat prov på mycket framgångsrikt 

ledarskap inom äldreomsorgen och civilingen-
jören Erik Thorstensson är en aktiv och kreativ 

förespråkare för grön produktutveckling. Erik 
blev också utsedd till årets entreprenör inom 

miljöbranschen.

Linnea Gustafsson tog guld och Peter Öberg 
silver vid VM i orientering i franska Aix le 

Bains. Båda är knutna till LiU Elitidrott. Här 
grattas de av rektor Helen Dannetun i sam-
band med årets Kalasmottagning för de nya 

studenterna.

NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NN

TAB 1 LiU:S EKONOMISKA RESULTAT 2009–2011

2009 2010 2011
 

Intäkter (mkr)

Intäkter av anslag 1 949 2 173 2 205
Intäkter av avgifter och andra ers. 215 220 208
Intäkter av bidrag 719 801 886
Finansiella intäkter 9 8 27

Summa intäkter 2 891 3 202 3 326

Kostnader (mkr)

Kostnader för personal 1 723 1 890 2 005
Kostnader för lokaler 370 433 432
Övriga driftkostnader 557 603 640
Finansiella kostnader 5 2 4
Avskrivningar och nedskrivningar 94 97 100

Summa kostnader 2 748 3 025 3181

Verksamhetsutfall 143 177 145

Resultat från hel- och delägda företag -3 0 -1

Årets kapitalförändring 140 177 145

FIG 4: Andel företag som haft kontakt med 
högskola. Källa: »Småföretagen + högskolan 
= en outnyttjad resurs?« Rapport från Företa-
garna, mars 2011.
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3. Verksamhetens resultat  
– några prestationsmått

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 den 
indelning som myndigheten bestämmer om inte regeringen 
beslutat annat.

Lärosätenas instruktion
Av regleringsbrevet för universitet och högskolor m.m. avseende 
budgetåret 2011 framgår att övergripande mål för universitets 
och högskolors verksamhet finns i högskolelagen.

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
Inför årsredovisningen för budgetåret 2010 genomfördes ett 
utvecklingsarbete av planeringscheferna vid landets universitet 
som syftade till att utveckla mått som beskriver »kostnad per 
prestation« inom de två huvuduppgifterna utbildning (utbild-
ning på grundnivå och avancerad nivå) respektive forskning 
och utbildning på forskarnivå. 

Resultatet av det nationella utvecklingsarbetet blev att 
Utbildningsdepartementet beslutade att komplettera sam-
manställningen »Väsentliga uppgifter« (bilaga 39 till regle-
ringsbrevet avseende universitet och högskolor) 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.

En förutsättning för de angivna måtten har varit att lärosä-
tenas ekonomisystem byggts upp så att intäkter och kostnader 
kan särredovisas på respektive huvuduppgift men inte på de 
uppgifter »som går på tvären« såsom samverkan, internatio-
nalisering, kvalitetsarbete etc.

Under 2011 har planeringscheferna fortsatt sitt arbete med 
att utveckla prestationsmått. Arbetet har resulterat i rekom-
mendationer 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 
stor del på approximationer eftersom samtliga uppgifter som 
behövs inte kan hämtas direkt ur olika redovisningssystem. 
De väsentliga uppgifterna i årsredovisningen har heller inte 
kompletterats med denna storhet. Linköpings universitet anser 
att det behövs ytterligare förberedelser innan uppgifter om 
kostnader för utbildning på forskarnivå kan presenteras på ett 
tillförlitligt sätt och avstår mot denna bakgrund att redovisa 
sådana uppgifter i denna årsredovisning.

Nedan beskrivs de mått som avser »kostnad per prestation« 
för huvuduppgifterna utbildning (utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå) respektive forskning och utbildning på 
forskarnivå ytterligare.

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 

2. Intern styrning och kontroll
Linköpings universitet är en av de statliga myndigheter som 
omfattas av förordningen (SFS 2007:603) om intern styrning 
och kontroll. I anslutning till underskriften i årsredovisningen 
skall styrelsens ledamöter lämna en bedömning av huruvida 
den interna styrningen och kontrollen vid universitetet är 
betryggande. Denna bedömning grundas på den rapport som 
lämnats till styrelsen (dnr LiU 2011-01679) och som beskriver 
den process och det arbete som med anledning av förordningen 
pågår vid universitetet och utgjort underlaget för styrelseleda-
möternas ställningstagande. Av denna rapport framgår att ett 
omfattande arbete sker inom universitetet för att säkerställa 
att den interna styrningen och kontrollen är betryggande.
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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 
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 4). 

Under perioden 2007–2010 ökade antalet helårsstudenter 
successivt, från 17 077 helårsstudenter 2007 till 18 910 hel-
årsstudenter 2010, en ökning med ca 1 900 helårsstudenter. 
Utbildningsvolymen 2010 var den största som universitetet 
genomfört under ett verksamhetsår. Under 2011 var ut-
bildningsvolymen fortsatt stor (18 116 helårsstudenter) men 
minskade i förhållande till 2010 med ca 800 helårsstudenter. 

Intäkter och kostnader för universitetets grundutbildning, 
definierad enligt ovan, varierar med utbildningsvolymen. 
Detta innebär att de totala kostnaderna ökade från 1 277 mkr 
2007 till 1 376 mkr år 2010 för att sedan minska till 1 365 mkr 
2011. Intäkterna till universitetets utbildning på grund- och 
avancerad nivå under 2007 var 45 mkr högre än vad antalet 
helårsstudenter och helårsprestationer genererade. Detta till 

TAB 4 KOSTNAD PER HELÅRSSTUDENT 2007–2011

2011 2010 2009 2008 2007
 

Totalt LiU

Kostnad (tkr) 1 365 038 1 376 108 1 290 832 1 320 619 1 276 604
Antal helårsstudenter 18 116 18 910 17 811 17 131 17 077
Kostnad per helårsstudent (tkr) 75,3 72,8 72,5 77,1 74,8

Filosofisk fakultet

Kostnad (tkr) 303 574 309 660 294 467 294 407 282 347
Antal helårsstudenter 6 019 6 594 6 238 6 038 6 073
Kostnad per helårsstudent (tkr) 50,4 47,0 47,2 48,8 46,5

Utbildningsvetenskap

Kostnad (tkr) 154 575 170 500 150 303 183 638 177 372
Antal helårsstudenter 2 404 2 585 2 459 2 603 2 635
Kostnad per helårsstudent (tkr) 64,3 66,0 61,1 70,5 67,3

Hälsouniversitetet

Kostnad (tkr) 357 646 376 831 350 957 396 330 351 585
Antal helårsstudenter 2 623 2 553 2 459 2 396 2 384
Kostnad per helårsstudent (tkr) 136,3 147,6 142,7 165,4 147,5

Tekniska högskolan

Kostnad (tkr) 549 242 519 117 495 106 446 244 465 300
Antal helårsstudenter 7 070 7 178 6 654 6 094 5 984
Kostnad per helårsstudent (tkr) 77,7 72,3 74,4 73,2 77,8

TAB 5 KOSTNAD PER HELÅRSPRESTATION 2007–2011

2011 2010 2009 2008 2007
 

Totalt LiU

Kostnad (tkr) 1 365 038 1 376 108 1 290 832 1 320 619 1 276 604
Antal helårsprestationer 16 024 15 634 15 035 14 688 14 533
Kostnad per helårsprestation (tkr) 85,2 88,0 85,9 89,9 87,8

Filosofisk fakultet

Kostnad (tkr) 303 574 309 660 294 467 294 407 282 347
Antal helårsprestationer 5 198 5 101 5 058 4 881 4 851
Kostnad per helårsprestation (tkr) 58,4 60,7 58,2 60,3 58,2

Utbildningsvetenskap

Kostnad (tkr) 154 575 170 500 150 303 183 638 177 372
Antal helårsprestationer 2 126 2 185 2 234 2 407 2 444
Kostnad per helårsprestation (tkr) 72,7 78,0 67,3 76,3 72,6

Hälsouniversitetet

Kostnad (tkr) 357 646 376 831 350 957 396 330 351 585
Antal helårsprestationer 2 492 2 436 2 238 2 292 2 247
Kostnad per helårsprestation (tkr) 143,5 154,7 156,8 172,9 156,5

Tekniska högskolan

Kostnad (tkr) 549 242 519 117 495 106 446 244 465 300
Antal helårsprestationer 6 208 5 912 5 505 5 108 4 991
Kostnad per helårsprestation (tkr) 88,5 87,8 89,9 87,4 93,2
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följd av att universitetet detta år kunde utnyttja en tidigare 
buffert av »sparade helårsstudenter och helårsprestationer« 
från tidigare överproduktion. Utnyttjandet av denna buffert 
har också påverkat kostnaderna, sannolikt med något års 
förskjutning.

Kostnaden per helårsstudent och år varierar för universitetet 
mellan 72,5 tkr och 77,1 tkr. Det framgår att kostnaden per 
helårsstudent är högst under 2008. Under detta år var antalet 
helårsstudenter lägre än under senare år i perioden samtidigt 
som ovan nämnda buffert kunde utnyttjas som intäkt. Under 
2011 uppgick kostnaden per helårsstudent till 75,3 tkr.

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 5). 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 hel-
årsstudenter som helårsprestationer. Detta betyder samma 
förutsättningar för kostnaderna per helårsprestation och 

kostnaderna per helårsstudent vad gäller utnyttjandet av 
universitetets buffert.

Kostnaden per helårsprestation är drygt 10 tkr högre än 
kostnaden per helårsstudent och varierar mellan 85,2 tkr 
(2011) och 89,9 tkr (2008) 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 2011 avser de som var registrerade 
i DiVA per den 16 januari 2012 (se tabell 6). Det bör observeras 
att antalet publiceringar för 2011 inte blir stabilt förrän en bit 
in på 2012. Därför har antalet publikationer och kostnaden 
per refereegranskad publicering för 2011 satts inom parentes 
eftersom detta mått kommer att förändras när antalet publice-
ringar under 2011 är komplett. För övrig bakgrundsinformation 
hänvisas till avsnittet om vetenskaplig publicering (sid 39). 

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-

TAB 6 KOSTNAD PER REFEREEGRANSKAD VETENSKAPLIG PUBLIKATION 2007–2011

2011 2010 2009 2008 2007
 

Totalt LiU

Kostnad (tkr) 1 789 494 1 627 577 1 426 736 1 313 795 1 266 713
Antal vet. publikationer 1 (1 595) 1 510 1 520 1 382 1 262
Kostnad per vet. publikation (tkr) (1 122) 1 078 939 951 1 004

Humanistisk-samhällsvetenskapligt

Kostnad (tkr) 386 232 351 464 313 798 290 147 271 221
Antal vet. publikationer (261) 261 244 244 209
Kostnad per vet. publikation (tkr) (1 480) 1 347 1 286 1 189 1 298

Medicinskt

Kostnad (tkr) 536 418 504 142 448 994 436 686 407 421
Antal vet. publikationer (739) 687 701 631 586
Kostnad per vet. publikation (tkr) (726) 734 641 692 695

Tekniskt

Kostnad (tkr) 866 843 771 971 663 994 586 962 588 071
Antal vet. publikationer (658) 635 643 571 527
Kostnad per vet. publikation (tkr) (1 317) 1 216 1 033 1 028 1 116

1. Nettouppgift. Några publikationer är gemensamma för mer än ett vetenskapsområde. Källa: DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).
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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 
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 1 267 mkr år 2007 till 1 789 mkr år 2011, en ökning med 
drygt 500 mkr. Samtidigt har antalet publikationer ökat, från 
1 262 år 2007 till 1 595 år 2011. (Uppgifterna för 2011 är alltså 
preliminära och kommer att öka ytterligare när registreringen 
är komplett.) Sammantaget betyder detta att kostnaden per 
publikation från LiU under perioden ökat något men uppgår ge-
nomsnittligt till ca 1 000 tkr under perioden 2007–2011. Lägst 
kostnad per publikation finns inom det medicinska området (ca 
700 tkr), följt av det tekniska vetenskapsområdet (ca 1 100 tkr). 
Att kostnaden inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga 
vetenskapsområdet är högre (ca 1 300 tkr) beror på att veten-
skapsområdena skiljer sig markant åt vad avser publiceringstra-
dition. Inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga 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 är inkluderade i ovanstående sammanställning 
beror på att de inte nödvändigtvis är refereegranskade. Om de 
skulle inkluderas (se tabell 7) skulle kostnaden per publikation 
minska avsevärt under perioden 2007–2011.

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

4. Väsentliga uppgifter
Väsentliga uppgifter är en sammanställning, beslutad av 
regeringen, som anger viktiga resultat inom utbildning på 
grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå 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.

Sammanställningen återges i tabell 8 på motstående sida. 
Uppgifter om genomsnittlig studietid saknas för 2011, dessa 
hämtas från SCB.

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 2011 finns i fickfoldern Linköpings 

universitet i korthet som även finns i engelskspråkig version, Facts & 
Figures (utg mars 2012).
Trycksakerna kan beställas på http://www.liu.se/om-liu/info/

TAB 7 KOSTNAD PER REFEREEGRANSKAD VETENSKAPLIG ARTIKEL SAMT BÖCKER OCH KAPITEL 2007–2011

2011 2010 2009 2008 2007
 

Humanistisk-samhällsvetenskapligt

Kostnad (tkr) 386 232 351 464 313 798 290 147 271 221
Antal vetenskapliga publikationer (419) 450 415 444 437
(inkl. böcker och kapitel)
Kostnad per vetenskaplig publikation (tkr) (922) 781 756 653 620
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TAB 8 VÄSENTLIGA UPPGIFTER 2007–2011 2011 2010 2009 2008 2007

Grundutbildning och utbildning på forskarnivå

Totalt antal helårsstudenter 1 18 116 18 910 17 811 17 131 17 077
Kostnad per helårsstudent (tkr) 75,3 72,8 72,5 77,1 74,8
Totalt antal helårsprestationer 1 16 024 15 634 15 035 14 688 14 532
Kostnad per helårsprestation (tkr) 85,2 88,0 85,9 89,9 87,8

Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) 22,1
Totalt antal nyantagna doktorander 228 266 203 178 210

andel kvinnor 49% 49% 44% 47% 50%
andel män 51% 51% 56% 53% 50%

Totalt antal doktorander med någon aktivitet 1 339 1 288 1 248 1 264 1 354
andel kvinnor 47% 47% 48% 47% 47%
andel män 53% 53% 52% 53% 53%

Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 744 688 602 584 606
Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) 9 22 30 64 62
Genomsnittlig studietid för licentiatexamen (terminer) 5,1 5,0 5,0 5,4
Genomsnittlig studietid för doktorsexamen (terminer) 8,2 8,2 8,3 8,2
Totalt antal doktorsexamina 146 157 176 205 177
Totalt antal licentiatexamina 63 44 55 56 63
Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer (1 595) 1 510 1 520 1 382 1 262
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation (tkr) (1 122) 1 078 939 951 1 004

Personal

Totala antalet årsarbetskrafter 3 579 3 469 3 284 3 171 3 199
Medelantalet anställda 3 872 3 658 3 505 3 424 3 464
Totalt antal lärare (årsarb.) 1 509 1 494 1 307 1 292 1 294

andel kvinnor 39% 39% 39% 38% 37%
andel män 61% 61% 61% 62% 63%

Antal disputerade lärare (årsarb.) 1 127 1 101 962 945 921
andel kvinnor 36% 35% 34% 34% 31%
andel män 64% 65% 66% 66% 69%

Antal professorer (årsarb.) 318 336 318 315 313
andel kvinnor 20% 20% 18% 17% 17%
andel män 80% 80% 82% 83% 83%

Ekonomi

Intäkter totalt (mkr), varav 3 326 3 202 2 891 2 707 2 585
utb. på grundnivå och avancerad nivå (mkr) 1 516 1 528 1 375 1 331 1 312

andel anslag (%) 93% 91% 92% 91% 92%
andel externa intäkter (%) 7% 9% 8% 9% 7%

forskning och utbildning på forskarnivå (mkr) 1 810 1 674 1 516 1 376 1 273
andel anslag (%) 44% 46% 44% 48% 48%
andel externa intäkter (%) 56% 54% 56% 52% 52%

Kostnader totalt (mkr) 3 181 3 025 2 748 2 665 2 577
andel personal 63% 62% 63% 63% 63%
andel lokaler 14% 14% 13% 13% 13%

Lokalkostnader 2 per kvm (kr) 1 628 1 669 1 582 1 547 1 491
Balansomslutning (mkr) 2 154 1 945 1 705 1 483 1 284

varav oförbrukade bidrag 655 630 578 511 392
varav årets kapitalförändring 145 177 140 51 12
varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 3 809 664 483 352 314

1. Exkl uppdragsutbildning och beställd utbildning.
2. Enligt resultaträkningen.
3. För stiftelsehögskolorna avses kapital och årets resultat.
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1. Grundutbildning

UNIVERSITETETS STRATEGISKA MÅL för utbildningen på grundnivå 
och avancerad nivå är att:

visa excellens genom att examinera studenter med lysande 
framtidsutsikter,
vidareutveckla profilen campus- och programuniversitet 
med stimulerande, krävande och studentaktiv utbildning,
skapa tydliga, differentierade och attraktiva studenterbju-
danden.

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 ut-
bildningar har ett högt söktryck, det senare i Högskoleverkets 
rapport »Etableringen på arbetsmarknaden 2009« (HSV rap-
port 2011:16 R) av examinerade läsåret 2007/08 och av tidigare 
motsvarande rapporter. LiU:s utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå kännetecknas också av studentaktiva arbets-
former. 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 studentaktiva 
arbetsformer och skapa tydliga och ömsesidiga kontrakt mel-
lan lärare och studenter. Likaså 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 2011 
ca 18 000 helårsstudenter vilket motsvarar ca 27 000 indivi-
der. Det är den tredje största utbildningsvolymen någonsin 
för universitetet under ett verksamhetsår. 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 2011.

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 mellan 
2010 och 2011. Resultat och erfarenheter av införandet av dessa 
studieavgifter framgår av avsnitt 6.4, sidan 69.

1. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Strategiska förändringar i förhållande till 2010
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 vetenskapsom-
råden: humaniora, kulturvetenskap, samhällsvetenskap, 
beteendevetenskap, ekonomi, miljövetenskap, datavetenskap 
och affärsjuridik. Utbildningarna kännetecknas av att vara 
gränsöverskridande. De flesta av dem har direkta kopplingar 
till starka forskningsmiljöer, vilket gynnar både grundutbild-
ningen och forskningsmiljöerna. 

Under året gjordes antagning till 14 kandidatprogram, 
5 utbildningar som leder till yrkesexamen (civilekonom-
programmet, internationella civilekonomprogrammet, so-
cionomprogrammet, psykologprogrammet samt psykotera-
peututbildningen), 1 magisterprogram och 17 masterprogram. 
Magisterprogrammet samt 11 av masterprogrammen ges på 
engelska. Magisterprogrammet Applied Ethics, och master-
programmet Dynamics of Health and Welfare, är Erasmus 
Mundus. 

Under 2011 stängdes två masterprogram för antagning, 
Child Studies och Nordic Culture. Orsaken var att dessa 
program skall ses över både vad gäller innehåll och struktur.

Fakultetens stora satsning inom grundutbildningen 2011 
var den fortsatta uppbyggnaden av huvudområdet socialt arbete 
och starten av det nya socionomprogrammet. Det nya ämnet 
förstärktes kraftfullt både vad gällde grundutbildning, utbild-
ning på forskarnivå, samt forskning. Det avspeglades främst 
i nya anställningar av professorer och lektorer, där stor vikt 
lades vid forskningsutrymme i anställningarna.

Fakulteten har även ett stort utbud av fristående kurser inom 
ett fyrtiotal huvudområden. Antalet kurser har minskat något 
de senaste åren, främst som en följd av att utbudet anpassats 
bättre till efterfrågan. Söktrycket är relativt stabilt generellt sett. 
Däremot har flera huvudområden inom humaniora fortsatta 
rekryteringsproblem på grundnivån, vilket i sin tur leder till 
att färre studenter fortsätter på fortsättnings- och fördjupnings-
nivån. 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- 
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och avancerad nivå är brett med många profiler som ständigt 
utvecklas. Fakultetens programutbildningar har ett stabilt 
söktryck, vilket inte minst gäller de program som leder fram 

till en yrkesexamen. Inom flera programutbildningar utvecklas 
praktikorienterade kurser för att ytterligare förbereda för ett 
kommande yrkesliv. Ett viktigt komplement till programut-

TAB 1.1 GRUNDUTBILDNING VID LINKÖPINGS UNIVERSITET 2011

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 (MEIA), 120 hp
Dynamics of Health and Welfare, PHOENIX Erasmus 

Mundus, 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 Culture, 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: 6 019

Totalt antal HPR: 5 198

Kostnad: 304 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

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

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

60 hp
Pedagogiskt arbete, 60 hp 

Fristående kurser

Totalt antal HST: 2 404

Totalt antal HPR: 2 126

Kostnad: 155 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
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
Medical Biosciences, 120 hp
Medicinsk pedagogik, 120 hp
Omvårdnadsvetenskap, 120 hp
Sjukgymnastik, 120 hp

Fristående kurser

Totalt antal HST: 2 623

Totalt antal HPR: 2 492

Kostnad: 358 mkr (exkl. uppdragsutbildning)
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bildningarna är fakultetens fristående kurser. Satsningen på 
att tydligare lyfta fram de fristående kurserna har fortsatt och 
söktrycket är för närvarande ganska stabilt men med en svag 
ökning. Hur de minskade ungdomskullarna de närmsta åren 
kommer att påverka söktrycket är oklart. För de fristående 
kurserna tycks konjunkturerna vara av större betydelse än 
årskullarnas storlek. 

UTBILDNINGSVETENSKAP. Den största strategiska förändringen 
vad gäller det utbildningsvetenskapliga områdets utbildnings-
utbud är genomförandet av en ny lärarutbildning, med start 
hösten 2011. Arbetet med detta beskrivs utförligare under 
avsnitt 1.5 Lärarutbildning (se sidan 31). Högskoleverket till-
delade LiU 2010 rätten att utfärda examen för förskollärare, 
grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare. LiU ansökte om 
och fick examensrätt för 19 ämnen inom ämneslärarutbild-
ning i humanistiska ämnen, samhällsvetenskapliga ämnen, 
naturvetenskapliga ämnen, matematik, slöjd och teknik. Detta 
innebär att LiU är ett av de få lärosäten som har examensrätt 
i textilslöjd, trä- och metallslöjd, moderna språk, samtliga 
naturvetenskapliga ämnen och teknik.

Programmet »Adult Learning and Global Change« ges helt 
på distans i samarbete med University of British Columbia i 
Vancouver, University of Western Cape i Kapstaden och Monash 
University i Melbourne. Samtliga kurser ligger på avancerad 
nivå. Programmet Outdoor Education and Outdoor Life är ett 
helt campusbaserat program och samverkar med nationellt 

centrum för utomhuspedagogik. Även dessa kurser ligger 
samtliga på avancerad nivå.

Under 2011 har området för utbildningsvetenskap erbjudit 
115 fristående kurser. Många av de kurser som erbjuds som 
fristående kurs läses bland annat av yrkesverksamma lärare 
som fortbildning.

ANALYS: Linköpings universitet har ett mycket brett utbud vad 
gäller lärarutbildning. Här finns utbildning till förskollärare, 
fritidspedagog, lärare inom grundskolan och gymnasiesko-
lan samt utbildning inom vuxnas lärande och folkhögskol-
lärarutbildning. Dessutom erbjuds påbyggnadsutbildningar 
till lärare inom grundskolan och gymnasieskolan inklusive 
yrkeslärarutbildning, magisterutbildningar till speciallärare 
och specialpedagog samt magisterutbildning inom pedago-
giskt arbete. Två magisterprogram finns som ges på engelska. 

I och med att LiU fick starta alla de lärarutbildningar uni-
versitetet ansökte om, och därmed har uppfyllt den strategiska 
ambitionen, är Linköpings universitet ett av de få lärosäten i 
landet som kan erbjuda lärarutbildning inom i stort sett alla 
områden.

HÄLSOUNIVERSITETET. Hälsouniversitetets utbildningsutbud 
inriktas till största delen mot utbildningar som leder till yr-
kesexamen och som är legitimationsgrundande.

På grundnivå erbjuder Hälsouniversitetet arbetsterapeut-, 
biomedicinsk analytiker-, sjukgymnast- och sjuksköterske-

TAB 1.1 GRUNDUTBILDNING VID LINKÖPINGS UNIVERSITET 2011

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

Intelligent Transport Systems, 120 hp
Maskinteknik, 60 hp
Matematik, 120 hp
Material Physics and Nanotechnology, 120 hp
Mechanical Engineering, 120 hp
Molecular Genetics and Physiology, 120 hp
Protein Science, 120 hp
Software Engineering and Management, 120 hp
System-on-Chip, 120 hp
Wireless Networks and Electronics, 120 hp

FÖRUTBILDNING

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

Fristående kurser

Totalt antal HST: 7 070

Totalt antal HPR: 6 208

Kostnad: 550 mkr (exkl. uppdragsutbildning)
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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. Under 2011 har ett arbete med att 
strukturera om kursen i psykoterapi till ett utbildningsprogram 
med oförändrad omfattning och upplägg skett. Programmet 
startar vårterminen 2012. Under året har tre nya specialistsjuk-
sköterskeutbildningar startat med inriktning mot kirurgisk 
vård, medicinsk vård och psykiatrisk vård. Beslut togs under 
året om en ny masterutbildning för avancerad specialistsjuk-
sköterska med inriktning mot kirurgisk vård.

Tre av Hälsouniversitetets utbildningar leder till generella 
examina, kandidatprogrammet i Medicinsk biologi, Mas-
terprogrammet i arbetsterapi/folkhälsovetenskap/logopedi/
medicinsk pedagogik/omvårdnadsvetenskap/sjukgymnastik 
och den internationella utbildningen Masters Programme in 
Medical Biosciences.

Utbyggnadsfasen av läkarutbildningen som påbörjades 
2007 fortsätter och beslut om ytterligare utökning har tagits 
under året. Utökningen, från 82 till 88 platser kommer att 
genomföras höstterminen 2012.

Hälsouniversitetet erbjuder sedan vårterminen 2011 en 
ettårig kompletterande utbildning till Biomedicinsk analytiker-
examen. Utbildningen har inriktningen laboratoriemedicin. 

Tillsammans med universitetets tekniska fakultet har 
ett arbete inletts för att kartlägga förutsättningarna för ett 
masterprogram i medicinsk biologi.

ANALYS: Utbudet av utbildningsprogrammen vid HU är tämli-
gen stabilt över åren. Under 2011 har dock ett antal nya initiativ 
tagits och diskussion om utbudets omfattning och kvalitet 
pågår ständigt. För närvarande har Hälsouniversitetet nått en 
bra nivå för utbildningarna, både vad gäller storlek och söktryck.

Utvecklingen av specialistsjuksköterskeutbildningarna 
förväntas leda till ökat antal studenter som efter sin grund-
utbildning vill specialisera sig och därigenom förstärka 
sjukvården. Ett ökat intresse för forskarstudier kan också bli 
ett resultat. Studier på specialistsjuksköterskeprogrammen 
påbörjas normalt efter några år i arbetslivet, vilket påverkar 
studentgruppens sammansättning positivt.

TEKNISKA HÖGSKOLAN. Tekniska högskolan (LiTH) erbjöd 
i antagningen hösten 2011 civilingenjörs- och högskolein-
genjörsprogram, matematisk-naturvetenskapliga och data-
vetenskapliga kandidatutbildningar, ämnesspecialiserade 
kandidat- och masterutbildningar samt studieförberedande 
ämnesutbildningar och behörighetsgivande basutbildningar. 

För att stärka fokus på längre, forskningsanknutna utbild-
ningar samt för att stödja regionens initiativ till att ansöka om att 
få starta yrkeshögskoleutbildning inom discipliner som ligger 
ämnesmässigt nära de tvååriga program som LiTH tidigare 
bedrivit (elteknik och automation resp. driftteknik) beslutade 
fakultetsstyrelsen att upphöra med antagning till dessa program 
från och med 2011. Särskilda insatser görs nu för att hjälpa den 
sista kullen studerande som antogs till programmen hösten 
2010 att slutföra sin utbildning senast 2012. Under senare år 
har tre nya civilingenjörsutbildningar utvecklats. En översyn 
av fakultetens masterutbildningar har inletts.

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

TAB 1.2 UTBILDNINGSPROGRAM OCH FRISTÅENDE KURSER INOM UNIVERSITETETS VERKSAMHETSOMRÅDEN

2009 2010 2011

Program 

%

Frist. 

kurs %

HST Program 

%

Frist. 

kurs %

HST Program 

%
Frist. 

kurs %

HST

 

Filosofiska fakulteten 63 37 6 238 62 38 6 594 65 35 6 019
Utbildningsvetenskap 89 11 2 459 86 14 2 585 88 12 2 404
Hälsouniversitetet 93 7 2 459 93 7 2 553 94 6 2 623
Tekniska högskolan 89 11 6 654 90 10 7 178 91 9 7 070
Totalt LiU 80 20 17 811 80 20 18 910 82 18 18 116

FIG 1.1: Fördelning fristående kurser – utbildningsprogram, 
utveckling 2002–2011 (antal helårsstudenter).
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1. GRUNDUTBILDNING

Grundutbildningen vid Linköpings universitet känneteck-
nas av sammanhållna programutbildningar. Av universitetets 
utbildningsutbud utgör, om antalet helårsstudenter betraktas, 
utbildningsprogrammen 82 % (2010: 80 %, 2009: 80 %) och 
de fristående kurserna 18 % (2010: 20 %, 2009: 20 %). An-
delen utbildningsprogram och andelen fristående kurser har 
legat på motsvarande nivåer under de senaste åren. En liten 
ökning av andelen utbildningsprogram har dock ägt rum (se 
figur 1.1). Av tabell 1.2 framgår andelen utbildningsprogram 
och andelen fristående kurser inom universitetets verksam-
hetsområden. Andelen utbildningsprogram är störst inom 
Hälsouniversitetet (94 %) följt av Tekniska högskolan (91 %) 
och Utbildningsvetenskap (88 %). Inom den Filosofiska fakul-
teten 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 2011.

Andelen fristående kurser inom universitetets övriga 
verksamhetsområden låg under 2011 på i stort sett samma 
nivå som under 2010 och 2009.

ANALYS: Sedan mitten av nittiotalet 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 utbildningsprogram-
men och de fristående kurserna i stället görs med antalet 
helårsprestationer som bas utgör utbildningsprogrammen 
84 % av utbildningsutbudet mot 16 %. Detta betyder att pres-
tationskvoten är högre på utbildningsprogrammen 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 1.3 fördelas universitetets utbildningar, uppdelade 
i utbildningsprogram och fristående kurser, på grundnivå 
respektive avancerad nivå utifrån antalet helårsstudenter 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 1.3 framgår att 77 % (2010: 77 %, 2009: 81 %, 2008: 
80 %) av universitetets grundutbildning finns på grundnivå 
och 23 % (2010: 23 %, 2009: 19 %, 2008: 20 %) på avancerad 
nivå. Detta betyder ca 4 000 helårsstudenter på avancerad nivå 
och ca 14 000 helårsstudenter på grundnivå. Jämförelseupp-
gifterna inkluderar 2008, det första hela verksamhetsåret med 
den nya utbildnings- och examensstrukturen.

TAB 1.3 AVVÄGNINGEN MELLAN UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH  

AVANCERAD NIVÅ INOM UNIVERSITETETS VERKSAMHETSOMRÅDEN

2008 2009 2010 2011

% på nivå % på nivå % på nivå % på nivå
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

program 79 21 3 842 76 24 3 910 75 25 4 039 75 25 3 884
fristående kurs 93 7 2 196 94 6 2 328 92 8 2 555 92 8 2 135

Utbildningsvetenskap 94 6 2 603 94 6 2 459 87 13 2 585 82 18 2 404

program 94 6 2 353 95 5 2 182 86 14 2 230 81 19 2 107
fristående kurs 94 6 250 93 7 277 92 8 355 92 8 297

Hälsouniversitetet 77 23 2 396 88 12 2 459 77 23 2 553 75 25 2 623

program 78 22 2 262 90 10 2 297 79 21 2 379 76 24 2 474
fristående kurs 56 44 134 55 45 163 53 47 174 56 44 149

Tekniska högskolan 71 29 6 094 72 28 6 654 69 31 7 178 72 28 7 070

program 72 28 5 396 73 27 5 922 71 29 6 442 73 27 6 432
fristående kurs 61 39 698 58 42 732 54 46 736 61 39 638

Totalt LiU 80 20 17 131 81 19 17 811 77 23 18 910 77 23 18 116

program 79 21 13 853 80 20 14 311 75 25 15 090 75 25 14 897
fristående kurs 85 15 3 278 84 16 3 500 83 17 3 819 84 16 3 219

G = grundläggande nivå, A = avancerad nivå.
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Inom utbildningsprogrammen ligger 25 % (2010: 25 %, 
2009: 20 %, 2008: 21 %) av kurserna på avancerad nivå. 
Motsvarande siffra för de fristående kurserna är 16 % (2010: 
17 %, 2009: 16 %, 2008: 15 %).

Högst andel utbildning på avancerad nivå har Tekniska 
högskolan (28 %) medan Hälsouniversitetet har 25 %, Filo-
sofiska fakulteten har 19 % och Utbildningsvetenskap 18 %.

Prestationskvoten (tabell 1.4) är något högre på den av-
ancerade nivån än på grundnivån, 93 % respektive 87 %. 
Utbildningsprogrammen (93 %) och de fristående kurserna 
(94 %) på den avancerade nivån har högst prestationskvot 
medan den är lägst för de fristående kurserna på grundnivå 
(76 %). Högst prestationskvot finns inom Hälsouniversitetet 
(95 %) och lägst inom Filosofisk fakultet (86 %). Den lägre 
prestationskvoten beror på en större andel fristående kurser 
inom Filosofisk fakultet än inom andra områden och att fri-
stående 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 25 % 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 mellan 2009 och 2010, inte minst till följd av de 
internationella masterprogrammens framväxt. Att sedan 
denna andel under 2011 ligger kvar på 2010 års nivå beror 
bland annat på minskad rekrytering till dessa till följd av 
införandet av studieavgifter för studenter från länder utanför 
EES-området. Under perioden 2008–2010 minskade den 
totala prestationskvoten något, från 86 % till 83 %, för att 
under 2011 öka till 88 %.

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. Samtliga programutbildningar på 
grundläggande och avancerad nivå samt studier inom fa-
kultetens huvudområden har en god forskningsanknytning. 
Utbildningarna har direkt eller indirekt kopplingar till starka 
forskningsmiljöer och forskarutbildning. Detta innebär att 
aktiva forskare medverkar i olika kurser, att studenter skriver 
självständiga arbeten inom pågående forskningsprojekt, 
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 och för på 
så sätt in aktuell forskning i utbildningen. 

Under året fullföljdes Linköpings universitets och fakulte-
tens satsning på en forskningsöverbyggnad till huvudområdet 
socialt arbete och socionomutbildningen. Ett flertal nya an-
ställningar med utrymme för forskning i tjänsten skapades 
och tillsättningarna skedde under 2010/2011. 2010 inrättades 
en forskarutbildning i socialt arbete och vt 2011 antogs den 
första doktoranden till denna utbildning. 

Som ett ytterligare led i att stärka socionomutbildningens 
forskarutbildning inrättades 2011 en forskarutbildning i 
huvudområdet välfärdsrätt. Idag sker en samverkan mellan 

TAB 1.4 PRESTATIONSKVOT FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH  

AVANCERAD NIVÅ INOM UNIVERSITETETS VERKSAMHETSOMRÅDEN (%)

2008 2009 2010 2011

% på nivå % på nivå % på nivå % på nivå
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

program 88 91 88 89 85 88 85 84 85 91 95 92
fristående kurs 67 78 68 69 83 70 65 64 65 74 101 76

Utbildningsvetenskap 95 60 92 90 99 91 89 58 85 89 84 88

program 97 60 95 91 98 92 91 58 87 92 83 90
fristående kurs 73 60 72 84 100 85 71 54 69 76 92 77

Hälsouniversitetet 95 96 96 90 93 91 96 94 95 95 94 95

program 95 100 97 91 94 91 97 96 96 96 95 96
fristående kurs 87 69 78 80 85 84 76 86 81 85 91 87

Tekniska högskolan 81 91 84 81 86 83 81 85 82 86 93 88

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

Totalt LiU 85 90 86 84 87 84 83 84 83 87 93 88

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

G = grundläggande nivå, A = avancerad nivå.
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forskarutbildningen i socialt arbete och i välfärdsrätt.
Inom yrkesprogram blir ofta forskningsanknytning nära 

kopplad till den yrkesverksamhet som utbildningen förbereder 
de studerande för. Det handlar då om att de studerande i olika 
fältförlagda verksamheter får arbeta med relevanta frågeställ-
ningar, en så kallad praktiknära forskning.

ANALYS: Filosofiska fakultetens utbildningar har idag en väl 
fungerande forskningsanknytning med utgångspunkt i 
lärares kompetens, närhet till aktuell forskning samt utbild-
ningarnas innehåll och arbetsformer. Arbetet med att stärka 
forskningsanknytningen ytterligare pågår kontinuerligt genom 
utveckling av utbildningens innehåll och arbetsformer samt 
kompetensutveckling av lärare. Nya forskarutbildningar och 
huvudområden har inrättats bland annat i detta syfte.

Fakulteten ger sedan flera år tillbaka ett särskilt ekonomiskt 
stöd för att utveckla kvaliteten i de självständiga arbetena 
bland annat för att indirekt stärka forskningsanknytningen 
i utbildningen.

UTBILDNINGSVETENSKAP. Kurserna inom lärarprogrammen är 
kopplade till olika forskningsmiljöer beroende på kursens 
innehåll och berör samtliga forskningsmiljöer inom det 
utbildningsvetenskapliga området.

Förutom dessa program finns magisterprogrammen Peda-
gogiskt arbete med inriktning mot lärares arbete och elevers 
lärande, Miljö och utomhuspedagogik, The Intercontinental 
Master’s Program in Adult Learning and Global Change samt 
Outdoor Environmental Education and Outdoor Life som 
leder till generella examina. Beslut har under året tagits om 
att de två svenska programmen framöver skall samverka och 
tillsammans erbjuda en masterutbildning med möjlighet att 
ta ut examen på magisternivå för de studenter som önskar. 
Kurserna inom detta nya program är alla planerade att ligga på 
avancerad nivå, nära kopplade till respektive forskningsmiljö.

Specialpedagogprogrammet och Speciallärarprogrammet 
har samtliga sina kurser på avancerad nivå. För Folkhögskollä-
rarprogrammet ligger samtliga kurser på grundläggande nivå. 
Även dessa program har en nära koppling till forskningsmiljöer.

ANALYS: Forskningen inom det utbildningsvetenskapliga 
området är stark med en tydlig koppling till utbildning. 
Detta kan vara en anledning till det mycket goda utfallet av 
bedömningarna av ansökningarna för examensrätter i de nya 
lärarprogrammen.

HÄLSOUNIVERSITETET. Vetenskapligt förhållningssätt och veten-
skaplig metodik är genomgående inslag i samtliga Hälsouni-
versitetets utbildningar och alla utbildningar har forsknings-
anknytning på flera plan. 

Lärare på alla utbildningsprogram är aktiva forskare som 
föreläser om sin forskning och/eller är basgruppshandledare. 
Flera olika moment på programmen är utformade för att nyttja 
den forskningskompetens som finns inom lärargruppen och 
andelen forskarutbildade lärare har ökat successivt. 

Innehållet i undervisningen har vidare forskningsan-
knytning genom exempelvis val av litteratur, vetenskapliga 
artiklar och Pedagogiskt centrums forskning som sker i nära 

anknytning till utbildningarna. Studenterna kan under sitt 
examensarbete delta i pågående forskningsprojekt där de aktiva 
forskarna har möjlighet att erbjuda studenterna avgränsade 
forskningsfrågor, delar av forskningsmaterial etc. Handledare 
för examensarbete väljs utifrån forskningsprofil där ambitionen 
är att studenten om möjligt skall få en handledare med forsk-
ningserfarenhet inom valt ämne eller metod. Vid examination 
av uppsats görs val av examinator/tentator på liknande sätt. För 
att förbereda studenterna för det vetenskapliga arbetet, studeras 
bland annat vetenskapsteori, kvantitativ och kvalitativ ansats, 
statistiska analysmetoder och kritisk granskning.

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. För 
att stimulera till engagemang i forskning och forskarutbildning 
ges studenter på läkarprogrammet möjlighet att ansöka om 
stipendier från landstinget för att läsa forskningsförberedande 
kurser omfattande upp till åtta veckors studier. 

En professur i ämnet medicinsk pedagogik kommer att 
inrättas 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 undervisning och handledning eller som 
vill uppnå en professionell utveckling i de sammanhang som 
särskilt utmärker hälso- och sjukvård.

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.

TEKNISKA HÖGSKOLAN. LiTH:s utbud av utbildningsprogram 
och profileringsmöjligheter inom programmen baseras på 
verksamhet inom eller i närheten av de starka forskningsmiljöer 
som finns på de institutioner som ger kurser inom program-
men. En övervägande andel av den undervisande personalen 
har sin hemvist i forskande miljöer och deltar i någon typ av 
forskningsverksamhet.

Under de inledande åren ges de studerande vid LiTH 
möjlighet att delta i en kurs »Forskning vid LiTH«, där aktiva 
forskare från sex institutioner som bedriver teknisk och natur-
vetenskaplig forskning presenterar aktuella projekt.

I många kurser, särskilt på avancerad nivå, lyfts frågeställ-
ningar från pågående forskningsprojekt in i undervisningen 
och forskningsartiklar ingår i kurslitteraturen. Studerande 
ges också tillgång till forskningsmiljöns resurser i form av 
utrustning och personal, för laborationer och skarpa projekt-
uppgifter, vilket säkerställer en god och naturlig koppling 
mellan grundutbildning och forskning.

Inom de större projektkurser som ges i slutet av civilingen-
jörsutbildningarna, får de studerande under en längre tidspe-
riod arbeta i grupp med en mer omfattande ingenjörsmässig 
uppgift. Oftast utförs dessa projektarbeten i nära samarbete 
med ett industriföretag. Hög grad av vetenskapligt förhåll-
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ningssätt till uppgiften säkerställs genom att handledning 
ges av seniora forskare inom respektive forskningsområde. De 
studerande får genom handledarna också information om och 
inblick i forskningsområdets övriga verksamhet.

Det valfria utrymme som vanligtvis finns inom utbild-
ningsprogrammen uppmuntrar till individuella val mellan 
fördjupningskurser som har stark koppling till pågående 
forskning. Kursutbudet inom profiler och specialiseringar 
komponeras ihop av profilansvariga som har god insikt i den 
forskning som bedrivs på institutionerna. Detta borgar för ett 
relevant och aktuellt kursutbud.

ANALYS: Tekniska högskolans utbud av utbildningsprogram 
och profileringsmöjligheter inom programmen baseras på 
verksamhet inom eller i närheten av de starka forsknings-
miljöer som finns på de institutioner som ger kurser inom 
programmen. Forskningsanknytningen inom fakultetens 
utbildningar är således god.

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

Högskoleverket publicerar årligen en uppföljning av stu-
denternas etablering på arbetsmarknaden. I den rapport som 
publicerades i december 2011 redovisas situationen 2009 för 
de som tog examen läsåret 2007/2008 (se tabell 1.5 och 1.6).

Mycket få examinerade stod helt utanför arbetsmarknaden 
(färre än 3 %) men HSV:s krav för att räknas som etablerad 
på arbetsmarknaden innebär också att man inte ska 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 gör HSV 
en beräkning av förväntad etableringsnivå, LiU-studenternas 
etablering låg 4 procentenheter över detta förväntade värde och 
i en femårsuppföljning 2005–2009, ligger 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 HSV kallar det förväntade värdet.

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 1.7.

Sedan den överraskande och kraftiga minskningen under 
2006 av antalet sökande till högskolan vände det åter uppåt 
under 2007. Antalet sökande fortsatte sedan att successivt 
öka under perioden 2008–2010. Under 2011 minskade antalet 
sökande något men ligger fortfarande på en hög nivå.

Under perioden 2008–2010 ökade antalet förstahands-
sökande till universitetets utbildningsprogram från 10 691 
förstahandssökande till 13 439 för att under 2011 minska till 
11 256. Uppdelat i utbildningsprogram på svenska respektive 
annat språk syns tydligt vilken effekt som införandet av studie-
avgifter från och med höstterminen 2011 för studenter utanför 
EES-området haft på antalet förstahandssökande. Medan 
antalet förstahandssökande till utbildningsprogrammen på 
svenska mellan 2010 och 2011 ser en obetydlig nedgång, från 
11 053 till 10 888 förstahandssökande, minskar antalet första-
handssökande till utbildningsprogrammen på annat språk 
än svenska kraftigt, från 2 386 förstahandssökande 2010 till 
endast 368 förstahandssökande 2011. 

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

TAB 1.5 ANDEL ETABL. PÅ ARBETSMARKNADEN 1–1,5 ÅR EFTER EXAMEN (%)

Etableringsår 2007 2008 2009
 

Linköpings universitet 80 83 82
Riket 78 80 78

Källa: HSV rapport 2011:16 R.

TAB 1.6 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.
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På grundnivån, där all utbildning ges enbart på svenska, 
sker en minskning av antalet förstahandssökande mellan 2010 
och 2011 från 5 810 till 5 341 förstahandssökande. Dessförin-
nan ökade antalet förstahandssökande till dessa utbildningar 
kraftigt. Under perioden 2008–2010 ökade således antalet 
förstahandssökande till dessa program 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. 
Mellan 2010 och 2011 ökade antalet förstahandssökande till 
dessa utbildningar, från 5 243 till 5 547. Till de utbildningspro-
gram på den avancerade nivån som ges på ett annat språk än 
svenska ägde således, 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. Ökningen 
av antalet förstahandssökande till dessa utbildningar hade 
under perioden 2008–2010 varit kraftig, från 1 371 till 2 386 
förstahandssökande, en ökning med 74 %.

