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Linköpings universitet i korthet 

Linköpings universitet (LiU) bedriver utbildning, forskning 
och forskarutbildning inom Filosofiska fakulteten, Medicinska 
fakulteten (Hälsouniversitetet), Tekniska fakulteten (Tekniska 
högskolan) samt Utbildningsvetenskap.

Grundutbildningen vid Filosofiska fakulteten spänner 
över ett brett fält – humaniora, kulturvetenskap, miljöve-
tenskap, samhällsvetenskap, beteendevetenskap, ekonomi, 
datavetenskap och affärsjuridik. En dryg tredjedel av utbudet 
är fristående kurser. I programutbudet dominerar kandidat-
programmen. Psykologprogrammet, socionomprogrammet 
samt de två civilekonomprogrammen leder fram till en yrkes-
examen. Fakulteten satsar medvetet på ämnesövergripande 
och mångvetenskapliga forskningsmiljöer och vid dess start 
1980 var den tvärvetenskapliga temaforskningen ensam i sitt 
slag. Forskarutbildning bedrivs vid såväl ämnesövergripande 
och tvärvetenskapliga forskarskolor och teman, som inom äm-
nesbaserade forskningsmiljöer där ämnena har stor bredd och 
forskning bedrivs t ex inom språk och kultur, etnicitet, medicin 
och hälsa, beteendevetenskap, naturvetenskap, ekonomi och 
informatik. Några områden har av de stora forskningsfinan-
siärerna 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 specialistexamen 
för sjuksköterskor. Utbildningarna i medicinsk biologi, mas-
terprogrammet Medical Biosciences och masterprogrammet 
i arbetsterapi/folkhälsovetenskap/logopedi/omvårdnadsveten-
skap/sjukgymnastik 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 grundforsk-
ning och patientnära forskning och bedrivs bland annat 
inom de strategiska områdena diabetesforskning, medicinsk 
bildbehandling och visualisering, inflammationsforskning, 
hälsovetenskap samt biomedicinska material.

Tekniska högskolan domineras av professionsutbildningar 
i form av civilingenjörs- och högskoleingenjörsprogram men 
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erbjuder också ett växande antal 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 tyngdpunkt på de traditionella tekniska ämnena men 
inkluderar även forskning i angränsande områden som na-
turvetenskap, management, matematik och datavetenskap. 
Forskningen spänner från ren grundforskning till tillämpad 
forskning. Verksamheten har ofta en tvärvetenskaplig prägel 
där industriella och samhälleliga utmaningar utgör motivatio-
nen för forskningen. Mycket av forskningen sker i samarbete 
med näringslivet. Flera av Tekniska högskolans starka forsk-
ningsmiljöer har under de senaste åren fått stora bidrag från 
finansiärer som Vetenskapsrådet, SSF, VINNOVA, Formas 
och Riksbankens Jubileumsfond inom t ex materialvetenskap, 
organisk elektronik, modellering, visualisering och informa-
tionsintegration, funktionell genetik, beslutsstöd för autonoma 
system 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 bl a fungerar som fortbildning och vidareutbildning 
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 forskningsområden. 
Forskning och forskarutbildning bedrivs inom områdena Pe-
dagogik 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. Alla studenter som examineras 
på avancerad nivå inom lärarprogrammen vid LiU är behöriga 
till forskarutbildning. 

Genom att utveckla forskarskolor vid sidan av ämnesforsk-
ningen har LiU bidragit till att förnya svensk forskarutbildning. 
Utbildning och forskning utförs vid storinstitutioner där 
närliggande ämnen och teman är samlade. Institutionerna 
tillhör inte en enskild fakultet utan kan bedriva utbildning 
och forskning på uppdrag av flera fakulteter.

LiUs organisation 2009
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Årsredovisning
för Linköpings universitet avseende budgetåret 2009

Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 19 februari 2010  
att godkänna föreliggande årsredovisning för Linköpings universitet avseende budgetåret 2009.

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.

 Bengt Westerberg Mille Millnert
 ordförande rektor

 Trygve Carlsson   Ewa Groppfeldt

 Olle Persson Agneta Westerdahl Maria Ågren

 Per-Erik Ellström Lars Hultman Karin Öllinger

 Märtha Byfors Martin Nyström Mikael Strid
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Under 2009 fortsatte Linköpings universitet arbetet med att 
omsätta sin strategi i praktisk verklighet. Visionen för LiU är att 
vara Ett universitet med internationell lyskraft som är en drivkraft 
i en kosmopolitisk kunskapsregion. Principerna för universitetets 
strategi som operationaliserats i universitetets strategikarta är

• Visa excellens,
• Ta ansvar,
• Bygg styrka,
• Skapa effektivitet.

Strategiarbetet, som sker dels på övergripande nivå dels 
på fakultetsnivå, bedrivs på olika sätt, exempelvis genom 
kompetensutveckling av personal, strategisk rekrytering till 
forskningsmiljöer och satsning på internationellt konkur-
renskraftiga master- och forskarutbildningsprogram liksom 
intensifiering av studentrekryteringsarbetet.

Linköpings universitet fortsätter sina insatser för att stimu-
lera till nyföretagande, tillväxt, välstånd och välfärd i regionen 
och bidra till en långsiktig kunskapsuppbyggnad. 

Denna årsredovisning utgår huvudsakligen från de krav 
som ställs i regleringsbrevet, dvs följande redovisas:

Om denna årsredovisning

• utbildningsuppdrag och måluppfyllelse för de två verksam-
hetsgrenarna utbildning och forskning,

• universitetets samverkan med det omgivande samhället 
och med andra lärosäten,

• universitetets kvalitetsarbete,
• pedagogisk utbildning för universitetslärare,
• universitetets internationaliseringsarbete,
• universitetets jämställdhetsarbete,
• universitetets arbete med personalförsörjning.

Årsredovisningen avslutas med sedvanlig finansiell redovis-
ning.

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-2010-00310) och som 
beskriver den process och det arbete som med anledning av 
förordningen pågår vid universitetet och utgjort underlaget 
för styrelseledamöternas ställningstagande.

• Detaljerade statistikuppgifter finns i en separat tabellbilaga som är 
tillgänglig på http://www.liu.se/om-liu/siffror/ar
• Aktuella data från årsredovisningen 2009 finns i fickfoldern 

Linköpings universitet i korthet som även finns i engelskspråkig version 
Facts & Figures (utg april 2010).
Trycksakerna kan beställas på http://www.liu.se/om-liu/info/bestall-info

Kompletterande informationsmaterial
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Förord

2009 blev det år då studenterna strömmade till som aldrig 
förr. Stora ungdomskullar, en dålig arbetsmarknad och fortsatt 
ökad internationell tillströmning gav oss närmare 1 500 fler 
nybörjare än året innan. Det är den största ökning universitetet 
upplevt ett enskilt år.

Det är naturligtvis glädjande för universitetet men det 
innebär också en väsentlig belastning för vår ambitiösa lärarkår.

Även examinationen i grundutbildningen nådde »all time 
high« med 3 660 examina.

Utbildningar kan granskas och utvärderas i olika dimen-
sioner, till de viktigaste hör alumnernas betyg. De sitter så att 
säga med facit i hand, de har hunnit testa av utbildningen mot 
verkligheten. Desto roligare därför när Ingenjörsförbundets 
stora undersökning av nyligen examinerade visade att inga 
andra ger sin utbildning lika bra helhetsbetyg och inga andra 
skulle i lika stor utsträckning välja samma utbildning vid 
samma lärosäte igen, som teknologerna från LiU.

De senaste årens interna diskussion om betydelsen av 
internationell publicering börjar nu ge resultat. Vi kan på flera 
håll se en positiv trend men vi måste fortsätta hålla fokus och 
fortsätta arbeta för att nå ökad internationell publicering och 
citering av forskning vid LiU.

Ett intensivt arbete med ansökningar till regeringens sats-
ning på strategiska områden inledde året. Utfallet innebär att 
LiU som huvudsökande koordinerar tre projekt/konsortier; 

materialteknik, informationsteknologi och säkerhet samt att 
vi deltar i ytterligare två; transporter och e-vetenskap. Det får 
anses vara ett gott utfall av en inte helt transparent process 
och det bekräftar ånyo styrkan i några av våra profilområden.

Utfall från forskningsråd och andra finansiärer har också 
varit gott och de externa bidragen har fortsatt att öka kraftigt. 
Sammantaget kan universitetet redovisa ett överskott på 140 
miljoner för 2009 och ett totalt myndighetskapital på 500 mkr, 
därtill intecknade men oförbrukade forskningsbidrag på 
600 mkr. Samtidigt som det alltid är tacksamt med en stark 
ekonomi, så är det inte helt oproblematiskt. Universitetets mål 
är inte att gå med »vinst«. Men just nu befinner sig vi och alla 
de andra stora svenska universiteten i samma situation, intäk-
terna har ökat i snabbare takt än vi förmått göra av med dem. 
Det kan ses som en del av universitetens samhällsansvar, att 
inte vilja spendera snabbare än vad man anser är meningsfullt. 
Vi är och skall förbli en genuint kvalitetsdriven verksamhet.

Vår stora utmaning nu är att använda våra relativt goda 
resurser till att bygga styrka och konkurrenskraft inför mor-
gondagen. Viktigast i det sammanhanget är att vi klarar vårt 
rekryteringsbehov när det gäller lärare och forskare. Inget an-
nat spelar lika stor roll för universitetets framtida framgångar. 
Vi ser därför över vår rekryteringsprocess och vi har inlett en 
särskild satsning på att rekrytera välmeriterade internationella 
gästforskare.

MILLE MILLNERT

Rektor
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VERKSAMHETENS RESULTAT

Verksamhetens resultat  
– en sammanfattande beskrivning

Enligt förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag skall enligt 3 kap. 1 § myndigheterna kommen-
tera 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.

Enligt ESVs föreskrifter till 3 kap. 1 § förordningen 
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall myn-
digheten översiktligt beskriva sin verksamhet och resultatet 
av verksamheten, företrädesvis de viktigaste prestationerna, 
deras volym och kostnader. Enligt de allmänna råden kan 
kostnad per prestation avse såväl kostnad per prestationstyp 
och år som enskild prestations totala kostnad.

I årsredovisningen redovisas en rad olika uppgifter om 
verksamhetens volymer, såsom helårsstudenter och fors-
karexamina samt de totala kostnaderna med uppdelning på 
utbildning på grund- och avancerad nivå respektive forskning 
och utbildning på forskarnivå. De uppgifter som redovisas i 
sammanställningen »Väsentliga uppgifter« (se sid 89) har 
för universitet och högskolor i huvudsak utvecklats utifrån de 
perspektiv som anges i ovan nämnda förordning. 

Av högskolelagen framgår att universitet och högskolor har 
tre huvuduppgifter, nämligen att:

•  bedriva utbildning som vilar på vetenskaplig eller konst-
närlig grund samt på beprövad erfarenhet,

•  bedriva forskning och konstnärligt utvecklingsarbete samt 
annat utvecklingsarbete,

•  samverka med det omgivande samhället och informera 
om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat 
tillkomna vid högskolan kommer till nytta.

ATT BERÄKNA KOSTNADEN per prestationstyp är däremot komplext 
och kräver klara definitioner för att uppgifterna skall vara 
meningsfulla, vilket innebär att det behövs mer tid för detta 
arbete än det som stått till förfogande inför årsredovisningen 
för 2009. Linköpings universitets uppdrag från regeringen i 
början på 2000-talet att tillsammans med Lunds universitet, 
KTH och Växjö universitet utveckla en modell för beräkningen 
av kostnaden för en doktorsexamen (per vetenskapsområde) 
visar på detta. Ett utvecklingsarbete har därför initierats mellan 
lärosätena och i avvaktan på resultatet av detta redovisas i denna 
årsredovisning inte någon specifik kostnad per prestation.

Nedan följer en sammanställning av vissa uppgifter som 
redovisas under avsnittet »Väsentliga uppgifter«. 

Grundutbildning 
För grundutbildningen har universitetet valt att ange volymen 
i form av antalet helårsstudenter (inkl. uppdragsutbildning), 
antal helårsprestationer (inkl. uppdragsutbildning) samt an-
talet examina. Kostnaderna utgörs av de totala kostnaderna 
för grundutbildningen.

Forskning och utbildning på forskarnivå
För forskning och utbildning på forskarnivå har universitetet 
valt att ange volymen i form av antal professorer, antal aktiva 
forskarstuderande samt antalet forskarexamina (doktorsexa-
mina och licentiatexamina). Kostnaderna utgörs av de totala 
kostnaderna. 

Samverkan
Redovisas i kapitel 3, Samverkan.

I övrigt redovisas universitetets kvalitetsarbete i kapitel 4 och 
internationalisering i kapitel 6. Uppgifter om verksamhetens 
resultat finns också i avsnittet »Väsentliga uppgifter«.

2009 2008 2007
Prestationer

Antal helårsstudenter (inkl. uppdragsutb.) 17 971 17 289 17 208
Antal helårsprestationer (inkl. uppdragsutb.) 15 219 14 859 14 751
Antal utfärdade examina 3 659 3 591 3 326

Kostnader

Totala kostnader (mkr) 1 321 1 351 1 310

2009 2008 2007
Prestationer

Professorer (årsarbetare) 318 315 313
Aktiva forskarstuderande (årsarbetare) 733 738 763
Antal forskarexamina 231 261 240

Kostnader

Totala kostnader (mkr) 1 427 1 314 1 267
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1. GRUNDUTBILDNING

1. Grundutbildning

Inledning
Universitetets strategiska mål för grundutbildningen är att

• visa excellens genom att examinera studenter  
med lysande framtidsutsikter,

• vidareutveckla profilen campus- och program- 
universitet med stimulerande, krävande och  
studentaktiv utbildning,

• skapa tydliga, differentierade och attraktiva  
studenterbjudanden.

LiUs grundutbildning kännetecknas i första hand 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 in-
tegrerade program skapar mervärden för studenterna såväl 
under utbildningstiden som vid inträdet på arbetsmarknaden. 
Professionsutbildningar skapar också en naturlig plattform för 
samverkan med yrkeslivet och de underlättar att skapa tydliga, 
differentierade och attraktiva studenterbjudanden.

LiUs grundutbildning kännetecknas också av studentaktiva 
arbetsformer. Inom ramen för Hälsouniversitetet startade redan 
i mitten av 1980-talet den första läkarutbildningen och de första 
vårdutbildningarna som tillämpade problembaserat lärande i 
Sverige. LiU fortsätter arbetet med att utveckla studentaktiva 
arbetsformer och skapa tydliga och ömsesidiga kontrakt mellan 
lärare och studenter.

Linköpings universitet har under senare år fått flera be-
kräftelser på att utbildningen vid universitetet håller hög 
kvalitet. Som exempel kan nämnas »Utmärkelsen framstå-
ende utbildningsmiljö 2007« för både läkarutbildningen och 
studierektorsområdet reglersystem och att universitetets arbete 
med studentstöd placerades (2007) av Högskoleverket som 
etta i landet. Två Erasmus Mundus-program (Applied Ethics 
och Dynamics of Health and Welfare) som ges vid LiU har av 
Europeiska kommissionen bedömts vara »programmes of excel-
lence«. Under 2009 fick Linköpings universitet tillsammans 
med Göteborgs universitet högsta betyg av Högskoleverket när 
universitetens kvalitetsarbete utvärderats. Högskoleverkets 
bedömargrupp anser att Linköpings universitet lyckats mycket 
väl i sin målsättning att kvalitetsarbetet skall integreras i den 
befintliga kärn- och stödverksamheten. Av en nationell un-
dersökning från Sveriges Ingenjörer, publicerad under 2009, 
framgår att de civilingenjörer som läst vid Linköpings universitet 
är mest nöjda i landet med sin utbildning och de är också mest 

övertygade om att de skulle välja samma utbildning igen. Likaså 
klarar sig de läkare som utbildats vid Linköpings universitet bäst 
på den examination som sker under allmäntjänstgöringen, det 
s k AT-provet. Det visar resultat sammanställda från perioden 
1995–2008 som publicerades i Läkartidningen under 2009.

Grundutbildningen vid landets universitet och högskolor 
är just nu inne i en period med stora förändringar. Den största 
omstruktureringen hänger samman med införandet av en ny 
utbildnings- och examensstruktur (allmänt kallad Bologna). 
Denna struktur, som gäller från och med 1 juli 2007, innebär 
en anpassning av den svenska högre utbildningen till den utbild-
nings- och examensstruktur som används i övriga Europa. I kort-
het innebär den att den grundläggande högskoleutbildningen 
delas in i en grundnivå och en avancerad nivå. En konsekvens av 
detta är att flera av universitetets tidigare utbildningar (särskilt de 
inom Filosofiska fakulteten som leder till en generell examen) 
har delats upp i en del på grundnivå och en del på avancerad nivå. 
Den studerande måste i konkurrens söka till utbildning på den 
avancerade nivån. För utbildningar som leder till yrkesexamina 
har någon motsvarande uppdelning inte behövt göras. I stället 
har befintliga yrkesexamina (och därmed motsvarande utbild-
ningar) av statsmakterna »placerats« på grundnivå respektive 
avancerad nivå. Den kanske största förändringen består i att det 
är den studerandes läranderesultat som skall lyftas fram och 
inte längre innehållet i kursen.

Universitetets lärare och berörda administratörer har under 
2009 fortsatt att lägga ned ett stort arbete på att anpassa univer-
sitetets utbildningsutbud till den nya strukturen. 

Andra stora förändringar som är förestående är en ny lärar-
utbildning. En proposition om detta presenterades i februari 
2010 och ett omfattande arbete har inletts för att förbereda 
universitetets examensrättsansökningar. Under 2009 har vidare 
Högskoleverket presenterat ramarna för ett nytt kvalitetsutvär-
deringssystem. Eftersom detta skall börja tillämpas redan under 
2010 för utbildningar inom samhälls- och beteendevetenskap 
har ett förberedelsearbete satts igång inom universitetet. Exakt 
hur kvalitetsutvärderingssystemet kommer att se ut förväntas 
presenteras i en proposition våren 2010. På sikt kommer en viss 
andel av resurserna till grundutbildningen att fördelas utifrån 
resultatet av denna kvalitetsutvärdering. Dessutom förbereds ett 
system med studieavgifter för studenter utanför EES-området 
som kan bli verklighet redan höstterminen 2011.

Sedan den överraskande och kraftiga minskningen under 
2006 av antalet sökande till högskolan vände det åter uppåt un-
der 2007. Antalet sökande fortsatte att öka under 2008 (relativt 
2007) och 2009 (relativt 2008). Vid Linköpings universitet ökade 
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antalet förstahandssökande till utbildningsprogrammen mellan 
2008 och 2009 med 13 %. Särskilt glädjande är att, trots ett be-
gränsat intresse för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar 
på gymnasiet, antalet registrerade nybörjare på universitetets 
civilingenjörsutbildningar fortsätter att öka. 

Under perioden 1997–2004 ökade antalet helårsstudenter vid 
universitetet från ca 13 000 till ca 18 400 för att under perioden 

2005–2008 minska (2005: ca 18 200 helårsstudenter, 2006: ca 
17 400 helårsstudenter, 2007: ca 17 100 helårsstudenter, 2008: 
ca 17 100 helårsstudenter). Under 2009 ökade antalet helårs-
studenter på nytt och uppgick till ca 17 800. Omräknat till antal 
registrerade studenter motsvarar antalet helårsstudenter 26 508 
individer (2008: 25 207 individer). 

Grundutbildningen vid Linköpings universitet är således 

TAB 1.1 GRUNDUTBILDNING VID LINKÖPINGS UNIVERSITET 2009

Filosofiska fakulteten
 

Utbildningsprogram

GRUNDLÄGGANDE NIVÅ
Yrkesexamen
Socionom, 210/240hp

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 – verksamhetsanalys & 

 IT-design, 180 hp

Turism med inriktning mot kulturarv och naturmiljö, 
180 hp

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

Generell examen
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
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 studies, 120 hp
Policyanalys, 120 hp
Science for Sustainable Development, 120 hp
Statistics; Data Analysis and Knowledge Discovery, 

120 hp

Fristående kurser: ca 360

Totalt antal HST: 6 238
Totalt antal HPR: 5 058
Kostnad: 308 mkr (exkl. uppdragsutbildning)

Utbildningsvetenskap
 

Utbildningsprogram

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

AVANCERAD NIVÅ
Yrkesexamen
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
VAL – Vidareutbildning av lärare, 60 hp 1)

ULV – Utländska lärares vidareutbildning, 60 hp 1)

Lärare för grundskolans senare år, 90 hp
Lärare för gymnasieskolan, 90 hp
Specialpedagog, 90 hp
Speciallärare, 90 hp

Generell examen
Adult Learning and Global Change, 60 hp

Miljö och utomhuspedagogik, 60 hp
Outdoor Environmental and Outdoor Life, 60 hp
Pedagogiskt arbete, 60 hp 

Fristående kurser: ca 75

Totalt antal HST: 2 459
Totalt antal HPR: 2 234
Kostnad: 159 mkr (exkl. uppdragsutbildning)

1. Beroende på studentens val av inriktning kan examen även vara på grundläggande nivå.

Hälsouniversitetet
 

Utbildningsprogram

GRUNDLÄGGANDE NIVÅ
Yrkesexamen
Arbetsterapeut, 180 hp
Sjukgymnast, 180 hp
Sjuksköterska, 180 hp
Biomedicinsk analytiker, 180 hp
Psykoterapeut, 90 hp

Generell examen
Medicinsk biologi, 180 hp

AVANCERAD NIVÅ
Yrkesexamen
Barnmorska, 90 hp
Logoped, 240 hp
Läkare, 330 hp
Specialistsjuksköterska, anestesisjukvård, 60 hp
Specialistsjuksköterska, barnsjuksköterska, 60 hp (ny 

inriktning)
Specialistsjuksköterska, intensivvård, 60 hp
Specialistsjuksköterska, distriktssköterska, 75 hp

Generell examen
Arbetsterapi/folkhälsovetenskap/logopedi/medicinsk 

pedagogik/omvårdnadsvetenskap/sjukgymnastik, 
120 hp

Medical Biosciences, 120 hp

Fristående kurser: ca 75

Totalt antal HST: 2 459
Totalt antal HPR: 2 238
Kostnad: 309 mkr (exkl. uppdragsutbildning)
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omfattande vilket också bekräftas av universitetets takbelopp, 
som uppgår till ca 1,3 miljarder under 2010. 

Av universitetets grundutbildning utgörs 80 % av utbild-
ningsprogram och 20 % av fristående kurser. Utbildningspro-
grammen attraherar främst yngre studenter och mot den bak-
grunden är det inte förvånande att studenterna vid universitetet 
är relativt unga (49 % är under 25 år). Sett över hela universitetet 
är könsfördelningen jämn (51 % kvinnor, 49 % män) men om 
olika utbildningar betraktas framträder – trots att ett flertal 
åtgärder vidtagits – den gängse bilden med en kvinnodominans 
inom lärar- och vårdutbildningar och en mansdominans på de 
tekniska utbildningarna.

I det följande ges en redovisning av sådana uppgifter som 
universitetet i regleringsbrevet för 2009 skall redovisa till reger-
ingen. Detta avsnitt är alltså inte en fullständig redovisning av 
grundutbildningen vid LiU utan begränsas till de av regeringen 
begärda uppgifterna. Vissa uppgifter redovisas uppdelade i 
universitetets verksamhetsområden: Filosofiska fakulteten, Ut-
bildningsvetenskap, Hälsouniversitetet och Tekniska högskolan.

1. Utbildningsutbudet

Förändringar i förhållande till 2008
UPPDRAG: Strategiska förändringar i utbildningsutbudet i förhål-
lande till föregående år skall redovisas.

FILOSOFISKA FAKULTETEN. Grundutbildningen inom den Filoso-
fiska fakulteten omfattar ett brett spektra av ämnesområden: 
humaniora, kulturvetenskap, samhällsvetenskap, beteendeve-
tenskap, ekonomiska ämnen, miljövetenskap, datavetenskap 
och affärsjuridik. Utbildningarna kännetecknas av att vara 
gränsöverskridande. De flesta av dem har direkta kopplingar 
till starka forskningsmiljöer, vilket ger vinster åt både grund-
utbildningen och forskningsmiljöerna. 

Under året gjordes antagning till 14 kandidatprogram, 
fem professionsutbildningar (civilekonomprogrammet, inter-
nationella civilekonomprogrammet, socionomprogrammet, 
psykologprogrammet samt psykoterapeututbildningen), två 
magisterprogram och 15 masterprogram. Ett av magisterpro-
grammen samt nio av masterprogrammen ges på engelska. 
Detta magisterprogram och ett av masterprogrammen är 
Erasmus Mundus-program. 

Sedan läsåret 2007/08 har antalet sökande till de inter-

TAB 1.1 GRUNDUTBILDNING VID LINKÖPINGS UNIVERSITET 2009

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
Fysik och nanovetenskap, 180 hp
Grafisk design och kommunikation, 180 hp
Industriell ekonomi, 180 hp
Innovativ programmering, 180 hp
Kemi – molekylär design, 180 hp
Kemisk biologi, 180 hp
Matematik, 180 hp
Samhällets logistik, 180 hp
Driftteknik, 120 hp
Elteknik och automation, 120 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
Kommunikations- och transportsystem, 300 hp
Maskinteknik, 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
Communication Systems, 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
Management of Innovation and Product  

Development, 120 hp
Manufacturing Management, 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
Maskinteknik, 60 hp

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

Fristående kurser: ca 45

Totalt antal HST: 6 654
Totalt antal HPR: 5 505
Kostnad: 515 mkr (exkl. uppdragsutbildning)

Utbildningarna är ordnade efter den utbildningsstruktur som gäller från och med 2007-07-01. Utbildningarnas omfattning anges i högskolepoäng, hp, där 60 hp motsvarar ett års heltidsstudier.
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nationella programmen ökat stadigt. Detta trots att antalet 
erbjudna program minskat under tidsperioden. Programmen 
Geoinformatics, Water Resources and Food Security och 
Science, Technology and Society har alla inlemmats inom 
programmet Science for Sustainable Development, vilket 
genomgått en kraftig revidering också inför läsåret 2010/11. 

Fakulteten har ett stort utbud av fristående kurser inom ett 
40-tal huvudområden. Antalet kurser har minskat de senaste 
åren, främst som en följd av att utbudet anpassats bättre till 
efterfrågan. En ny strategi för marknadsföringen av fristående 
kurser lanserades under 2009. Den benämns »Designa din 
egen utbildning«. Strategin är en del av en handlingsplan 
som arbetades fram under 2008. Denna har medfört en ökad 
tydlighet av hur fristående kurser kan läsas på både grund- 
och avancerad nivå. Syftet är att den studerande på ett enklare 
sätt skall kunna designa en egen utbildning där vägen till en 
akademisk examen är tydlig.

Även det Religionsvetenskapliga programmet har omarbe-
tats med två valbara inriktningar, Religion och samhälle samt 
Religion och samfund. Även inom dessa båda inriktningar 
finns olika valmöjligheter som ger stort utrymme för den 
studerande att designa sin egen profil.

ANALYS: Utbudet av program och fristående kurser på grund- 
och avancerad nivå är brett med många profiler som ständigt 
utvecklas. Exempel på nya utbildningar/kurser som utvecklats 
under året är fyra nya masterprogram som kommer att börja 
ges hösten 2010. Det är masterprogrammet i samhälls- och 
välfärdsanalys, två masterprogram inom affärsjuridik samt 
European and International Affairs. Det senare är ett av flera 
internationella masterprogram som kommit till genom ett 
aktivt samarbete med olika partneruniversitet. De fristående 
kurserna har under året fått en tydligare plats i fakultetens 
marknadsföring, vilket på sikt kan öka intresset att läsa dessa 
kurser i syfte att ta ut en generell kandidatexamen eller som 
ett viktigt komplement till en programutbildning.

UTBILDNINGSVETENSKAP. Utbildningsvetenskap bedriver lä-
rarutbildning inom förskola – förskoleklass, fritidshem, 
grundskolans tidigare respektive senare år, gymnasieskolan 
inklusive yrkesämnen, folkhögskola samt vuxenutbildning. 
Utbildningsvetenskap bedriver därutöver fristående kurser, ett 
speciallärarprogram samt magisterprogram i Adult learning, 
Pedagogiskt arbete, Specialpedagogik och Utomhuspedagogik.

Under 2009 har Utbildningsvetenskaps två stora lärarpro-
gram stått i fokus. Det samordnings- och utvecklingsarbete som 
vidtog i och med beslutet om en gemensam utbildningsplan i 
juni 2007 slutfördes i och med sammanslagningen av lärar-
programmen i Linköping och Norrköping den 1 juli 2009. En 
åtgärd som även HSV rekommenderade i sin utvärderingsrap-
port 2008:8 R, Uppföljande utvärdering av lärarutbildningen.

Sammanslagningen av programmen innebär en omfördel-
ning av verksamhetsområden på respektive campus. Studenter 
antagna från och med ht 2009 som ämnar ta examen mot 
grundskolans senare år eller gymnasieskolan läser hela sin 
utbildning vid institutioner på campus Valla. Dessa institu-
tioner har en stark forskningsbaserad ämnestradition samt 
god forskningsöverbyggnad inom sina respektive ämnen. 

Studenter som skall ta examen mot förskolan, förskoleklass 
eller fritidshem läser merparten av sin utbildning vid Insti-
tutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) på campus 
Norrköping. Vid ISV finns en stark tradition av och en gedi-
gen forskningsbaserad ämneskompetens för utbildning mot 
de lägre åldrarna. Genom utbildningen på forskarnivå och 
forskningsmiljön i Pedagogiskt arbete finns en ämnesmässig 
forskningsöverbyggnad som är inriktad mot forskning i och 
om förskola, skola och lärarutbildning. Denna utbildning och 
forskning bedrivs i nära samarbete med lärarutbildningen.

Studenter som väljer att ta examen mot grundskolans tidi-
gare år kan välja om de vill läsa på campus Valla eller campus 
Norrköping; de kan också välja att läsa en inriktning och/eller 
en eller två specialiseringar på den andra studieorten.

ANALYS: Sammanslagningen av lärarprogrammen innebär en 
effektivisering av Utbildningsvetenskaps resursutnyttjande. 
Uppdelningen av verksamhetsområden på respektive campus 
innebär att området tillvaratar universitetets sammanlagda 
kompetens och kan garantera studenterna en forskningsba-
serad lärarutbildning på hög akademisk nivå.

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

På grundnivå finns arbetsterapeut-, biomedicinsk analyti-
ker-, sjukgymnast- och sjuksköterskeutbildningen. Under året 
har Biomedicinsk analytikerutbildning haft den första antag-
ningen. Sjuksköterskeutbildningen vid Linköpings universitet 
är förlagd till två campus och en ytterligare ort: campus US i 
Linköping, campus Norrköping och sjuksköterskeutbildningen 
i Nyköping. Den senare är under avveckling och har under 
året minskat så att endast tre terminer (två T6 och en T5) 
finns vid årsskiftet 2009/2010. HU har fortsatt arbetet med 
att försöka få en ny legitimation och utbildning på grundnivå 
inom vårdområdet: Bild- och funktionsanalytiker. Skrivelse 
med begäran om utredning har tillsänts Utbildningsdepar-
tementet och Högskoleverket.

På avancerad nivå finns läkar-, logoped- barnmorske-, 
specialistsjuksköterske- och psykoterapeututbildningarna 
som leder till yrkesexamen.

HU erbjuder även utbildningar som leder till generella 
examina. Det finns en kandidatutbildning i Medicinsk biologi 
på grundnivå. Två masterutbildningar, Masterprogrammet i ar-
betsterapi/folkhälsovetenskap/logopedi/medicinsk pedagogik/
omvårdnadsvetenskap/sjukgymnastik på avancerad nivå. På 
den avancerade nivån har under året tillkommit Specialistsjuk-
sköterskeutbildning med inriktning mot barnsjukvård samt 
inom ramen för Masterprogrammet i arbetsterapi/folkhälso-
vetenskap/logopedi/medicinsk pedagogik. Läkarutbildningen 
är inne i en kraftig utbyggnadsfas som påbörjades 2007 vilken 
kommer att leda till en ökning från 60 till 82 studenter per 
termin på alla terminer 2014.

ANALYS: Utbildningsutbudet är stabilt och inriktningen är att 
ytterligare stabilisera och koncentrera till campus US och cam-
pus Norrköping. Utveckling av utbudet med fler inriktningar 
sker främst på avancerad nivå.
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TEKNISKA HÖGSKOLAN (LiTH). Tekniska högskolan erbjöd under 
2009 civilingenjörs- och högskoleingenjörsprogram, matema-
tisk-naturvetenskapliga och datavetenskapliga kandidat- och 
magisterutbildningar, högskoleutbildningar inom teknik, 
ämnesspecialiserade kandidat- och masterutbildningar samt 
studieförberedande ämnesutbildningar och behörighetsgi-
vande basutbildningar.

Fakultetsstyrelsen har under året startat ett nytt civilingen-
jörsprogram inom energi – miljö – management och beslutat 
inrätta ytterligare ett nytt civilingenjörsprogram, med inrikt-
ning mot medicinsk teknik, med första antagning hösten 
2010. Samtidigt byter den tidigare civilingenjörsutbildningen i 
kommunikations- och transportsystem namn till Kommunika-
tion, transport och samhälle. Sammanlagt erbjuder Tekniska 
högskolan nu 14 civilingenjörsutbildningar, ej inräknat tio 
språkinriktningar för Industriell ekonomi – internationell 
samt Teknisk fysik och elektroteknik – internationell.

Utbudet av masterprogram har under året setts över och 
några av dem som tidigare år visat svagast attraktionskraft 
läggs i malpåse. Från och med höstterminen 2009 erbjuder 
Tekniska högskolan 20 utbildningsprogram på masternivå. 
De samordnas antingen med de profiler och inriktningar 
som avslutar civilingenjörsprogrammen eller utgör påbyggnad 
till kandidatprogram inom matematik och naturvetenskap.

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 och kurser 
UPPDRAG: Avvägningen mellan kurser och program skall redovisas.

Grundutbildningen vid Linköpings universitet kännetecknas 
av sammanhållna programutbildningar. Av universitetets 
utbildningsutbud utgör, om antalet helårsstudenter betraktas, 
utbildningsprogrammen 80 % (2008: 81 %) och de fristående 
kurserna 20 % (2008: 19 %). Andelen utbildningsprogram 
och andelen fristående kurser har legat på dessa nivåer under 
de senaste åren (se figur 1.1). Av tabell 1.2 framgår andelen 
utbildningsprogram och andelen fristående kurser inom 
universitetets verksamhetsområden. Andelen utbildningspro-
gram inom Tekniska högskolan och Utbildningsvetenskap är 
ca 90 %. Inom Hälsouniversitetet är motsvarande andel 93 %. 
Inom Filosofiska fakulteten har andelen utbildningsprogram 
ökat från 54 % år 2005 till 63 % år 2009.

Andelen fristående kurser inom den Filosofiska fakulteten 
har minskat i motsvarande grad och uppgick år 2009 till 
37 %. Andelen fristående kurser inom universitetets övriga 
verksamhetsområden har sedan 2007 ökat något, vilket för-
klarar varför andelen fristående kurser för LiU som helhet 
inte fortsätter att minska.

ANALYS: Sedan mitten av nittiotalet har programmens andel av 
LiUs utbildningsutbud ökat med 10 procentenheter medan de 
fristående kurserna minskat i motsvarande grad. Framförallt 
har denna förändring ägt rum inom den Filosofiska fakulteten.

Avvägning mellan utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 

UPPDRAG: Avvägningen mellan utbildning på grundnivå och avan-
cerad nivå skall redovisas.

Sedan den 1 juli 2007, det vill säga den tidpunkt när den nya 
utbildnings- och examensstrukturen etablerades, är den grund-
läggande högskoleutbildningen indelad i en grundnivå och en 
avancerad nivå. 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 

FIG 1.1: Fördelning kurser-program – Utveckling 2000–2009
(antal helårsstudenter).
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TAB 1.2 ANDEL UTBILDNINGSPROGRAM OCH FRISTÅENDE KURSER INOM UNIVERSITETETS VERKSAMHETSOMRÅDEN

2007 2008 2009
Program % Frist. 

kurs %
HST Program % Frist. 

kurs %
HST Program % Frist. 

kurs %
HST

 

Filosofiska fakulteten 62 38 6 073 64 36 6 038 63 37 6 238
Utbildningsvetenskap 92 8 2 635 90 10 2 603 89 11 2 459
Hälsouniversitetet 95 5 2 384 94 6 2 396 93 7 2 459
Tekniska högskolan 90 10 5 984 89 11 6 094 89 11 6 654
Totalt LiU 81 19 17 077 81 19 17 131 80 20 17 811
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utbildning på grundnivå (eller motsvarande kunskaper). De 
generella examina som finns på grundnivå (högskoleexamen 
och kandidatexamen) 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 ovanstående sammanställning fördelas universitetets 
utbildningar, uppdelade i utbildningsprogram och fristående 
kurser, på grundnivå respektive avancerad nivå utifrån antalet 
helårsstudenter på respektive nivå. För minst fyraåriga utbild-
ningar 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 81 % (2008: 80 %) av universitetets 
grundutbildning finns på grundnivå och 19 % (2008: 20 %) 
på avancerad nivå. Detta betyder ca 3 400 helårsstudenter på 
avancerad nivå och ca 14 400 helårsstudenter på grundnivå. 
Omräknat till individer betyder detta ca 5 000 studenter på 
avancerad nivå och ca 21 000 studenter på grundnivå. 