Det totala antalet sökande till universitetets fristående 
kurser minskar något mellan 2010 och 2011, efter att också 
det ökat under perioden 2008–2010. 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 1.7 framgår att antalet för första gången registre-
rade studenter på utbildningsprogrammen under 2011 totalt 
uppgick till 5 482 (2010: 5 577) studenter att jämföras med 

antalet nybörjarplatser som uppgick till 4 889 (2010: 5 246). 
Det är framförallt på grundnivå som antalet registrerade (2 542 
studenter) överstiger antalet nybörjarplatser på program-
men (1 984 platser) medan antalet registrerade studenter på 
utbildningsprogrammen på den avancerade nivån (2 940 
studenter) i stort stämmer överens med antalet nybörjarplatser 
(2 905 platser). Inom gruppen »utbildningsprogram på den 
avancerade nivån« överstiger antalet registrerade studenter 
(2 709 studenter) antalet nybörjarplatser (2 525 platser) för de 
program som ges på svenska medan antalet registrerade (231 
studenter) understiger antalet nybörjarplatser (380 platser) 
för de program som ges på annat språk än svenska. Till de 
fristående kurserna har 7 991 studenter registrerat sig till 
9 350 nybörjarplatser.

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 tas, om utbildningen är översökt, 
utbildningsplatsen i anspråk av en annan studerande.

ANALYS: Antalet sökande till universitetets utbildningsprogram 
ligger fortsatt på en hög nivå med genomsnittligt 2,30 första-
handssökande per plats under 2011 (2010: 2,56, 2009: 2,38). 
I jämförelse med 2010 minskar dock antalet förstahands-
sökande från 13 439 till 11 256 förstahandssökande liksom 
antalet nybörjarplatser, från 5 246 till 4 889 nybörjarplatser. 
Både minskningen av antalet förstahandssökande och antalet 
nybörjarplatser finns inom kategorin »utbildningsprogram 
på annat språk än svenska« och är en följd av införandet av 
studieavgifter för studenter från länder utanför EES-området. 

TAB 1.7 TILLSTRÖMNING AV STUDENTER 2009–2011

2009 2010 2011

A B C A B C D A B C D
 

Grundnivå

Utbildningsprogram 2 061 5 383 2,61 1 924 5 810 3,02 2 283 1 984 5 341 2,69 2 542
 varav utbildning på svenska 2 061 5 383 2,61 1 924 5 810 3,02 2 283 1 984 5 341 2,69 2 542
 varav utbildning på annat språk

Fristående kurser ¹ 8 800 20 588 2,34 7 726 22 370 2,90 8 603 7 746 20 577 2,66 7 400
varav utbildning på svenska 8 800 20 588 2,34 7 726 22 370 2,90 8 603 7 746 20 577 2,66 7 400

Avancerad nivå

Utbildningsprogram 3 002 6 674 2,22 3 322 7 629 2,30 3 294 2 905 5 915 2,04 2 940
varav utbildning på svenska 2 342 4 861 2,08 2 540 5 243 2,06 2 635 2 525 5 547 2,20 2 709
varav utbildning på annat språk 660 1 813 2,75 782 2 386 3,05 659 380 368 0,97 231

varav avgiftsskyldiga (fr o m ht 2011) 154 39
Fristående kurser ¹ 1 281 2 325 1,81 1 235 2 723 2,20 683 1 604 2 671 1,67 591

varav utbildning på svenska 1 281 2 325 1,81 1 235 2 723 2,20 683 1 604 2 671 1,67 591

Totalt LiU

Utbildningsprogram 5 063 12 057 2,38 5 246 13 439 2,56 5 577 4 889 11 256 2,30 5 482
varav utbildning på svenska 4 403 10 244 2,33 4 464 11 053 2,48 4 918 4 509 10 888 2,41 5 251
varav utbildning på annat språk 660 1 813 2,75 782 2 386 3,05 659 380 368 0,97 231

Fristående kurser ¹ 10 081 22 913 2,27 8 961 25 093 2,80 9 286 9 350 23 248 2,49 7 991
varav utbildning på svenska 10 081 22 913 2,27 8 961 25 093 2,80 9 286 9 350 23 248 2,49 7 991

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 2010 och 2011 (underlag saknas för tidigare år).
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Antalet registrerade studenter överstiger antalet nybör-
jarplatser i alla i tabell 1.7 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. Orsaken 
till det sistnämnda är således framförallt införandet av stu-
dieavgifter för studenter från länder utanför EES-området.

FILOSOFISKA FAKULTETEN. Antalet sökande till fakultetens kan-
didatprogram fortsätter att öka. Civilekonomprogrammet och 
Miljövetarprogrammet ligger i topp när det gäller antalet sö-
kande även vid en nationell jämförelse. Psykologutbildningen, 
Programmet för personal- och arbetsvetenskap, Socionompro-
grammet och Affärsjuridiska programmet har också mycket 
goda söktal. Även för övriga program ökade söktrycket och i 
stort sett samtliga program hade fler förstahandssökande än 
antal platser. Noterbart är att Statistikprogrammet nu efter 
flera år med svagt söktryck ökar och fyller sina platser.

Även söktrycket till fakultetens svenska masterutbildningar 
ökade. Ett antal olika informationsinsatser gjordes både 2010 
och 2011 för att uppmärksamma och tydliggöra utbudet på den 
avancerade nivån. Många av masterprogrammen gick ut med 
särskild information till för programmet lämpliga målgrupper, 
främst studerande på de treåriga kandidatprogrammen som 
avslutar sin utbildning våren 2011. Information om masterpro-
grammen har under året spridits på olika utbildningsmässor. 

Inom områden som beteendevetenskap och ekonomi är sök-
trycket till fristående kurser relativt högt och man har även god 
rekrytering till kurser på fortsättnings- och fördjupningsnivå.

När det gäller kurser inom humaniora är söktrycket stabilt, 
men fortfarande relativt lågt. Här är också söktrycket till kurser 
på fortsättnings- och fördjupningsnivå svagt. Den höjning av 
prislapparna till humanistisk-samhällsvetenskapligt område 
som regeringen beslutat är väsentlig för dessa ämnesområden, 
då resursförstärkningen är en viktig förutsättning för kvali-
tetshöjande insatser. Ytterligare ökad kvalitet kan få positiva 
effekter även på söktrycket till samtliga nivåer.

ANALYS: Antalet sökande till programutbildningar har under 
2011 legat kvar på en hög nivå och förväntas ligga kvar på en 
hög nivå även 2012. När det gäller masterutbildningar, främst 
de engelska, är söktrycket svagt 2011. Även fortsättningsvis 
under 2012 förväntas söktrycket till fakultetens internatio-
nella masterprogram ligga kvar på en låg nivå, dock är mål-
sättningen att ansökningstalen successivt ska höjas som en 
effekt av olika marknadsföringsåtgärder. För fristående kurser 
förväntas ansökningsläget vara oförändrat även under 2012. 
De minskade årskullarna har ännu inte påverkat söktalen till 
fakultetens utbildningar.

UTBILDNINGSVETENSKAP. Söktrycket inom lärarutbildningen 

varierar. Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet 
med inriktning mot förskoleklass till åk 3, studieort Linköping 
samt Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymna-
sieskolan (inom vissa ämnen) hade 2011 ett bra söktryck. Ett 
svagt söktryck fanns dock på Grundlärarprogrammet med 
inriktning mot åk 4-6 samt Ämneslärarprogrammet med 
inriktning mot åk 7-9.

Söktrycket till Specialpedagogprogrammet och Special-
lärarprogrammet ökade kraftigt detta år efter en nedgång 
året dessförinnan. Magisterprogrammen och Folkhögskol-
lärarprogrammet visar en stabil sökbild.

 
ANALYS: Den positiva publicitet LiU fått i samband med exa-
mensrättsprocessen har påverkat söktrycket. Det svaga sök-
trycket på Grundlärarprogrammet med inriktning mot åk 4-6 
och Ämneslärarprogrammet med inriktning mot åk 7-9 är 
båda ett nationellt problem. I ett nationellt perspektiv är dock 
söktrycket på LiU för Ämneslärarprogrammet med inriktning 
mot åk 7-9 högt. Problematiken kring Grundlärarprogram-
met med inriktning mot åk 4-6 bottnar i att denna utbildning 
har varit osynliggjord i det föregående Lärarprogrammet med 
inriktning mot grundskolans tidigare år.

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

HÄLSOUNIVERSITETET. Hälsouniversitetets utbildningar är 
mycket attraktiva med många sökande per utbildningsplats, 
i synnerhet gäller det sjukgymnastik- och läkarprogrammet. 
Antalet sökande har på flertalet program minskat marginellt 
från föregående år, men söktrycket är fortsatt bra. Alla pro-
gram, utom specialistsjuksköterskeprogrammen inriktning 
mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, intensivvård 
och distriktssköterska samt kandidatutbildningen i medicinsk 
biologi, hade reserver kvar när antagningen var avslutad. 

Vid antagningen till Hälsouniversitetets utbildningar ht 
2011 hade sjukgymnastutbildningen flest antal förstahands-
sökande per plats, 8,72 jämfört med läkarprogrammet som 
hade 5,5 förstahandssökande per plats. 

På läkarprogrammet har antalet förstahandssökande mins-
kat mellan ht 2011 och ht 2010. Minskningen kan vara en följd 
av att Örebro universitet nu har läkarutbildning. 

På sjuksköterskeprogrammet har antalet förstahandssö-
kande minskat marginellt mellan ht 2011 och ht 2010. Antalet 
ansökningar till programmet med studieort Linköping är 
fortfarande större vilket också resulterar i ett högre meritvärde 
för att bli antagen där. 

Höstterminen 2011 hade inte kandidatprogrammet för 
medicinsk biologi några reserver kvar efter uppropsdagen 
vilket har funnits vid antagning tidigare år. Hälsouniversitetet 
har inlett diskussioner med teknisk fakultet för att undersöka 
möjligheterna för ett samarbete mellan fakulteterna även på 
kandidatnivå.

ANALYS: Hälsouniversitetet har under en rad år haft ett högt 
söktryck på nästan samtliga utbildningar. Vid jämförelse 
mellan totalt antal sökande samt förstahandssökande mellan 
ht 2010 och ht 2011 så har antalet sökanden minskat något. 
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Både Sjuksköterskeprogrammet (studieort Linköping) och 
Logopedprogrammet har fler antal sökanden per plats ht 2011 
medan siffran för totalt antal sökanden har minskat.

TEKNISKA HÖGSKOLAN. Civilingenjörsprogrammen har generellt 
sett ett högt söktryck. Antalet förstahandssökande ökade från 
1 523 år 2010 till 1 578 år 2011. Ökat intresse noteras främst 
för utbildningarna inom data- och IT-området, men även 
maskinteknik samt design- och produktutveckling lockar 
fler förstahandssökande 2011 än 2010. Fortfarande är antalet 
förstahandssökande betydligt fler än antalet nybörjarplatser 
till civilingenjörsprogrammen.

Antalet förstahandssökande till högskoleingenjörsutbild-
ningen ligger relativt stabilt, 335 år 2011 jämfört med 330 år 
2010, med ett ökande intresse för datateknik och minskande 
för elektronik och byggnadsteknik.

Samtliga högskoleingenjörsprogram vid LiTH hade 2011 
fler förstahandssökande än annonserade utbildningsplatser.

Totalt fanns 101 förstahandssökande till de matematisk-
naturvetenskapliga kandidatprogrammen 2011 jämfört med 
93 hösten 2010. Det är fortfarande bara kandidatprogrammet 
i biologi som har fler förstahandssökande än antalet planerade 
platser, även om intresset för programmen inom såväl datave-
tenskap som matematik och kemi ökade 2011. 

Intresset för övrig kandidatutbildning vid Tekniska hög-
skolan minskar, från 837 inför hösten 2010 till 666 inför an-
tagningen 2011. Den största förändringen i söktryck uppvisar 
programmet i grafisk design och kommunikation, där föränd-
rade tillträdeskrav (Eng B, Ma B och Sa A istället för enbart 
grundläggande behörighet) resulterade i färre, men bättre 
förberedda, förstahandssökande. Dock fortsätter programmet 
locka många förstahandssökande (333 förstahandssökande till 
60 planerade platser 2011). Till samtliga kandidatprogram, utom 
de rent naturvetenskapliga, fanns 2011 fler förstahandssökande 
än annonserade utbildningsplatser.

Efterfrågan på behörighetsgivande utbildning är fortfarande 
stor. Till basterminen våren 2011 fanns 119 förstahandssökande 
(jämfört med 113 våren 2010) och till basåret fanns 375 första-
handssökande hösten 2011 (jämfört med 376 hösten 2010).

Hösten 2011 sjönk antalet förstahandssökande till LiTH:s 
påbyggnadsutbildningar på avancerad nivå med engelska 
som undervisningsspråk med ca 76 % jämfört med 2010. Av 
de förstahandssökande (747) hade ca 56 % ej erlagt anmäl-
ningsavgiften, varför den totala nedgången i antalet »aktiva« 
förstahandssökande i realiteten var ca 90 %.

Till påbyggnadsutbildningar på avancerad nivå med svenska 
som undervisningsspråk var det i likhet med föregående år 
få sökande, även om ett nytt program inom datavetenskap 
lanserades 2011.

För att behålla ett högt söktryck på Tekniska högskolans 
starkaste utbildningar gjordes en analys av ett externt företag, 
med syfte att inventera starka konkurrensfaktorer samt få 
vetskap om hur målgruppen uppfattar LiTH:s utbildningar 
utifrån dess informationsinsatser. Även orsaker till att vissa 
utbildningar har ett lägre söktryck än andra kartlades. 

Resultaten visade att både presumtiva sökande och studen-
ter på LiTH och andra högskolor värdesätter vissa faktorer i 
utbildningen. Dessa finns hos de flesta av LiTH:s program 

men kommuniceras inte tydligt mot målgrupperna. En del 
program saknar dessa faktorer och kommer därför att ges en 
översyn under våren.

Resultaten gav också vetskap om hur LiTH:s varumärke 
uppfattas samt förslag på hur Tekniska högskolan kan kom-
municeras som en del i Linköpings universitet.

ANALYS: LiTH ser under året en stabil efterfrågan på fakultetens 
yrkesutbildningar, men också att behovet av behörighetsgivande 
förutbildning för teknisk yrkesutbildning ökar. 

Utifrån resultaten av varumärkesanalysen kommer LiTH 
att vidta olika åtgärder för att bli tydligare i kommunikationen 
av utbildningarnas innehåll via olika kanaler och aktiviteter.

Breddad rekrytering
I detta avsnitt redovisar LiU övergången till universitetet från 
Östergötlands län och de angränsande länen: Södermanlands 
län, Jönköpings län, Kalmar län, Örebro län. Vidare presenteras 
de åtgärder som genomförts för att bredda rekryteringen till 
högskolan.

Linköpings universitet rekryterar högskolenybörjare från 
hela landet och från utlandet. Andelen ungdomar som börjar 
på LiU från Östergötlands län uppgår 2010 till 52 %. Det är en 
stabil andel över tid. Efter Östergötlands län är det storstads-
regionerna Stockholm och Västra Götaland samt de län som 
gränsar till Östergötland som utgör ursprungslänen för de 
flesta nybörjarstudenterna på LiU. Befolkningsunderlag och 
geografisk närhet är faktorer som har betydelse för att beräkna 
andelen ungdomar som söker till Linköpings universitet.

TAB 1.8 ANDEL UNGDOMAR SOM PÅBÖRJAT HÖGSKOLESTUDIER VID  

21- RESP. 24-ÅRS ÅLDER i ÖSTERGÖTLAND OCH NÄRLIGGANDE LÄN 

SAMT UTVECKLING 2008–2010 (%)

2008 2009 2010 utveckling
 

21 år

Östergötlands län 30,6 31,2 32,8 2,2
Södermanlands län 25,7 26,2 28,7 3,0
Jönköpings län 28,9 30,0 32,8 3,9
Kalmar län 31,6 31,0 32,3 0,7
Örebro län 29,1 29,5 30,5 1,4
Riket totalt 31,1 31,3 33,5 2,4

24 år

Östergötlands län 41,8 43,3 42,5 0,7
Södermanlands län 40,7 39,0 38,0 -2,7
Jönköpings län 45,6 42,4 41,3 -4,3
Kalmar län 45,3 44,0 42,5 -2,8
Örebro län 40,1 40,2 41,7 1,6
Riket totalt 43,8 43,6 43,0 -0,8

Källa: HSV statistisk analys 2011/8.

TAB 1.9 ANDEL HÖGSKOLENYBÖRJARE PER LÄN SOM  

PÅBÖRJAT UTBILDNING VID LiU HT 2008 OCH VT 2010 (%)

vt 2008 vt 2010
 

Östergötlands län 52,0 52,0
Södermanlands län 13,2 13,1
Kalmar län 11,3 10,0
Jönköpings län 7,0 7,7
Örebro län 5,5 6,3

Källa: HSV statistik om högskolan 2011-10-28.
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Allt yngre högskolenybörjare
På senare år har Linköpings universitet observerat att, i likhet 
med rikssnittet för svenska lärosäten, allt fler 19-åringar söker 
och antas till LiU. Tendensen bekräftas också om man jämför 
andelen 21- och 24-åringar från regionen som söker till LiU.

Av tabell 1.8 på föregående sida framgår att i Jönköpings 
län ökar andelen 21-åriga nybörjare med 3,9 % mellan 2008 
och 2010 medan 24-åringarna minskar med -4,3 % under 
samma tid. 

När länen utgör utgångspunkten för övergången till olika 

lärosäten framgår det att andelen nybörjare per län som på-
börjat en utbildning vid LiU år 2010 jämfört med 2008 och 
tidigare år är mycket konstant (se tabell 1.9, föregående sida).

Variationer mellan kommuner
Större skillnader visar sig när man kommer till kommunnivå. 
Tabell 1.10 visar utvecklingen i Östergötlands tre största kom-
muner, Linköping, Norrköping och Motala. Jämfört med riket 
ökar andelen högskolenybörjare från Linköpings kommun, 
som placerar sig väl i den grupp orter i Sverige där universitet 

TAB 1.11 ANTALET NYBÖRJARE FRÅN DE TRE STÖRSTA KOMMUNERNA I ÖSTERGÖTLAND 

TILL HÖGRE UTBILDNING RESPEKTIVE LiU. UTVECKLING VT 2008–VT 2011

vt 2008 ht 2008 vt 2009 ht 2009 vt 2010 ht 2010  vt 2011
 

Östergötland

Alla lärosäten 534 2264 643 2635 725 2636 695
LiU 249 1177 280 1336 316 1372 267
Andel LiU (%) 46,6 52,0 43,5 50,7 43,6 52,0 38,4

Linköping

Alla lärosäten 236 883 287 1020 339 988 283
LiU 120 502 145 577 188 547 126
Andel LiU (%) 50,8 56,9 50,5 56,6 55,5 55,4 44,5

Norrköping

Alla lärosäten 142 668 169 780 182 794 192
LiU 74 375 67 413 71 421 70
Andel LiU (%) 52,1 56,1 39,6 52,9 39,0 53,0 36,5

Motala

Alla lärosäten 56 231 66 251 70 268 64
LiU 17 70 18 75 16 112 19
Andel LiU (%) 30,4 30,3 27,3 29,9 22,9 41,8 29,7

Källa: HSV statistik om högskolan 2011-10-28.

TAB 1.10 ANDEL AV EN ÅRSKULL SOM PÅBÖRJAT HÖGSKOLESTUDIER 2008–2010 (%)

Linköping Norrköping Motala Östergötl. Riket
 

Utveckling i procent i Östergötlands  

tre största kommuner

2008

Påbörjade studier vid 21 år 35,2 30,3 27,8 30,6 31,1
påbörjade studier vid 24 år 47,1 39,6 40,7 41,8 43,8

2009

Påbörjade studier vid 21 år 37,7 30,4 30,0 31,2 31,3
Påbörjade studier vid 24 år 50,8 42,1 39,4 43,3 43,6

2010

Påbörjade studier vid 19 år 16,6 15,4 14,5 15,0 15,4
Påbörjade studier vid 21 år 40,8 29,7 32,2 32,8 33,5
Påbörjade studier vid 24 år 50,8 39,3 39,0 42,5 43,0

Andel kvinnor och män som 

påbörjat studier 2010

19 år

Kvinnor 19,9 17,8 14,5 17,6 17,6
Män 13,5 13,2 14,6 12,6 13,3

21 år

Kvinnor 42,7 35,4 38,6 37,4 39,3
Män 39,0 24,5 25,7 28,4 28,1

24 år

Kvinnor 57,9 44,4 46,1 49,4 50,6
Män 44,4 34,2 32,9 36,0 35,9

Källa: HSV statistisk analys 2011/8.
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och högskolor är etablerade. Norrköpings kommun och Motala 
kommun har ungefär lika stor andel ungdomar som påbörjar 
en högskoleutbildning. LiU:s etablering är mindre omfattande 
i Norrköping jämfört med Linköping.

Höstterminen 2010 kan LiU konstatera en påtaglig ökning 
av andelen nybörjare till universitetet från Motala kommun 
(se tabell 1.11). Under hösten 2009 och våren 2010 pågick ett 
samverkansprojekt mellan Linköpings universitet och Motala 
kommun i syfte att öka antalet högskolenybörjare från Motala. 
I projektet ingick ett flertal informationsaktiviteter riktade till 
främst gymnasieelever men även till arbetslösa ungdomar i 
kommunen. Projektet tycks ha bidragit till en positiv utveckling.

Studenter med utländsk bakgrund
Sett över tiden är andelen nybörjarstudenter med utländsk 
bakgrund (dvs studenter födda utomlands eller vars föräldrar 
är födda utomlands) konstant på LiU jämfört med riket, där 
andelen ökat med någon procent varje år de sista åren (se 
tabell 1.12). Andelen studenter med utländsk bakgrund (11 %) 
på LiU motsvarar i stort också den andel utlandsfödda (12 %) 
i Östergötland (SCB, Utländska medborgare efter län). 

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.

Begreppet breddad rekrytering inbegriper enligt LiU:

rekryteringsinsatser för blivande studenter,
mottagning av nya studenter,
en studietid präglad av god arbetsmiljö,
genomströmning av studenter till en examen.

Samtidigt som LiU önskar dra till sig sökande med de bästa 
förutsättningarna att klara krävande studier vill universitetet 
också påverka attityder och bredda rekryteringen. I dialog med 
skolan, inklusive folkhögskolor och vuxenutbildningen, och 
med andra intressenter, till exempel regionens kommuner och 
professionella organisationer söker LiU främja attityden till 
högre utbildning och därigenom verka för breddad rekrytering 
och högre övergångstal. För att nå dessa mål ska universitetet 
bland annat utnyttja studentmedverkan och samverka med 
gymnasieskolor. Aktiviteter som skapar personliga möten 

kan vara avgörande för en presumtiv sökande att ta steget till 
högskoleutbildning.

Studentmedverkan i rekryteringsarbetet
Nuvarande och tidigare studenter (alumner) deltar i kommu-
nikations- och marknadsföringsaktiviteter som syftar till att 
väcka intresse för LiU hos presumtiva studenter, exempelvis via 

Rekryteringsinsatser som kan nämnas under året 
innefattar bland annat:

besöker sin gamla gymnasieskola.
-

nens gymnasieskolor att besöka Linköpings uni-
versitet eller delta i kortare kurser.

och fritidsgård deltar i aktiviteter som leds av stu-
denter. 

lärare i Östergötland inbjuds att delta i föreläs-
ningar i naturvetenskap, matematik, samhälle, 
humaniora, ekonomi, beteende, teknik, data och 
visualisering.

-
sualisering i nära samarbete mellan Norrköpings 
kommun, LiU, Norrköping Science Park och Inte-
ractive Institute. 

-
tenskap för elever i åk 8.

-
mulera elever i åk 9 att intressera sig för naturve-
tenskapliga studier, särskilt i kemi.

gymnasiets NV- och TE-program.

i solcellsteknik respektive logistik.

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).

bildat ett nationellt nätverk för breddad rekryte-
ring och mångfald. Arton universitet/högskolor 
samt Sveriges Förenade Studentkårer, SFS, har 
anmält medlemskap i nätverket. 

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 1.12 ANDEL STUDENTER PÅ LiU MED UTLÄNDSK BAKGRUND (%)

LiU Riket
 

2010 11 17
2009 13 18
2008 13 18
2007 12 17
2006 11 16
2005 12 16
2004 12 16
2003 11 15
2002 11 14
2001 9 13

Källa: HSV statistik om högskolan, nyckeltal, 2011-05-16.
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besök på gymnasieskolor och medverkan på utbildningsmässor, 
eller genom att blogga om sitt liv som student, delta i projektet 
»Skugga en student« samt andra insatser. Studenterna är en 
av LiU:s viktigaste parter i arbetet för breddad rekrytering. (Se 
faktarutan för ytterligare exempel.)

Rekryteringsinsatser och samverkan med gymnasieskolor
Vid Linköpings universitet verkar en samrådsgrupp för sam-
verkan mellan universitet och skola (SUS). I gruppen finns 
representanter för de fyra fakulteterna. Syftet är att öka samver-
kan och underlätta kommunikationen mellan LiU och skolor.

LiU-webben utvecklas kontinuerligt med tydligt använ-
darfokus och en hög tillgänglighet, inte minst för att göra 
informationen mer lättillgänglig för målgruppen »presumtiva 
studenter«. 

Särskilt urval
Att kunna anta studenter enligt principen med särskilt urval 
ger en möjlighet att tillföra andra erfarenheter, från till exempel 
arbetslivet, till en studentgrupp jämfört med om alla kommer 
direkt från gymnasiet. 

Vid Linköpings universitet tillämpas denna metod vid den 
filosofiska fakultetens program för Personal- och arbetsveten-
skap (30 % av platserna ges till sökande med minst två års 
arbetslivserfarenhet på minst halvtid), och vid Hälsouniver-
sitetet tillämpas från och med antagningen till ht 2011 särskilt 
urval på 10 % av platserna till logoped-, läkar- och sjuksköter-
skeprogrammet. Urvalet på respektive program görs utifrån 
arbetslivserfarenhet, minst två år på minst halvtid och efter 
19 års ålder, från yrken inom medicin och vård.

Erfarenheterna är över lag goda och man avser att fortsätta 
utnyttja denna urvalsmetod.

Studievägledning 
Studievägledarna har en viktig roll för att följa upp studen-
ternas resultat, därvid är nybörjarenkäter och avbrottsanalys 
viktiga verktyg.

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

2. Redovisning av utbildningsuppdraget
Antalet helårsstudenter och helårsprestationer, totalt och upp-
delade på utbildningsområden, inom utbildningsuppdraget för 
2011 redovisas i tabell 1.13. 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 2011 till 17 989. Det är 
visserligen en minskning med 867 helårsstudenter i jämfö-
relse med toppåret 2010 (18 856 helårsstudenter) men 2011 års 
utbildningsvolym är ändå bland de största som universitetet 
haft under ett verksamhetsår sedan tillkomsten.

Mellan verksamhetsåren 2009 och 2010 ökade antalet 
helårsstudenter inom utbildningsuppdraget med 1 114, från 
17 742 helårsstudenter 2009 till 18 856 helårsstudenter 2010. 
Denna ökning berörde alla utbildningsområden utom teologi, 
juridik, övrigt och design där antalet helårsstudenter i stort sett 
är oförändrat. Minskningen i antalet helårsstudenter mellan 
2010 och 2011 har framförallt påverkat utbildningsområdena 
samhällsvetenskap (463 helårsstudenter), humaniora (235 
helårsstudenter), naturvetenskap (97 helårsstudenter) och 
undervisning (83 helårsstudenter). Samtidigt har en ökning ägt 
rum inom utbildningsområdena medicin (65 helårsstudenter) 
och vård (44 helårsstudenter). Ökningen inom medicin beror 
på en av riksdagen beslutad utökning av läkarutbildningen. 
Inom övriga utbildningsområden är ökningen respektive 
minskningen relativt marginell.

Teknik är fortfarande det största utbildningsområdet (5 102 
helårsstudenter) följt av samhällsvetenskap (3 638 helårsstu-
denter) och naturvetenskap (2 736 helårsstudenter).

Antalet helårsprestationer (HPR) under 2011 uppgick till 
15 948 vilket är 347 prestationer fler än under 2010 (15 601 hel-
årsprestationer; 2009: 14 988 helårsprestationer). Att antalet 
helårsprestationer ökar medan antalet helårsstudenter minskar 
under 2011 innebär att prestationskvoten (antalet helårspres-
tationer/antalet helårsstudenter) ökar. En förklaring till detta 
är att fler helårsprestationer under 2011 tillkommit genom att 
fler examensarbeten, projektarbeten och laborationer slutförts 
under året jämfört med tidigare. År 2011 var prestationskvoten 
89 % (2010: 83 %, 2009: 84 %). Av tabell 1.13 framgår presta-
tionskvoterna inom respektive utbildningsområde.

Det bör påpekas att prestationskvoten utgör ett samlat 

TAB 1.13 REDOVISNING AV UTBILDNINGSUPPDRAGET 2011

Utbildningsområde

Antal 

HST

Antal 

HPR

Ersättn. 

(tkr)

Andel av 

ersättn. 

(%)

Presta-

tionskvot 

HPR/HST 

(%)
 

Humaniora 1 481 1 158 53 966 4 78
Teologi 75 67 2 899 0 89
Juridik 631 564 24 348 2 89
Samhällsvetenskap 3 638 3 100 137 441 10 85
Naturvetenskap 2 736 2 426 237 409 18 89
Teknik 5 102 4 559 444 140 33 89
Farmaci 1 1 81 0 100
Vård 1 283 1 196 122 365 9 93
Medicin 1 673 1 632 215 787 16 98
Undervisning 1 058 969 75 797 6 92
Övrigt 261 226 17 738 1 87
Design 50 50 11 320 1 100

Summa 17 989 15 948 1 343 291 100 89

Ersättning för helårsprestationer 
från december 2010 725
Summa ersättning 1 344 016

Takbelopp 2011 1 294 060

Utnyttjat anslagssparande 49 956

Att avräkna som intäkt för 2011 1 344 016
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mått för att beskriva antalet helårsprestationer under ett givet 
budgetår i relation till antalet helårsstudenter under samma 
tidsrymd. Eftersom antalet helårsprestationer inkluderar de 
studenter som godkänns i omtentamen medan antalet helårs-
studenter inte gör det behöver således det inte vara samma 
studenter som ingår i antalet helårsprestationer respektive 
helårsstudenter. Prestationskvoten varierar givetvis mellan 
och inom olika former av utbildningar (se avsnitt 3, sidan 9ff).

Kvinnor har i genomsnitt bättre studieresultat (prestations-
kvot 91 %) än män (prestationskvot 86 %). Studerande i interval-
let 25-34 år har högst prestationskvot (96 %) medan gruppen 
som är yngre än 25 år har lägst (83 %). 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 får föra 
med sig till 2010). Under 2010 utnyttjades 45 701 tkr av detta 
anslagssparande vilket innebär att universitetet vid ingången till 
verksamhetsåret 2011 hade ett anslagssparande på 79 009 tkr.

Universitetets utbildningsvolym under 2011 uppgick till 
1 343 291 tkr, dvs 49 231 tkr högre än takbeloppet (1 294 060 tkr). 
Tillsammans med tidigare ej avräknade helårsprestationer från 
december 2010 (725 tkr) kan LiU därmed för 2011 avräkna 
1 344 016 tkr. Således passerade under 2011 utbildningsvolymen 
på nytt universitetets takbelopp varför 49 956 tkr av anslagsspa-
randet (79 009 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 anslagssparan-
det.) Således återstår 29 053 tkr av LiU:s anslagssparande vid 
ingången till 2012, vilket motsvarar 2 % av 2011 års takbelopp.

ANALYS: LiU:s utbildningsvolym under perioden 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 2010 och 
2011 översteg utbildningsvolymen ånyo LiU:s takbelopp. Uni-
versitetet prognostiserar att LiU också de närmast kommande 
åren har en utbildningsvolym som överstiger respektive års 
takbelopp. Detta innebär att universitetet under det närmaste 
året kommer att ha utnyttjat hela anslagssparandet varefter 
en buffert av sparade helårsstudenter och helårsprestationer 
på nytt kan börja byggas upp. Räknat i helårsstudenter (HST) 

har utbildningsvolymen under perioden 2004–2011 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 och 2011: 17 989 HST). Utbild-
ningsvolymen 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 har inneburit en avsevärd minskning 
av antalet internationella studenter vid LiU:s engelskspråkiga 
program. Detta kommenteras utförligare i avsnitt 6.4, sidan 69.

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 2002–2011. 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 1.14 på nästa 
sida, under många år successivt ökat, från 2 809 examina under 
2002 till 3 447 utfärdade examina år 2005. Under 2006 avbröts 
denna uppåtgående trend genom att antalet utfärdade examina 
i förhållande till 2005 minskade med 255 till 3 192. Under 2007 
ökade antalet utfärdade examina till 3 326 för att under 2008 
och 2009 stiga ytterligare till 3 591 respektive 3 659 examina. 
Ökningen av antalet utfärdade examina fortsatte under 2010 
och 2011 då 3 955 examina respektive 4 665 utfärdades. Detta 
är det största antalet examina inom grundutbildningen som 
utfärdats av Linköpings universitet under ett år. 

Jämfört med 2010 visar antalet kandidatexamina (+333 
examina), antalet masterexamina (+232 examina) och antalet 
yrkesexamina på avancerad nivå (+98) de största ökningarna 
medan antalet magisterexamina har minskat mest (-56 exa-
mina). Bland yrkesexamina ökar antalet sjuksköterskeexamina 
(+49), delvis till följd av en nedgång under 2010, och antalet 
civilekonomexamina (+75), där 2011 är det första år som denna 
yrkesexamen utfärdas. Yrkeshögskoleexamen enligt äldre 
examensordning minskar (-36) till följd av att den är under 
avveckling.

Det totala antalet lärarexamina som utfärdades under 2011 
var 585 examina, vilket är 73 fler än under 2010. Framförallt 
är det lärarexamina med inriktning mot tidigare år som ökar 
(+70) till 316 examina. Av dessa avser 144 examina inriktning 
mot förskola/förskoleklass, en ökning med 47 examina. För att 
få fler lärarstudenter att välja inriktning mot arbete i förskola 
och förskoleklass har flera åtgärder vidtagits. Vid informatio-
nen till förstaårsstudenterna på lärarprogrammet om val av 
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TAB 1.14 EXAMINA VID LINKÖPINGS UNIVERSITET 2002–2011

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 

Examina på grundnivå

Generella examina

Kandidatexamen 180 hp 336 513 441 335 271 375 508 550 829 1 162

Filosofisk fakultet 179 336 208 210 211 274 336 336 416 513
Utbildningsvetenskap 79 107 15 1 8 8
Hälsouniversitetet 34 125 41 49 28 48 25 36 178 389
Tekniska högskolan 44 52 85 61 31 45 139 178 235 260

Högskoleexamen 18 22 25 26 23 30 21 36 44 57

Filosofisk fakultet 17 19 22 18 20 27 17 20 17 11
Utbildningsvetenskap 1 1 3 4 1
Hälsouniversitetet 1 1 2 2 1 2
Tekniska högskolan 1 2 2 6 2 1 2 11 23 45

Yrkesexamina 559 569 607 652 649 639 603 635 603 618

Arbetsterapeutexamen, 180 hp 45 37 42 46 48 40 49 47 47 45
Folkhögskollärarexamen 76 80 75 75 71 60 53 61 50 48
Högskoleingenjörsexamen, 180 hp 158 190 161 161 148 97 114 107 117 117
Receptarieexamen 25 22 39 23 7 4 1
Sjukgymnastexamen, 180 hp 46 36 43 42 61 45 45 61 61 66
Sjuksköterskeexamen, 180 hp 164 173 202 245 241 269 242 255 205 254
Social omsorgsexamen (äldre examensordn.) 49 36 46 52 20 11 2
Socionomexamen 74 75 87 118 82
Yrkeshögskoleexemen (äldre examensordn.) 5 21 20 16 13 4 6
Yrkesteknisk högskoleexamen (äldre examensordn.) 21 17 13 4

 

Totalt antal examina på grundnivå 913 1 104 1 073 1 013 943 1 044 1 132 1 221 1 476 1 837

Examina på avancerad nivå

Generella examina

Masterexamen 148 349 556 788

Filosofisk fakultet 5 81 113 180
Utbildningsvetenskap
Hälsouniversitetet 4 20 24 32
Tekniska högskolan 139 248 419 576

Magisterexamen 698 779 889 925 848 817 783 598 599 543

Filosofisk fakultet 449 505 590 632 559 581 557 437 434 348
Utbildningsvetenskap 7 39 37 7 20 17 15 35 22 41
Hälsouniversitetet 77 66 74 56 62 48 64 27 100 112
Tekniska högskolan 165 169 188 230 207 171 147 99 43 42

Magisterexamen med ämnesbredd 14 48 26 12 14 9 9 2 4

Filosofisk fakultet 8 7 5 2 4
Utbildningsvetenskap 13
Hälsouniversitetet 14 21 14 1 1
Tekniska högskolan 14 12 11 6 1 4

Yrkesexamina 735 786 860 942 861 925 875 992 810 908

Barnmorskeexamen 8 5 14 11 13 14 13 12 15 14
Civilekonomexamen 75
Civilingenjörsexamen 616 664 699 757 693 669 632 643 533 521
Logopedexamen 16 29 22 30 28
Läkarexamen 83 73 75 81 92 111 108 145 105 107
Psykologexamen 28 31 33 28 38 40 54 39 50 49
Psykoterapeutexamen 12 26 1 27 4 38 5 30
Specialistsjuksköterskeexamen 13 27 39 24 28 16 69 70 48
Speciallärarexamen 25
Specialpedagogexamen 20 19 24 2 11

 

Totalt antal examina på avancerad nivå 1 433 1 579 1 797 1 893 1 721 1 756 1 815 1 948 1 967 2 243

Lärarexamina, ej nivåbestämda

Lärarexamen med inriktning mot tidigare år 192 229 218 238 279 269 294 249 246 316
varav med inr. mot förskola/förskoleklass 85 36 78 50 63 51 73 97 144

Lärarexamen med inriktning mot senare år 271 273 276 303 249 257 350 241 266 269
varav med inr. mot yrkeslärare 6 17 16 7 10 10 32

 

Totalt antal lärarexamina, ej nivåbestämda 463 502 494 541 528 526 644 490 512 585

varav lärarexamina med inriktning mot 
     matematik, teknik eller naturvetenskap

108 109 154 118 92 152 85 94 124

 

Totalt antal examina vid LiU 2 809 3 185 3 364 3 447 3 192 3 326 3 591 3 659 3 955 4 665
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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 en inriktning mot matematik, 
teknik eller naturvetenskap ökar med 30 examina och uppgår 
till 124 examina, vilket utgör 21 % av samtliga lärarexamina 
som utfärdats under 2011.

ANALYS: Antalet utfärdade examina fortsätter att växa och når 
sitt hittills högsta läge under 2011. Expansionen är i huvudsak 
koncentrerad till ökningen av antalet generella examina som 
expanderat från 2 030 examina 2010 till 2 554 examina 2011, 
alltså med 524 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 2011 och 2010 erhållit en kandidatexamen 
(1 162 respektive 829 examina) har 476 respektive 276 stu-
denter också tagit ut en yrkesexamen. För masterexamen (788 
respektive 556 examina) gäller på motsvarande sätt att 364 
respektive 276 studenter också erhållit en yrkesexamen. Det 
kan vidare konstateras att antalet yrkesexamina sammantaget 
ökar mellan 2010 och 2011, från 1 922 examina till 2 111 examina, 
framförallt koncentrerat till yrkesexamina på avancerad nivå 
och lärarexamina (ej nivåbestämda). 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 1.1 Strategiska förändringar 
i utbildningsutbudet, sidan 15) som införandet av en ny lärar-
utbildning innebär för området Utbildningsvetenskap.

Fyra nya lärarprogram
Under höstterminen 2011 startade fyra nya lärarprogram 
vid LiU. Dessa program var Förskollärarprogrammet (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 mot arbete 
i åk 7-9 (270 hp) och med inriktning mot arbete i gymnasie-
skolan (300 hp eller 330 hp); samt Yrkeslärarprogrammet (90 
hp). Samtliga program utom Grundlärarprogrammet med 
inriktning mot arbete i fritidshem och Förskollärarprogram-
met ligger på avancerad nivå. 

Starten av de nya lärarprogrammen hade föregåtts av 
ett omfattande utvecklingsarbete som involverade samtliga 
fakulteter. Den första fasen av detta arbete handlade om 
att förbereda ansökningar om examenstillstånd för de nya 
programmen. Detta var ett intensivt arbete som kröntes med 
framgång i och med att LiU fick klartecken från Högskoleverket 
för samtliga ansökningar. Efter det att Högskoleverket under 

slutet av 2010 och början av 2011 lämnade tillstånd att starta 
de nya utbildningarna har ett stort arbete med att färdigställa 
utbildningarna genomförts. Under våren 2011 var kurserna 
inom den så kallade utbildningsvetenskapliga kärnan, det vill 
säga kurser med allmänpedagogiskt innehåll, i fokus. Under 
hösten 2011 genomfördes ett stort utvecklingsarbete inför 
starten av de kurser som ska genomföras våren 2012. Det mest 
omfattande arbetet bedrevs inom Ämneslärarprogrammet där 
kurser inom sju olika ämnen arbetades fram. Arbetet bedrevs 
inom nyskapade ämnesråd. I dessa råd deltar kursansvarig, 
ämnesdidaktiker, kursmentor (aktiv lärare i skolan med del-
tidsarvodering på LiU) samt studeranderepresentant.

I jämförelse med det lärarprogram som startade 2001 är de 
nya programmen mer inriktade mot olika verksamhetsområ-
den. Till exempel har detta inneburit att olika progressionsdo-
kument har tagits fram för programmen vad gäller didaktisk 
och vetenskaplig progression. Även de allmänpedagogiska 
kurserna, som i det program som startade 2001 var generella 
för samtliga lärarkategorier, har i de nya programmen fått 
särskilda profiler inriktade mot respektive verksamhetsområde. 
För att tydliggöra profilerna har särskilda programansvariga 
utsetts för varje program.

En satsning har också gjorts på att stärka det ämnesdidak-
tiska innehållet i de olika programmen. En ämnesövergripande 
samverkansmodell, ämnesdidaktiska kluster, har skapats för 
att säkra kvaliteten och kompetensförsörjningen inom det 
ämnesdidaktiska området i Förskollärar-, Grundlärar- och Äm-
neslärarprogrammen. Ämnesdidaktiken organiseras utifrån 
sex kluster: Samhällsorienterande ämnen, Naturorienterade 
ämnen, Matematik, Svenska, Moderna språk och Praktiskt-
estetiska ämnen. Var och en av dessa kluster har en särskild 
klusteransvarig med särskilt uppdrag vad gäller samordning, 
kvalitetsuppföljning och kompetensförsörjning.

Ett utvecklingsarbete vad gäller kompletterande pedagogisk 
utbildning för ämneslärarexamen har inletts under 2011 inför 
start hösten 2012.

För att möta studenternas efterfrågan och arbetsmarkna-
dens nationella och regionala behov har lärarutbildningen 
vidtagit olika åtgärder under 2011. Inför starten av de nya lärar-
utbildningarna fördes diskussioner med utbildningsdirektörer 
(motsv.) i Linköpings respektive Mjölby kommun samt ett antal 
rektorer inom Linköpings kommun rörande dimensioneringen 
och kommunernas behov av olika lärarkategorier. Inte minst 
diskuterades vilka ämneskombinationer som vore lämpliga att 
erbjuda inom det nya ämneslärarprogrammet med inriktning 
mot årskurs 7-9 och gymnasieskolan. 

Den 1 juli 2011 infördes en ny skollag med tydligare krav 
på ämnesbehörighet vid anställning som lärare. Redan inför 
studenternas val av inriktning/specialisering inför ht 2011 
informerades studenterna på bred front i en speciell informa-
tionssatsning om ändringen i skollagen och om vikten av att 
göra kloka val i förhållande till de nya kraven.

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. 
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Härigenom kunde alla inblandade ge samma bild vid Högsko-
leverkets granskning. Vidare har detta underlättat det fortsatta 
utvecklingsarbetet. 

Utvecklingsarbetet gick under 2011 in i en ny fas från att ha 
handlat mycket om ideologi och organisation till att handla om 
konkret implementeringsarbete, så som utvecklingsarbete vad 
gäller kursplaner inom respektive ämne. Den nya konstruk-
tionen med ämnesråd enligt ovan har fungerat väl, speciellt 
viktig har kursmentorsfunktionen varit. 

Det pågående utvecklingsarbetet har även medfört en 
kvalitetshöjning inom Lärarprogrammet (enligt 2007 års 
examensordning), då dessa studenter i hög grad kommer att 
samläsa med framför allt det nya Ämneslärarprogrammet.

Det påbörjade arbetet med kompletterande pedagogisk 
utbildning för ämneslärarexamen kommer att intensifieras 
under 2012. Det faktum att de studerande inom det nya Yr-
keslärarprogrammet kan validera 30 hp verksamhetsförlagd 
utbildning innebär att avsevärt mer resurser måste läggas på 
validering än tidigare.

Det är av stor vikt att den samarbetsanda mellan institutio-
ner och det engagemang som var utmärkande för arbetet med 
examensrättsansökan präglar även det fortsatta utvecklingsar-
betet inom lärarprogrammen. Detta blir en viktig utmaning 
för såväl programledning som medverkande institutioner 
under 2012.

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 
inriktning, 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 2011 beskrivs nedan.

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.

Under 2011 har två antagningsomgångar genomförts. Till 
Linköpings universitet sökte 24 personer utbildningen och 
av dessa antogs 11. En majoritet av de sökande kommer från 
regionen. I anknytning till varje ansökningsomgång träffas 
den nationella ledningsgruppen med representanter från alla 
medverkande högskolor och då tas frågor rörande bedömning 
och antagning upp. 

Antalet helårsstuderande under 2011 var 19, varav 9 på 
vårterminen och 10 på höstterminen. Helårsprestationerna 
uppgick till 13 fördelat på 10 under vårterminen och 3 under 
höstterminen (se tabell 1.15).

Studentgruppen är heterogen och de studerande får en 
individuell studiegång. I anknytning till antagningen träffar 
programansvarig utbildningsledare och studievägledare den 
sökande och då diskuteras studieplanering och utbildningens 

uppläggning. Erfarenheterna visar att studenterna efterfrågar 
kontinuerlig individuell uppföljning. Till projektet har också 
knutits en person 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.

Utbildningen ges både som helfarts- och halvfartsutbild-
ning. En majoritet av studenterna läser 90-120 hp. Studenterna 
läser tillsammans med de övriga lärarstudenterna vid Lin-
köpings universitet och erfarenheterna visar att studenterna 
upplever detta som positivt. Om det finns behov av individuellt 
stöd kan undervisande lärare ges extra resurser.

Kostnaderna för projektet är fördelat på följande sätt: 
178 tkr planering, 138 tkr antagning, 123 tkr validering, 835 tkr 
undervisning och 200 tkr verksamhetsförlagd utbildning.

Av de cirka 60 studenter som har påbörjat utbildningen har 
10 tagit examen och 17 har avbrutit studierna. Följande anled-
ningar till avbrottet har studenterna angivit: finansiering, av-
ståndet till utbildningen, familjesituationen och erhållit tjänst.

I slutet av varje termin görs en uppföljning av samtliga 
studenters prestationer och om det finns behov kan extra 
stödinsatser sättas in. Programansvarig utbildningsledare 
träffar kontinuerligt kursansvariga, studievägledare och 
ansvariga för den verksamhetsförlagda utbildningen och vid 
dessa möten följs utbildningen upp. Under det gångna året har 
bland annat frågor rörande de studerandes språkkunskaper och 
studieprestationer diskuterats. Exempel på stödåtgärder som 
satts in under 2011 är: extra stöd för handledning i examens-
arbetet, språkstöd, extra ersättning för handledning under 
den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.

Den nationella ledningsgruppen träffas kontinuerligt och 
då förs bland annat diskussioner om marknadsföring, antag-
ning, utbildningens innehåll och uppläggning.

För kommande år bedöms verksamheten ligga kvar på 
nuvarande nivå.

ANALYS: Erfarenheterna visar att studenterna har en mycket 
varierande utbildningsbakgrund och att bedömningen av den 
sökandes meriter, validering och individuella samtal kring 
studiegången tar tid och resurser. Trots kravet på motsvarande 
svenska B har en del studenter problem med svenskan.

Kompletterande utbildning för läkare med 
utländsk examen
Linköpings universitet har också fått i uppdrag av regeringen 
att anordna kompletterande utbildning omfattande högst 120 
hp för personer med avslutad läkarutbildning från tredje land. 
Nedan redovisas antalet helårsstudenter som bedrivit komplet-
terande 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 består av fyra delkurser, varav kursen i samhälls- och 
författningskunskap är obligatorisk för samtliga deltagare. 
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Godkänd examination för utbildningen ger underlag för 
Socialstyrelsen att fatta beslut om att 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 resultat. I den andra omgången påbörjade 15 deltagare 
utbildningen och av dessa genomförde 12 utbildningen varav 
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 av genomförda kurser har varit positiv. 

Inför höstterminen 2011 annonserades den tredje omgången 
av dessa utbildningar på nytt, med 20 platser i Stockholm, 
16 i Göteborg och 18 i Linköping. Antalet sökande till utbild-
ningarna är i stort oförändrat med 106 sökande till 54 platser 
i Sverige. Till Linköping sökte 47 varav 21 som förstahandsval 
och av dessa antogs 18. Vid terminsstart påbörjade 18 studenter 
helårsutbildningen i Linköping (se tabell 1.15). En deltagare 
uppnådde redan under höstterminen 2011 godkänd kunskaps-
nivå för utbildningsmålen och avslutade utbildningen, och en 
deltagare avbröt sitt deltagande i utbildningen på grund av 
socioekonomiska skäl. Kvar i utbildningen var vid utgången 
av 2011 således 16 deltagare.

Utbildningen är resurskrävande då grupperna är mindre 
än i den ordinarie läkarutbildningen. Studentgruppen är mer 
heterogen och undervisningen behöver individualiseras i högre 
grad för att kunna genomföras på den relativt korta tid ett 
läsår utgör. En stor andel verksamhetsförlagd utbildningstid 
ingår. Av ca 3,3 mkr som LiU erhållit har hälften använts för 
teoretisk undervisning och administration. Lika mycket har 
använts för verksamhetsförlagd utbildning.

Kostnaderna för den kompletterande utbildningen har 2011 
fördelats på följande sätt: 150 tkr planering, 75 tkr antagning, 151 
tkr validering, 1 236 tkr undervisning, 452 tkr kursadministra-
tion och 1 130 tkr verksamhetsförlagd utbildning.

Förutom lokal resultatuppföljning och utvärdering sker 
också ett centralt arbete med utvärdering på riksnivå av dessa ut-
bildningsaktiviteter tillsammans med övriga deltagande orter.

Antalet helårsstudenter under 2011 var 15,3.

ANALYS: Hälsouniversitetet har under många år bedrivit lik-
nande utbildningar, först som uppdragsutbildning och sedan 
som sk aspirantutbildning. Det genomsnittliga deltagarantalet 
har varit ca 15 vid varje utbildningstillfälle. Tidigare erfarenheter 
är goda, och nästan alla som slutfört utbildningen har numera 
svensk läkarlegitimation. Likaledes är erfarenheterna av de 
första omgångarna av den nya kompletterande utbildningen 
goda, och ett halvt år efter kursens slut är en majoritet av de 
som genomförde utbildningen i arbete.

Kompletterande utbildning, allmän inriktning
Kompletterande utbildning, så kallad Aspirantutbildning, 
allmän inriktning 60 hp, riktar sig till personer som är bosatta 
i Sverige, har en utländsk akademisk utbildning om minst tre 
år och har ett annat modersmål än svenska. För att antas ska 
den sökande vara folkbokförd i Sverige, ha grundläggande 
behörighet för högskolestudier inklusive kunskaper i svenska 
och engelska motsvarande svenska B och engelska A. Syftet 
med utbildningen är att förbättra deras möjligheter på den 
svenska arbetsmarknaden. Utbildningen omfattar ett läsår 
och består av tre block:

svenska språket och samhället med karriärplanering, 15 hp, 
ämnesfördjupning, 15-30 hp, 
verksamhetsförlagd utbildning (praktik), 15-30 hp. 

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 2011 påbörjade 8 studerande Aspirantutbildningen 
jämfört med 10 hösten 2010. 

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 antal sökande, antal helårstudenter, antal 
helårsprestationer, utbildningens uppläggning samt de vik-
tigaste erfarenheterna av satsningen. 

Linköpings universitet bedriver på uppdrag av reger-
ingen vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen 
(VAL-projektet). Åtta lärosäten har fått till uppgift att bedriva 
utbildningen och Umeå universitet har samordningsansvar 
för projektet. Den nationella ledningsgruppen träffas konti-
nuerligt och i anknytning till varje ansökningsomgång förs 
diskussioner om bedömningen av de sökandes meriter.

Antalet sökande har ökat betydligt jämfört med tidigare 
år. Föregående år sökte 133 utbildningen medan motsvarande 
siffra under det gångna året var 236. Till utbildningen antogs 131 

TAB 1.15 UPPGIFTER OM KOMPLETTERANDE UTBILDNING FÖR  

UTLÄNDSKA LÄRARE/LÄKARE

Sökande Antagna HST HPR
 

Lärarutbildning

Antagna
vt 2009 12 5 5,5 4,7
ht 2009 16 7 5,8 4,4
vt 2010 6 3 5,3 3,6
ht 2010 21 9 9,0 5,1
vt 2011 8 6 4,6 3,2
ht 2011 16 5 3,0 1,0

Läkarutbildning

Antagna
ht 2009 67 17 13,5 11,5
ht 2010 74 18 13,1 6,9
ht 2011 92 18 8,6 4,6
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personer och av dessa påbörjade 128 utbildningen. Linköpings 
universitet har under det gångna verksamhetsåret tillsam-
mans med Linköpings kommun inbjudit kommuner i och 
utanför regionen till en konferens angående vidareutbildning 
av obehöriga lärare. Vidare har Linköpings universitet besökt 
mindre kommuner i regionen och informerat om utbildningen.

Utbildningen omfattar maximalt 120 hp och varje student 
får en individuell studieplanering. Från och med höstterminen 
2011 finns det möjlighet att ta ut äldre lärarexamen (motsv.), 
vilket medfört att arbetet med de individuella studiegångarna 
är mer komplicerat och tidskrävande än tidigare.

Studenterna läser såväl Allmänt utbildningsområde (AUO) 
som kompletterande kurser inom ämnen/inriktningar och 
delar av AUO. Allmänt utbildningsområde läses oftast på 
halvfart distans. De studenter som ämneskompletterar erbjuds 
som regel campusförlagd utbildning. Erfarenheterna visar att 
studenterna efterfrågar distansutbildning i ämnena, något som 
Linköpings universitet i begränsad omfattning kan erbjuda. 

Antal helårstuderande under 2011 var 53, medan helårs-
prestationerna uppgick till 33.

ANALYS: Söktrycket till utbildningen har ökat markant under 
2011 och detta kan förklaras av införandet av lärarlegitimation. 
Arbetsbelastningen för studievägledarna och programansvarig 
utbildningsledare har varit stor på grund av att allt fler verk-
samma lärare har efterfrågat information och vägledning om 
hur de kan komplettera sin utbildning. Erfarenheterna visar 
att många av studenterna anser att det att svårt att kombinera 
arbete med studier och att studietakten är lägre jämfört med 
övriga studenter.

8. Läkarutbildningen
Läkarprogrammet startade 1986 när Hälsouniversitetet (HU) 
bildades. HU var då den andra läkarutbildningen i Europa som 
konsekvent började tillämpa problembaserat lärande. Problem-
baserat lärande innebär att utbildningen är studentcentrerad, 
att den utgår från studentens eget lärande och att den utgår 
främst från patientfall. Vidare sker en integration av olika 
ämnen i utbildningen och det interprofessionella lärandet är 
ett återkommande utbildningsmoment. Andra karaktäristika 
är tidig patientkontakt, systematisk träning i samtalskonst, 
vetenskapligt arbetssätt och lagarbete samt verksamhetsförlagd 
utbildning både på sjukhus och i primärvård. Programmet 
har på tack vare sin innovativa uppläggning rankats högst i 
Sverige och fått HSV:s 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 
genomförts för att öka handledningens kvalitet på de kliniska 
placeringarna vid sjukhus och vårdcentraler.

Beslut har under 2011 tagits att göra en ny översyn av nuva-

rande curriculum som motiveras av flera faktorer, bland annat 
behovet av att kunna möta framtidens behov inom hälso- och 
sjukvården och ett ökat antal studenter. Andra faktorer är en 
anpassning till omvärldsperspektiven nationellt och interna-
tionellt, och att säkerställa en läkarutbildning av högsta kvalitet 
genom att ta tillvara och utveckla Hälsouniversitetets unikum. 
Arbetet planeras vara färdigt januari 2013.

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 2011 var uppdraget 82 nybörjarplatser 
per termin. 88 studerande antogs till vårterminen 2011 och 
samma antal (88) antogs för höstterminen 2011. En ytterligare 
utökning med 6 platser i uppdraget är beslutat till ht 2012. 
Utbildningsvolymen har ökat från 508 helårsstudenter år 
2002 till 851 helårsstudenter 2011 (se tabell 1.16). 

Tillgången på platser för verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU) av god kvalitet är ett centralt problem inom medicin 
och vård, och studentveckorna räcker inte till inom Lands-
tinget i Östergötland. Under ett antal år har därför samverkan 
utvecklats med landstingen i Örebro, Jönköping, Kalmar och 
Kronobergs län. Behovet av nyskapade VFU-platser inom 
Läkarprogrammet ökar kraftigt då Örebro reducerar antalet 
VFU-platser enligt avtal som innebär att de från och med 
2014 inte erbjuder någon VFU, samt att det faktiska antalet 
studenter som behöver VFU-platser ökar. En total översyn och 
inventering av VFU-platser har inletts under året.

ANALYS: Under en rad år har läkarutbildningen successivt 
utökats. Med nuvarande möjligheter till verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) samt lärar- och lokalkapacitet är 2011 års 
dimensionering den nivå där undervisning av god kvalitet 
kan tillhandahållas. Inför en planerad utökning planeras stora 
satsningar på framför allt VFU inom, men även utanför regio-
nen. Vad gäller tidigare års brist på lokaler så har detta under 
2011 förbättrats i många avseenden. Ytterligare förbättringar 

TAB 1.16 ANTAL NYBÖRJARE OCH ANTAL  

HELÅRSSTUDENTER PÅ LÄKARUTBILDNINGEN

Nybörjare Helårsstudenter

vt ht vt ht Totalt
 

2002 63 66 508

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 (planerat) 88 94

Terminsuppgifter finns inte tillgängliga före 2007.
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planeras inom byggprojektet »Framtidens US« vid Universitets-
sjukhuset i Linköping som påbörjades under 2011.

Utveckling av klinisk utbildning och forskning
De medel för utveckling av klinisk utbildning och forskning 
som Linköpings universitet erhållit via Karolinska Institutet 
uppgick 2010 till 691 tkr. Dessa medel överfördes i sin helhet 
till 2011. Under 2011 erhöll dessutom universitetet ytterli-
gare 693 tkr via Karolinska Institutet. Sammanlagt har alltså 
1 384 tkr disponerats under 2011.

Under 2011 har 1 100 tkr använts för utvecklingsändamål. 
Dessa medel har i huvudsak utnyttjats för två ändamål: a) 
Pedagogiskt centrum/Clinicum 500 tkr för uppgradering och 
medfinansiering av EDIT-rum (datasalar) samt av befintlig IT-
utrustning för den del som faller på läkarutbildningen, b) kost-
nader för visionsarbete, 600 tkr, inom medicinsk utbildning, 
särskilt kostnader för temainternat kring pedagogiskt arbete.

ANALYS: De särskilda utvecklingsmedlen för läkarutbildningen 
har haft betydelse för det fortsatta utvecklingsarbetet av klinisk 
utbildning och forskning inom universitetet och medfört att 
detta arbete underlättats och kunnat påskyndas.

Landstingets medverkan i läkarutbildningen (ALF)
En ekonomisk redovisning av medel för klinisk utbildning 
och forskning lämnas i tabell 9.12 på sidan 96.

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 2011 har landstingets medverkan i läkarutbildningen 
ökat med ca 3 mkr jämfört med 2010. Andelen verksamhets-
förlagd utbildning (VFU) är på ungefär samma nivå som 
tidigare, men i och med att läkarutbildningen byggs ut suc-
cessivt kommer också VFU:n att öka.

Från 2010 överfördes till 2011 26 741 tkr av anslagsmedlen. 
Anslaget 2011 var 183 637 tkr vilket gör att totalt disponerades 
210 378 tkr. Av dessa medel har 194 401 tkr förbrukats under 
2011 vilket gör att 15 977 tkr överförs till 2012 års budget. I den 
budgetmässiga planeringen ingår att överskottet successivt 
skall minska de kommande åren. Av de förbrukade medlen 
har drygt en tredjedel eller 64 991 tkr använts till utbildning 
på grund- och avancerad nivå. Detta innebär ett fullföljande 
av de satsningar på grundutbildningen som universitetet och 
Landstinget i Östergötland tidigare beslutat om.

Landstinget har under 2011 tillfört ytterligare 224 088 tkr 
för klinisk utbildning och forskning.

Totalt utgör personalkostnaderna 41 % eller 173 098 tkr av 
de förbrukade medlen (418 489 tkr). Lokalkostnaderna utgör 
14 % eller 57 758 tkr.

För framtida satsningar på utbildning av läkare och en vida-
reutveckling såväl av utbildning på grund- och avancerad nivå 
som forskning och utbildning på forskarnivå har universitetet 
och landstinget bildat en särskild strategigrupp.

ANALYS: 2011 års redovisning av medlen för klinisk utbildning 
och forskning ligger helt i linje med redovisningarna tidigare 
år. En fortsatt satsning på att säkerställa utveckling och kvalitet 
i såväl utbildning som forskning sker i nära samverkan mellan 
universitetet och landstinget.

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 om vardera 7,5 hp. Hösten 2009 
och 2010 slogs dessa kurser ihop till en kurs om 15 hp som 
hade tyngdpunkt på språket. Kursen vände sig till alla som 
ville förvärva grundläggande kunskaper om språket romani 
chib och om den romska kulturen. Kursen behandlade bland 
annat språkets historia, dialekter och nutida användning. 
Kursmoment var till exempel att relatera ord och uttryck i 
romani chib till romani-talares kultur och analys av utvalda 
texter på romani chib. Kursen behandlade vidare språkliga och 
kulturella uttryck i identitetsskapande processer, med särskild 
tonvikt på musikens roll, romsk historia och betydelsen av 
manligt/kvinnligt i den romska kulturen. 

Hösten 2011 har LiU inte erbjudit någon kurs. Däremot 
fanns ganska långt komna planer på att i samarbete med Lunds 
universitet ge kursen där hösten 2012. Syftet var att nå ut till 
nya grupper. När Högskoleverket nu föreslagit att romani chib 
flyttas till Södertörns högskola läggs planerna med Lund ned 
(se HSV rapport 2011:14 R).

ANALYS: Kursen i romani chib har getts vid Linköpings univer-
sitet sedan 2008. Den har under samtliga år haft få sökande. 
Kursen har på olika sätt annonserats ut till olika målgrupper 
men gensvaret har varit svagt. Det låga deltagarantalet på 
kursen tyder på att målgrupperna i regionen inte är tillräckligt 
stora och att intresset inom dessa är ganska lågt. Utbildningen 
har på grund av översyn och mycket lågt söktryck inte ar-
rangerats under 2011.

10. 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 1.17 på nästa sida. Av tabellen 
framgår också omfattningen av den poänggivande uppdrags-
utbildningen uttryckt i antalet studenter, helårsstudenter och 
helårsprestationer. 

Utbildningsvetenskap anordnar sedan 2009 kurser inom 
det sk lärarlyftet. Under 2011 upphandlades 11 kurser (2010: 10 
kurser). Av dessa ställdes 2 kurser (2010: 1 kurs) in på grund av 
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för få sökande. Totalt gav dessa kurser intäkter på ca 3,6 mkr 
(2010: ca 3,4 mkr). Antal helårsstudenter under året var 27 
(2010: 41 helårsstudenter). Söktrycket under hösten 11 varierade 
men samtliga har startat. Särskilt matematik för lärare åk 4-6 
har varit mycket eftersökt.

Inom det sk förskolelyftet upphandlades under 2011 4 
kurser (2010: 10 kurser). Totalt gav dessa kurser intäkter på ca 
1,7 mkr (2010: ca 2,6 mkr). Antal helårsstudenter under året 
var 8 (2010: 20 helårsstudenter).

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 19 mkr 2010. En orsak till denna minskning har varit att den 
ordinarie grundutbildningen ökat kraftigt under motsvarande 
period, vilket gjort att institutionernas utrymme att bedriva 
uppdragsutbildning har varit begränsat. Under 2011 ökade 
intäkterna till 27 mkr, framför allt beroende på att den icke 
poänggivande uppdragsutbildningen växte i omfattning. Den 
utbildning i katastrofmedicin som Institutionen för klinisk och 
experimentell medicin genomfört under året är ett exempel 
på detta. Lärarlyftet (sedan 2009) och förskolelyftet (sedan 
2010) utgjorde under 2011 ca 20 % av de totala intäkterna av 
uppdragsutbildning. I förhållande till 2010 är detta en minsk-
ning både i absoluta och relativa tal. 

Att antalet helårsprestationer per år är större än antalet 
helårsstudenter beror på att det finns tidigare deltagare i 
uppdragsutbildningen som presterar resultat under ett givet 
år i perioden. Ett exempel på detta är att rektorsutbildningen 
sedan några år inte, såsom tidigare, beställs av Skolverket, 
samtidigt som det finns studenter kvar som presterar resultat.

11. Studentinflytande samt  
avskaffandet av kårobligatoriet
I nedanstående avsnitt redovisas universitetets arbete med 
studentinflytandet samt vissa konsekvenser av kårobligatoriets 
avskaffande.

Studentinflytande
Det huvudsakliga arbetet med studentinflytandet under året 
har varit att försöka garantera att det håller samma höga nivå 
efter det att kår- och nationsobligatoriet avskaffats från den 1 
juli 2010. Detta arbete har varit viktigt med tanke på att ett 
väl fungerande studentinflytande alltid har varit en prioriterad 
fråga vid Linköpings universitet. Universitetet har i samarbete 
med kårerna genomfört omfattande utbildningsinsatser för att 
tillgodose de kåraktivas behov av kunskaper om hur universi-
tetet är organiserat. Dessutom har de regelbundna kontakterna 
med universitetsledningen fortsatt.

Betydelsen av studentinflytande och studentmedverkan 
har dessutom ökat med tanke på det intensifierade arbete som 
läggs ner på att säkra kvaliteten i de olika grundutbildning-
arna inför de utvärderingar som kommer att genomföras av 
Högskoleverket.

Konsekvenser av kårobligatoriets avskaffande
Arbetet med anpassning till tiden efter kår- och nationsobli-
gatoriets avskaffande inleddes direkt efter det att det politiska 
beslutet var fattat. 

Universitetsstyrelsen lade grunden till arbetet genom att 
tidigt fatta ett beslut med innebörden att verksamhetsområdena 
för de blivande studentkårerna skulle följa rådande fakultets-
indelning vid universitetet, vilket innebar att det även de tre 
kommande åren skulle finnas tre studentkårer vid Linköpings 
universitet. Därefter fastställde styrelsen, efter att ett ansök-
ningsförfarande genomförts, att de befintliga studentkårerna 
skulle ges status som studentkår även de tre kommande åren. 
Varje kår erhöll 310 kronor per helårsstudent.

För universitetet var det utomordentligt viktigt att ett gott 
studentinflytande garanterades även efter kårobligatoriets 
avskaffande, eftersom detta inflytande är till stor nytta för 
universitetet och dessutom varit något av det signum som 
ligger bakom den höga kvaliteten i utbildningen på grund- 
och avancerad nivå. Därför var det viktigt att finna former 
för att även i framtiden säkerställa det goda samarbete som 
rått mellan universitetet och studentkårerna inkluderande 

TAB 1.17 ANTAL STUDENTER INOM UPPDRAGSUTBILDNING 2009–2011

2009 2010 2011

Antal Helårs- Helårs- Antal Helårs- Helårs- Antal Helårs- Helårs-

stud. stud. prest. stud. stud. prest. stud. stud. prest.
 

Poänggivande uppdragsutbildning totalt 846 124 128 858 111 146 723 72 91

varav kurser inom lärarlyftet 259 38 38 68 41 38 149 27 24
varav kurser inom förskolelyftet 211 20 18 180 8 12

Intäkter av uppdragsutbildning totalt (tkr) 24 988 18 977 27 411

varav inom lärarlyftet 4 748 3 442 3 620
varav inom förskolelyftet 2 592 1 719

LiU bedriver sedan 2009 en specialistutbildning för sjuksköterskor på uppdrag från Karlstad universitet, en sk beställd utbildning.  
Under 2011 hade universitetet 313 tkr (2010: 412 tkr, 2009: 816 tkr) i intäkter för denna utbildning.
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de olika utbildningssektionerna (studentföreningar för olika 
utbildningsprogram). 

Mot denna bakgrund formulerade universitetet ett uppdrag 
rörande studentmedverkan till studentkårerna efter samråd 
med desamma. En första utvärdering har gjorts av hur detta 
uppdrag genomförts och visar att kårerna i stort har mäktat 
med att genomföra de olika uppgifterna. Dock kan konstateras 
att det varit svårt att rekrytera kårmedlemmar. Den kår som 
varit mest framgångsrik är LinTek som organiserar studenterna 
på tekniska fakulteten. LinTek har lyckats rekrytera något 
mer än 40 % av de studenter som studerar vid tekniska och 
naturvetenskapliga utbildningar. Consensus som represen-
terar studenterna inom de medicinska utbildningarna har 
rekryterat ca 30 %. Däremot är antalet kårmedlemmar inom 
StuFF, som rekryterar studenterna vid de humanistiska och 
samhällsvetenskapliga utbildningarna samt lärarutbildningen, 
betydligt lägre. Det har också varit svårt att hitta studenter som 
vill engagera sig i grupper av allehanda slag. Vidare kan noteras 
att det inte längre är lika självklart för de olika sektionerna att 
samarbeta på samma sätt som tidigare med kåren.
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2. Forskning och utbildning  
på forskarnivå

1. Forskning

Universitetets strategiska mål för forskningen är att:

skapa och sprida internationellt excellenta forskningsre-
sultat,
stärka och utveckla internationellt slagkraftiga forsknings-
miljöer som tar ansvar för grundutbildningen.

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 t ex forskningsråd, forsknings-
stiftelser, EU och svenska organisationer utan vinstsyfte.

Då de externa medlen blivit en allt viktigare del för Linkö-
pings universitet så har rektors strategiska råd för forskning 
inrättats under 2011. Rådet kommer att behandla ärenden 
avseenden strategiska/principiella frågor rörande forskning 
vid universitetet och dess utveckling. Till rådet är knutet en 
kommitté för infrastrukturfrågor då förutsättningarna för 

finansieringen har förändrats och LiU numera självt måste ta 
på sig investeringsansvaret för infrastruktur. Infrastruktur-
kommittén har ansvar att prioritera förslag om investering i 
vetenskapligt dyrbar utrustning samt att främja samutnytt-
jandet av densamma. Då universitetet och Landstinget i 
Östergötland har gemensamma forskningssatsningar så har 
parterna träffat ett avtal om ett gemensamt infrastrukturråd, 
dels för att prioritera framtida infrastruktursatsningar, dels 
för att koordinera dessa med LiU:s egna satsningar.

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

Med refereegranskade publikationer avses artiklar och forsknings-
översikter 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 2011 avser de som var registrerade 
i DiVA per den 16 januari 2012. Det bör observeras att antalet 
publiceringar för 2011 inte blir stabilt förrän en bit in på 2012. 
Av tabell 2.1 framgår att den successiva ökningen av antalet 
vetenskapliga publikationer som ägde rum under perioden 
2007–2010 (från 1 262 år 2007 till 1 510 år 2010) fortsatte under 
2011, då hittills 1 595 vetenskapliga publikationer registrerats. I 
relativa tal betyder detta en ökning under perioden 2007–2011 

TAB 2.1 REFEREEGRANSKADE VETENSKAPLIGA ARTIKLAR PER VETENSKAPSOMRÅDE 2007–2010 SAMT 2011

2007 2008 2009 2010 Summa 

2007–2010

2011

 

Hum-sam 209 244 244 261 958 (261)
Medicinskt 586 631 701 687 2 605 (739)
Tekniskt 527 571 643 635 2 376 (658)
Totalt LiU 1 1 262 1 382 1 520 1 510 5 674 (1 595)

1. Nettouppgift. Några arbeten är gemensamma för mer än ett verksamhetsområde.
Ofraktionaliserade artiklar. Källa: DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).
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med 26 %. Samtliga vetenskapsområden ökar sina publice-
ringar under perioden. Flest publiceringar förekommer inom 
medicinskt vetenskapsområde där också ökningen varit störst. 

Vetenskapsområdena skiljer sig markant åt vad avser publi-
ceringstradition. Inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga 
området sker oftare än inom andra vetenskapsområden publi-
ceringen i form av monografier och antologier vilket innebär 
en lägre publiceringsgrad i form av tidskriftsartiklar. Att 
böcker och kapitel inte redovisas i tabell 2.1 beror på att de inte 
nödvändigtvis är refereegranskade.

Därför redovisas i tabell 2.2 också ofraktionaliserat antalet 
vetenskapliga böcker och kapitel som publicerats under perio-
den 2007–2011. 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 2.3 
och 2.4 visar att antalet citeringar per publicering ökar när de 
angivna femårsperioderna jämförs med varandra. Det framgår 
också att antalet citeringar per publicering under perioden 
var störst men relativt konstant inom medicinskt vetenskaps-
område medan ökningen varit störst inom de tekniska och 
humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdena. 

Ett intressant mått på utvecklingen av LiU:s internationella 
samarbete inom forskning är andelen vetenskapliga artiklar 
författade av forskare från Linköpings universitet tillsammans 
med internationella författare. Tabell 2.5 visar på att denna andel 
sedan 2002 ökat från 34 % till 46 % (källa: Web of Science). 
Årets redovisning bygger till skillnad från 2010 års redovisning 
på författarfraktionaliserade publikationer. Redovisningen tar 
därmed hänsyn till hur stor andel av respektive publikations 
författarkrets som har LiU-anknytning. Medförfattarna finns 
framförallt i USA, Tyskland, England, Norge, Australien, 
Nederländerna, Danmark, Frankrike och Kina. Intressant att 

TAB 2.2 REFEREEGRANSKADE VETENSKAPLIGA ARTIKLAR SAMT BÖCKER  

OCH BOKKAPITEL PER VETENSKAPSOMRÅDE 2007–2010 SAMT 2011

Vetenskapsområde 2007 2008 2009 2010 Summa 

2007–2010

2011

 

Hum-sam 437 440 415 450 1 742 (419)
Tidskriftsartiklar 209 244 244 261 958 (261)
Böcker 22 27 6 15 70 (21)
Kapitel 206 169 165 174 714 (137)

Medicinskt 608 641 714 716 2 679 (748)
Tidskriftsartiklar 586 631 701 687 2 605 (739)
Böcker 0 0 1 1 2 (1)
Kapitel 22 10 12 28 72 (8)

Tekniskt 581 628 684 684 2 577 (704)
Tidskriftsartiklar 527 571 643 635 2 376 (658)
Böcker 8 5 3 4 20 (4)
Kapitel 46 52 38 45 181 (42)

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

TAB 2.3 REFEREEGRANSKADE VETENSKAPLIGA PUBLICERINGAR OCH ERHÅLLNA CITERINGAR 2006–2010 SAMT 2011

Vetenskapsområde Antal publiceringar Summa publiceringar Erhållna citeringar Antal publiceringar 

2006 2007 2008 2009 2010 2006–2010 2006–2010 2011
 

Hum-sam 62 68 105 109 124 468 1 393 121
Medicinskt 493 516 552 601 611 2 773 18 592 664
Tekniskt 516 406 481 496 527 2 426 13 561 597
Totalt LiU 1 071 990 1 138 1 206 1 262 5 667 33 546 1 382

Källa: Thomson Reuters (ISI) Web of Science.

TAB 2.4 REFEREEGRANSKADE VETENSKAPLIGA PUBLICERINGAR OCH ERHÅLLNA CITERINGAR SAMT CITERINGAR PER PUBLICERING

Publiceringar och citeringar 2004–2008 Publiceringar och citeringar 2005–2009 Publiceringar och citeringar 2006–2010

Vetenskapsområde Publiceringar Citeringar Citeringar/

publicering

Publiceringar Citeringar Citeringar/

publicering

Publiceringar Citeringar Citeringar/

publicering
 

Hum-sam 328 798 2,4 400 1 108 2,8 468 1 393 3,0
Medicinskt 2 617 17 415 6,7 2 716 18 545 6,8 2 773 18 592 6,7
Tekniskt 2 415 12 055 5,0 2 433 12 372 5,1 2 426 13 561 5,6
Totalt LiU 5 360 30 268 5,6 5 549 32 025 5,8 5 667 33 546 5,9

Källa: Thomson Reuters (ISI) Web of Science.
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notera är att samförfattandet med forskare i Kina ökar.
Examensarbeten vid LiU, huvuddelen av licentiat- och 

doktorsavhandlingarna samt många andra vetenskapliga pu-
blikationer publiceras genom Linköping University Electronic 
Press (www.ep.liu.se) och är direkt sökbara och tillgängliga i 
fulltext via internet.

Strategiska forskningsområden
LiU får anslag inom fem av de utpekade strategiska forsk-
ningsområdena, varav tre som huvudsökande (se tabell 2.6). 
De tre anslagen där LiU är huvudsökande är IT och mobil 
kommunikation, Materialvetenskap samt Säkerhet och kris-
beredskap. Dessutom är LiU medsökande inom E-vetenskap 
och Transportforskning.

IT och mobil kommunikation, eLLIIT Excellence Center at 
Linköping – Lund in Information Technology.
Huvudsökande: Linköpings universitet 45 %. Medsökande: 
Lunds universitet 45 %, Blekinge Tekniska Högskola 5 %, 
Högskolan i Halmstad 5 %.
eLLIIT är en stor allians, som samlar komplementära 
forskningskompetenser vid universiteten i Linköping 
och Lund samt utvalda forskargrupper vid Högskolan i 
Halmstad och Blekinge Tekniska Högskola. Alliansen är 
komponerad för att kunna möta framtidens utmaningar 
inom IT och kommunikation på ett samlat och brett sätt. Tre 
långsiktiga forskningsteman har definierats och sex tillämp-
ningsområden har valts ut som täcker ett vitt spektrum av 
framtida problem i industri och samhälle: Mobilt bredband, 
Industriell automation, Fordons- och flygtillämpningar, 
Intelligenta hus, Hälsovård samt Samhällets nätverk.
Materialvetenskap, Advanced Functional Materials (AFM).
Huvudsökande: Linköpings universitet 100 %.
Visionen är att tillämpningsinspirerad grundforskning 
inriktad på design av nya material på atomär/molekylär 
skala löser samhällsproblem inom energi, miljö, hälsa 
och sysselsättning. Forskning inom Advanced Functional 
Materials skapar multifunktionella material för verkstads-, 
pappers-, energi- och IT-branscherna samt livsvetenska-
pernas teknologi.

Säkerhet och krisberedskap, Security Link. 
Huvudsökande: Linköpings universitet 87 %. Medsökande: 
Kungliga Tekniska Högskolan 10 %, Chalmers Tekniska 
Högskola 3 %. 
Security Link består av ett konsortium från Linköpings uni-
versitet och FOI, tillsammans med kompletterande expertis 
från KTH och Chalmers. Security Link är en plattform för 
strategisk tvärvetenskaplig forskning, med visionen att 
skapa ett världsledande och nationellt oöverträffat centrum 
inom krishantering, säkerhet och skydd av infrastruktur. 
Det föreslagna forskningsprogrammet fokuserar på prio-
riterad samhällsnytta, vilket inkluderar beslutsstöd inom 
risk- och hotområden, skydd av infrastruktur (flygplatser, 
hamnar, transportsystem, stora publikevenemang, kärn-
kraftverk, osv) och katastrofhantering.

Strategiska forskningsområden där LiU ingår men inte är 
huvudsökande:

TRENoP (Transport Research Environment with Novel 
Perspectives).
Detta är ett samarbete mellan logistik- och transportforskare 
vid LiU, VTI och KTH. Verksamheten vid LiU och VTI i 
Linköping inriktas på citylogistik och genomförs i nära 
samarbete med Linköpings och Norrköpings kommuner. 
Projektets mål är att utveckla och ta det först steget mot en 

TAB 2.6 MEDEL TILL STRATEGISKA FORSKNINGSOMRÅDEN 2011, LiU HUVUDSÖKANDE (tkr)

Strategiskt forskningsområde Totalt beviljat 

anslag

Fördelat per lärosäte Förbrukning 

under 2011 1

Externa medel/ 

Samverkan
 

IT och mobil kommunikation 21 100 LiU 9 495 9 495 16 800
LU 9 495 9 495
BTH 1 055 1 055
HH 1 055 1 055

Materialvetenskap 16 000 LiU 15 472 24 500
Acreo 528 528

Säkerhet och krisberedskap 5 600 LiU 2 968 2 968 66 792
FOI 1 904 1 904
CTH 168 168
KTH 560 560

Summa 42 700 42 700 51 728 83 592

1. Förbrukning avser kostnader per strategiskt forskningsområde i förhållande till beviljat anslag. I de båda fall där LiU är medsökande redovisas 
förbrukningen av huvudsökande lärosäte.
LU = Lunds universitet, BTH = Blekinge Tekniska Högskola, HH = Högskolan i Halmstad, FOI = Totalförvarets Forskningsinstitut, CTH = Chalmers 
Tekniska Högskola, KTH = Kungliga Tekniska Högskolan.

TAB 2.5 ANDEL LiU-ARTIKLAR MED INTERNATIONELL FÖRFATTARKRETS

Publiceringsår %
 

2011 46
2010 42
2009 40
2008 42
2007 38
2006 38
2005 36
2004 39
2003 35
2002 34

Baserad på ofraktionaliserade publikationer. Källa: Thomson Reuters (ISI) Web of Science.
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implementering av innovativa och miljöanpassade system 
och beslutsstödsmodeller för gods- och varudistribution i 
städer, utifrån svenska förhållanden, med syftet att minska 
energianvändningen och transportkostnader samt förbättra 
stadsmiljön. KTH är ansvarig part.
E-vetenskap (Svenskt e-Vetenskapligt Forskningscenter).
Forskning skall bedrivas på viktiga e-vetenskapsmetoder, 
exempelvis beräkningar, lagring, databaser, visualisering, 
interaktivitet och modellering. De forskargrupper vid 
Kungliga Tekniska Högskolan (huvudsökande), Linköpings 
universitet, Stockholms universitet och Karolinska Institutet 
som ingår har redan tidigare ett samarbete.

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

visa excellens genom att examinera doktorer med lysande 
framtidsutsikter.

Utbildning på forskarnivå är det översta steget i den tredelade 
utbildningstrappa som beskriver utbildningssystemet vid lan-
dets universitet och högskolor 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 åttiotalet 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. För närvarande finns vid Linköpings universitet 
ca 25 forskarskolor. Forskarskolorna är och kommer i likhet 
med utbildningsprogrammen inom grundutbildningen att 
vara karakteristika för Linköpings universitet. Arbetet med att 
länka samman utbildning på avancerad nivå och på forskarnivå 
kommer att fortsätta.

Forskarskolornas struktur och tillgången till fler handle-
dare bidrar till att tiden fram till doktorsexamen har kunnat 
reduceras genom att utbildningen effektiviserats (se avsnitt 4.2, 
sidan 59). 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 har universitetet som 
det första i landet beslutat att i princip all studiefinansiering 
skall bestå av anställning som doktorand. Detta innebär för 
doktoranden att den erforderliga tryggheten, som grund för 
att kunna genomföra ett högkvalitativt arbete, har skapats. 

Rekryteringen till utbildningen på forskarnivå minskade 
åter något under 2011 då 228 forskarstuderande antogs (2010: 
266, 2009: 203, 2008: 178). Toppåret 2003 antogs 287 fors-
karstuderande.

Antalet aktiva forskarstuderande med en aktivitetsgrad 
om minst 10 % (1 339 forskarstuderande) ökade under 2011 i 
jämförelse med 2010 (1 288 forskarstuderande), 2009 (1 248 
forskarstuderande) och 2008 (1 264 forskarstuderande) men 
antalet är fortfarande lägre än det var under de första åren på 
2000-talet.

Under 2011 utfärdades 146 doktorsexamina som kan jäm-
föras med 2010 (157 doktorsexamina) 2009 (176 utfärdade 
examina) och 2008 (205 utfärdade examina). 2008 är det år 
som universitetet hittills utfärdad flest examina. Att antalet 
doktorsexamina minskar är en följd av en minskad antagning 
till utbildning på forskarnivå sedan 2003.

Antalet professorer (exkl. adjungerade) fortsätter att öka 
och uppgick under 2011 till 375 (2010: 354, 2009:324, 2008: 
314). Sedan 2002 har antalet professorer ökat med 55 %, bland 
annat till följd av befordringsreformen.

De forskarstuderandes studiesituation och studiemiljö 
undersöktes under hösten 2010 genom en webbaserad enkät, 
Nöjd Doktorand Index, NDI. 

Resultatet visade på att två tredjedelar av de forskarstude-
rande som helhet var nöjda med sin utbildning på forskarnivå. 
Resultatet visade också på att handledningen genomgående 
blivit bättre sedan förra mätningen 2008 men att det fortfa-
rande finns behov av mer handledning och en förbättrings-
potential beträffande att formulera tydliga mål och delmål för 
utbildningen liksom planerade handledningsmöten. En stor 
majoritet av de forskarstuderande var nöjda med den fysiska 
arbetsmiljön. Resultaten visade också på att den sociala ar-
betsmiljön blivit bättre; färre känner sig ensamma, upplever 
stress och oro. Trots denna förbättring var det fortfarande ca 
30 % som inte delade denna uppfattning. En tredjedel ansåg 
att den totala arbetsbelastningen inte är rimlig.

Under 2011 har fakultetsstyrelserna arbetat med att bland 
annat utifrån resultaten i enkäten utforma åtgärder som syftar 
till att förbättra utbildningen på forskarnivå ytterligare. 

FILOSOFISKA FAKULTETENS åtgärd i enlighet med rektors beslut 
om uppföljning av NDI 2010 har varit att fakulteten har upp-
manat forskarutbildningsmiljöerna att inkomma med enskilda 
åtgärdsplaner baserade på respektive forskarutbildningsmiljös 
resultat. På så sätt inriktas åtgärderna på de områden som varje 
enskild forskarutbildningsmiljö eller institution finner särskilt 
bör uppmärksammas. Bland åtgärdplanerna finns insatser för 
att öka medvetenheten bland handledare och doktorander om 
de individuella studieplanernas roll och betydelse, samt att 
tydliggöra organiserandet av handledningen. Andra priori-
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terade områden är att se över kursutbudet, och att genom att 
bland annat anordna olika former av mötesplatser, förbättra 
den sociala miljön samt öka trivsel och samhörighet. 

För att förebygga eventuella konflikter mellan undervis-
ningsuppdragens utformning och omfattning visavi forskarstu-
dierna betonas behovet av att stärka kontakten mellan grundut-
bildningsansvariga och forskarutbildningarna. Åtgärder vidtas 
också för att uppnå större enhetlighet mellan olika former av 
assistenttjänstgöring, bland annat rörande ersättningsnivå och 
omfattning. Respektive institutions åtgärdsplaner kommer att 
följs upp av fakulteten inför 2012 års enkät.

PÅ HÄLSOUNIVERSITETET har respektive institution upprättat 
handlingsplaner utifrån NDI-resultatet. Bättre rutiner för att 
ta emot nyantagna doktorander är en generell åtgärd, dessutom 
stöd för att finna kurser som bättre anknyter till respektive 
doktorands avhandlingsprojekt. Brist på planerad handled-
ningstid var en återkommande kommentar i NDI:n. Som ett 
resultat av denna kommer ett återkommande handlednings-
seminarium att startas vilket ska hjälpa handledarna att bättre 
stödja doktoranderna. Den LiU-gemensamma webbaserade 
»doktorandportalen« som kommer att tas i bruk under 2012 
förväntas också ge doktoranderna bättre möjligheter att lyckas 
i sina forskarstudier.

Nyantagna till utbildning på forskarnivå
Antagningen till utbildning på forskarnivå sker dels till dok-
torsexamen, dels till licentiatexamen.

Av tabell 2.7 framgår antalet nyantagna forskarstuderande. 
Under 2011 var antalet nyantagna forskarstuderande 228 
(2010: 266, 2009: 203, 2008: 178). Således är nyantagningen 
under 2011 något mindre än under 2010 men större jämfört 
med både 2009 och 2008. Som mest har universitetet antagit 
287 forskarstuderande under ett år (2003). Av de nyantagna 
forskarstuderande 2011 var 112 kvinnor och 116 män.

HUMANISTISK-SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT VETENSKAPSOMRÅDE. 
Under 2011 antogs 53 forskarstuderande (31 kvinnor, 22 män) 
till utbildning på forskarnivå mot doktorsexamen (2010: 40 
forskarstuderande, 2009: 35 forskarstuderande, 2008: 37 fors-
karstuderande). Antagningen 2011 är således betydligt större i 
jämförelse med tidigare år i perioden 2008–2010 men lägre 
än toppåret 2003 då 81 personer antogs. 

Andelen kvinnor bland de nyantagna forskarstuderande 
mot doktorsexamen var 58 % under 2011 medan andelen män 
uppgick till 42 % (2010: 75 % kvinnor – 25 % män; 2009: 
63 % kvinnor – 37 % män, 2008: 73 % kvinnor – 27 % män). 
Andelen män ökar således 2011 i jämförelse med tidigare år. 
Som jämförelse uppgick andelen kvinnor och andelen män 

sammantaget inom grundutbildningen vid Filosofiska fa-
kulteten och Utbildningsvetenskap till 64 % respektive 36 % 
under 2011 (2010: 61 % kvinnor – 39 % män). 

Under 2011 antogs 7 forskarstuderande (5 kvinnor, 2 män) 
till utbildning på forskarnivå mot licentiatexamen (2010: 
6 forskarstuderande, 2009: 13 forskarstuderande, 2008: 8 
forskarstuderande).

MEDICINSKT VETENSKAPSOMRÅDE. Under 2011 antogs 64 forskar-
studerande (44 kvinnor, 20 män) till utbildning på forskarnivå 
mot doktorsexamen (2010: 68 forskarstuderande, 2009: 53 
forskarstuderande, 2008: 36 forskarstuderande). Antagningen 
av forskarstuderande 2011 ligger således på samma nivå som 
under 2010 men är högre än de närmast föregående åren.

Andelen kvinnor bland de nyantagna forskarstuderande 
mot doktorsexamen var 69 % under 2011 medan andelen 
män uppgick till 31 % (2010: 75 % kvinnor – 25 % män, 2009: 
58 % kvinnor – 42 % män, 2008: 47 % kvinnor – 53 % män). 
Andelen kvinnor respektive män varierar under perioden. 
Som jämförelse uppgick andelen kvinnor och andelen män 
inom grundutbildningen vid Hälsouniversitetet till 71 % 
kvinnor respektive 29 % män under 2011 (2010: 73 % kvin-
nor – 27 % män).

Under 2011 antogs 2 forskarstuderande (båda kvinnor) 
till utbildning på forskarnivå mot licentiatexamen (2010: 
4 forskarstuderande, 2009: 1 forskarstuderande, 2008: 0 
forskarstuderande).

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

TEKNISKT VETENSKAPSOMRÅDE. Under 2011 antogs 76 forskar-
studerande (23 kvinnor, 53 män) till forskarutbildning med 
doktorsexamen som slutmål (2010: 109 forskarstuderande, 
2009: 75 forskarstuderande, 2008: 71 forskarstuderande). 
Antagningen under 2011 minskade således men har dess-
förinnan ökat till en ny toppnivå med 109 forskarstuderande 
antagna 2010. 

Andelen kvinnor bland de nyantagna forskarstuderande 
mot doktorsexamen var 30 % under 2011 medan andelen män 
uppgick till 70 % (2010: 28 % kvinnor – 72 % män, 2009: 
21 % kvinnor – 79 % män, 2008: 32 % kvinnor – 68 % män). 
Som jämförelse uppgick andelen kvinnor och andelen män 
inom grundutbildningen vid Tekniska högskolan till 27 % 
respektive 73 % under 2011 (2010: 26 % kvinnor – 74 % män).

Under 2011 antogs även 26 forskarstuderande (7 kvinnor, 
19 män) till utbildning på forskarnivå med licentiatexamen 
som slutmål (2010: 39 forskarstuderande, 2009: 26 forskar-
studerande, 2008: 26 forskarstuderande). Andelen antagna 

TAB 2.7 NYANTAGNA FORSKARSTUDERANDE 2009–2011

Antagningsår 2009 2010 2011

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 9 4 13 22 13 35 3 3 6 30 10 40 5 2 7 31 22 53
Medicinskt 1 0 1 31 22 53 4 0 4 51 17 68 2 0 2 44 20 64
Tekniskt 11 15 26 16 59 75 12 27 39 31 78 109 7 19 26 23 53 76

Totalt LiU 21 19 40 69 94 163 19 30 49 112 105 217 14 21 35 98 95 193
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till licentiatexamen ligger således på samma procentuella nivå 
som under tidigare år (26 %).