Inom utbildningsprogrammen ligger 20 % av kurserna på 
avancerad nivå. Motsvarande siffra för de fristående kurserna 
är 16 %.

Högst andel utbildning på avancerad nivå har Tekniska 
högskolan (28 %) medan Filosofiska fakulteten har 18 %, 
Hälsouniversitetet 12 % och Utbildningsvetenskap 6 %.

Eftersom den nya utbildnings- och examensstrukturen, 
med indelning i en avancerad nivå och en grundnivå, skiljer 
sig från den tidigare finns inga uppgifter motsvarande dem 
som redovisas i tabell 1.3 för 2007 och tidigare.

ANALYS: Av universitetets utbildningsutbud finns således 19 % 
på avancerad nivå. Denna andel är rimlig med tanke på defi-
nitionen av grundnivå och avancerad nivå samt med tanke på 
utbildningsutbudets sammansättning med 80 % utbildnings-

program (med 20 % av kurserna på avancerad nivå) och 20 % 
fristående kurser (med 16 % av kurserna på avancerad nivå).

2. Pedagogisk utveckling
UPPDRAG: I syfte att förbättra kvaliteten i utbildningen skall univer-
sitetet arbeta med pedagogisk utveckling.

FILOSOFISKA FAKULTETEN. Filosofiska fakulteten har under ett 
antal år bedrivit sitt pedagogiska utvecklingsarbete enligt 
Grund-GUIDE där fakulteten bland annat tagit fram metoder 
som genererar ett mer studentaktivt lärande. Centrala begrepp 
är i detta sammanhang tydlighet, engagemang, samspel 
och återkoppling. Under 2009 har fakultetens extra stöd till 
program med hög andel humanistisk-samhällsvetenskaplig 
tilldelning fortsatt. Extra medel har också varit avsatta till fa-
kultetens masterprogram för att dessa skall kunna upprätthålla 
en hög kvalitet trots låga antagningstal. 

Resultatet av arbetet under 2007 och 2008 med att skriva 
om kursplaner i enlighet med senaste högskolereformens krav 
på lärandemål har fortsatt under 2009. Resultatet av arbetet är 
att den överväldigande majoriteten av fakultetens kursplaner 
har tydliga lärandemål, som ger bra och tydlig information till 
de studerande om vad de kan förvänta sig kunna efter avslutad 
kurs. En tydlighet som också kan underlätta för de studerande 
att planera sina studier. Detta ger även bättre förutsättningar 
för kursutvärderingar. I linje med detta har också ett arbete 
påbörjats med att ta fram dokument som för varje utbildnings-
program och huvudområde kopplar utbildningens examensmål 
till kursers lärandemål och examinationer. 

Beslut har även tagits att under 2010 genomföra en särskild 
kvalitetshöjande satsning på självständiga arbeten inom vissa 
program och huvudområden. Denna förstärkning av handled-
ningstiden kan förväntas leda till högre kvalitet.

Inom Psykologutbildningen har en översyn skett av den verk-
samhetsförlagda utbildningen. Den har resulterat i en ny yrkes-
orienterande kurs som ges i samarbete med olika praktikplatser 
där Landstinget i Östergötland är en central samarbetspartner. 
När det gäller innehållet i den långa praktikperioden har ett 
samarbete inletts med utbildningar inom Hälsouniversitetet. 
Psykologstuderande samverkar med andra studerande inom 
vårdområdet i tvärprofessionella team på de olika undervisnings-
kliniker som finns inom Hälsouniversitetets ram. 

Inom det Kulturvetenskapliga programmet har en valbar 
praktikkurs införts, VFU, i syfte att bland annat stärka an-
ställningsbarheten för studerande inom kulturområdet. Med 
samma syfte genomförs också nya kurser i entreprenörskap. 

Fakultetens grundutbildningsdag hade under året fokus på 
anställningsbarhet. Syftet var att inspirera till ett ökat arbete 
med frågor om anställningsbarhet inom fakultetens olika 
utbildningar. Dagen gav också möjligheter till erfarenhets- 
och idéutbyte.

ANALYS: Inom fakulteten bedrivs ett omfattande utvecklingsar-
bete i linje med tidigare strategier för pedagogisk utveckling. 
Satsningar görs i form av direkta ekonomiska stöd, arrang-
erande av forum för idé- och erfarenhetsutbyte samt konkret 
utvecklingsarbete direkt i verksamheten.

TAB 1.3 AVVÄGNINGEN UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD 
NIVÅ INOM UNIVERSITETETS VERKSAMHETSOMRÅDEN

2008 2009
% på nivå % på nivå
G A HST G A HST

 

Filosofiska fakulteten 84 16 6 038 82 18 6 238
program 79 21 3 842 76 24 3 910
fristående kurs 93 7 2 196 94 6 2 328

Utbildningsvetenskap 94 6 2 603 94 6 2 459
program 94 6 2 353 95 5 2 182
fristående kurs 94 6 250 93 7 277

Hälsouniversitetet 77 23 2 396 88 12 2 459
program 78 22 2 262 90 10 2 297
fristående kurs 56 44 134 55 45 163

Tekniska högskolan 71 29 6 094 72 28 6 654
program 72 28 5 396 73 27 5 922
fristående kurs 61 39 698 58 42 732

LiU totalt 80 20 17 131 81 19 17 811
program 79 21 13 853 80 20 14 311
fristående kurs 85 15 3 278 84 16 3 500

Uppgifter om grundnivå och avancerad nivå finns först från och med 2008.
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UTBILDNINGSVETENSKAP. Inom Utbildningsvetenskap har arbetet 
under året främst fokuserat progressionen inom respektive 
utbildning, den fortsatta utvecklingen av att skapa tydliga 
lärandemål i kurserna, kvalitetssäkringen av examinationspro-
cessen samt införandet av en ny gemensam organisation för 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Därutöver har Utbild-
ningsvetenskap arbetat med förberedelserna inför propositio-
nen om ny lärarutbildning som presenterades i februari 2010 
och universitetets examensrättsansökan i samband härmed.

I och med Bologna-anpassningen 2007 påbörjades ett 
genomgripande utvecklingsarbete gällande progression i Ut-
bildningsvetenskaps alla utbildningar. Inom lärarprogrammen 
togs ett policydokument och en konkret progressionskarta fram 
som ett verktyg för arbetet. Målet var att skapa ett kursövergri-
pande sammanhang där progression av för läraryrket centrala 
kunskaper, färdigheter och attityder synliggörs, implementeras 
och blir föremål för successiv uppföljning. 

Översättning av progressionskartans övergripande målfor-
muleringar till kursspecifika lärandemål och examinerbart 
kunskapsinnehåll i kurser har utgjort en betydande del av det 
omfattande kvalitets- och utvecklingsarbete som utförts och 
alltjämt utförs inom lärarutbildningen. 

Utbildningsvetenskaps tidigare satsning på rättssäker 
examination och kvalitetssäkring av examinationsprocessen 
fortsatte under 2009. Bland annat anordnades en examina-
torsutbildning bestående av två temadagar där examinations-
processens alla delar diskuterades. Syftet med utbildningen 
var att utveckla en gemensam förståelse av vad det innebär att 
vara examinator inom lärarutbildningen samt diskutera hur 
uppdraget kan utföras.

I Nöjd student-index framfördes kritik mot organiseringen 
av den verksamhetsförlagda utbildningen inom framför allt 
lärarprogrammet i Linköping. En ny central organisation har 
skapats under året med en gemensam policy för områdets 
utbildningar vad gäller samarbetet med kommuner och pla-
cering av studenter på VFU. 

En viktig del av Utbildningsvetenskaps arbete under 2009 
har varit den nya lärarutbildning som skall starta 2011. En 
organisation bestående av en styrgrupp och en projektledning 
inrättades i början av 2009. Förberedelser inför den prövning 
av examensrätter som aviserades i betänkandet »En hållbar 
lärarutbildning« har genererat arbete på olika nivåer. En 
inventering av LiUs samlade resurser för lärarutbildning vad 
gäller ämnes-/områdeskompetens, ämnesdidaktisk kompe-
tens, utbildningsvetenskaplig kompetens samt kompetens för 
verksamhetsförlagd utbildning har genomförts. Inventeringen 
sammanfattades och analyserades i en rapport till Områdes-
styrelsen för utbildningsvetenskap samt rektors ledningsråd. 
Åtgärder som baserats på rapportens slutsatser har bland 
annat varit en satsning för att stärka matematikdidaktik och 
samhällsämnenas didaktik. Rapporten låg också till grund 
för beslut av rektor om vilka ämnen/områden som LiU skall 
ansöka om examensrätt för i den nya lärarutbildningen. Om-
rådesstyrelsen har tillsatt arbetsgrupper för att förbereda och 
färdigställa examensrättsansökningar för inriktningar och 
ämnen/områden i den nya lärarutbildningen.

ANALYS: Arbetet med progressionen och lärandemålen inom 

utbildningarna har medfört ökad transparens för studenterna 
ifråga om vilka krav som ställs och vilka kunskaper, färdigheter, 
förmågor och vilken förtrogenhet de skall ha uppnått efter 
avslutad kurs. För lärarprogrammen har det även inneburit att 
tydliga bryggor har skapats mellan de tre utbildningsområdena 
allmänt utbildningsområde, inriktningar och specialiseringar. 
Arbetet med kvalitetssäkring av examinationsprocessen har 
medfört att examinatorerna inom Utbildningsvetenskap 
har en ökad medvetenhet kring dessa frågor och att rätts-
säkerheten både för studenten och examinatorn därmed har 
förbättrats. Den nya VFU-organisationen har skapat bättre 
samordningsmöjligheter och bättre förutsättningar för ett 
konstruktivt samarbete med kommunerna. Arbetet med 
förberedelserna inför propositionen om ny lärarutbildning 
innebär att universitetet står väl rustat vid ett förväntat krav 
på ansökan om examensrätt.

HÄLSOUNIVERSITETET. Pedagogiskt centrum (PC) är Hälsouniver-
sitetets gemensamma organisation för att stödja och vidareut-
veckla fakultetens profil, problembaserat lärande. Dess uppdrag 
är bland annat att bistå lärare och utbildningsansvariga med 
pedagogiskt stöd och kompetensutveckling.

Under 2009 har Pedagogiskt centrum arbetat med ett 
flertal aktiviteter.

• Antagit fem doktorander i ämnet medicinsk vetenskap 
med inriktning mot medicinsk pedagogik. Samarbete 
med Institutionen för beteendevetenskap och lärande 
om doktorandkurser och seminarieverksamhet har 
startats. Ett antal forskningsprojekt inom medicinsk 
pedagogik har påbörjats.

• Tillsammans med LiUs Centrum för undervisning och 
lärande (CUL) genomfört ett antal kurser, PBL-intro-
duktion och PBL-handledarutbildning. Workshops och 
seminarier har anordnats. 

• I oktober 2009 invigdes Landstinget i Östergötlands 
nya kliniska träningsavdelning som också heter Clini-
cum och ligger vägg i vägg med Hälsouniversitetets 
Clinicum. Ett intensivt samarbete med utveckling av 
simuleringsövningar, hjärt- och lungräddning med 
mera, har startats vilket ger våra studenter möjlighet att 
träna tillsammans med yrkesverksamma.

• Det pedagogiska utvecklingsarbetet kring förbättrings-
kunskap som bedrivs tillsammans med landstingen i 
Östergötland, Jönköping och Kalmar samt Hälsohög-
skolan i Jönköping och högskolan i Kalmar, har lett 
till att alla studenter nu genomför individuella förbätt-
ringsprojekt i integrerade grupper. Ett flertal studenter 
har också prövat på att genomföra förbättringsarbeten 
på klinik vilket har varit mycket lyckosamt. 

• Ett stort utvecklingsprojekt, initierat som en följd av 
resultaten av Nöjd student-index, bedrivs nu på fakulte-
ten. Intervjuer med studenter, VFU-handledare och lä-
rare genomförs för att ta reda på vad en god pedagogisk 
kompetens innebär. Sammanställningar av lärares pe-
dagogiska kompetens ingår och en plan för Hälsouni-
versitetets lärares pedagogiska kompetensutveckling 
planeras. 

• Stöd har erbjudits lärare i användande av olika e-läran-
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demetoder. Universitetens nya e-mötesprogram Adobe 
Connect har introducerats och lärare som velat an-
vända detta har fått utbildning. Inom ramen för EDIT 
(Educational Development by Information Technology; 
webbaserade scenarios) har ett omfattande utveck-
lingsarbete av inläggningsdelen genomförts och imple-
menterats. EDIT har också introducerats på Medicinsk 
biologi, på det nya integrerade masterprogrammet och 
på fristående kurser. EDIT-scenarier används dessutom 
av två doktorandutbildningar och för utländska läkare. 
En omstrukturering för att anpassa scenarierna till 
den nya gemensamma sjuksköterskeutbildningen 
Linköping-Norrköping har inletts. Även sjukgymnast-
utbildningen har vidareutvecklat EDIT. Personal från 
Pedagogiskt centrum har också genomfört en vecko-
kurs i användande av e-lärandemetoder för lärare från 
fakultetens utbytesuniversitet i Kenya. Kursen genom-
fördes både online och på plats.

ANALYS: Genom tillskapandet av Pedagogiskt centrum fortsät-
ter Hälsouniversitetet att vidareutveckla den problembaserade 
inlärningen. Den fortsatta pedagogiska utvecklingen sker 
efter flera linjer. En viktig del är stödet för det vardagliga 
förbättrings- och utvecklingsarbetet hos varje enskild lärare, 
liksom pedagogisk fortbildning av lärare. Vidare finns flera 
projekt där ny teknik skall anpassas till pedagogiken. Som 
stöd för det långsiktiga utvecklingsarbetet har ett samarbete 
med Institutionen för beteendevetenskap och lärande om 
doktorandkurser och seminarieverksamhet påbörjats.

TEKNISKA HÖGSKOLAN. Tekniska högskolan har under året fortsatt 
sitt kontinuerliga arbete med att utveckla och kvalitetssäkra 
utbildningarna i enlighet med det så kallade CDIO-konceptet 
(Conceive, Design, Implement and Operate). Målet är att sä-
kerställa de utexaminerade studenternas förmåga att fungera 
som produktiva och nyskapande civil- och högskoleingenjörer.

En starkt bidragande faktor till utbildningens kvalitet är 
utformning och genomförande av examination. Fakultetsstyrel-
sen har därför under året uppdragit åt programnämnderna att, 
utgående från högskoleförordningens krav och universitetets 
och fakultetens beslut angående utformning av utbildnings-
planer och kursplaner, tydliggöra hur examinationen ansluter 
till kursens mål. Dessutom skall progressionen av kunskaper 
och färdigheter inom programmen säkerställas så att utbild-
ningens mål uppfylls.

Som en inledning till arbetet arrangerades i samarbete med 
Centrum för undervisning och lärande (CUL) en temadag kring 
kvalitetssäkring och examination inom ingenjörsutbildningen 
i januari 2009. Inbjuden gäst var professor Peter Gray från US 
Naval Academy som gav två seminarier: »Quality assurance 
and accreditation of engineering education in an international 
perspective« samt »Assessment of knowledge and skills in 
engineering education«.

Samarbetet med CUL har under året också resulterat i ett 
antal workshops med fokus på bedömning och examination 
för undervisande personal:

• Rättssäker examination
• Progression i examinationen

• Att examinera examensarbeten
• Att examinera laborationer
• Att examinera färdigheter och förmågor

Arbetet har resulterat i reviderade kursplaner samt förtydligan-
den av de så kallade IUAE-matriserna (Introducera – Undervisa 
– Använda – Examinera). IUAE-matriserna synliggör vilka 
lärandemål avseende kunskaper, färdigheter och förhållnings-
sätt som den studerande förväntas ha nått i slutet av varje kurs 
samt hur kursens examinationsmoment kopplar till uppsatta 
lärandemål. IUAE-matriserna utgör också underlag för den 
mappning av hur utbildningars mål totalt uppfylls genom 
kombination av de obligatoriska och valbara kurser inom 
programplanen som nu genomförs.

ANALYS: LiTH har under året fortsatt arbetet med att utveckla 
och kvalitetssäkra utbildningarna. Under 2010 har exami-
nation och progression i relation till uppsatta mål varit ett 
huvudtema i Fakultetsstyrelsens uppdrag till programnämn-
derna. Reviderade kursplaner samt tydligare koppling mellan 
examinationsmoment och uppsatta lärandemål har givit en 
bättre struktur vad gäller obligatoriska och valbara kurser.

3. Redovisning av utbildningsuppdraget
UPPDRAG: Antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom 
utbildningsuppdraget skall redovisas totalt och uppdelade på 
utbildningsområden. De intäkter som antalet helårsstudenter och 
helårsprestationer inom utbildningsuppdraget genererar utifrån 
de av riksdagen fastställda ersättningsbeloppen skall redovisas. 
Inom utbildningsområdet design får universitetet avräkna högst 
50 helårsstudenter och 50 helårsprestationer.

Antalet helårsstudenter (HST) vid Linköpings universitet 
inom ordinarie utbildningsuppdrag under 2009 uppgick till 
17 742, vilket är 666 fler än under 2008 (17 076 helårsstuden-
ter) men samtidigt 679 färre än under toppåret 2004 (18 421 
helårsstudenter). Minskningen sedan 2004 har i första hand 
berört utbildningsområdena samhällsvetenskap (-345 HST), 
naturvetenskap (-324 HST), undervisning (-200 HST) och 
teknik (-179 HST). Den största ökningen har ägt rum inom 
utbildningsområdet medicin (+555 HST).

Teknik är fortfarande det största utbildningsområdet (4 577 
HST) följt av samhällsvetenskap (3 889 HST) och naturveten-
skap (2 733 HST).

Antalet helårsprestationer (HPR) under 2009 uppgick till 
14 988 vilket är 323 prestationer fler än under 2008 (14 665 
helårsprestationer). Ökningen av antalet helårsprestationer 
ligger således inte i paritet med ökningen av antalet helårs-
studenter. Detta beror på att när utbildningsvolymen ökar 
sker en viss eftersläpning av ökningen av antalet helårspres-
tationer medan det omvända gäller när utbildningsvolymen 
krymper. Detta fenomen hänger samman med att det vid en 
minskande utbildningsvolym finns förhållandevis många 
studenter som omregistrerar sig på kurser. Dessa studenter 
genererar vid avklarad tentamen helårsprestationer men inte 
helårsstudenter (som enbart erhålles då en student registrerar 
sig första gången på en kurs). År 2009 var prestationskvoten 
(antalet helårsprestationer/antalet helårsstudenter) 84 % 
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(2008: 86 %, 2007: 85 %, år 2006: 86 %). Minskningen 
av prestationskvoten mellan 2008 och 2009 beror således 
bland annat på utbildningsvolymens ökning enligt ovan. 
Av tabell 1.4 framgår prestationskvoterna inom respektive 
utbildningsområde. 

Kvinnor har i genomsnitt bättre studieresultat (prestations-
kvot 87 %) än män (prestationskvot 81 %). Äldre studerande 
(studerande äldre än 34 år) (88 %) och studerande i intervallet 
25–34 år (90 %) har en högre prestationskvot än gruppen som 
är yngre än 25 år (prestationskvot 79 %). Dessa prestations-
kvoters variation beror naturligtvis också på 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. Med början under 2007 (53 121 tkr) och med 
fortsättning under 2008 (69 817 tkr) och 2009 (1 772 tkr) har 
LiU i stället byggt upp ett anslagssparande som vid ingången 
till 2010 uppgår till 124 710 tkr, vilket motsvarar 10 % av 2009 
års takbelopp (det högsta anslagssparande universitetet får föra 
med sig till 2010). Anslagssparandet kan LiU utnyttja kom-
mande år när utbildningsvolymen överstiger universitetets 
takbelopp. Som mest kan LiU ett givet år avräkna ett belopp 
som motsvarar summan av det givna årets takbelopp och det 
tidigare anslagssparandet.

Universitetets utbildningsvolym under 2009 uppgick till 
1 224 350 tkr, dvs 22 748 tkr lägre än takbeloppet (1 247 098 tkr). 
Tillsammans med tidigare ej avräknade helårsprestationer 
från december 2008 kan LiU därmed för 2009 avräkna 
1 225 386 tkr.

ANALYS: LiUs 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 de närmast 
kommande åren prognostiserar universitetet en utbildnings-
volym som ånyo överstiger respektive års takbelopp vilket 
således innebär att universitetet räknar med att utnyttja an-
slagssparandet under dessa år. Räknat i helårsstudenter har 
utbildningsvolymen under perioden 2006–2009 utvecklats 
på följande sätt: 2006: 17 402 HST, 2007: 17 069 HST, 2008: 
17 076 HST, 2009: 17 742 HST, dvs utbildningsvolymen un-
der 2009 är nu större än under 2006 men mindre än under 
2005 (18 187 HST). Prestationskvoten har under perioden 
2006–2009 utvecklats på följande sätt: 2006: 86 %, 2007: 
85 %, 2008: 86 % och 2009: 84 %. Att prestationskvoterna 
under 2006–2008 låg på en hög nivå beror på att utbildnings-
volymen minskade relativt tidigare år under denna period. Om-
vänt ökade utbildningsvolymen under 2009 relativt perioden 
2006–2008. Detta fenomen hänger samman med att det vid 

en minskande utbildningsvolym finns förhållandevis många 
studenter som omregistrerar sig på kurser. Dessa studenter 
genererar vid avklarad tentamen helårsprestationer men inte 
helårsstudenter (som enbart erhålles då en student registrerar 
sig första gången på en kurs).

4. Examina
UPPDRAG: För perioden 2009–2012 gäller följande examensmål 
för Linköpings universitet: civilingenjörsexamen 2 810, sjukskö-
terskeexamen 890, lärarexamen med inriktning mot tidigare år 
1 100, varav 365 med inriktning mot förskola/förskoleklass samt 
lärarexamen med inriktning mot senare år 905. Minst 30 procent 
av antalet lärarexamina (exklusive lärarexamen med inriktning 
mot förskollärare) bör ha en inriktning mot matematik, teknik eller 
naturvetenskap. För lärarexamen med inriktning mot senare år skall 
särskilt behovet av yrkeslärare beaktas. Åtgärder som vidtagits för 
att säkerställa att ett tillräckligt antal lärarstudenter väljer inrikt-
ning mot arbete i förskola och förskoleklass skall redovisas. För 
högskoleingenjörsutbildningen gäller att antalet helårsstudenter 
skall öka med minst tre procent per år i förhållande till föregående år. 

Av tabell 1.5 framgår antalet utfärdade examina. Där anges både 
sådana examina som har särskilda examensmål och sådana 
examina som inte har det.

Antalet examina har, som framgår av tabell 1.5, under många 
år successivt ökat, från 2 234 examina under 2001 till 3 447 
utfärdade examina år 2005. Under 2006 avbröts denna upp-
åtgående trend genom att antalet utfärdade examina i förhål-
lande till 2005 minskade med 255 till 3 192. Under 2007 ökade 
antalet utfärdade examina till 3 326 för att under 2008 stiga 
ytterligare till 3 591 examina. Ökningen av antalet utfärdade 
examina fortsatte under 2009 då 3 659 examina utfärdades. 
Detta är det största antalet examina inom grundutbildningen 
som utfärdats av Linköpings universitet under ett år. Jämfört 
med 2008 visar antalet läkarexamina, masterexamina och 
antalet yrkesexamina mindre än 180 högskolepoäng (framför 

TAB 1.4 REDOVISNING AV UTBILDNINGSUPPDRAGET 2009

Utbildningsområde
Antal 
HST

Antal 
HPR

Ersättn. 
(tkr)

Andel av 
ersättn. 

(%)

Presta-
tionskvot 

HPR/HST 
(%)

 

Humaniora 1 612 1 169 55 054 4 73
Teologi 106 86 3 784 0 81
Juridik 616 545 22 823 2 88
Samhällsvetenskap 3 889 3 172 139 224 11 82
Naturvetenskap 2 733 2 259 222 298 18 83
Teknik 4 577 3 867 375 675 31 84
Farmaci 4 2 261 0 50
Vård 1 188 1 131 110 445 9 95
Medicin 1 574 1 428 188 470 15 91
Undervisning 1 064 987 74 045 6 93
Övrigt 330 301 22 129 2 91
Design 50 41 10 142 1 82

Summa 17 742 14 988 1 224 350 100 84

Ersättning för helårsprestationer 
från december 2008 1 036
Summa ersättning 1 225 386

Takbelopp 2009 1 247 098

Att avräkna som intäkt för 2009 1 225 386
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allt specialistsjuksköterskeexamina) de största ökningarna 
medan antalet lärarexamina med inriktning mot tidigare år 
och magisterexamina minskar mest.

En förklaring till att antalet läraraexamina mot tidigare år 
minskat 2009 jämfört med 2008 är att antalet utbildnings-
platser inte fylldes under några år, och att detta nu återspeglas 
i antalet utfärdade examina.

Beträffande de fyra examina som har examensmål upp-
nådde LiU under perioden 2005–2008 med råge tre, nämligen 
examensmålen för sjuksköterskeexamen samt lärarexamen 
mot tidigare respektive senare år. Målet för civilingenjörsexa-
men uppnåddes inte riktigt (mål: 2 810 examina, utfall: 2 751 
examina). Inte heller det delmål (inom ramen för lärarexamen 
med inriktning mot tidigare år) som avser antal examina med 
inriktningen mot förskola/förskoleklass nåddes helt (mål: 250 
examina, utfall: 242 examina). Eftersom 2009 är det första 
året i perioden 2009–2012 är det vanskligt att dra för stora 
slutsatser för hela perioden av utfallet under 2009. Det kan dock 
konstateras att LiU under 2009 nått minst 25 % av respektive 
examensmål för sjuksköterskeexamen och lärarexamen med 
inriktning mot senare år medan antalet civilingenjörsexamina 
och lärarexamina med inriktning mot tidigare år inte når 
denna gräns.

Av not 1 till tabell 1.5 framgår antalet lärarexamina med 
inriktning mot matematik, teknik eller naturvetenskap. 

Under 2005, 2006, 2007 respektive 2008 utfärdades 154, 
118, 92 respektive 152 lärarexamina med denna inriktning, 
dvs sammantaget 516 examina, eller 23 % av det totala antalet 
utfärdade lärarexamina under dessa fyra år (2 218 examina). 
Detta skall jämföras med målet 30 %. Under 2009 var mot-
svarande andel 17 %.

Antalet lärarexamina med inriktning mot yrkeslärare 
uppgick under 2009 till tio examina, vilket motsvarar det 
genomsnittligt antalet som utfärdats per år under perioden 
2005–2008. Antalet sökande till utbildningen har ökat kraftigt 
de senaste åren, bland annat genom vidareutbildningen av 
lärare i skolan (VAL). Eftersom många studerar på halvfart, 
distans är de fortfarande i utbildning. Även behörighetskra-
ven kan vara problematiska för lärare i ämnesområden där 
relevant högskoleutbildning saknas. Många studenter arbetar 
mer än 50 % som lärare eller i annan verksamhet parallellt 
med studierna. För att fler skall kunna söka lärarutbildningen 
har Utbildningsvetenskap sedan tre år tillbaka erbjudit en 
kompletteringskurs i Lärande i yrkesämne för personer som 
saknar full behörighet till utbildningen. 

För att få fler lärarstudenter att välja inriktning mot arbete 
i förskola och förskoleklass vidtogs flera åtgärder under året. 
Vid informationen till förstaårsstudenterna på lärarprogram-
met om val av inriktningar och åldersgrupper medverkade 
yrkesverksamma lärare från förskolan. Ansträngningar har 

TAB 1.5 EXAMINA VID LINKÖPINGS UNIVERSITET 2001–2009

Utfall Examensmål Utfall Examensmål Utfall Examensmål

2001–2004 2001–2004 2005 2006 2007 2008 2005–2008 2005–2008 2009 2009–2012
 

Yrkesexamina med examensmål
Civilingenjörsexamen 2 446 2 340 757 693 669 632 2 751 2 810 643 2 810 
Sjuksköterskeexamen 683 715 245 241 269 242 997 890 255 890 
Lärarexamen med inriktning mot tidigare år1 839 750 238 279 269 364 1 150 800 249 1 100 

varav med inr. mot förskola/förskoleklass 121 78 50 63 51 242 250 73 365 
Lärarexamen med inriktning mot senare år1 1 007 905 303 249 257 259 1 068 905 241 905 

varav med inr. mot yrkeslärare 6 17 16 7 46 10 

Övriga yrkesexamina
Psykologexamen 111 28 38 40 54 160 39 
Teologie kandidatexamen 29 14 6 13 9 42 7 
Högskoleingenjörsexamen 617 161 148 97 114 520 107 
Arbetsterapeutexamen 169 46 48 40 49 183 47 
Biomedicinsk analytikerexamen 2 1 1  
Läkarexamen 302 81 92 111 108 392 145 
Receptarieexamen 25 22 39 23 7 91 4 
Logopedexamen 16 29 45 22 
Sjukgymnastexamen 170 42 61 45 45 193 61 
Social omsorgsexamen 178 52 20 11 2 85  
Socionomexamen 74 75 149 87 
Yrkesexamina mindre än 180 hp 482 160 130 169 142 601 218 

Summa yrkesexamina 7 060 2 149 2 044 2 103 2 132 8 428 2 125

Generella examina
Masterexamen 148 148 349 
Magisterexamen 2 947 951 860 831 792 3 434 607 
Kandidatexamen 1 495 321 265 362 499 1 447 543 
Generella examina mindre än 180 hp 83 26 23 30 20 99 35 
Examina enligt äldre studieordning 7 

Summa generella examina 4 532 1 298 1 148 1 223 1 459 5 128 1 534
 

Totalt antal examina vid LiU 11 592 3 447 3 192 3 326 3 591 13 556 3 659

1. Antal lärarexamina med inriktning mot matematik, teknik eller naturvetenskap: 2009: 85, 2008:152, 2007:92, 2006:118, 2005:154.
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även gjorts för att låta så många studenter som möjligt göra 
verksamhetsförlagd utbildning inom förskolan. Fortsatt antag-
ning gjordes under 2009 till den förkortade lärarutbildning för 
barnskötare på halvfart (4 år) som startade 2007. Information 
om utbildningen har spridits brett och intresset är stort. Dock 
saknar många sökande behörighet i engelska B.

Antalet helårsstudenter på universitetets högskoleingen-
jörsutbildning har utvecklats på följande sätt: 2006: 537 HST, 
2007: 503 HST, 2008: 519 HST och 2009: 586 HST. Således 
var ökningen av antalet helårsstudenter inom högskoleingen-
jörsutbildningen 13 % mellan 2009 och 2008 medan den var 
3 % mellan 2008 och 2007 (se tabell 7.1, sid 58).

ANALYS: Till följd av grundutbildningens expansion fram till 
2005 fortsätter antalet utfärdade examina under ett år vid 
Linköpings universitet att växa. En ytterligare förklaring till 
det växande antalet examina är sannolikt att en och samma 
person i ökad utsträckning under sin studietid tar fler än en 
examen. Efter införandet av den nya examensordningen 2007 
är det tydligt att antalet masterexamina ökar på bekostnad av 
antalet magisterexamina.

5. Efterfrågan 
UPPDRAG: Efterfrågan på universitetets utbildningar uppdelad i 
utbildningsprogram (i sin tur uppdelade i program som ges på 
svenska respektive annat språk än svenska) och fristående kurser 
skall redovisas totalt, på grundnivå respektive avancerad nivå.

Sedan den överraskande och kraftiga minskningen under 2006 
av antalet sökande till högskolan vände det åter uppåt under 
2007. Antalet sökande fortsatte att öka under 2008 (relativt 
2007) och 2009 (relativt 2008). Att göra exakta jämförelser 
över tid är dock vanskligt. Detta beror på att det nya nationella 
antagningssystemet NyA har byggts upp successivt. Anmälan 
och antagning till »nationella« utbildningsprogram via NyA 
började 2006 medan anmälan och antagning till fristående 
kurser började först 2007. Under 2008 är det första gången 
som anmälan och antagning sker även till de internationella 
master- och magisterprogrammen. Således tycks det som att 
antalet förstahandssökande i den nationella antagningen till 
universitetets utbildningsprogram 2008 minskade i förhål-
lande till motsvarande antagningsomgång 2007 från 12 503 
förstahandssökande år 2007 till 10 691 förstahandssökande 
år 2008 (se tabell 1.6). Orsaken till detta är övergången från 
lokal antagning till samordnad antagning via NyA för de 
internationella master- och magisterprogrammen. Antalet 
förstahandssökande beräknas i NyA på ett annat sätt än tidigare 
vilket innebar att antalet förstahandssökande till universitetets 
internationella master- och magisterprogram minskade med 
ca 2 500 mellan dessa båda år. För att få helt jämförbara siffror 
är det således bara 2009 som kan jämföras med 2008. 

Vid Linköpings universitet ökade antalet förstahandssö-
kande till utbildningsprogrammen mellan 2009 och 2008 med 
13 %. Delas programmen upp i en del som har undervisnings-
språket svenska och en del där undervisningen sker på annat 
språk är ökningen 12 % respektive 15 %. Den förstnämnda 
kategorin har dock betydligt fler utbildningsplatser än den 
sistnämnda. Totalt sett minskar antalet utbildningsplatser 

TAB 1.6 TILLSTRÖMNING AV STUDENTER 2007–2009

20071 2008 2009
Nyb.pl. 1:a hands-

sök.
1:a hands-

sök./nyb.pl.
Nyb.pl. 1:a hands-

sök.
1:a hands-

sök./nyb.pl.
Nyb.pl. 1:a hands-

sök.
1:a hands- 

sök./nyb.pl.
 

Grundnivå
Utbildningsprogram 2 231 4 387 1,97 2 061 5 383 2,61

 varav utbildning på svenska 2 231 4 387 1,87 2 061 5 383 2,61
 varav utbildning på annat språk

Fristående kurser2 9 792 20 803 2,12 8 800 20 588 2,34
varav utbildning på svenska 9 792 20 803 2,12 8 800 20 588 2,34
varav utbildning på annat språk

Avancerad nivå
Utbildningsprogram 3 093 6 304 2,04 3 002 6 674 2,22

varav utbildning på svenska 2 396 4 933 2,06 2 342 4 861 2,08
varav utbildning på annat språk 697 1 371 1,97 660 1 813 2,75

Fristående kurser2 1 120 1 930 1,72 1 281 2 325 1,81
varav utbildning på svenska 1 120 1 930 1,72 1 281 2 325 1,81
varav utbildning på annat språk

Totalt
Utbildningsprogram 5 431 12 503 2,30 5 324 10 691 2,01 5 063 12 057 2,38

varav utbildning på svenska 4 627 9 320 2,01 4 403 10 244 2,33
varav utbildning på annat språk 697 1 371 1,97 660 1 813 2,75

Fristående kurser2 10 764 22 504 2,09 11 732 22 733 1,94 10 081 22 913 2,27
varav utbildning på svenska 11 732 22 733 1,94 10 081 22 913 2,27
varav utbildning på annat språk

1. Uppgifter om grundnivå och avancerad nivå finns inte för 2007.
2. För fristående kurser motsvarar siffrorna det totala antalet sökande.
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på programmen mellan 2009 och 2008 med ca 260 platser. 
Antalet förstahandssökande till de fristående kurserna lig-
ger i jämförelse med 2008 och 2007 kvar på en i stort sett 
oförändrad nivå. 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. Antalet registreringar till 
fristående kurser uppgick under 2009 till 7 026 stycken till 
9 417 platser (exkl. sommarkurser) att jämföras med 2008 
då 6 324 registreringar gjordes till 10 912 platser (exkl. som-
markurser). En samlad bild av tillströmningen av studenter 
ges i tabell 1.6.

Särskilt glädjande är att, trots ett begränsat intresse för 
naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på gymnasiet, 
antalet registrerade nybörjare på universitetets civilingen-
jörsutbildningar fortsätter att öka. Mellan 2009 och 2008 är 
ökningen 8 %, vilket betyder att ökningen under perioden 
2009–2006 uppgår till 33 procent, från 753 registrerade ny-
börjare höstterminen 2006 till 1 001 registrerade nybörjare 
höstterminen 2009.