Den totala andelen kvinnor bland nyantagna till både licen-
tiat- och doktorsexamen ökade från 27 % 2009 till 29 % 2011 
men ligger på 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.

ANALYS: Antagningen till utbildning på forskarnivå nådde 2003 
den hittillsvarande toppnoteringen då 287 forskarstuderande 
antogs. Under perioden 2004–2006 minskade antagningen 
successivt och uppgick 2006 till 143 nyantagna forskarsstude-
rande, således en halvering jämfört med 2003. Under 2007 
ökade antagningen till 210 nyantagna forskarstuderande för 
att ånyo minska under 2008. 2009 och 2010 ökade nyantag-
ningen på nytt och nyantagningen 2010 närmade sig 2003 års 
antagningstal. Under 2011 minskade nyantagningen på nytt. 

Om andelen kvinnor och män inom utbildningen på 
grund- och avancerad nivå jämförs med könsfördelningen 
bland nyantagna forskarstuderande mot doktorsexamen kan 
följande konstateras för 2011: Inom utbildningen på grundnivå 
och avancerad nivå var andelen kvinnor 51 % och andelen män 
49 %. Bland de nyantagna forskarsstuderande var andelen 
kvinnor sammantaget 48 % och andelen män 52 %. Som 

framgår av tidigare avsnitt är skillnaden dock stor mellan 
olika vetenskapsområden.

Andelen av de forskarsstuderande som antagits till stu-
dier för en licentiatexamen uppgick totalt under perioden 
2009–2011 till knappt 20 %.

Aktiva forskarstuderande
Med aktiva forskarstuderande avses forskarstuderande med en 
aktivitet av minst tio procent av heltid. Av tabell 2.8 framgår 
antalet aktiva forskarstuderande uppdelade på vetenskaps-
områden och totalt under vart och ett av åren i perioden 
2009–2011. Av tabell 2.9 framgår utvecklingen av antalet 
aktiva forskarstuderande under en tioårsperiod. Av dessa 
tabeller framgår även utvecklingen av antalet professorer och 
examina på forskarnivå under motsvarande period.

HUMANISTISK-SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT VETENSKAPSOMRÅDE. 

Antalet aktiva forskarstuderande inom humanistisk-samhälls-
vetenskapligt vetenskapsområde ökade något i förhållande till 
2010 och uppgick under 2011 till 286 (2010: 265, 2009: 288, 
2008: 299). Toppåret 2003 var antalet 393. Sedan dess har 
antalet aktiva forskarstuderande successivt minskat för att 
under 2011 öka. Av de aktiva forskarstuderande 2011 var 63 % 
kvinnor och 37 % män (2010: 64 % kvinnor – 36 % män, 
2009: 60 % kvinnor – 40 % män, 2008: 61 % kvinnor – 39 % 

TAB 2.8 ANTAL AKTIVA FORSKARSTUDERANDE (MED AKTIVITET ≥ 10 %) 2009–2011

2009 2010 2011

Vetenskapsområde Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot
 

Hum-sam 172 116 288 170 95 265 180 106 286

Medicinskt 264 159 423 253 158 411 266 149 415

Tekniskt 157 380 537 182 430 612 188 450 638

Totalt LiU 593 655 1 248 605 683 1 288 634 705 1 339

TAB 2.9 ANTALET PROFESSORER (EXKL. ADJUNGERADE), AKTIVA FORSKARSTUDERANDE SAMT DOKTORS- OCH LICENTIATEXAMINA

Vetenskapsområde 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 

Hum-sam

Professorer (individer) 59 59 65 72 78 78 78 82 85 88
Aktiva forskarstuderande (individer) 371 393 382 357 337 315 299 288 265 286
Doktorsexamina 40 31 29 38 43 40 69 48 35 27
Licentiatexamina 15 8 10 12 8 5 4 5 1 6

Medicinskt

Professorer (individer) 69 72 72 79 86 88 89 93 105 112
Aktiva forskarstuderande (individer) 423 416 405 428 414 450 425 423 411 415
Doktorsexamina 51 66 46 49 44 49 58 71 53 64
Licentiatexamina 9 5 6 6 3 5 4 16 8 4

Tekniskt

Professorer (individer) 113 129 125 139 140 144 147 149 164 175
Aktiva forskarstuderande (individer) 620 653 631 634 583 557 540 537 612 638
Doktorsexamina 74 71 55 81 75 88 78 57 69 55
Licentiatexamina 63 75 70 76 73 53 48 34 35 53

Totalt LiU

Professorer (individer) 241 260 262 290 304 310 314 324 354 375
Aktiva forskarstuderande (individer) 1 414 1 462 1 418 1 419 1 334 1 322 1 264 1 248 1 288 1 339
Doktorsexamina 165 168 130 168 162 177 205 176 157 146
Licentiatexamina 87 88 86 94 84 63 56 55 44 63

I antalet professorer ingår även de som fortsätter sin anställning efter uppnådd pensionsålder.
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män). Under 2011 var andelen kvinnor bland de nyantagna till 
utbildning på forskarnivå 60 %, vilket tyder på att andelen 
kvinnor bland de aktiva forskarstuderande kommer att ligga 
på denna nivå de närmaste åren.

MEDICINSKT VETENSKAPSOMRÅDE. Antalet aktiva forskarstude-
rande inom medicinskt vetenskapsområde låg under 2011 på 
samma nivå som under de senaste åren och uppgick under 
2011 till 415 (2010: 411, 2009: 423, 2008: 425). Antalet aktiva 
forskarstuderande har varit relativt konstant sedan 2001. Av 
de aktiva forskarstuderande 2011 var 64 % kvinnor och 36 % 
män (2010: 62 % kvinnor – 38 % män), 2009: 62 % kvin-
nor – 38 % män, 2008: 60 % kvinnor – 40 % män). Under 
2011 var andelen kvinnor bland de nyantagna till utbildning 
på forskarnivå 70 % (2010: 76 %). Detta tyder på att andelen 
kvinnor bland de aktiva forskarstuderande kommer att öka 
något de närmaste åren. Sedan 2000 har andelen kvinnor 
bland de aktiva forskarstuderande successivt ökat varje år med 
undantag för 2008 då andelen män ökade.

TEKNISKT VETENSKAPSOMRÅDE. Antalet aktiva forskarstuderande 
inom tekniskt vetenskapsområde låg under 2011 på en högre 
nivå än under de därpå närmast föregående åren och uppgick 
under 2011 till 638 (2010: 612, 2009: 537, 2008: 540). Toppåret 
2003 var antalet aktiva forskarstuderande 653. Av de aktiva 
forskarstuderande 2011 var 29 % kvinnor och 71 % män (2010: 
30 % kvinnor, 70 % män), 2009: 29 % kvinnor och 71 % män, 
2008: 29 % kvinnor och 71 % män). För femton år sedan var 
andelen kvinnor endast ca 15 %. Under 2011 var andelen kvinnor 
bland de nyantagna till utbildning på forskarnivå 29 % (2010: 

29 %). Detta tyder på att antalet kvinnor och män kommer att 
ligga kvar på denna nivå under de närmaste åren.

ANALYS: Antalet aktiva forskarstuderande vid LiU ökade fram 
till och med 2003 men har därefter successivt minskat, från 
1 462 år 2003 till 1 248 aktiva forskarstuderande 2009. Minsk-
ningen planade dock ut och under 2010 och under 2011 (1 288 
forskarstuderande) och 2011 (1 339 forskarstuderande) ägde till 
och med en viss ökning rum. Nyantagningen till utbildningen 
på forskarnivå minskar dock något mellan 2010 och 2011. 
Sedan 2003 har andelen kvinnliga aktiva forskarstuderande 
sammantaget ökat från 44 % till 47 % medan andelen manliga 
forskarstuderande minskat från 56 % till 53 %. Det kan också 
konstateras ur tabell 2.9 att antalet aktiva forskarstuderande 
per professor under perioden 2002–2011 var som högst 2002 
(ca 6 forskarstuderande per professor) och som lägst år 2011 
(ca 3,5 forskarstuderande per professor).

Examina för utbildning på forskarnivå
Examina på forskarnivå utgörs av doktorsexamina och licentiat-
examina. Här redovisas (tabell 2.10) 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 2009–2011.

Det framgår att under 2011 har totalt 109 doktorsexamina (61 
kvinnor, 48 män) utfärdats som inte föregåtts av en licentiat-
examen (2010: 128 doktorsexamina, 2009: 138 doktorsexamina, 
2008: 139 doktorsexamina). Vidare har 37 doktorsexamina (11 
kvinnor, 26 män) utfärdats av LiU under 2011 som föregåtts 

TAB 2.10 ANTAL AVLAGDA FORSKAREXAMINA 2009–2011 FÖRDELADE PÅ KVINNOR OCH MÄN

2009

Licentiatexamina Doktorsexamina  

m. föreg. lic.examen

Doktorsexamina

 

Vetenskapsområde Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot

Hum-sam 3 2 5 2 2 4 27 17 44

Medicinskt 11 5 16 2 1 3 42 26 68

Tekniskt 9 25 34 3 28 31 10 16 26

Totalt LiU 23 32 55 7 31 38 79 59 138

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
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av en licentiatexamen (2010: 29 doktorsexamina, 2009: 38 
doktorsexamina, 2008: 66 doktorsexamina). Totalt utfärda-
des under 2011 alltså 146 doktorsexamina att jämföras med 
2010: 157 doktorsexamina, 2009: 176 doktorsexamina och 
2008: 205 doktorsexamina (det år som universitetet hittills 
utfärdat flest doktorsexamina). Antalet licentiatexamina som 
utfärdats under 2011 uppgick till 63 examina (25 kvinnor, 38 
män). Motsvarande uppgifter för 2010, 2009 och 2008 var 
44, 55 respektive 56 licentiatexamina. Det är främst inom det 
tekniska vetenskapsområdet som licentiatexamen utfärdas. 
Totalt minskar således antalet doktorsexamina från 205 exa-
mina år 2008 (det år som universitetet hittills utfärdat flest 
doktorsexamina), via 176 examina 2009 och 157 examina år 
2010 till 146 doktorsexamina 2011. Antalet licentiatexamina 
ökar 2011 till 63 examina efter att ha minskat från 56 år 2008 
till 44 år 2010.

HUMANISTISK-SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT VETENSKAPSOMRÅDE. Un-
der 2011 utfärdades 27 doktorsexamina (18 kvinnor, 9 män) som 
inte föregåtts av en licentiatexamen (2010: 34 doktorsexamina, 
2009: 44 doktorsexamina, 2008: 62 doktorsexamina). Ingen 
inom vetenskapsområdet utfärdad doktorsexamen hade under 
2011 föregåtts av en licentiatexamen (2010: 1 doktorsexamen, 
2009: 4 doktorsexamina, 2008: 7 doktorsexamina). Totalt ut-
färdades alltså under 2011 inom vetenskapsområdet 27 doktors-
examina (2010: 35 doktorsexamina, 2009: 48 doktorsexamina, 
2008: 69 doktorsexamina). Antalet doktorsexamina har således 
mer än halverats jämfört med 2008, det år som universitetet 
hittills utfärdat flest doktorsexamina. Antalet licentiatexamina 
som utfärdades under 2011 uppgick till 6 examina (5 kvinnor, 
1 man) att jämföras med 2010: 1 licentiatexamen, 2009: 5 
licentiatexamina och 2008: 4 licentiatexamina.

MEDICINSKT VETENSKAPSOMRÅDE. Under 2011 utfärdades 58 
doktorsexamina (38 kvinnor, 20 män) som inte föregåtts av en 
licentiatexamen (2010: 51 doktorsexamina, 2009: 68 doktors-
examina, 2008: 55 doktorsexamina) och 6 doktorsexamina (5 
kvinnor, 1 man) som föregåtts av en licentiatexamen (2010: 2 
doktorsexamina, 2009: 3 doktorsexamina, 2008: 3 doktorsexa-
mina). Totalt utfärdades under 2011 alltså 64 doktorsexamina 

(2010: 53 doktorsexamina, 2009: 71 doktorsexamina, 2008: 
58 doktorsexamina). Antalet licentiatexamina som utfärda-
des under 2011 uppgick till 4 examina (3 kvinnor, 1 man) att 
jämföras med 2010: 8 examina, 2009: 16 licentiatexamina 
och 2008: 4 licentiatexamina. Antalet doktorsexamina som 
utfärdats under 2011 ökar således i förhållande till 2010 men 
är lägre än det antal som utfärdades under 2009.

TEKNISKT VETENSKAPSOMRÅDE. Under 2011 utfärdades 24 dok-
torsexamina (5 kvinnor, 19 män) som inte föregåtts av en 
licentiatexamen (2010: 43 doktorsexamina, 2009: 26 doktors-
examina, 2008: 22 doktorsexamina) och 31 doktorsexamina (6 
kvinnor, 25 män) som föregåtts av en licentiatexamen (2010: 26 
doktorsexamina, 2009: 31 doktorsexamina, 2008: 56 doktors-
examina). Totalt utfärdades under 2011 alltså 55 doktorsexamina 
(2010: 69 doktorsexamina, 2009: 57 doktorsexamina, 2008: 
78 doktorsexamina). Antalet licentiatexamina som utfärdades 
under 2011 uppgick till 53 examina (17 kvinnor, 36 män) att 
jämföras med 2010 35 examina, 2009: 34 licentiatexamina 
och 2008: 48 licentiatexamina. Antalet utfärdade doktorsexa-
mina minskar alltså relativt 2010 och ligger på 2009 års nivå. 
Antalet utfärdade licentiatexamina ökar kraftigt i förhållande 
till tidigare år. 

ANALYS: Antagningen till utbildningen på forskarnivå vid 
Linköpings universitet nådde sin hittills högsta nivå år 2003 
då 287 forskarstuderande antogs. Därefter har nyantagningen 
minskat även om en viss återhämtning ägt rum de senaste 
åren. Mot bakgrund av denna utveckling är det naturligt att 
också antalet doktorsexamina och licentiatexamina minskar. 
Detta har skett för LiU som helhet under perioden 2008–2011. 
Utfallet inom de olika vetenskapsområdena varierar dock något.

Studietid och genomströmning  
till forskarexamen
Tabellerna 2.11 och 2.12 visar medianstudietiden netto (uttryckt 
i terminer) för dem som avlagt doktorsexamen respektive li-
centiatexamen respektive år i perioden 2004–2010 (uppgifter 
för 2011 föreligger ännu inte hos SCB). De populationer som 
studietidsmätningen avser är förhållandevis små. Det är alltså 

TAB 2.11 MEDIANSTUDIETID (TERMINER) FÖR DE SOM AVLAGT DOKTORSEXAMEN 2005–2010

2005 2006 2007 2008 2009 2010

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

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

TAB 2.12 MEDIANSTUDIETID (TERMINER) FÖR DE SOM AVLAGT LICENTIATEXAMEN 2005–2010

2005 2006 2007 2008 2009 2010

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

Hum-sam 3,1 5,8 5,8 5,4 5,6 5,4 5,4 5,0 5,2 5,2 6,1 7,5
Medicinskt 3,5 5,5 3,5 1,9 2,8 2,8 7,2 7,2 5,0 5,0 5,0 4,6 4,0 4,5
Tekniskt 4,8 4,9 4,8 4,9 5,6 5,6 5,3 5,0 5,3 4,8 4,7 4,8 5,7 4,8 4,8 5,2 5,2 5,2
Totalt LiU 4,6 5,0 4,8 4,9 5,6 5,6 5,6 5,1 5,4 5,0 5,0 5,0 5,5 4,8 5,0 5,0 5,2 5,1
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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 
tydlig trend mot kortare studietider.

HUMANISTISK-SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT VETENSKAPSOMRÅDE. 

Medianstudietiden för dem som avlagt doktorsexamen 2010 
inom humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde 
uppgick till 8,6 terminer (kvinnor 8,6 terminer – män 8,6 
terminer). Motsvarande uppgifter för 2009 och 2008 var 8,5 
terminer (kvinnor 8,7 terminer – män 8,5 terminer) respek-
tive 8,3 terminer (kvinnor 8,4 terminer – män 8,2 terminer). 
Medianstudietiden under perioden 2004–2010 var relativt 
konstant och låg i intervallet 8,3 till 8,6 terminer. 

MEDICINSKT VETENSKAPSOMRÅDE. Medianstudietiden för dem 
som avlagt doktorsexamen 2010 inom medicinskt veten-
skapsområde uppgick till 6,7 terminer (kvinnor 7,9 – män 
4,8 terminer). Motsvarande uppgifter för 2009 och 2008 
var 6,6 terminer (kvinnor 6,7 terminer – män 6,0 terminer) 
respektive 7,0 terminer (kvinnor 8,3 terminer – män 5,3 termi-
ner). Medianstudietiden varierar mest inom det medicinska 
vetenskapsområdet beroende på de forskarstuderandes bak-
grund och studiefinansiering. Under perioden 2004–2010 
låg variationen i intervallet 5,2 till 7,6 terminer.

TEKNISKT VETENSKAPSOMRÅDE. Medianstudietiden för dem som 
avlagt doktorsexamen 2010 inom tekniskt vetenskapsområde 
uppgick till 8,2 terminer (kvinnor 8,1 terminer – män 8,4 
terminer). Motsvarande uppgifter för 2009 och 2008 var 8,7 
terminer (kvinnor 8,7 terminer – män 8,7 terminer) respektive 
8,5 terminer (kvinnor 8,2 terminer – män 8,6 terminer). Detta 
innebär att medianstudietiden under perioden 2005–2010 
varierar mellan 8,2 till 9,0 terminer med en tydlig tendens 
mot kortare studietider.

Medianstudietiden för dem som avlagt licentiatexamen 
2010 inom tekniskt vetenskapsområde uppgick till 5,2 terminer 
(kvinnor 5,2 – män 5,2 terminer).

ANALYS: Sedan 2004 har medianstudietiden för dem som avlagt 
doktorsexamen vid Linköpings universitet varit relativt konstant 
och enbart varierat mellan 8,2 och 8,5 terminer. Variationen 

har varit störst inom det medicinska vetenskapsområdet, både 
över tid och mellan kvinnor och män. 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 2.13 är de år då de forskarstuderande 
antogs. Under exempelvis 2001/02 antogs 269 forskarstude-
rande. Av dessa har till och med verksamhetsåret 2011 (varje 
forskarstuderande ingår endast i en kategori) 190 avlagt dok-
torsexamen, 13 har klarat av 80 % av studierna, 20 har avlagt 
licentiatexamen, 15 har klarat av 50 % av studierna medan 
27 har avbrutit sin utbildning på forskarnivå. Av de antagna 
2001/02 har 70 % till och med 2011 avlagt en doktorsexamen 
och av de antagna 2002/03 har drygt 60 % till och med 2011 
avlagt en doktorsexamen. Av de antagna avlägger ca 10 % 
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 2001/02 och som t o m 2011 avlagt en dok-
torsexamen hade andelen stigit till 70 %. För de som antogs 
2002/03 var motsvarande andel drygt 60 %. 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.

Studiefinansiering i utbildning på forskarnivå
I tabell 2.14 på nästa sida redovisas studiefinansieringen i 
utbildningen på forskarnivå. Den helt dominerande formen 
för studiefinansiering är anställning som doktorand. Av 620 
(heltidsekvivalenter) forskarstuderande (46 % kvinnor, 54 % 
män) har 577 eller 93 % anställning som doktorand (45 % 
kvinnor, 55 % män). Detta ligger i linje med universitetets 
strävan att så långt det är möjligt skall forskarstuderande i 
första hand erbjudas anställning som doktorand. Där utbild-
ningsbidrag förekommer är det en följd av att den som har sin 
huvudsakliga finansiering utanför universitetet har ett behov 
av utbildningsbidrag under en begränsad tidsperiod. Detta 

TAB 2.13 GENOMSTRÖMNING I UTBILDNINGEN PÅ FORSKARNIVÅ FÖR DE SOM ANTAGITS 2001/02–2005/06

Antagningsår 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

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

Antagna 74 88 107 269 66 65 129 260 84 85 121 290 26 81 86 193 37 80 93 210

Doktorsexamen 51 72 67 190 44 38 79 161 52 50 74 176 9 50 46 105 19 44 39 102

Avklarat 80 % 4 1 8 13 11 4 9 24 11 4 9 24 6 7 9 22 5 9 16 30

Licentiatexamen 5 1 14 20 0 1 19 20 5 8 17 30 2 3 18 23 1 5 12 18

Avklarat 50 % 4 6 5 15 1 5 7 13 7 7 7 21 1 7 2 10 2 8 4 14

Avbrott 6 9 12 27 10 16 15 41 7 16 10 33 7 13 10 30 9 15 17 41

Övriga 3 1 4 1 1 2 3 5 8 2 1 3 2 3 5

H = humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde, M = medicinskt vetenskapsområde, T = tekniskt vetenskapsområde.
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gäller i huvudsak medicinskt vetenskapsområde. 
Utbildningen på forskarnivå finansieras till största delen 

(65 %) med externa medel medan 35 % finansieras av anslag. 
De externa medlen dominerar inom medicinskt och tekniskt 
vetenskapsområde medan anslagen står för drygt hälften av 
finansieringen inom humanistisk-samhällsvetenskapligt 
vetenskapsområde.

Antalet forskarstuderande (årsarbetare) med direkt fi-
nansiering från företag och organisationer uppgår till 215 av 
totalt 835 (26 %). Denna andel har ökat med 5 procentenheter 
sedan 2007. Eftersom denna finansiering sker externt utan att 
motsvarande resurser överförs till universitetet ingår finansie-
ringen av dessa forskarstuderande inte i resursberäkningarna 
i tabell 2.14.

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 74 %. Universitetets andel av studie-
finansieringen finansieras till 35 % av anslaget till forskning 
och utbildning på forskarnivå och 65 % av externa medel. De 
forskarstuderandes studiefinansiering är således sammanta-
get mycket beroende av externa aktörer, som således tilldelar 
universitetet bidrag för studiefinansiering alternativt betalar 
den forskarstuderandes direkta lön.

TAB 2.14 ANTAL FORSKARSTUDERANDE (ÅRSARBETARE) SAMT FINANSIERING AV UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ PER VETENSKAPSOMRÅDE (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 88,1 44,1 132,2 56 712 72,8 35,6 108,4 42 361 101,4 235,2 336,6 142 278 262,3 314,9 577,2 241 351
Utbildningsbidrag 0,3 0,3 6,3 1,9 8,2 1 887 0,3 0,3 6,6 2,2 8,8 1 887
Annan anst. vid univ o högsk 6,8 3,8 10,6 4 183 8,6 1,5 10,1 3 452 2,4 8,2 10,6 1 708 17,8 13,5 31,3 9 343
Övrig finansiering 0,8 1,9 2,7 834 0,8 1,9 2,7 834

Summa 94,9 48,2 143,1 60 895 87,7 39,0 126,7 47 700 104,9 245,3 350,2 144 820 287,5 332,5 620,0 253 415

varav anslag 35 419 11 852 41 658 88 929
varav externa medel 25 476 35 848 103 162 164 486

Ej LiU-finansierade ¹ 14,9 12,9 27,8 67,7 40,8 108,5 20,4 57,8 78,2 103,0 111,5 214,5

Totalt antal doktorander 109,8 61,1 170,9 155,4 79,8 235,2 125,3 303,1 428,4 390,5 444,0 834,5

1. Doktorander med finansiering från företag eller organisationer där medlen för studiefinansiering inte överförs till LiU.  
I denna kategori ingår läkare som erhåller studiestöd inom sin landstingsanställning.
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3. Samverkan

SAMVERKANSUPPGIFTEN ÄR MÅNGFASETTERAD och svårfångad. 
Redovisningar tenderar att fokusera på verksamhet och 
enheter särskilt dedicerade till samverkan. Man bör i det 
sammanhanget komma ihåg att en väsentlig del, kanske den 
viktigaste, består av ett myller av kontakter mellan enskilda 
studenter/lärare/forskare och omvärlden. Dessa låter sig inte 
enkelt fångas i några tabeller och sammanställningar. För att 
skapa en struktur för redovisningen har LiU valt att beskriva 
samverkan med utgångspunkt i dimensionerna utbildning, 
forskning respektive samverkan. Det bör också erinras om 
betydelsen av att regeringsformen från och med 2011 inne-
håller ett särskilt stadgande om forskningens frihet och till 
vilket regeringen särskilt anfört vilken betydelse det har i 
sammanhanget att det just är forskarna själva som verkar för 
såväl forskningens kvalitet som dess nyttiggörande.

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 verk-
samhetsförlagd utbildning, projektarbeten, gästlärare med en 
huvudsaklig yrkesverksamhet utanför högskolan, involvering 
av yrkeslivet i utvecklingsarbete och beslutande organ för att 
nu nämna några.

Uppdragsutbildningens omfattning framgår av tabell 1.17, 
sidan 36.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är ett väsentligt 
inslag i många yrkesutbildningar. Inom lärarprogrammen är 
VFU:n ett viktigt inslag liksom i de flesta utbildningsprogram-
men inom Hälsouniversitetet.

Samtliga lärarprogram har inslag av VFU i form av prak-
tikveckor i skolmiljö. Avtal har träffats med kommuner i 
Östergötland vad gäller den verksamhetsförlagda utbildningen. 
Skolorna har särskilda handledare och får ersättning för det 
intrång VFU:n gör i skolverksamheten. De totala kostnaderna 
för lärarutbildningens VFU 2011 var 17 mkr och den omfattade 
totalt ca 300 helårsstudenter. Det gör en kostnad på 56 tkr per 
helårsstudent.

För utbildningarna inom Hälsouniversitetet sker VFU:n till 
allra största delen i samverkan med Landstinget i Östergötland 
och intilliggande landsting. Därutöver kan praktikplatser också 
återfinnas på privata vårdföretag. Vid Universitetssjukhuset i 

Linköping är VFU:n organiserad inom ramen för en särskild 
vårdavdelning, den sk studentavdelningen, som fungerar 
inom ramen för den reguljära sjukvården. Praktikplatserna 
är inte begränsade till denna avdelning utan finns även på 
andra sjukhus i Östergötland och intilliggande län. Anslaget 
för klinisk utbildning och forskning används för att finansiera 
läkarutbildningens VFU-kostnader. Dessa kostnader belastar 
alltså inte universitetet. Universitetets totala kostnader för 
Hälsouniversitetets VFU 2011 var 24,1 mkr och omfattade 
totalt ca 480 helårsstudenter. Det gör en kostnad på 50 tkr 
per helårsstudent. 

Nedan redovisas exempel från de fyra fakulteterna hur 
samverkan med utgångspunkt från utbildning tar sig uttryck.

FILOSOFISKA FAKULTETEN. Inom den Filosofiska fakulteten 
bedrivs samverkan med det omgivande samhället med såväl 
utbildningsorganisationer som presumtiva avnämare till 
fakultetens utbildningar.

Sedan flera år sker en samverkan med Bergska skolan i 
Finspång. Projektet benämns »Närmare universitetet« och 
syftar till att stimulera rekryteringen och underlätta övergången 
från gymnasiet till universitetet.

Samverkan handlar också om att utveckla utbildningar och 
samverka kring resurser. Silversmide är sedan 2011 ett nytt 
inslag i fakultetens utbildningsprogram Slöjd, hantverk och 
formgivning. Programmet samverkar med guldsmedsverk-
städerna på Dackeskolan i Mjölby. På så sätt kan fakultetens 
utbildning utvecklas genom att man kan utnyttja kvalifice-
rad kompetens inom ett specialområde. Samtidigt sker ett 
närmande till gymnasiet vilket ger gymnasister en inblick i 
universitetsutbildning inom estetiska områden.

Inom flera yrkesprogram sker också en samverkan med pre-
sumtiva avnämare. Det gäller främst moment i utbildningarna 
som har fokus riktat mot kommande yrken. Så sker till exempel 
inom psykologutbildningen och socionomutbildningen. Även 
den verksamhetsförlagda utbildningen organiseras i nära sam-
verkan med avnämare. Inom flera andra program samverkar 
man också med olika avnämare omkring projektarbeten, 
uppsatser och olika praktikmoment.

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

UTBILDNINGSVETENSKAP. I de nya lärarutbildningsprogrammen 
medverkar aktiva lärare i skolan i utveckling, genomförande 



5050

3. SAMVERKAN

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. Särskilda 
fältmentorer ansvarar för placering och uppföljning av stu-
denternas verksamhetsförlagda utbildning. Fältmentorerna 
har också en viktig roll i att kommunicera och skapa samsyn 
kring lärarutbildningsuppdraget till skolor och handledare 
som medverkar i lärarutbildningen. Fältmentorerna är verk-
samma lärare i skolan som kontrakteras för att arbeta inom 
lärarutbildningen.

HÄLSOUNIVERSITETET. Hälsouniversitetet har en nära samverkan 
med Landstinget 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. 

Landstinget finns representerat i bland annat fakultetssty-
relsen och grundutbildningsnämnden. Det förs en kontinuerlig 
dialog med landstinget vad gäller utveckling och behov av 
grundutbildning, specialistutbildning och kliniskt inriktad 
forskning. Landstinget är en mycket viktig samverkanspart-
ner 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 
Jönköping, Kalmar, Örebro och Sörmland. 

TEKNISKA HÖGSKOLAN. Den nationella utvecklingskonferensen 
för Sveriges ingenjörsutbildningar, vars främsta mål är att 
identifiera och diskutera aktuella och gemensamma frågor 
för att utveckla ingenjörsutbildningarna på högskolor och 
universitet, arrangerades 2011 av Tekniska högskolan vid 
Linköpings universitet. Drygt 200 deltagare från i stort sett 
alla svenska lärosäten med teknikutbildning deltog under de 
två konferensdagarna i Norrköping. Efter en inledande ses-
sion där huvudtalarna (Marie Bredberg Combitech, Helen 
Dannetun LiU, Per Fagrell Teknikföretagen, Peter Larsson 
Sveriges Ingenjörer och Predrag Pucar Nira Dynamics) under 
rubriken »Följ med i jakten på framtidens ingenjörer« angav 
huvudspåret för konferensen, presenterades drygt trettio bidrag 
under teman som programutveckling, lärande, arbetslivsan-
knytning, kvalitetsarbete och internationalisering. Därtill 
gavs stort utrymme för diskussioner och kunskapsutbyte vid 
rundabordsdiskussioner under samma teman. Konferensbe-
sökarna fick även besöka Visualiseringscentret och domen. 

I programnämndernas arbete med att utforma utbild-
ningarna är synpunkter från näringslivet en viktig del. Under 

hösten 2011 skedde val till fem programnämnder. För varje 
programnämnd utsågs tre externa ledamöter med suppleanter. 
Goda exempel på näringslivsanknytning inom utbildningarna 
vid Tekniska högskolan finns i programmens många projekt-
kurser, t ex bland de CDIO-projektkurser som ges i årskurs 
fem inom civilingenjörsprogrammet Teknisk fysik och elektro-
teknik. I en av dessa, Reglerteknisk projektkurs, genomfördes 
enbart under år 2011 fem olika projekt i nära samarbete med 
företag som t ex ABB, VOLVO och SAAB Dynamics. Kursen 
har sedan många år en tradition att ha ett starkt samarbete 
med industrin, vilket också är en viktig orsak till att den är 
mycket uppskattad bland studenter. I ett av projekten under 
2011 kom studentgruppens resultat direkt till nytta som ett 
demonstrationssystem vilket det aktuella företaget presenterade 
på en teknisk mässa i Sydamerika medan kursen pågick. Ett 
annat exempel är programmet Innovativ programmering där 
studenterna är på företag i regionen och genomför företagspro-
jekt under årskurs tre. Inom det maskintekniska området har 
ett flertal projekt bedrivits i nära samarbete med industrin. I 
flera fall har dessa varit inriktade på minskad energianvänd-
ning. Exempel på projekt är: hybridisering av en SMART-bil, 
växellådsstyrning av SCANIA lastbil och solcellsdrivet flygplan.

De examensarbeten som görs i slutet av civilingenjörsut-
bildningarna har även under 2011 i huvudsak utförts i sam-
verkan med näringslivet. Under 2011 har ett ökat intresse för 
»internship«, praktik i utlandet visats.

2. Samverkan med utgångspunkt från 
forskning och utbildning på forskarnivå
LiU skapar konkurrenskraft och välfärd genom en utvecklad 
dialog och avancerad spetsforskning i nära samverkan med 
samhälle och näringsliv, regionalt, nationellt och internatio-
nellt. Samverkan med det omgivande samhället ger inte bara 
upphov till nya forskningsfrågor för LiU, men är också en del 
av den finansiering som erhålls. Resurser kan komma i form 
av direkt finansiering från till exempel statliga forskningsfi-
nansiärer eller företag och myndigheter, men också i form av 
arbetstid från LiU:s samarbetspartners. 

Det kanske främsta exemplet är sk Excellence Center som är 
en form för samverkan mellan näringsliv, offentlig verksamhet 
samt universitet och högskolor, forskningsinstitut och andra 
forskningsutförande organisationer. Centrumen fokuseras 
mot såväl grundforskning som tillämpad forskning och de ska 
verka för att ny kunskap och ny teknik leder till nya produkter, 
processer och tjänster. 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 innova-
tion handlar om den goda rörligheten i arbetslivet.

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

Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering 
(CMIV). Detta är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum 
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som initierats av Linköpings universitet, Landstinget i 
Östergötland och Sectra AB. CMIV bedriver fokuserad 
frontforskning inom tvärvetenskapliga projekt som till-
handahåller lösningar för morgondagens kliniska frågor. 
Uppdraget är att utveckla framtida metoder och verktyg 
för bildanalys och visualisering för tillämpningar inom 
sjukvård och medicinsk forskning.
Visualiseringscenter C är en mötesplats kring visualisering 
– ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings 
kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science 
Park och Interactive Institute.
Cleantech Östergötland är en affärsorienterad samverkans-
arena för regionens aktörer inom miljö- och energiteknik. 
Uppgiften är att samla och främja regionens affärs- och 
utvecklingsmöjligheter genom att stödja marknads-, af-
färs- och produktutveckling, samt synliggöra regionala 
kompetenser och tillämpningar. Detta kopplas och inte-
greras med verksamheten vid Linköpings universitet 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 utveckling kring 
reglerteknik och sensorinformatik i industrirobotar, flyg-
plan och fordon.

Tabell 3.2 visar uppdragsforskningens omfattning vid Lin-
köpings universitet de senaste fem åren. Den har minskat 
från 95 mkr 2007 till 53 mkr 2011. Minskningen hänför sig 
nästan helt till att inflödet av uppdrag från offentlig sektor har 
minskat kraftigt. Inflödet från statliga myndigheter har i stort 
sett halverats under femårsperioden. Under samma period har 
uppdragsmedlen från kommuner och landsting minskat med 
drygt 60 %. Detta står i kontrast till att under samma period 
har bidragsfinansierad forskning vuxit kraftigt (från 491 mkr 
till 886 mkr). En försiktig slutsats är att universitetets möjlig-
het att åta sig uppdragsforskning minskat under perioden 
och det synes som om uppdragsforskning i hög grad ersatts 
av bidragsfinansierad forskning.

Tabell 3.3 visar antalet doktorander (årsarbetare) där studie-
stödet direkt finansieras av företag, landstinget (anställning 

som läkare) och offentliga myndigheter och organisationer. 
Detta studiestöd utgör idag ca 17 % av den totala studiefi-
nansieringen. 2007 var denna andel något mindre (15 %). 
För universitetets del är detta en viktig kontaktyta inte minst 
mot näringslivet där tekniskt vetenskapsområde dominerar. 
Samverkan med myndigheter och andra offentliga organi-
sationer är också betydelsefull för studiefinansieringen i 
forskarutbildningen. Samverkansytorna mot landstinget är 
av stor betydelse för medicinskt vetenskapsområde. Det gäller 
såväl grundutbildningen, där läkarutbildningen står i särklass, 
men också forskning och forskarutbildning, där landstinget 
finansierar en betydande del av studiestödet för forskarutbild-
ning i kliniska ämnen.

För att få en bredare finansiering och förankring av forsk-
ningen 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. Den har också resulterat i många 
samarbeten att bygga vidare på.

Under 2011 firade Hälsouniversitetet 25-årsjubileum sedan 
starten 1986. Den 8 oktober hölls en »Öppet HU/US-dag«, då 
Universitetssjukhuset i Linköping och Campus US höll öppet 
för allmänheten. Det anordnades föreläsningar, visningar och 
en paneldebatt »Fråga forskarna«. Öppet HU/US-dagen var 
välbesökt och ett mycket uppskattat arrangemang som visar på 
hur aktuella forskningsresultat förmår locka en bred allmänhet.

Filosofiska fakulteten bedriver sedan flera år tillbaka 
föreläsningsserien »Strimma«. Där presenteras aktuell forsk-
ning inom fakulteten. Föreläsningarna vänder sig både till 
allmänheten och studerande. Under 2010/2011 hade de fokus 
på »Kultur i förändring«, där forskningsmiljön Tema Kultur 

»Psykologi i vår tid« under värdskap av ämnesområdet Psyko-
logi. Flera föreläsningar har sänts av Utbildningsradion (UR) 
i SVT Kunskapskanalen. 

Fakultetens populärvetenskapliga vecka ägde rum i oktober 
2011. Den riktar sig främst till gymnasieelever och lärare i 

TAB 3.2 INTÄKTER UPPDRAGSFORSKNING 2007–2011 FÖRDELAT PÅ FINANSIÄRSGRUPPER (tkr)

2007 2008 2009 2010 2011
 

Finansiärer
Statliga myndigheter 25 381 21 035 20 801 17 086 13 977
Kommuner och landsting 45 832 46 537 43 816 27 777 17 550
Svenska företag och organisationer 18 461 25 512 20 318 21 092 16 174
Utländska företag och organisationer 5 735 3 134 2 364 5 578 5 385

Totalt LiU 95 409 96 217 87 299 71 533 53 086

TAB 3.3 ANTAL FORSKARSTUDERANDE (ÅRSARBETARE) 2007–2011  

SOM FINANSIERAS FRÅN FÖRETAG OCH ORGANISATIONER UTANFÖR LiU

2007 2008 2009 2010 2011
 

Anst inom näringslivet 22,4 24,1 19,8 21,9 26,8
Anställning som läkare 31,0 37,5 37,8 38,8 40,4
Anställlning vid statl. myndighet/kommun/landsting 57,4 69,9 82,1 71,1 69,7

Totalt antal doktorander 110,8 131,5 139,7 131,8 136,9
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ungdomsskolan, men är också öppen för allmänheten. Under 
veckan ges möjlighet att på nära håll möta aktuell forskning 
vid Linköpings universitet. Några av universitetets mest 
framstående forskare föreläser om sitt arbete på ett mer po-
pulärvetenskapligt sätt. 

Efter några års uppehåll har Humanistdagen återuppstått 
i Linköping. Humanistdagen startades 1986 av filosofiska 
fakulteten, som ett Humanistdygn i Tage Danielssons anda. 
2011 lockade dagen cirka 500 besökare. Humanistdagen 
försöker spegla vår samtid i Tage Danielssons humanistiska 
anda, och lyfta frågor som berör oss i vår vardag. En del av 
föreläsningarna spelades in och sändes på UR Samtidens webb 
och i Kunskapskanalen (SVT). Humanistdagen är ett samar-
bete mellan Östgöta Correspondenten, Linköpings kommun, 
Stifts- och landsbiblioteket, samt Östergötlands länsmuseum. 

3. Samverkan med  
utgångspunkt från innovation
I generell mening har samverkansuppgiften alltid utgjort en 
naturlig del av universitetets verksamhet inom utbildning 
och forskning. Öppenheten mot det omgivande samhället 
var tidigt en överlevnadsfråga för Linköpings universitet 
som nyetablerat lärosäte med otillräcklig basfinansiering av 
sin forskningsverksamhet. Universitetet har under åren varit 
framgångsrikt i att erhålla externa bidrag.

Utöver de särskilda frågor rörande samverkansuppgiften 
som återkommande belysts i samband med riksdagens 
forskningspolitiska beslut sedan 1998 och där universitetet 
såväl i tidigare årsredovisningar som i särskilda skrivelser och 
yttranden till regeringen redovisat sin syn, har universitetet 
återkommande understrukit hur samverkansaspekter gör sig 
synliga i varje del av universitetets verksamhet. Universitetets 
strategiska inriktning – sedan 2005 uttryckt i den sk strategi-
kartan – uttrycker väl denna hållning. 

Nedan redovisas kortfattat verksamheten vid innova-
tionskontoret vid Linköpings universitet samt Linköpings 
universitet Holding AB. I sammanhanget kan erinras om vad 
universitetet i särskild redovisning den 1 september 2011 till 
regeringen anfört med avseende på de långsiktiga strategier 
som varit vägledande för innovationskontoret vid LiU och för 
universitetets holdingbolag: 

Utöver vad som årligen redovisats om verksamheten i LiU:s årsredo-
visning har LiU i en rad sammanhang för regeringen rapporterat om 
såväl holdingbolagets verksamhet som LiU:s innovationsstödjande 
arbete i övrigt. En ingående redovisning lämnades 2006 genom 
överlämnandet av LiU:s kommersialiseringsplan till regeringen. 
Året därpå utvecklade LiU sin syn på holdingbolagen i särskilt 
remissvar till regeringen. 
Efter riksdagens beslut i fråga om den 2008/2009 års forskningspo-
litiska proposition har LiU 2009 respektive 2010 redovisat sina stra-
tegier i fråga om etablerandet av ett innovationskontor i samverkan 
med angränsande lärosäten – en satsning som då aviserades skulle 
samordnas med holdingbolagets etablerade verksamheter. Dessa 
redovisningar har sedan legat till grund för regeringens särskilda 
beslut 2010 rörande anslagsmedel för LiU till innovationskontorets 
verksamhet samt bemyndigande till LiU i fråga om överföring av 
kapital till holdingbolaget. Till dessa händelser kan också föras 

riksdagens beslut om införande av tidsbegränsat undantag i lagen 
om offentlig upphandling enligt de sk Tecal-kriterierna.
Universitetsstyrelsens beslut hösten 2010 rörande innovations-
kontoret jämte ägardirektiv till holdingbolaget kom att innebära 
att bolaget med särskilt uppdragsavtal från och med 2011 utför de 
tjänster som inryms i LiU:s innovationskontor och vidare att av 
regeringen anvisade särskilda medel (om 5 mkr) efter genomförd 
statsstödsgranskning överfördes som kapitaltillskott till holding-
bolaget. Denna process är närmare kommenterad i holdingbola-
gets förvaltningsberättelse för 2010. Dessa medel i förening med 
tidigare vinstmedel i bolaget har – för första gången i bolagets 
historia – möjliggjort ett investeringsprogram av betydelse för det 
innovationsstödjande arbetet vid LiU.

Innovationskontor
Förberedelsearbetet vid Linköpings universitet startade redan 
under 2009 och kunde dra stor nytta av det arbete som inletts 
med det av Vinnova finansierade Nyckelaktörsprogrammet. 
Riksdagens och regeringens beslut för Linköpings universitets 
del innebar därmed inte i sig en nystart utan en möjlighet till 
uppväxling och utveckling av en redan etablerad verksamhet 
och där resurstillskotten väsentligen använts till nyanställ-
ningar eller verksamhetsstödjande konsultuppdrag. Univer-
sitetet besutade inför 2010 i avvaktan på regeringens slutliga 
fördelningsbeslut att inrätta en interimistisk organisation för 
innovationskontoret och vars bemanning sedan successivt har 
utökats (från 13 anställda vid ingången av 2010 till 15 anställda 
vid utgången av 2011). Enligt beslut i universitetsstyrelsen skall 
innovationskontoret från och med 2011 drivas inom ramen för 
Linköpings universitet Holding AB (tidigare Universitetshol-
ding i Linköping AB) under varumärket »InnovationskontorEtt 
vid Linköpings universitet«.

Detta innebär att all innovations- och entreprenörsstödjande 
verksamhet vid LiU är samlad i en organisation i gemensamma 
lokaler och med en verksamhet bedriven på universitetets 
campusområden i Linköping och Norrköping. 

Innovationskontorets verksamhet, inom Linköpings univer-
sitet Holding AB, är riktad mot tre kundgrupper. Forskare och 
lärare vid LiU, studenter vid LiU samt Näringsliv & Samhälle 
inom universitetets primära intresseregion. Denna region 
omfattar främst Östergötland, sydvästra Sörmland och norra 
Småland. Verksamheterna baseras på den strategiska inrikt-
ning universitetet beslutat 2010 och benämndes i universite-
tets årsredovisning 2010 som LiU Kontakt (aktiv samverkan 
med regionens företag och organisationer), LiU innovation 
(motiverande och stödjande insatser riktade mot enskilda 
forskares vilja i fråga om nyttiggörande av forskningsresultat) 
samt VentureZone (stödjande av studenters innovationer och 
entreprenörskap).

Gentemot forskare och lärare vid LiU arbetar innova-
tionskontoret 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 akademiska sammanhangen och nyttiggörs i 
samhället, såväl genom publicering i vid mening, som kom-
mersialisering. Det måste betonas att merparten av kommer-
sialisering av forskningens resultat och dess kunskap sker till 
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befintligt privat och offentligt näringsliv. Endast 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 före-
tagsinkubatorn LEAD och de två teknikparkerna i Norrköping 
respektive Linköping. Innovationskontoret fördelar ungefär 
en tredjedel av sina resurser, personella och finansiella, på 
denna verksamhet.

Innovationskontoret arbetar också aktivt och campusnära 
med att inspirera och stödja entreprenöriella studenter. Att 
bibringa kunskap om karriärvägar som bygger på entrepre-
nörskap, som alternativ till traditionella anställningsformer, är 
en viktig uppgift, inte minst vad gäller områden som normalt 
inte ses som entreprenöriellt betydelsefulla (t ex vårdyrkesom-
rådet). En aktivitet som rönt stor framgång under senare år 
är »Sommarmatchen«. I denna satsning möts studenter och 
forskare i en mycket innovativ form. Idéer sprungna ur forsk-
ningens 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. 

Linköpings universitet har en betydelsefull roll i det regio-
nala 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 funk-
tion är en hörnsten i universitetets strategikarta och har 
varit avgörande för universitetets engagemang kring såväl 
innovationskontorets etablering och utveckling som i fråga 
om holdingbolagets satsning på företagsinkubatorn LEAD.

 Innovationskontoret 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.

Det framgår i en oberoende utredning gjord av Företagarna 

i mars 2011, kallad »Småföretagen + högskolan = en outnyttjad 
potential?«, att Östergötland som region är ledande i »samver-
kan« i landet. Det är mycket troligt att LiU Kontakt bidragit till 
dessa glädjande resultat. Även Sörmland, där verksamheten 
också bedrivs, placerade sig i tätposition.

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 InnovationskontorEtt gäller att 
nyttiggörande av kunskap från forskare, lärare och studenter 
i högre grad kommer samhället till gagn.

Uppdragsavtalet LiU – LiU Holding reglerar att man skall:

driva och utveckla InnovationskontorEtt,
driva Nyckelaktörsprogrammet vid LiU,
driva och utveckla LEAD,
driva och utveckla försäljningen av tjänster baserade på 
kunskap från LiU genom Spetsa,
driva och utveckla Forskarpatent,
biträda LiU i arbetet med Vimmerby-projekten,
företräda LiU i intressebolag, bl a Marknadsbolaget i Fjärde 
Storstadsregionen, Cleantech Östergötland, Santa Ann 
Research Institute, Hälsans Nya Verktyg och Growlink,
driva och bevaka innovations och nyttiggörandefrågor på 
nationell nivå,
bedöma och investera i bolag baserade på kunskap från LiU.

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 – räknat fr o m 2012 – över en 
femårsperiod minst avkastar stadsskuldsränta plus 2 procent-

FIG 3.1: Verksamheten vid InnovationskontorEtt under 2011.
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enheter på avsatt investeringskapital om 5,4 mkr.
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,
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. Samarbetet 
med Linköpings och Norrköpings kommuner är fokuserat 
och har fungerat mycket väl under året. Flera nya initiativ 
inom området har tagits och kommer att realiseras under 
2012. Övriga regionala insatser sker främst inom ramen för 
samarbetsorganisationen Growlink.

På nationell nivå sker uppstart av projekt med Umeå 
universitet inom ramen för det bilaterala samarbetsavtalet 
mellan lärosätena. Vidare har under året den informella 
samarbetsstrukturen för innovationskontor, IK-klubben, 
gått samman med FUHS, Föreningen för Universitetens 
Holdingbolag i Sverige. Då många frågor, aktiviteter och inte 
minst personer varit parallella i dessa två strukturer, är detta 
ett effektiviseringssteg. 

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.

I samband med formeringen av de nationella innovations-
kontoren inleddes ett samarbete mellan LiU, Karlstad univer-

sitet, Örebro universitet, Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet, 
Mälardalens högskola och Umeå universitet. Detta samarbete 
har under 2011 varit vilande främst då formeringen av Inno-
vationskontoret Fyrklövern (Karlstad universitet, Örebro uni-
versitet, Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet) varit prioriterat.

Verksamheten vid innovationskontoret 2011  
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. Utöver det direkta 
resultatet av innovationsprocessen (se figur 3.1 på föregående 
sida), har under 2011 cirka trehundra forskningsavtal med 
externa intressenter granskats och getts stöd utifrån ett im-
materialrättsligt perspektiv (intellectual property rights eller 
IPR-perspektiv). Det kan här inte nog understrykas vilken 
betydelse de allmänna villkoren för forskningsfinansiering har 
vad gäller på vilka sätt nyttiggörande av forskningsresultat sker 
och hur innovationsmöjligheter tas om hand. 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. 

Baserad på enkätsvar och redovisning av bisysslor kan en 
kvalificerad uppskattning göras av antalet registrerade företag 
och årliga patentärenden vid universitetet. 17,6 % av forskande 
och undervisande personal vid LiU (exkl. forskarstuderande) 
uppger att de äger eller är delägare i en registrerad verksamhet.

FIG 3.2: Nyttiggörande/målgrupp vid InnovationskontorEtt.
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Statliga medel för innovationskontor och holdingbolag har 
tilldelats Linköpings universitet med 5 mkr för 2009 (kapital-
tillskott holdingbolag), 12 mkr för 2010 (innovationskontor) och 
6 mkr för 2011 (innovationskontor). Samtliga medel är överförda 
från LiU till LiU Holding i enlighet med uppdragsavtalet. 

12 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 fo-
kuserats på aktiviteter kring nyttiggörande av forskare och 
studenters idéer och resultat. Dessutom fortsätter Innovations-
kontorEtt den mycket aktiva uppsökande kontaktverksamhet 
i regionen som LiU bedrivit sedan tiotalet år. LiU Kontakt är 
därmed en viktig resurs för att förmedla kunskap och behov 
mellan universitetet och det omgivande samhället.

Figur 3.2 visar fördelningen nyttiggörande per målgrupp 
2011. En påbörjad relativ förstärkning av aktiviteter mot fors-
kare har pågått sedan 2009 och fortsätter även under 2012.

Linköpings universitet Holding AB
Bolaget bytte under året namn till Linköpings universitet 
Holding AB. Förutom innovationskontoret enligt ovan om-
fattar koncernen också bland annat de helägda dotterbolagen 
LEAD (företagsinkubator med verksamhet i Linköping och 
Norrköping), Spetsa AB, Forskarpatent i Linköping AB samt 
intressebolag.

Företagsinkubatorn LEAD AB har under året fokuserat 
på ett ökat inflöde. Detta har varit framgångsrikt och vid 
utgången av året har 27 bolag inkuberats i Norrköping och 
Linköping. Året kan också karaktäriseras av att såväl bolag i 
inkubatorn, som dess alumner, varit mycket framgångsrika 
med att attrahera externt tillväxtkapital. Detta i kombination 
med flera utmärkelser och vunna affärskontrakt gör att 2011 
varit det framgångsrikaste året hittills i bolagets tioåriga his-
toria. LEAD har slutligen genom Innovationsbron AB erhållit 

maximal utdelning ur det nya inkubatorsprogrammet BIG 
som introducerades under våren 2011.

Den kontinuerliga uppföljningen visar på dramatiska för-
ändringar under perioden 2006–2010. Inkubatorbolagen har 
gått från 30 till 200 mkr i ackumulerad omsättning. Antalet 
anställda från 90 till drygt 250 (se figur 3.3). Slutligen har ef-
fektiviteten i inkubatorprocessen ökats kontinuerligt och det 
sk RoI-talet är nu över 5, dvs en satsad skattekrona i LEAD ger 
över 5 kronor i retur i form av bolags- och löneskatter.

Spetsa AB fokuserar på att förmedla uppdrag till forskare 
och lärare vid LiU, till exempel uppdrag och aktiviteter som 
utförs under gällande bisyssloavtal. Verksamheten omsatte 
under 2011 1,5 mkr och med ett beräknat nollresultat. För 
bolagets fortsatta utveckling krävs en utökad personalinsats. 

Forskarpatent har under året omprövat sin patentportfölj. Ett 
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FIG 3.3: Antal anställda i inkubatorsföretag och före detta inkuba-
torsföretag 2006–2010.

TAB 3.4 RESULTATREDOVISNING FÖR LINKÖPINGS UNIVERISTET HOLDING AB (tkr)

2011 2010 2009 2008 2007
 

Koncernen

Nettoomslutning tkr 26 809 8 560 9 233 10 595 32 701
Resultat efter finansiella poster tkr -737 -855 -3 851 8 216 4 269
Balansomslutning tkr 34 866 19 718 20 440 24 531 24 434
Antal anställda st 19 7 9 9 59
Soliditet % 55 75 77 81 49
Avkastning på totalt kapital % neg neg neg 33,6 17,5
Avkastning på eget kapital % neg neg neg 41,2 35,4

Moderbolaget

Nettoomslutning tkr 23 524 6 416 4 674 1 214 3 869
Resultat efter finansiella poster tkr -412 -1 266 -3 871 10 758 165
Balansräkning tkr 32 055 17 601 17 272 20 915 12 772
Antal anställda st 13 1 1 1 1

Preliminära siffror för 2011.

 

Resultatkrav enligt uppdragsavtal

Genomsnittlig avkastning på totalt kapital, koncernen. Period 2007–2011 6,1 %
Jämförelsetal; genomsnittlig statslåneränta för senaste 5 åren +2% 5,3 %
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patent har avvecklats, samtidigt som en större patentsatsning 
görs inom området för regenerativ medicin. Vid utgången av 
2011 har Forskarpatent sammanlagt fyra patent/patentgrupper.

Intressebolag utgörs av bolag där LiU genom delägarskap 
valt att vara aktivt. Bland dessa med mer omfattande verksam-
het kan nämnas Marknadsbolaget i fjärde storstadsregionen, 
Cleantech Östergötland och Santa Anna Research Institute. Det 
särskilda investeringsprogrammet som påbörjades 2009/2010 
har per utgången av 2011 resulterat i delägarskap eller förhand-
lingar om delägarskap i sammanlagt 11 nystartbolag.

I tabell 3.4 på föregående sida ges en kortfattad resultatredi-
visning för Linköpings universitet Holding AB. Resultat 2011 
för koncernens aktiebolag presenteras i separata verksam-
hetsberättelser. 

Efter en period av ett tioårigt ägande såldes det helägda 
dotterbolaget SKILL i början av 2008. Bolaget bedrev främst 
konsult- och rekryteringsverksamhet med studenter från 
universitetet. Till följd av försäljningen minskade nettoomslut-
ningen kraftigt 2008. Vid ingången av 2011 överfördes LiU:s 
verksamhet rörande innovationskontor inklusive personal till 
LiU Holding, med åtföljande kraftigt ökande nettoomslutning 
för verksamhetsåret som följd.
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4. Kvalitetsarbete

ETT FRAMGÅNGSRIKT KVALITETSARBETE förutsätter att kvalitets-
tänkandet är en integrerad del av universitetets kontinuerliga 
arbete och bedrivs systematiskt på alla nivåer. Linköpings 
universitet har fastslagit att det systematiska kvalitetsarbetet 
har stor betydelse för att värna kvaliteten i universitetets 
verksamhet. LiU:s kvalitetsutvecklingsprogram för utbildning 
beskriver det befintliga kvalitetsarbetet samt anger inrikt-
ningen på arbetet. Kvalitetsarbetet bedrivs genom rektors 
ledningsråd som följer upp att fastställda initiativ genomförs 
och identifierar områden där kvalitetsarbetet bör förstärkas. 
Kvalitetsutvecklingsprogrammet har genomgått en revidering 
i december 2011. Exempel på initiativ är arbetet med system 
för att värdera pedagogiska meriter samt uppbyggnaden av 
språkverkstäder på engelska vid Campus Valla och Campus 
Norrköping.

Det löpande kvalitetsarbetet innefattar att ständigt utvärdera 
och utveckla de frågor/frågeområden som tas upp i studen-
ternas kursvärderingar. LiU har beslutat att samtliga kurser 
inom grundutbildningen och på alla fakulteter vid kursens slut 
skall värderas med hjälp av det elektroniska kursvärderings-
systemet KURT. Frågorna som studenterna skall besvara är 
ställda utifrån olika nivåer. Rektorsfrågor och fakultetsfrågor 
skall alltid skickas ut efter varje kurs. Systemet kan också 
användas för frågor på kursnivå. 

Tillämpningen på program- och kursnivå varierar mellan 
fakulteterna beroende på vilka andra utvärderingssystem som 
används. Kritik har riktats mot systemet då utformningen inte 
alltid är anpassad till programmets och kursens struktur och 
form. Utbildningarna inom universitetet har en stor bredd 
och variation. Vissa kurser pågår under ett fåtal veckor medan 
andra kurser täcker flera terminer och pedagogiken varierar 
mellan kurserna. Mot bakgrund härav har LiU uppdragit till 
en fakultetsövergripande grupp att tillsammans med student-
företrädare förutsättningslöst ta fram en kravspecifikation till 
ett universitetsövergripande kursvärderingssystem som på ett 
bättre sätt än det nuvarande uppfyller fakulteternas olika behov.

1. Kvalitetsarbete med utgångspunkt i  
HSV:s kvalitetssystem
I december 2010 fastställdes Högskoleverkets system för kvali-
tetsutvärdering som gäller för 2011–2014. Utgångspunkten är 
att utvärdera utbildningarnas resultat och att utbildningarna 
skall utvärderas utifrån hur väl de når kraven i högskolelagen 
och examensbeskrivningarna. Ett intensivt arbete har bedri-
vits inom universitetet i syfte att sprida kunskap om de krav 
och kvalitetskriterier som HSV fastställt. I februari inbjöds 

prefekter, dekaner, utbildningsansvariga med flera till infor-
mations- och diskussionsmöten med god anslutning i både 
Linköping och Norrköping.

Beredningsgruppen för kvalitet i grundutbildningen 
(prodekaner för utbildning, studenter m fl) under ledning av 
prorektor har diskuterat och tolkat den tillämpning av systemet 
som HSV genomför och dragit slutsatser om anpassning till 
de nya kvalitetskriterierna. Utbytet av erfarenheter mellan 
fakulteterna har varit särskilt värdefullt då systemet sjösätts 
för första gången. Tyvärr är erfarenheten från omgång 1 och 
2 att systemet inte är likvärdigt, och att grunderna för bedöm-
ning varierar påtagligt. Examensarbeten och självvärderingar 
har lämnats in och ett antal platsbesök har genomförts. Något 
utfall från HSV finns ännu inte.

2. Eget kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete inom grundutbildningen
Nedan ges exempel på det egna kvalitetsarbete som Linköpings 
universitetet driver inom grundutbildningen. Mycket utgår från 
fakulteternas arbete med att utveckla de olika utbildningarna. 
Även åtgärder som genomförts med anledning av Högskole-
verkets kvalitetsutvärderingar och den så kallade NSI-enkäten 
som genomfördes 2010 redovisas. Nöjd Student Index, eller 
NSI, är en enkätundersökning som ställs till alla studenter 
inom LiU:s grundutbildning. 

FILOSOFISKA FAKULTETEN. Fakultetsstyrelsen beslutade att även 
för 2011 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 2011 har totalt 12 av fakultetens huvudområden samt 
en yrkesexamen (Psykologexamen) varit föremål för HSV:s 
kvalitetsutvärdering. Fakulteten har under året utvecklat ett 
system för att framställa samt internt kvalitetssäkra de själv-
värderingar som lämnas till HSV för bedömning. (Dessa 
utvärderingar är ännu inte rapporterade.)

Det arbete som 2009 initierades för att arbeta fram en 
uppföljningsmodell för examensmål, lärandemål och exa-
mination och vilken 2010 resulterade i en hanteringsordning 
avseende granskning av och jämförelse mellan examensmål 
och lärandemål har under 2011 fullföljts. Programansvariga/
studierektorer har till fakulteten inkommit med samman-
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ställningar över analyser avseende hur lärandemål relaterar 
till examensmål. Detta underlag har också kommit att utgöra 
en central utgångspunkt vid framställande av självvärderingar 
i HSV:s kvalitetsutvärderingar.

Generella rekommendationer för kursanvisningar samt 
specifika rekommendationer för kursanvisningar gällande 
självständiga arbeten har utarbetats under året. 

Det arbete som 2010 inleddes avseende handlingsplaner 
med anledning av NSI 2010 har under 2011 intensifierats. I 
handlingsplanen prioriterades tre områden, nämligen tydlig-
het, återkoppling samt studentinflytande. Omfattande arbete 
har genomförts inom program/huvudområden för att utveckla 
och förbättra arbetet inom dessa. På fakultetsnivå har bland 
annat har två olika fördjupningsprojekt genomförts avseende 
studentinflytande samt återkoppling. 

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. Tydliga 
beställningar som på ett mer finmaskigt sätt preciserar pro-
grammens mål och innehåll – t ex vad gäller lärarkompetens, 
kursledning, studentmedverkan, utvärdering – har gjorts. 
Dessa beställningar bidrar till att tydliggöra utbildningarnas 
mål och kommer att ligga till grund för en fortlöpande kvali-
tetsuppföljning 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 dokument 
som beställningsdokument och progressionsdokument. Den 
muntliga kommunikationen 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 och 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.

I och med lärarutbildningsreformen så är yrkeslärare 
numera en egen utbildning och LU-90 byter namn till Kom-
pletterande pedagogisk utbildning (KPU). Förordningen som 
reglerar KPU kom i maj och arbetet pågår med att utveckla 
kurserna för KPU. Särskilt fokus har lagts på examensarbete, 
examination, ämnesdidaktik/yrkesdidaktik och skillnaden 
grundläggande och avancerad nivå i kurserna. 

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. Under 2011 
har utbildningen förberetts för sk »blended learning«, vilket 
kommer att starta ht 2011. 

Enligt propositionen »Bäst i klassen – en ny lärarutbild-
ning« (2009/10:89) skall folkhögskollärarprogrammet utredas 
i särskild ordning. Fram till dess besked ges fortgår arbetet med 
att revidera kursplaner och utbildningsplanen. Programmet 
har under året utrett hur många av deras studenter, som kan 
komma ifråga för att komplettera så att de även kan få ut en 
ämneslärarexamen.

Speciallärarprogrammet har utökat med ytterligare en 
specialisering. Sedan ht 2011 kan studenter även läsa specia-
lisering mot utvecklingsstörning förutom de två tidigare mot 
matematikinlärning och språkinlärning. Programmet Outdoor 
and Environmental Education and Outdoor Life har arbetat 
med att skriva om och modernisera sin utbildningsplan. Sats-
ningar på examensarbetena har gjorts för att stärka kvaliteten. 

För de yrkesprogram som erbjuds följs respektive exa-
mensbeskrivning vilket styr kursernas nivåplacering. Den 
alumnienkät som tagits fram av lärarkonventet och sänts till 
LiU:s läraralumner som tog examen 2008/09, visar att 97 % av 
dessa har någon form av anställning och 95 % av dem arbetar 
helt eller till större del med det de är utbildade för.

HÄLSOUNIVERSITETET. Under 2011 har Hälsouniversitetet fort-
satt arbetet utifrån NSI-handlingsplanen 2010 med fokus på 
lokaler, verksamhetsförlagd utbildning och det pedagogiska 
arbetet. Omfattande arbete har utförts vad gäller tillgången 
på exempelvis basgruppsrum och studentkök. Inom projek-
tet »Framtidens US« har fakulteten ytterligare möjlighet att 
planera för undervisnings- och studentytor. 

Under 2011 har ett intensivt arbete vad gäller verksamhets-
förlagd utbildning påbörjats. Arbetet har bland annat inneburit 
att säkerställa och inventera avtal samt att upprätta en HU-
övergripande plan för VFU. Arbetet har även inneburit att verka 
för att VFU-handledare ges möjlighet till kompetensutveckling 
och handledarutbildning. 

Hälsouniversitetet har också arbetat med att betona det 
problembaserade lärandet (PBL) för nya studenter och att ta 
fram nya patientscenarion för att stimulera PBL. I syfte att 
stärka det interprofessionella lärandet har en för HU gemen-
sam kursplanetext för integrerade moment, HEL 1 och HEL 
2 beslutats. Vad gäller kompetensutveckling för lärare så har 
Pedagogiskt centrums seminarieserie under 2011 bland annat 
behandlat PBL, examinationer och återkoppling i basgrupps-
arbete. Utbildning för VFU-handledare har även genomförts. 

Under 2011 har tre av fakultetens ämnesområden varit 
föremål för HSV:s kvalitetsutvärdering. En hanteringsord-
ning avseende arbetet med självvärderingarna har arbetats 
fram. Inför kvalitetsutvärderingen har en granskning av och 
jämförelse mellan examensmål och lärandemål genomförts.

TEKNISKA HÖGSKOLAN. Arbetet med kvalitet är en ständigt 
pågående process. Som ett led i detta kommer det samlade 
kvalitetsarbetet vid Tekniska högskolan att vidareutvecklas 
i form av en bättre systematik både av genomförande och av 
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uppföljning. Att skapa en bättre transparens av det samlade 
kvalitetsarbetet är ett viktigt mål. Ansvarsförhållande, tidplaner 
för genomförandet av olika komponenter tillika resultat och 
åtgärdsplaner ska på ett tydligare sätt presenteras för både 
medarbetare och studenter. Ett exempel är det påbörjade 
arbetet med att ta fram en ny alumnienkät som kommer att 
genomföras 2012. Den senaste enkäten genomfördes 2005. 
Fortsättningsvis kommer alumnienkäten att genomföras 
systematiskt vartannat år. Resultaten av enkäterna kommer 
på ett mer konkret att sätt användas för vidareutveckling av 
utbildningsprogrammen. 

Tekniska högskolan arbetar sedan flera år med ett eget 
ramverk för att kvalitetssäkra sina utbildningar. Arbetet 
grundar sig på det internationella initiativet CDIO (Conceive/
Design/Implement/Operate) och som bland annat innehåller 
en struktur för att uttrycka utbildningsmål och progression 
speciellt anpassad för ingenjörsutbildningar. Kursplaner och 
utbildningsplaner, speciellt vad avser programmål, utformas 
sedan tidigare enligt dessa principer och under 2011 har 
arbetet med att systematisera kopplingen mellan kursmål 
och programmål i form av kursvisa matriser som beskriver 
progression och examination inom utbildningarna fortsatt. 
Matriserna aggregeras sedan till programnivå för att verifiera 
att det samlade utbudet av kurser verkligen motsvarar pro-
grammålen för utbildningen samt att samtliga programmål 
examineras. Att kunna belägga måluppfyllelsen av de nationella 
examensmålen är speciellt viktigt i samband med de förestå-
ende utbildningsgranskningarna av Högskoleverket 2012.

Kvalitetsarbete inom utbildning på forskarnivå
En webbaserad enkät (NDI, Nöjd Doktorand Index) riktades till 
samtliga studerande på forskarnivå, som hade en inrapporterad 
aktivitet om minst 1 % under vårterminen 2010. Innehållet i 
enkäten, som omfattade frågor om bland annat rekrytering 
och förväntningar, handledning, fysisk och social arbetsmiljö, 
är jämförbart med 2008 års enkät. En tidigare enkät, 2004, 
redovisades i en rapportform som inte är direkt jämförbar med 
dessa. Svarsfrekvensen 2010 (70 %) var högre än 2008 (58 %) 
och resultaten är genomgående mer positiva 2010. 

Av de svarande anser 67 % att utbildningen i sin helhet är 
bra eller mycket bra 2010, en ökning med 6 procentenheter 
från 2008. Det sammanfattande omdömet om handledningen 
ligger även det på samma nivå (68 % bra/mycket bra) och har 
för alla fakulteter ökat. Viss spridning finns mellan institu-
tioner och fakulteter. 

I likhet med arbetet med NDI 2008 gavs institutioner och 
fakulteternas forskarutbildningsnämnder i uppdrag att utifrån 
sina egna enkätresultat identifiera vilka förbättringar som är 
angelägna. De åtgärder som genomfördes efter enkäten 2008 
har gett resultat i form av mer positiva omdömen i enkäten 2010. 

De områden där man fortsatt ser möjlighet till förbättringar 
rör rekrytering och introduktion av nya forskarstuderande, 
ökad tydlighet om vad som förväntas i handledningssituatio-
nen samt stöd till de forskarstuderande som undervisar. De 
individuella studieplanerna kan utvecklas till mer levande 
dokument för planering och uppföljning. Även fler kurser och 
seminarier efterfrågas. Andelen som upplever negativ stress, 
och andelen som känner ensamhet i sin forskarutbildning 

har minskat från 2008 till 2010 men det är ändå ungefär en 
tredjedel som anger detta som problem. Flera institutioner ger 
stöd till aktiviteter i interna doktorandnätverk/råd som ett led 
i att förbättra situationen.

De som besvarat det engelskspråkiga formuläret är något 
mindre nöjda totalt sett än de som svarade på det svenska, men 
det är svårt att med ledning av svaren i de olika frågeområdena 
kunna förklara den lägre graden av nöjdhet.

FILOSOFISKA FAKULTETEN. Att säkerställa att utbildningen på 
forskarnivå bedrivs med högsta tänkbara kvalitet ingår i fors-
karutbildningsnämndens handlingsplan. Utöver strategiskt 
arbete för att uppnå och utveckla denna, sker detta även i 
nämndens löpande arbete såsom vid utseende av betygsnämnd 
och fakultetsopponent i samband med disputation, genom 
uppföljning av större avvikelser i de individuella studiepla-
nerna, samt genom den av rektor initierade uppföljningen av 
resultatet i doktorandenkäten (NDI). Utöver detta diskuteras 
kvalitetsfrågor i samband med olika former av forum som 
exempelvis vid årets doktoranddag (under 2011 på temat exa-
mensmål), handledarkurser och i kursen i karriärplanering 
för doktorander. 

Under året har fakultetsstyrelsen fattat beslut om att inrätta 
den modell för kvalitetssäkring av fakultetens forskarutbild-
ningar som forskarutbildningsnämnden har arbetat fram. 
I denna modell för kvalitetssäkring ingår fyra delmoment. 
Utöver de sedan tidigare tillämpade delarna, uppföljning av 
doktorandenkät och årlig uppföljning av de individuella studie-
planerna, ingår en kvalitativ självvärdering kring frågor som 
exempelvis antagning, kursutbud, handledning, samverkan 
och eget kvalitetsarbete. I kvalitetssäkringen ingår även en 
årlig kvantitativ beskrivning av antagnings- och söksiffror, 
genomströmning, aktivitetsgrad, finansiering, etc.

UTBILDNINGSVETENSKAP. Området utbildningsvetenskap bedriver 
ett aktivt kvalitetsarbete inom utbildningen på forskarnivå. 
Detta sker i huvudsak i tre olika sammanhang:

 Områdesledningen för årligen samtal med de forsknings-
miljöer som hör till området. Under dessa samtal är dokto-
randens situation en naturlig del i de frågor som exempelvis 
berör publiceringsstrategier, internationalisering och centrala 
framtidsfrågor. Även frågor rörande genomströmning i forskar-
utbildningen är viktiga för att belysa doktorandens situation. 

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden tar löpande 
upp aktuella frågor som rör forskarutbildningen. Det kan röra 
sig om planering av en doktoranddag, doktoranders villkor för 
medverkan i nämnder, en löpande kvalitetsdialog, diskussion 
kring villkor för avvikelser från individuella studieplaner, etc. 

Med anledning av den universitetsgemensamma NDI-
enkäten har området, efter rektors beslut, gjort en samman-
ställning av de insatser som sker på institutioner som bedriver 
forskarutbildning inom området samt områdets insatser som 
ska lägga en grund för det kommande arbetet med NDI. 

Utöver detta följer området den nationella diskussion som 
förs kring Högskoleverkets kommande utvärdering av forskar-
utbildning, och sprider och diskuterar den information som 
görs tillgänglig i denna fråga.
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HÄLSOUNIVERSITETET. Vid Hälsouniversitetet har kvalitetsarbetet 
inom utbildning på forskarnivå bedrivits på flera olika sätt:

Under 2011 har arbetet med att genomföra åtgärder som 
relaterar till NDI-undersökningen 2010 pågått. Svarsfrekvensen 
för HU var högre 2010 än vid den tidigare undersökningen 
2008, och fördelningen mellan män och kvinnor var jämn 
för respektive år. Det sammanfattande betyget doktoranderna 
vid HU gav sin forskarutbildning är något mer positiv 2010 
jämfört med mätningen 2008. Doktoranderna är överlag 
nöjda med utbildningen, men det finns ändå vissa områden 
att arbeta vidare med, vilket gjorts under det gångna året. Var 
och en av HU:s tre institutioner har skrivit en handlingsplan, 
med åtgärder för att förbättra utbildningen. Gemensamt för 
institutionerna är satsningar på mottagning och information 
för nyantagna doktorander och att hitta bättre strukturer för 
handledning. Under våren 2012 kommer en slutrapport att 
skrivas, för att under hösten genomföra den fjärde omgången 
av NDI-undersökningen.

Hälsouniversitetet har tillsammans med medicinska 
fakulteter vid andra lärosäten, deltagit i en alumnienkät som 
ska undersöka anställningsbarheten för forskarstuderande. 
Enkäten skickas ut till doktorander som har tagit examen 
under läsåret 2003/2004 samt 2007/2008. Svaret beräknas 
publiceras januari 2012.

Till samtliga forskarutbildningskurser som ges vid HU 
måste det finnas en fastställd kursplan. Kursplanen granskas 
av en kursplanegrupp, där vice ordförande i forsknings- och 
forskarutbildningsnämnden (FUN) är ordförande. Om det 
finns synpunkter på kursplanen går den åter till författaren för 
revidering. Kursplanen fastställs sedan på sammanträde med 
FUN. För att kursansvarig ska erhålla ersättning från FUN 
efter genomförd kurs, krävs det att kursansvarig lämnar in 
kursutvärdering, deltagarförteckning och fastställd kursplan 
till nämnden.

Arbetet med att implementera den sk »doktorandportalen« 
har pågått under året. Denna beräknas att tas i bruk för Häl-
souniversitetets doktorander till höstterminen 2012.

Under hösten 2011 inleddes även ett arbete för att revidera 
regelverket för utbildning på forskarnivå.

TEKNISKA HÖGSKOLAN. Kvalitetsfrågor är ett återkommande tema 
vid forskarutbildningsnämnden sammanträden, och vid de 
möten som regelbundet hålls med forskarstudierektorerna. 
Kvalitetshöjande åtgärder som rör det praktiska genomförandet 
av forskarutbildningen har identifierats med ledning av utfallet 
i NDI 2010 och redovisas i handlingsplaner från de berörda 
institutionerna. Introduktion och information på institutio-
nen, stöd till doktorandnätverk och speciella doktoranddagar, 
diskussion kring kursutbud med ökade satsningar på såväl 
fördjupande som ämnesgripande kurser, samt stöd till un-
dervisande doktorander hör till de återkommande åtgärderna. 

Tillgång till handledning i tillräcklig omfattning, och 
vid tidpunkter då avhandlingsarbetet kräver detta, är central 
för att studierna ska bedrivas med framgång och på utsatt 
nominell tid. Diskussioner om vad handledning innebär för 
såväl handledare som doktorand har tagits upp vid flertalet 
institutioner. Frågor som diskuterats är bland annat förvänt-
ningar på handledningens innehåll och form, tydliggörande 

av delmål och ansvar. Institutionerna har även, med hänsyn 
taget till de behov som finns lokalt, tagit initiativ till att utveckla 
de individuella studieplanerna till såväl den gemensamma 
formen som till innehållet för de individuella doktoranderna. 
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5. Hållbar utveckling

EN HÅLLBAR UTVECKLING innefattar en ekologisk, social och 
ekonomisk 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. Linköpings 
universitet har gjort sig känt som föregångare inom området 
genom en lång tradition av tvärvetenskaplig och tematisk forsk-
ning och problembaserat lärande. Universitetet är också del 
av en region med långt drivet miljöarbete. Detta tillsammans 
med de ansträngningar som görs via miljöledningsarbete och 
SAMS (Samverkansorganisation med Landstinget i Östergöt-
land kring Arbetsmiljö-, Miljö- och Säkerhetsfrågor) bidrar 
till att universitetets campusområden väl kvalificerar sig för 
beskrivningen »Sustainable Campus« (»Hållbart Campus«).

Arbetet för hållbara campus resulterade i att Linköpings 
universitet blev högst rankat av 200 universitet i International 
Student Barometer Entry Wave 2010 avseende »eco-friendly 
attitude«. Under 2011 deltog universitetet i den internationella 
UI Green Metric World University Ranking och kom på en 
femteplats av 178 deltagande universitet. Några av åtgärderna 
som lett till den höga rankingen för hållbara campus är arbetet 
med energi- och klimatfrågor, avfallshantering, gratis campus-
buss mellan de tre campusområdena, ekologiskt och rättvise-
märkt kaffe i automater och på caféer. Flertalet framgångsrika 
forskningsavdelningar samt utbudet av utbildningsprogram 
och kurser med miljö- och hållbarhetsfokus har också varit 
avgörande för de höga rankingarna. 

En stor del av universitetets miljöpåverkan bestäms av de 
tekniska system för värme och kyla som LiU är en del av, av 
hyresvärdarnas miljöarbete och av kommunikationerna till och 
från våra campus. Linköpings universitet är del av ett klimatan-
passat och energieffektivt system för fjärrvärme och fjärrkyla 
producerad i kraftvärmeverk med hög andel förnybart material. 
Universitetets hyresvärdar har i många år bedrivit arbete med 
att energieffektivisera byggnaderna universitetet förhyr. Till 
och från campusområdena kan man resa med biogasbussar 
eller spårvagnar med mycket låg klimatpåverkan eller lätt ta 
sig med cykel. Mellan områdena går även universitetets egen 

campusbuss som är gratis för studenter. Antalet resenärer har 
ökat sedan campusbussarna infördes i början av 2000-talet. 
I tabell 5.1 redovisas antal resenärer och antal körda turer för 
2009, 2010 och 2011.

LiU har en stor påverkan på samhället, dels genom den 
grundutbildning och den forskning som bedrivs och dels 
som en stor regional arbetsgivare. Kunskapen som sprids och 
skapas har möjlighet att bidra till ett mer hållbart samhälle. 
Vid Linköpings universitet finns flera utbildningsprogram, 
kurser och forskargrupper med fokus på en hållbar utveckling.

1. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Vid universitetet finns utbildningar på såväl grundläggande 
som avancerad nivå med direkt eller indirekt inriktning mot 
hållbar utveckling och miljöfrågor. Utbildningarna spänner 
över ett brett område, från nationell och internationell policy, 
över biologi, kemi och fysik, till affärsmöjligheter och entre-
prenörskap med hållbar utveckling som grundtema. 

Tekniska fakulteten ansvarar för civilingenjörsprogram-
met Energi – Miljö – Management samt masterprogrammen 
Ecology and the Environment och Energy and Environmental 
Engineering. Ett drygt trettiotal kurser erbjuds också som be-
handlar någon eller några av de tre dimensionerna (ekologisk, 
social eller ekonomisk) av hållbar utveckling. Som exempel 
kan nämnas Miljöanpassning av produkter, Hållbara logistik-
system, Uthålliga energisystem. 

Filosofiska fakulteten ansvarar för Miljövetarprogrammet 
samt för masterprogrammet Science for Sustainable Develop-
ment med stark miljöanknytning. 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.TAB 5.1 ANTAL RESENÄRER OCH KÖRDA TURER  

MED CAMPUSBUSSARNA 2009–2011

2009 2010 2011
 

Antal resenärer 256 000 280 000 275 000

Antal körda turer 7 312 7 510 7 581
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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 LiU
Vid ett flertal forskningsavdelningar och forskningscentra 
bedrivs miljörelaterad forskning. Nedan nämns de största 
avdelningarna och centra:

Centrum för klimatstrategisk forskning (CSPR), Institutio-
nen för Tema, bedriver tvärvetenskaplig klimatforskning 
inom fyra områden: Anpassning och sårbarhet, Klimatpo-
litik och hållbar utveckling, Markanvändning och energi 
samt Kunskap och kommunikation. Forskare från Tema 
V och SMHI har tillsammans fått anslag på totalt 18 mkr 
från Formas, SIDA och Vetenskapsrådet för projekt som 
kommer att bedrivas som en del av CSPR:s verksamhet. 
CSPR är sedan 2011 partner i NORD-STAR (Nordic Strategic 
Adaptation Research) som blivit utsett till excellenscentrum 
inom det nordiska toppforskningsinitiativet. En delegation 
av 10 forskare var på plats under FN:s klimatförhandlingar 
i Sydafrika med monter, enkätstudie, seminarium och 
paneldebatt där säkerhet, sårbarhet och anpassning till 
klimatförändringarna stod i fokus.
Avdelningen för industriell miljöteknik, Institutionen för 
ekonomisk och industriell utveckling (IEI), bedriver tvär-
vetenskaplig miljöforskning utifrån ett systemperspektiv 
kring produkter, tjänster, organisationer och tekniska sys-
tem. Ett tioårigt samarbetsprojekt med Tekniska Verken i 
Linköping finansierar bland annat en professor i industriell 
ekologi. Under 2011 har ett anslag på 3 mkr under tre år 
från Formas beviljats för forskning kring metallåtervinning 
av ur bruk tagna kablar. Forskarutbildning bedrivs inom 
Miljösystemanalys och miljöledning och avdelningen har 
under året haft tio doktorander.
Tema Vatten i natur och samhälle, Institutionen för Tema, 
är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som bedriver miljö-
forskning och utbildning inom kompetensområdena miljö-
föroreningar, klimatförändringar samt resurser för hållbar 
utveckling. Under 2011 har forskningsanslag beviljats från 
bland annat Vetenskapsrådet och Formas (10 mkr vardera), 
SIDA samt från Wallenbergstiftelserna (8 mkr) för inköp 
av en infraröd kamera för kartläggning av växthusgaser. 
Tema Vatten har under 2011 varit värd för nationella och 
internationella gästforskare som stannat kortare (en månad) 
eller längre (upp till sex månader) perioder. 
Vid Tema Teknik och social förändring, Institutionen för 
Tema, bedrivs tvärvetenskaplig forskning och utbildning 
kring hur människor skapar och använder teknik, samt om 
hur teknisk förändring vävs samman med kulturmönster, 
vardagsliv, politik och ekonomi. Tema T har ett femårigt 
samverkansprojekt med AB Stångåstaden som startade 
under 2011. Projektet ska bland annat leda till bättre kun-
skaper om samspelet mellan de boende och företagets 
medarbetare och deras respektive förväntningar på och 

hantering av energirelaterade tekniker. Tema Teknik och 
social förändring har en nära samverkan med VTI (Statens 
Väg- och Transportforskningsinstitut), vilket bland annat 
resulterar i gemensamma doktorander. 
Vid Avdelningen för energisystem, Institutionen för eko-
nomisk och industriell utveckling (IEI), finns tre hu-
vudinriktningar: Nationella, regionala och kommunala 
energisystem; Industriella energisystem; samt Byggnaden 
som energisystem. Målet med forskningen är att bidra till 
att utforma hållbara energisystem. Under året har forsk-
ningsmedel beviljats bland annat till energisystemanalys av 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader samt till utvärdering 
av energimyndighetens stöd till energianalys på företag.
Forskarskolan Program Energisystem (PES) är ett samar-
bete 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 
mångsidig kunskap som gynnar skapandet av uthålliga 
och effektiva energisystem.
Forskarprogrammet Miljö- och utomhuspedagogik med in-
riktning mot barns och ungdomars hälsa pågår i samarbete 
mellan Institutionen för beteendevetenskap (IBL), Nationellt 
centrum för utomhuspedagogik (NCU), Institutionen för 
klinisk och experimentell medicin (IKE) samt Institutionen 
för medicin och hälsa (IMH). Sex doktorander har ingått, 
varav en är disputerad, två har avlagt licentiatexamen och 
de övriga fortsätter enligt plan mot doktorsexamen.
Arbets- och miljövetenskap, Institutionen för klinisk och 
experimentell medicin (IKE), arbetar bland annat med att 
utreda orsaker till arbetsmiljö- och miljörelaterad 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. Under 2011 har ett 
antal artiklar publicerats inom nämnda områden, bland 
andra en artikel om partiklar från dubbdäckskörning och 
hur det påverkar immunförsvaret. 

Rektor har beviljat 500 tkr till stöd för etablering av ett excel-
lensområde kring miljö och hållbar utveckling. Initiativet 
kommer från de fem största miljöforskningsavdelningarna 
vid universitetet. Pengarna ska användas för en inventering av 
befintlig miljö- och hållbarhetsforskning och för en inledande 
workshop för etablering av området. 

Forskare från flera olika institutioner vid Linköpings uni-
versitet har samarbetat kring en tvärvetenskaplig satsning 
rörande biogas, och som är väl förankrad hos såväl företag, 
offentliga aktörer som andra typer av intressenter. Under 2011 
intensifierades arbetet och en ansökan om att erhålla finan-
siering för ett kompetenscentrum – Biogas Research Center 
at LiU – skickades till Energimyndigheten.

Vetenskapliga konferenser under 2011  
med hållbarhets-/miljöfokus
Vid LiU anordnas varje år ett flertal vetenskapliga konferenser 
och större möten med fokus på hållbar utveckling och miljö. 
Nedan nämns några av de större konferenserna.



6363

5. HÅLLBAR UTVECKLING

I maj hölls en internationell energikongress i Linköping, 
»World Renewable Energy Congress« (WREC). Vid konferen-
sen deltog drygt 1 000 besökare från mer än 75 länder. Bland 
kongressens teman fanns solel, solvärme, vindenergi, vat-
tenkraft, vågenergi, bioenergi, bränsleceller samt policyfrågor, 
klimatförändringar, energieffektivisering inom industrin och 
byggnader. Avdelningen för energisystem arrangerade kongres-
sen och flera forskare från andra forskningsavdelningar vid 
universitetet var involverade.

Avdelningen för industriell miljöteknik anordnade i ok-
tober för första gången konferensen »SymCity – Rethink the 
city!« om hållbar stadsutveckling. Vid SymCity i Norrköping 
deltog cirka hundra forskare, praktiker och intressenter för att 
diskutera nästa generations stadsbyggnad.

Tema Teknik och social förändring var värd för den inter-
nationella STS-konferensen (Science and Technology Studies). 
Det är en årligt återkommande konferens för forskare inom 
teknik- och vetenskapsstudier. Konferensen samlade ca 70 
forskare från de nordiska länderna. Två sessioner hade miljö 
som tema: »Energi, klimat, industri och politik« och »Mobilitet, 
staden och planering«.

Tema Vatten har arrangerat en internationell konferens, 
»Green Futures«, med flera internationella huvudtalare. 
Konferensen behandlade sambandet mellan miljörättvisa, 
utopiskt tänkande och hållbar utveckling.

3. Internt arbete med hållbar utveckling
Ett omfatatande internt arbete bidrar också till att göra univer-
sitetets campusområden mer hållbara. LiU köper Bra Miljöval 
el och har ett utvecklat och etablerat system för källsortering. 
Av universitetets hyrbilar drivs drygt två tredjedelar (27 av totalt 
40 fordon) på alternativa bränslen. Miljökrav ställdes i 49 % 
av de upphandlingar som gjordes under 2011. Dubbelsidig 
kopiering och utskrifter är inställt som förval. Ekologiskt 
och rättvisemärkt kaffe serveras på caféer och i de flesta fi-
karum på campusområdena. Under 2011 har termosmuggen 
Green Cup börjat säljas på LiU:s tre campus. Green Cup är 
en flergångsmugg som ger rabatt på kaffe i syfte att minska 
materialåtgång och nedskräpning. 

Universitetet arbetar med miljöfrågor genom ett miljöled-
ningssystem som innefattar hela verksamheten. Ett beslut om 
att internrevisorer ska utses på samtliga institutioner har fattats 
under året. Under 2011 har interna miljörevisioner genomförts 
vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) samt vid 
Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE).

Under 2011 har energiinventeringar genomförts i A-huset 
och Tema-huset. Inventeringen visar på att ca 20 % av ener-
giåtgången under nattetid går att spara i A-huset. Exempel på 
åtgärder som beräknas spara energi i A-huset är installation av 
närvarobelysning, utbyte av belysningsarmatur, installation av 
script för avstängning av datorer nattetid samt information om 
energisparåtgärder på bildskärmar i huset. Vissa av åtgärderna 
är helt eller delvis genomförda.

Under 2011 har universitetsbiblioteket arbetat för att mil-
jöcertifiera sig enligt ISO 14001. I samarbete med en student 
har universitetsbiblioteket arbetat fram strukturerna för ett 
miljöledningssystem under senhösten 2011 med målet att 

åstadkomma en certifiering under 2012. En breddad service-
nivå med nätbaserade tjänster, t ex utökade inköp av e-böcker 
samt e-tidskrifter och erbjudandet av mobil service, innebär 
att biblioteksanvändaren kan uträtta de flesta ärenden utan 
att transportera sig till ett fysiskt bibliotek. För att minimera 
boktransporter mellan campusbiblioteken har LiU, som det 
första högskolebiblioteket i Sverige, infört »flytande samlingar«. 
Flytande samlingar innebär att en bok stannar på det bibliotek 
där den återlämnas, i stället för att skickas tillbaka till det 
bibliotek som ursprungligen skaffat in den. Först när boken 
efterfrågas på att annat bibliotek transporteras den igen. Detta 
förfarande sparar många tunga lyft och mycket transportenergi.

Universitetet har för femte året i rad delat ut sitt miljöpris. 
Årets miljöpristagare 2011 blev Linnea Börjars, student vid 
Turismprogrammet, för sitt miljöarbete som bland annat 
resulterat i mer ekologiska och rättvisemärkta produkter vid 
universitetets caféer och restauranger.

Laboratoriesäkerhet
Den laborativa verksamheten vid LiU utgör en omfattande 
och viktig del av utbildning och forskning inom de tekniska, 
naturvetenskapliga och medicinska delarna av verksamheten. 
LiU har ett välutvecklat laboratoriesäkerhetsarbete både på 
institutionsnivå och på central nivå, där mycket av arbetet 
bedrivs inom SAMS. För mer information om SAMS se avsnitt 
5.4 Samverkan för hållbar utveckling nedan.

Under 2011 fokuserades arbetet på att vidareutveckla La-
boratoriesäkerhetshandboken på LiU-webben. Handboken, 
som innehåller lagkrav, regler och rutiner samt tolkning och 
praktiska råd om hur gällande krav ska kunna uppfyllas, har 
översatts till engelska. Under 2011 har riskbedömningsarbetet 
intensifierats och rutiner rörande avfallshantering i labora-
toriemiljö utarbetats. Syftet med avfallsrutinerna är att ur 
arbetsmiljösynpunkt säkra hanteringen vid omhändertagning 
och transport och ur miljösynpunkt att hindra spridning av 
farliga ämnen till omgivande miljö.

LiU:s miljömål 2011–2012
I februari 2011 togs ett beslut om LiU:s miljömål för år 2011-2012 
som grundar sig på den miljöutredning som gjordes under 
2010. Tre prioriterade områden kom fram i miljöutredningen 
och dessa rör datorer, upphandling och tjänsteresor. LiU:s 
miljömål är:

energianvändningen från IT-utrustning vid LiU (exklusive 
NSC) 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 förvaltningen har utifrån dess miljö-
mål formulerat egna miljömål och årliga miljöhandlingsplaner.

Klimatkompensation vid flygresor
I februari 2011 fattade tf rektor beslut om inrättandet av en 
fond för bidrag till åtgärder som minskar universitetets ener-
giförbrukning och klimatpåverkan. Fonden finansieras genom 
att flygresor som bekostas av universitetet belastas med en 
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klimatkompensationsavgift om 250 kronor per ton utsläppt 
koldioxid. Flygresor inom tjänsten står för mer än 80 % av de 
koldioxidutsläpp som LiU:s tjänsteresor orsakar. För att kunna 
bedriva kunskapsutbyte och forskning på internationell nivå 
krävs att LiU deltar vid internationella möten och konferenser. 
Flygresor är nödvändiga för längre resor, men alternativ finns 
till de kortare resorna.