ANALYS: Antalet sökande till universitetets utbildningsprogram 
har sedan 2006 successivt ökat varje år i perioden 2007–2009. 
Sannolika orsaker till detta är framförallt det faktum att ung-
domskullarna har ökat och att lågkonjunkturen utnyttjats för 
att skaffa sig en bra utbildning när arbetsmarknaden vänder. 
Efterfrågan är fortfarande mycket god inom medicin och vård, 
god inom teknik (civilingenjörs- och ingenjörsutbildningar) 
samhällsvetenskap (framförallt beträffande utbildningspro-
grammen i affärsjuridik, ekonomi, personal- och arbetsveten-
skap, och psykolog- och socionomprogrammen). Mot bakgrund 
av att alla lärosäten har en likartad situation är en ökning av 
antalet sökande till lärarutbildningen, de naturvetenskapliga 
utbildningarna och till språkutbildningarna vid Linköpings 
universitet och övriga lärosäten både önskvärd och nödvändig 
för Sveriges utveckling som kunskapsnation.

FILOSOFISKA FAKULTETEN. År 2009 var tredje året med antag-
ning till fakultetens uppsättning av kandidat-, magister- och 
masterprogram. Söktrycket på kandidatprogrammen var i 
stort sett oförändrat jämfört med året innan. Socionompro-
grammet, psykologprogrammet, civilekonomprogrammet 
och affärsjuridiska programmet attraherade flest sökande, 
med mer än fyra förstahandssökande per plats. Två program 
kommer att profilera sig ytterligare inför kommande år: 
systemvetenskapliga programmet och kandidatprogrammet 
i samhälls- och kulturanalys (SKA). 

Ett av de utannonserade masterprogrammen med svenska 
som undervisningsspråk ställdes in på grund av för få sökande. 
För de övriga programmen ökade söktrycket och samtliga 
hade fler förstahandssökande än antal platser. Processen från 
ansökan till att studenter är registrerade resulterade dock 
i att enbart två av programmen hade lika många, eller fler, 
studenter än platsantal. 

Utöver de sex masterprogram med undervisningsspråket 
svenska som fakulteten gav 2009 kommer tre nyutvecklade 
masterprogram att ges hösten 2010. Det är masterprogrammet 
i samhälls- och välfärdsanalys samt två masterprogram inom 

affärsjuridik. De två senare skall ses som en förlängning av 
kandidatprogrammen i affärsjuridik och affärsjuridik med 
europainriktning. 

En särskild satsning på information om utbildningar på 
masternivå med svenska som undervisningsspråk gjordes 
under hösten 2009 med syfte att öka rekryteringen till dessa. 
Målgruppen är främst nuvarande studerande på de treåriga 
kandidatprogrammen som avslutar sin utbildning våren 2010. 
Information om masterprogrammen på svenska har under 
året spridits på olika utbildningsmässor.

Hösten 2009 är utnyttjandegraden av de tillgängliga plat-
serna för internationella masterprogram mer än 100 %. Bland 
de nytillkomna programmen under perioden kan nämnas 
masterprogrammet Nordic studies som är ett samarbete mel-
lan fem nordiska universitet. Under 2009 utvecklades också 
European and International Affairs som också utgör ett av de 
fem joint programmes som erbjuds i samarbete med interna-
tionella partneruniversitet. Den utbildningen startar ht 2010.

Söktrycket till fakultetens fristående kurser har varit 
vikande under några år. En orsak till detta torde ha varit det 
minskade inslaget av valfria kurser inom de tidigare 4–5-åriga 
magisterprogrammen. Den högkonjunktur som rådde kan 
också antas haft en negativ effekt på de studerandes vilja att 
välja studier före arbete. Fristående kurser läses ofta som ett 
komplement till programstudier och när möjligheterna att få 
arbete direkt efter avslutade studier är goda minskar sannolikt 
intresset för att förlänga studierna med att läsa ytterligare nå-
gon kurs. Andelen sökande till fristående kurser ökade under 
2009 och ökningen förväntas fortsätta under 2010.

ANALYS: Ökningen av antalet deltagare i programutbildningar 
har under 2009 varit mindre än för universitetet i dess hel-
het. Tillströmningen kan förväntas öka under 2010 då nya 
utbildningsprogram startar. När det gäller masterutbildningar 
är osäkerheten fortfarande betydande vad gäller rekryterings-
situationen för 2010.

De administrativa rutinerna behöver utvecklas för att under-
lätta övergången från kandidatutbildningar till masterprogram.

UTBILDNINGSVETENSKAP. Hösten 2009 antogs fler studenter 
till lärarprogrammen än året innan. Liksom tidigare år var 
söktrycket störst på den del av lärarutbildningen som utbildar 
lärare med inriktning mot förskola. Gymnasielärarinrikt-
ningen hade också stort söktryck och ett överintag på ca 30 
studenter gjordes. I och med årets antagning söker studenterna 
till ingångar mot verksamhetsområde. Det är därför ännu för 
tidigt att säga något om vilka ämnesområden de nyantagna 
studenterna kommer att välja. 

Särskilda satsningar görs på information till yrkeslärare. 
För att öka rekryteringen till yrkeslärarutbildningen har ett 
yrkesråd bildats där representanter för företag, kommuner, 
Östsam och Linköpings universitet finns representerade. 
Informationen på webben om möjligheten att utbilda sig till 
yrkeslärare vid LiU har ytterligare förtydligats och information 
har särskilt tagits fram som riktar sig till obehöriga lärare i 
skolorna. Blivande studenter som saknar fullständig behörig-
het kan i vissa fall erbjudas en behörighetsgivande kurs som 
omfattar 30 hp. Detta medför att fler yrkeslärare kan tas in till 
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Lärarutbildning 90 hp. Antalet sökande till kursen är, jämfört 
med förra året, konstant. 

Folkhögskollärarprogrammets halvfartsvariant lockar 
liksom tidigare tillräckligt många sökande för att fylla de 45 
platserna. Däremot har programmet på samma sätt som under 
föregående år alltför få studenter som läser programmet på 
heltid. Även om relativt många söker till denna programvariant 
kan inte platserna fyllas. En alltför stor andel av de sökande 
har inte tillräckliga meriter för att antas, åter andra tackar nej 
till erbjuden plats.

Vid LiU startade hösten 2008 ett speciallärarprogram. 
Hösten 2009 erbjöds 30 studieplatser på vardera Specialpe-
dagog- och Speciallärarprogrammet. Antalet sökande var 88 
respektive 61 varav 47 respektive 39 förstahandssökande, vilket 
får betraktas som ett gott söktryck. Det antal studenter som till 
sist påbörjade sina studier ht 2009 var 14 på Specialpedagog-
programmet och 17 på Speciallärarprogrammet, vilket avvek 
betydligt från föregående höst.

En uppdatering av egen informationsbroschyr och del-
tagande i ny satsning med Masterdag på campus Valla har 
genomförts. Fortsatt uppbyggnad av informationsverksamhet 
till alumner pågår och där är kopplingen till internationell 
rekrytering särskilt prioriterad.

ANALYS: Söktrycket är varierande till lärarutbildningens olika 
inriktningar. Ett ökat söktryck till förskollärarutbildningen 
kan noteras. Det kan delvis förklaras av att arbetsmarknaden 
efterfrågar utbildade förskollärare men också att lärarutbild-
ningen vid LiU är av god kvalitet.

Under det gångna året har lärarutbildningarna i Norrköping 
respektive Linköping gått samman. Ett fortsatt arbete för en 
lyckad sammanslagning kommer under 2010 att vara en prio-
riterad fråga. Värt att notera under detta år är att Utbildnings-
vetenskap har många unga studenter. På lärarprogrammet 
campus Valla är 89 % under 25 år och på lärarprogrammet 
campus Norrköping är motsvarande siffra 73 %. Antalet sö-
kande till gymnasielärarutbildningen ökar också.

HÄLSOUNIVERSITETET. HUs utbildningar är mycket attraktiva med 
många sökande per utbildningsplats, i synnerhet läkar-, logo-
ped-, sjukgymnastik- och sjuksköterskeprogrammen. Övriga 
program på grund- och avancerad nivå har bra söktryck. Det 
har skett en ökning av antalet sökande till arbetsterapeutpro-
grammet och kandidatprogrammet i medicinsk biologi vilka 
tidigare år haft vissa rekryteringsproblem, varför antalet platser 
inte ytterligare behöver minskas.

ANALYS: Hälsouniversitetet har under en lång rad av år haft ett 
högt söktryck på nästan samtliga utbildningar. I några fall har 
platsantalet justerats ned i förhållande till ett lägre söktryck. 

TEKNISKA HÖGSKOLAN. Antalet förstahandssökande till Tekniska 
högskolans civilingenjörsprogram ökade hösten 2009, från 
1 385 år 2008 till 1 619 år 2009. De senaste tillskotten bland 
civilingenjörsprogrammen (Design- och produktutveckling 
samt Energi – Miljö – Management) tillhör tillsammans med 
de två programmen i industriell ekonomi, de mest sökta civilin-
genjörsprogrammen inom sina ämnesområden i landet. Ned-

gång noteras dock för de båda civilingenjörsprogrammen med 
internationell inriktning, Industriell ekonomi – internationell 
(97 förstahandssökande 2009 jämfört med 130 hösten 2008) 
respektive Teknisk fysik och elektroteknik – internationell 
(24 förstahandssökande 2009 jämfört med 29). Totalt var det 
ungefär dubbelt så många förstahandssökande som annonse-
rade utbildningsplatser på civilingenjörsprogrammen 2009.

Trots en betydande nedgång i antal förstahandssökande till 
programmet i kemisk analysteknik (från 53 år 2008 till 33 år 
2009) ökade antalet förstahandssökande till högskoleingen-
jörsutbildningen totalt 2009, från 249 år 2008 till 287, då 
samtliga övriga högskoleingenjörsprogram (byggnadsteknik, 
datateknik, elektronik och maskinteknik) såg ökad tillström-
ning av förstahandssökande. Samtliga högskoleingenjörspro-
gram hade 2009 fler förstahandssökande än annonserade 
utbildningsplatser.

Antalet förstahandssökande till de matematisk-naturveten-
skapliga kandidatprogrammen fortsätter att minska, från 85 
förstahandssökande 2008 till 75 hösten 2009. Det är framför 
allt till programmen i kemi, fysik och matematik som antalet 
ansökningar minskar. 

Bland övriga kandidatprogram fortsätter programmet i 
grafisk design och kommunikation locka väldigt många för-
stahandssökande (418 förstahandssökande till 60 annonserade 
platser 2009). Till samtliga kandidatprogram, utom de rent 
naturvetenskapliga, fanns 2009 fler förstahandssökande än 
annonserade utbildningsplatser.

Behörighetsgivande utbildning efterfrågas i allt högre 
utsträckning; till basterminen våren 2009 fanns 91 första-
handssökande (jämfört med 57 våren 2008) och till basåret 
fanns 312 förstahandssökande hösten 2009 (jämfört med 211 
hösten 2008). 

Antalet förstahandssökande till tekniska högskolans 
utbildningar på avancerad nivå med engelska som undervis-
ningsspråk nära nog fördubblades 2009 jämfört med 2008. 
Ca 90 % av de förstahandssökande till dessa program hade 
sin grundexamen från universitet utanför Sverige. 

Till utbildningar på avancerad nivå med svenska som un-
dervisningsspråk var det precis som föregående år få sökande. 
Dock är det först till antagningen hösten 2010 som den första 
kullen av kandidater enligt den nya strukturen på svenska 
universitet nominellt kan vara klara att påbörja studier på 
avancerad nivå. Under hösten 2009 intensifierar därför tek-
niska högskolan sina insatser för att nå ut med information 
om dessa program till presumtiva sökande på egna och andra 
lärosätes kandidatprogram inom relevanta ämnesområden.

För att öka och bredda tillgången av studerande som uppfyl-
ler tillträdeskraven för de utbildningar man ger, har Tekniska 
högskolan fortsatt sitt arbete för att genom samverkan, infor-
mation och andra riktade insatser motverka den drift bort 
från naturvetenskaperna som observerats på grundskole- och 
gymnasienivå de senaste åren. Under 2009 har anordnats:

• Teknikåttan, med 149 tävlande klasser från 42 skolor i 
regionen,

• sommarvecka för elever som just gått ut årskurs 8 syf-
tande till att locka fler att börja på NV- eller T-program-
men på gymnasiet,

• stöd till studentföreningen aHead, som coachar gym-
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nasieungdomar i matematik och samtidigt är förebilder 
för dem i vad det innebär att vara student på en teknisk 
högskola,

• Popdagen, under vilken över tusen gymnasister och 
deras lärare tog del av spännande föreläsningar och 
utställningar kring naturvetenskap och teknik.

Under 2009 har Tekniska högskolan också engagerat sig i 
Skolverkets arbete med den nya gymnasieskolan och på olika 
vägar försökt påverka läroplaner och kursplaner för de gym-
nasieprogram som skall ge behörighet till universitetsstudier 
inom teknik och naturvetenskap.

ANALYS: LiTH ser under året en stabil efterfrågan på utbildning 
på grundläggande nivå samt en kraftigt ökad tillströmning av 
studerande med grundexamen från annat land än Sverige till 
utbildning på avancerad nivå.

6. Alternativt urval 
UPPDRAG: Universitetet skall redovisa hur bestämmelserna i högskole-
förordningen om s k alternativt urval tillämpats. Vilka utbildningar och 
hur stor andel av platserna som har fördelats med de av universitetet 
beslutade urvalsgrunderna under perioden ht 2008–ht 2009 skall 
redovisas liksom universitetets motiv och metoder för att använda 
dessa urvalsgrunder. En uppföljning av prestationer och studieavbrott 
bland antagna i respektive urvalsgrupp – betyg, högskoleprov samt 
av universitetet beslutade urvalsgrunder – skall också redovisas.

Linköpings universitet har för antagning till utbildningar från 
och med höstterminen 2008 till och med höstterminen 2009 
inte vid något tillfälle tillämpat alternativt urval till någon av 
universitets utbildningar.

7. Studentinflytande 
UPPDRAG: Universitetet skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits 
under 2009 för att utveckla studentinflytandet och hur detta 
inflytande fördelats och utvecklats ur ett jämställdhetsperspektiv.

Vid Linköpings universitet är studentinflytandet en priori-
terad fråga. Studentinflytandets betydelse för arbetet med 
att utveckla grundutbildningens kvalitet och åstadkomma 
en god studiemiljö för studenterna är utomordentligt stor. 
Högskoleverket visar genomgående i sina undersökningar att 
ett utvecklat studentinflytande och ett utbyggt studentstöd är 
adelsmärken för Linköpings universitet. Inte minst framkom 
detta vid Högskoleverkets nyligen publicerade rapport som 
beskriver hur kvalitetsgranskningen fungerar vid de olika 
universiteten. Linköpings universitet får högsta betyg och 
ett av skälen till detta är den studentmedverkan som finns 
inbyggd i kvalitetsgranskningssystemet.

Frågor som berör studenternas möjlighet att påverka 
sin utbildning och sin studiemiljö är av strategisk betydelse 
för universitetet. Med anledning av detta har rektor knutit 
dessa frågor närmare till sig och varje termin ägnas ett av 
universitetets ledningsråd åt studentspecifika frågor. Vid 
dessa ledningsråd har studentrepresentanterna ett avgörande 
inflytande på vilka frågor som skall behandlas. De är också 

föredragande. Det är kårernas uppfattning att dessa möten 
är av stor betydelse för studentinflytandet och att den nära 
kontakten med universitetsledning och fakultetsledningar 
ger studenterna stora möjligheter att få gehör för de frågor de 
väljer att föra fram.

Under 2009 har konsekvenserna av kårobligatoriets avskaf-
fande stått i fokus vid mötena mellan universitetsledning och 
studentkårerna. Ytterligare en fråga som beretts utrymme i 
diskussionerna är hur den nya arbetsmiljölag som kommer att 
gälla för studenter från årsskiftet integreras i universitets arbets-
miljöarbete. När det gäller kårobligatoriets avskaffande har en 
särskild grupp arbetat med att analysera de konsekvenser som 
detta avskaffande medför. För universitetet är det synnerligen 
viktigt att det även framgent kommer att finnas förutsättningar 
för de utsedda studentkårerna att engagera studenter i frågor 
som rör studenternas inflytande i utbildningsfrågor. 

Universitetsstyrelsen beslutade på sitt decembersamman-
träde vilka kårer som skall finnas vid universitetet från den 1 juli 
2010 och tre år framåt. Avsikten är att i början av 2010 träffa 
ett avtal med dessa kårer om samverkan mellan universitetet 
och kårerna samt omfattningen av det ekonomiska stöd som 
kommer att vara nödvändigt för att kårerna som representanter 
för studenterna vid Linköpings universitet, oberoende om 
dessa är medlemmar i kåren eller ej, skall kunna fortsätta sitt 
viktiga arbete med studentinflytandefrågor på samma höga 
nivå som tidigare.

Se även under kapitel 4, Kvalitet.

ANALYS: Studentinflytande och studentstöd är av största vikt 
för universitetet som under många år arbetat med och fort-
sätter att arbeta med att finna former för att stärka detta. 
Studentinflytandet och studentstödet vid universitetet har 
uppmärksammats positivt av Högskoleverket.

8. Kompletterande utbildning för läkare med 
utländsk examen

UPPDRAG: Universitetet skall anordna kompletterande utbildning 
omfattande högst 120 högskolepoäng för personer med en avslutad 
läkar- och sjuksköterskeutbildning från tredje land. Av årsredovis-
ningen skall framgå antalet sökande till och antalet helårsstudenter 
på utbildningarna, de viktigaste erfarenheterna av utbildningarna 
samt en övergripande specificering av kostnaderna, varav särskilt 
skall framgå kostnaderna för planering, antagning, validering, 
undervisning och verksamhetsförlagd utbildning.

Enligt ett uppdrag som gavs sommaren 2008 har Linkö-
pings universitet i samarbete med Göteborgs universitet och 
Karolinska Institutet planerat för och startat kompletterande 
utbildningar för läkare med examen från länder utanför EU/
EES. Karolinska Institutet har ett samordningsansvar för 
utbildningarna. De deltagande universiteten har utvecklat ett 
samarbete för utformning av utbildningarna, deras innehåll 
och examination. Gemensamt har också former för ansökan, 
antagning, behörighet och urval utformats. I samarbete med 
Socialstyrelsen har utarbetats former för samverkan för bedöm-
ning av kunskap och kompetens inför fortsatt utbildning (AT) 
och sedermera inträde på arbetsmarknaden.
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Hälsouniversitetet ger inte kompletterande sjuksköterske-
utbildning för utbildade från tredje land.

På Hälsouniversitetet har under 2009 framtagits utbild-
ningsplan och kursplaner för en ettårig kompletterande utbild-
ning på 60 högskolepoäng. Som utgångspunkt har använts 
de kompletteringskurser som tidigare givits som uppdragsut-
bildningar. Dessa har vidareutvecklats och genomgående har 
Hälsouniversitetets filosofi med problembaserat lärande (PBL) 
tillämpats. Utbildningen består av fyra delkurser, varav en är 
den obligatoriska kursen i samhälls- och författningskunskap. 
Godkänd examination för utbildningen ger underlag för So-
cialstyrelsen att fatta beslut om att påbörja AT. 

Under våren 2009 annonserades utbildningarna med 25 
platser i Stockholm, åtta i Göteborg och 25 i Linköping. Totalt 
sökte 102 de tre utbildningarna i Sverige. Till Linköping sökte 
53 varav 19 som förstahandsval. Av dessa 53 sökande antogs 
17 till Linköpings universitet. Vid terminsstart påbörjade 
15 studenter helårsutbildningen. En deltagare hoppade av 
utbildningen precis efter start, och ytterligare en deltagare 
avslutade sin utbildning efter knappt två månader då hon efter 
Socialstyrelsens bedömning kvalificerat sig för att påbörja AT. 
Antalet helårsstudenter under 2009 var sju.

Universitetets erfarenheter av tidigare kompletterande kur-
ser för läkare vid Hälsouniversitetet är goda. De förkortar tiden 
till legitimering, och tidigare utvärdering via Högskoleverket av 
genomförda kurser har varit positiv. Ytterligare utvärdering av 
nuvarande utbildning och deltagarresultat har ännu inte gjorts 
då deltagarna endast genomfört en del av den första terminen.

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 drygt 3,8 mkr som LiU erhållit har knapp 1,7 mkr använts 
för undervisning. Lika mycket har använts för verksamhetsför-
lagd utbildning. Övriga kostnader (ca 450 tkr) har använts för 
planering, validering och antagning samt studievägledning.

ANALYS: HU har under många år bedrivit liknande utbildningar, 
först som uppdragsutbildning och sedan som s k aspirantut-
bildning. Det genomsnittliga deltagarantalet har varit ca 15 vid 
varje utbildningstillfälle. Erfarenheterna är goda. Nästan alla 
som slutfört utbildningen har numera svensk läkarlegitimation.

9. Kompletterande utbildning för lärare med 
utländsk examen

UPPDRAG: Universitetet skall under perioden 2009–2011 anordna 
kompletterande utbildning för personer med utländsk lärarutbildning. 
Av årsredovisningen skall framgå antalet sökande till och antalet 
helårsstudenter på utbildningen, utbildningens uppläggning samt 
de viktigaste erfarenheterna av utbildningen.

Vid Linköpings universitet bedrivs kompletterande utbildning 
för lärare med utländsk examen benämnd Utländska lärares 
vidareutbildning (ULV). Den nationella ledningsgruppen, 
som består av representanter för de sex orter som bedriver 
utbildningen, träffas i anknytning till varje antagningsom-

gång. Då förs bland annat diskussioner om bedömningen 
av ansökningarna. I vissa fall behöver också Högskoleverket 
kontaktas för bedömning av den sökandes utbildning.

Utbildningen omfattar maximalt 120 högskolepoäng och 
ges både som distansutbildning på halvfart och som helfartsut-
bildning. Totalt har 30 personer antagits till utbildningen och 
fyra har avslutat studierna. En majoritet av de studerande är 
kvinnor. Utbildningen är individuellt planerad och varierar i 
längd beroende på tidigare utbildning. Efter antagningen kallas 
studenten till ett samtal tillsammans med programansvarig 
utbildningsledare och studievägledare då den individuella 
planeringen diskuteras. Erfarenheterna visar att en övervä-
gande del av studenterna är i behov av omfattande individuell 
studievägledning under utbildningens gång. I slutet av varje 
termin görs en uppföljning av samtliga studenters studie-
planering och prestationer. Under utbildningens gång får 
studenterna möjlighet att kontinuerligt träffa programansvarig 
utbildningsledare och studievägledare. 

Från och med höstterminen 2009 ges inga specifika 
kurser som riktar sig enbart till studerande inom ULV, utan 
studenterna läser tillsammans med studenter på lärarpro-
grammet. Studenterna är ofta i behov av extra stöd under den 
verksamhetsförlagda delen av utbildningen och speciellt viktigt 
är det i början av studierna. De flesta studenter har tillräckliga 
kunskaper i svenska.

Till utbildningen sökte 20 studenter. Av dessa antogs tio 
personer. Utbildningen har under det gångna året omfattat 
11 helårsstudenter. Studenterna har varierande studietakt.

ANALYS: Erfarenheterna hittills av arbetet i de olika student-
grupperna är goda. Bedömningen är att de som har sökt 
utbildningen har större behov av individuell studievägledning 
och uppföljningssamtal under den verksamhetsförlagda delen 
av utbildningen än övriga studenter på lärarprogrammet. 
Utbildningen fyller därför en viktig funktion.

10. Vidareutbildning av lärare som saknar 
lärarexamen

UPPDRAG: Universitetet skall under perioden 2007–2009 anordna 
vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen. Utbildningens 
genomförande under 2009 skall redovisas. 

Linköpings universitet har tillsammans med sju andra lärosä-
ten sedan höstterminen 2007 haft i uppdrag att vidareutbilda 
lärare som saknar lärarbehörighet (VAL-projektet). Utbild-
ningen omfattar maximalt 60 hp. En majoritet av de sökande 
kommer från regionen. Sökande utanför regionen kommer 
som regel från Stockholm. VAL har marknadsförts i regionen 
via de skolor som lärarprogrammet samarbetar med.

Den nationella ledningsgruppen träffas i anknytning till 
varje antagningsomgång. Då diskuteras bland annat frågor 
rörande bedömning. Linköpings universitet har ett samarbete 
med Skellefteå kommun och företrädare för olika branscher 
angående validering av sökande yrkeslärare som saknar högsko-
leutbildning. Totalt har 13 yrkeslärare genomfört en validering.

Varje student får en individuell studieplanering och utbild-
ningens längd och innehåll beror på tidigare studier. De flesta 
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läser kurser inom det allmänna utbildningsområdet. I slutet 
av varje termin görs en uppföljning av samtliga studenters 
studieplanering. Under utbildningens gång får studenten 
möjlighet att träffa programansvarig utbildningsledare.

Utbildningen genomförs som regel på halvfarts distans. 
Tanken med utbildningen är att de obehöriga lärarna skall 
kunna tjänstgöra inom skolan parallellt med studierna. Er-
farenheten visar att många av de obehöriga lärarna upplever 
studierna som betungande eftersom de inte har tillräcklig 
nedsättning i tjänsten. Vidare visar erfarenheterna att vissa 
av de obehöriga lärarna har osäkra anställningsförhållanden 
och att de på grund av detta inte vill gå ner i tjänst.

Till utbildningen sökte 100 studenter. Av dessa antogs 61. 
Antalet helårsstudenter under 2009 var 27. En majoritet av 
studenterna läser på halvfart.

ANALYS: Erfarenheterna hittills visar att de flesta studenter 
som antas till utbildningen saknar kurser inom Allmänt 
utbildningsområde. Om utbildningens omfattning utökas 
från nuvarande 60 hp till 90 hp (motsvarande 1,5 års studier) 
kan även studenter som saknar kurser inom både Allmänt 
utbildningsområde och ämnesinriktningar tas in.

11. Speciallärarutbildning
UPPDRAG: Universitetet skall anordna utbildning som leder till special-
lärarexamen. Antalet helårsstudenter inom utbildningen skall anges. 
Det skall vidare framgå hur medlen för en kvalitetsförstärkning av 
utbildningen använts och hur de bidragit till kvalitetsförstärkningen. 

Årets utvecklingsarbete har fokuserat på Speciallärarprogram-
mets kurser med inriktning mot språk-, läs- och skrivutveck-
ling/svenska samt kurser med inriktning mot matematik-
utveckling/matematik. Under programmets andra studieår 
läser studenterna med inriktning mot ett av dessa kunskaps-
områden beroende på förkunskaper. Under året utvecklas 
»karaktären« på och djupet i speciallärarnas professionella 
spetskompetens. Utvecklings- och planeringsarbetet har letts 
av en särskild utsedd projektledare och sammanlagt har tre 
olika arbetsgrupper varit aktiva. En arbetsgrupp har ansvarat 
för utveckling av kurser inom språk-, läs- och skrivområdet, 
en inom matematikområdet och en med inriktning på studi-
ernas koppling till verksamhetsinriktade utbildningsavsnitt, 
VFU. Grupperna har bestått av såväl universitetslärare som 
representanter för den specialpedagogiska verksamheten ute 
i kommunerna. I de olika arbetsgrupperna har sammanlagt 
tolv personer varit delaktiga. 

De olika gruppernas arbete har diskuterats vid gemensam-
ma så kallade programdagar. Detta för att säkra att programge-
mensamma strukturer och att organisatoriska frågor hanteras 
så att programmets helhet bevaras. Vid programdagarna har 
även representanter för Specialpedagogprogrammet deltagit 
eftersom samläsning mellan de båda programmet sker i kurser 
under studieår 1 och studieår 3.

Ett viktigt fokus i utvecklingsarbetet har också varit dis-
kussioner om det avslutande examensarbetet. Kriterier för 
bedömning av ett examensarbete på avancerad nivå har 
utarbetats och likaså en metodmatris för att synliggöra den 

vetenskapliga skolningen genom programmets alla kurser. 
Fortsatt utvecklingsarbete med fokus på granskning och be-
dömning av examensarbeten skall genomföras under år 2010 
i samverkan med Umeå universitet och de specialpedagogiska 
påbyggnadsprogrammen som erbjuds där.

De av regeringen tillförda medlen för kvalitetsförstärk-
ning har bidragit till möjligheten att på djupet utveckla och 
planera det specifika innehållet i de kurser som genomförs i 
Speciallärarprogrammet under år 2. Arbetsgruppsdeltagarna 
har fått tid för att utveckla sitt eget kunnande inom området 
och också haft möjlighet att knyta kontakter med forskare och 
utbildningsanordnare på andra lärosäten, för att få perspektiv 
på och ny näring till det »egna« utvecklingsarbetet. Ett viktigt 
bidrag till kvalitetsförstärkningen har också varit den interna 
granskningen av utvecklingsprocessen med hjälp av en »critical 
friend«. Reflektioner och samtal om utvecklingsprocessen 
som varit bidrar till såväl teoretisk som erfarenhetsbaserad 
kunskap i en, under lång tid, pågående process.

Hösten 2009 erbjöds 30 studieplatser på vardera Special-
pedagog- och Speciallärarprogrammet. Antalet sökande var 
88 respektive 61 varav 47 respektive 39 förstahandssökande, 
vilket får betraktas som ett gott söktryck. Det antal studenter 
som till sist påbörjade sina studier ht 2009 var 14 på Speci-
alpedagogprogrammet och 17 på Speciallärarprogrammet, 
vilket var betydligt färre jämfört med föregående höst. Antalet 
helårsstudenter under 2009 var 24.

ANALYS: Söktrycket till de båda specialpedagogiska påbygg-
nadsutbildningarna vid Linköpings universitet var liksom 
föregående läsår högt men de slutligt antagna studenterna var 
betydligt färre än ht 2008. En uppföljning av de studerande 
som ej påbörjade studier ht 2009 visade att orsakerna var 
kopplade till oro på arbetsmarknaden och gällde ekonomiska 
neddragningar; färre lärartjänster och nedläggning av skolor. 
Likaså uppgavs att indragning av utlovat ekonomiskt bistånd 
med hjälp av så kallade lärarlyftssatsningar påverkat möjlig-
heten för studier.

12. Vägledning vid val av ämneskombinationer, 
inriktningar och specialiseringar samt regionala 
centra för lärarutbildningen

UPPDRAG: Åtgärder som vidtagits för att vägleda studenterna vid 
val av ämneskombinationer, inriktningar och specialiseringar inom 
lärarutbildningen skall redovisas. Universitetet skall medverka i 
regionalt utvecklingscentrum.

Utbildningsvetenskap har i utbildningsplanen för det nya 
gemensamma lärarprogrammet valt att definiera vilka in-
riktningar som är avsedda för respektive verksamhetsområde 
och därmed kraftigt begränsat studenternas valmöjligheter. 
Sedan 2005 har utbildningsplanerna för lärarprogrammen 
stipulerat att studenter som avser att ta examen mot förskola 
– förskoleklass och grundskolans tidigare år skall läsa minst 
30 hp i grundläggande färdigheter i läsning, skrivning och 
matematik. Sedan 2007 ställs det även krav på att en examen 
mot dessa verksamhetsområden skall innehålla minst 30 hp 
inom ett undervisningsämne.



2323

1. GRUNDUTBILDNING

Studenterna uppmanas redan i början av utbildningen att 
under VFU-perioderna prata med exempelvis rektorer om 
lämpliga ämneskombinationer. Vid den av utbildningen årliga 
anordnade valinformationen bjuds dessutom företrädare för 
kommunerna in för att tydliggöra arbetsmarknadens behov och 
att uppmana studenterna att göra arbetsmarknadsanpassade 
val. De fem studievägledarna vid kansliet för Utbildnings-
vetenskap arbetar aktivt med information och vägledning 
fortlöpande under utbildningens gång.

Kurserna under utbildningens första år syftar till att 
studenterna skall möta olika kunskapstraditioner och kun-
skapsfält. Förhoppningen är att studenter i och med detta i 
högre utsträckning kan lockas att välja naturvetenskapliga 
ämnen och matematik. 

VID LINKÖPINGS UNIVERSITET är Regionalt utvecklingscentrum 
(RUC) sedan 2002 förlagt till Centrum för kommunstrategiska 
studier (CKS). RUC skall arbeta regionalt och uppdraget är 
att bidra till skolutveckling genom att främja utveckling av 
lärarutbildningen vid LiU och kompetensutveckling av lärare.
Utbildningsvetenskap och den av rektor tillsatta arbetsgruppen 
Samverkan Skola-Universitet (SUS) deltar aktivt i arbetet med 
att utveckla RUC vid Linköpings universitet. RUC samverkar 
med kommuner, med olika institutioner vid Linköpings 
universitet och med andra universitet, bland annat inom 
ramarna för ett antal nätverk, såsom Regionalt nätverk för 
skolutveckling, Vuxenpedagogiskt forum och Östergötlands 
nätverk för förskolefrågor. Med hjälp av medel från Skolverket 
har RUC under året genomfört regionala kompetensutveck-
lingssatsningar: »Matematikutveckling« och »Teknik och 
naturvetenskap«. Inom ramen för dessa satsningar har RUC 
anordnat seminarier för pedagoger och rektorer och bidragit 
till att lärare kan bilda kunskapsutvecklande nätverk. På upp-
drag av Skolverket har RUC genomfört andra uppdrag som att 
anordna seminarieserien »IUP (individuella utvecklingsplaner) 
med skriftliga omdömen« för rektorer och seminariet »IUP 
med skriftliga omdömen – huvudmannens roll« för politiker 
och förvaltningschefer.

Under 2009 har Linköpings universitet (utanför RUC) 
tillsammans med Linköpings kommun och Norrköpings kom-
mun initierat en samverkansverksamhet kring Science Café. 
Där träffar forskare från universitetet personer verksamma 
inom skolan på ett café beläget utanför campus och för samtal 
om aktuell forskning som rör skolområdet. Forskaren inleder 
dialogen med en beskrivning av en problematik och därefter 
tar dialogen vid som leds av en moderator. Vid de Science 
Caféer som arrangerats har det stora flertalet av deltagarna 
varit aktiva i dialogen och sedan uttryckt att denna form att 
möta forskning och forskare varit mycket givande.

ANALYS: 2009 har framförallt präglats av ett intensifierat sam-
arbete med både Linköpings och Norrköpings kommuner 
för att finna olika möjligheter att dels kompetensutveckla 
kommunernas lärare, dels hitta samarbetsmöjligheter för ett 
ömsesidigt utbyte mellan skolans lärare och universitetets 
forskare.

13. Utbildning i romani chib
UPPDRAG: Universitetet skall erbjuda utbildning i romani chib. Antalet 
erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och 
helårsprestationer skall anges.

Hösten 2009 har Linköpings universitet erbjudit kvällskursen 
Romani chib och romsk kultur, 15 hp. Kursen vänder sig till 
alla som vill förvärva grundläggande kunskaper om språket 
romani chib och om den romska kulturen. Kursen behandlar 
bland annat språkets historia, dialekter och nutida använd-
ning. Man arbetar med att relatera ord och uttryck i romani 
chib till romani-talares kultur och analyserar utvalda texter på 
romani chib. Man behandlar 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.

Till utbildningen sökte sju studenter. Av dessa antogs sex. 
Fyra har fullföljt utbildningen. Antalet helårsstudenter under 
2009 var 1,5 medan antalet helårsprestationer uppgick till 0,5.

ANALYS: Kursen i Romani chib har getts vid Linköpings uni-
versitet i två år. Den har få sökande. Kursen har på olika sätts 
annonserats ut till olika målgrupper men gensvaret har varit 
svagt. Det låga deltagarantalet på kursen tyder på att målgrup-
perna i regionen inte är tillräckligt stora och att intresset inom 
dessa är ganska lågt. Det kan därför finnas anledning att inför 
kommande år se över kursens arbetsformer och lokalisering. 
Eventuellt kan kursen flyttas från Linköping. Utbildningen 
kommer att utvärderas av fakulteten under 2010.

14. Uppdragsutbildning
UPPDRAG: De totala intäkterna av all uppdragsutbildning under 
2009 skall redovisas liksom antalet helårsstudenter i den poäng-
givande uppdragsutbildningen. Uppdragsutbildningar som givits 
inom ramen för lärarlyftet skall särredovisas.

Intäkterna av all uppdragsutbildning, inklusive den icke po-
änggivande, framgår av tabell 1.7. Av tabellen framgår också 
omfattningen av den poänggivande uppdragsutbildningen 
uttryckt i antalet helårsstudenter. Studenterna och kurserna 
har delats upp i de som har respektive inte har grundläggande 
behörighet. 

Utbildningsvetenskap har under 2009 arrangerat kurser 
inom lärarlyftet. Sex kurser upphandlades av de totalt 18 som 
skickades in till Skolverket vårterminen 2009. Samtliga 
upphandlade kurser hade tillräckligt många sökande för ge-
nomförande. Höstterminen 2009 upphandlades fem kurser 
av de totalt 18 inskickade kurserna. Även här var söktrycket 
sådant att kurserna startades. 38 helårstudenter har gett en 
intäkt på drygt 4,7 mkr.

ANALYS: Intäkterna liksom antalet helårsstudenter från upp-
dragsutbildningen har sedan 2007 minskat med ca 10 mkr 
(knappt 30 %). Av intäkterna från uppdragsutbildningen 2009 
utgör lärarlyftet ca 18 %.