Institutioner och andra arbetsenheter inom universitetet 
kan, med början under första halvåret 2012, söka pengar ur 
fonden för åtgärder som minskar energiförbrukningen och 
klimatpåverkan inom LiU. 

I tabell 5.2 redovisas statistik över antal resta kilometrar 
och koldioxidutsläpp från tjänsteresor. 

Studenter för en hållbar utveckling
Studenternas sektioner kan genom att arbeta strukturerat och 
aktivt med sin miljöbelastning bli miljödiplomerade enligt 
»Gröna Sektioner«. Under 2011 diplomerades elva sektioner. 
Utöver Gröna Sektioner finns ett antal studentföreningar och 
studentevenemang med fokus energi/miljö. LinTek arrangerar 
sedan 2009 årligen en Klimatvecka under höstterminen för 
att belysa klimatfrågor med fokus på lösningar snarare än på 
problem. Navitas är en relativt nystartad förening för miljö- och 
energirelaterade studenter. Kampanjen »Ät en grön banan« ge-
nomfördes under våren 2011 för att medvetandegöra studenter 
och anställda vid universitetet om skillnaden mellan konventio-
nellt odlade bananer och ekologiska Fairtrade-bananer. Under 
två veckor på höstterminen arrangerades Fairtradefokus av en 
grupp studenter tillsammans med Fairtrade City Linköping 
för att få studenter medvetna om Fairtrade. Bland inslagen kan 
nämnas besök av Fairtrade-kakaoodlare från Ghana, föreläs-
ning om socialt hållbart företagande samt världsrekordförsök 
i Fairtradefika.

4. Samverkan för hållbar utveckling
I ett regionalt sammanhang medverkar Linköpings univer-
sitet till långsiktig uppbyggnad av kunskap på miljöområdet 
genom att samverka med såväl kommersiella som offentliga 
aktörer. Universitetet samarbetar med kringliggande kom-
muner, näringsliv, regionala aktörer och andra intressenter i 
ett flertal sammanhang. 

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 omfat-
tar hela LiU:s och landstingets verksamheter. Under 2011 

har SAMS-organisationen fokuserat på utbildnings- och 
informationsinsatser till alla personalkategorier som arbetar 
i laboratoriemiljön inklusive fastighetsägarnas entreprenörer. 

Landstinget i Östergötland har under året lämnat in en 
ny anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken. 
Anmälan rör sjukhusverksamheten på US och har lämnats 
till Miljökontoret, Linköpings kommun. LiU:s laboratorie-
verksamhet på Campus US ingår i landstingets anmälan. 
SAMS-arbetet skapar goda förutsättningar för denna typ av 
gemensamma prövningar.

Linköpings universitet har en representant i referensgrup-
pen för MÖTA (Miljösamverkan Östergötland). MÖTA är ett 
samarbete mellan länets tretton kommuner och länsstyrelsen. 
Samverkan sker inom ämnesområdena miljöskydd, hälsos-
kydd och livsmedel. Samarbetet syftar bland annat till att öka 
samsynen, effektivisera tillsynen och stödja miljömålsarbetet.

Representanter för Linköpings universitet ingår i styrelsen 
för CleanTech Östergötland, en affärsorienterad samverkans-
arena för Fjärde Storstadsregionens verksamheter inom 
miljöteknik.

Linköpings universitet är aktiv deltagare inom nätverket 
ECIU:s (European Consortium of Innovative Universities) 
arbetsgrupp Sustainable Campus. En programförklaring 
har arbetats fram inom arbetsgruppen med åtaganden för de 
deltagande universiteten att arbeta aktivt för en hållbar utveck-
ling (ekologisk, social och ekonomisk). Linköpings universitet 
har, tillsammans med flera andra universitet, undertecknat 
programförklaringen, Charter for Sustainable Campus. Under 
2012 följer ett arbete att utveckla indikatorer för att kunna mäta 
och jämföra hållbarhetsarbetet vid universiteten samt att dela 
erfarenheter och inspirera varandra.

TAB 5.2 BERÄKNADE KG CO2-UTSLÄPP VID TJÄNSTERESOR MED FLYG, TÅG OCH BIL 2009–2011

2009 2010 2011

Person km Kg CO2 totalt Person km Kg CO2 totalt Person km Kg CO2 totalt
 

Flygresor 22 085 722 2 821 473 26 611 851 3 386 472 26 187 129 3 349 923
Tågresor 4 916 394 13 4 813 716 10 5 087 882 11

Ersatta km Ersatta km Ersatta km

Bilresor 1 703 559 245 402 1 765 228 236 444 1 667 218 220 301

Totalt LiU 28 705 675 3 066 888 33 190 795 3 622 926 32 942 229 3 570 235
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6. Internationalisering

INTERNATIONALISERING ÄR SOM begrepp brett och består av 
flera olika former av verksamhet. Begreppet omfattar såväl 
utbildning som forskning, exempelvis i form av 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. 

Internationaliseringsarbetet omfattar både interna och ex-
terna aktiviteter. En del aktiviteter för internationalisering sker 
på eget initiativ, annat integreras i ordinarie verksamhet och/
eller med finansiering som inte registreras i LiU:s tillgängliga 
databaser eller andra källor. Inte heller internationellt utbyte 
på konferenser, sampublicering, internationella doktoranders 
undervisning eller huvuddelen av doktorandernas aktivitet 
utomlands syns i den allmänna statistiken. LiU ser den här 
typen av internationellt utbyte som viktig och som en del av 
begreppet internationalisering. På liknande sätt ryms kommu-
nikation och utbyte bland studenter med icke svensk bakgrund 
som är bosatta i Sverige och läser vid Linköpings universitet 
under denna definition av internationalisering. 

Som ett av Sveriges stora universitet deltar Linköpings 
universitet aktivt i en stark internationell profilering, både 
som arbetsplats och som utbildningsinstitution. Exempelvis 
har andelen LiU-artiklar med internationell författarkrets ökat 
med 12 procentenheter under de senaste tio åren och utgjorde 
2011 46 % av nära 1 400 publiceringar (se tabell 2.5, sid 41). 
Inom grundutbildningen har professionsutbildningar såsom 
civilingenjörsprogrammen Industriell ekonomi och Teknisk 
fysik och elektroteknik samt Civilekonomprogrammet inter-
nationella inriktningar. Även det Affärsjuridiska programmet 
med europainriktning har en klar internationell prägel. Efter 
många års verksamhet har dessa fyra utbildningar erövrat 
ett mycket gott anseende bland svenska studenter med höga 
söktryck som följd. Från och med ht 2011 har man även intro-
ducerat en ny internationell ingång till Ämneslärarprogram-
met med inriktning mot gymnasieskolan, samhällskunskap 
eller matematik.

1. LiU:s internationaliseringsarbete  
– mål och resultat
Nedan följer en redogörelse för Linköpings universitets bidrag 
till uppfyllandet av de tre målen i den nationella strategin för 
internationalisering.

MÅL 1: LIU SKA BEDRIVA ETT AKTIVT INTERNATIONALISERINGS-
ARBETE I SYFTE ATT FRÄMJA UTBILDNINGENS OCH FORSK-
NINGENS KVALITET SAMT FÖRSTÅELSE FÖR ANDRA LÄNDER 

OCH FÖR INTERNATIONELLA FÖRHÅLLANDEN.

Linköpings universitet arbetar aktivt för att främja utbild-
ningens och forskningens kvalitet och verksamhetens inter-
nationalisering är ett betydelsefullt inslag i denna strävan. 
Att effektivisera utbytesverksamheten samt säkerställa dess 
långsiktighet är en viktig del i detta arbete. Detsamma gäller 
arbetet med en översyn av avtalen samt med etableringen 
av samarbeten med utvalda universitet. Samtliga fakulteter 
arbetar med att integrera möjligheter till internationalisering 
i utbildningen och tydliggöra dessa för studenterna via olika 
kanaler, som till exempel hemsidor och informationsmöten. 
Utbytesprogram såsom MFS-studier (Minor Field Studies) och 
Nordplus bidrar till bredden av möjligheter till utlandsvistelser 
för studenter både innehållsmässigt och geografiskt. Nya ut-
bytesavtal i engelskspråkiga länder eller med universitet som 
erbjuder kurser på engelska prioriteras generellt.

Nya avtal och projekt
LiU:s fakulteter har under 2011 skrivit flera nya avtal både 
inom och utanför Europa. Uppföljningen av befintliga samt 
skapandet av nya avtal baseras på riktlinjer och kvalitetskriterier 
framtagna av internationaliseringsnämnderna/-organen samt 
Strategigruppen för Internationalisering (SAINT).

Under det gångna året har fakulteterna gjort resor till olika 
delar av världen, där det har varit av strategisk betydelse för 
LiU att knyta till sig nya avtalsuniversitet. 

Under våren 2011 reste en delegation från Tekniska högsko-
lan till Sydamerika för att tillgodose behovet av utbytesplatser 
för civilingenjörsutbildningarna med inriktning mot spanska. 
En gemensam delegation från Tekniska högskolan och Filo-
sofiska fakulteten reste till Guangzhou, Linköpings vänort i 
Kina och till Hong Kong för att undersöka samarbetsmöjlig-
heterna med högt rankade universitet i regionen. Vidare har 
företrädare för Tekniska högskolan deltagit i medlemsmöten 
med Nordic Centre – Fudan University, Shanghai, med vilka 
ett utbytesavtal kommer att tecknas. Dekanus för Utbildnings-
vetenskap genomförde hösten 2010 en studieresa till Beijing, 
Kina, där djupare diskussioner fördes om samarbete vilket lett 
till fortsatta lärar- och studentutbyten. Utbildningsvetenskap 
genomförde dessutom en längre besöksresa till Kanada i 
samband med internationella utbildningskonferensen NAFSA 
(Association of International Educators).

Filosofiska fakulteten har tecknat nya avtal under året. Utanför 
Europa har fakulteten utvidgat sina kontakter i Asien, t ex i 
Kina, Hong Kong och Sydkorea. Vidare har fakulteten tecknat 
nya avtal för Internationella civilekonomprogrammet med 
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språkinriktning i Sydamerika och i Kanada. Dessutom har ett 
avtal tecknats i USA inom området kognitionsvetenskap. Inom 
Europa har fakulteten fortsatt arbetet med att teckna nya avtal 
i engelskspråkiga länder (eller med universitet som erbjuder 
utbildning på engelska) t ex för Civilekonomprogrammet i 
England, Portugal, Spanien och Frankrike. Flera befintliga 
samarbeten har förnyats under året. 

Lärarutbildningen har tecknat flera nya avtal för verksam-
hetsförlagd utbildning under året. Vårterminen 2012 skickas 
de första studenterna till Western Kentucky University, USA 
för att genomföra praktik. Möjligheter till verksamhetsförlagd 
utbildning utomlands efterfrågas av lärarstudenterna och i och 
med dessa nya avtal svarar universitetet på denna efterfrågan.

Även Hälsouniversitetet har under året tecknat nya avtal: 
inom Erasmus för läkarprogrammet med Kroatien; för sjuk-
sköterskeprogrammet med Cypern; med Belgien för flera av 
programmen; liksom med Frankrike för logopedprogrammet. 
Utanför Europa har Hälsouniversitetet skrivit nytt avtal för 
flera program i Brasilien. Vidare fick LiU under 2011 för första 
gången Linnaeus Palme-bidrag beviljat för utbyte av studenter 
inom sjuksköterskeprogrammet i två nya länder, Kenya och 
Namibia och intresset för platserna har varit stort. Samarbeten 
med bland annat Kenya och Nepal har utmynnat i planer på att 
utvidga LiU:s befintliga utbytesavtal med utvalda universitet 
till att inkludera flera utbildningsprogram. 

Utöver rena utbytesavtal är strukturella samarbeten i form 
av gemensamma utbildningsprogram av vikt för universitetets 
internationella profil. Exempelvis förs avtalsdiskussioner om 
en double degree med Harbin Institute of Technology, Kina, 
såväl som med europeiska partneruniversitet i Frankrike och 
Tyskland. LiU har under året tecknat avtal om double degree 
med University of Applied Sciences, Technikum i Wien för 
masterprogrammet Medical Biosciences.

Undervisning på engelska
Undervisning på engelska är viktig för att kunna attrahera 
internationella studenter och sluta utbytesavtal. Därför arbetar 
Linköpings universitet för att öka utbudet av kurser på engelska 
som är öppna för både internationella och svenska studenter. 

För att kunna möta målet med fler kurser på engelska är 
det viktigt att LiU:s lärare erbjuds möjlighet till kompetens-
utveckling i engelska, något som både Filosofiska fakulteten 
och Utbildningsvetenskap har gjort under flera år i samarbete 
med Oxford House School of English. Kursen är ett led i 
fakulteternas och universitetets internationella strategi och 
vänder sig därför till lärare som undervisar på engelska eller 
som står i begrepp att påbörja sådant arbete.

Förbättring av kvalitet och utbud 
av internationell undervisning
Flera av LiU:s masterprogram präglas både av en internationell 
blandning av studenter och av utbildningarnas fokusering på 
just internationella problemområden. Masterprogrammen 
International and European Relations, Language and Cul-
ture in Europe och Science for Sustainable Development är 
exempel på utbildningar där internationella frågor lyfts fram 
och problematiseras utifrån olika perspektiv. Att studenterna 
kommer från olika delar av världen bidrar till ett dynamiskt 

lärandeklimat och till studenternas ökade förståelse av olika 
internationella förhållanden.

Ytterligare ett exempel på denna strävan efter utveckling av 
LiU:s internationella konkurrenskraft och ökat utbud är att LiU 
har satsat resurser för att stärka sitt internationella varumärke 
genom exempelvis aktiva och riktade rekryteringsinsatser. 
Bland annat har representanter för LiU under året deltagit i en 
utbildningsmässa i Stuttgart och fyra i Kina (Beijing, Shang-
hai, Guangzhou och Hong Kong) samt besökt partner- och 
presumtiva partneruniversitet. Fokus för mässorna har varit 
rekrytering till masterprogrammen samt att synliggöra LiU.

Under 2011 startade LiU Ambassadörsprojektet som initie-
rades av studenter vid civilingenjörsprogrammet Industriell 
ekonomi. Studentambassadörerna ska på lärosätets uppdrag 
delta på mässor, samla information om partneruniversitetet, 
blogga, intervjua alumner i närområdet, skaffa praktikplatser/
exjobb och delta i andra rekryterande aktiviteter i utlandet.

MÅL 2: LÄROSÄTENA SKA UTVECKLA SIN UPPFÖLJNING AV 
INTERNATIONALISERINGSARBETET.

Linköpings universitet strävar efter att uppnå en effektiv ad-
ministrativ process för in- och utresande studenter. Informa-
tion om internationella studenter återfinns i ett flertal olika 
databaser, som exempelvis LADOK och NyA samt den lokala 
databasen för utbytesstundeter, ISIS. Arbete pågår för att vida-
reutveckla metoder för en mer samlad bild över uppföljningen 
av internationaliseringsaktiviteter. Fortfarande återstår arbete 
för att på ett enkelt sätt kunna genomföra exempelvis betygs-
uppföljningar på in- och utresande studenter. Då registrering 
av medborgarskap inte medges, har LiU:s möjligheter att följa 
upp de internationella studenternas resultat begränsats.

LiU har fortsatt med översynen av internationaliserings-
arbetet samt lärosätets avtal. En kartläggning av den nuva-
rande processen och problemidentifiering har genomförts 
och nya lösningar är under utarbetande. I första hand har 
fakulteterna koncentrerat sig på avtal, utresande studenter 
och besöksrutiner. För närvarande pågår arbetet med att ta 
fram kvalitetskriterier för nya avtal och kriterier för att avsluta 
samarbeten. Ett arbete med att inhämta mer och bättre infor-
mation om partneruniversiteten har även inletts. Som ett led 
i det fortlöpande förbättringsarbetet har Tekniska högskolan 
bildat ett internationaliseringsråd. Under året har Filosofiska 
fakultetens internationaliseringsnämnd gjort en översyn av de 
behörighets- och urvalskriterier som används vid ansökan för 
utbytesstudier. Denna översyn har utmynnat i ett beslut om 
konkretisering av de kriterier som används i syfte att säkerställa 
att ansökningarna hanteras rättvist och transparent. 

Under året har Hälsouniversitetet och Tekniska högskolan 
arbetat aktivt med uppföljning av utbyten och uppdatering av 
kriterierna för ansökningar för utbytesstudier samt bedömnings-
förfarandet för ansökningar om Minor Field Studies (MFS). 

Filosofiska fakultetens nämnd för internationaliserings-
frågor formulerar årligen en konkret handlingsplan som 
bland annat syftar till att förbättra och förenkla uppföljning 
av olika internationaliseringsmål. I handlingsplanen för 
2011 är ett tydligt mål att öka antalet informationsaktiviteter 
om utbytesstudier och göra dem utbildningsnära, vilket har 
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uppnåtts genom årets ökade insatser. Utbildningsvetenskap 
har en liknande handlingsplan.

MÅL 3: DEN INTERNATIONELLA RÖRLIGHETEN AVSEENDE 
LÄRARE OCH STUDENTER, SÄRSKILT INOM LÄRARUTBILD-
NING, SKA ÖKA.

Utbyte bland studenter
Tabell 6.1 visar Linköpings universitets studentutbyte inom 
EU-program samt övriga program och avtal för de senaste tre 
läsåren fördelat på kvinnor och män. 

Siffrorna visar att antalet inresande studenter som har 
studerat vid LiU inom EU-program läsåret 2010/2011 har 
minskat, från 882 inresande studenter år 2009/2010 till 872 
år 2010/2011. Däremot har antalet inresande studenter från 
övriga program och avtal stigit från 125 år 2009/2010 till 197 
år 2010/2011. Vidare har antalet utresande studenter inom 
EU-program stigit sedan 2009/2010 (293 studenter) fram 
till 2010/2011 (308 studenter) och inom övriga program och 
avtal blivit stabilt (2009/2010 (202 studenter) resp. 2010/2011 
(203 studenter). 

Det finns ett stort och växande intresse bland LiU-studenter 

för utbytesstudier vid LiU:s avtalsuniversitet. Flera olika insat-
ser görs för att informera om utbytesstudier, bland annat av 
Internationella avdelningen i samarbete med fakulteterna. 
Hälsouniversitetet har en egen internationell vecka, där det 
till exempel erbjuds olika inspirationspass där studenter som 
varit utomlands får berätta om sina erfarenheter för sina 
kurskamrater samt pass där utbildningsansvariga berättar 
mer i detalj om möjligheterna och ansökningsförfarandet. 

En annan informationskanal för studenter som vill läsa 
utomlands eller komma till Linköpings universitet är universi-
tetets hemsidor, genom vilka LiU:s fakulteter arbetar aktivt med 
att informera studenter om olika typer av mobilitetsaktiviteter. 
Som exempel kan nämnas att Hälsouniversitetets hemsida 
publicerar reserapporter. LiU använder sig av STARS (Study 
Abroad Report System) som instrument för uppföljning av 
utlandsvistelses kvalitet och förbättringspotential.

LiU samarbetar med studentorganisationen ESN (Erasmus 
Student Network) för att rekrytera fadderstudenter till de 
inresande utbytesstudenterna. Att vara fadderstudent för en 
inresande utbytesstudent kan i många fall vara en inspirerande 
faktor för LiU-studenter för att söka sig till utlandsstudier 
senare i sin utbildning.

TAB 6.1 STUDENTUTBYTE INOM EU-PROGRAM SAMT ÖVRIGA PROGRAM OCH AVTAL 2008/2009–2010/2011

EU-PROGRAM ÖVRIGA PROGRAM OCH AVTAL

2008/2009 2008/2009

Inresande Utresande Inresande Utresande

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

Verksamhetsområde

Filosofiska fakulteten 115 97 212 70 57 127 23 13 36 23 23 46
Utbildningsvetenskap 36 8 44 16 3 19 2 0 2 3 4 7
Hälsouniversitetet 22 8 30 11 11 22 6 5 11 20 1 21
Tekniska högskolan 122 416 538 33 63 96 28 56 84 8 52 60

Totalt LiU 295 529 824 130 134 264 59 74 133 54 80 134

2009/2010 2009/2010

Inresande Utresande Inresande Utresande

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

Verksamhetsområde

Filosofiska fakulteten 130 103 233 98 45 143 21 20 41 43 23 66
Utbildningsvetenskap 59 11 70 8 4 12 6 1 7 6 1 7
Hälsouniversitetet 25 10 35 19 5 24 6 4 10 34 11 45
Tekniska högskolan 140 404 544 47 67 114 26 41 67 27 57 84

Totalt LiU 354 528 882 172 121 293 59 66 125 110 92 202

2010/2011 2010/2011

Inresande Utresande Inresande Utresande

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

Verksamhetsområde

Filosofiska fakulteten 127 94 221 101 52 153 30 47 77 56 38 94
Utbildningsvetenskap 44 12 56 15 7 22 0 2 2 7 2 9
Hälsouniversitetet 23 11 34 8 9 17 17 5 22 19 9 28
Tekniska högskolan 152 409 561 39 77 116 42 54 96 29 43 72

Totalt LiU 346 526 872 163 145 308 89 108 197 110 92 203

EU-Program innehåller siffror om Erasmus, Erasmus praktik och Comenius.
Övriga program och avtal: innehåller uppgifter om Nordplus, Linnaeus-Palme, MFS och bilaterala avtal.
I uppgifterna ingår ej: Erasmus Mundus, Erasmus IP, Free Movers.
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Vid Filosofiska fakulteten har studentmobiliteten med av-
seende på utresande studenter ökat inom samtliga kategorier. 
Till exempel har antalet utresande studenter inom EU-program 
ökat från 143 studenter läsåret 2009/2010 till 153 studenter 
läsåret 2010/2011. Vid Tekniska högskolan har det totala an-
talet inresande studenter gradvis stigit sedan 2009/2010 (611 
studenter) fram till 2010/2011 (657 studenter), medan antalet 
utresande studenter minskat något sedan 2009/2010 (från 
198 till 188 studenter). 

Vid Hälsouniversitetet har antalet inresande studenter 
stigit jämfört med förra läsåret (från 45 till 56). Hösten 2011 
kom många av dessa studenter genom Linnaeus-Palme. Det 
totala antalet utresande studenter har sedan läsåret 2009/2010 
minskat (från 69 till 45). Hälsouniversitetet har under året 
fastlagt en process som gör det möjligt för de studenter som 
av olika anledningar inte vill eller kan åka på ett regelrätt 
utbyte, att göra en kortare klinisk placering på ett sjukhus/
klinik utomlands och att kunna tillgodoräkna sig detta inom 
sitt utbildningsprogram. Vad gäller inresande studenter har 
Hälsouniversitetet skapat ett gediget och professionsinriktat 
introduktionsprogram som innefattar såväl information om 
svensk hälso- och sjukvård som om den pedagogiska modell 
(PBL) som tillämpas vid fakultetens utbildningar.

På lärarutbildningen har antalet utresande studenter nästan 
fördubblats från totalt 19 individer år 2009/2010 till 31 läsåret 
2010/2011. Ökningen har skett främst inom EU-programmen 
(från 12 till 22). Vid Utbildningsvetenskap deltar lärarstudenter, 
utöver Erasmus-studier och praktik, i kortare lärarpraktik 
(Comenius), Erasmus Intensiv Program, fältstudier i Kenya 
(19 studenter 2010/2011) och Etiopien (3 studenter 2010/2011) 

samt i språk- och studieresor i språkinriktningarna engelska, 
franska, spanska och tyska. Utöver detta beviljas årligen ett 
antal lärarstudenter MFS-stipendier (läsåret 2010/2011 var 
det 3 studenter) och resebidrag för att göra examensarbete 
samt verksamhetsförlagd utbildning utomlands (7 studenter 
läsåret 2010/2011).

För att underlätta matchningen mellan intresserade studen-
ter och partneruniversiteten genomför Utbildningsvetenskap 
intervjuer med samtliga sökande. Dessa ger båda parter möjlig-
het att ställa frågor och diskutera och på så sätt hitta lämpliga 
studiealternativ i utlandet. Även sociala sammankomster 
anordnas specifikt för lärarstudenter.

Utbyte bland lärare och övrig personal 
Tabell 6.2 visar siffrorna för in- och utresande lärare inom EU-
program samt övriga program och avtal 2008/2009–2010/2011. 
Det är komplicerat att ta fram komplett statistik för lärarmobi-
litet då många lärare/forskare åker på egen hand med annan 
typ av finansiering.

Lärarmobiliteten har totalt sett varit stabil jämfört med förra 
året. En skillnad är att i siffrorna för läsåret 2010/2011 har även 
in- och utresande lärare inom Linnaeus-Palme programmet 
räknats, vilket inte gjorts tidigare.

En viss omfördelning mellan de olika kategorierna har 
skett. Antalet lärare som undervisar utanför EES har ökat 
markant, dels på grund av de nya redovisade uppgifter för 
Linnaeus-Palme och dels på grund av stipendier för lärare 
inom Mobilitetssatsning 2010/2011. 2011 var sista året som 
programmet erbjöd utbyten.

Linköpings universitet arbetar ständigt för att stimulera 

TAB 6.2 STUDENTUTBYTE OCH LÄRARUTBYTE INOM PROGRAM OCH AVTAL 2008/2009–2010/2011

2008/2009 2009/2010 2010/2011

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
 

Filosofiska fakulteten

Doktorander 18 5 23 2 7 1 5 3 12 6 11 4 3 10 14

Postdoktorer 7 5 12 1 11 2 6 3 17 0 0

Lärare 2 5 3 3 5 8 8 9 6 7 14 16 1 2 6 3 7 5

Utbildningsvetenskap

Doktorander 1 1 1 1 2 2 2 3 5 3 5

Postdoktorer 1 1 0 0

Lärare 1 1 1 1 0

Hälsouniversitetet

Doktorander 2 5 8 1 10 6 2 1 3 4 5 5 7 2 2 3 9 5

Postdoktorer 10 6 6 6 16 1 4 10 1 14 2 2 1 2 3 4

Lärare 1 1 2 1 3 2 1 7 3 1 4 8 1 5 3 8 4 13

Tekniska högskolan

Doktorander 2 6 4 16 6 22 9 9 8 15 17 24 9 8 12 18 21 26

Postdoktorer 1 18 13 1 31 3 6 6 17 9 23

Lärare 10 3 11 4 21 7 11 23 19 16 30 39 7 17 16 18 23 35

Totalt LiU

Doktorander 4 29 12 22 16 51 13 17 14 24 27 41 22 21 21 29 43 50

Postdoktorer 1 35 6 24 7 59 2 15 3 16 5 31 5 8 7 19 12 27

Lärare 13 9 16 8 29 17 21 39 28 24 49 63 9 24 26 29 35 53

Uppgifterna för doktorander avser utbyten som omfattar minst två veckor.
Uppgifterna för postdoktorer och lärare avser utbyten som omfattar minst en månad.
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till ökad lärarmobilitet. På universitetsnivå erbjuder Strategi-
gruppen för internationalisering vid LiU (SAINT) sedan 2007 
resebidrag till lärare och annan personal i syfte att uppfylla 
strategins målsättningar för ökad lärarmobilitet.

Vid Filosofiska fakulteten har nämnden för internationali-
seringsfrågor under 2011 förutom internationaliseringsbidrag, 
förstärkt stödet för att finna nya strategiska partner i utlandet. 
Utöver detta har en diskussion om ökad lärarmobilitet pågått 
i olika grupperingar utifrån den tidigare identifierade proble-
matiken. Olika motiveringsfaktorer finns på olika organisa-
tionsnivåer (t ex kompetensutveckling eller bredare kontaktnät) 
och detta måste beaktas i diskussionen och i utformning av 
tänkbara åtgärder.

Internationaliseringsnämnden vid Utbildningsvetenskap 
har utöver Erasmus lärarmobilitet delat ut 9 rese- och plane-
ringsbidrag till områdets lärare, vilket är en ökning sedan före-
gående år. Nämnden har också beviljat bidrag för att utveckla 
tillgodoräkningsbara kurspaket, nya kursmoduler och för att 
förbereda ett Erasmus lärarutbyte. Som exempel kan nämnas 
bidrag till lärare inom specialpedagogik som genomförde en 
längre studieresa till New York inför utvecklandet av kurser 
på engelska. 

På Hälsouniversitetet har flera lärarutbyten skett under året, 
flera inom Linnaeus Palme-utbytena i Kenya och Namibia. 
Inom Erasmus har lärare och administrativ personal gjort 
flera resor, för att skapa nya avtal och följa upp existerande. 

Slutligen har LiU under 2011 anordnat en första fakultets-
övergripande Staff Exchange Week som har till syfte att anställda 
på LiU:s partneruniversitet runt om i världen ska kunna besöka 
LiU, få relevant information om LiU:s organisation, diskutera 
internationalisering samt göra studiebesök på avdelningar och 
institutioner enligt önskemål. Detta för att effektivisera besöken 
och öka mottagningskvaliteten samt förbättra samarbetet. De 
40 deltagarna från utländska universitet var mycket positiva 
och Staff Exchange Week kommer att organiseras årligen.

2. ISB – International Student Barometer
ISB är den mest omfattande internationella undersökningen 
under 2011 av internationella studenter som går en högre utbild-
ning. Totalt deltog över 150 000 studenter från 203 lärosäten 
från 5 kontinenter. Sverige deltog med 16 lärosäten.

Undersökningen ger information om placeringen av 
det egna lärosätet i förhållande till övriga lärosäten, utan att 
namnge de inbördes förhållandena av de övriga lärosätena, och 
ska därför ej betraktas som en traditionell ranking. Undersök-
ningen ger även rekommendationer om vilka åtgärder som kan 
införas för att förbättra en placering i framtida undersökningar. 
En ny undersökning har även genomförts under hösten 2011. 

Svaren indelades i fyra kategorier: lärande, boende, stöd 
och omhändertagande.

Den genomsnittliga placeringen ger LiU en mycket he-
drande andraplats internationellt och en förstaplats i Sverige. 
Placeringen är resultatet av en hög viktning för kategorierna 
lärande och stöd. Möjligheter till förbättring finns dock. Inom 
kategorierna boende och omhändertagande får LiU ett flertal 
låga noteringar, till exempel för sociala aktiviteter, informa-
tion om möjligheter till arbete, värdskap och mottagande. 

Respondenterna har även fått ge ett omdöme eller »rekom-
mendation«. För det omdömet placerar LiU sig på plats 96 
internationellt och plats 8 i Sverige. Orsaken till denna lägre 
placering är sannolikt resultatet av de lägre betygen för boende 
och omhändertagande. LiU är känt för sitt mycket goda om-
händertagande av de nationella studenterna. LiU har därför 
mycket goda möjligheter att förbättra omhändertagandet av 
de internationella studenterna. Goda rekommendationer av 
tidigare studenter kan vara avgörande för att kunna möta den 
hårdnande konkurrensen om masterstudenterna.

3. Internationell rekrytering av forskare och lärare
Rekrytering av lärare sker både nationellt och internatio-
nellt. Linköpings universitetet ökar kontinuerligt andelen 
medarbetare som rekryteras internationellt. Internationell 
rekrytering ställer ökade krav på universitetet i en rad avse-
enden, till exempel vad gäller praktiska frågor som boende, 
internationella skolor och förskolor samt arbete till medföljande 
partner. Introduktionen till LiU är ett mycket viktigt inslag vid 
internationell rekrytering, och under 2011 genomfördes de två 
första introduktionsutbildningarna på engelska.

4. Studieavgiftsskyldiga studenter
Beslutet att införa avgiftsskyldighet för sk tredjelandsstudenter 
har genererat ett omfattande arbete. Linköpings universitet har 
valt att samordna arbetet på universitetsnivå genom kontinuer-
lig rapportering till rektors ledningsråd för ställningstagande i 
principiella frågor. Bakgrunden till den samordnade aktiviteten 
är bland annat ett antal osäkra faktorer som exempelvis defini-
tion av betalningsskyldighet, betalningsrutiner, stipendietilldel-
ning, beslut om uppehållstillstånd, etc. Arbetet bedrivs inom ett 
projekt benämnt Internationell studentrekrytering. Projektet 
leds av en styrgrupp med prorektor som ordförande och lärare 
och studenter är representerade. Projektet startades 2010 och 
kommer att pågå under tre år och avslutas med uppföljning 
av de studenter som examineras första gången efter två års 
studier sommaren 2013.

Våren 2011 antog VHS 454 studenter till engelsksprå-
kiga masterprogram vid Linköpings universitet. 162 av dessa 
klassificerades som avgiftsskyldiga tredjelandsstudenter. 
231 registrerade sig vid LiU, varav 137 svenskar. Av de regist-
rerade var 39 avgiftsskyldiga tredjelandsstudenter. 16 av de 
betalningsskyldiga tilldelades stipendier med 50-procentig 
nedsättning av avgiften. 23 tredjelandsstudenter betalade 
själva hela studieavgiften.

Linköpings universitet har valt att arbeta med en tydligare 
marknadsföring, utveckling och underhåll av webbsidor, rikt-
ning mot utvalda länder, och har kontakt med agenter för rekry-
tering i bland annat Kina. LiU kommer vidare att prioritera en 
aktiv kontakt med de sökande och tidiga besked om preliminär 
antagning och stipendier i syfte att stärka attraktionskraften.

LiU:s beslut att starta ett alumninätverk för internationella 
studenter kommer att öka möjligheten att sprida information 
om LiU:s utbildningar i alumnernas hemländer. Kartan överst 
på nästa sida visar hur LiU:s nuvarande alumninätverk sprider 
sig över alla världsdelar. Vid utgången av 2011 fanns det 17 889 
registrerade aktiva alumner i nätverket.
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LiU samverkar med lokala bostadsbolag för att kunna 
erbjuda olika typer av bostäder. Behovet av karriärvägled-
ning är stort bland de internationella studenterna, och under 
hösten arrangerade Karriärcentrum tre karriärseminarier på 
engelska med fokus på svensk arbetsmarknad. Ett hundratal 
internationella studenter deltog vid varje tillfälle.

Den administrativa bördan har ökat betydligt då universitetet 
varje termin, inte minst vid lokal antagning, måste kontrollera 
status på alla sina 27 000 studenter för att avgöra om de är 
avgiftsskyldiga eller inte. 

Efter vissa inkörningsproblem där LADOK-överföringarna 
kom igång sent så har samarbetet med Migrationsverket i stort 
fungerat bra. En omfattande dialog har pågått och LiU har 
fått stöd från verket. Samtidigt finns det utrymme för förbätt-
ringar. Det skulle underlätta väsentligt om universitetet fick 
tillgång till viss information gällande vad uppehållstillstånden 
baseras på för att kunna genomföra en tillförlitlig bedömning 
av avgiftsfrihet. 

LiU måste också få stöd för att få information om tillfäl-

liga uppehållstillstånd som löper ut eller förlängs. I dagsläget 
måste en manuell kontroll genomföras. Det är inte tillräckligt 
att sådana kontroller görs i samband med antagningen till 
programmet eftersom LiU inte gör antagning inför varje 
ny termin inom ett program. Antingen bör universitetet få 
information om när tillfälliga uppehållstillstånd löper ut eller 
förlängs och lagra informationen själva eller ha möjlighet att 
inför varje ny termin göra en körning mot Migrationsverket 
(eller oftare, beroende på hur ofta regeringen anser att lärosätet 
ska följa upp aktiva studenter).

Införandet av studieavgifter och de ändrade rekryterings-
förutsättningar det innebär kommer att få effekter på utbild-
ningsutbudet som sådant, även om det är för tidigt att säga exakt 
hur. Inför ht 2011 stängdes antagningen till några program 
innan antagning påbörjats på grund av lågt antal sökande 
och ett par program på grund av beslut om samgående inför 
2012. Inom ramen för den kontinuerliga översynen av program 
och kursutbud som sker på fakultetsnivå är konsekvenserna 
av studieavgifter en av de faktorer som måste beaktas. Det 
finns inom vissa områden en uppenbar risk för ett minskat 

Kartan visar aktiva alumner i LiU:s 
alumninätverk runt om i världen. 
Varje punkt motsvarar minst en 
alua mn.
KälKälK la:l AlAlumnumninäinätverkets databas.

TAB 6.3 STUDENTUTBYTE UTANFÖR EES INOM PROGRAM OCH AVTAL 2008/2009–2010/2011

2008/2009 2009/2010 2010/2011

Verksamhetsområde Ut In Ut In Ut In
 

Filosofiska fakulteten 49 37 57 23 84 62
Utbildningsvetenskap 7 2 5 8 9 2

Hälsouniversitetet 20 13 45 10 23 22
Tekniska högskolan 58 79 84 114 81 125
Totalt LiU 134 131 191 155 197 211

I uppgifterna ingår ej: Erasmus Mundus, Erasmus IP, Free Movers.
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kursutbud och därmed också en minskad valfrihet för de 
svenska studenter som inom ramen för ordinarie program 
har möjlighet att välja dessa kurser.

Konsekvenserna av införandet av studieavgifter för studenter 
från sk tredje land har inneburit en avsevärd minskning av 
antalet internationella studenter vid LiU:s engelskspråkiga 
program. Med förstärkt marknadsföring, nya avtal och en 
översyn av programutbud och antagningsprocess har univer-
sitetet ambitionen att nå 400 nybörjare på dessa program 2013.

Studenter från länder utanför EES-området kommer till 
Linköpings universitet inte enbart som avgiftsstudenter. Många 
kommer också till LiU inom ramen för utbytesprogram och 
avtal med universitet i dessa länder. Av tabell 6.3 framgår om-
fattning och utveckling av ut- och inresande studenter inom ra-
men för sådana utbytesprogram och avtal. Av tabellen framgår 
blaand annat att antalet ut- och inresande studenter från och 
till LiU är ungefär lika stort. Av tabellen framgår också att en 
viss volymökning ägt rum under perioden 2008/09-2010/11.

LiU har under 2011 också dels förnyat, dels slutit nya utby-
tesavtal med ett antal utomeuropeiska länder. Inom LiTH har 
fyra nya utbytesavtal slutits 2011, varav två med Kina, omfat-
tande totalt åtta studenter i vardera riktningen. Filosofiska 
fakulteten har slutit nio nya utbytesavtal 2011, varav två med 
Argentina, omfattande totalt 20 studenter i vardera riktningen. 
Utbildningsvetenskap har slutit fem nya avtal, varav tre med 
USA, omfattande totalt 13 studenter i vardera riktningen.

Totalt omfattar dessa utbytesavtal 41 utbytesstudenter 
per år i varje riktning. Utöver ovan nämnda länder har två 
utbytesavtal slutits med Japan och ett vardera med Australien, 
Kanada och Sydkorea.
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7. Jämställdhet

JÄMSTÄLLDHET INGÅR I området »lika villkor« och omfattar an-
ställda, studenter och själva verksamheten. För att nå målet lika 
villkor arbetar Linköpings universitet med områdena jämställd-
het och genus, etnisk och religiös mångfald, tillgänglighet och 
delaktighet för personer med funktionsnedsättning, sexuellt 
likaberättigande samt för likvärdig behandling oavsett ålder 
eller könsöverskridande identitet/uttryck. Arbetet gäller även 
övrig kränkande särbehandling exempelvis på grund av social 
bakgrund. Vid LiU finns en strategigrupp för lika villkor och 
fyra resursgrupper, varav en för jämställdhet.

1. Arbetet för lika villkor – åtgärder för att  
främja jämställdhet och jämnare könsfördelning
Lika villkor utgör en del av universitetets systematiska arbets-
miljö- och kvalitetsarbete. Institutioner och enheter skall sedan 
2010 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 2011 har lika villkor ingått i bland annat chefs-
utbildningar, pedagogiska utbildningar, utbildningar för 
studentkårsstyrelser, internationella masterstudenter, intro-
duktionsutbildningar för nyanställda och fadderutbildningar. 
Fördjupningar inom hedersstrukturer och arbete med medar-
betarskap i arbetsgrupper är exempel på andra insatser som 

genomförts. Under 2011 har genomförda utbildningsinsatser 
nått ca 750 anställda och ca 1 800 studenter.

Medel för integrering av lika villkor i verksamheten bevil-
jades 2011 till tre olika insatser: spridning av erfarenheterna 
av utbildningspaketet »Genus på schemat« på sjuksköterske-
programmet, höstskola för att öka integrationen av utländska 
forskarstuderande på Matematiska institutionen och gruppöv-
ningar om normer och värderingar för ett öppet arbetsklimat 
på LiU-service.

Med syfte att sprida information om universitetet till länets 
flyktingar och föräldrar till barn som står inför gymnasieval har 
en kort skrift översatts till de åtta vanligaste språken i regionen. 
Skriften är tänkt att spridas via studievägledare på grund- och 
gymnasieskolor samt flyktingmottagningar.

För fullständig uppföljning se www.liu.se/likavillkor/policy

2. Åtgärder för jämnare könsfördelning
Arbetet för jämnare könsfördelning redovisas nedan uppdelat 
på utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive 
utbildning på forskarnivå. 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Vid LiU har arbetet med att integrera genusperspektiv i 
utbildningen på grund- och avancerad nivå pågått i flera år. 
Sedan 2005 finns på varje fakultet genuslektorer som inom 
ramen för ca 25 % av sin anställning långsiktigt arbetar för 
att öka medvetenheten och kunskapen om genusperspektiv 
i grundutbildningen. I uppdraget ingår att utveckla pedago-
giska 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.

Av tabell 7.1 på nästa sida framgår fördelningen kvinnor-
män bland helårsstudenter vid LiU åren 2009–2011. Figur 
7.1 visar andelen kvinnor och män av helårsstudenter totalt 
och per verksamhetsområde vid LiU under en tioårsperiod.

FILOSOFISKA FAKULTETEN. Inom den filosofiska fakulteten finns 
totalt sett en viss övervikt av kvinnor. Fördelningen varierar 
dock både mellan program och mellan olika år. Det finns 
således skäl att fortsätta det medvetna arbetet på program 
och kurser för att skapa en, mer långsiktigt, jämnare köns-
fördelning. Genuslektorernas arbete är mycket viktigt i detta 

FIG 7.1: Andel kvinnor och män av antalet helårsstudenter, totalt 
och per verksamhetsområde 2002–2011.
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sammanhang. Det handlar om både generella insatser och 
mer program/kursspecifika insatser.

Genuslektorn har bland annat genomfört en workshop 
tillsammans med Miljövetarprogrammet om integrering av 
genusperspektiv i utbildningen samt en utbildningsinsats 
riktad mot hela fakulteten.

I fråga om Psykologprogrammet har ett antal kursmoment 
och kurser granskats och en utökad medverkan från Tema 
Genus har planerats. Utöver detta planeras utbildningsinsatser 
gentemot programmets lärare och då särskilt basgruppshand-
ledare. Samarbete planeras med andra programutbildningar 
inom fakulteten såsom Kulturvetenskap och Socionompro-
grammet. 

UTBILDNINGSVETENSKAP. Höstterminen 2011 startade den nya 
lärarutbildningen. Nytt är bland annat att studenterna redan 
från termin 1 antas till sju olika utbildningsprogram. Studen-
ternas val av program karakteriseras av tydliga mönster efter 
kön. Bland studenterna som ht 2011 antogs till förskollärar-
programmet är 95 % kvinnor, till grundlärarprogrammet åk 
F-3 93 % och till grundlärarprogrammet åk 4-6 73 %. Lärare 
i fritidshem väljs mer lika av män och kvinnor (48 % kvinnor, 
52 % män). Detsamma gäller för ämneslärare åk 7-9 (56 % 
kvinnor, 44 % män) och gymnasiet (46 % kvinnor, 56 % män). 
Det finns, med andra ord en tydlig övervikt av kvinnor i alla 
program som utbildar lärare för barn i förskoleålder och upp 
till årskurs 6, medan mönstret bryts för lärare i fritidshem. 
Till Yrkeslärarprogrammet antogs fler manliga än kvinnliga 
studerande (12 % kvinnor, 78 % män).

Könsfördelningen är relativt jämn när det gäller utbild-
ningar som riktar sig mot skolans högre årskurser.

Lärarprogrammens verksamhet finns på olika campusom-
råden. På Campus Norrköping utbildas lärare för förskola och 
fritidshem och grundlärare F-6, medan ämneslärarprogram 
(och även delar av F-6) ligger på Campus Valla i Linköping. 
Mot bakgrund av detta finns en större övervikt av kvinnor 
som studerar i Norrköping. I de program som finns både i 
Norrköping och Linköping (F-6) är övervikten av kvinnor lite 
tydligare i Linköping.

Programledningen har gemensamt med genuslektorn inlett 
ett arbete för att följa upp dessa mönster även med hänsyn till 
studieavbrott och prestation.

Representanter från olika delar av lärarprogrammet och 
speciallärarprogrammet ingår i en referensgrupp till Delegatio-
nen för jämställdhet i högskolans projekt »Lärarutbildningen: 
för män med engagemang för jämställdhet«.

Åtgärder för jämnare könsfördelning som fakulteten 
genomfört under året inkluderar bland annat: för de tidigare 
lärarprogrammen en uppföljning av inriktningsansvarigas 
uppfattningar om möjligheter och utmaningar med genus-
integrering i lärarprogrammet; för de nya lärarprogrammen 
informationsmöten med kursansvariga inom UK-rådet om 
lärarprogrammets policy enligt genusinkluderande under-
visning; universitetsövergripande skedde, som ett steg till 
utveckling av långsiktiga strategier, kontaktbyggande genom 
det nordiska nätverket för jämställdhet i lärarutbildningar.

HÄLSOUNIVERSITETET. Andelen kvinnor som studerar vid Häl-
souniversitetets utbildningsprogram är större än andelen män, 
71 % respektive 29 %.

Andelen kvinnor/män skiljer sig mellan utbildningspro-
grammen. Höstterminen 2011 antogs till läkarprogrammet 51 % 
män och 49 % kvinnor. Vid antagningen ht 2011 registrerades 
61 % kvinnor till utbildningen i medicinsk biologi och 85 % 
kvinnor till biomedicinska analytikerutbildningen. Vid samma 
antagningstillfälle registrerades 74 % kvinnor till sjukgymnast-
utbildningen, 80 % kvinnor till arbetsterapeututbildningen, 
och 76 % kvinnor till sjuksköterskeutbildningen samt 88 % 
kvinnor till logopedutbildningen. 

I rekryteringssammanhang arbetar Hälsouniversitetet 
med att framställa könsneutralt informationsmaterial. Häl-
souniversitetet ser vikten av manliga förebilder, inte enbart i 
rekryteringssammanhang utan även i utbildningsprogrammen 
och inte minst i samband med verksamhetsförlagd utbildning.

Exempelvis har logopedprogrammet medvetet valt en man-
lig kursansvarig för termin 1, detta för att minska risken för 
avbrott i studierna bland de manliga studenterna. Programmet 
har även använt sig av riktad annonsering vilket sannolikt har 
bidragit till fler manliga studenter på programmet.

TEKNISKA HÖGSKOLAN. Totalt utgörs 25 % av de studerande på 
civilingenjörsutbildningen 2011 av kvinnor (23 % 2010) och 
15 % av de studerande på högskoleingenjörsutbildningen 2011 
av kvinnor (17 % 2010). På de matematisk-naturvetenskapliga 

TAB 7.1 ANDEL KVINNOR OCH MÄN AV ANTALET HELÅRSSTUDENTER INOM GRUNDUTBILDNINGEN 2009–2011

2009 2010 2011

Verksamhetsområde Kv % Män % Totalt Kv % Män % Totalt Kv % Män % Totalt
 

Filosofiska fakulteten 61 39 6 238 61 39 6 594 61 39 6 019

Utbildningsvetenskap 75 25 2 459 74 26 2 585 73 27 2 404

Hälsouniversitetet 73 27 2 460 73 27 2 553 71 29 2 623

varav Läkarutbildning 51 49 732 52 48 792 52 48 851
Vårdutbildning ¹ 85 15 1 257 84 16 1 245 82 18 1 264

Tekniska högskolan 26 74 6 654 26 74 7 178 27 73 7 070

varav Civilingenjörsutbildning 22 78 3 592 23 77 3 774 25 75 3 855
Högskoleingenjörsutbildning 18 82 586 17 83 643 15 85 702
Matematisk-naturvetenskaplig utb. 43 57 379 42 58 314 40 60 349

Totalt LiU ² 51 49 17 811 51 49 18 910 51 49 18 116

1. Avser sjuksköterskeutbildning, sjukgymnastutbildning och arbetsterapeututbildning.
2. Inklusive utbildning med särskild statlig finansiering, men exklusive uppdragsutbildning.
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kandidatutbildningarna var motsvarande andel 38 % 2011 
(42 % 2010).

Tekniska högskolan har under 2011 fortsatt sitt långsiktiga 
arbete för att främja rekrytering av kvinnliga studenter. Inom 

-
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.

Inom datautbildningarna på tekniska högskolan, som har 
mycket låg rekrytering av kvinnliga studenter, arbetar man 
nu med en trestegsmodell:

Steg 1– Sök – syftar till att få kvinnor att söka datautbildning-

och genom att få ut fler av studenterna som presenterar 
datautbildningarna på sina gamla gymnasieskolor, sk 
»hemmissionering«.
Steg 2 – Kom hit – syftar till att verkligen fånga upp de 
kvinnor som sökt genom att bjuda dem till universitetet 
på en sk »upptäckardag«.
Steg 3 – Stanna kvar – för de kvinnor som sedan kommer 
och börjar på utbildningarna erbjuds särskilda träffar och 
arrangemang med kvinnliga studenter från flera årskurser 
på de datainriktade utbildningarna.

Vid Tekniska högskolan har den nystartade civilingenjörsut-
bildningen i medicinsk teknik framgångsrikt lockat kvinnliga 
studerande. I den första kullen som antogs till programmet 
hösten 2010 var 55 % kvinnor. Även Design och produkt-
utveckling är en utbildning som framgångsrikt rekryterat 
kvinnliga studenter.

Tekniska högskolans genuslektor har sammanställt en 
elektronisk bok som bland annat innehåller en samling av 
goda exempel på hur man kan arbeta med genus som form 
och/eller innehåll. En webbaserad genuskurs finns tillgänglig 
på denna hemsida.

Utbildning på forskarnivå
Nedan presenteras fakulteternas arbete för jämnare köns-
fördelning inom utbildningen på forskarnivå. Av tabell 7.2 
framgår andelen kvinnor och män av aktiva och nyantagna 
forskarstuderande vid LiU. Figur 7.2 visar andelen kvinnor och 
män av antalet aktiva forskarstuderande per vetenskapsområde.

FILOSOFISKA FAKULTETEN. Filosofiska fakulteten genomför en 
serie analyser för att skapa bättre underlag för genusrelaterat 
arbete inom fakultetens forskarutbildning. De två forsk-
ningsuppgifter som genomfördes under 2010 fokuserade på 
skillnader och likheter mellan mäns och kvinnors karriär-
möjligheter. Under 2011 har genuslektorn genomfört en tredje 
delstudie. I fokus står den tid som förflutit från disputation 
till docentmeritering, och studien som är både kvantitativ 
och kvalitativ söker svara på om det i denna population, som 
utgörs av docentkompetenta lektorer och forskare (ej profes-
sorer), finns synbara skillnader mellan mäns och kvinnors 
karriärer. Preliminära resultat visar att kvinnorna avancerar 

TAB 7.2 ANDEL KVINNOR OCH MÄN AV AKTIVA OCH NYANTAGNA FORSKARSTUDERANDE 2009–2011

Vetenskapsområde

2009 2010 2011

Kv % Män % Totalt Kv % Män % Totalt Kv % Män % Totalt
 

Aktiva forskarstuderande

Humanistisk-samhällsvetenskapligt 60 40 288 64 36 265 63 37 286
Medicinskt 62 38 423 62 38 411 64 36 415
Tekniskt 29 71 537 30 70 612 29 71 638
Totalt LiU 48 52 1 248 47 53 1 288 47 53 1 339

Nyantagna forskarstuderande

Humanistisk-samhällsvetenskapligt 65 35 48 72 28 46 60 40 60
Medicinskt 59 41 54 76 24 72 70 30 66
Tekniskt 27 73 101 29 71 148 29 71 102
Totalt LiU 44 56 203 49 51 266 49 51 228

Med nyantagna forskarstuderande avses summan av antagna till licentiat- respektive doktorsexamen.
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FIG 7.2: Andel kvinnor och män av antalet aktiva forskarstuderande 
totalt och per verksamhetsområde 2002–2011.
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något snabbare än männen. Studien försöker också kartlägga 
»framgångsfaktorer« och »karriärhinder« genom intervjuer 
med docentkomptenta forskare/lärare.

I likhet med tidigare år har genuslektorns insats på forskar-
utbildningsnivå inneburit medverkan på Karriärplanering för 
nya doktorander samt den fakultetsspecifika delen av CUL:s 
handledarkurs.

UTBILDNINGSVETENSKAP. Forskarutbildningen inom området 
Utbildningsvetenskap beaktar universitetets riktlinjer för 
lika villkor. Könsfördelningen bland doktoranderna är jämn. 
Arbetet för att nå en ökad jämställdhet i forskarutbildningen 
sker på olika sätt. Vid rekrytering beaktas det genom att betona 
vikten av bred rekrytering. En institution, Institutionen för 
beteendevetenskap och lärande (IBL), har även beslutat att dok-
toranden ska ha minst en kvinnlig och en manlig handledare. 

Antalet nyantagna doktorander är relativt få inom om-
rådet Utbildningsvetenskap varför möjligheterna att nå en 
breddad rekrytering är relativt begränsade. Av detta skäl är 
andra åtgärder för att öka jämställdhet viktiga att utveckla, 
som exemplifieras av vad som görs inom Institutionen för 
beteendevetenskap och lärande, se ovan.

HÄLSOUNIVERSITETET. Av de aktiva forskarstuderande år 2011 
var andelen kvinnor 64 % och andelen män 36 %. Könsför-
delningen varierar mellan olika ämnen med en stor dominans 
av kvinnor inom ämnet omvårdnad.

Bland de nyantagna har såväl totalantalet som andelen 
kvinnor och män varierat kraftigt under de senaste åren. Av 
de nyantagna år 2011 var 70 % kvinnor och 30 % män. Mot-
svarande siffra 2010 var 76 % kvinnor och 24 % män. 2009 
var andelen 59 % kvinnor och 41 % män. Andelen kvinnor 
som nyantagits har således ökat under 2009–2010, för att 
under 2011 minska något. Mellan 2010 och 2011 har antalet 
minskat något till 66.

Andelen kvinnor som avlagt doktorsexamen har också ökat 
under de senaste åren. 2008 var det helt jämn könsfördelning. 
År 2009 hade andelen kvinnor ökat till 62 %, samma andel 
som år 2010, för att under 2011 öka till 67 %.

Vid Hälsouniversitetet har genuslektorn bland annat ge-
nomfört kurser inom forskarutbildningen. Kurserna omfattar 
tre steg (Genusperspektiv på medicinsk forskning I, II och 
III, 3 hp vardera). Vidare har en kartläggning av genus på 
läkarutbildningen genomförts och åtgärdsförslag presenterats 
för studierektor.

TEKNISKA HÖGSKOLAN. Av de aktiva studerande på forskarnivå 
utgjorde år 2011 andelen kvinnor 29 % och män 71 %, en 
fördelning som varit ungefär densamma under de senaste 
fem åren. Av de nyantagna till forskarutbildning var 27 % 
kvinnor och 73 % män åren 2009–2011, jämfört med en något 
högre andel kvinnor de närmast föregående åren. Kvinnornas 
andel av avlagda examina var 2011 på doktorsnivå 20 %, på 
licentiatnivå 32 %.

Som behörighetsgivande utbildning för antagning till 
studier på forskarnivå krävs i de flesta ämnena vid Tekniska 
högskolan en utbildning med teknikinnehåll: civilingenjörs-
examen, teknologie master eller motsvarande. Då dessa utbild-

ningar 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 grund- och avancerad nivå förändras.

Karriärvägar och förebilder inom och utom universi-
tetsvärlden är viktiga för att väcka intresse för utbildning på 
forskarnivå. Inom Tekniska högskolan ges sedan 2007 ett 
ekonomiskt forskningsstöd under en treårsperiod till nyblivna 
kvinnliga docenter. År 2008–2010 utgjorde kvinnorna 22 % av 
de nyutnämnda docenterna, år 2011 24 %, jämfört med åren 
2004–2006 endast 9 %.

3. Personalen
Även insatserna riktade mot personalen ansluter till Linköpings 
universitets samlade arbete för lika villkor. Nedan presenteras 
åtgärder som gjorts under 2011 för en jämnare könsfördelning 
och ökad jämlikhet på LiU.

De personalrekryteringar som sker vid universitetet på 
grund av generationsskiftet de närmaste åren kommer san-
nolikt att leda till en annan åldersstruktur och en jämnare 
könsfördelning, främst beträffande kärnkompetens (lärare, 
gästlärare, doktorandanställningar).

Tendensen till en jämnare könsfördelning inom kärn-
kompetensen syns i figur 7.3, som visar utvecklingen över 
en tioårsperiod.

Åtgärder för jämnare könsfördelning
Under 2011 har universitetet rekryterat och befordrat tio kvin-
nor (30 %) till anställning som professor. Den högsta andelen 
rekryterade och befordrade kvinnliga professorer under ett 
år i universitetets historia nåddes 2009 då 11 kvinnor (46 %) 
rekryterades och befordrades till en anställning som professor 
(se tabell 7.3). Under den tioårsperiod som det har varit möj-
ligt att via befordran få anställning som professor respektive 
universitetslektor har 192 universitetslektorer befordrats till 
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FIG 7.3: Andel kvinnor och män av antal anställda inom kärnkom-
petens och stödkompetens och totalt 2002–2011.
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professor (47 kvinnor (25 %) och 145 män (75 %)) och 172 
universitetsadjunkter befordrats till universitetslektor (87 
kvinnor (51 %) och 85 män (49 %)).

Antalet rekryterade och befordrade universitetslektorer 
och forskarassistenter framgår av tabell 7.4. Sammantaget för 
perioden 2005–2010 var den genomsnittliga andelen kvinnor 
ca 40 %. Denna tendens fortsätter även under 2011.

Rekrytering av dekaner, prefekter  
och studierektorer
På universitetets ledande befattningar är andelen kvinnor 
50 % och andelen män 50 %. Av universitetets fyra dekaner 
var under 2011 två kvinnor, och bland de sex prodekanerna 
var tre kvinnor. Av de 14 prefekterna var sex kvinnor. Av de 23 
proprefekterna var tio kvinnor (43 %). Bland studierektorerna 
för grundutbildning var 27 % kvinnor och bland studierekto-
rer för utbildning på forskarnivå var andelen kvinnor 40 %.

För att hålla frågor om kvinnors ledarskap aktuellt deltar 
chefer vid universitetet i SUHF:s ledarskapsseminarium med 
fokus på kvinnliga akademiska ledare.

TAB 7.3 REKRYTERADE OCH BEFORDRADE PROFESSORER PER VETENSKAPSOMRÅDE 2009–2011

2009 2010 2011

Vetenskapsområde Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot
 

Hum-sam 2 4 6 2 3 5 7 8 15
Medicinskt 8 2 10 2 8 10 1 8 9
Tekniskt 1 7 8 5 10 15 2 7 9
Totalt LiU 11 13 24 9 21 30 10 23 33

TAB 7.4 REKRYTERADE OCH BEFORDRADE UNIVERSITETSLEKTORER OCH  

FORSKARASSISTENTER PER VETENSKAPSOMRÅDE 2009–2011

2009 2010 2011

Vetenskapsområde Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot
 

Hum-sam

universitetslektorer 11 7 18 12 12 24 23 16 39
forskarassistenter 6 5 11 4 1 5 6 4 10

Medicinskt

universitetslektorer 2 5 7 5 6 11 8 4 12
forskarassistenter 1 1 2 2 4 3 3 6

Tekniskt

universitetslektorer 4 11 15 6 22 28 6 20 26
forskarassistenter 4 12 16 2 13 15 6 29 35

Totalt LiU

universitetslektorer 17 23 40 23 40 63 37 40 77
forskarassistenter 10 18 28 8 16 24 15 36 51
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8. Personal

REKRYTERING AV PERSONAL är en av universitetets mest strategiska 
uppgifter. Under 2011 ökade antalet anställda i jämförelse med 
2010, 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 2011 hade universitetet 3 872 anställda, vilket om-
räknat motsvarar 3 579 årsarbetare. Detta är en ökning jämfört 
med 2010 med 93 personer, motsvarande 110 årsarbetare. 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) och 2011 (93).
Av det totala antalet årsarbetare (3 579, se tabell 8.1) utgjorde 

antalet tillsvidareanställningar 2 129 medan antalet anställ-
ningar som var tidsbegränsade uppgick till 1 450.

Kategorin kärnkompetens (lärare, gästlärare, annan under-
visande och forskande personal) har ökat med 69 årsarbetare 
sedan 2010. Ökningen är huvudsakligen att hänföra till att 
antalet doktorander och antalet forskningsassistenter ökat 
med 61 årsarbetare, att antalet forskarassistenter ökat med 
22 årsarbetare och att antalet universitetslektorer inklusive 
adjungerade universitetslektorer ökat med 42 årsarbetare. 
Antalet professorer inklusive adjungerade professorer har 
minskat med 18 årsarbetare, vilket beror på ett stort antal 
pensionsavgångar och där anställningen som professor ersatts 
med en annan läraranställning. Kategorin stödkompetens 
(administrativ personal, teknisk personal, bibliotekspersonal 
och övriga) har ökat med 41 årsarbetare.

TAB 8.1 TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA 2009–2011 (årsarbetare)

2009 2010 2011

Kv Män Totalt Kv Män Totalt Kv Män Totalt
 

KÄRNKOMPETENS

Lärare

Professor, adj professor 58 259 318 66 270 336 63 255 318
Universitetslektor, adj universitetslektor 208 308 516 225 317 542 251 332 584
Universitetsadjunkt, adj universitetsadjunkt 153 132 285 144 123 267 147 120 267
Forskarassistent 57 72 128 52 76 128 53 97 150
Postdoktorer 55 62 117 51 87 138 52 80 133
Gästlärare 28 32 60 44 39 83 27 31 57

Summa lärare 559 865 1 424 582 912 1 494 594 915 1 509

Annan undervisande och forskande personal

Doktorandanställda 277 325 602 313 375 688 348 396 744
Assistenter med utbildningsbidrag 4 4 8 5 2 7 0
Forskningsassistenter 16 10 26 13 20 33 13 25 38

Summa annan undervisande och forskande personal 297 339 636 331 397 728 361 421 782

Summa kärnkompetens 856 1 204 2 060 913 1 309 2 222 955 1 336 2 291

STÖDKOMPETENS

Teknisk och administrativ personal

Administrativ personal 553 127 680 572 128 700 582 134 716
Bibliotekspersonal 61 21 82 57 22 79 61 24 85
Teknisk personal 159 246 405 168 241 409 181 243 424
Övriga 24 33 57 26 33 59 21 42 63

Summa stödkompetens 797 427 1 224 823 424 1 247 845 443 1 288

Totalt LiU 1 653 1 630 3 284 1 736 1 733 3 469 1 800 1 779 3 579

I antalet professorer ingår inte de som fortsätter sin anställning efter uppnådd pensionsålder.
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Förutom löner till tillsvidareanställda och tidsbegränsat 
anställda betalade LiU under 2011 ut 37,9 mkr som arvoden 
till tillfälligt anställda och som timarvoden. (För 2010 var 
motsvarande belopp 37,4 mkr.)

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 42 % kvinnor och 58 % män. 
Bland professorerna är andelen kvinnor 20 % och andelen 
män 80 %. I kategorin stödkompetens är 66 % kvinnor och 
34 % män (se tabell 8.1, föregående sida).

Om antalet anställningar betraktas är drygt hälften av 
universitetets anställda (57 %) 45 år eller yngre (se tabell 8.2). 
Gruppen 56 år eller äldre utgör 22 %. 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 44 år. Medel-
åldern för kärnkompetens är 42 år (42 år för kvinnor och 43 
år för män) och för stödkompetens 46 år (47 år för kvinnor 
och 44 år för män).

Utbildningsbakgrund
Personalens utbildningsbakgrund fördelar sig på följande 
sätt: doktorsexamen 35 %, licentiatexamen 2 %, akademisk 
grundexamen (2-6 år) 43 %, annan eftergymnasial examen 
(inkl. folkhögskola) 2 %, gymnasieexamen 14 % och grund-
skole-/realexamen 2 %. Uppgift om utbildningsnivå saknas 
för 42 medarbetare.

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 8.1). 
Vid en jämförelse mellan åren 2006–2011 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 778 personer (en ökning med 134 personer jäm-
fört med 2010) slutat sin anställning vid universitetet. Av dessa 
slutade 527 personer på grund av att deras tidsbegränsande 
anställning upphörde. 60 personer lämnade universitetet för 
en privat anställning. 21 personer lämnade universitetet för en 
anställning vid annat universitet eller högskola och 17 personer 
för en annan statlig anställning. 85 personer slutade på grund 
av att ålderspension och övriga 68 slutade av andra skäl.

Sjukfrånvaro
Tabell 8.3 och tabell 8.4 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.

ANALYS: Den totala sjukfrånvaron 2011 är 1,7 %, vilket är samma 
nivå som 2009 och 2010. Målet var att sjukfrånvaron vid 
universitet inte skulle öka utifrån en redan låg nivå. Sjuk-
frånvaron för olika yrkeskategorier (tabell 8.4) visar att det är 
sjuktalen för lärare, forskarstuderande och teknisk personal 
som har förändrats marginellt medan bibliotekspersonalens 

TAB 8.2 PERSONALENS FÖRDELNING PÅ  

ÅLDERSGRUPPER 2009–2011 (antal anställningar)

2009

–25 26–35 36–45 46–55 56–65 66– Totalt
 

Kärnkompetens

Lärare 4 239 436 410 461 72 1 622
Forskarstuderande 51 530 75 11 667

Summa kärnkompetens 55 769 511 421 461 72 2 289

Stödkompetens

Administrativ personal 27 95 222 171 205 8 728
Bibiliotekspersonal 5 13 38 27 83
Teknisk personal 23 108 103 86 110 2 432
Övrig personal 25 13 26 11 15 90

Summa stödkompetens 75 221 364 306 357 10 1 333

Totalt LiU 130 990 875 727 818 82 3 622

2010

–25 26–35 36–45 46–55 56–65 66– Totalt
 

Kärnkompetens

Lärare 2 257 452 452 454 103 1 720
Forskarstuderande 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
Bibiliotekspersonal 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
Forskarstuderande 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
Bibiliotekspersonal 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
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sjukfrånvaro minskat. Däremot har den ökat för administrativ 
personal. 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 
utsträckning som anställningen avser att trappa ned. Sjukta-
len för anställda över 60 år har minskat. Under 2011 har 141 
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 kompetens-
försörjning och de åtgärder som vidtagits under 2011.

Attrahera och rekrytera kompetens
Universitetet befinner sig fortfarande i ett skede av både 
ersättningsrekrytering (pga pensionsavgångar) och expan-
sionsrekrytering. Ca 600 medarbetare varav 400 forskare/
lärare ska ersättas fram till 2017 på grund av generationsskif-
tet. Universitetets oförbrukade bidrag genererar ett fortsatt 
expansions- och rekryteringsbehov som motsvarar ca 400 
anställningar fram till och med 2017. Till detta kommer 
rekrytering av tidsbegränsade anställningar som doktorand 
och postdoktor. Universitetets konkurrenter 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 fram-
tid och för att nå universitetets mål, excellent forskning och 
utbildning.

Under 2011 har universitetsstyrelsen fattat 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 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-forskarassistent anställningar skall ledigförklaras 
varje år 2006–2012. Innehavarna erhåller ett startbidrag 
och ingår i ett nätverk.

Universitetsstyrelsen har dessutom fattat beslut om ett antal 
rekryteringsåtgärder och insatser inom ramen för ett stra-

Arbetad tid 76 %

Semester 12 %

Föräldraledighet 5 %

Övrig ledighet 2 % Sjukfrånvaro 1 %

Delpension 1 %Tjänstledighet för annan 
anställning 3 %

FIG 8.1: Arbetad tid/frånvaro (semester och ledigheter) under 2011.

TAB 8.4 SJUKFRÅNVARO FÖR OLIKA YRKESKATEGORIER 2007–2011 (%)

2007 2008 2009 2010 2011
 

Lärare 1,8 1,4 1,0 0,8 0,9
Forskarstuderande 2,8 2,2 1,5 1,3 1,1
Administrativ personal 3,7 3,0 2,2 2,4 3,0
Bibliotekspersonal 4,5 3,9 3,5 3,8 2,8
Teknisk personal 4,4 4,3 3,1 2,9 3,0
Övrig personal 0,9 0,3 0,5 0,9 1,1

TAB 8.3 SJUKFRÅNVARO VID LiU 2007–2011 (%)

2007 2008 2009 2010 2011
 

Totalt 2,7 2,3 1,7 1,6 1,7

andel långtidssjukskrivna 2,0 1,6 1,0 0,9 0,9
Korttidssjukfrånvaro 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Kvinnor 4,1 3,1 2,2 2,2 2,4
andel långtidssjukskrivna 3,1 2,2 1,3 1,2 1,2
Korttidssjukfrånvaro 1,0 0,9 0,9 1,0 1,1

Män 1,4 1,5 1,1 1,0 1,0
andel långtidssjukskrivna 1,0 1,1 0,7 0,6 0,6
Korttidssjukfrånvaro 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4

Åldersfördelning

anställda –29 år 1,0 0,7 0,4 0,6 0,6
anställda 30–49 år 3,0 2,3 1,8 1,7 1,7
anställda 50 år– 3,0 2,8 2,0 1,7 2,1
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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:

ett gästforskarprogram som vänder sig till internationellt 
välmeriterade forskare,
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),
en satsning på forskningslektorat, lektorsanställningar 
med en tydlig tonvikt på forskning,
stöd till unga lektorer som trots inga eller mycket begränsade 
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 respektive 
en studentundersökning vartannat år. Tidigare avtal för denna 
undersökning har under året gått ut och en upphandling av 
leverantör för medarbetar-, student- och alumniundersökning 
har genomförts. Undersökningarna är viktiga återkommande 
utvärderings- och utvecklingsverktyg för att arbeta strategiskt 
med arbetsmiljö- och hälsofrågorna i organisationen varför 
arbetet med ny leverantör ses som viktigt.

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD: Feelgood har svarat för universitetets 
företagshälsovård under 2011. Feelgoods tjänster har nyttjats 
på följande sätt: rehabilitering 51 %, vilket är en minskning 
från 53 % för år 2010; förebyggande arbete 28 % vilket är en 
ökning från 27 %; samt hälsofrämjande arbete 21 % vilket är en 
marginell ökning från 20 %. Målet för 2011 var att universitetet 
skulle minska rehabiliteringsinsatserna och öka andelen före-
byggande och hälsofrämjande insatser, vilket delvis uppnåddes. 
I statistiken framgår att institutioner som tidigare inte nyttjat 
företagshälsovården i någon större utsträckning mer och mer 
nyttjar dessa tjänster och då främst inom rehabilitering. Viktigt 
att kommentera är att sjukfrånvaron inte stigit under året och 
att nyttjandet av företagshälsovårdens tjänster ses som positivt. 
Inget nytt mål sätts för 2012 då avtalet med nuvarande aktör går 
ut till hösten och en upphandling av företagshälsovårdstjänster 
kommer att ske under början av året.

FRISKVÅRD: Varje anställd erhåller 2 000 kr per kalenderår att 
disponera för köp av skattefri friskvård. Under år 2011 nyttjade 
1 963 medarbetare denna förmån, det vill säga en ökning 
jämfört med 2010 då 1 875 medarbetare nyttjade förmånen. 

Då universitetet vill vara en attraktiv arbetsplats där medar-
betarens trivsel och hälsa ses som viktiga förutsättningar har 

universitetet introducerat ett antal datoriserade levnadsvanetest 
på universitetets hemsida med syftet att medarbetare lätt ska 
kunna få information om sina hälsovanor. Som svar på testet 
erhåller medarbetarna personligt anpassade råd baserat på 
sina svar som förhoppningsvis ska inspirera medarbetarna 
att ta vara på sin hälsa.

ARBETSMILJÖARBETE: Under året har arbete utförts i linje med de 
åtgärder som respektive institution och enheter har prioriterat i 
sina handlingsplaner för arbetsmiljö i syfte att fortsätta utveckla 
LiU till en attraktiv arbetsplats. Dessutom har åtgärder tagits 
fram på central nivå utifrån universitetets fyra strategier för 
att utveckla arbetsmiljö och bli en mer attraktiv arbetsplats, 
vilket har dokumenterats i en handlingsplan för arbetsmiljö 
för 2011–2012. De fyra strategierna är:

tydliggöra arbetsorganisationen,
tydliggöra medarbetarskapet, 
stimulera till hälsofrämjande aktiviteter, 
integrera studenterna i arbetsmiljöarbetet.

Prioriterade områden är:

tydliggörande av arbetsorganisationen,
minskning av upplevd stress,
riskbedömningar vid förändringar av verksamheten, 
arbeta förebyggande för att i görligaste mån undvika att 
hot- och våldssituationer uppkommer.

Vissa åtgärder utförs från centralt håll medan andra områden 
ansvarar institutionerna och enheterna för.

Under 2011 har komplettering och uppdatering av dokumen-
tation och riktlinjer inom exempelvis friskvård och anmälan 
om tillbud och arbetsskador för studenter genomförts. Den 
centrala krisledningen har genomfört en krisövning, vilken 
resulterat i att vissa rutiner och rollfördelningar kommer att 
uppdateras. Fortsatt fokus har även under året varit arbetet 
med att förebygga hot- och våldssituationer, bland annat har 
föreläsningar om att hantera hot på jobbet och riskanalyser 
för hot och våld i arbetsmiljön genomförts.

Personalavdelningen har fortsatt att stödja LiU:s institu-
tioner med ett utvecklingsprogram rörande doktoranders 
arbetssituation, byggt på en studie företagshälsovården ge-
nomförde 2010. Programmet som har visat på ett positivt 
resultat fortsätter under 2012.

LEDARSKAP: Under året har fortsatt arbete utförts för att bibehålla 
ett högt resultat i universitetets ledarindex (2010 var utfallet 
69). Ledarindex är ett genomsnitt av andelen medarbetare 
som är nöjda med sina chefer, dvs de som svarat 4 eller 5 på 
en femgradig instämmandeskala inom några centrala fråge-
områden. 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.
Chefsprogram; 21 chefer deltog. Chefsprogrammet har 
utvärderats med hjälp av forskare på universitetet och efter 
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det ytterligare utvecklats genom en konsekvent använd 
pedagogik, spridning av programtillfällena över en längre 
tid, individuell coaching m.m.
Öppna seminarier i coaching, svåra samtal för chefer och 
ledare och fördjupning i situationsanpassat ledarskap (8 
deltagare), »Coachande förhållningssätt« inom ramen för 
mentorskapsprogrammet (15 deltagare).
Ett koncept för att stödja cheferna i att utveckla högpres-
terande grupper har fortsatt använts inom förvaltningen, 
kärnverksamheten och ledningsgrupper.
Mentorskapsprogram med 28 deltagare.
Ledningsstafetten med strategiska ledningsdagar för 
universitetets högre chefer och chefsdag (117 deltagare) för 
universitetets olika ledningsgrupper.
Ledarwebben; en gemensam informationsplats på intranä-
tet för universitetets ledare.
Ett effektiviseringsprojekt inom universitetsförvaltningen 
innebar förutom en omorganisation även kompetensut-
veckling av samtliga medarbetare (450) i grupputveckling. 
Genom det lyckades universitetsförvaltningen öka medar-
betarindex (från 64 % till 69 %), ledarindex (från 63 % till 
72 %) och effektiviteten med 7 %. Projektet genomfördes 
främst under 2010. 

KOMPETENSUTVECKLING: Lärare/forskare bedriver idag kom-
petensutveckling inom ramen för utbildning och forskning 
och den egna kompetensutvecklingen är helt integrerad med 
genomförandet av dessa. Dessutom bedrivs en mer fristående 
men verksamhetsanknuten kompetensutveckling i form av 
universitetspedagogisk utbildning, pedagogisk fort- och vida-
reutbildning, chefs- och ledarutbildning samt IT-utbildning. 
Universitetsadjunkterna intar en särställning eftersom de i 
princip alltid 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 annan 
form av kompetensutveckling i samma syfte är att genomgå 
delar av forskarutbildningen eller t o m en hel sådan utbildning. 

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:

bredda kompetens (generalist),
fördjupa kompetens (specialist),
chefsuppdrag.

Riktlinjer för medarbetarskap på LiU har tagits fram och 
beslutats 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 (lönestruk-
tur, lönenivåer och lönesättning),
individuell och differentierad lönesättning (arbetsupp-
gifternas svårighetsgrad, prestation och resultat samt 
marknaden),
undanröja osakliga löneskillnader som är att hänföra till 
kön och/eller etniskt ursprung.

Den kollektiva löneutvecklingen för anställda vid universitetet 
2011 var 2,2 %. Den kollektiva löneutvecklingen under de 
senaste fem åren framgår av tabell 8.5.

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 framgick att inga osakliga 
löneskillnader förelåg förutom för kategorin studievägledare. 
Den löneskillnaden har åtgärdats i samband med löneöversy-
nen 1 oktober 2011.

TAB 8.5 LÖNEUTVECKLING FÖR ANSTÄLLDA VID LiU

År %
 

2007 3,1
2008 3,3
2009 -
2010 6,8
2011 2,2

Under 2009 träffades inte något löneavtal. I stället genomfördes två års lönerevision under 
2010: 2010-01-01 resp. 2010-10-01 vilket medför att löneutvecklingen under 2010 uppgick till 
sammanlagt 6,8 %. 
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9. Finansiell del

LIU FORTSÄTTER UTVECKLA sina verksamheter och har återigen 
haft ett år med betryggande finansiering av såväl utbildning 
som forskning. Verksamhetsgrenarnas andel av LiU:s finan-
siering är 46 % (utbildning) respektive 54 % (forskning). 
Forskningens andel har ökat gradvis under de senaste åren 
samtidigt som LiU fortsätter att ha ett stort antal studerande.

Bokslutet för år 2011 uppvisar en positiv kapitalförändring 
på 145 mkr att lägga till det balanserade kapitalet på 664 mkr. 
Universitetet förvaltar därutöver 655 mkr i oförbrukade bidrag, 
dvs medel som LiU erhållit i förskott för finansiering av kom-
mande kostnader i verksamhet med externa bidrag.

Totalt uppgår intäkterna till 3 326 mkr och kostnaderna 
till 3 181 mkr. Andelen finansiering av externa bidrag har 
ökat något jämfört med 2010, från 25 % till 27 %, vilket bland 
annat beror på stora bidrag från Vetenskapsrådet och Wal-
lenbergstiftelserna. Anslag är fortfarande den dominerande 
finansieringsformen och utgör 66 % av de totala intäkterna 
(2010 var andelen 68 %).

Årets kapitalförändring
För 2011 uppvisar Linköpings universitet en positiv kapitalför-
ändring (resultat) på 145 mkr, inklusive ett negativt resultat från 
Linköpings universitet Holding AB på 0,7 mkr. Av verksam-
hetsutfallet avser 123 mkr ordinarie utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå (se nästa sida, avsnittet Intäkter och kost-
nader för utbildning på grundnivå och avancerad nivå) och 

20 mkr avser ordinarie forskning och utbildning på forskarnivå 
(se sidan 87, avsnittet Intäkter och kostnader för forskning och 
utbildning på forskarnivå). Uppdragsutbildningen uppvisar ett 
överskott på 2 mkr medan uppdragsforskningen uppvisar ett 
underskott om 1 mkr. 

Summan av balanserad kapitalförändring och årets kapi-
talförändring uppgick den 31 december 2011 till 809 mkr. Den 
avgiftsfinansierade verksamheten uppvisar ett ackumulerat 
underskott.

Vid jämförelse mellan årets kapitalförändring och den 
prognos avseende årets kapitalförändring som presenterades 
i universitetets delårsrapport 2011 så uppgår skillnaden till 
14 mkr (145 mkr jämfört med prognostiserade 131 mkr). De 
redovisade intäkterna för 2011 är totalt 42 mkr lägre jämfört 
med delårsprognosen. Utfallet för intäkter av anslag är 19 mkr 
högre medan såväl intäkter av bidrag som intäkter av avgifter 
är lägre än prognostiserat (54 mkr resp. 7 mkr). Kostnaderna 
är 56 mkr lägre än beräknat i delårsrapportens prognos. 
Samtliga kostnadsslag är något lägre än prognostiserat men 
avvikelsen förklaras främst av att personalkostnader är 25 mkr 
lägre än beräknat. Även om de satsningar som genomförts har 
resulterat i nyrekrytering av lärare och forskare under 2011 så 
finns behov av fortsatta åtgärder i syfte att expandera inom 
vissa ämnesområden. Antalet lärare och annan undervisande 
och forskande personal ökade under året med 69 årsarbetare.

TAB 9.1 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTATRÄKNINGEN I ÅRSREDOVIS- 

NINGEN FÖR 2011 OCH BUDGETUNDERLAGETS PROGNOS FÖR 2011

Utfall Prognos Differens %
 

Intäkter (mkr)

Intäkter av anslag 2 205 2 206 -1 0
Intäkter av avgifter och andra ers. 208 233 -25 -11
Intäkter av bidrag 886 846 40 5
Finansiella intäkter 27 22 5 22

Summa intäkter 3 326 3 307 19 1

Kostnader (mkr)

Kostnader för personal 2 005 2 030 -25 -1
Kostnader för lokaler 432 441 -9 -2
Övriga driftkostnader 640 650 -10 -2
Finansiella kostnader 4 4 0 3
Avskrivningar och nedskrivningar 100 111 -11 -10

Summa kostnader 3 181 3 236 -55 -2

Verksamhetsutfall 145 71 74

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

Årets kapitalförändring 145 71 74

TAB 9.2 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTATRÄKNINGEN I ÅRSREDOVIS- 

NINGEN FÖR 2011 OCH DELÅRSRAPPORTENS PROGNOS FÖR 2011

Utfall Prognos Differens %
 

Intäkter (mkr)

Intäkter av anslag 2 205 2 186 19 1
Intäkter av avgifter och andra ers. 208 215 -7 -3
Intäkter av bidrag 886 940 -54 -6
Finansiella intäkter 27 27 0 -1

Summa intäkter 3 326 3 368 -42 -1

Kostnader (mkr)

Kostnader för personal 2 005 2 030 -25 -1
Kostnader för lokaler 432 441 -9 -2
Övriga driftkostnader 640 650 -10 -2
Finansiella kostnader 4 5 -1 -17
Avskrivningar och nedskrivningar 100 111 -11 -10

Summa kostnader 3 181 3 237 -56 -2

Verksamhetsutfall 145 131 14

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

Årets kapitalförändring 145 131 14
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Finansiering
Verksamhetens intäkter uppgick till 3 326 mkr, vilket är en 
ökning med 124 mkr (4 %) jämfört med 2010. Forskningens 
andel av den totala finansieringen har ökat gradvis under senare 
år och är nu 54 %. Intäkter av anslag ökade med 31 mkr och 
uppgick till 2 205 mkr, varav 1 408 mkr avsåg grundutbildning 
och 797 mkr avsåg forskning.

Intäkter av avgifter minskade med 12 mkr jämfört med 2010. 
Intäkter av bidrag ökade i förhållande till 2010 med 86 mkr. 
Den absolut största delen av bidragsökningen hänför sig till 
forskningsmyndigheternas medelstilldelning. Samtidigt har 
balansräkningens post oförbrukade bidrag ökat med 25 mkr 
jämfört med den 31 december 2010. De oförbrukade bidragen 
uppgår nu till 655 mkr. De senare årens trend med ökande 
mängd oförbrukade bidrag har dock dämpats något i och med 
att en bättre balans mellan finansiering och resursförbruk-
ning har kunnat åstadkommas. När dessa oförbrukade bidrag 
utnyttjas i verksamheten medför detta ökade intäkter av bidrag. 
De finansiella intäkterna ökade med 19 mkr jämfört med 
2010, då räntan under 2011 i genomsnitt varit högre än 2010.

Forskningsverksamheten står således för en ökande andel 
av universitetets verksamhet och den externfinansierade 
forskningen är alltjämt större än den anslagsfinansierade. 
Intäkter per finansiär framgår av tabell 9.7, sidan 88. Trans-
fereringarna uppgick 2011 till 104 mkr vilket är en ökning 
med 21 mkr jämfört med 2010, något som återspeglar en 
expansion av forskningsverksamhet där flera parter deltar 
och delar av det totala bidraget från finansiären därför ska 
vidareförmedlas av LiU.

Resursförbrukning
Verksamhetens kostnader uppgick 2011 till 3 181 mkr, vilket 
innebär en ökning med 156 mkr jämfört med 2010. Personal-
kostnaderna ökade med 115 mkr (6 %) beroende på att antalet 
anställda ökat som en följd av gjorda rekryteringssatsningar 
samt på löneökningar vilka gav en kostnadsökning under 
2011 om 4 %. Driftskostnaderna ökade med 37 mkr (6 %) 
medan lokalkostnaderna ligger på i stort sett samma nivå 
som föregående år. Avskrivningar och nedskrivningar ökade 
med 4 mkr (4 %).

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 2011 ett negativt resultat om 
drygt 0,7 mkr, vilket innebär en mindre resultatförsämring 
jämfört med 2010 då det negativa resultatet var 0,2 mkr. En 
resultatredovisning för Linköpings universitet Holding AB 
återfinns på sidan 55, tabell 3.4.

Likvida medel
LiU hade per den 31 december 2011 likvida medel (kassa och 
bank) som uppgick till 1 498 mkr, vilket är en ökning med 

48 mkr jämfört med föregående år. Behållningen på ränte-
kontot ökade med 33 mkr.

Investeringar och låneram
Under 2011 uppgick investeringarna till totalt 150 mkr (2010: 
109 mkr). För finansiering av investeringar har universitetet 
under 2011 disponerat en låneram om 250 mkr (2010: 240 mkr). 
Årets nyupplåning uppgick till 94 mkr (2010: 103 mkr). Under 
året amorterades 88 mkr (2010: 82 mkr).

Anläggningstillgångar
Det bokförda värdet av befintliga anläggningstillgångar (im-
materiella, materiella och finansiella) var 370 mkr, en ökning 
med 53 mkr jämfört med 2010. Ökningen förklaras främst av 
anskaffningen av ett elektronmikroskop samt annan laborato-
rieutrustning. De finansiella anläggningstillgångarna ökade 
med 4 mkr pga ägartillskott i holdingbolaget. De immateriella 
anläggningstillgångarna ökade endast marginellt och ligger i 
stort sett på samma nivå som föregående år.

Samfinansiering
Samfinansieringen med anslag i bidragsfinansierad verksam-
het framgår av tabell 9.15 på sidan 97. 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 gör ett åtagande om att finansiera en andel av 
ett forskningsprojekts totala kostnader med anslag. 

Intäkter och kostnader för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå
Intäkterna för grundutbildningen, dvs utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå, minskade något i förhållande till 2010. 
Anslagsintäkterna ökade dock från 1 396 mkr till 1 408 mkr, 
varav 50 mkr hänför sig till nyttjat anslagssparande. De sam-
lade intäkterna för grundutbildningen uppgick under 2011 till 
1 516 mkr (2010: 1 528 mkr).

Andelen av den ordinarie grundutbildningens intäkter som 

TAB 9.3 INTÄKTER PER FINANSIÄR (tkr)

2011 2010 2009
 

Intäkter av anslag 2 204 738 2 173 399 1 948 708

Intäkter av avg/ers och bidrag 1 094 292 1 020 539 933 289

Forskningsråd 273 789 254 994 239 494
Vinnova 84 748 83 294 87 429
Statliga myndigheter 242 821 214 072 199 884
Forskningsstiftelser 76 075 82 915 56 205
Kommuner o landsting 131 246 125 544 107 287
Svenska organisationer/föreningar 116 856 90 330 94 267
Svenska företag 73 133 78 498 64 896
EU-kommissionen 70 834 66 673 63 265
Utländska företag och organisationer 17 196 18 577 17 124
Övriga intäkter 7 594 5 642 3 438

Finansiella intäkter 26 834 8 147 8 838

Summa 3 325 863 3 202 084 2 890 835
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utgörs av anslag från regering och riksdag ökade något och 
utgör 93 % (1 408 mkr). Anslagen avser medel för finansiering 
av utbildningsuppdraget och medel för ersättning för klinisk 
utbildning. Universitetet överproducerade grundutbildning 
(framförallt inom teknikområdet) relativt sitt grundutbild-
ningsuppdrag, vilket innebar att LiU kunde ta i anspråk 
50 mkr av anslagssparandet från tidigare år. Universitetets 
anslagssparande uppgår vid ingången till 2012 till 29 mkr. 
Anslagssparandet utgör en resurs som universitetet kan utnyttja 
kommande år om universitetet överskrider sitt takbelopp.

Intäkter i form av avgifter (62 mkr) erhålls för uppdrags-
utbildning (28 mkr) men också för till exempel studieavgifts-
skyldiga studenter, konferensverksamhet och högskoleprovet.

Grundutbildningens kostnader uppgick under 2011 till 
1 391 mkr (2010: 1 397 mkr).

Merparten av kostnaderna avser personal (64 %). Lokal-
kostnaderna utgör 17 % och övriga driftkostnader uppgår till 
17 %. I övriga driftkostnader ingår den ersättning för klinisk 
utbildning som av universitetet utbetalas till Landstinget i 
Östergötland.

Sammantaget betyder detta att grundutbildningen för 
2011 visar ett positivt resultat om 125 mkr. Under de närmast 
föregående åren var resultatet varierat (2010: 131 mkr, 2009: 
54 mkr, 2008: -20 mkr). LiU bedömer att det relativt stora 
överskottet kan förklaras av fortsatt framgång när det gäller 
studentrekrytering och studentprestationer, men att al-
lokeringen av personalresurser till grundutbildningen inte 
har kunnat ökas i den omfattning som eftersträvats. Även 
forskningsverksamheten är expansiv och behöver en ökande 
andel av de befintliga personalresurserna.

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 
fortsätter öka och uppgick 2011 till 1 810 mkr, vilket innebär en 
ökning med 8 % jämfört med föregående år (2010: 1 674 mkr), 
Av intäkterna kommer 44 % från anslag och 47 % från bidrag. 
Motsvarande andelar 2010 var 46 % vardera för anslag och 
bidrag.

Intäkterna från anslag har från 2010 ökat från 777 mkr 
till 797 mkr år 2011.

De största externa intäkterna kommer från forsknings-
råd, statliga myndigheter, forskningsstiftelser och svenska 
organisationer utan vinstsyfte, till exempel Cancerfonden, 
Wallenbergstiftelserna och Riksbankens jubileumsfond (se 
tabell 9.7, nästa sida). Av de externa intäkterna under 2011 utgör 
intäkter från uppdragsforskning 53 mkr, vilket är betydligt 
mindre än under 2010 (72 mkr).

Kostnaderna för forskning och utbildning på forskarnivå 
uppgick under 2011 till 1 789 mkr (2010: 1 628 mkr).

Huvuddelen av kostnaderna avser personal, 62 %. Lokal-
kostnaderna utgör 11 % och övriga driftkostnader uppgår till 
23 %. I det sistnämnda kostnadsslaget inkluderas den ersätt-
ning för klinisk forskning som av universitetet utbetalas till 

TAB 9.4 INTÄKTER OCH KOSTNADER FÖR UTBILDNING 

PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ (tkr)

LiU totalt 2011

Summa utb. 

på grund- 

och avan- 

cerad nivå

Grundutb.

enl uppdr 

i RB

Uppdrags-

utbildning
 

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 407 902 1 407 902
varav avräkning inom  
   takbelopp

49 956 49 956

Intäkter av avgifter och  
   andra ersättningar

61 793 34 068 27 725

Intäkter av bidrag 33 793 33 793
Finansiella intäkter 12 447 12 447 0

Summa intäkter 1 515 935 1 488 210 27 725

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 891 556 880 776 10 780
Kostnader för lokaler 238 006 236 943 1 063
Övriga driftkostnader 231 875 217 726 14 149
Finansiella kostnader 1 814 1 814 0
Avskrivningar och ned- 
   skrivningar

27 784 27 779 5

Summa kostnader 1 391 035 1 365 038 25 997

Verksamhetsutfall 124 900 123 172 1 728

Transfereringar

Erhållna 15 240 15 240
Lämnade 15 240 15 240

Årets kapitalförändring 124 900 123 172 1 728

TAB 9.5 INTÄKTER FÖR UTBILDNING PÅ 

GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ (tkr)

2011 2010 2009
 

Anslagsfinansiering

Grundutbildningsanslag 1 342 690 1 335 733 1 210 329
Övriga anslag 65 212 60 559 57 636

Summa anslag 1 407 902 1 396 292 1 267 965

Bidragsfinansiering

Offentliga finansiärer
Forskningsråd 1 220 785 936
Statliga myndigheter 22 156 23 235 7 122

Kommuner och landsting 1 480 0 954
Övriga svenska finansiärer

Svenska org./föreningar 2 470 107 6 034
Svenska företag 221 95 2 104

Utländska finansiärer
EU-kommissionen 5 362 6 245 13 308
Utländska företag och org. 399 85 1 112

Övriga intäkter 485 0 1
Summa bidrag 33 793 30 552 31 571

Avgiftsfinansiering

Statliga finansiärer 25 717 37 454 20 160
Kommuner och landsting 18 592 22 686 15 440
Övriga svenska finansiärer 15 288 31 204 29 630
Utländska finansiärer 2 053 3 577 2 762
Övrigt 143 0 3 258

Summa avgiftsfinansiering 61 793 94 921 71 250

Finansiella intäkter 12 447 6 461 4 019

Totalt 1 515 935 1 528 226 1 374 805
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Landstinget i Östergötland. Sammantaget betyder detta att 
forskning och utbildning på forskarnivå för 2011 visar ett po-
sitivt resultat (kapitalförändring) om 20 mkr (2010: 46 mkr) 
exklusive resultat från andelar i hel- och delägda företag.