Intresset för att utveckla kurser inom lärarlyftet var initialt 
stort hos institutionerna. I förhållande till det förslag som 
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lämnades in har relativt få kurser upphandlats. Dessutom har 
flera av de planerade kurserna fått ställas in på grund av för få 
sökande. Detta har medfört ett minskat intresse att utveckla 
kurser inom lärarlyftet. Inför framtida satsningar är det viktigt 
att erbjudna kurser verkligen kommer till stånd.

ANMÄRKNING: Under 2009 har universitetet haft 816 tkr i intäk-
ter för beställd utbildning. Utbildningen (Specialistutbildning 
av sjuksköterskor) utförs på uppdrag av Karlstad universitet. 

15. Läkarutbildningen

Dimensionering
UPPDRAG: Antalet helårsstudenter på läkarutbildningen skall 
redovisas.

Antalet utbildningsplatser på läkarutbildningen har ökat 
under senare år. För 2009 var uppdraget 74 nybörjarplatser 
per termin. Till vårterminen 2009 antogs 80 studerande och 
till höstterminen 88 studerande. Under en tioårsperiod har 
utbildningsvolymen ökat från 432 helårsstudenter år 2000 
till 732 år 2009. Våren 2010 utökas antalet platser till 82 per 
termin men med planerade överintag (se tabell 1.8). 

Antalet platser för verksamhetsförlagd utbildning räcker 
inte till inom Landstinget i Östergötland. Under ett antal år 
har därför samverkan utvecklats med landstingen i Örebro, 
Jönköping och Kalmar län. Under 2009 har även samverkan 
med Kronobergs läns landsting gett välbehövlig tillgång till 
ytterligare VFU-platser, särskilt inom områden där det finns 
ett begränsat antal platser.

ANALYS: Läkarutbildningen växer i omfattning, därför behövs 
det ytterligare lokaler, fler lärare och fler platser för verksam-
hetsförlagd utbildning. Detta innebär att samverkan med 
landsting i regionen behöver utvecklas ytterligare.

Utveckling av klinisk utbildning och forskning
UPPDRAG: Universitetet skall redovisa hur de medel som erhållits av 
regeringen för utveckling av klinisk utbildning och forskning använts.

De medel för utveckling av klinisk utbildning och forskning 
som utbetalats via Karolinska institutet till Linköpings uni-
versitet under 2006–2009, totalt ca 6 mkr, har använts till i 
huvudsak fyra ändamål: a) pedagogisk utveckling/kvalitets-
säkring 1 700 tkr, b) utbyggnad av klinisk träning (laborativt 

och simulator) 700 tkr, och c) redovisningssystem för genom-
förda insatser inom läkarutbildningen 500 tkr, d) ledning 
och styrning av det pedagogiska utvecklingsarbetet 600 tkr. 
Kvarvarande medel, ca 2 600 tkr, kommer att användas för 
pedagogisk utveckling av unga lärare samt ytterligare inves-
teringar i klinisk träning och en satsning på forskning inom 
medicinsk pedagogik.

ANALYS: Särskilda ALF-medel gör att pedagogisk utveckling 
underlättas och skyndas på.

Landstingets medverkan i läkarutbildningen
UPPDRAG: En särskild ekonomisk redovisning skall göras av hur 
den s k ALF-ersättningen, dvs ersättningen till landstinget för dess 
medverkan i grundutbildningen av läkare, fördelats under 2009 
avseende lokalkostnader, lönekostnader samt övriga kostnader.

En ekonomisk redovisning av medel för klinisk utbildning 
och forskning lämnas i tabell på sidan 80. 

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.

TAB 1.8 ANTAL NYBÖRJARE OCH ANTAL HELÅRSSTUDENTER 
PÅ LÄKARUTBILDNINGEN

Nybörjare Helårsstudenter1
VT HT VT HT Totalt

 

2000 40 51 432
2001 60 73 466
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 (planerat) 88 96

1. Terminsuppgifter finns inte tillgängliga före 2007.

TAB 1.7 ANTAL STUDENTER INOM UPPDRAGSUTBILDNING 2007–2009

2007 2008 2009
Antal Helårs- Helårs- Antal Helårs- Helårs- Antal Helårs- Helårs-
stud. stud. prest. stud. stud. prest. stud. stud. prest.

 

Poänggivande uppdragsutbildning 575 78 135 799 111 121 846 124 128
varav kurser inom lärarlyftet 259 38 38

Uppdragsutbildn. utan grundläggande behörighet 413 53 80 368 48 49 344 37 54
Totalt 988 131 215 1 167 159 170 1 449 199 220

Intäkter av uppdragsutbildning totalt (tkr) 34 999 27 955 24 988
varav inom lärarlyftet 4 748
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Från 2008 till 2009 överfördes totalt 29 075 tkr. Ansla-
get uppgick 2009 till 172 907 tkr. Under 2009 utnyttjades 
173 464 tkr av de tillgängliga medlen. Av dessa användes 
56 754 tkr för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 
Till 2010 överfördes 28 518 tkr. Under 2009 har dessutom 
landstinget tillfört sammanlagt 219 302 tkr. 

Den satsning som landstinget och universitetet har gjort 
på utbildning på grundnivå och avancerad nivå har tidigare år 
legat över det minimibelopp som angivits i regleringsbreven. 
För 2009 anges inte ett sådant minimibelopp, men medel 
har under 2009 använts till utbildningen på grundnivå och 
avancerad nivå i samma storleksordning som tidigare.

När det gäller klinisk forskning som finansierats genom 
ALF-anslaget avser 35 977 tkr lokaler, 60 505 tkr lönekostnader 
samt 76 982 tkr övriga kostnader. Landstinget har därutöver 
tillskjutit 20 045 tkr för lokaler, 104 145 tkr för lönekostnader 
samt 95 112 tkr för övriga kostnader.

ANALYS: Någon betydande förändring i användandet av ALF-
medel har inte skett under 2009 jämfört med de närmast 
föregående åren. Såväl ALF-anslaget som de medel landstinget 
tillskjuter budgeteras och fördelas i nära samverkan mellan 
universitetet och landstinget.
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2. Forskning och utbildning  
på forskarnivå

FORSKNING

Universitetets strategiska mål för forskningen är att

• skapa och sprida internationellt excellenta forsknings-
resultat,

• stärka och utveckla internationellt slagkraftiga forsk-
ningsmiljöer som tar ansvar för grundutbildningen.

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

LiU utvecklade tidigt gränsöverskridande forskning. Utifrån 
denna tradition har sedan också annan nyskapande forskning 
vuxit fram i gränslandet mellan traditionella discipliner och 
fakultetsområden, ofta med utgångspunkt i för näringsliv och 
samhälle högintressanta forskningsområden. Universitetet är 
idag ett bra exempel på vad som kallas kunskapsproduktion 
i »mode 2«, dvs en kunskapsproduktion i nära interaktion 
med omvärlden och med ett nära samspel och ömsesidigt 
kunskapsflöde mellan olika former av nyfikenhetsbaserad 
och praxisnära forskning.

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 forskningsråd, forskningsstiftelser 
etc. Under 2009 uppgick de externa forskningsbidragen till 
687 mkr (2008: 517 mkr) medan anslagen till forskning och 
utbildning på forskarnivå, inklusive transfereringar, uppgick 
till 681 mkr (2008: 661 mkr).

Linköpings universitet har av tradition i jämförelse med 
landets övriga större universitet haft ett relativt litet fakul-
tetsanslag. Därför var den i budgetpropositionen för 2008, 
relativt de andra universiteten, stora förstärkningen av detta 
anslag (ca 42 mkr) mycket välkommen. Merparten av denna 
förstärkning kom att användas för att introducera modellen 
med professorskontrakt till framgångsrika forskare inom 
universitetet. Det är naturligtvis inte kontrakt i civilrättslig 

mening men begreppet används för att betona ömsesidigheten. 
En professor med kontrakt är garanterad en basfinansiering 
(inkl. egen lön) på 2,2 mkr/år under fem år. I gengäld förväntas 
han/hon producera god forskning, publicera sig, attrahera 
externa forskningsmedel, ta en aktiv del i institutionens in-
tellektuella och sociala liv genom en hög närvaro och visa ett 
aktivt engagemang i grundutbildningen. Kontrakten kommer 
att omprövas vart femte år. De är således inget löfte om bas-
finansiering tills vidare. Kontrakten skall inte fördelas efter 
tradition eller någon »rättviseprincip« mellan fakulteterna 
utan de skall gå till framgångsrika forskare oavsett ämne och 
fakultetstillhörighet. Under 2008 tilldelades 31 framstående 
professorer sådana kontrakt och under 2009 ytterligare tolv. 
Modellen med professorskontrakt kommer att fortsätta att 
byggas ut under 2010. 

Vid sidan av professorskontrakten har Linköpings universi-
tet sedan några år etablerat ett program, LiU-forskarassistenter, 
som innebär att universitetet under en fyraårsperiod skall 
rekrytera 4–5 mycket lovande forskare per år som är i början 
av sin forskarkarriär. Kontraktet skall vara tydligt; de skall få 
goda kringresurser och en möjlighet att bygga upp sina egna 
forskargrupper och meritera sig för docentbehörighet. För-
utom lön utgår därför ett forskningsbidrag på ca 500 tkr till 
var och en av innehavarna av dessa forskarassistentkontrakt. 
Den tredje antagningsomgången till LiU-forskarassistenter 
ägde rum under 2009.

I den forskningspolitiska propositionen Ett lyft för forskning 
och innovation (proposition 2008/09:50) anslår regeringen 
under perioden 2009–2012 ytterligare fem miljarder till 
forskningen, varav 1 550 mkr fördelas direkt till universitet och 
högskolor, 1 800 mkr till strategiska områden inom medicin, 
teknik och klimat, 675 mkr direkt till forskningsråden och 
975 mkr till diverse områden såsom infrastruktur, industri-
forskningsinstitut och slopad högskolemoms. Av de medel 
som fördelats direkt till landets universitet och högskolor 
tilldelades Linköpings universitet under 2009 ca 36 mkr. 
Totalt under perioden 2009–2012 förstärks universitetets 
basanslag med ca 76 mkr. 

Under 2009 lades ett omfattande arbete ned på att förbereda 
universitetets ansökningar rörande de i den forskningspolitiska 
propositionen utpekade strategiska forskningsområdena inom 
medicin, teknik och klimat. Linköpings universitet tilldelades 
som huvudsökande medel till IT och mobil kommunikation, 
Materialvetenskap och Säkerhet och krisberedskap, och som 
medsökande (KTH huvudsökande) medel för E-vetenskap 
och Transportforskning. Fullt utbyggda (och om hänsyn 
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tas till respektive lärosätes andel inom respektive strategiskt 
forskningsområde) innebär detta en resursförstärkning för 
Linköpings universitet om ca 63 mkr från och med år 2012.

Vid sidan av anslag från regering och riksdag erhåller uni-
versitetet omfattande resurser i form av bidrag till forskning 
och utbildning på forskarnivå från till exempel forskningsråd, 
forskningsstiftelser, EU och svenska organisationer utan 
vinstsyfte. 

För att ge bättre stöd till universitetets forskare i samband 
med ansökningar om forskningsbidrag (så att de får mer tid 
att ägna sig åt forskning) har universitetet fortsatt att förstärka 
Grants Office vars uppdrag är att bevaka och informera om ut-
lysningar från de stora nationella och internationella aktörerna 
samt att stötta och kvalitetssäkra ansökningsprocessen när det 
gäller formalia och administrativa delar. Universitetets arbete 
med att skapa en aktiv finansieringsprocess inkluderande do-
nationer är också ett viktigt led i att stärka forskningen vid LiU.

Inför 2010 har universitetsstyrelsen beslutat att komplet-
tera professorskontrakten och rekryteringsprogrammet 
LiU-forskarassistenter med ett strategiprogram med syftet att 
stärka forskningen vid Linköpings universitet. Programmet 
har sin tyngdpunkt i att stärka universitetets forskning genom 
bland annat ett antal rekryteringsåtgärder och insatser för att 
förbättra forskningens synlighet genom publiceringar och 
citeringar men berör också universitetets grundutbildning. 
Programmet innehåller bland annat:

• ett gästforskarprogram som vänder sig till internatio-
nellt välmeriterade forskare,

• karriärkontrakt för den s k mellannivån som ligger 
mellan forskarassistent- och professorsnivån men där 
även yngre professorer utan anslag kan komma i fråga,

• en satsning på forskningslektorat, lektorstjänster med 
en tydlig tonvikt på forskning,

• stöd till unga lektorer som trots inga eller mycket be-
gränsade forskningsresurser presterar uppmärksam-
mad forskning.

I detta avsnitt ges en redovisning av sådana uppgifter som 
universitetet i regleringsbrevet för 2009 skall redovisa till 
regeringen. Avsnittet är alltså inte en fullständig redovis-
ning av forskningen och utbildningen på forskarnivå vid 
Linköpings universitet utan begränsas till de av regeringen 
begärda uppgifterna. Flertalet uppgifter redovisas uppdelade 
i humanistisk-samhällsvetenskapligt, medicinskt och tekniskt 
vetenskapsområde.

1. Vetenskaplig publicering
UPPDRAG: Universitetet skall per vetenskapsområde redovisa 
universitetets publiceringar och citeringar i internationellt erkända 
tidskrifter eller andra publiceringsformer med s k referee-system. 

Data är hämtade från databasen Web of Science. Redovis-
ningen omfattar publiceringar i databasen av författare med 
LiU-adress samt citeringar till dessa publiceringar, inklusive 
självciteringar. Antal publiceringar och citeringar har delats 
upp per vetenskapsområde. Fördelningen av publiceringar per 
vetenskapsområde har gjorts efter vilken tidskrift de publice-

rats i. Publikationstyper som inkluderats är articles, reviews, 
proceedings papers och letters. Citeringar är räknade för pu-
bliceringar 2004–2008, och citeringsfönstret (dvs det antal år 
under vilka citeringar erhållits) är även det 2004–2008. 2009 
års siffror för antal publiceringar och citeringar är inte stabila 
förrän ett par månader in på det nya året. Antalet publiceringar 
för 2009 avser de som var registrerade i Web of Science per 
den 15 januari 2010 (se tabellerna 2.1 och 2.2).

För att kunna jämföra utfallet för perioden 2004–2008 
med tidigare år, anges motsvarande siffror för de två tidigare 
femårsperioderna 2002–2006 och 2003–2007. För samtliga 
perioder anges dessutom antalet citeringar per publicering.

Sedan förra årets redovisning har det gjorts en smärre 
revidering när det gäller hur publiceringarna/citeringarna 
fördelas per vetenskapsområde. Det handlar om publiceringar 
i tidskrifter som klassificeras som »Multidisciplinary«. Dessa 
publiceringar fördelas mellan medicinskt och tekniskt veten-
skapsområde.

Revideringen har genomförts för samtliga tidsperioder, 
dvs 2002–2006, 2003–2007, 2004–2008 samt 2009. Siff-
rorna för de två förstnämnda perioderna skiljer sig således 
något åt i årets redovisning jämfört med förra årets. Skillna-
den finns i fördelningen av publiceringar/citeringar mellan 
vetenskapsområdena – slutsumman för LiU är oförändrad. 
Denna fördelning motsvarar bättre den verkliga fördelningen 
av Multidisciplinary-artiklarna.

Vetenskapsområdena skiljer sig markant åt såväl vad avser 
antalet vetenskapliga publiceringar som citeringsgrad. Inom 
humanistisk-samhällsvetenskapligt område sker publiceringen 
ofta i form av monografier eller antologier. Antalet vetenskapliga 
artiklar i tidskrifter är förhållandevis lågt om man jämför med 
medicinskt eller tekniskt vetenskapsområde där huvuddelen 
av vetenskaplig publicering sker i form av tidskriftsartiklar. 
Till detta skall läggas att det även inom de olika vetenskaps-
områdena finns skillnader i publiceringstraditioner mellan 
de olika ämnesområdena.

LiUs samtliga examensarbeten, 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.

I kommentarerna nedan hänvisas till tabell 2.1 och 2.2.

HUMANISTISK-SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT VETENSKAPSOMRÅDE. 
Antalet refereegranskade vetenskapliga publiceringar uppgick 
under år 2009 till 95, jämfört med 104 år 2008 och 68 år 
2007. Antalet citeringar per publicering framgår av tabell 2.2.

Inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskaps-
området kan under åren 2004 till och med 2009 iakttas en 
fortgående ökning av antalet refereegranskade vetenskapliga 
publiceringar. Den preliminära uppgiften för 2009 är vis-
serligen låg men antalet artiklar förväntas stiga när årets 
efterrapportering skett. Särskilt markant är ökningen mellan 
åren 2007 och 2008. Inom vetenskapsområdet sker dock 
största delen av den vetenskapliga publiceringen i annan form, 
exempelvis monografier, vilka inte är medräknade i den här 
aktuella tabellen.
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MEDICINSKT VETENSKAPSOMRÅDE. Antalet refereegranskade 
vetenskapliga publiceringar uppgick till 571 år 2009, jämfört 
med 548 under år 2008 och 513 år 2007. Antalet citeringar 
per publicering har legat på 5,9 för var och en av de två 
femårsperioderna 2002–2006 respektive 2003–2007. För 
citeringsfönstret 2004–2008 är motsvarande siffra 6,3 cite-
ringar per publicering.

TEKNISKT VETENSKAPSOMRÅDE. Antalet refereegranskade ve-
tenskapliga publiceringar uppgick till 486 under år 2009, 
att jämföra med 476 år 2008 och 403 år 2007. Antalet cite-
ringar per publicering har också ökat från 3,9 under perioden 
2002–2006 till 4,4 under 2003–2007 och 4,7 för femårspe-
rioden 2004–2008.

Antalet rapporterade refereegranskade vetenskapliga 
publiceringar har alltså ökat under perioden 2007–2009. 
Det bör påpekas att Web of Science i första hand indexerar 
artiklar inom naturvetenskap och medicin; täckningen vad 
avser teknikvetenskap är mindre god. 

Publiceringstraditionerna varierar mellan olika ämnesom-
råden inom fakulteten. Vissa ämnen, framför allt matematik, 
biologi, fysik och kemi, publicerar företrädesvis i tidskrifter 
medan till exempel datavetenskap vanligen publicerar sig i 
form av kollegialt granskade konferensbidrag. Teknikveten-
skap i allmänhet uppvisar en blandning av tidskrifts- och 
konferensartiklar.

ANALYS: Antalet publicerade refereegranskade artiklar ökar 
de tre senaste åren liksom citeringsgraden under de tre ci-
teringsfönstren 2002–2006, 2003–2007 och 2004–2008, 
vilket är ett resultat av den vikt som vetenskaplig publicering 
fått vid bedömning av forskningskvalitet. Antalsuppgifterna 
för 2009 bör tas med en viss reservation eftersom rapporte-
ringstidpunkten för årsredovisningen är alltför tidig, vilket 
tidigare års erfarenheter visar.

2. Utbildningsvetenskaplig forskning
UPPDRAG: Universitetet skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits 
för att stärka utbildningsvetenskaplig forskning och utbildning på 
forskarnivå med denna inriktning samt resultatet av dessa åtgärder.

Linköpings universitet har en gedigen utbildningsvetenskaplig 
forskning och är i flera avseenden nationellt ledande, exempel-
vis gällande antal publikationer inom den publiceringsklass 
som benämns »Education« inom den internationella publice-
ringsdatabasen ISI Web of Science. Vetenskapsrådets jämfö-
relser visar att Linköpings universitet har flest publiceringar 
inom denna rapporteringsklass. När det gäller genomslag, dvs 
antal citeringar, kommer LiU på andra plats i en jämförelse 
mellan de fem stora universiteten. I det sammantagna måttet, 
s k bibliometriskt index, är Linköpings universitet ledande.

Vid Linköpings universitet finns forskning och utbildning 
på forskarnivå som anknyter till lärarutbildning och utbild-
ningsvetenskap inom samtliga fakulteter men Utbildnings-
vetenskap har det huvudsakliga ansvaret. Områdesstyrelsen 
för Utbildningsvetenskap (OSU) satsade under 2009 närmare 
36 miljoner kronor på forskning fördelat på fem forsknings-
miljöer som bedriver utbildningsvetenskaplig forskning 
samt utbildning på forskarnivå: Didaktik och pedagogiskt 
arbete, Pedagogiskt arbete, Pedagogik i utbildning och skola, 
Universitetspedagogik och Vuxnas lärande samt Nationella 
forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik. 

OSU har genomfört en rad satsningar för att stärka publi-
cering och citering inom områdets forskningsverksamhet, 
exempelvis seminarium om bibliometriska mätmetoder 
samt en kartläggning av utbildningsvetenskaplig forskning 
inom LiU. Vidare har en arbetsgrupp inom OSU bestående 
av tre professorer samt personal från biblioteket arbetat med 
publicerings- och citeringsstrategi. OSU utformade under 
året en mall för forskningsmiljöernas verksamhetsberättelser 
vilket underlättar såväl uppföljning som kommande dialoger 
och utvärderingar. 

OSU har riktat särskilda medel, närmare en miljon kronor, 
mot kompetensutveckling för adjunkter i syftet att öka anta-

TAB 2.1 REFEREEGRANSKADE VETENSKAPLIGA PUBLICERINGAR OCH ERHÅLLNA CITERINGAR 2004–2008 SAMT 2009

Vetenskapsområde Antal publiceringar Summa publiceringar Erhållna citeringar Antal publiceringar 

2004 2005 2006 2007 2008 2004–2008 2004–2008 2009
 

Hum-sam 43 45 61 68 104 321 682 95
Medicinskt 510 544 489 513 548 2 605 16 407 571
Tekniskt 481 516 516 403 476 2 392 11 180 486
Totalt LiU 1 034 1 105 1 066 984 1 129 5 317 28 269 1 152

TAB 2.2 REFEREEGRANSKADE VETENSKAPLIGA PUBLICERINGAR OCH ERHÅLLNA CITERINGAR SAMT CITERINGAR PER PUBLICERING

Publiceringar och citeringar 2002–2006 Publiceringar och citeringar 2003–2007 Publiceringar och citeringar 2004–2008

Vetenskapsområde Publiceringar Citeringar Citeringar/ 
publicering

Publiceringar Citeringar Citeringar/ 
publicering

Publiceringar Citeringar Citeringar/ 
publicering

 

Hum-sam 231 435 1,9 256 536 2,1 321 682 2,1
Medicinskt 2 503 14 762 5,9 2 528 14 914 5,9 2 605 16 407 6,3
Tekniskt 2 480 9 561 3,9 2 353 10 249 4,4 2 392 11 180 4,7
Totalt LiU 5 214 24 759 4,7 5 137 25 699 5,0 5 317 28 269 5,3
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let disputerade lärare. Därtill har OSU bidragit med medel, 
drygt en miljon kronor, till forskningsprojekt som bedrivs 
av lektorer inom området. Under 2009 har OSU även gjort 
särskilda satsningar inom det matematikdidaktiska området, 
genom att i samfinansiering med rektor anställa en professor 
på professorskontrakt och en forskare på karriärkontrakt. Ett 
arbete har även påbörjats för att genomföra liknande satsningar 
inom samhällsämnenas didaktik.

Under 2009 har OSU utarbetat en plan, i samverkan med öv-
riga fakulteter på universitetet, för att ytterligare stärka kvaliteten 
i utbildningen på forskarnivå. Planen riktas bland annat mot att 
explicitgöra involverade parters förväntningar på utbildningen 
på forskarnivå, vidareutveckla de individuella studieplanerna 
och kvalitetssäkra doktoranders pedagogiska meritering.

ANALYS: En gedigen utbildningsvetenskaplig forskning bedrivs 
vid LiU. En genomgång av forskningsmiljöernas verksam-
het visar att samtliga arbetar med att ytterligare stärka den 
forskningsverksamhet som bedrivs inom miljöerna. OSUs 
särskilda satsningar ger ett kvalitativt bidrag i detta arbete. 
Ett arbete som syftar till att stärka kvaliteten på utbildningen 
på forskarnivå har inletts under 2009.

UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

Vid LiU bedrivs en stor del av utbildningen på forskarnivå i 
form av forskarskolor. LiU har varit en föregångare på området 
alltsedan Filosofiska fakultetens temaforskning i början av 
1980-talet introducerade modellen i Sverige. Med den kunskap 
och erfarenhet som då byggdes upp utvecklade universitetet 
sedan en rad forskarskolor vid samtliga fakulteter.

Forskarskolornas stora betydelse ligger i den tvärvetenskap-
liga/mångvetenskapliga problemformuleringen som förutsätter 
samarbete inte bara mellan olika ämnesområden utan ofta 
också över fakultetsgränserna. Genom detta angreppssätt 
har forskarskolorna ofta sin hemvist i stora och starka forsk-
ningsmiljöer. Forskarskolornas sammanhållna struktur gör 
det möjligt att fortlöpande se över och ompröva utbildningens 
innehåll och uppläggning. De utgör en bra förutsättning för 
samarbete, inte bara inom ett universitet utan också mellan 
flera universitet/högskolor och mellan universitet och andra 
samhällssektorer. Forskarskolorna främjar dessutom rekry-
tering (inte minst av kvinnliga forskarstuderande), förkortar 
genomströmningstiden samt förbereder på ett bra sätt även 
för en karriär utanför akademin.

Under 2009 tilldelades Linköpings universitet av Veten-
skapsrådet en av fem nya nationella kliniska forskarskolor. 
Syftet med forskarskolan är bland annat att stimulera till 
mång- och tvärvetenskap och gynna samverkan nationellt 
och internationellt. 

LiU bedriver också en framgångsrik utbildning på fors-
karnivå i enskilda ämnen.

Rekryteringen till utbildning på forskarnivå ökade på nytt 
under 2009 då 203 personer antogs (2008: 178, 2007: 210, 
2006: 143) att jämföras med toppåret 2003 då 287 forskarstu-
derande antogs. Under 2009 utfärdades 176 doktorsexamina. 
År 2008 utfärdades 205 doktorsexamina, vilket är det högsta 

antalet doktorsexamina som någonsin utfärdats under ett 
verksamhetsår, år 2007 utfärdades 177 doktorsexamina medan 
det under år 2006 utfärdades 162 doktorsexamina.

Antalet aktiva forskarstuderande med en aktivitetsgrad om 
minst 10 % fortsatte att minska under 2009 och uppgick till 
1 248 personer, att jämföra med 1 264 år 2008, 1 322 år 2007 
och med 1 334 år 2006. Andelen kvinnor ligger på ungefär 
samma nivå som under 2008 och 2007 (ca 47 %) (se tabell 
2.3). Noterbart är att andelen kvinnor som antas till utbildning 
på forskarnivå nu uppgår till 44 % (se tabell 2.8).

Antalet professorer (exkl. adjungerade) fortsätter att öka 
och uppgick under 2009 till 324 (2008: 314, 2007: 310, 2006: 
304). Sedan mitten av 1990-talet har antalet professorer mer 
än fördubblats, bland annat till följd av befordringsreformen.

DE FORSKARSTUDERANDES STUDIESITUATION och studiemiljö 
undersöktes under september 2008, genom en webbaserad 
enkät utsänd till 1 260 personer varav 58 % svarade. Efter det 
att resultatet redovisats i oktober 2008 identifierades fem 
områden som kritiska, nämligen:

• att formulera tydliga mål och delmål för utbildningen 
liksom att klargöra de ömsesidiga förväntningarna hos 
den forskarstuderande och handledaren samt förbättra 
återkopplingen till den forskarstuderande,

• att finna tydligare former för de individuella studiepla-
nerna, 

• att nyttiggöra forskarutbildningskurser mellan univer-
sitetets fakulteter, 

• att säkerställa den forskarstuderandes pedagogiska me-
ritering,

• att finna former för hur lärandemålen (de som inte exa-
mineras genom avhandlingen) skall examineras.

Under 2009 har universitetets fakulteter arbetat med att utfor-
ma åtgärder för att förbättra utbildningen på forskarnivå inom 
ovanstående områden. Därvid kan nämnas kurser i forskar-
handledning och högskolepedagogik, förbättrad information, 
till exempel genom utvecklandet av en forskarutbildningspor-
tal, fler kontaktytor och en utökad seminarieverksamhet samt 
en skärpning av de individuella studieplanernas roll. 

Även den under 2008 av universitetets fakultetsstyrelser 
(motsv.) gemensamt fastställda handledarpolicyn liksom det 
av rektor fattade beslutet om att det vid varje institution inom 
universitetet skall finnas en studierektor för utbildningen på 
forskarnivå med uppgift att inför berörd fakultetsstyrelse svara 
för samordning, kvalitetssäkring och tillsyn av den utbildning 
på forskarnivå som bedrivs vid institution kommer att öka 
såväl kvaliteten i utbildningen som effektiviteten i densamma 
genom en förbättrad genomströmning. 

För att effektiviteten i utbildningen på forskarnivå (avhand-
lingar av hög kvalitet, god genomströmning) skall fortsätta att 
öka krävs att de forskarstuderande har en bra studiefinansiering 
så att de kan koncentrera sig på sin utbildning. Därför beslu-
tade universitetets styrelse under våren 2007 att universitetets 
strävan skall vara att inom tre år ersätta utbildningsbidragen 
med anställningar som doktorand. Av studiefinansieringen 
(exkl. ej LiU-finansierad) utgör anställning som doktorand 
86 %, utbildningsbidrag 5 % och övrig forskning 9 %.



31

2. FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

Aktiva forskarstuderande 
Kommentarerna nedan hänförs till tabell 2.3 och tabell 2.4.

HUMANISTISK-SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT VETENSKAPSOMRÅDE. 
Antalet aktiva forskarstuderande inom humanistisk-samhälls-
vetenskapligt vetenskapsområde minskade något i förhållande 
till 2008 och uppgick under 2009 till 288 (2008: 299, 2007: 
315, 2006: 337). Toppåret 2003 var antalet 393. Av de aktiva 
forskarstuderande 2009 var 60 % kvinnor och 40 % män 
(2008: 61 % kvinnor – 39 % män, 2007: 58 % kvinnor – 42 % 
män, 2006: 60 % kvinnor – 40 % män). Under 2009 var 
andelen kvinnor bland de nyantagna till utbildning på forskar-
nivå 65 %, vilket tyder på att andelen kvinnor bland de aktiva 
forskarstuderande kommer att öka något de närmaste åren.

MEDICINSKT VETENSKAPSOMRÅDE. Antalet aktiva forskarstude-
rande inom medicinskt vetenskapsområde låg under 2009 
på samma nivå som under 2008 och uppgick under 2009 till 
423 (2008: 425, 2007: 450, 2006: 414). Av de aktiva forskarstu-
derande 2009 var 62 % kvinnor och 38 % män (2008: 60 % 
kvinnor – 40 % män, 2007: 62 % kvinnor – 38 % män, 2006: 
60 % kvinnor – 40 % män). Under 2009 var andelen kvinnor 
bland de nyantagna till utbildning på forskarnivå 59 %. Sedan 
2000 har andelen kvinnor bland de aktiva forskarsstuderande 
successivt ökat varje år fram till 2008 då andelen män återigen 
ökade vilket var nödvändigt för att andelen kvinnor respektive 
andelen män båda skall hålla sig i intervallet 40–60 procent.

TEKNISKT VETENSKAPSOMRÅDE. Antalet aktiva forskarstuderande 
inom tekniskt vetenskapsområde låg under 2009 på samma 
nivå som under 2008 och uppgick under 2009 till 537 (2008: 
540, 2007: 557, 2006: 583). Toppåret 2003 var antalet aktiva 
forskarstuderande 653. Av de aktiva forskarstuderande 2009 
var 29 % kvinnor och 71 % män (2008: 29 % kvinnor och 
71 % män, 2007: 29 % kvinnor och 71 % män, 2006: 27 % 
kvinnor och 73 % män). För femton år sedan var andelen kvin-
nor endast ca 15 %. Glädjande nog gäller inte minskningen av 
antalet aktiva forskarstuderande under perioden 2006–2009 
antalet kvinnliga forskarstuderande. Under 2009 var andelen 
kvinnor bland de nyantagna till utbildning på forskarnivå 27 %, 
vilket är något lägre än under de senaste åren.

ANALYS: Antalet aktiva doktorander har successivt minskat, från 
1 419 år 2005 till 1 248 aktiva doktorander 2009. Minskningen 
har dock planat ut mellan 2008 och 2009. Under motsvarande 
period har andelen kvinnliga forskarsstuderande ökat från 
44 % till 47 % medan andelen manliga forskarsstuderande 
minskat från 56 % till 53 %. Andelen kvinnliga forskarstude-
rande har i jämförelse med 2005 ökat mest inom det tekniska 
vetenskapsområdet.

1. Examina och examensmål
UPPDRAG: För perioden 2009–2012 gäller för universitetet följande 
examensmål för respektive vetenskapsområde: humanistisk-sam-
hällsvetenskapligt 125, medicinskt 175 och tekniskt 300.

Examensmålen för utbildningen på forskarnivå vid Linköpings 
universitet för perioden 2009–2012 och utfallet under 2009, 
dvs det första året i perioden, framgår av tabell 2.5. I denna tabell 
anges också mål och utfall under perioden 2005–2008. Dess-
utom beskrivs det poängsystem som bildar examensmålen. 

Av tabellen framgår att LiU under perioden 2005–2008 
uppnått samtliga examensmål för perioden och detta med 
råge inom humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskaps-
område och tekniskt vetenskapsområde. Av tabellen framgår 
vidare att utfallet under 2009, det första året i fyraårsperio-
den 2009–2012, är högre än 25 procent inom humaniora-
samhällsvetenskap och medicin medan utfallet inom teknik 
utgör ca 20 procent av examensmålet. Antalet faktiskt utfärdade 
examina framgår av tabell 2.6. Av tabellen framgår bland an-
nat att universitetet under 2009 utfärdat 176 doktorsexamina. 
Under 2008 utfärdades 205 doktorsexamina, det största antalet 
examina som utfärdats under ett år.

HUMANISTISK-SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT VETENSKAPSOMRÅDE. Anta-
let doktorsexamina som utfärdades under 2009 var 48 (29 av 
kvinnor, 19 av män). Antalet licentiatexamina som utfärdades 
var fem (3 av kvinnor, 2 av män). Fyra doktorsexamina har 
föregåtts av en licentiatexamen. Examenstakten för 2009 (48,5 
poäng) var lägre än under 2008 men högre än under 2007 och 
2006 (2008: 67,5 poäng, 2007: 38,0 poäng, 2006: 45,5 poäng).

TAB 2.3 ANTAL AKTIVA FORSKARSTUDERANDE (MED AKTIVITET ≥ 10 %) 2007–2009

2007 2008 2009

Vetenskapsområde Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot
 

Hum-sam 183 132 315 182 117 299 172 116 288
Medicinskt 277 173 450 256 169 425 264 159 423
Tekniskt 160 397 557 157 383 540 157 380 537
Totalt LiU 620 702 1 322 595 669 1 264 593 655 1 248

TAB 2.4 ANTALET PROFESSORER (EXKL. ADJUNGERADE), AKTIVA DOKTORANDER SAMT DOKTORS- OCH LICENTIATEXAMINA

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 

Professorer (individer) 200 223 241 260 262 290 304 310 314 324
Aktiva forskarstuderande (individer) 1 379 1 396 1 414 1 462 1 418 1 419 1 334 1 322 1 264 1 248
Doktorsexamina 116 141 165 168 130 168 162 177 205 176
Licentiatexamina 63 69 87 88 86 94 84 63 56 55
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MEDICINSKT VETENSKAPSOMRÅDE. Antalet doktorsexamina som 
utfärdades under 2009 var 71 (44 av kvinnor, 27 av män). An-
talet licentiatexamina som utfärdades var 16 (11 av kvinnor, 5 av 
män). Tre doktorsexamina har föregåtts av en licentiatexamen. 
Examenstakten för 2009 (77,5 poäng) var betydligt högre än 
under tidigare år i perioden (2008: 58,5 poäng, 2007: 50,0 
poäng, 2006: 45,0 poäng).

TEKNISKT VETENSKAPSOMRÅDE. Antalet doktorsexamina som 
utfärdades under 2009 var 57 (13 av kvinnor, 44 av män). 
Antalet licentiatexamina som utfärdades var 34 (9 av kvinnor, 
25 av män). Antalet utfärdade doktors- och licentiatexamina 
minskar således kraftigt jämfört med tidigare år och kan 
förklaras av den kraftiga nedgången i antalet antagna sedan 
2003. 31 doktorsexamina har föregåtts av en licentiatexamen. 
Examenstakten för 2009 (58,5 poäng) var betydligt lägre än 
under tidigare år i perioden (2008: 74,0 poäng, 2007: 83,0 
poäng, 2006: 85,0 poäng).

Minskningen är något större än beräknat främst på grund 
av det relativt låga antalet licentiatexamina; om detta beror på 
tillfälligheter eller om man väljer att inte ta ut licentiatexamen 
som etapp på väg mot doktorsexamen är för tidigt att uttala 
sig om.

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 kommer sannolikt 
antalet utfärdade doktors- och licentiatexamina att minska de 
kommande åren.