TAB 9.6 INTÄKTER OCH KOSTNADER FÖR FORSKNING 

OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ (tkr)

LiU totalt 2011

Summa 

forskning 

och utb. på 

forskarnivå

Ordinarie 

forskning

Uppdrags- 

forskning
 

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 796 835 796 835
Intäkter av avgifter  
   och andra ers.

146 049 92 962 53 086

Intäkter av bidrag 852 657 852 657
Finansiella intäkter 14 387 14 387

Summa intäkter 1 809 928 1 756 841 53 086

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 1 113 043 1 081 452 31 591
Kostnader för lokaler 193 499 190 228 3 270
Övriga driftkostnader 407 939 389 281 18 659
Finansiella kostnader 2 320 2 319 1
Avskrivningar och ned- 
   skrivningar

72 692 72 544 148

Summa kostnader 1 789 493 1 735 824 53 669

Verksamhetsutfall 20 435 21 017 -583

Resultat från andelar  

   i hel och delägda företag -737 -737

Transfereringar

Erhållna 88 925 88 785 140
Lämnade 88 925 88 785 140

Årets kapitalförändring 19 698 20 280 -583

TAB 9.7 INTÄKTER FÖR FORSKNING OCH  

UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ (tkr)

2011 2010 2009
 

Anslagsfinansiering

Fakultetsanslag 678 411 656 719 565 472
Övriga anslag 118 424 120 388 115 271

Summa anslag 796 835 777 107 680 743

Bidragsfinansiering

Offentliga finansiärer
Forskningsråd 272 446 254 566 238 418
Vinnova 84 627 83 518 87 554
Statliga myndigheter 155 677 132 777 138 382

Kommuner och landsting 48 752 35 890 15 609
Övriga svenska finansiärer

Forskningsstiftelser 75 081 83 901 56 205
Svenska org./föreningar 100 819 75 949 73 018
Svenska företag 37 077 29 859 16 979

Utländska finansiärer
EU-kommissionen 65 382 60 249 49 758
Utländska företag och org. 11 716 10 257 11 101

Övriga intäkter 1 080 3 056 123
Summa bidrag 852 657 770 022 687 147

Avgiftsfinansiering

Statliga finansiärer 39 427 26 597 34 235
Kommuner och landsting 62 508 56 202 75 284
Övriga svenska finansiärer 38 566 37 436 31 398
Utländska finansiärer 4 527 4 808 2 348
Övrigt 1 021 0 56

Summa avgiftsfinansiering 146 049 125 043 143 321

Finansiella intäkter 14 387 1 686 4 819

Totalt 1 809 929 1 673 858 1 516 030
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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:

-
ster som ännu ej erhållits och som motsvaras av nedlagda kostnader.

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 5, 16 och 18 §§ anslagsförordningen. 

Universitet och högskolor medges undantag från 11 § 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 om redovisning av budgetun-
derlag på så sätt att regeringen beslutar om särskilda anvisningar avseende 
vilka uppgifter som skall redovisas i budgetunderlaget.

Regeringen beslutar att rätten att underteckna delårsrapporten får delegeras 
av styrelsen för en högskola till ordföranden.

Universitet och högskolor medges undantag från bestämmelsen att i årsre-
dovisningen upprätta och till regeringen lämna en finansieringsanalys.

Universitet och högskolor medges undantag från kravet enligt 9 § förordning-
en om krisberedskap och höjd beredskap, att till Utbildningsdepartementet 
redovisa en värdering och analys baserad på resultatet av arbetet med risk- 
och sårbarhetsanalys.

Universitet och högskolor medges undantag från 5 och 7 §§ 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.
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TAB 9.8 Resultaträkning (tkr)

Not

2011 01 01  

–2011 12 31

2010-01 01  

–2010 12 31

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 2 204 738 2 173 399
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 207 842 219 964
Intäkter av bidrag 3 886 450 800 575
Finansiella intäkter 4 26 834 8 147

Summa intäkter 3 325 863 3 202 084

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 2 004 599 1 889 896
Kostnader för lokaler 431 505 432 735
Övriga driftkostnader 6 639 815 603 238
Finansiella kostnader 7 4 134 2 046
Avskrivningar och nedskrivningar 100 476 96 670

Summa kostnader 3 180 529 3 024 586

Verksamhetsutfall 145 334 177 499

Resultat från andelar i hel- och delägda företag -737 -228

Transfereringar

Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag 20 518 18 211
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 55 410 43 293
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 28 235 22 037
Lämnade bidrag 8 104 164 83 542

Saldo transfereringar 0 0

Årets kapitalförändring 144 597 177 271
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Noter till resultaträkningen (tkr)

1. Intäkter av anslag 
2011 2010

Intäkter av anslag 2 204 738 2 173 399
Medel som erh. från statsbudgeten för transferering 20 518 18 211

Summa utgifter enligt anslagsredovisningen 2 225 256 2 191 610

Varav ersättning för klinisk utbildning och forskning 183 637 180 947
Under 2011 har 49 956 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 693 tkr som bidrag från Karolinska institutet för att utveckla klinisk 
utbildning och forskning.

2. Intäkter av avgifter och andra ersättningar
2011 2010

Intäkter av uppdragsutbildning 27 411 18 977
Ökningen av uppdragsutbildning beror till största delen på att uppdragsutbildning från statliga 
myndigheter ökat (+9 mkr).

Varav tjänsteexportverksamhet
Intäkter 805 1 106
Kostnader 1 366 1 321
Saldo -561 -215

Intäkter av beställd utbildning 313 413
Avser avtal med Karlstads universitet.

Intäkter av uppdragsforskning 53 086 71 386

Minskningen av uppdragsforskning beror till största delen på att intäkter av uppdragsforskning 
från kommuner och landsting minskat (-8 mkr).
Varav tjänsteexportverksamhet
Intäkter 2 959 5 659
Kostnader 2 925 6 489
Saldo 34 -830

Intäkter enligt 4 § Avgiftsförordningen 118 677 123 885

Varav offentlig resurssamordning 49 mkr (varav Landstinget i Östergötland 45 mkr) och uthyr-
ning av lokaler 19 mkr.

Varav tjänsteexportverksamhet
Intäkter 1 082 652
Kostnader 1 027 649
Saldo 55 3

Offentligrättsliga avgifter 1 093 1 247
Högskoleprovet 
Intäkter 1 090 1 247
Kostnader 1 169 1 165
Saldo -79 82

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 7 261 4 056

Utbildning av studieavgiftskyldiga studenter
Intäkter 1 811 0
Kostnader 3 184 827
Saldo -1 373 -827

Reavinst/-förlust vid avyttring av anläggningstillg.
Reavinst 121 266
Reaförlust 42 114
Saldo 79 152

Finansiering med icke-statliga medel
Sponsring 1 993 -60
Övriga icke-statliga medel 0 48
Summa 1 993 -12

Övriga ersättningar och intäkter 3 336 3 802
Summa intäkter av avgifter och andra ersättningar 207 842 219 964

3. Intäkter av bidrag
Under intäkter av bidrag redovisas 36 300 tkr från Landstinget i Östergötland som avser den del 
av ersättning för klinisk utbildning och forskning som återförs till Linköpings universitet.

2011 2010

Bidrag från anknutna stiftelser 37 53
Vid Linköpings universitet förvaltas 12 stycken till universitetet anknutna stiftelser.

Donationer av större värde

Bidragsgivare
Barncancerfonden
Barndiabetesfonden
Cancerfonden
Hjärt och Lungfonden
KVA
Läkaresällskapet
Riksb. Jubileumsfond
Wallenbergstiftelserna

Ändamål, område
Forskning, medicin
Forskning, medicin
Forskning, medicin
Forskning, medicin
Forskning
Forskning, medicin
Forskning, hum-sam
Utrustning mm

1 250
1 625

11 702
6 908
1 486
1 798

14 017
61 729

1 283
3 875

11 977
6 110
1 682
1 152
6 834
5 203

4. Finansiella intäkter
2011 2010

Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret 25 444 6 819
Övriga finansiella intäkter 1 390 1 328
Summa 26 834 8 147

Ökningen av finansiella intäkter beror på en höjning av räntan hos Riksgäldskontoret.

5. Kostnader för personal
2011 2010

Lönekostnader, exkl. arbetsgivaravgifter,  
pensionspremier och andra avgifter. 

1 331 242 1 241 230

6. Övriga driftkostnader
2011 2010

Ersättning för klinisk utbildning och forskning 183 637 180 947
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 121 266
Reaförlust 42 114
Saldo 79 152

7. Finansiella kostnader
2011 2010

Ränta på lån hos Riksgäldskontoret 3 860 1 058
Övriga finansiella kostnader 274 988
Summa 4 134 2 046

Ökningen av finansiella kostnader beror på en höjning av räntan hos Riksgäldskontoret.

8. Lämnade bidrag
2011 2010

Stipendier 20 339 18 748
Lämnade bidrag till myndigheter 47 931 41 593
Lämnade bidrag till övriga 35 894 23 201
Summa 104 164 83 542

Under lämnade bidrag till övriga ingår 5 000 tkr som avser ett kapitaltillskott till Linköpings 
universitet Holding AB.
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TAB 9.9 Balansräkning (tkr)
TILLGÅNGAR Not 2011-12-31 2010-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 1
Balanserade utgifter för utveckling 831 641
Rättigheter och andra immateriella tillgångar 867 781

Summa immateriella anläggningstillgångar 1 698 1 422

Materiella anläggningstillgångar 2
Förbättringsutgifter på annans fastighet 50 575 52 200
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 240 809 219 638
Pågående nyanläggningar 58 080 28 525

Summa materiella anläggningstillgångar 349 465 300 362

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i hel- och delägda företag 3 19 140 15 503
Summa finansiella anläggningstillgångar 19 140 15 503

Varulager

Varulager och förråd 139 524
Summa varulager m.m. 139 524

Fordringar

Kundfordringar 40 748 48 909
Fordringar hos andra myndigheter 48 645 45 961
Övriga fordringar 2 213 330

Summa fordringar 91 607 95 200

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 4 127 908 94 451
Upplupna bidragsintäkter 5 86 538 61 744
Övriga upplupna intäkter 6 8 235 4 987

Summa periodavgränsningsposter 222 681 161 182

Avräkning med statsverket 7
Avräkning med statsverket -29 048 -79 009

Summa avräkning med statsverket -29 048 -79 009

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 8 1 474 526 1 441 240
Kassa och bank 9 23 427 8 326

Summa kassa och bank 1 497 953 1 449 566

SUMMA TILLGÅNGAR 2 153 634 1 944 750

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital

Statskapital 10 5 384 5 384
Resultatandelar i hel- och delägda företag 11 14 877 10 731
Balanserad kapitalförändring 12 663 956 486 458
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 144 597 177 271

Summa myndighetskapital 828 814 679 843

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 13 27 104 28 290
Övriga avsättningar 14 2 229 2 424

Summa avsättningar 29 333 30 714

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 15 226 730 220 801
Skulder till andra myndigheter 58 974 56 431
Leverantörsskulder 99 816 95 802
Övriga skulder 16 59 419 40 866
Depositioner 1 969 1 771

Summa skulder m.m. 446 908 415 672

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 17 118 628 130 096
Oförbrukade bidrag 18 655 134 630 356
Övriga förutbetalda intäkter 19 74 817 58 069

Summa periodavgränsningsposter 848 579 818 521

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 2 153 634 1 944 750
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Noter till balansräkningen (tkr)

1. Immateriella anläggningstillgångar 

Utveckling Licenser/Rättigheter

2011 2010 2011 2010

Anskaffningsvärde IB 13 920 14 879 2 592 2 592
Årets anskaffningar 525 416
Årets avyttringar -959
Korrigering av tidigare års anskaffningar
Årets överföringar
Årets uppskrivningar
Anskaffningsvärde UB 14 445 13 920 3 008 2 592
Ackumulerade avskrivningar IB -13 279 -12 088 -1 812 -1 470
Årets avskrivningar -335 -2 150 -330 -342
Årets avyttringar 959
Korrigering av tidigare års avskrivningar
Årets nedskrivningar
Ackumulerade avskrivningar UB -13 614 -13 279 -2 141 -1 812

Restvärde 831 641 867 781

2. Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter 

på annans fastighet

Maskiner, inventarier, 

installationer mm

Pågående 

nyanläggningar

2011 2010 2011 2010 2011 2010

Anskaffningsvärde IB 82 473 63 098 1 144 657 1 135 652 28 525 33 882
Årets anskaffningar 4 846 18 726 88 910 69 553 55 672 20 267
Årets avyttringar -64 -53 317 -85 460
Årets omföringar från pågående nyanläggningar 26 117 24 912 -26 117 -24 912
Korrigering av tidigare års anskaffningar 713 -713
Årets överföringar
Årets uppskrivningar
Anskaffningsvärde UB 87 319 82 473 1 206 367 1 144 657 58 080 28 525
Ackumulerade avskrivningar IB -30 273 -25 123 -925 020 -920 743
Årets avskrivningar -6 470 -5 150 -93 341 -89 029
Årets avyttringar 52 804 84 751
Korrigering av tidigare års avskrivningar
Årets nedskrivningar
Ackumulerade avskrivningar UB -36 743 -30 273 -965 558 -925 020

Restvärde 50 575 52 200 240 809 219 638 58 080 28 525

Varav pågående förbättringsutgifter på annans fastighet 1 829 14 887

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 2011-12- 31 för holdingbolaget använts.
Under 2011 tillfördes 5 000 tkr som ett kapitaltillskott till Linköpings universitet Holding AB. 
Detta redovisas som andelar i hel- och delägda företag, årets anskaffning.

4. Förutbetalda kostnader
2011 2010

Förutbetalda kostnader statliga myndigheter 450 515
Icke-statliga förutbetalda kostnader 127 458 93 936
Summa 127 908 94 451

Av icke-statliga förutbetalda kostnader uppgår hyror till 105 mkr.

5. Upplupna bidragsintäkter
2011 2010

Upplupna bidragsintäkter statliga myndigheter 26 323 25 666
Icke-statliga upplupna bidragsintäkter 60 215 36 078
Summa 86 538 61 744

Av icke-statliga upplupna bidragsintäkter uppgår bidrag från SSF till 21 mkr.

6. Övriga upplupna intäkter
2011 2010

Upplupna avgiftsintäkter statliga myndigheter 849 979
Icke-statliga upplupna avgiftsintäkter 5 635 3 528
Övriga upplupna intäkter 1 751 480
Summa 8 235 4 987
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8. Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
2011 2010

Behållning räntekonto

Anslag 754 836 716 260
Avgifter 71 667 63 566
Bidrag 648 023 661 415
Övriga medel 0 0
Summa 1 474 526 1 441 240

Varav kortsiktigt likviditetsbehov 100 303 71 451

Beviljad räntekontokredit 183 000 182 588
Utnyttjad räntekontokredit 0 0

 
De viktigaste faktorerna för räntekontosaldots utveckling
Ökningen av räntekontosaldot under 2011 beror främst på att tilldelade anslag ej förbrukats i 
verksamheten.

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.

384 tkr avser konstverk som övertagits från Statens Konstråd.

11. Resultatandelar i hel- och delägda företag
Se not till andelar i hel- och delägda företag.
Från balanserad kapitalförändring har 2010 års resultat i Linköpings universitet Holding AB 
förlust 228 tkr, omförts till Resultatandelar i hel- och delägda företag.
Under 2011 tillfördes 5 000 tkr som ett kapitaltillskott tillLinköpings universitet Holding AB. 
Detta medför en ökning av resultatandelar i hel- och delägda företag med detta belopp.

12. Balanserad kapitalförändring
2011 2010

Ingående balans 486 457 343 483

Föregående års kapitalförändring 177 271 140 017
Från balanserad kapitalförändring har resultatet 
i Linköpings universitet Holding AB omförts till 
Resultatandelar i hel- och delägda företag 228 2 957
Utgående balans 663 956 486 457

13. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
2011 2010

Ingående avsättning 28 289 25 566

Årets pensionskostnad 11 210 16 005
Årets pensionsutbetalningar -12 396 -13 282
Utgående avsättning 27 104 28 289

Här redovisas pensionsförpliktelser som universitetet svarar för.

14. Övriga avsättningar
Under övriga avsättningar redovisar Linköpings universitet förpliktelser som uppstår vid av-
veckling av personal och som universitetet svarar för.

15. Lån i Riksgäldskontoret
2011 2010

Ingående skuld 220 801 198 964

Nyupplåning 93 663 103 351
Amortering -87 733 -81 514
Utgående skuld 226 730 220 801

Beviljad låneram 250 000 240 000

Värdet av pågående nyanläggningar som ska finansieras med lån uppgår till ca 21 mkr.

16. Övriga skulder
Ökningen av övriga skulder avser till största delen oförmedlade EU-bidrag.

17. Upplupna kostnader 
2011 2010

Upplupna löner/semesterlöner 109 009 119 739
Övriga upplupna kostnader från  
annan statlig myndighet 1 732 508
Övriga icke-statliga upplupna kostnader 7 887 9 848
Summa 118 628 130 095

18. Oförbrukade bidrag
2011 2010

Oförbrukade bidrag

Bidrag från annan statlig myndighet 369 465 389 499
Donationer 210 083 145 414
Övriga icke-statliga bidrag 52 871 76 084
Summa 632 419 610 997

Av oförbrukade bidrag från annan statl myndighet uppgår bidrag från Vetenskapsrådet till 
147 mkr.
Av oförbrukade donationer uppgår donationer från Wallenbergstiftelser till 60 mkr.

Oförmedlade bidrag

Bidrag från annan statlig myndighet 19 244 13 466
Donationer 3 471 985
Övriga icke-statliga bidrag 0 4 908
Summa 22 715 19 359

Totalt 655 134 630 356

19. Övriga förutbetalda intäkter
2011 2010

Oförbrukade avgiftsintäkter från annan statlig 
myndighet 17 155 25 390
Icke-statliga oförbrukade avgiftsintäkter 50 048 27 151
Övriga förutbetalda intäkter från annan statlig 
myndighet 904 299
Övriga förutbetalda intäkter 6 711 5 229
Summa 74 818 58 069

Av icke-statliga oförbrukade avgiftsintäkter uppgår avgifter från Landstinget i Östergötland till 
29 mkr.

7. Avräkning med statsverket
2011 2010

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans -79 009 -144 650
Redovisat mot anslag 2 225 256 2 191 610
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -2 175 300 -2 145 909
Återbetalning av anslagsmedel 0 19 940
övrig inbetalning SCR 5

Fordringar/Skulder avseende anslag 

i räntebärande flöde -29 048 -79 009

Sammansättning utgående balans

Ej avräknat anslag GU, upp till 10% av takbeloppet -29 053 -79 009
Felaktig inbetalning SCR 5

Summa -29 048 -79 009
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TAB 9.10 Finansieringsanalys (tkr)

Not 2011-01-01–2011 12 31 2010-01-01–2010-12-31

DRIFT

Kostnader 1 -3 081 512 -2 925 564
Finansiering av drift

Intäkter av anslag 2 204 738 2 173 399
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 207 842 219 964
Intäkter av bidrag 2 827 440 790 736
Övriga intäkter 26 834 8 147
Summa medel som tillförts för finansiering av drift 3 266 854 3 192 246

Minskning (+)/Ökning (-) av lager 384 112
Minskning (+)/Ökning (-) av kortfristiga fordringar -57 906 -11 404
Ökning (+) av kortfristiga skulder 3 21 913 68 743
Kassaflöde från/till drift 149 733 324 133

INVESTERINGAR

Investeringar i finansiella tillgångar
Investeringar i materiella tillgångar -149 427 -108 546
Investeringar i immateriella tillgångar -941 0
Summa investeringsutgifter -150 368 -108 546

Finansiering av investeringar

Lån från Riksgäldskontoret 93 663 103 351
 -amorteringar -87 733 -81 514
Försäljning av anläggningstillgångar 592 924
Bidragsmedel som erhållits för investeringar 59 010 9 839
Statskapital 0 0
Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar 65 531 32 601

Minskning (-)/Ökning (+) av kortfristiga skulder 3 33 452 -29 125
Kassaflöde från/till investeringsverksamhet -51 384 -105 070

TRANSFERERINGSVERKSAMHET

Lämnade bidrag -104 164 -83 542
Förändring av kortfristiga fordringar och skulder
Utbetalningar i transfereringsverksamhet -104 164 -83 542
Finansiering av transfereringsverksamhet

Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag 20 519 18 211
Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag 55 410 43 293
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 28 235 22 038
Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet 104 164 83 542

Kassaflöde från/till transfereringsverksamhet 0 0

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 98 348 219 062

SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

Likvida medel vid årets början 1 370 557 1 151 495

Minskning (-)/Ökning (+) av kassa och bank 15 101 -33 023
Ökning (+) av tillgodohavande hos RGK 33 286 186 444
Minskning (-) av avräkning med statsverket 49 961 65 641
Summa förändring av likvida medel 98 348 219 062

Likvida medel vid årets slut 1 468 905 1 370 557

Noter till finansieringsanalysen (tkr) 2011 2010

1 Kostnader enligt RR -3 180 529 -3 024 585
Avskrivningar 100 476 96 670
Avyttrade anläggningar (restvärde) 514 772
Omföring anläggningstillgångar till (+) / från (-) RR 0 0
Försäljningsintäkter sålda anläggningstillgångar -592 -924
Avsättningar för pensioner m.m. -1 381 2 503

Summa kostnader -3 081 512 -2 925 564

2 Intäkter av bidrag enl. RR 886 450 800 575
Bidrag som erhållits för investeringar 59 010 9 839
Bidrag för finansiering av drift 827 440 790 736

3 Minskn (-) / ökn (+) av kortfristiga skulder enl. BR 55 365 39 618
Minskn (-) / ökn (+) av kortfristiga skulder avseende investeringar 33 452 -29 125
Minskn (-) / ökn (+) av kortfristiga skulder avseende drift 21 913 68 743
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TAB 9.11 Anslagsredovisning 2011 (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) 79 009 1 295 829 1 374 838 1 345 785 29 053

16 02:13 ap.1 Takbelopp (ram) 79 009 1 294 060 1 373 069 1 344 016 29 053
16 02:13 ap.3 Nationellt resurscentrum i teknik (ram) 1 769 1 769 1 769 0

16 02:14 Forskning och forskarutbildning (ramanslag) 695 834 695 834 695 834 0

16 02:14 ap.4 Linköpings universitet (ram) 695 834 695 834 695 834 0

16 02:55 Ersättning för klinisk utbildning 

och forskning (ram) 183 637 183 637 183 637 0

16 02:55 ap. 5 Linköpings universitet 183 637 183 637 183 637 0

Summa 79 009 2 175 300 2 254 309 2 225 256 29 053

Kostnader för personskadeförsäkringar för studenter uppgick under 2011 till 116 tkr, dvs 6,40 kronor per helårsstudent.
För 2011 avsatte LiU 3 882 tkr för studenter med funktionshinder från grundutbildningsanslaget.

TAB 9.12 Redovisning av medel för klinisk utbildning och forskning 2011

Disponibla anslagsmedel

Ingående balans 2011 26 741

Anslag 2011 183 637

Summa disponibla anslagsmedel 210 378

Förbrukade anslagsmedel Lokaler Lönekostn. Övr. kostn. Summa

Förbrukade medel grundutbildning 12 364 38 083 14 544 64 991
Kliniskt inriktad medicinsk forskning 24 370 33 789 71 251 129 410
Summa förbrukade anslagsmedel 36 734 71 872 85 795 194 401

Anslagsmedel överfört till 2012 15 977

Av landstinget tillförda medel 2011 20 724 101 226 102 138 224 088

TAB 9.13 Avgifter 2011 (tkr)

Verksamhet Över-/ 

underskott 

t.o.m. 2009 1

Över-/ 

underskott 

2010

Justering av  

ingående  

balans 2011 2

Intäkter 

2011

Kostnader 

2011

Över-/ 

underskott 

2011

Ackumulerat  

Över-/under-  

skott utg. 2011

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Beställd utbildning 0 -4 313 596 -283 -287
Uppdragsutbildning -23 -1 161 2 115 27 412 25 402 2 010 2 941
Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 3 -827 1 811 3 184 -1 373 -2 200

Delsumma -23 -1 992 29 537 29 183 354 454

Forskning och utbildning på forskarnivå

Uppdragsforskning 3 554 -10 952 166 53 086 53 670 -583 -7 815
Delsumma 3 554 -10 952 53 086 53 670 -583 -7 815

Verksamheter där krav på full  

kostnadstäckning inte gäller

Högskoleprovet 0 82 1 090 1 169 -79 3

Summa avgiftsbelagd verksamhet 3 531 -12 862 2 281 83 713 84 021 -308 -7 358

1. Ingående värden justerade pga omklassificering av ÖLL- och FORSS-medel via Landstinget i Östergötland.
2. Ingående balans 2011 justerade pga omklassificering av projekt.
3. Redovisas fr o m 2010 enligt regleringsbrev.
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 2011 till 24 tkr (2010 var intäkten 19 tkr).
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TAB 9.14 Redovisning av årets och balanserad kapitalförändring 2011 (tkr)

TABELL 1. REDOVISNING AV KAPITALFÖRÄNDRING 2011 Balanserad  

kapitalförändring

Årets 

kapitalförändring

Summa årets och  

balanserad 

kapitalförändring

Kapitalförändring 663 956 144 597 808 553

varav avgiftsfinansierad verksamhet -7 050 -308 -7 358
varav bidragsfinansierad verksamhet 28 970 3 495 32 465
varav hel- och delägda företag -737 -737

TABELL 2. KAPITALFÖRÄNDRING PER OMRÅDE 2011

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 295 531 123 172 418 703
Uppdragsverksamhet 927 1 727 2 654

Summa 296 458 124 899 421 357

Forskning/konstnärligt utvecklingsarbete/utbildning på forskarnivå

Forskning och utbildning på forskarnivå 374 729 21 018 395 747
Uppdragsforskning -7 231 -583 -7 814

Summa 367 498 20 435 387 933

Summa 1 663 956 145 334 809 290

1. Exklusive resultat från Linköpings universitet Holding AB.

TABELL 3. REDOVISNING AV KAPITALFÖRÄNDRING AVSEENDE AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET Ingående 

balans

Årets kapital- 

förändring

Utgående 

balans

Uppdragsutbildning inl. beställd utbildning 927 1 727 2 654
Utbildning av studieavgiftskyldiga studenter 1 -827 -1 373 -2 200
Uppdragsforskning -7 231 -583 -7 814
Summa -7 131 -229 -7 360

Årets intäkter i ovanstående verksamhet 82 622
Utgående balanserad kapitalförändring i förhållande till årets intäkter -8,9%

1. Redovisas från och med 2010 enligt regleringsbrev.

TAB 9.15 Samfinansiering med anslag i bidragsfinansierad verksamhet (tkr)

Bidragsfinansiering Anslagsfinansiering Total finansiering Andel anslag (%)

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2011 33 793 2 121 35 914 6

2010 30 552 174 30 726 1
2009 31 571 0 31 571 0

Forskning och utbildning på forskarnivå

2011 852 657 87 805 940 462 9

2010 770 022 82 532 852 554 10
2009 687 147 82 313 769 460 11

Uppgifter avseende 2009 och 2010 har justerats jämfört med tidigare årsredovisningar. I årsredovisningarna för 2009 och 2010 har information lämnats om beslutad tilldelning av anslagsmedel för samfi-
nansiering, medan tabellen ovan visar i vilken omfattning anslagsmedel har använts för denna samfinansiering.
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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.
 

2009 Totalt LiU Summa Ordinarie Uppdrags- Summa Ordinarie Uppdrags-

utbildning grundutb. utbildning 1 forskning forskning forskning

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 948 708 1 267 965 1 267 965 680 743 680 743
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 214 571 71 250 45 446 25 804 143 321 56 021 87 299
Intäkter av bidrag 718 718 31 571 31 571 687 147 687 147
Finansiella intäkter 8 838 4 019 4 019 4 819 4 602 217

Summa intäkter 2 890 835 1 374 805 1 349 001 25 804 1 516 030 1 428 513 87 517

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 1 722 728 832 584 818 410 14 175 890 144 839 706 50 438
Kostnader för lokaler 370 051 159 658 158 608 1 050 210 393 207 296 3 097
Övriga driftkostnader 556 573 300 703 285 633 15 069 255 870 222 747 33 123
Finansiella kostnader 4 560 2 205 2 205 2 355 2 354 1
Avskrivningar och nedskrivningar 93 949 25 975 25 975 67 974 64 615 3 358

Summa kostnader 2 747 861 1 321 126 1 290 831 30 294 1 426 736 1 336 717 90 018

Verksamhetsutfall 142 974 53 680 58 170 -4 490 89 294 91 796 -2 501

Resultat från andelar i hel- och delägda företag -2 957 -2 957 -2 957

Transfereringar

Erhållna 99 586 29 601 29 601 69 985 68 291 1 694
Lämnade 99 586 29 601 29 601 69 985 68 291 1 694

Årets kapitalförändring 140 017 53 680 58 170 -4 490 86 338 88 839 -2 501

1. I uppdragsutbildning ingår beställd utbildning. Under 2009 uppgick intäkter av beställd utbildning till 816 tkr.

TAB 9.16 Intäkter och kostnader per verksamhetsområde
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TAB 9.16 Intäkter och kostnader per verksamhetsområde

2011 Ordinarie grundutbildning Uppdragsutbildning

Totalt LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH Totalt LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 407 902 302 942 145 157 361 232 598 572
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
Intäkter av bidrag 33 793 2 766 7 354 19 334 4 338
Finansiella intäkter 12 447 1 616 1 335 4 234 5 262

Summa intäkter 1 488 210 314 639 157 837 394 991 620 743 27 725 2 396 10 004 8 237 7 087

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 880 776 205 080 102 358 203 052 370 286 10 780 792 5 004 1 687 3 297
Kostnader för lokaler 236 943 53 985 23 222 46 612 113 124 1 063 178 323 311 251
Övriga driftkostnader 217 726 39 382 25 833 100 943 51 568 14 149 979 3 623 4 912 4 636
Finansiella kostnader 1 814 337 200 593 684
Avskrivningar och nedskrivningar 27 779 4 790 2 963 6 446 13 580 5 5

Summa kostnader 1 365 038 303 574 154 575 357 646 549 242 25 998 1 950 8 955 6 910 8 183

Verksamhetsutfall 123 172 11 065 3 262 37 345 71 500 1 727 446 1 049 1 328 -1 096

Resultat från andelar i hel- och delägda företag

Transfereringar

Erhållna 15 240 3 378 2 146 4 093 5 622
Lämnade 15 240 3 378 2 146 4 093 5 622

Årets kapitalförändring 123 172 11 065 3 262 37 345 71 500 1 727 446 1 049 1 328 -1 096

 

2010 Ordinarie grundutbildning Uppdragsutbildning

Totalt LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH Totalt LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 396 292 305 627 154 336 358 356 577 972
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
Intäkter av bidrag 30 552 3 536 4 946 12 620 9 450
Finansiella intäkter 6 461 1 105 555 2 183 2 619

Summa intäkter 1 508 274 332 824 179 589 392 849 603 013 19 952 3 011 7 397 6 952 2 592

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
Kostnader för lokaler 246 591 54 712 27 277 54 654 109 949 1 163 236 290 481 156
Övriga driftkostnader 288 231 48 535 39 555 126 284 73 856 10 750 1 190 3 028 4 862 1 670
Finansiella kostnader 609 136 75 168 231
Avskrivningar och nedskrivningar 18 613 2 851 2 597 4 792 8 373 24 24

Summa kostnader 1 376 108 309 660 170 500 376 831 519 117 20 901 2 646 7 053 7 580 3 621

Verksamhetsutfall 132 167 23 164 9 089 16 018 83 895 -948 365 344 -628 -1 029

Resultat från andelar i hel- och delägda företag

Transfereringar

Erhållna 9 415 3 761 5 489 165
Lämnade 9 415 3 761 5 489 165

Årets kapitalförändring 132 167 23 164 9 089 16 018 83 895 -948 365 344 -628 -1 029

 

2009 Ordinarie grundutbildning Uppdragsutbildning

Totalt LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH Totalt LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 267 965 286 654 141 435 334 661 505 215
Intäkter av avgifter och andra ers. 45 446 11 054 5 641 13 578 15 173 25 804 4 632 9 216 8 468 3 487
Intäkter av bidrag 31 571 7 248 6 026 6 685 11 612
Finansiella intäkter 4 019 712 355 1 721 1 231

Summa intäkter 1 349 001 305 668 153 457 356 644 533 232 25 804 4 632 9 216 8 468 3 487

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 818 410 200 046 92 705 193 873 331 785 14 175 1 915 4 601 3 885 3 773
Kostnader för lokaler 158 608 35 350 17 689 36 772 68 796 1 050 53 606 179 213
Övriga driftkostnader 285 633 53 449 36 284 112 417 83 484 15 069 2 278 3 418 6 165 3 208
Finansiella kostnader 2 205 486 232 644 843
Avskrivningar och nedskrivningar 25 975 5 136 3 393 7 249 10 197

Summa kostnader 1 290 831 294 467 150 303 350 957 495 106 30 294 4 246 8 625 10 229 7 195

Verksamhetsutfall 58 170 11 201 3 154 5 687 38 126 -4 490 386 592 -1 760 -3 707

Resultat från andelar i hel- och delägda företag

Transfereringar

Erhållna 29 601 4 029 17 353 3 028 5 191
Lämnade 29 601 4 029 17 353 3 028 5 191

Årets kapitalförändring 58 170 11 201 3 154 5 687 38 126 -4 490 386 592 -1 760 -3 707

Under 2010 korrigerades 2009 års värden avseende fördelningen av ersättning för klinisk utbildning och forskning.
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Ordinarie forskning Uppdragsforskning

Totalt LiU Hum-sam Med. Tekn. Totalt LiU Hum-sam Med. Tekn.

796 835 200 097 266 391 330 347
92 962 13 638 43 643 35 682 53 086 7 453 23 368 22 266

852 657 171 332 224 456 456 870
14 387 2 016 4 032 8 339

1 756 842 387 083 538 523 831 237 53 086 7 453 23 368 22 266

1 081 452 281 628 243 178 556 646 31 591 4 410 14 002 13 180
190 228 34 506 45 443 110 279 3 270 348 1 397 1 525
389 281 57 550 207 530 124 200 18 659 2 602 9 137 6 919

2 319 404 602 1 313 1
72 544 4 783 15 018 52 743 148 110 38

1 735 824 378 872 511 771 845 181 53 670 7 361 24 647 21 662

21 018 8 211 26 752 -13 944 -583 92 -1 279 604

-737 -173 -179 -385

88 785 17 721 10 548 60 516 140 80 60
88 785 17 721 10 548 60 516 140 80 60

20 281 8 039 26 573 -14 330 -583 92 -1 279 604

Ordinarie forskning Uppdragsforskning

Totalt LiU Hum-sam Med. Tekn. Totalt LiU Hum-sam Med. Tekn.

777 107 185 311 270 404 321 391
53 510 5 076 44 031 4 402 71 533 8 896 36 344 26 293

770 047 176 323 161 702 423 023 -25 -25
1 686 224 272 1 190

1 602 350 366 934 476 409 759 006 71 508 8 896 36 344 26 268

1 011 709 265 347 223 391 522 970 47 161 5 496 25 162 16 504
180 010 31 781 44 249 103 980 4 971 507 2 449 2 014
275 916 36 173 179 497 60 246 28 342 4 522 14 348 9 471

1 435 386 328 721 1 1
75 353 7 250 12 059 56 044 2 680 2 659 21

1 544 423 340 939 459 523 743 960 83 155 10 525 44 619 28 011

57 927 25 996 16 886 15 047 -11 647 -1 629 -8 275 -1 743

-228 -57 -55 -117

73 998 27 623 5 190 41 185 130 86 43
73 998 27 623 5 190 41 185 130 86 43

57 699 25 939 16 831 14 930 -11 647 -1 629 -8 275 -1 743

Ordinarie forskning Uppdragsforskning

Totalt LiU Hum-sam Med. Tekn. Totalt LiU Hum-sam Med. Tekn.

680 743 140 884 260 209 279 650
56 021 11 529 20 892 23 600 87 299 9 924 55 236 22 139

687 147 164 621 134 967 387 560
4 602 2 229 697 1 677 217 24 139 55

1 428 513 319 262 416 765 692 487 87 517 9 948 55 374 22 195

839 706 227 238 189 619 422 848 50 438 5 380 32 516 12 543
207 296 41 487 45 257 120 552 3 097 308 1 977 812
222 747 29 212 144 132 49 403 33 123 3 620 20 947 8 556

2 354 538 636 1 180 1 1
64 615 6 015 10 572 48 029 3 358 3 335 23

1 336 717 304 491 390 216 642 010 90 018 9 307 58 778 21 934

91 796 14 771 26 549 50 477 -2 501 641 -3 403 261

-2 957 -701 -630 -1 625

68 291 13 561 15 071 39 660 1 694 1 459 235
68 291 13 561 15 071 39 660 1 694 1 459 235

88 839 14 070 25 919 48 852 -2 501 641 -3 403 261



102102

9. FINANSIELL DEL

TAB 9.17 Underlag för beräkning av belastning av anslaget 
avseende grundutbildning för budgetåret 2011

Utfall 2011-01-01–2011-12-31

A B C D E

Utbildningsområde

Utfall

HST

Utfall

HPR

HST

Ersättn

(tkr)

HPR

Ersättn

(tkr)

Utfall total

ersättn C+D 

(tkr)

Humaniora 1 480,5 1 157,8 32 000 21 966 53 966 
Teologi 74,9 67,4 1 620 1 279 2 899 
Juridik 631,3 564,2 13 644 10 704 24 348 
Samhällsvetenskap 3 637,5 3 100,4 78 620 58 821 137 441 
Naturvetenskap 2 736,4 2 425,9 135 846 101 563 237 409 

Teknik 5 102,0 4 558,6 253 290 190 850 444 140 
Farmaci 0,9 0,9 44 37 81 
Vård 1 282,8 1 195,7 67 706 54 659 122 365 
Odontologi 0 
Medicin 1 673,5 1 632,1 98 699 117 088 215 787 
Undervisning 1 058,5 969,3 36 466 39 331 75 797 
Övrigt 261,2 226,2 10 413 7 325 17 738 
Design 50,0 50,0 7 034 4 286 11 320 

Totalt 17 989,5 15 948,5 735 382 607 909 1 343 291 

Takbelopp

Takbelopp (tkr) 1 294 060 

Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr) 49 231 
Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr) 0 

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden

Totalt antal helårstudenter 56,6 inom Design. Högst 50 helårsstudenter får avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter har avräknats inom utbild-
ningsområdet Teknik.
Totalt antal helårsprestationer 57,7 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) 1 294 060
Eventuellt ingående anslagssparande (tkr) 79 009
Summa (A) 1 373 069

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ersättning för HPR från december föregående budgetår (tkr) 725
Utfall total ersättning enligt tabell 1 (tkr) 1 343 291

Eventuellt utnyttjande av tidigare sparade HPR (tkr) 0
Summa (B) 1 344 016

Summa (A-B) ¹ 29 053

1. Positiv summa förs till tabell över anslagssparandet nedan. Negativ summa förs till tabell över överproduktion nedan. 

Anslagssparande

Totalt utgående anslagssparande (A-B) 29 053
Eventuellt anslagssparande över 10 % av takbeloppet 2

Utgående anslagssparande 29 053

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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TAB 9.18 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 Sveriges Författarefond
 styrelsen för Institutet för framtidsstudier
 styrelsen för SPI Service AB
 styrelsen för Cirkör AB
 styrelsen för Bonus Presskopia

Mille Millnert, rektor (t o m 31 januari 2011)
Ordförande i:
 Sunet
Ledamot av:
 styrelsen för Mjärdevi Science Park
 styrelsen för Norrköping Science Park
 styrelsen för Arbetsgivarverket
 styrelsen för NordForsk

Karin Fälth-Magnusson, tf rektor  

(1 februari-30 juni 2011)
Ordförande i: 
 styrelsen för C, Norrköpings visualiseringscenter
Ledamot av:
 styrelsen för Norrköpings visualiseringscenter AB

Helen Dannetun, rektor  

(fr o m 1 juli 2011)
Ordförande i:
 styrelsen för C, Norrköpings visualiseringscenter
Ledamot av:
 styrelsen för Mjärdevi Science Park
 styrelsen för Norrköpings visualiseringscenter AB
 insynsrådet för Länsstyrelsen i Östergötland
 Forskningsberedningen

Per-Erik Ellström
Ordförande i:
 styrelsen för Stiftelsen Apel Forskning och Utveckling
Ledamot av:
 styrelsen för Episteme AB
 styrelsen för Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB

Magnus Hall
Ordförande i:
 styrelsen för Basindustrins El AB
 styrelsen för Industrikraft i Sverige AB
 styrelsen för Skogsindustrierna
Vice ordförande i:
 styrelsen för Confederation of European Paper Industries
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 & Linnea Aktiebolag

Christer Mård
Ledamot av:
 styrelsen för Linköpings Nyföretagarcentrum
 styrelsen för Sports Air Linköping

Helena Persson
Ledamot av:
 styrelsen för Bildkonstnärsfonden
Vice ordförande i:
 styrelsen för Kungliga konsthögskolan

Amanda Rubio
Adjungerad i:
 styrelsen för Kårservice i Östergötland 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 2011

Ordförande Företrädare för allmänna intressen Företrädare för studenter

Bengt Westerberg 219 100 Magnus Hall 28 000 Niklas Hellström 14 367

Margareta Josefsson 28 000 Johan Liljegren 16 988

Rektor Christer Mård 28 000 Linda Svensson 5 886

Mille Millnert 146 825 Helena Persson 28 000 Daniel B. Wilhelms 241 262

Agneta Westerdahl 164 025

Tf rektor Maria Ågren 28 000

Karin Fälth-Magnusson 1 048 569 Jan-Erik Ögren 28 000

Rektor Företrädare för verksamheten

Helen Dannetun 1 156 728 Per-Erik Ellström 940 391

Lars Hultman 1 103 873  

Karin Öllinger 722 564

I ersättningarna ovan inkluderas alla skattepliktiga ersättningar och förmåner utbetalade av LiU under 2011.
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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 

Biblioteket Universitets-
förvaltningen

Filosofiska
fakulteten

Utbildnings- 
vetenskap

Tekniska
högskolan

Hälso-
universitetet

Intern- 
revisionUniversitetsstyrelsen

14 institutioner

UNIVERSITETSLEDNING

Rektor, Prorektor, Universitetsdirektör, 
Biträdande Universitetsdirektör

Rektors 
ledningsråd

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 åp 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 2011
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Institutioner och ämnesområden

Linköping: Campus Valla

INSTITUTIONEN FÖR BETEENDEVETENSKAP 

OCH LÄRANDE (IBL)

Antal anställda: 239. Intäkter: 213 mkr.
Ämnesområden: Didaktik och pedago-

-
-

INSTITUTIONEN FÖR DATAVETENSKAP (IDA)

Antal anställda: 193. Intäkter: 183 mkr.
Ämnesområden: 
Databaser och webbinformationssys-

-

-

INSTITUTIONEN FÖR EKONOMISK 

OCH INDUSTRIELL UTVECKLING (IEI)

Antal anställda: 475. Intäkter: 495 mkr.
Ämnesområden: Carl Malmsten – Furnitu-

-

-

-

-
-

INSTITUTIONEN FÖR FYSIK,  

KEMI OCH BIOLOGI (IFM)

Antal anställda: 442. Intäkter: 420 mkr.
Ämnesområden: -

-
-

-
-

-
-

-
-

INSTITUTION FÖR KULTUR 

OCH KOMMUNIKATION (IKK)

Antal anställda: 138. Intäkter: 129 mkr.
Ämnesområden: 

-
-

-

-
-

-
-

MATEMATISKA INSTITUTIONEN (MAI)

Antal anställda: 111. Intäkter: 122 mkr.
Ämnesområden: Beräkningsveten-

-

INSTITUTIONEN FÖR STUDIER AV SAMHÄLLS-

UTVECKLING OCH KULTUR (ISAK) 

Antal anställda: 82. Intäkter: 81 mkr.
Tema: Kultur och samhälle
Ämnesområden: -

-

inriktning mot kulturarv och naturmiljö

INSTITUTIONEN FÖR SYSTEMTEKNIK (ISY)

Antal anställda: 187. Intäkter: 188 mkr.
Ämnesområden: -

-

-

INSTITUTIONEN FÖR TEMA

Antal anställda: 181. Intäkter: 156 mkr.

Ämnesområden: 

Linköping: Campus US
INSTITUTIONEN FÖR KLINISK OCH  

EXPERIMENTELL MEDICIN (IKE)

Antal anställda: 409. Intäkter: 426 mkr.
Ämnesområden: 

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

INSTITUTIONEN FÖR  

MEDICIN OCH HÄLSA (IMH)

Antal anställda: 312. Intäkter: 274 mkr.
Ämnesområden: -

-
-

-

-
-

-

INSTITUTIONEN FÖR MEDICINSK TEKNIK (IMT)

Antal anställda: 77. Intäkter: 43 mkr.
Ämnesområden: Biomedicinsk in-

-

Norrköping:
Campus Norrköping
INSTITUTIONEN FÖR SAMHÄLLS- 

OCH VÄLFÄRDSSTUDIER (ISV)

Antal anställda: 238. Intäkter: 208 mkr.
Ämnesområden: Allmänt utbildningsom-

-

-
-

-
-
-

INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK 

OCH NATURVETENSKAP (ITN)

Antal anställda: 188. Intäkter: 196 mkr.
Ämnesområden: Fysik och elektrotek-

-

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.
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