2. Studietid och genomströmning till 
forskarexamen

UPPDRAG: Universitetet skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits 
för att med bibehållen kvalitet öka effektiviteten och genomström-
ningen i utbildningen på forskarnivå.

Utgångspunkten i tabell 2.7 är de år då de forskarstuderande 
antogs. Under exempelvis 1999/00 antogs 243 forskarstu-
derande. Av dessa har till och med verksamhetsåret 2009 
(varje forskarstuderande ingår endast i en kategori) 163 avlagt 
doktorsexamen, 16 har klarat av 80 % av studierna, 22 har 
avlagt licentiatexamen, 12 har klarat av 50 % av studierna 
medan 27 har avbrutit sin utbildning på forskarnivå. Av de 
antagna 1999/00 har drygt 65 % till och med 2009 avlagt en 
doktorsexamen och av de antagna 2000/01 har drygt 60 % 
till och med 2009 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 med drygt 10 procentenheter, från ca 50 % till drygt 60 %. 
Forskarskolor med mer strukturerade processer, organiserad 
kursverksamhet, kollegialt handledarskap och i vissa fall tryg-
gare finansiering innebär sannolikt att antalet avbrott reduce-
rats. De under 2008 fattade besluten om en handledarpolicy 

TAB 2.6 ANTAL AVLAGDA FORSKAREXAMINA 2007–2009 
FÖRDELADE PÅ KVINNOR OCH MÄN

2007 
Licentiatexamina Doktorsexamina

 

Vetenskapsområde Kv Män Tot Kv Män Tot
Hum-sam 2 3 5 24 16 40 
Medicinskt 4 1 5 27 22 49 
Tekniskt 10 43 53 23 65 88

Totalt LiU 16 47 63 74 103 177 

2008 
Licentiatexamina Doktorsexamina

 

Vetenskapsområde Kv Män Tot Kv Män Tot
Hum-sam 2 2 4 45 24 69
Medicinskt 3 1 4 29 29 58
Tekniskt 14 34 48 11 67 78

Totalt LiU 19 37 56 85 120 205

2009 
Licentiatexamina Doktorsexamina

 

Vetenskapsområde Kv Män Tot Kv Män Tot
Hum-sam 3 2 5 29 19 48 
Medicinskt 11 5 16 44 27 71 
Tekniskt 9 25 34 13 44 57 

Totalt LiU 23 32 55 86 90 176

TAB 2.5 FORSKAREXAMINA 2005–2008 SAMT 2009–2012

Mål för perioden 2009–2012

Mål för perioden 2005–2008

Antal examina i utbildning på forskarnivå omräkande i poäng2

Antal licentiatexamina1

Antal doktorsexamina som  
har föregåtts av lic.ex.1

Antal doktorsexamina som  
inte har föregåtts av lic.ex.1

Vetenskapsområde

Hum-sam

Utfall 2005–2008 163 27 29 191,0 160

Utfall 2009 44 4 5 48,5 125
 

Medicinskt 
Utfall 2005–2008 190 10 18 204,0 200

Utfall 2009 68 3 16 77,5 175
 

Tekniskt
Utfall 2005–2008 96 226 250 334,0 310

Utfall 2009 26 31 34 58,5 300
 

Totalt LiU

Utfall 2005–2008 449 263 297 729,0 670

Utfall 2009 138 38 55 184,5 600

1. Antal examina utan omräkning.
2. Doktorsexamen räknas som en examen, om den inte föregås av licentiatexamen. Doktorsexa-
men som föregåtts av en licentiatexamen samt licentiatexamen räknas som en halv examen.
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och inrättandet av en studierektor på varje institution kommer 
sannolikt att förbättra genomströmningen ytterligare.

3. Nyantagna till utbildning på forskarnivå
UPPDRAG: Antalet personer som påbörjat utbildning på forskarnivå 
under 2009 skall redovisas fördelat på vetenskapsområden och 
kön. Vidare skall redovisas hur många av dessa som antagits till 
studier för licentiatexamen.

Av tabell 2.8 framgår nyantagningen av forskarstuderande 
till dels doktorsexamen, dels licentiatexamen. Det framgår 
att antalet nyantagna forskarstuderande ökade i förhållande 
till 2008. Detta efter att antalet nyantagna forskarsstuderande 
minskat mellan 2007 och 2008 men ökat mellan 2006 och 
2007. År 2009 antogs 203 personer till utbildning på fors-
karnivå (2008: 178, 2007: 210, 2006: 143), att jämföras med 
toppåret 2003 då 287 forskarstuderande antogs.

HUMANISTISK-SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT VETENSKAPSOMRÅDE. 
Under 2009 antogs 35 forskarstuderande (22 kvinnor, 13 män) 
till utbildning på forskarnivå mot doktorsexamen (2008: 37 
forskarstuderande, 2007: 32 forskarstuderande, 2006: 23 
forskarstuderande). Antagningen 2009 låg således på samma 
nivå som under 2008 och 2007 men är mycket lägre än 
under 2003 då 81 personer antogs. Andelen kvinnor bland de 
nyantagna forskarstuderande mot doktorsexamen var under 
2009 63 % medan andelen män uppgick till 37 % (2008: 73 % 
kvinnor – 27 % män, 2007: 59 % kvinnor – 41 % män, 2006: 
57 % kvinnor – 43 % män). Som jämförelse uppgick andelen 
kvinnor och andelen män sammantaget inom grundutbild-
ningen vid Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap 
till 65 % respektive 35 % under 2009.

Under 2009 antogs 13 forskarstuderande (9 kvinnor, 4 män) 
till utbildning på forskarnivå mot licentiatexamen (2008: 8 fors-
karstuderande (6 kvinnor, 2 män), 2007: 6 forskarstuderande 
(1 kvinna, 5 män), 2006: 3 forskarstuderande (alla kvinnor)).

MEDICINSKT VETENSKAPSOMRÅDE. Under 2009 antogs 53 forskar-
studerande (31 kvinnor, 22 män) till utbildning på forskarnivå 
mot doktorsexamen (2008: 36 forskarstuderande, 2007: 73 
forskarstuderande, 2006: 36 forskarstuderande). Antagningen 
2009 ökade således i förhållande till 2008 men minskade i 
förhållande till 2007. Andelen kvinnor bland de nyantagna 
forskarstuderande mot doktorsexamen var under 2009 58 % 
medan andelen män uppgick till 42 % (2008: 47 % kvinnor 
– 53 % män, 2007: 64 % kvinnor – 36 % män, 2006: 58 % 
kvinnor – 42 % män). Som jämförelse uppgick andelen kvinnor 
och andelen män inom grundutbildningen vid Hälsouniver-
sitetet till 73 % kvinnor respektive 27 % män under 2009.

Under 2009 antogs en forskarstuderande (1 kvinna) till 
utbildning på forskarnivå mot licentiatexamen (2008: 0 fors-
karstuderande, 2007: 14 forskarstuderande (9 kvinnor, 5 män), 
2006: 10 forskarstuderande (6 kvinnor, 4 män)).

Antagningen till licentiatexamen inom Hälsouniversitetet 
ligger således på en relativt låg nivå.

TEKNISKT VETENSKAPSOMRÅDE. Under 2009 antogs 75 forskar-
studerande (16 kvinnor, 59 män) till forskarutbildning med 
doktorsexamen som slutmål (2008: 71 forskarstuderande, 
2007: 62 forskarstuderande, 2006: 40 forskarstuderande). 
Antagningen har således successivt ökat under perioden 
2006–2009 men ligger en bit från toppåret 2003 då 86 
forskarstuderande antogs med doktorsexamen som slutmål. 
Andelen kvinnor bland de nyantagna forskarstuderande mot 
doktorsexamen var under 2009 21 % medan andelen män 
uppgick till 79 % (2008: 32 % kvinnor – 68 % män, 2007: 
35 % kvinnor – 65 % män, 2006: 40 % kvinnor – 60 % män). 
Som jämförelse uppgick andelen kvinnor och andelen män 
inom grundutbildningen vid Tekniska högskolan till 26 % 
respektive 74 % under 2009.

Under 2009 antogs även 26 forskarstuderande (11 kvinnor, 
15 män) till utbildning på forskarnivå med licentiatexamen 
som slutmål (2008: 26 forskarstuderande (11 kvinnor, 15 män), 
2007: 23 forskarstuderande (7 kvinnor, 16 män), 2006: 31 
forskarstuderande (9 kvinnor, 22 män)). Antagningen 2009 

TAB 2.7 GENOMSTRÖMNING I UTBILDNINGEN PÅ FORSKARNIVÅ FÖR DE SOM ANTAGITS 1999/00–2003/04

Antagningsår 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04
Vetenskapsområde H M T LiU H M T LiU H M T LiU H M T LiU H M T LiU
 

Antagna 63 61 119 243 53 72 89 214 73 86 107 266 66 63 129 258 84 85 121 290
Doktorsexamen 44 39 80 163 33 47 52 132 49 68 62 179 37 28 72 137 31 38 60 129
Avklarat 80 % 3 3 10 16 6 3 6 15 5 2 12 19 14 8 13 35 26 9 15 50
Licentiatexamen 4 5 13 22 2 3 13 18 5 1 15 21 0 2 20 22 6 7 19 32
Avklarat 50 % 3 4 5 12 4 5 3 12 5 6 4 15 2 8 9 19 9 9 11 29
Avbrott 6 10 11 27 8 13 14 35 6 9 13 28 11 17 13 41 8 22 10 40

Övriga 3 0 0 3 0 1 1 2 3 0 1 4 2 0 2 4 4 0 6 10

TAB 2.8 NYANTAGNA FORSKARSTUDERANDE 2007–2009

Antagningsår 2007 2008 2009 
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 1 5 6 19 13 32 6 2 8 27 10 37 9 4 13 22 13 35 
Medicinskt 9 5 14 47 26 73 0 0 0 17 19 36 1 0 1 31 22 53 
Tekniskt 7 16 23 22 40 62 11 15 26 23 48 71 11 15 26 16 59 75 

Totalt LiU 17 26 43 88 79 167 17 17 34 67 77 144 21 19 40 69 94 163 
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till licentiatexamen låg således på samma nivå som under 
2008 och 2007.

Det kan konstateras att andelen kvinnor bland nyantagna 
forskarstuderande under 2009, liksom under 2008, var högre 
bland dem som antogs till licentiatexamen än bland dem som 
antogs till doktorsexamen (42 % respektive 21 %). Förhållandet 
var det omvända under 2006–2007.

Den totala andelen kvinnor bland nyantagna till både 
licentiat- och doktorsexamen låg under 2009 på 27 % vilket 
är lägre än under perioden 2006–2008 då andelen låg på en 
stabil nivå om 35 %.

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 toppåret 2003. Under 
2007 ökade antagningen till 210 nyantagna forskarstuderande 
för att ånyo minska under 2008. 2009 ökade nyantagningen på 
nytt. Om andelen kvinnor och män inom grundutbildningen 
jämförs med könsfördelningen bland nyantagna forskarstu-
derande mot doktorsexamen kan följande konstateras för 
2009: Inom grundutbildningen var andelen kvinnor 51 % och 
andelen män 49 %. Bland de nyantagna forskarsstuderande 
var andelen kvinnor 55 % och andelen män 45 %.

Andelen av de forskarsstuderande som antagits till studier för 
en licentiatexamen låg under perioden 2007–2009 på ca 20 %.

4. Nationell forskarskola för lärare
UPPDRAG: Universitetet skall redovisa hur många licentiander som 
antagits till den nationella forskarskolan för lärare och till vilket 
vetenskapsområde de knutits. Vidare skall LiU beskriva formerna 
för samarbetet mellan LiU och partnerlärosätena liksom samarbetet 
med berörda skolor.

Inom ramen för det s k lärarlyftet aviserade regeringen i oktober 
2007 en satsning på att yrkesverksamma lärare skall kunna 
gå utbildning på forskarnivå med bibehållen lön. Lärarna 
skall under 2,5 år gå utbildningen medan de arbetar kvar som 
lärare under 20 procent av sin arbetstid och därefter kunna 
avlägga en licentiatexamen. I mars 2008 utsågs Linköpings 
universitet till värduniversitet för en forskarskola i naturve-
tenskap, matematik, teknik och ämnesdidaktik (LicFontD) 
för 25 licentiander. Medverkande lärosäten är Högskolorna i 
Kristianstad, Malmö, Kalmar, Halmstad, Gävle och Mälarda-
len, universiteten i Karlstad och Umeå samt Mittuniversitetet.

Innehållet i utbildningen har en ämnesdisciplinär och/
eller en ämnesdidaktisk inriktning. Den obligatoriska delen 
arrangeras av Linköpings universitet och utgörs av kurser med 
tonvikt på ämnesdidaktikens grundinriktningar, teorier och 
metoder samt vetenskaplig kommunikation.

Utbildningen sker på distans med ett antal gemensamma 
samlingar. Huvuddelen av utbildningen på forskarnivå är 
valbar och där förväntas licentianden inrikta sina kurser och 
sitt avhandlingsarbete mot en naturvetenskaplig/matematisk/
teknisk disciplin och/eller ett ämnesdidaktiskt område. Av-
handlingsarbetet är knutet till ett av de medverkande lärosätena 
vilket också gäller en del av de valbara kurserna.

Samarbete med skolor har hittills främst skett vad avser 
intyg från skolhuvudman vid antagning av licentianderna. 
Forskarskolan FontD har från och med 1 januari 2009 en 
gemensam styrelse för den ursprungliga forskarskolan och 
den aktuella lic-forskarskolan med representanter från samtliga 
lärosäten, två representanter från de forskarstuderande samt 
en representant för skolhuvudmännen (Östsam), ett handle-
darkollegium samt en gemensam seminarieserie. Kvalitets-
granskning genomförs bland annat via FontDs internationellt 
sammansatta vetenskapliga kommitté om sex ledamöter. 
Kontinuerlig kontakt upprätthålls mellan forskarskolans 
ledning vid LiU och respektive partnerlärosätes företrädare. 
Föreståndaren och ordföranden i FontDs styrelse, båda vid LiU, 
besöker partnerlärosätena för att medverka till utvecklingen 
av de lokala forskningsmiljöerna.

Inför ht 2008 antogs 24 licentiander till den nationella 
forskarskolan samt ytterligare en licentiand våren 2009. Av de 
14 studerande som är antagna på studieplaner vid Linköpings 
universitet är tre knutna till humanistisk-samhällsvetenskapligt 
vetenskapsområde, övriga till tekniskt vetenskapsområde.

ANALYS: De studerande har under hösten 2009 genomfört den 
sista av de obligatoriska kurserna som ingår i utbildningen. 
Samtliga har påbörjat sina forskningsarbeten. De lägesrap-
porter som efterfrågats och inkommit från partnerlärosätena 
visar på att licentiandernas forskningsarbete framskrider enligt 
uppgjorda planer med några undantag. I de fallen rör det sig 
om barnsbörd eller sjukdom. I de fall där normalstudietiden 
kan hållas beräknas licentiatexamen kunna avläggas vid slutet 
av ht 2010 eller början vt 2011. 

5. Studiefinansiering i utbildningen på 
forskarnivå 

UPPDRAG: Universitetet skall för 2009 redovisa omfattningen av de 
medel, fördelade på finansieringsformer och vetenskapsområden, 
som används för studiefinansiering i utbildningen på forskarnivå. 
Universitetet skall vidare redovisa per vetenskapsområde hur stor 
andel (minst 75 procent) av de medel som universitetet avsätter 
för studiefinansiering inom fakultetsanslaget som avser anställning 
som doktorand.

I tabell 2.9 redovisas studiefinansieringen i utbildningen på 
forskarnivå. Av tabellen framgår tydligt att den helt domi-
nerande formen för studiefinansiering är anställning som 
doktorand. Av 554 (heltidsekvivalenter) forskarstuderande 
(47 % kvinnor, 53 % män) har 475 eller 86 % anställning 
som doktorand (45 % kvinnor, 55 % män). Tabellen visar även 
uppdelningen på vetenskapsområden.

Utbildningen på forskarnivå finansieras till största delen 
(69 %) med externa medel medan 31 % finansieras av an-
slag. De externa medlen dominerar inom medicinskt och 
tekniskt vetenskapsområde medan anslagen står för hälften 
av finansieringen inom humanistisk-samhällsvetenskapligt 
vetenskapsområde.

Antalet forskarstuderande (heltidsekvivalenter) med direkt 
finansiering från företag och organisationer uppgår till 178 av 
totalt 733 (24 %). Eftersom denna finansiering sker externt 
utan att motsvarande resurser överförs till universitetet ingår 
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finansieringen av dessa forskarstuderande inte i resursberäk-
ningarna.

ANALYS: Den dominerande formen för studiefinansiering är 
anställning som doktorand. Däremed uppfyller universitetet 
med marginal att mer än 75 % av finansieringen skall avse 
anställning som doktorand. Knappt en tredjedel av univer-
sitetets totala finansiering kommer från forskningsanslaget. 

 

TAB 2.9 ANTAL FORSKARSTUDERANDE (HELTIDSEKVIVALENTER) SAMT FINANSIERING AV FORSKARUTBILDNINGEN 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 73,8 42,5 116,3 45 935 63,3 26,9 90,2 36 766 78,6 190,0 268,6 126 127 215,7 259,4 475,1 208 828
Utbildningsbidrag 0,4 0,0 0,4 0 14,3 11,1 25,4 8 209 2,9 0,9 3,8 612 17,6 12,0 29,6 8 821
Annan anst. vid LiU 6,4 5,5 11,9 510 16,0 7,6 23,6 3 086 1,7 7,4 9,1 1 944 24,1 20,5 44,6 5 540
Stipendier/övrig fin. 0,0 0,0 0,0 0 3,5 1,1 4,6 2 018 0,0 0,0 0,0 0 3,5 1,1 4,6 2 018

Summa 80,6 48,0 128,6 46 445 97,1 46,7 143,8 50 079 83,2 198,3 281,5 128 683 260,9 293,0 553,9 225 207

varav anslag 24 468 8 765 37 496 70 729
varav externa medel 21 977 41 314 91 187 154 478

Ej LiU-finansierade1 14,8 14,0 28,8 46,6 34,4 81,0 19,1 49,9 69,0 80,5 98,3 178,8

Total antal doktorander 95,4 62,0 157,4 143,7 81,1 224,8 102,3 248,2 350,5 341,4 391,3 732,7

1. Doktorander med finansiering från företag eller organisationer där medlen för studiefinansiering inte överförs till LiU.
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3. SAMVERKAN

3. Samverkan

Samverkan med det omgivande samhället
UPPDRAG: Universitetet skall redovisa utvecklingen av universitetets 
samverkan med det omgivande samhället sedan rapporteringen i 
årsredovisningen för 2008.

Inledning
Samverkan vid Linköpings universitet är först och främst en 
integrerad del av forskning och utbildning. Den tar sig många 
olika former, är mer eller mindre omfattande och bär sällan 
en särskild etikett »samverkan«. 

LiU karaktäriseras av att vara ett universitet med många 
utbildningar som ger en yrkesexamen. Det har skapat naturliga 
förutsättningar för nära kontakter och samverkan med yrkesli-
vet. Projektarbeten, uppsatser och examensarbeten är vanliga 
former. Inom bland annat det affärsjuridiska programmet 
arbetar man systematiskt med att ge studenterna mentorer 
från yrkeslivet. Inom medicin, vård och utbildningsvetenskap 
har flertalet utbildningar betydande inslag av verksamhets-
förlagd utbildning. 

Ambitionen att förena vetenskaplig och samhällelig relevans 
genomsyrar stora delar av forskningen vid samtliga fakulteter 
och skapar en god grund för samverkan med externa intres-
senter och avnämare inom näringsliv och samhälle. Inom 
ramen för de tre Vinnovastödda excellence-centers som finns 
vid LiU sker en nära samverkan för en långsiktig kunskaps-
uppbyggnad tillsammans med internationell och svensk 
storindustri som ABB, BT, Saab, Sandvik, SKF, Siemens, Volvo 
med flera, men här finns också svenska organisationer och 
myndigheter engagerade.

Information till allmänheten
Universitetet genomför varje år olika aktiviteter som syftar till 
att nå ut till en bred allmänhet, det handlar om öppna populär-
vetenskapliga föreläsningar, öppethus-aktiviteter, deltagande i 
Norrköpings kommuns kulturnatt, etc. Filosofiska fakulteten 
medverkande under året vid Bok- och biblioteksmässan i Göte-
borg med flera av sina forskare. Tekniska högskolan bjöd in till 
en dag med föreläsningar i samband med att fakulteten firade 
40-årsjubileum och under året startade Hälsouniversitetet 
föreläsningsserien Forskning i framkant. Föreläsningsserien 
innehåller både populärvetenskapliga föreläsningar för allmän-
heten och mer riktade föreläsningar till forskare och kliniskt 
verksamma medarbetare. Hela föreläsningsserien filmas och 
det går att se föreläsningarna på internet. Webbsidorna med 
de filmade föreläsningarna har haft cirka 2 500 externa besök 
och knappt 4 000 besök från Landstingets egna medarbetare.

Fenomenmagasinet är ett s k science center som drivs av uni-
versitetet i samverkan Linköpings kommun och Landstinget i 
Östergötland. Centret är öppet för allmänheten under lov och 
helger, men kärnan i verksamheten är pedagogiskt organise-
rade besök för skolklasser. Under 2009 har man haft 26 000 
elever i organiserade besök och 16 000 besökande allmänhet. 

DATAMUSEET IT-CEUM med Linköpings kommun, universitetet 
och Saab som gemensamma intressenter har sedan starten 
2004 drivits som en självständig enhet. Under året togs beslut 
om att integrera verksamheten i Östergötlands Länsmuseum, 
men som en tydligt urskiljbar del, med eget varumärke och 
fortsatt ekonomiskt stöd från de ursprungliga huvudmännen. 

UNDER ÅRET FORTSATTE förberedelsearbetet och byggnationen av 
det som skall bli Norrköpings visualiseringscenter – C. Här 
samverkar universitetet, Norrköpings kommun och Interactive 
Institute för att tillsammans utveckla en verksamhet som rym-
mer såväl en stor publik del som forskning och utveckling. Den 
portabla projektionsdom som inskaffats till projektet har bland 
annat använts för att visualisera klimatdata under Almedals-
veckan och i anslutning till klimatkonferensen i Köpenhamn.

NY TEKNIK och nya publiceringsformer skapar helt nya förut-
sättningar för universitetet, också när det gäller att nå ut till 
bred allmänhet. Genom universitetets eget förlag för digital 
publicering, Linköping University Electronic Press, har LiU 
idag en nationellt ledande position när det gäller att göra den 
vetenskapliga produktionen tillgänglig på nätet. Över 90 pro-
cent av alla avhandlingar, en betydande del av LiU-forskarnas 
vetenskapliga artiklar och studenternas examensarbeten 
publiceras idag på LiU E-press. Under 2008 noterade förlaget 
över 1,5 miljoner nedladdningar av förlagets produkter. Även 
om merparten av nedladdningarna går till andra forskare så 
tyder analys av datatrafiken att en betydande del också är att 
hänföra till »allmänhet«.

I än högre grad än LiU E-press är LiU-webben som helhet 
ett »fönster« mot allmänheten. Domänen www.liu.se rankas 
som en av Sveriges 200 mest besökta webbdomäner av www.
alexa.com, och enligt www.webometrics.info, så är det en av 
Europas 20 största universitetswebbar. Enligt Google Analytics 
har LiU-webben varje månad drygt 300 000 unika besökare 
från över 200 länder.
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Innovationskontoret
Under verksamhetsåret 2009 har Innovationskontoret vid LiU 
inrättats. Detta är en direkt konsekvens av riksdagens beslut 
med anledning av den forskningspolitiska propositionen – Ett 
lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) – som en-
ligt plan skulle implementeras under påföljande år. De närmare 
direktiv som utlovats av departementet och fördelningen av 
avsatta medel, har dock inte effektuerats. För att inte ytterligare 
försena verkställigheten beslutade universitetsledningen under 
hösten att inrätta ett innovationskontor och i samband med 
detta tilldela nödvändiga medel och andra förutsättningar.

Innovationskontoret vid LiU samlar nu personer och resur-
ser som tidigare funnits inom såväl Knowledge Transfer Office 
(KTO) som Universitetsholding i Linköping AB och Externa 
relationer (ER), till en enhet. En enhet som har till huvudsaklig 
uppgift att understödja och verka för ökat nyttiggörande av 
forskningsresultat. Detta arbete sker i samverkan med ytterli-
gare fem lärosäten, nämligen universiteten i Örebro, Karlstad 
och Umeå, Mittuniversitetet samt Mälardalens Högskola.

Vid Linköpings universitet, med sin positiva inställning till 
kommersialisering och tradition av innovativ forskningsfinan-
siering, finns alla förutsättningar för ett effektivt nyttiggörande 
av forskningsresultat. Rektors vision för Innovationskontoret 
är som följer:

Innovationskontoret vid LiU skall stödja enskilda forskare, eller 
forskargrupperingar, med förenklande strukturer och professionella 
tjänster för att motivera och underlätta nyttiggörande av relevanta 
forskningsresultat.

Denna vision har konkretiserats i följande mål för Innova-
tionskontoret:

• Nyttiggörande genom kommersialisering blir en natur-
lig del av forskarens vardag.

• Delaktighet i nyttiggörande och patentering mäts och 
belönas.

• LiU är hos det omgivande samhället erkänt som ett 
föregångsuniversitet avseende nyttiggörande, regionalt 
och internationellt.

• LiU etablerar en enkel, robust, motiverande och hållbar 
struktur för nyttiggörande av forskningsresultat.

• Innovationskontorets erbjudande skall vara oberoende 
av lärarundantagets status.

Under 2009 har ett stort antal konkreta åtgärder gjorts som 
kan sammanfattas på följande sätt:

• Ur den befintliga verksamheten vid LiU, oavsett om det 
är inom en institution eller stödorganisation, har resur-
ser i form av medel och personer styrts mot området 
Information, Motivation och Attityd. Dels för att låta en 
entreprenöriell framtoning genomsyra både forskning 
och utbildning, dels för att motivera enskilda personer, 
studenter och forskare genom goda exempel. 

• Ökat fokus på Idéinventering, dvs att brett och tidigt 
identifiera resultat och idéer som kan nyttiggöras. 
Detta är den enskilt viktigaste aktiviteten för ökad 
framgång i form av fler forskningsresultat som gör 
nytta i befintliga företag och är roten till avknoppnings-
bolag. Inventeringen utförs vid varje institution och 

adresserar forskaren direkt. Ledord är uppsökande och 
förtroendeskapande aktiviteter där löpande prioritering 
är nyckeln till framgång. Rätt idéer, med bäst förut-
sättningar för nyttiggörande, spåras och identifieras, 
liksom att de individuella forskarna motiveras.

• Innovationskontorets förmåga att stödja med kompe-
tens/resurser inom IPR-hantering, Bolagisering och 
Inkubering har förstärkts ytterligare. Dessa tjänster kan 
avropas av varje forskare efter att idéanalysen värderat 
potentialen i nyttiggörandet av det specifika forsknings-
resultatet. 

Innovationskontorets strategi syftar till att nyttiggörandet skall 
bli en naturlig del av forskarens vardag, att identifiering av po-
tentiella affärsidéer från forskningens resultat underlättas och 
att alla åtgärder kring exploateringen förenklas, effektiviseras 
och professionaliseras. 

Organisationen inom Innovationskontoret har delats upp 
i tre enheter:
LIU INNOVATION, som främst riktar sitt erbjudande till forskare/
lärare vid Linköpings universitet.
VENTURE ZONE, som har studenten och hans/hennes företagande 
och entreprenörskap i fokus.
LIU KONTAKT, den del av innovationsverksamheten som främst 
syftar till att öka kunskapsutbytet mellan industri, samhälle 
och akademi. Regionalt förankrad genom en geografiskt 
decentraliserad placering.

Universitetsholding i Linköping AB
UPPDRAG: Universitetet skall redovisa holdingbolagets resultat. 
Redovisningen skall omfatta holdingbolagets verksamhet och dess 
uppfyllande av sina finansiella mål t ex lönsamhet och kapitalstruktur. 
Vidare skall av redovisningen framgå på vilket sätt holdingbolaget 
arbetar tillsammans med universitetet och hur gränsdragningen 
ser ut mellan dessa båda. Samarbeten med andra universitet 
och högskolor skall också redovisas. En beskrivning av bolagets 
väsentliga risker av betydelse för företagets resultat, ställning 
och framtidsutsikter, liksom investeringar, förvärv och väsentliga 
händelser som inträffat under räkenskapsåret och efter dess slut 
skall också göras. Slutligen bör styrelsens sammansättning under 
året redovisas.

1. Bakgrund och inledning
Linköpings universitet har efter särskilt regeringsbeslut den 18 
december 1997 från och med 1998 företrätt staten som ensam 
ägare till Universitetsholding i Linköping AB. Vid universite-
tets övertagande utgjordes koncernen av utöver moderbolaget 
tre dotterbolag. Koncernen hade för verksamhetsåret 1997 
en samlad omsättning om knappt 300 000 kronor och en 
redovisad förlust om 807 000 kronor. Vid utgången av 2009 
var koncernens omsättning drygt 22 mkr. Koncernen redovi-
sade för samma år en förlust om 3 mkr. Vid 2009 års utgång 
omfattade koncernen totalt 18 koncern- och intressebolag 
samt minoritetsbolag. Styrelsen har under 2009 utgjorts av 
Göran Felldin, ordförande (tillika marknadschef vid LiU), 
Erik Träff (konsult), Ewa Grönwall (kommunikationsstrateg i 
Västerviks kommun), Per Larsson (kanslichef vid LiTH), Tina 
Krantz-Rülcker (utvecklingsdirektör vid Örebro universitet) 
samt Anna Fahlgren (forskarassistent vid LiU).



3939

3. SAMVERKAN

För bolaget gäller utöver bolagsordningen särskilda ägar-
direktiv – ursprungligen beslutade av universitetsstyrelsen 
1998 och därefter omprövade av universitetsstyrelsen 2000, 
2003 och 2006. Nya ägardirektiv fastställdes av universitets-
styrelsen i december 2009 innebärande bland annat följande:

Föremålet för bolagets verksamhet är enligt bolagsordningen 
(fastställd av regeringen den 1 december 1997) att äga, försälja 
och förvalta aktier och andelar i hel- eller delägda projekt- och 
tjänstebolag, vars syfte skall vara att bedriva forsknings- och utveck-
lingsarbete syftande till kommersiell exploatering av projekt och 
kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten 
vid Linköpings universitet samt att bedriva annan därmed förenlig 
verksamhet. Projekt- och tjänstebolag får inte (vare sig direkt el-
ler indirekt) bedriva sådan forskning, därmed sammanhängande 
undervisning eller i övrigt sådan verksamhet som från tid till an-
nan utgör grundläggande verksamhet vid Linköpings universitet.

Linköpings universitet har i sina ägardirektiv formulerat en 
verksamhetsidé för bolaget innebärande att:

Universitetsholding skall medverka till att innovativa företag med 
sin bas i verksamheten vid Linköpings universitet (LiU) kan starta 
och utvecklas kommersiellt på sätt som tillför mervärden för LiU 
och stärker regionens attraktionskraft.

Med stöd av verksamhetsidén har universitetsstyrelsen fö-
relagt Universitetsholding följande övergripande uppgifter. 
Universitetsholding förväntas:

• genom aktivt ägarskap äga eller ta ägarandelar i företag 
inriktade på att kommersialisera idéer och resultat som 
kan härledas från LiUs verksamhet inom utbildning 
och forskning samt i övrigt på marknadsmässiga vill-
kor utveckla och anpassa koncernen så att en uthållig 
avkastning uppnås. Avkastningen på totalt kapital skall 
motsvara den genomsnittliga femåriga obligationsrän-
tan +2 % över en femårsperiod,

• i bolagsform driva inkubatorverksamhet i Linköping 
och Norrköping samt anpassad tjänsteverksamhet för 
kommersialisering av lärares, forskares och andra an-
ställdas kompetens,

• inom ramen för begränsade ägarandelar och efter sam-
råd med universitetet vara delägare i icke-kommersiella 
företag av betydelse för regional utveckling eller vara 
medlem i verksamhet av motsvarande betydelse.

Med ledning av gällande ägardirektiv och ingångna avtal 
utformar styrelsen för Universitetsholding årligen en verk-
samhetsplan för bolagets verksamhet. En erinran om att Uni-
versitetsholding härvid måste följa statens ägarpolicy har varit 
införd i ägardirektiven sedan 2006. Några särskilda finansiella 
mål har inte formulerats av universitetet som ägarföreträdare. 
Från och med verksamhetsåret 2010 gäller avkastningskrav 
på verksamheten i bolaget enligt ägardirektiv. 

2. Kommentarer till Universitetsholdings resultat 2009
Universitetsholdings resultat för verksamhetsåret 2009 har 
präglats av en fortsatt fokusering på långsiktiga affärsmässiga 
engagemang genom utvecklingen av forskarkonsultbolaget 
SPETSA AB samt påbörjandet av ett särskilt investeringspro-
gram avseende projekt- eller tjänstebolag i mycket tidiga skeden. 

Den fortsatta utvecklingen av inkubatorbolaget LEAD har 
vidare varit en prioriterad fråga. Bolaget har i samverkan med 
universitetet aktivt deltagit i föreberedelsearbetet för etableran-
det av ett innovationskontor vid Linköpings universitet och har 
därvid påtagit sig betydande kostnader, avsedda att finansieras 
av planerade förstärkningsmedel till universitetet. Rådande 
besvärande oklarheter vad gäller regeringens bemyndiganden 
till universitetet som statens ägarföreträdare har dock medfört 
att vissa kostnader istället fått täckas av bolagets tillgängliga 
likvida medel. Oförutsedda kostnader omfattande drygt 500 tkr 
har också uppstått i det delägda bolaget Expanding Concepts 
i Linköping AB. Det uppkomna resultatet i koncernen skall 
ses mot denna samlade bakgrund.

Resultaträkning för Universitetsholding i Linköping AB 
redovisas i tabell 3.1 för åren 2009 och 2008.

3. Samarbetet med Linköpings universitet
Universitetsholding har sedan 1999 haft ett särskilt sam-
verkansavtal med universitetet, vilande på förutsättningen 
att vardera parten skall bära sina egna kostnader och att 
Universitetsholding genom finansierade uppdrag kan utföra 
tjänster åt universitetet. Utvecklingen av universitetets arbete 
med samverkansuppgiften har skett i nära samråd mellan 
parterna och fortgår nu inom ramen för satsningen på ett 
innovationskontor vid Linköpings universitet. Med stöd av 
särskilda avtal har universitetet vidare sedan 2004 erlagt ersätt-
ning till Universitetsholding för särskilt genomförda uppdrag. 
Dessa avtal har under 2009 ifrågasatts av Riksrevisionen. 
Universitetet har i yttrande hösten 2009 över betänkandet 
Ds 2009:36 – Upphandling från statliga och kommunala 
företag – anfört behovet av besked i frågor rörande bland 
annat hur lärosätena får agera beträffande finansieringen av 
holdingbolagens verksamhet och vilken hänsyn som härvid 
måste tas till lagen om offentlig upphandling, kapitaltjänst-
förordningen respektive EUs rambestämmelser för forskning, 
utveckling och innovation samt enligt den från augusti 2008 
av EU-kommissionen antagna gruppundantagsförordningen 
för statligt stöd till bland annat nystartade innovativa företag, 
stöd för innovationsstödjande tjänster och stöd för att hyra in 
högkvalificerad personal.

TAB 3.1 RESULTATRÄKNING FÖR  
UNIVERSITETSHOLDING I LINKÖPING AB (tkr)

2009 2008
 

Rörelsens intäkter 20 170 23 711

Rörelsens kostnader
Personalkostnader 7 637 8 791
Övriga driftskostnader 14 501 15 062
Avskrivningar och nedskrivningar 149 87

Summa kostnader 22 287 23 940

Rörelseresultat -2 117 -229

Övriga resultatposter -840 8 575

Årets kapitalförändring -2 957 8 346
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4. Samarbeten med andra lärosäten
En viktigt följd av riksdagens beslut vintern 2009 med an-
ledningen av propositionen om forskning och innovation var 
förtydligandet av samverkansuppgiften i 1 kap högskolelagen 
– genom införandet av kravet på arbetet med nyttiggörande 
av forskningsresultat – och åtföljande anslagsfinansiering 
(avseende etablerandet av innovationskontoren jämte förstärk-
ningsmedel till holdingbolagen). En omedelbar konsekvens har 
varit vidtagandet av skilda kontroll- och uppföljningsåtgärder 
från riksdag och regering. Riksrevisionens omfattande ifrå-
gasättande av rådande relationer mellan berörda lärosäten och 
deras holdingbolag under 2009 kan ses mot den bakgrunden. 
Här föreliggande särskilda rapportering – vid sidan av den som 
föreskrivs i aktiebolagslagen och som tidigare varit gällande 
för lärosätenas koncernredovisning – är ett annat exempel. För 
Linköpings universitets del är uppfattningen den att någon 
samverkan av betydelse mellan Universitetsholding i Linköping 
och andra lärosäten principiellt inte kan komma till stånd med 
mindre än att regeringen accepterar konsekvensändring av 
gällande bolagsordning och att denna därefter fastställs vid 
bolagsstämma.

5. Väsentliga risker
Universitetsholding har som helägt statlig bolag bedrivit sin 
verksamhet sedan 1994/95. Det är påfallande vilka svårigheter 
staten som ägare under dessa år har haft vad gäller förmågan 
att lämna tydliga och konsekventa förutsättningar för bolagets 
verksamhet. Även om det till dels har sin grund i skilda ma-
joritetsförhållanden i den svenska riksdagen kvarstår likväl 
det förhållandet att bolaget efter snart 15 år saknar tillräckliga 
förutsättningar för den verksamhet bolagsordningen stipulerar. 
Detta har i sin tur medfört högst skiftande villkor för ett aktivt 
och konsekvent styrelsearbete och medfört återkommande 
svårigheter att skapa tydliga roller för bolaget och dess ägare 
– sedan 1998 företrätt av Linköpings universitet.

Enligt 1993 års forskningspolitiska proposition skulle universi-
tetens holdingbolag bedriva kommersialisering av forsknings-
resultat och kunskap som uppkommer inom universiteten. 
Enligt regeringens riktlinjer från 1994 skulle holdingbolagen 
bland annat:

• stärka och förbättra forskningens kontakter med nä-
ringslivet och flytta ut kommersialiseringsbara forsknings-
projekt från universitetets reguljära organisation,

• skapa incitament för universitetet och dess forskare vad 
gäller möjligheterna att exploatera forskning för kom-
mersiell tillämpning,

• drivas med vinstintresse.

Beträffande de särskilda projekt- respektive tjänstebolagen 
preciserades anvisningarna närmare och för de båda bolags-
typerna gällde gemensamt att de på sikt skall kunna säljas, så 
att resultatet av bolagets verksamhet skall kunna tillgodoräknas 
på strikt affärsmässiga grunder.

Vad gäller angivna utgångspunkter – bekräftade i gällande 
bolagsordning för Universitetsholding – är således ett grund-
läggande syfte med bolagets verksamhet att det på kommersiella 
grunder skall kunna leverera en avkastning på insatt kapital till 

staten som ägare. Det är också detta uppdrag som gäller för 
bolagets styrelse. Vare sig regering eller riksdag har till dags 
dato dock kunnat tillhandahålla lärosätena de redskap som 
den angivna uppgiften kräver.

Ett av flera skäl för detta förhållande kan möjligen vara de 
svårigheter lagstiftaren har vad gäller att precisera utform-
ningen av högskolelagens uppdrag till de svenska högskolorna 
och vilka ekonomiska konsekvenser ett avskaffande av det s k 
lärarundantaget skall få medföra. Ett annat skäl kan vara en 
osäkerhet kring graden av effektivitet i det svenska innova-
tionssystemet som sådant. Ett tredje – och sannolikt ett väl så 
betydelsefullt skäl är vilka faktiska finansieringsåtgärder staten 
kan vidta med avseende på EUs statsstödsregler. Även efter 
2009 års forskningspolitiska beslut i riksdagen och åtföljande 
konsekvensbeslut av regeringen beträffande viss grundfinan-
siering av innovationskontoren kvarstår en grundläggande 
osäkerhet beträffande de finansiella förutsättningarna för 
bland annat Universitetsholding. Rådande förhållanden har 
inbjudit till att skilda holdingbolag valt helt skilda vägar för 
att bedriva sin verksamhet. 

För Universitetsholding föreligger det således ingen osä-
kerhet kring vad som formellt förväntas av verksamheten. 
Däremot kan konstateras att lagstiftaren fortfarande inte har 
givit ägarföreträdaren ett bemyndigande att – med eller utan 
specificerade förutsättningar eller begränsningar – göra fria 
aktieägartillskott i bolaget eller möjlighet att genom direkta 
tjänsteavtal utan mellankommande upphandlingskrav kunna 
överföra verksamhetsmedel till Universitetsholding eller dess 
dotterbolag. Inte heller har angivits på vilka villkor eventuella 
överskott i bolagsverksamheten skall fördelas med avseende 
på staten som ägare. För Universitetsholdings styrelse har 
detta inneburit en högst egenartad uppdragssituation och 
där universitetets förmåga att framstå som en trovärdig ägare 
återkommande har satts på prov. Universitetsholding har för 
närvarande – tack vare flera framgångsrika avyttringar av 
tjänstebolag under de senaste åren – tillgång till ett eget kapital 
som ger visst handlingsutrymme. I ett längre perspektiv är 
dock situationen mycket besvärande, såväl för bolaget som för 
universitetet som ägare, och beskär universitetets möjlighet 
att realisera sina strategiska planer.

Samverkan med andra  
universitet och högskolor

UPPDRAG: Universitetet skall redovisa de av universitetets ledning 
beslutade samarbeten med andra såväl statliga universitet och 
högskolor som enskilda utbildningsanordnare i syfte att uppnå 
ökad profilering och arbetsfördelning. Vidare skall av redovisningen 
framgå omfattningen på samarbetena och konsekvenser för såväl 
studenter, lärare och övriga anställda. 

Linköpings universitet och Umeå universitetet har under 2009 
kommit överens om samverkan mellan de båda universiteten. 
Den 17 mars 2009 signerades en överenskommelse som reg-
lerar formerna för den långsiktiga strategiska samverkan de 
två universiteten nu inleder. Avsikten är att det skall vara en 
samverkan mellan två självständiga lärosäten för ömsesidig 
nytta inom ett antal avgränsade samverkansområden. 

Bakgrunden till beslutet om samverkan baseras på att de 
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två universiteten har en lång rad likheter. Universiteten är 
ungefär jämngamla samt har i stort sett lika många studenter 
och anställda. Den ekonomiska omsättningen är också den 
jämförbar.

Ett övergripande skäl till denna samverkan är att de två 
universiteten ser denna samverkan som ett sätt att hävda 
sig i den hårda konkurrens som råder såväl nationellt, som 
internationellt. Var för sig har universiteten arbetat med en 
profilering av forskningen och gjort medvetna satsningar på 
en högkvalitativ och innovativ forskning. Det är universitetens 
uppfattning att dessa satsningar kan förstärkas av en fördjupad 
samverkan. De två universiteten gör likartade bedömningar 
av vilka förändringar som kommer att ske inom universitets-
världen de närmaste åren samt vilka vägval som måste göras 
för att möta de utmaningar som väntar.

I samverkansavtalet görs följande avsiktsförklaring:

Avsikten är att samarbetet skall utveckla och stärka de båda uni-
versiteten genom en kvalitetsdrivande kombination av samarbete 
och stimulerande konkurrens. Det handlar om värdet av att på ett 
uppriktigt och kritiskt sätt stödja varandra genom att gemensamt 
arbeta med omvärldsbevakning och samverka i de nätverk som 
redan finns vid respektive universitet för att därigenom öka möj-
ligheterna att än mer utveckla de båda universitetens lyskraft. På 
sikt är ambitionen att ytterligare förstärka den kultur av öppenhet, 
kreativitet och kvalitetssträvan som genomsyrar de båda lärosätena.

Samverkan kommer inledningsvis ske inom följande sex 
områden:

• Utveckling av utbildning på  
grund-, avancerad- och forskarnivå

• Forskning
• Kompetensutveckling
• Ledarutveckling
• Administrativ utveckling
• Externa relationer

Ett antal projekt har utarbetats inom dessa områden och arbetet 
med att genomföra dessa startar i januari 2010.
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4. Kvalitetsarbete

UPPDRAG: Verksamheten vid universitet och högskolor skall hålla 
en internationellt sett hög kvalitet. Av årsredovisningen skall framgå 
hur universitetet arbetar för att nå detta mål inom de två områdena 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning, 
konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå.

UPPDRAG: Av årsredovisningen skall framgå vilka insatser som 
prioriterats högst i kvalitetsarbetet och hur dessa insatser bidrar 
till att höja kvaliteten.

Övergripande kvalitetshöjande insatser
För att hålla en internationellt sett hög kvalitet i forskning 
och utbildning på forskarnivå arbetar universitetet både med 
gemensamma och fakultetsspecifika initiativ. På den gemen-
samma nivån har arbetet vad avser forskning huvudsakligen 
fokuserat på kompetensförsörjning, analys och incitament för 
att höja publicering och citering samt strategiska forsknings-
ansökningar. Universitetet har fortsatt bygga ut satsningarna 
på karriärkontrakt för professorer och forskarassistenter. Där-
utöver tillkommer program för gästforskare och egna yngre 
forskare (dessa redovisas utförligare i kapitel 2, Forskning och 
utbildning på forskarnivå).

Under året har också gjorts omfattande analys av insti-
tutionernas och ämnenas resultat vad avser publicering och 
citering. Universitetsbiblioteket har sedan något år byggt 
upp kompetens inom det bibliometriska området och kan 
numera bistå verksamheten med bibliometriska analyser. I 
rektors dialoger med institutionerna har publicerings- och 
citeringsanalys gjorts både på institutions- och ämnesnivå för 
att identifiera både miljöer som står sig bra och miljöer som 
behöver förbättra sin internationella publicering.

Ovanstående initiativ har bland annat som syfte att stärka 
LiUs internationella publicering och citering. Trots att många 
av universitetets forskare under 2008/09 varit engagerade i 
skrivandet av flera stora forskningsansökningar har publice-
ringsgraden ökat under de senaste åren. Framför allt har dock 
citeringsgraden ökat under senare tid (se även kapitel 2, avsnitt 
1, Vetenskaplig publicering).

Ett omfattande arbete har också ägnats de nationella stra-
tegiska forskningssatsningar som annonserades 2008 och 
som delats ut under 2009. Linköpings universitet står som 
huvudsökande för tre beviljade områden: IT och mobil kommu-
nikation, Materialvetenskap samt Säkerhet och krisberedskap. 
Dessutom ingår universitetet som medsökande i de beviljade 
ansökningarna som rör E-vetenskap och Transportforskning.

Arbetet med att skapa en internationellt konkurrenskraftig 
utbildning bedrivs i första hand på fakultetsnivå. De initiativ 
som redovisas här och som rör kompetensförsörjningen är 

naturligtvis även till gagn för utbildningen på samtliga utbild-
ningsnivåer. Dessutom tog universitetsstyrelsen också beslut 
om att avsätta ett särskilt stöd för att skapa tid för forskning och 
kompetensutveckling för lärare med omfattande utbildningsvo-
lym. Andra centrala initiativ för att höja utbildningens kvalitet 
är flera av de projekt som beslutats inom ramen för samarbetet 
med Umeå universitet. Kvalitetsaspekter i utbildningen berörs 
huvudsakligen i de samarbetsprojekt som fokuserar på exa-
mination där de båda lärosätena under 2009–2010 kommer 
att utveckla en metod för korsvis utvärdering av självständiga 
arbeten. Dessutom kommer lärosätena gemensamt att utveckla 
metoder för att bedöma pedagogisk meritering; framför allt 
med avseende på det som brukar benämnas lärcentrerad 
utbildning, dvs hur man planerar, genomför och examinerar 
lärandemål för kurser och utbildningar.

EN GOD KVALITET i verksamheten fordrar ett gott internt kva-
litetsarbete. LiUs gemensamma kvalitetsarbete inom ut-
bildningsområdet har under 2009 i hög grad präglats av 
Högskoleverkets utvärdering av kvalitetsarbetet vid de sex 
stora universiteten (Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, 
Umeå och Uppsala). Universitetets självvärdering lämnades 
in 1 mars 2009 och föregicks av en förankringsprocess som 
involverade såväl medarbetare som studenter. Bedömargrup-
pen konstaterar att man fått »ett övertygande intryck av att 
självvärderingen blivit till genom en process som har invol-
verat universitets olika nivåer och grupper på bredden« och 
att »resultatet är en utpräglad förankring av rapporten, med 
resultatet att de intervjuade på bra och olika vis kunde vittna 
om kvalitetsarbetets status«. Platsbesöket genomfördes 11–15 
maj och beskrivs av bedömargruppen som »mycket givande« 
och med »möjlighet att bedöma insikter i och förståelse av det 
systematiska kvalitetsarbetet hos såväl ledning på flera nivåer, 
som medarbetare och studenter«. Bedömargruppen uttrycker 
vidare mycket uppskattning för »det engagerade och motive-
rade sätt på vilket ledning, medarbetare och studenter deltog 
i bedömargruppens intervjuer«. Högskoleverkets slutrapport 
(2009:30 R) publicerades den 25 november 2009.

Linköpings universitet är tillsammans med Göteborgs 
universitet de lärosäten som får Högskoleverkets högsta betyg 
A – vid Linköpings universitet »finns ett gott kvalitetsarbete 
som visar att det finns ett väl fungerande system som dock 
alltid kan förbättras«. Högskoleverket och bedömargruppen 
pekar framför allt på att Linköpings universitet har lyckats 
mycket väl i sin målsättning att integrera kvalitetsarbetet i den 
ordinarie kärn- och stödverksamheten. Vidare konstateras att 
det vid LiU finns en välutvecklad förståelse för behovet av att 
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bygga in kvalitetskrav i verksamheten, och att den löpande 
verksamheten vid lärosätet genomsyras av en kvalitetskultur. 
Andra sidor av kvalitetsarbetet som lyfts fram i rapporten är:

• den vikt som universitetet fäster vid studenternas med-
verkan i kvalitetsarbetet,

• den ändamålsenliga matrisorganisation som befordrar 
samsyn och dialog över traditionella ämnesgränser in-
klusive ett välfungerande samarbete mellan dekanerna,

• de hanteringsordningar för granskning och revidering av 
utbildningar som numera finns vid samtliga fakulteter,

• att systematiska kursvärderingar finns på plats i form 
av det elektroniska kursvärderingssystemet KURT, som 
på ledningsnivå har avgörande vikt för värderingen av 
utbildningarnas kvalitet.

Den integration av kvalitetsarbetet i den ordinarie verksamhe-
ten som varit ledstjärnan för universitetet påbörjades för flera 
år sedan och som konstateras i bedömarrapporten har univer-
sitetet kommit långt i det arbetet. De rekommendationer som 
bedömargruppen gör innebär väsentligen att universitetet bör 
fortsätta på den inslagna vägen. Bedömargruppen menar att 
universitetet bör formalisera delar av det arbete som idag främst 
sker i form av samtal och dialog och försöka åstadkomma 
något mer av överensstämmelse mellan fakulteterna. Vidare 
pekar man på att universitetet bör se över sin insamling och 
analys av såväl nyckeltal och annan verksamhetsinformation; 
ett arbete som redan är påbörjat. Slutligen menar man att 
måluppfyllelsen av kvalitetsarbetet ytterligare bör preciseras så 
att den kan bedömas systematiskt utifrån årliga redovisningar.

Universitetet instämmer i allt väsentligt i bedömargrup-
pens och Högskoleverkets analys av såväl starka sidor som 
områden med utvecklingspotential. Arbetet med universi-
tetets kvalitetssystem kommer att fortsätta på inslagen väg. 
Den organisation som funnits kring kvalitetsarbetet och som 
bedrivits i projektform sedan 2007 övergick under 2009 i 
förvaltningsfas. Rektor är ansvarig för LiUs gemensamma 
kvalitetsarbete och rektors ledningsråd är den konstellation 
som samordnar och skapar samsyn kring det gemensamma 
kvalitetsarbetet. Till sin hjälp har ledningsrådet två bered-
ningsgrupper – en för utbildning på grund- och avancerad 
nivå och en för utbildning på forskarnivå – som följer upp de 
utvecklingsinitiativ som fastställts av universitetsstyrelsen 
och tar på ledningsrådets uppdrag fram förslag till uppdaterat 
kvalitetsutvecklingsprogram. Från och med 2010 koordineras 
beredningsgruppernas arbete av prorektor.

Kvalitetshöjande insatser på fakultetsnivå
FILOSOFISKA FAKULTETEN. För att utbildningen på forskarnivå 
vid Filosofiska fakulteten skall bedrivas med bästa tänkbara 
kvalitet har under året skett en rad åtgärder. Forskarutbild-
ningsnämnden har arbetat med att ta fram underlag för en 
framtida modell för kvalitetssäkring samt har påbörjat en 
uppföljning av resultat och åtgärder utifrån resultatet från 
LiUs doktorandenkät 2008, vilken även följdes upp med en på 
fakultetsnivå initierad uppföljande enkät rörande lika villkor 
och negativ särbehandling. En åtgärd för att höja kvaliteten 
i utbildningen är den under året startade doktorandkursen 

med inriktning på karriärplanering. Vid årets forskarutbild-
ningsdag var temat avhandlingen, med fokus på frågor rörande 
kvalitet. För att förbättra och säkerställa uppföljningen av de 
individuella studieplaner har beslut fattats om hur dessa skall 
inrapporteras till fakulteten.

Fakultetens kvalitetsnämnd har under året fått nya leda-
möter och delvis reviderad instruktion i och med den nya 
fakultetsstyrelsens tillträde. Nämnden har dock fortfarande 
verkat utifrån den handlingsplan som gällt för nämnden under 
2007–2009. Framtagandet av en ny treårig verksamhetsplan 
för nämnden gällande 2010–2012 har påbörjats. Beslut av 
kursplaner och revidering av utbildningsplaner ligger nu under 
kvalitetsnämndens område. Detta på grund av det kvalitets-
säkringsarbete hanterandet av kurs- och utbildningsplaner kan 
innebära. En uppföljningsmodell för examensmål, lärandemål 
och examination har under året initierats.

Fakultetens årligt återkommande grundutbildningsdag 
hölls den 22 april 2009 på temat Anställningsbarhet. Såväl 
interna som externa föredragshållare fanns på plats för att 
bidra med olika perspektiv på anställningsbarhet. Konferensen 
riktade sig till studenter och personal vid Filosofiska fakulteten.

Under de år kursvärderingar har genomförts via det av rek-
tor fastställda webbaserade kursutvärderingssystemet (KURT), 
har synpunkter på fakultetens obligatoriska frågor lämnats 
av såväl studenter som lärare och administrativ personal. 
Fakultetsstyrelsen beslutade därför vid sitt möte i oktober att 
införa delvis nya men framförallt färre obligatoriska frågor. 

När det gäller de utbildningsutvärderingar som Högskole-
verket genomförde 2008 och där tio av fakultetens huvudom-
råden/forskarutbildningsämnen återfanns har slutligt beslut 
fattats i samtliga utom pedagogik, där delar av området nu 
genomgår fördjupad granskning. Fakultetens del häri består 
av utbildning på forskarnivå i pedagogik vilken fick kritik för 
lärarnas låga närvaro i utbildningen på forskarnivå. Fakulteten 
menar att detta beror på ett missförstånd och kompletterande 
uppgifter har sänts in. Socialantropologi, teoretisk filosofi, 
praktisk filosofi och religionsvetenskap fick även de genomgå 
fördjupad granskning. Besluten i samtliga fall utom för reli-
gionsvetenskap bestod därefter i att Högskoleverket ansåg att 
utbildningarna uppfyllde de krav på kvalitet som ställs för de 
högre utbildningarna. Detta gäller även för utbildningarna 
inom samhälls- och kulturanalys, Tema barn, Tema Q och 
historia. 

När det gäller religionsvetenskap fann däremot Högskole-
verket anledning att ifrågasätta kvaliteten och examensrätten 
för utbildning på grund- och forskarnivå. Skälet till detta på 
grundnivå är otillfredsställande lärarkapacitet och kompetens 
i religionspsykologi och religionssociologi. När det gäller 
utbildningen på forskarnivå angavs skälen vara bristande 
lärarkompetens och miljöns storlek då den ansågs för liten för 
att en kritisk massa skulle kunna uppnås. Ett utvecklingsarbete 
har inletts i syfte att kunna åtgärda bristerna och presentera 
dessa för Högskolverket i juni 2010, ett år efter beslutet fattades.

Högskoleverket lanserade under hösten ett förslag till nytt 
kvalitetssäkringssystem. Först ut att granskas i enlighet med 
detta är många av de samhällsvetenskapliga utbildningarna. 
Fakulteten har därför påbörjat förberedelserna inför denna 
granskning. Exakt hur granskningen kommer att gå till har 
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dock ännu inte preciserats. I nuläget inväntas den proposition 
som skall ligga till grund för granskningarnas genomförande.

Högskoleverket ändrade rutinerna för sitt gransknings-
system under 2009 vilket ledde till en senareläggning av de 
inplanerade granskningarna inom samhällsvetenskap till 
2010. Av de utbildningar som kvarstod för granskning 2009, 
återfanns enbart socionomutbildningen. I sitt beslut den 15 
december 2009 ifrågasätter Högskoleverket examensrätten 
för socionomutbildningen vid LiU. Utbildningen kritiseras 
bland annat för brister avseende progression och fördjupning 
inom vissa delar, lärarkompetens och lärarkapacitet. Kritiken 
tas på stort allvar och åtgärdsarbetet har inletts.

UTBILDNINGSVETENSKAP. Inom Utbildningsvetenskap fortsatte 
arbetet med att kvalitetssäkra examinationsprocessen. Bland 
annat anordnades en examinatorsutbildning bestående av två 
temadagar där examinationsprocessen alla delar diskuterades. 
Syftet med utbildningen var att utveckla en gemensam förstå-
else av vad det innebär att vara examinator inom lärarutbild-
ningen samt diskutera hur uppdraget kan utföras. 

Under 2009 fortsatte implementeringen av lärarprogram-
mens progressionskarta i verksamheten. Ett utvecklingsar-
bete har skett under hösten för att utreda examensarbetet 
på avancerad nivå och en möjlig ny organisation för detta. 
En ny utbildningsplan och nya kursplaner upprättades för 
Lärarutbildning 90 hp för att fullt ut anpassa denna ut-
bildning till examensordningen 2007. En samverkan med 
Folkhögskollärarprogrammet har också utvecklats. Special-
lärarprogrammet och Specialpedagogprogrammet har gjort 
en massiv arbetsinsats för att Bologna-anpassa sina kurser, 
särskilt med kvalitetssäkringen av examensarbete på avancerad 
nivå. Samtliga magisterprogram har under året arbetat med 
att skapa möjligheter för studenterna att läsa vidare så att en 
masterexamen inom ämnet blir möjlig.

Under året har Utbildningsvetenskap fortsatt arbetet med 
olika uppföljningsåtgärder beträffande LiUs studerandeenkät 
som genomfördes 2008 (Nöjd student-index). Fokus för arbetet 
har varit de studerandes upplevda möjligheter till inflytande 
på utbildningen, utbildningens relevans för det framtida yrket, 
och organiseringen av den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Under året har också en remiss om en ny lärarutbildning 
presenterats. En del av förslaget innebär att samtliga lärosäten 
skall ansöka om rätten att få bedriva lärarutbildning. Som en 
föreberedelse för regeringens proposition har LiU tillsatt en 
projektgrupp. En inventering av hela lärosätets kompetens har 
gjorts och utifrån den bild som har framträtt har LiU valt att 
göra vissa strategiska satsningar.

Under hösten 2008 och våren 2009 genomfördes ett omfat-
tande förändringsarbete i syfte att svara upp mot HSVs kritik 
efter den uppföljande utvärderingen av lärarutbildningen 2008. 
Bedömargruppen konstaterade i sin uppföljningsrapport i sep-
tember 2009 att Områdesstyrelsen hade genomfört en radikal 
förändring och att den hanterat den känsliga flercampusfrågan 
på ett mycket konstruktivt sätt. Områdesstyrelsen beslutade 
bland annat att slå samman lärarprogrammen i Linköping 
och Norrköping samt att från och med hösten 2009 ej längre 
anta studerande mot grundskolans senare år i Norrköping. I 
juni trädde även en ny organisation i kraft. I denna ingår en 

grundutbildningsnämnd som är direkt underställd Områdes-
styrelsen. Härigenom kan den samlade lärarkompetensen vid 
båda utbildningsorterna användas. 

HSV kom under året med sin rapport angående utvärde-
ringen av utbildningar i pedagogik. Merparten av områdets 
utbildningar inom pedagogik kom väl ut i utvärderingen 
(pedagogik på grundläggande och avancerad nivå, magister-
programmet i pedagogiskt arbete, vuxnas lärande på avancerad 
nivå, Specialpedagogprogrammet, utbildning på forskarnivå i 
pedagogiskt arbete samt utbildning på forskarnivå i vuxnas lä-
rande). Folkhögskollärarprogrammet, utbildning på forskarnivå 
i pedagogik, utbildning på forskarnivå i naturvetenskapernas 
didaktik och utbildning på forskarnivå i teknikens didaktik 
ombads att inkomma med ytterligare handlingar, och av 
dessa har Folkhögskollärarprogrammet och utbildningarna 
på forskarnivå i naturvetenskapernas och teknikens didaktik 
haft platsbesök.

HÄLSOUNIVERSITETET. Hälsouniversitetets utbildningsprofil 
bygger på problembaserat och interprofessionellt lärande, med 
fokus på ett hälsofrämjande förhållningssätt. Hälsouniversite-
tets pedagogiska profil genomsyrar arbetet med utvärderingar 
och som ett komplement till det kontinuerliga utvärderings-
arbetet vid HU används KURT. Det centrala frågeformuläret 
har kompletterats med fakultetsfrågor fastställda av HUs 
ledning. KURT används för HUs samtliga programterminer, 
kurser och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Resultat 
av VFU-utvärderingar skickas, förutom till utbildningsan-
svariga och institutionsledningar, till externa verksamheter 
som landstingen i sydöstra regionen inklusive närliggande 
landsting, men även till kommunala och privata vårdgivare.

Fakultetsstyrelsen har två styrtal/måltal för HUs utbild-
ningsprogram: etableringsgrad på arbetsmarknaden samt 
studentens egen bedömning av om den egna kompetensen 
och förutsättningarna för att kunna delta i verksamhetsutveck-
ling inom vården har uppnåtts under utbildningen. Enkäter 
har dels skickats ut under utbildningens sista månad, dels 
till samma personer tolv månader efter avslutad utbildning. 
Detta utvärderingsarbete har pågått sedan höstterminen 2007.

Vad gäller etablering på arbetsmarknaden visar enkätsva-
ren att LiUs utbildningar ligger väl till nationellt samt att LiU 
behåller denna ställning över tid. När det gäller studentens 
egna bedömning visar enkäten att studenterna är nöjdare med 
utbildningen när det gäller »egen kompetens« och »förmåga 
till samarbete« efter ett år i arbetslivet. Däremot ligger »för-
måga till livslångt lärande«, »delta i utvecklingsarbete« och 
»forskningsintresse« kvar på samma nivå efter ett år i yrket. 
En variation mellan de olika utbildningsprogrammen kan 
utläsas, dock har utvärderingen gjorts under för litet antal år 
för att en förändring över tid skall vara tydligt avläsbar.

Hälsouniversitetet har under de senaste 30 åren varit aktiv 
medlem i det internationella nätverket The Network Towards 
Unity for Health som officiellt stöds av WHO (http://www.
the-networktufh.org/home/index.asp). Ett världsomspän-
nande nätverk med innovativa hälsouniversitet varav flera var 
förebilder när Hälsouniversitetet byggde upp sin pedagogiska 
och samhällsorienterade profil. Hälsouniversitetet har under 
2009 för andra gången utvärderats av en extern utvärderare 
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från nätverket som bedömt att HUs självvärdering »reflects 
the institution’s commitment to improving and sustaining 
health of communities«. HU fick härmed förändrad status 
från brons till »Silver Full Member«.

Hälsouniversitetets grundutbildningsnämnd (GUN) har 
en kvalitetskommitté som består av programstudierektorer 
från fem av HUs utbildningsprogram, chefen för Pedagogiskt 
centrum vid HU samt en studentföreträdare. Ordförande är 
en proprefekt vid en institution som är knuten till HU. 

I enlighet med uppdraget från GUN har kommittén följt 
och informerat sig om Högskoleverkets och LiUs arbete vad 
gäller kvalitetsfrågor och granskningar inom utbildnings-
området på grund och avancerad nivå. I kommittén, som har 
fokus på kvalitetsfrågor i HUs utbildningar, ges möjlighet att 
ta del av information, att dela med sig och diskutera det egna 
programmets erfarenheter och att stimuleras av andras idéer 
och arbete. Strävan är också att undvika dubbelarbete och att 
samordna åtgärder där det bedöms lämpligt. Frågan om vilka 
teman/områden som kommittén bör prioritera i sitt arbete har 
diskuterats med grundutbildningsnämnden i sin helhet och 
med dess ordförande. Kommittén har under året fördjupat sig 
inom följande områden:

• VFU, tillgång på VFU-platser, utbildning av handle-
dare, utvärdering av VFU,

• Examinationen. Former och innehåll i de nya Bologna-
anpassade utbildningsplanerna,

• LiUs kvalitetsutvecklingsprogram,
• HSVs granskning av kvalitetsarbetet inom LiU, HU 

och IMH,
• HSVs förslag till nytt kvalitetsgranskningssystem.

Hälsouniversitetet har under 2009 inte medverkat i några 
utvärderingar från Högskoleverkets sida annat än i utvärde-
ringen av LiUs kvalitetsarbete.

I juli 2007 genomfördes omorganisation och regeländringar 
inom utbildningen på forskarnivå. Erfarenheterna efter ett 
och ett halvt års tillämpning visar att åtgärderna gett avsedd 
effekt och främjat verksamheten.

TEKNISKA HÖGSKOLAN. Tekniska högskolan har under året 
kompletterat LiUs satsning på forskarassistenter och profes-
sorskontrakt med speciella karriärkontrakt till forskare som 
uppnått eller snart kommer att nå docentkompetens. Under 
2009 har åtta kontrakt om vardera en miljon kronor per år i 
fem år skrivits. Detta ger möjlighet till egen forskning och ett 
visst driftbidrag för personer som beräknas kunna få profes-
sorskontrakt inom några år.

Satsningen på internationella studenter fortsätter och det 
sker just nu en kraftig ökning av såväl egna som internatio-
nella utbytesstudenter. Totalt tar LiTH under 2009 emot cirka 
1 000 nya internationella studenter ungefär lika fördelade 
mellan utbyten och masterprogram. För att ytterligare stärka 
det internationella perspektivet och framför allt utresande 
förhandlas om nya avtal med lärosäten i bland annat Kina, 
Japan och Indien. 

Mycket uppmärksamhet har även ägnats Bologna-arbetet 
och de indikatorer som Högskoleverket valt som grund för 
sitt förslag till nytt kvalitetssäkringssystem, dvs kopplingen 

mellan utbildningarnas lärandemål, examination samt exa-
mensarbeten.

Under 2009 har LiTH i samarbete med Centrum för utbild-
ning och lärande (CUL) organiserat ett stort antal verkstäder 
kring examination för fakultetens lärare. Verkstäderna har 
omfattat områdena Rättssäker examination, Progression i 
examinationen, Att examinera examensarbeten, Att examinera 
laborationer samt Att examinera färdigheter och förmågor. 
Totalt har drygt hundra lärare medverkat i verkstäderna.

Även arbetet med att säkerställa att studenterna uppnår 
utbildningarnas examensmål fortsätter. Tekniska högskolan 
grundar detta arbete på det pedagogiska konceptet CDIO 
(Conceive, Design, Implement and Operate), en modell spe-
ciellt utvecklad för att uttrycka kunskaps- och färdighetsmål 
för ingenjörsrollen. Arbetet bygger på en koppling mellan de 
nationella examensmålen för till exempel civil- och högskole-
ingenjörsexamen och lärandemålen i CDIO-modellen, vilken 
utgör grunden för de lokala programmålen. För samtliga kurser 
finns en s k IUAE-matris (Introducera – Undervisa – Använda 
– Examinera) där kursens lärandemål och examination for-
muleras i termer av CDIO-kriterierna. Genom denna matris 
blir det möjligt att få en strukturerad bild av hur kursernas 
lärandemål aggregerar till utbildningens examensmål.

Tekniska högskolan har 2009 inte medverkat i några utvär-
deringar från Högskoleverkets sida annat än i utvärderingen av 
LiUs kvalitetsarbete. Däremot har LiTH redovisat de åtgärder 
som vidtagits med anledning av den kritik som framkom vid 
Högskoleverkets utvärdering 2007 av utbildningarna vid Carl 
Malmsten Furniture Studies. Under 2009 har verksamheten 
flyttat till nya lokaler på Lidingö, möjliggjorda genom en 
donation från ägarna till John Mattson Fastighets AB, där 
Kronprinsessan invigde lokalerna i september. För närvarande 
pågår även tillsättning av tre professurer inom områdena 
möbelkultur och möbeldesign finansierade gemensamt av 
universitetet och ovanstående donation.

Universitetet genomför regelbundet egna utvärderingar 
av till exempel student-/doktorandnöjdhet samt nybörjarstu-
denters och alumners syn på sin utbildning. Dessutom görs 
oberoende utvärderingar. Under 2009 publicerade Sveriges 
ingenjörer rapporten »Nya ingenjörer om utbildning och 
arbete«. En rapport baserad på en enkät skickad till civil- och 
högskoleingenjörer med examen 2005 eller 2006. Under-
sökningen visar att civilingenjörer i Sverige överlag är nöjda 
med både sin utbildning och arbetet. Civilingenjörer som läst 
vid LiTH är mest nöjda i landet med sin utbildning: närmare 
hundra procent uppger att de är mycket eller ganska nöjda med 
sin utbildning. Även de andra högskolorna har goda resultat 
men LiTH har högst siffror vad gäller antalet mycket nöjda 
studenter. LiTH toppar också listan över om civilingenjörerna 
skulle välja samma utbildning vid samma lärosäte idag. De 
före detta civilingenjörsstudenterna vid LiTH är också de som 
tycker att de fått bäst information om utbildningen innan de 
påbörjade den.
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5. Pedagogisk utbildning  
av universitetslärare

Deltagande i pedagogisk utbildning
UPPDRAG: En ökning skall ske av andelen lärare med högskolepe-
dagogisk utbildning. Likaså skall andelen lärare som har genom-
gått utbildning för handledare för utbildning på forskarnivå öka. 
Av årsredovisningen för 2009 skall särskilt framgå vilka insatser 
som har prioriterats av universitetets ledning för att förbättra den 
pedagogiska kompetensen vid lärosätet.

Högskoepedagogisk utbildning har bedrivits i Centrum för un-
dervisning och lärandes (CUL) regi sedan 2003. Utbildningen 
är öppen för alla som undervisar vid LiU, vilket innebär att till 
exempel landstingsanställda som har undervisningsuppdrag, 
också deltar trots att de inte formellt är anställda vid univer-
sitetet. I huvudsak gäller detta utbildning i problembaserad 
utbildning (PBL) och Forskarhandledarkursen. För forskarassis-
tenter, postdoktorer och doktorander är de behörighetsgivande 
utbildningarna ett krav för fast läraranställning. Utveckling 
av innehåll och arbetsformer i de pedagogiska kurserna sker 
kontinuerligt, utifrån aktuell högskolepedagogisk forskning 
och regelverk.

Utöver behörighetsgivande utbildning (s k stegkurser, se 
avsnittet nedan) har CUL i linje med handlingsplanen ge-
nomfört ytterligare utbildningar under 2009. Det innefattar 
workshops om pedagogisk meritering för lärare och ledamöter 
i anställningsnämnder, workshops om olika aspekter av exa-
mination riktade till LiTHs lärare, en öppen seminarieserie 
om kunskap och lärande, en workshop om »Teaching for 
understanding in a complex world« riktad till lärare inom 
högskolepedagogiska enheter, en öppen föreläsning på campus 
Valla på samma tema samt ett öppet seminarium om »Inter-
national trends in accountability«. CUL har också genomfört 
icke poänggivande kurser, bland annat Introduktion till PBL 
samt Handledarfunktion i PBL. 

IT-utbildning, som är prioriterad av universitetsledningen, 
erbjuds samtliga anställda vid LiU. Under 2009 har ca 500 
personer, alla personalkategorier inräknade, utbildats inom 
CULs IT-verksamhet. Fokus under 2009 har varit på för-
valtning och utbildning i användande av It’s learning (LiUs 
lärplattform) samt utbildning i en ny version av Polopoly (LiUs 
webbpubliceringsverktyg). Under 2009 har integrationen 
mellan IT-verksamhet och pedagogisk verksamhet ökat och 
utvecklats, till exempel med en helt ny steg 1 kurs, Flex-LUK 
med start november 2009 (se nedan). 

Stegkurser
Enligt LiUs anställningsordning krävs för en anställning 
som lektor genomgången högskolepedagogisk utbildning 
motsvarande minst 15 hp. CUL erbjuder kurser i tre steg. 

Steg 1 (Lärande, undervisning och kunskap – LUK) omfattar 
6 hp och vänder sig till personer som saknar eller har liten 
undervisningserfarenhet. Kursinnehållet är främst inriktat 
på förutsättningar för, respektive organisering av lärande. 
Under 2009 har en steg 1-kurs även getts på engelska. Steg 2 
(Design, utvärdering och organisation – DUO) omfattar också 
6 hp och vänder sig till personer som har eller skall få kurs- och 
examinationsansvar. Innehållet är inriktat på kursdesign och 
examination. Utöver dessa kurser ges valfria steg 3-kurser. Un-
der 2009 har kursen Forskarhandledning, 4 hp, givits. Kursen 
är obligatorisk för den som har forskarhandledningsuppdrag 
och är också ett krav för docentkompetens.

Flex-LUK (flexibel LUK) har utvecklats för att tillmötesgå 
behovet av ett mera flexibelt kursupplägg som underlättar för 
lärare med stor undervisningsbörda att delta i de pedagogiska 
utbildningarna. I Flex-LUK används metoder för flexibelt lärade 
i större omfattning (lärplattform, distansöverbryggande teknik).

Antalet deltagare i stegkurserna 2007–2009 fördelat på 
vetenskapsområde och kön framgår av tabell 5.1.

Under 2009 har antalet deltagare i stegkurserna minskat 
jämfört med 2008. Generellt är antalet deltagare från medi-
cinskt vetenskapsområde lägre på stegkurserna. Detta förklaras 
i huvudsak av att undervisande personal på Hälsouniversitetet 
i första hand väljer att genomgå utbildning i PBL, eftersom 
detta ställs som krav från fakulteten för att få undervisa på 
HUs utbildningsprogram.

I tabell 5.2 redovisas antalet lärare/kategori som genomgått 
längre pedagogisk utbildning 2007–2009 och i tabell 5.3 antalet 
utbildade lärare under 2009 relaterat till totalt antal anställda 
i respektive lärarkategori.

ANALYS: Resultatet av CULs egna utvärderingar visar att de 
lärare som genomför pedagogisk utbildning är nöjda. Ändå 
är det många som avstår stegkurserna med hänvisning till 
stor arbetsbörda, tidsbrist, utebliven kompensation eller att 
de inte upplever sig som »nybörjare«.

TAB 5.1 DELTAGANDE I STEGKURSER 2007–2009

Vetenskapsomr.

Steg 1 Steg 2 Steg 3

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
 

Hum-sam 34 23 31 25 37 39 21 26 19

Medicinskt 21 18 27 17 26 13 27 19 23

Tekniskt 39 68 46 15 41 15 34 33 25
Totalt 94 109 104 57 104 67 82 78 67

varav kvinnor 43 48 59 23 54 42 35 28 31
varav män 51 61 45 34 50 25 47 50 36
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TAB 5.2 ANTAL LÄRARE OCH DOKTORANDER SOM GENOMGÅTT LÄNGRE PEDAGOGISK UTBILDNING 2007–2009 (inkl. stegkurser)

2007 2008 2009

Vetenskapsområde Kv Män Totalt Kv Män Totalt Kv Män Totalt
 

Hum-sam
Professor 1 1
Lektor 24 12 36 14 13 27 24 12 36
Adjunkt 9 10 19 16 6 22 9 10 19
Forskarassistent 7 2 9 9 6 15 7 2 9
Doktorand 20 17 37 14 13 27 20 17 37

Medicinskt
Professor 1 1 1 1
Lektor 10 13 23 13 7 20 10 13 23
Adjunkt 41 11 52 24 5 29 41 11 52
Forskarassistent 6 10 16 11 10 21 6 10 16
Doktorand 17 9 26 20 8 28 17 9 26

Tekniskt
Professor 1 1 1 1
Lektor 4 21 25 8 21 29 2 18 20
Adjunkt 2 6 8 1 2 3 2 2 4
Forskarassistent 5 19 24 13 34 47 6 12 18
Doktorand 13 34 47 26 55 81 20 24 44
Postdoktorer 2 2

Totalt LiU
Professor 2 2 2 2 1 1
Lektor 38 46 84 35 41 76 36 43 79
Adjunkt 52 27 79 41 13 54 52 23 75
Forskarassistent 18 31 49 33 50 83 19 24 43
Doktorand 50 60 110 60 76 136 57 50 107
Postdoktorer 2 2

TAB 5.3 ANDEL LÄRARE AV ANSTÄLLDA 2009 SOM GENOMGÅTT LÄNGRE PEDAGOGISK UTBILDNING I UNIVERSITETETS REGI 2009

Antal anställda  
2009

Antal utbildade  
2009

Andel utbildade  
2009 (%)

Andel utbildade 
 2008 (%)

Andel utbildade 
 2007 (%)

Vetenskapsområde Kv Män Totalt Kv Män Totalt Kv Män Totalt
 

Hum-sam
Professor 19 63 82 1,3
Lektor 116 116 232 24 12 36 20,7 10,3 15,5 11,6 16,6
Adjunkt 76 55 131 9 10 19 11,8 18,2 14,5 16,5 14,0
Forskarassistent 30 15 45 7 2 9 23,3 13,3 20,0 35,7 24,3

Medicinskt
Professor 29 64 93 1 1 1,6 1,1 1,1
Lektor 58 26 84 10 13 23 17,2 50,0 27,4 22,7 25,8
Adjunkt 72 13 85 41 11 52 56,9 84,6 61,2 30,9 54,7
Forskarassistent 15 10 25 6 10 16 40,0 100,0 64,0 80,8 55,2

Tekniskt
Professor 12 137 149 0,7 0,7
Lektor 41 159 200 2 18 20 4,9 11,3 10,0 14,5 12,5
Adjunkt 17 68 85 2 2 4 11,8 2,9 4,7 3,5 9,4
Forskarassistent 14 48 62 6 12 18 42,9 25,0 29,0 77,0 42,9

Totalt LiU
Professor 60 264 324 1 1 0,4 0,3 0,6 0,6
Lektor 215 301 516 36 43 79 16,7 14,3 15,3 14,6 23,2
Adjunkt 165 136 301 52 23 75 31,5 16,9 24,9 17,3 25,0
Forskarassistent 59 71 130 19 24 43 32,2 32,9 32,6 64,3 40,2
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6. Internationalisering

UPPDRAG: Universitetet skall redovisa sina mål för internationa-
liseringsarbetet samt resultatet i förhållande till dessa mål. Av 
redovisningen skall framgå hur den internationella dimensionen i 
universitetets utbildningar och forskning beaktats samt hur univer-
sitetet i sin verksamhet använder sig av mångfalden i det svenska 
samhället. Redovisningen skall även beskriva den internationella 
rörligheten, särskilt i förhållande till utbildningsprogram inom 
den Europeiska unionen avseende antalet kvinnor och män bland 
studenter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, bland 
forskarstuderande samt bland lärare och annan personal. I redovis-
ningen av antalet utresande studenter och lärare skall antalet inom 
lärarutbildningen särskilt anges. En redovisning skall även ske av 
hur universitetets internationaliseringsarbete relateras och bidrar 
till att uppfylla den nationella strategin för internationalisering av 
den högre utbildningen som presenterades i propositionen Ny 
värld – Ny högskola (prop. 2004/05:162). I redovisningen skall 
universitetet också redogöra för hur studenter från andra länder 
påverkar verksamheten och de ekonomiska förutsättningarna vid 
universitetet. I årsredovisningen för 2009 skall de förändringar som 
skett sedan rapporteringen i årsredovisningen för 2006 kommenteras. 

1. LiUs internationaliseringsarbete: mål och 
resultat 

Vid Linköpings universitet antogs en strategi för internatio-
nalisering under 2006. I samband med en översyn av kvali-
tetsarbetet (i enlighet med ett av målen i strategin) bildades 
en Strategigrupp för internationalisering (SAINT), som har 
som primär uppgift att implementera lärosätets internationella 
strategi och årligen följa upp målen. Resultaten redovisas för 
universitetets styrelse. I strategin som sträcker sig fram till 
2011 anges åtta övergripande målsättningar (se nedan) samt 
ett antal delmål på mer operativ nivå.

• LiU skall stärka relationerna med särskilt utvalda universitet.
LiU har sedan 2006 genomfört en översyn av universitetets 
internationella avtal med syftet att stärka relationerna med stra-
tegiska partners samtidigt som inaktiva eller icke-fungerande 
avtal skall avvecklas. Översynen tar sin utgångspunkt i de kva-
litetskriterier som tagits fram av SAINT och som fastställts av 
nämnderna för internationaliseringsfrågor eller motsvarande 
organ inom fakulteterna. 

LiU satsar på en konsolidering av universitetsövergripande 
samarbetsavtal. Samtidigt arbetar fakulteterna för att etablera 
samarbeten med utvalda universitet som kompletterar dessa 
avtal och som skapar konkreta samarbeten inom vissa ämnes-
områden. Exempelvis prioriterar Hälsouniversitetet att stärka 
relationerna med lärosäten som använder problembaserat 
lärande, som har kursplaner som integrerar teori och praktik 
och som kan samarbeta med mer än ett av Hälsouniversitetets 

utbildningsprogram. Tekniska högskolan fortsätter att utveckla 
och stärka kontakterna med universitet i Asien, främst för att 
tillgodose behovet av utbytesplatser för de nya civilingenjörsut-
bildningarna med inriktning mot Japan och Kina. Linköpings 
universitet, med fokus på Tekniska högskolan, har nyligen 
invalts i nätverket Nordic Centre Fudan, som är en nordisk 
plattform för samarbete inom forskning och högre utbildning 
mellan nordiska och kinesiska universitet och institutioner. 
Utbildningsvetenskap har under året påbörjat en översyn 
av strategiska partners i syfte att skapa en bred kontaktyta 
för lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning. 
Filosofiska fakulteten fokuserar på prioriterade och väl fung-
erande samarbetsavtal och projekt som kan ge studenter och 
lärare goda internationaliseringsmöjligheter. En granskning 
av gällande samarbetsavtal görs kontinuerligt som ett led i 
kvalitetssäkringen, samtidigt som ett aktivt arbete sker för 
att träffa avtal med nya samarbetspartners.

• LiU skall öka den internationella rörligheten bland stu-
denter inom grund- och forskarutbildningen och bland per-
sonalen i syfte att öka kvaliteten i utbildning och forskning.
Måluppfyllelsen beskrivs under avsnitt 2, där LiU redogör för 
mobiliteten vid Linköpings universitet.

• LiU skall utveckla nya Joint Master’s Programmes (JMP).
Regeringen presenterade under 2009 propositionen »Gräns-
lös kunskap – högskolan i globaliseringens tid« (prop. 
2008/09:175). I denna proposition presenteras ett förslag 
till regelverk för hur ett lärosäte tillsammans med ett annat 
lärosäte, såväl nationellt som internationellt, skall kunna ut-
färda en gemensam examen. De förslag som presenterades 
i ovan nämnda proposition har omsatts till bestämmelser i 
högskoleförordningen och gäller från och med 1 januari 2010. 
Därmed har förutsättningar skapats för att samarbetande uni-
versitet skall kunna utfärda gemensamma examina, s k Joint 
Degrees. Detta är särskilt angeläget för de så kallade Erasmus 
Mundus-programmen. Linköpings universitet medverkar för 
närvarande i två sådana program. 

I övrigt pågår ett arbete inom universitetet med att utveckla 
flera program som kan leda till en med andra universitet 
gemensam examen enligt följande: Filosofiska fakulteten 
utvecklar ytterligare ett Erasmus Mundus-program; Utbild-
ningsvetenskap avser att se över möjligheten att utveckla en 
masterutbildning med gemensam examen i samband med 
utarbetandet av den nya lärarutbildningen; vid Hälsouniver-
sitetet diskuteras möjligheten att utveckla 2–4 gemensamma 
program med noggrant utvalda partneruniversitet; Tekniska 
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högskolan förbereder ytterligare två program, varav ett har 
resulterat i en Erasmus Mundus-ansökan. 

• LiU skall reducera organisatoriska och ekonomiska hin-
der för lärares utlandsvistelser.
Möjligheter och hinder för lärarmobilitet har diskuterats såväl 
på universitetsnivå som på fakultetsnivå. På universitetsnivå 
erbjuder SAINT sedan 2007 resebidrag till lärare och annan 
personal i syfte att uppfylla strategins målsättningar för ökad 
lärarmobilitet. 

Utifrån den kartläggning av LiUs internationella kontak-
ter som genomfördes under hösten 2007, andra nationella 
undersökningar kring lärarmobilitet samt utifrån analyser 
av den nuvarande lärarmobiliteten har Filosofiska fakulteten 
identifierat tre faktorer som negativt påverkar lärarmobilitet: 
tid, finansiering och meritering. Som en konsekvens av detta 
föreslår fakultetens internationaliseringsnämnd att lärare som 
inte får sina resor och boendekostnader täckta av Erasmus-
medel skall kunna söka kompletterande finansiering inom 
fakulteten.

Utbildningsvetenskap fortsätter att erbjuda rese- och pla-
neringsbidrag till lärare som deltar i lärarutbyten eller annan 
internationell verksamhet. Detta har bidragit till att lärare med 
liten eller ingen tidigare internationell erfarenhet har rest ut, 
främst doktorander och nydisputerade lärare verksamma i 
grundutbildningen. Internationaliseringsnämnden för Ut-
bildningsvetenskap har beviljat sammanlagt 30 resebidrag till 
lärare för studiebesök, deltagande i konferenser, kontaktresor 
och liknande verksamheter sedan nämndens inrättande 2007. 
Denna ökning visar på ett ökat internationellt intresse från 
både studenter och verksamhet men också på internationali-
seringsnämndens strategiska arbete. 

För att stödja ett ökat lärarutbyte har Hälsouniversitetet 
markant ökat sitt ekonomiska bidrag till lärarmobilitet under 
2009. Dessutom har alla programstudierektorer uppmanats 
att utse en internationaliseringsansvarig för att stärka ut-
bildningens internationalisering. Detta skapar också bättre 
förutsättningar för att informera om och delta i lärarutbyten 
genom att rollfördelningen blir tydlig och ansvaret utpekat. 

Tekniska högskolan har inlett arbetet med att reducera orga-
nisatoriska och ekonomiska hinder för lärares utlandsvistelse.

• LiU skall ha ett större utbud av kurser på engelska och 
andra språk i syfte att främja internationalisering på hem-
maplan.
Av Filosofiska fakultetens strategiska handlingsplan från 2007 
framgår att ett mål för internationaliseringsarbetet är att utöka 
utbudet av kurser som ges på annat språk än svenska (främst 
engelska). En granskning av detta kursutbud sker kontinuerligt. 
Granskningen har hittills visat på behovet av att inom vissa 
huvudområden och utbildningar komplettera kursutbudet med 
kurser på engelska. Det är också viktigt att undanröja hinder 
för ett utökat utbud på engelska, som lärarnas bristande vana 
att undervisa på engelska och bristande kännedom om even-
tuella partneruniversitet. Under 2009 gavs 100-talet kurser 
på engelska. De flesta på avancerad nivå.

Fakulteten har som målsättning att erbjuda utländska 
studenter fler möjligheter till studier på avancerad nivå. Detta 

sker genom ett ökat utbud av utbildningar på engelska främst 
på masternivå. Detta har resulterat i att antalet utländska 
studenter har ökat.

Utbildningsvetenskap har ökat antalet kurser på engelska 
och samarbetar även med Filosofiska fakulteten för att kunna 
erbjuda inresande studenter ett brett kursutbud. Idag finns 
sammanlagt 13 fristående kurser på engelska inom det utbild-
ningsvetenskapliga området. Det finns en strävan efter att 
involvera lärare med mindre internationell erfarenhet i kurser 
tillsammans med internationellt erfarna kursansvariga lärare, 
ett exempel är den populära kursen Introduction to Special 
Education in a Swedish Context, 7.5 hp. Studenter har även 
möjlighet att läsa kurser på engelska inom lärarprogrammen. 
Fältskolornas internationella arbete utnyttjas också för att 
uppmuntra studenterna till utbytesstudier. 

Hälsouniversitetet strävar efter att erbjuda både teoretiska 
och praktiska moduler till internationella studenter. Utbild-
ningarna som erbjuds inom medicin och vård domineras av 
praktik under den avancerade delen av utbildningen. Det är 
dock viktigt att internationella studenter även läser teoretiska 
kurser för att få erfarenhet av Hälsouniversitetets pedagogiska 
modell och för att kunna bli integrerade med svenska studenter 
som studerar på samma utbildning. För att möjliggöra ett större 
utbud av kurser på engelska har kommittén för internationa-
lisering på Hälsouniversitetet beslutat att öka kunskapen om 
integrationen mellan utbildningarna på samtliga medicin- och 
vårdutbildningar. Detta i syfte att skapa integrerade kurser, dvs 
kurser som undervisas och läses över utbildningsgränserna. 
De praktiska kurser som erbjuds på varje utbildning fortsätter 
att handledas på engelska, även om patienter på kliniska avdel-
ningar i regel endast talar svenska. Sedan 2006 har metoder 
och kriterier för praktiska examinationer av internationella 
studenter förbättras.

Redan under 2006 erbjöd Tekniska högskolan ett brett 
utbud av kurser på engelska för utbytesstudenter: 165 under 
våren och 148 under hösten. Under 2009 var siffrorna 148 
respektive 189. Vissa kurser ges både höst och vår, och de flesta 
erbjuds på den avancerade nivån. Under 2009 har fakulteten 
börjat se över vilka ytterligare kurser som skulle kunna ges 
på engelska på den grundläggande nivån, eftersom detta ef-
terfrågas av internationella studenter och partneruniversitet. 
Inom utbildningen på forskarnivå erbjuds ett brett utbud med 
kurser på engelska och vid behov kan även ytterligare kurser 
skapas för doktoranderna.

• LiU skall öka andelen lärare som kan erbjuda god under-
visning på engelska.
En universitetsövergripande kurs i engelska och interkulturell 
kommunikation, vilken finansierats av medel från SAINT, har 
erbjudits lärare i syfte att stärka deras förmåga att undervisa 
på engelska. Utöver detta erbjuder Filosofiska fakulteten i 
samarbete med Utbildningsvetenskap sedan flera år kurser i 
engelska vid Oxford House, Oxford, Storbritannien. Till och 
med 2009 har 63 lärare och 42 administratörer/studievägledare 
deltagit. Antalet kurser inom det utbildningsvetenskapliga 
området och inom den Filosofiska fakulteten med engelska 
som undervisningsspråk har ökat, likaså andelen lärare som un-
dervisar kurser med internationella studenter som målgrupp.
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Hälsouniversitetet har beslutat att satsa på kompetensut-
veckling i engelska språket för undervisande personal som 
handleder studenter på klinik. Planen för 2010 är att organisera 
en språkkurs för cirka tio kliniska handledare. Dessa lärare 
kommer sedan att skriva praktiska råd för andra kliniska 
handledare och för internationella studenter.

Vid Tekniska högskolan kommer lärarna i kontakt med 
engelska genom att internationaliseringen genomsyrar verk-
samheten, genom en stor andel internationella forskare/
lärare, doktorander och numera också en stor andel utländska 
studenter.

• LiU skall arbeta professionellt och universitetsövergri-
pande vid mottagande av inresande studenter, lärare och 
övriga gäster.
Den LiU-gemensamma mottagningen av studenterna på 
masternivå handhas sedan höstterminen 2009 av LiUs 
mastersamordnare. Mottagningen sker i samverkan med 
fakulteternas kontaktpersoner. Planeringen för detta sker i 
samverkan med programansvariga för masterprogrammen. 
EU-kommissionen ställer särskilt stora krav på mottagandet 
av Erasmus Mundus-studenter och vid Filosofiska fakulteten 
finns därför en administrativ koordinator, som svarar för delar 
av mottagningen av dessa studenter. 

Möjligheten att läsa svenska är en viktig komponent i mot-
tagningen av alla internationella studenter. LiU är ett av sex 
svenska universitet som arrangerar EILC (Erasmus Intensive 
Language Course) i svenska, en kurs som är EU-finansierad 
och erbjuds till intresserade Erasmus-studenter. Alla fakulte-
ter erbjuder sina inresande studenter en introduktion till det 
svenska språket. 

LiU har sedan 2006 omarbetat webbsidorna för inresande 
utbytesstudenter. Webbsidorna innehåller information om allt 
från ansökan till förberedelser för hemresa. 

Fakulteterna turas om att bemanna en International 
Student Reception på campus Valla, dit utländska studenter 
kan vända sig med frågor och få hjälp med administration 
som rör utbytet. Databasen för internationella studenter, 
ISIS, omarbetades kraftigt under läsåret 2007/08 och intro-
ducerades som ISIS2 hösten 2008. Databasen är ett verktyg 
för att kunna hantera en ökad mängd inresande studenter på 
ett effektivt och professionellt sätt. Återkoppling från LiUs 
partneruniversitet ger överlag ett mycket gott betyg till vårt 
mottagande av inresande studenter.

Utbildningsvetenskap och Filosofiska fakulteten samarbetar 
vad gäller antagning, mottagning och studievägledning av 
inresande utbytesstudenter. Ett mottagningsprogram ge-
nomförs varje termin med information om såväl studiefrågor 
som frågor av praktisk natur. Vidare erbjuds varje inresande 
student möjligheter att via e-postkontakt ställa frågor av mer 
kursspecifik natur. Under 2009 arrangerades olika välkomst- 
och avskedsevenemang för in- och utresande studenter i syfte 
att särskilt uppmärksamma internationella studenter och att 
öka integrationen mellan utländska studenter (såväl utbytes- 
som masterstudenter) och svenska studenter som varit eller 
skall åka utomlands. Sedan 2006 har Utbildningsvetenskap 
sett ett ökat internationellt intresse för lärarutbildning och 
utbildningsvetenskaplig forskning, vilket inte minst avspeglar 

sig i ett ökat antal gäster som tas om hand på olika nivåer i 
organisationen.

På Hälsouniversitetet har de internationella handläggarna 
sedan 2006 fått en tydligare roll i mottagandet av inresande 
studenter, doktorander, postdoktorer och lärare. Inresande 
studenter måste nu komma vid fasta terminstider för att 
delta i en orienteringsvecka. Under denna tid får studenterna 
de verktyg och den information som behövs för att kunna 
studera vid Hälsouniversitetet. Dessutom ges information 
om kliniska placeringar och kurser, examinationsformer, 
att studera enligt problembaserade lärande och om integra-
tionen teori och praktik i utbildningen. Även internationella 
doktorander och postdoktorer erbjuds möjligheten att delta 
i orienteringsprogrammet. Masterstudenterna får särskilt 
stöd för att bli integrerade i utbildningen och i det svenska 
samhället. Studenter som påbörjar utbildningen sent, på 
grund av till exempel försenat visum, har möjlighet att delta 
i »catch-up«-seminarier, där de får en kort orientering som 
liknar den som utbytesstudenterna får. 

På Tekniska högskolan finns en särskild koordinator för 
studenterna på de engelskspråkiga masterprogrammen vars 
huvudsakliga arbetsuppgift är att ansvara för mottagningen 
av dessa studenter och vara ett stöd för dem i olika frågor 
under deras studietid. De nyantagna studenterna kallas till 
en gemensam informationsdag strax innan terminsstart där 
de får all nödvändig information gällande studierna vid den 
Tekniska högskolan. Under informationsdagen delas också en 
informationsmapp ut som innehåller information av praktisk 
karaktär, men även information kring det specifika program 
som studenten skall läsa. Särskilt anställda studiementorer 
(studenter från högre årskurs) tar hand om de nya studenterna 
den första tiden och ger dem under några schemalagda tillfäl-
len all information de behöver för att underlätta studiestarten. 
I studiementorernas uppdrag ingår också att genomföra 
aktiviteter som syftar till att få studenterna att lära känna 
varandra. De studenter som av olika skäl inte hinner komma 
till informationsdagen fångas upp av masterskoordinatorn 
som ger dem information och överlämnar informationsmap-
pen. Studievägledarna gör regelbundna uppföljningar av 
studieresultat och erbjuder vägledningssamtal vid behov. Det 
internationella intresset för Tekniska högskolans verksamhet 
ökar, och under 2009 besökte 20 internationella delegationer, 
såväl små som stora, tekniska fakultetskansliet. Därutöver 
tillkommer ett antal besök på institutionerna.

• LiU skall utveckla STARS som instrument för uppföljning 
av mobilitetens kvalitet, både vad gäller studenter och 
lärare.
Sedan 2006 har LiU, som tillsammans med Lunds universitet 
äger och förvaltar STARS (Study Abroad Report System), bidragit 
till att STARS utvecklats. 2008 introducerades ett moderniserat 
frågeformulär med moduler för bakgrundsfrågor, reseberättelser, 
sociala aspekter och frågor kring lärandemål och läranderesul-
tat enligt Bologna-processen. Beroende på den huvudsakliga 
aktiviteten utomlands (eller för inresande till Sverige) ställs 
frågor om kurser, praktik, klinisk praktik och examensarbeten. 
En förbättrad publik sökfunktion på www.stars.liu.se, som är 
kostnadsfri för studenter, lanserades samma år.
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För att möjliggöra en återkoppling till ansvariga för ut-
bildningsprogram som deltar i internationellt utbyte har LiU 
medverkat till utvecklingen av en kraftfull intern sökfunktion i 
STARS vilken driftsattes under 2009. Rapporter med statistik 
från in- och utresande studenter har distribuerats till ansvariga 
för fakulteternas avtal om studentutbyte samt programansva-
riga för Erasmus och Linnaeus-Palme. Sammanställningar 
av studenters erfarenheter av utlandsstudier är ett ovärderligt 
underlag för samarbetet med de universitet som LiU har avtal 
med. Inresande studenters erfarenheter följs upp och används 
i marknadsföringen av utbytesplatser för inresande studenter.

2. Den internationella rörligheten på LiU
Den internationella rörligheten (inom utbytesprogram och 
avtal om utbyte men exkl. freemovers) vid Linköpings univer-
sitet framgår av tabellerna 6.1 och 6.2. Uppgifterna föreligger 
läsårsvis och omfattar perioden 2006/07–2008/09. Av tabell 
6.1 framgår, uppdelat på verksamhetsområden, antalet ut- 
och inresande studenter i grundutbildningen, doktorander, 
postdoktorer och lärare fördelade på länder inom och utom 
EES-området. Av tabell 6.2 framgår, uppdelat på verksamhets-
områden, antalet in- och utresande kvinnliga och manliga 
studenter uppdelade på utbytesprogram inom EU respektive 
på utbytesprogram och avtal om utbyte med universitet i 
länder utanför EU.

Av tabell 6.1 framgår att det totala antalet till LiU inresande 
studenter under perioden 2006/07–2008/09 ökat från 788 
till 957. Under samma period har antalet från LiU utresande 
studenter minskat från 420 till 398. Studentutbytet inom 
EES-området dominerar, särskilt vad gäller andelen inresande. 
2008/09 var andelen inresande från länder inom EES-området 
86 % medan andelen utresande till länder inom EES-området 
var 66 %. Obalansen mellan antalet in- och utresande studen-
ter under perioden har ökat. Mest omfattande studentutbyte 
finns inom den Tekniska högskolan där antalet inresande och 
utresande studenter under 2008/09 uppgick till 622 respektive 
156, vilket också visar på att obalansen mellan inresande och 
utresande var störst där. Studentutbytet inom Utbildnings-
vetenskap har under motsvarande period ökat från 18 till 26 
utresande studenter medan antalet inresande studenter ökat 
från 25 till 46. Sammantaget har ökningen under perioden 
av antalet inresande studenter varit störst inom Tekniska 
högskolan. Inom Utbildningsvetenskap och Hälsouniversitetet 
har det under samma period skett en liten ökning av antalet 
utresande studenter.

Antalet utresande lärare, postdoktorer och doktorander 
har minskat under perioden liksom antalet inresande lärare 
medan antalet inresande postdoktorer och doktorander ökat. 

I tabell 6.2 är studentutbytet uppdelat i utbytesprogram 
inom EU respektive utbytesprogram och övriga utbytesavtal 
med universitet i länder utanför EU. Det framgår att utbytes-

TAB 6.1 STUDENTUTBYTE OCH LÄRARUTBYTE INOM PROGRAM OCH AVTAL 2006/2007–2008/2009

2006/2007 2007/2008 2008/2009
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
Grundutbildningsstudenter 151 227 42 29 193 256 151 176 42 49 193 225 124 211 49 37 173 248
Doktorander 4 2 3 6 3 1 2 3 18 5 23
Postdoktorer 1 1 1 3 2 1 5 7 5 12
Lärare 2 2 11 5 13 7 2 5 8 7 10 12 2 5 3 3 5 8

Utbildningsvetenskap

Grundutbildningsstudenter 14 25 4 18 25 23 36 1 3 24 39 19 44 7 2 26 46
Doktorander 1 1 1 1 2
Postdoktorer
Lärare 1 1 

Hälsouniversitetet
Grundutbildningsstudenter 17 22 20 9 37 31 33 26 28 5 61 31 23 28 20 13 43 41
Doktorander 1 10 11 3 3 2 5 8 1 10 6
Postdoktorer 9 12 21 6 1 4 1 10 10 6 6 6 16
Lärare 1 11 3 4 11 12 1 1 12 1 1 2 1 3 2

Tekniska högskolan
Grundutbildningsstudenter 126 425 46 51 172 476 93 466 80 76 173 542 98 543 58 79 156 622
Doktorander 8 11 19 4 4 2 6 4 16 6 22
Postdoktorer 23 4 14 2 37 6 1 23 15 1 38 1 18 13 1 31
Lärare 8 11 13 10 21 21 7 9 18 13 25 22 10 3 11 4 21 7

Summa Linköpings universitet
Grundutbildningsstudenter 308 699 112 89 420 788 300 704 151 130 451 837 264 826 134 131 398 957
Doktorander 13 23 3 36 3 1 9 10 4 29 12 22 16 51
Postdoktorer 23 14 14 14 37 28 2 32 1 21 3 53 1 35 6 24 7 59
Lärare 11 24 27 16 38 40 9 26 27 20 36 46 13 9 16 8 29 17

Statistiken för doktorander, postdoktorer och lärare avser utbyten som omfattar minst en månad.
Freemovers är ej redovisade i denna tabell.
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programmen inom EU dominerar kraftfullt. Sammantaget 
under perioden 2006/07–2008/09 utgjorde andelen inre-
sande inom EU-program 86 % medan andelen utresande 
inom EU-program uppgick till 67 %. Det framgår också av 
sammanställningen att andelen inresande kvinnor under 
perioden är mindre än andelen män. En orsak till detta är att 
studentutbytet är störst inom Tekniska högskolan där andelen 
män traditionellt är större än andelen kvinnor. 

Bland utresande studenter var andelen kvinnor under 
perioden något större än andelen män men en förskjutning 
ägde samtidigt rum under perioden som innebar att andelen 
män bland utresande var större än andelen utresande kvinnor 
läsåret 2008/09. Fördelningen kvinnor-män bland utresande 
studenter har under perioden framförallt förändrats inom den 
Filosofiska fakulteten.

Den internationella rörligheten till och från EU-länder sker 
huvudsakligen inom utbytesprogrammet Erasmus. Därtill 
tillkommer studentmobilitet inom Comenius-programmet 

för lärarstudenter och programmen för samarbete mellan 
EU och tredje land. 

Mellan läsåren 2007/08 och 2008/09 ökade antalet avtal 
med universitet utanför Europa, något som medförde att mo-
biliteten till viss del ändrades från studiedestinationer inom 
Europa till utanför Europa. Tilläggas kan att även program-
men för samarbete mellan EU och tredje land har bidragit 
till denna utveckling genom att möjliggöra samarbetsprojekt 
– och därmed studentmobilitet – till länder som Australien 
och USA, vilka är populära destinationer för utlandsstudier 
bland studenterna. 

Antalet registrerade (de flesta s k freemovers) till universi-
tetets internationella master- och magisterprogram har ökat 
kraftigt mellan verksamhetsåren 2008 och 2009, från 464 
till 805 registrerade studenter. 

En satsning på förbättrad webbinformation och motta-
gande av studenter har säkerligen bidragit till ökningen av 
såväl utbytesstudenter som masterstudenter. Internationella 

TAB 6.2 STUDENTUTBYTE INOM EU-PROGRAM OCH ÖVRIGA PROGRAM OCH AVTAL 2006/2007–2008/2009

EU-PROGRAM ÖVRIGA PROGRAM OCH AVTAL

2006/2007 2006/2007

Inresande Utresande Inresande Utresande
Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot

Verksamhetsområde
Filosofiska fakulteten 123 94 217 99 46 145 25 14 39 39 14 53
Utbildningsvetenskap 19 6 25 7 2 9 0 0 0 4 0 4
Hälsouniversitetet 16 5 21 9 9 18 5 5 10 16 3 19
Tekniska högskolan 101 313 414 36 86 122 16 46 62 14 36 50
Totalt LiU 259 418 677 151 143 294 46 65 111 73 53 126
 

2007/2008 2007/2008

Inresande Utresande Inresande Utresande
Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot

Verksamhetsområde

Filosofiska fakulteten 108 64 172 91 48 139 26 27 53 41 13 54
Utbildningsvetenskap 20 17 37 16 7 23 1 1 2 1 0 1
Hälsouniversitetet 20 2 22 18 10 28 8 1 9 25 8 33
Tekniska högskolan 105 389 494 30 74 104 12 36 48 22 47 69
Totalt LiU 253 472 725 155 139 294 47 65 112 89 68 157
 

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
 

2006/2007–2008/2009 2006/2007–2008/2009

Inresande Utresande Inresande Utresande

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

Verksamhetsområde
Filosofiska fakulteten 346 255 601 260 151 411 74 54 128 103 50 153 
Utbildningsvetenskap 75 31 106 39 12 51 3 1 4 8 4 12 
Hälsouniversitetet 58 15 73 38 30 68 19 11 30 61 12 73 
Tekniska högskolan 328 1 118 1 446 99 223 322 56 138 194 44 135 179 
Totalt 2006/2007–2008/2009 807 1 419 2 226 436 416 852 152 204 356 216 201 417 

Freemovers är ej redovisade i denna tabell.
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alumner har också spridit positiv information om LiU, vilket 
kan ha bidragit till det ökande antalet inkommande studen-
ter. Därför har LiU har under de två senaste åren tagit fram 
riktlinjer samt förbättrat informationsinsatserna med syftet 
att öka mobiliteten inom Erasmus-programmet.

3. LiUs bidrag till målen i den nationella 
strategin för internationalisering

• Sverige skall vara ett attraktivt studieland för utländska 
studenter.
Linköpings universitet har aktivt arbetat med att attrahera 
fler internationella studenter. Detta har skett inom ramen 
för utbytesprogram, men också beträffande rekryteringen 
av freemovers. 

Ett led i detta arbete har varit att stärka det utbildningsutbud 
som erbjuds på engelska. Tekniska högskolan har förstärkt 
utbudet av kurser på engelska på grundläggande nivå. Likaså 
har Utbildningsvetenskap och Filosofiska fakulteten arbetat 
aktivt med att stärka kurserna på engelska för inresande in-
ternationella studenter. Hos Utbildningsvetenskap har ett ett 
arbete resulterat i en ökning av antalet inresande utbytes- och 
freemover studenter. Hälsouniversitetet ger genom väl sam-
mansatta kurspaket de inresande studenterna en fungerande 
helhetslösning för sin studietid vid LiU. 

Konkurrenskraften i utbildningarna stärks också av Bo-
logna-anpassningen som ägt rum sedan 2006. Den bidrar 
till transparens i ett internationellt perspektiv vad gäller kurs-
planer och utbildningskvalitet, och erbjuder ett gott underlag 
i dialogen om utbytet med partneruniversiteten. 

Inom arbetet med rekryteringen av studenter är en för-
stärkt och samlad informationsspridning genom internet en 
avgörande faktor. Samtliga LiUs fakulteter har arbetat aktivt 
för att förbättra informationen till både presumtiva interna-
tionella studenter och till de inresande studenter som redan 
valt Sverige och LiU som studiedestination.

En profilering av LiUs varumärke och dess utbildningsut-
bud sker också genom deltagande i mässor för såväl potentiella 
som befintliga partneruniversitet som rekrytering av studenter 
till universitetets engelskspråkiga program. Även ett mer aktivt 
deltagande i olika nätverk (en del i att stärka LiUs institutionella 
relationer) har varit en strategi för att på sikt rekrytera fler 
inresande studenter. Utbildningsvetenskap har påvisat detta 
genom nätverkssamarbeten, bland annat European Teacher 
Education Network. Hälsouniversitetet i sin tur har stärkt de 
institutionella relationerna till särskilt utvalda partneruniver-
sitet genom att fokusera sina utbyten till Erasmus-samarbeten 
samt utbytesprogrammet Linnaeus-Palme, men även genom 
att välja partners som har möjlighet att matcha den problem-
baserade lärandemodellen och som dessutom har möjlighet 
att samarbeta med flera av fakultetens utbildningsprogram. 
Detta gör samarbetsuniversiteten färre till antalet men stärker 
de relationer som existerar. 

Utbudet av master- och magisterprogram vid universitetet 
har ökat kraftigt sedan 2006. Under 2009 har arbetet för 
att kvalitetssäkra utbildningen – snarare än att öka antalet 
program – intensifierats. Ett tecken på väl kvalitetssäkrade 

masterprogram kan även anses vara att programmet »Inter-
continental Masters in Adult Learning and Global Change« 
inom Utbildningsvetenskap har belönats med Curriculum Deve-
lopment Award av The Commission of Professors of Adult Education 
of the American Association for Adult and Continuing Education.

• De högskoleutbildade skall vara attraktiva på arbets-
marknaden nationellt och internationellt.
Flera av Linköpings universitets utbildningar har i under-
sökningar visat sig vara attraktiva i ett nationellt perspektiv. 
Motsvarande undersökning finns inte internationellt men LiUs 
alumnidatabas visar att före detta studenter med examen från 
LiU finns i många länder.

Filosofiska fakulteten anger att masterstudenter i stor 
utsträckning rekryteras dels som doktorander, men även fort-
sätter som lärare inom de ämnen de studerat vid LiU – detta 
gäller inte minst för studenterna vid Erasmus Mundus-pro-
grammen. Studenter från Linköpings universitet är attraktiva 
på arbetsmarknaden, så också lärarstudenter. Skolledare från 
LiUs upptagningsområde bekräftar att de ser positivt på att 
anställa nyutexaminerade lärare med internationell erfaren-
het. Inresande studenter har mottagits positivt i regionens 
skolor då man sett att främst holländska studenter hanterar 
den verksamhetsförlagda utbildningen mycket bra.

Tekniska högskolan framhåller att samläsningen med 
svenska studenter som sker vid civilingenjörsprogrammen 
ökar den kulturella integrationen, vilket är en fördel när 
såväl de svenska som utländska studenterna kommer ut på 
arbetsmarknaden. Dessutom finns två civilingenjörsprogram 
med internationell inriktning där studier utomlands under 
ett år är obligatoriskt. I ingenjörsprogrammens mål ingår att 
förbereda studenterna för en yrkeskarriär såväl nationellt som 
internationellt. Tekniska högskolan använder CDIO-metoden 
(Conceive, Design, Implement and Operate) för att systema-
tiskt arbeta med innehållet i programmen och säkerställa att 
målen uppfylls.

• Universitet och högskolor skall bedriva ett aktivt interna-
tionaliseringsarbete i syfte att främja utbildningens kva-
litet och förståelsen för andra länder och internationella 
förhållanden.

Internationaliseringsarbetet skall ingå i lärosätenas reguljära kvalitets- 
och utvecklingsarbete

Samtliga universitetets fakulteter arbetar aktivt med att göra de 
internationella frågorna, inkluderande kvalitet och utveckling, 
till en del av den reguljära verksamheten. 

Filosofiska fakulteten har för varje institution utsett en in-
ternationell koordinator med uppdrag att samordna planering, 
genomförande, uppföljning och utveckling av internationali-
sering. Filosofiska fakulteten följer upp sitt internationalise-
ringsarbete genom Nämnden för internationaliseringsfrågor, 
där dessa koordinatorer finns representerade. Nämnden 
rapporterar verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för 
fakultetsstyrelsen. Fakulteten beslutar om en verksamhetsplan 
för internationaliseringsarbetet var tredje år. Alla program 
rapporterar årligen till fakultetsstyrelsen om sin verksamhet, 
inklusive internationalisering.
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Inom det utbildningsvetenskapliga området finns inter-
nationalisering med i grundutbildnings- och internationa-
liseringsnämndernas uppdrag. Även i s k inriktningsmöten 
med ämnesföreträdare tas frågor om internationalisering upp. 
Exempelvis tas frågor rörande mobilitet och internationalise-
ring av kurslitteraturen upp. Utbildningsvetenskap lyfter upp 
sociala aspekter som integrationen av svenska och utländska 
studenter som en viktig kvalitetshöjande faktor. Gästlärare 
från partnerlärosäten deltar i den reguljära undervisningen 
och bidrar på så sätt till en breddning av perspektiven. De 
inresande lärarna deltar även i det utvecklingsarbete som 
sker vid fakulteten.

Vid Hälsouniversitetet behandlas internationaliseringsfrå-
gor i grundutbildningsnämnden och Internationella kommit-
tén som arbetar med implementering av den Internationella 
strategin för fakulteten. 

Tekniska högskolan har sedan 2006 genomfört organi-
satoriska förändringar vad gäller ansvar för utbildningspro-
grammen och det är programnämnderna som har som sin 
främsta uppgift att ansvara för utbildningsprogrammen. 
Beslut har tagits att programnämnderna även skall ansvara för 
internationaliseringsarbetet inom nämndens område enligt 
fakultetsstyrelsens riktlinjer.

Den internationella dimensionen i utbildningarna skall stärkas

LiU arbetar aktivt med att stärka den internationella dimen-
sionen i utbildning och forskning. 

Den internationella dimensionen stöds genom kurser i 
interkulturell kommunikation och främmande språk. Detta 
gäller speciellt i de internationella varianterna av civilingen-
jörsutbildningarna i Industriell ekonomi och Teknisk fysik 
och elektroteknik, vars inarbetade inriktningar mot tyska, 
franska, spanska och japanska nyligen utökats med en kine-
sisk variant. Studenterna på dessa utbildningar tillbringar ett 
obligatoriskt tredje år på ett utländskt universitet. Tekniska 
högskolan deltar i flera internationella utbildningsprogram 
med partnerlärosäten i flera europeiska länder. 

Den internationella dimensionen beaktas på flera olika sätt 
inom utbildning och forskning vid Filosofiska fakulteten. Det 
innebär att nya kurser och program utvecklas, dels på engelska, 
dels med tydlig internationell och komparativ prägel. Kurser 
och hela program med engelska som undervisningsspråk ges 
på såväl grundläggande som på avancerad nivå samt inom 
utbildningen på forskarnivå. Utländska gästföreläsare används 
frekvent på alla utbildningsnivåer. 

Ett annat sätt att stärka den internationella dimensionen 
är att i utbildningar integrera en termin som förläggs utom-
lands, ofta i samarbete med internationella partners. Exempel 
på detta är den Internationella ekonomutbildningen och det 
Affärsjuridiska programmet. Samarbetet med internationella 
partners bidrar också till ökad lärarmobilitet och ökad möjlig-
het att engagera utländska lärare. Inom utbildningar där man 
saknar en integrerad utlandstermin stöttas studenter att åka 
utomlands genom att utbildningarna anger när i utbildningen 
det kan vara lämpligt att förlägga en termins studier i annat 
land. En generös inställning till att tillgodoräkna sig utlands-
studier är en viktig förutsättning för ökad studentmobilitet. 
Ett komplement till erbjudandet om utlandsstudier är att ge 

studenter möjlighet till att förlägga den verksamhetsförlagda 
utbildningen (VFU) utomlands. Ytterligare ett viktigt moment i 
den internationella dimensionen är möjligheten att genomföra 
fältstudier utomlands. Det sker inom exempelvis Miljövetarpro-
grammet och PA-programmet. Här utgör de olika stipendier, 
som till exempel det Sida-finansierade stipendiet för Minor 
Field Studies (MFS) ett viktigt stöd och en viktig stimulans.

I Grundutbildningsnämnden för utbildningsvetenskap 
görs nu en översyn av kurslitteratur på andra språk och inför 
arbetet med Ny Hållbar Lärarutbildning (HUT) har en sär-
skild arbetsgrupp tillsatts för att bevaka det internationella 
perspektivet i utbildningen. 

Fältmentorer kontrakterade till Lärarprogrammet har 
våren 2009 startat en internationell grupp med syfte att 
bättre samordna fältskolornas internationella aktiviteter med 
lärarutbildningens samt att i sina kontakter med lärarstudenter 
ytterligare uppmuntra till utbytesstudier.

Inom Lärarprogrammet har också f lera inriktningar 
stärkt den internationella dimensionen. Det finns möjlighet 
att fördjupa sig i internationella förhållanden i det avslutande 
examensarbetet. Språkinriktningarna har utvecklat sina ut-
landsförlagda moment och en stor del av studenterna väljer nu 
att förlägga en längre tid i framförallt Frankrike och Spanien 
som Erasmus-studenter. 

På forskarutbildningsnivå har doktorandutbyte inom 
Adult Learning skett i samarbete med Macquarie University, 
Australien inom s k co-tutelle avtal. Detta innebär att dokto-
randen följer kurser och handledning vid båda lärosätena och 
försvarar sin avhandling vid båda lärosätena. Tre doktorander 
har antagits varav en har disputerat. 

Hälsouniversitetet arbetar bland annat med att stärka sina 
relationer till befintliga partneruniversitet och fokuserar sin 
internationaliseringsverksamhet till Erasmus- och Linnaeus-
Palme-programmet. Likaså arbetar man med ett kvalitativt 
urval av partners som har samma PBL-baserade lärandemo-
dell som Hälsouniversitetet och på så sätt är kompatibla med 
den utbildningsstruktur som erbjuds på hemmaplan, vilket i 
sin tur möjliggör en kvalitativ utbytesperiod för studenterna 
i utlandet. Som ett led att öka kvaliteten i de internationella 
inslagen inom utbildningarna arbetar Hälsouniversitetet 
även med att integrera svenska och internationella studenter, 
eftersom samläsning skapar ett större utbyte av erfarenheter 
och lärandet fördjupas ytterligare.

De tekniska utbildningarna har traditionellt förberett 
studenterna för en internationell yrkeskarriär. Stora delar 
av utbildningen har alltid genomförts med utländsk, främst 
engelskspråkig litteratur och en stor andel utländska lärare 
och forskare säkerställer att studenterna regelmässigt möter 
lärare med internationell bakgrund.

För kommentarer kring lärarmobilitet, se punkt 1, LiUs interna-
tionaliseringsarbete, mål 4: LiU skall reducera organisatoriska 
och ekonomiska hinder för lärares utlandsvistelser.

• Hinder för internationaliseringen skall undanröjas såväl 
nationellt som internationellt.
Sedan 2006 har LiU gjort en kartläggning bland lärare och 
studenter kring hinder för mobilitet. 2006 genomfördes även 
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en enkät till alla sistaårsstudenter kring varför de har valt att 
åka på utlandsstudier alternativt varför de valt bort en mobili-
tetsperiod under sin vistelse vid LiU. Den sistnämnda enkäten 
kommer inom kort att upprepas för att följa upp huruvida de 
åtgärder som vidtogs som resultat av undersökningen har gett 
effekt. 2007 genomfördes även en enkät till all undervisande 
personal kring deras internationella kontakter och kring vilka 
hinder de upplever inför deltagande i internationalisering. 
Främst kartlades hinder för deltagande i mobilitet men även 
hinder för att erbjuda undervisning på engelska. Utifrån 
dessa resultat har olika åtgärder vidtagits, som att anordna 
vidareutbildning för lärare som upplever att deras kunskaper 
för att undervisa på engelska inte är tillräckliga. 

Beträffande hinder för internationalisering relaterade till 
nationella bestämmelser har LiU varit en aktiv och drivande 
aktör inom projektet Study Destination Sweden. Inom projektet 
sker arbete med marknadsföring av Sverige som studiedesti-
nation men det finns även en arbetsgrupp som arbetar med 
frågor kring samarbete mellan myndigheter, särskilt vad gäller 
masterstudenter från länder utanför EU/EES-området. Denna 
grupp har som uppdrag att kommunicera exempelvis med 
Migrationsverket och Skatteverket kring frågor om visum 
och uppehållstillstånd, ID-kort och regler för arbetstillstånd. 

Erasmus-programmets krav på studieperioder om minst 
tre månader passar lärarstudenter mindre bra på grund av 
utbildningarnas komplexa struktur. Detta är något som 
diskuterats i både Internationella Programkontorets satsning 
lärarlyftet, i Lärarutbildningskonventet samt i referensgrup-
pen för Erasmus och Erasmus-ansvarigmöten. Dock ligger 
inte beslutsrätten i denna fråga inom Sverige, vilket gör att 
påverkansmöjligheterna för att få en förändring är begränsade.

Vid LiU har frågan om tillgodoräknande som hinder för 
mobilitet aktivt adresserats hos SAINT. Fakulteterna har av 
SAINT fått i uppdrag att se över vari problem med tillgodo-
räknanden av utlandsstudier ligger och redovisa vilka åtgärder 
som vidtas för att bearbeta dessa hinder. Som exempel kan 
nämnas att Utbildningsvetenskap har sett över rutiner för 
tillgodoräknande av utlandsstudier och verksamhetsförlagd 
utbildning. Särskilda kursplaner för utlandsstudier finns 
numera i franska och spanska för att underlätta tillgodoräk-
nanden och skapa flexibilitet för studenterna. Detta har fung-
erat bra och är en modell som prövas inom andra områden. 
Hälsouniversitetet har tagit ett strukturellt grepp om frågan 
och numera definieras färdiga utbytbara kurspaket redan vid 
tecknandet av Erasmus-avtal med partneruniversitet, vilket 
gör tillgodoräknandet enklare och säkrare för både studenter 
och terminsansvariga. 

• Uppföljningen av högskolans internationella verksamhet 
skall utvecklas och förbättras.
LiU antog under 2006 en internationell strategi för perioden 
2006–2011 (se ovan). Denna strategi innehåller såväl mer 
övergripande mål för LiUs internationella verksamhet som 
mer specifikt uttryckta och mätbara delmål. Uppdraget för 
att följa upp denna strategi ligger hos SAINT med ansvar 
för internationalisering/grundutbildning eller motsvarande. 
Målen för varje fakultet följs upp årligen i relation till strategin. 

Utöver den universitetsgemensamma strategin har alla 

fakulteter en egen verksamhetsplan som relaterar till den 
övergripande strategin. Fakulteterna väljer ut olika områden 
som passar verksamheten bäst och utifrån detta skapar de sina 
egna mål och planer för sin internationaliseringsverksamhet. 
Dessa mål följs upp i de interna strukturer som respektive 
fakultet har för uppföljning av verksamheten.

Den centrala enheten för internationalisering följer upp 
sitt uppdrag och sina mål halvårsvis. Vad gäller arbetet med 
informationsspridning och olika satsningar sker en uppfölj-
ning i tät dialog med studenter och lärare genom enkäter. På 
fakultetsnivå kan nämnas att Tekniska högskolan genomför 
intervjuer med inresande studenter i syfte att följa upp deras 
vistelse vid LiU och fånga upp eventuella problem de inresande 
upplever under sin tid i Sverige. 

Uppföljningen av den internationella verksamheten har 
även adresserats ovan under LiUs eget mål att utveckla STARS 
som instrument för uppföljning av mobilitetens kvalitet, både 
vad gäller studenter och lärare.

Införande av studieavgifter för studenter 
utanför EES-området – konsekvenser för LiU
Från och med antagningen av freemovers till hösten 2009 
har uppgifter förts in i LADOK om studenternas utbildnings-
bakgrund. Detta gör att det numera går att få fram uppgifter 
om från vilket universitet studenten har sin grundexamen. 
Tidigare har denna bedömning fått grundas på uppskattningar.

Av totalt 591 för första gången registrerade studenter (fre-
emovers) på engelskspråkiga masterprogram höstterminen 
2009 var 586 studenter från länder utanför EES-området, 
vilket motsvarar drygt 290 helårsstudenter. Eftersom de 
engelskspråkiga masterprogrammen omfattar fyra terminers 
heltidsstudier och uppgifter om utbildningsbakgrund bara 
föreligger för de studenter som antogs till höstterminen 2009 
måste en uppskattning göras av hur många helårsstudenter (i 
form av freemovers) som totalt finns på utbildningarna. Efter-
som studentantalet varit relativt oförändrat under de senaste 
åren är det rimligt att anta att det totala antalet freemovers 
2009 uppgått till ca 1 100 helårsstudenter.

Knappt en tredjedel av dessa (30 %) läser kurser inom det 
humanistisk/samhällsvetenskapliga området medan resten 
läser inom tekniskt/naturvetenskapligt område. 

Den genomsnittliga intäkten per student (summan av 
ersättningen för en helårsstudent och ersättningen för en 
helårsprestation) där hänsyn tagits till kursernas fördelning 
på bildningsområden är ca 68 tkr. Detta innebär att studenter 
från länder utanför EES-området under 2009 genererade en 
intäkt till universitetet om ca 75 mkr.

Vid ett införande av studieavgifter för studenter utanför 
EES-området kommer sannolikt en stor del av antalet freemo-
vers från dessa länder att falla bort. Hur stort detta bortfall blir 
beror bland annat på hur ett stipendiesystem fås att fungera 
och hur stort det framtida bilaterala utbudet för studenter 
från universitet i länder utanför EES-området kommer att bli.
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7. Jämställdhet

Inledning
Jämställdhet är en del av området »lika villkor« och omfattar 
såväl anställda och studenter som själva verksamheten. För att 
nå målet lika villkor arbetar LiU med jämställdhet och genus, 
etnisk och religiös mångfald, tillgänglighet och delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning, sexuellt likaberättigande 
samt för likvärdig behandling oavsett ålder eller könsöverskri-
dande identitet/uttryck. Arbetet gäller även övrig kränkande 
särbehandling exempelvis på grund av social bakgrund. Det 
förebyggande arbetet sker både centralt och på institutioner och 
andra enheter. Vid LiU finns en strategigrupp för lika villkor 
och fyra resursgrupper, varav en för jämställdhet. 

I detta kapitel redovisas arbetet med jämställdhet och 
genusperspektivet särskilt medan universitetets övriga arbete 
vad gäller lika villkor behandlas i kapitel 8, Personal.

1. I utbildningen
UPPDRAG: Universitetet skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits 
för att åstadkomma en jämnare könsfördelning i utbildningar med 
ojämn könsfördelning, såsom tekniska utbildningar och lärar- och 
vårdutbildningar och vilket resultatet blivit. Motsvarande uppgifter 
skall även redovisas för utbildning på forskarnivå. LiU skall också 
rapportera, där så är relevant, vilka jämställdhetsaspekter som 
beaktats i utbildningen.

Åtgärder för jämnare könsfördelning
Arbetet med att integrera genusperspektiv i grundutbildningen 
har pågått vid LiU i flera år. Sedan 2005 finns genuslektorer på 
varje fakultet, som inom ramen för ca 25 % av sin anställning 
långsiktigt arbetar för att öka medvetenheten och kunskapen 
om genusperspektiv i grundutbildningen. I uppdraget ingår 
att utveckla pedagogiska modeller för bestående arbete med 
jämställdhets- och genusaspekter.

Genuslektorerna arbetar dels för sin egen fakultet, dels 
genomför de vissa gemensamma aktiviteter. De är aktiva även 
på nationell nivå och internationellt. Bland annat presenterades 
genuslektorernas arbete på den internationella konferensen 
»The 6th European Conference on Gender Equality in Higher 
Education«, i Stockholm i augusti 2009 samt vid Nordiska 
Sommar-Universitetet i Norge »Jämställdhet i välfärdsstaten 
– En utvärdering av genusintegrering på universitetet«.

Grundutbildningen
Några åtgärder för att få en jämnare könsfördelning i grund-
utbildningen presenteras nedan. Av tabell 7.1 framgår för-

delningen kvinnor-män bland helårsstudenter vid LiU åren 
2007–2009. 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 
är könsfördelningen något mer ojämn än för Linköpings 
universitet som helhet. Fördelningen varierar mellan olika 
program och huvudområden. Det finns därför skäl att fortsätta 
det medvetna arbetet på program och kurser för att skapa 
en, mer långsiktigt, jämnare könsfördelning. Här arbetar 
fakulteten aktivt med såväl den grafiska designen på olika 
informationsmaterial, som med pedagogiska åtgärder inom 
utbildningarna. I den grafiska designen skall bilder bland an-
nats spegla en ur könsynpunkt mixad verksamhet, eller när så 
krävs, lyfta fram män respektive kvinnor i vissa utbildningar, 
som exempelvis Socionomprogrammet. När det gäller olika 
pedagogiska åtgärder kan det handla om allt från att ha både 
män och kvinnor som lärare – till att skapa grupper som är 
sammansatta på ett sådant sätt att man i lärprocessen kan 
spegla såväl kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och 
värderingar. Genuslektors arbete är mycket viktigt i detta 
sammanhang. Det handlar om både generella insatser och 
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FIG 7.1: Andel kvinnor och män av antalet helårsstudenter, totalt 
och per verksamhetsområde 2000–2009.
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mer program/kursspecifika insatser.
I regi av fakultetens genuslektor har under innevarande 

år genomförts utbildningsdagar med särskilt fokus på ge-
nusintegrering med både avdelningen för informatik och 
avdelningen för rättsfilosofi.

I den stora NSI-studien (Nöjd student-index) som genom-
fördes inom LiU under 2008 framkom det att kvinnliga ut-
ländska studerande var mer missnöjda än utländska manliga 
studerande. Detta förhållande följs nu upp med en riktad studie 
under 2010 till den gruppen kvinnor, vilket framstår som ett 
viktigt inslag i ett långsiktigt jämställdhetsarbete.

UTBILDNINGSVETENSKAP. Under 2009 uppmärksammades Ut-
bildningsvetenskap av en särskild arbetsgrupp inom Högsko-
leverket om att lärarprogrammet i Linköping haft högst andel 
manliga sökande i hela landet (32 %). Diskussioner har förts 
med representanter för HSV om hur man mer allmänt kan 
höja andelen män i lärarutbildningen. Utbildningsvetenskap 
redogjorde för tidigare rekryteringssatsningar och lade fram 
teorier om varför lärarprogrammet i Linköping har så hög 
andel manliga sökande jämfört med andra lärosäten.

Inom ramen för ett större arbete med jämställdhet och 
genusfrågor inom lärarprogrammet görs en satsning på att 
hålla kvar männen vid lärarutbildningen. Inom vissa av lärar-
programmets inriktningar finns en tydlig dominans av kvin-
nor medan andra har övervägande manliga studenter. Under 
2009 har inriktningarna/ämnena erbjudits samarbete med 
genuslektorn i syfte att öka jämställdheten och flera kontakter 
har etablerats under året.

I regi av verksamhetsområdets genuslektor har flera olika 
aktiviteter genomförts tillsammans med inriktningsansva-
riga för lärarprogrammet och folkhögskollärarprogrammet. 
Genuslektorn har medverkat vid uppföljning av utvecklingsar-
bete angående genus- och jämställdhetsfrågor inom det sam-
manslagna lärarprogrammet. Nätverksbyggande är en viktig 
verksamhet, och sådant har skett med jämställdhetsaktörer 
inom utbildningsvetenskap vid Stockholms, Göteborgs och 
Uppsala universitet samt i samarbete med genuspedagoger i 
Linköpings kommun, bland annat inom ett Skolverksprojekt.

HÄLSOUNIVERSITETET. Inom Hälsouniversitetet dominerar 
andelen kvinnor på alla utbildningsprogram utom ett. Lä-

karprogrammet hade 2009 en jämn könsfördelning med 
49 % registrerade män och 51 % kvinnor. På arbetsterapeut-, 
sjukgymnast- och sjuksköterskeprogrammen var det 85 % 
kvinnor av totala antalet registrerade studenter.

Hälsouniversitetet har under 2009 fokuserat på att infor-
mera om och presentera utbildningsprogrammen på ett sätt 
som skall väcka intresse bland såväl män som kvinnor. Tryckt 
informationsmaterial skall vara könsneutralt beträffande såväl 
texter som bilder. Det är särskilt viktigt med manliga förebilder 
på utbildningsprogram med få manliga studenter. Inte bara 
i samband med rekyteringsinformationen utan också som 
faddrar under inledningen av studierna, i syfte att förebygga 
risken att de manliga studenterna avbryter sina studier. Det 
måste också finnas förebilder inom vården och inte minst inom 
den verksamhetsförlagda delen av utbildningarna. Något som 
huvudmännen för vård har ansvar för och som universitetet 
har svårt att påverka.

Under 2009 har genuslektorerna inom grundutbild-
ningen haft fokus på produktion av undervisningsmaterial, 
dokumentation och spridning av genuslektorernas arbete. 
Genuslektorerna har medverkat vid bildandet av ett nätverk 
med inriktning på genusintegrering på medicinska fakulte-
ter. I nätverket finns representanter från Umeå och Uppsala 
universitet samt Karolinska institutet.

Vidare har genuslektorerna genomfört en kartläggning 
bland HUs lärare. Denna kartläggning har resulterat i en 
antologi om kön och genusperspektiv i vårdutbildningar. 
Antologin som vänder sig till lärare och studenter kommer 
att ges ut på Studentlitteratur hösten 2010. Kartläggningen 
kommer också att följas upp med en utbildningsdag för HUs 
lärare med fokus på genusmedicin.

Varje år svarar studierektorer eller motsvarande på samt-
liga program på frågorna: I vilken utsträckning beaktas 
genusperspektivet i kursplaner, undervisning, litteraturlistor, 
examinationer, evalueringar? Man kan notera att 2009 fick 
genusperspektivet ett större genomslag i examinationen än 
föregående år. Skillnader finns dock mellan programmen, där 
vissa program kommit mycket längre i sin genusintegrerings-
process än andra. Till exempel har arbetsterapeutprogrammet 
och sjuksköterskeprogrammet i Norrköping utvecklat egna 
styrdokument med progression över alla terminer.

TAB 7.1 ANDEL KVINNOR OCH MÄN AV ANTALET HELÅRSSTUDENTER INOM GRUNDUTBILDNINGEN 2007–2009

2007 2008 2009
Kv % Män % Totalt Kv % Män % Totalt Kv % Män % Totalt

 

Filosofiska fakulteten 61 39 6 073 62 38 6 038 61 39 6 238
Utbildningsvetenskap 73 27 2 635 74 26 2 603 75 25 2 459
Hälsouniversitetet 74 26 2 384 74 26 2 396 73 27 2 459

varav Läkarutbildning 53 47 708 52 48 719 51 49 732
Vårdutbildning1 84 16 1 246 84 16 1 213 85 15 1 257

Tekniska högskolan 25 75 5 984 26 74 6 094 26 74 6 654
varav Civilingenjörsutbildning 22 78 3 578 22 78 3 533 22 78 3 592

Högskoleingenjörsutbildning 19 81 503 21 79 519 18 82 586
Matematisk-naturvetenskaplig utb. 44 56 512 45 55 462 43 57 379

Totalt LiU2 52 48 17 077 53 47 17 131 51 49 17 811

1. Avser sjuksköterskeutbildning, sjukgymnastutbildning och arbetsterapeututbildning.
2. Inklusive utbildning med särskild statlig finansiering, men exklusive uppdragsutbildning.
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TEKNISKA HÖGSKOLAN. Totalt utgörs 26 % av de studerande vid 
Tekniska högskolan av kvinnor även 2009. Andelen kvinnor 
på högskoleingenjörsutbildningen minskar återigen 2009 
efter en liten återhämtning 2008, medan den på civilingen-
jörsutbildningen är stabil, dock på en relativt låg nivå. År 2009 
var den 22 % på civilingenjörsutbildningen (22 % 2008) och 
18 % (21 % 2008) på högskoleingenjörsutbildningen. På de 
matematisk-naturvetenskapliga utbildningarna var motsva-
rande andel 43 % (45 % 2008).

Tekniska högskolan har under 2009 fortsatt sitt långsiktiga 
arbete för att främja rekrytering av kvinnliga studenter. Inom 
projektet Quintek togs till exempel 120 kvinnliga gymna-
sieelever i årskurs 2 och 3 på NV- och T-program i regionen 
emot för att under tre dagar få se hur det är att studera på en 
teknisk högskola, få information om vad man kan arbeta med 
efter utbildningen och möta kvinnliga förebilder bland såväl 
ingenjörer som forskare.

I syfte att skapa nätverk mellan kvinnliga studerande på 
utbildningsprogrammen inom data- och elektroteknik på LiTH 
samt att redan tidigt i utbildningen visa på kvinnliga förebilder 
inom områdena bjöd de ansvariga programnämnderna in 
nyantagna kvinnliga studerande till ett introduktionsprogram 
under hösten 2009. Då diskuterades bland annat hur kvinnliga 
studerande kan samverka över programgränserna och vilka 
aktiviteter de särskilda tjejföreningar som finns inom sektio-
nerna bör satsa på för att möta de behov som finns. Kvinnliga 
alumner från programmen berättade också om sin tid som 
student på LiTH och sina erfarenheter från arbetslivet.

Genuslektorn vid Tekniska högskolan deltar i utveckling och 
utvärdering av ett simuleringsverktyg (prototyp) för visualise-
ring av innehåll och form för en webbaserad genusutbildning 
för kursassistenter. Alla genuslektorer ingår i utvecklingen av 
en Lika villkors-prototyp (och har även fått utvecklingsmedel 
för detta). Ett samarbete med universitetets Centrum för 
undervisning och lärandes (CUL) pågår.

Utbildning 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 
verksamhetsområde.

FILOSOFISKA FAKULTETEN. Filosofiska fakulteten betonar vikten 
av ett medvetet arbete inom området Lika villkor, vilket bland 
annat kommer till uttryck i frågor rörande jämställdhet och 
genus. Medvetandegörandet av genusperspektivets betydelse 
framhålls genom att fakultetens genuslektor medverkar vid 
introduktionsdagar för nya doktorander liksom i handledarut-
bildningen. Jämställdhetsfrågor är också ett prioriterat område 
i samband med de regelbundet återkommande doktoranden-
käterna. Som uppföljning av 2008 års doktorandenkät gjorde 
fakultetens genuslektor, på uppdrag av fakulteten, en studie 
av frågor rörande jämställdhet och särbehandling.

Inom fakultetens utbildning på forskarnivåvar var andelen 
kvinnor 60 % och andelen män 40 % under 2009. Tendensen 
under senare år har dock varit att andelen kvinnor ökat, och 
med tanke på att andelen kvinnor är i majoritet inom grund-
utbildningen följs utvecklingen noggrant så att åtgärder kan 
vidtas vid behov. 

UTBILDNINGSVETENSKAP. Utbildningen på forskarnivå inom 
området utbildningsvetenskap bedrivs i enlighet med universi-
tetets riktlinjer för lika villkor. Exempelvis har Institutionen för 
beteendevetenskap och lärande (IBL), beslutat att doktoranden 
skall ha minst en kvinnlig och en manlig handledare under 
utbildningen. 

HÄLSOUNIVERSITETET. Av de aktiva forskarstuderande år 2009 
var andelen kvinnor 62 % och andelen män 38 %. Könsfördel-
ningen kan synas tämligen jämn men varierar mellan olika 
ämnen med en dominans av män inom till exempel kirurgi 
och en dominans av kvinnor inom omvårdnad.

Inom forskarskolan Hälsa och samhälle har man vid rekry-
teringen av forskarstuderande aktivt strävat efter en jämnare 
könsfördelning. Erfarenheterna visar att forskarskolans for-
mella antagningssystem motverkar snedfördelning avseende 
genus samt social och etnisk bakgrund.

Delegationen för jämställdhet i högskolan har beviljat fors-
kare vid HU medel för att testa en modell för en kontinuerlig 
jämställdhets- och genusintegrering inom utbildningen på 
forskarnivå. Projektet innebär att tre forskarutbildningskurser 
utvecklas: Kurs I: Att problematisera genus i medicinsk utbild-
ning på forskarnivå; Kurs II: Genusordningen och ordets makt; 
Kurs III: Forskarhandledning: utbildning på tu man hand.

TAB 7.2 ANDEL KVINNOR OCH MÄN AV AKTIVA OCH NYANTAGNA FORSKARSTUDERANDE 2007–2009

Vetenskapsområde
2007 2008 2009

Kv % Män % Totalt Kv % Män % Totalt Kv % Män % Totalt
 

Aktiva forskarstuderande
Humanistisk-samhällsvetenskapligt 58 42 315 61 39 299 60 40 288
Medicinskt 62 38 450 60 40 425 62 38 423
Tekniskt 29 71 557 29 71 540 29 71 537
Totalt LiU 47 53 1 322 47 53 1 264 48 52 1 248

Nyantagna forskarstuderande
Humanistisk-samhällsvetenskapligt 53 47 38 73 27 45 65 35 48
Medicinskt 64 36 87 47 53 36 59 41 54
Tekniskt 34 66 85 35 65 97 27 73 101
Totalt LiU 50 50 210 47 53 178 44 56 203

Med nyantagna forskarstuderande avses summan av antagna till licentiat- respektive doktorsexamen.
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TEKNISKA HÖGSKOLAN. Andelen kvinnor bland Tekniska högsko-
lans forskarstuderande är 29 % och har ökat under de senaste 
20 åren. Sedan 1999 har antalet aktiva forskarstuderande 
minskat från 648 till 537 medan antalet kvinnor ökat från 122 
till 157 vilket innebär en ökning med 10 procentenheter. Vad 
som är en realistisk andel begränsas dock av förhållandet inom 
den behörighetsgivande grundutbildningen; huvuddelen av 
de forskarstuderande vid Tekniska högskolan kommer från 
civilingenjörsutbildningarna där andelen kvinnor är lägre 
än 22 % samt internationella masterstudenter inom tekniska 
utbildningar där andelen kvinnor också är låg. En hållbar 
utjämning av könsbalansen inom teknisk forskarutbildning 
är således bara möjlig genom att höja andelen kvinnor på 
dessa utbildningar. 

En viktig åtgärd för att förbättra situationen för kvinnliga 
doktorander är att öka antalet kvinnliga handledare; de kan 
dessutom vara förebilder och inspirationskällor både inom 
grundutbildning och utbildning på forskarnivå. Sedan några 
år tillbaka erbjuder därför Tekniska högskolan ett forsknings-
stöd under tre år till nyblivna kvinnliga docenter. Detta har 
inneburit en kraftig ökning både av antalet, och andel kvinnliga 
docenter. För närvarande är det sju kvinnliga docenter som 
uppbär detta stöd.

2. Personalen
UPPDRAG: Universitetet skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits 
för att få en jämnare könsfördelning vid rekrytering och befordran 
av lärare och vid rekryteringen av dekaner, prefekter, studierektorer 
eller motsvarande. Universitetet skall även redovisa vilka resultat 
som jämställdhetsarbetet lett till.

De personalrekryteringar som sker vid LiU på grund av genera-
tionsskiftet de närmaste åren kommer sannolikt att leda till en 
annan åldersstruktur och en jämnare könsfördelning, främst 
beträffande kärnkompetens (lärare, gästlärare, anställda som 

doktorand och assistenter med utbildningsbidrag).
Tendensen till en jämnare könsfördelning inom kärn-

kompetensen syns i figur 7.3, som visar utvecklingen över 
en nioårsperiod.

Åtgärder för jämnare könsfördelning
Som ett led i att öka andelen kvinnliga professorer har rektor i 
sitt beslut kring sökkommittéernas uppdrag särskilt lyft fram 
att kommittéerna skall anstränga sig för att finna kvinnliga 
kandidater.

Under 2009 har universitetet rekryterat och befordrat elva 
kvinnor (46 %) till anställning som professor. Det är den hög-
sta andelen rekryterade och befordrade kvinnliga professorer 
under ett år i universitetets historia (se tabell 7.3).

 Antalet rekryterade och befordrade professorer per veten-
skapsområde under 2005–2009 framgår av tabell 7.4. Under 
den tioårsperiod som det har varit möjligt att via befordran få 
anställning som professor respektive universitetslektor har 
157 universitetslektorer befordrats till professor (37 kvinnor 
(24 %) och 120 män) och 145 universitetsadjunkter befordrats 
till universitetslektor (73 kvinnor (50 %) och 72 män).

Av tabell 7.5 framgår motsvarande lokala mål för andel 
kvinnor och män bland nyrekryterade lektorer och forskar-
assistenter. Sammantaget för perioden 2005–2008 var den 
genomsnittliga andelen kvinnor ca 40 %. Denna tendens 
fortsätter även under 2009.

Under 2009 startade nätverket »Karriär i kubik – Kvalitet, 
Kompetens och Karriär (K3)«. Målet med nätverket är att skapa 
jämn könsfördelning bland LiUs professorer och på chefs- och 
ledarpositioner. Nätverket riktar sig främst till docenter, både 
kvinnor och män. Under året genomfördes två möten och 
nätverket har ca 30 medlemmar varav tio män.

Rekrytering av dekaner, prefekter och 
studierektorer
Inom ledningskompetens är andelen kvinnor 44 procent och 
andelen män 56 procent. Av universitetets fyra dekaner var 
under 2009 två kvinnor, och bland de sex prodekanerna var 
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FIG 7.2: Andel kvinnor och män av antalet aktiva forskarstuderande 
totalt och per verksamhetsområde 2000–2009.
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FIG 7.3: Andel kvinnor och män av antal anställda, inom kärnkom-
petens och stödkompetens och totalt 2001–2009.
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tre kvinnor. Av de 14 prefekterna var sex kvinnor. Av de 26 
proprefekterna var tolv kvinnor (46 %). Bland studierektorerna 
för grundutbildning var 28 % kvinnor och bland studierekto-
rer för utbildning på forskarnivå var andelen kvinnor 38 %.

För att hålla frågor om kvinnors ledarskap aktuellt deltar 
chefer vid LiU i SUHFs ledarskapsseminarium med fokus på 
kvinnliga akademiska ledare.

TAB 7.5 LOKALA MÅL FÖR ANDEL KVINNOR OCH MÄN AV NYREKRYTERADE UNIVERSITETSLEKTORER OCH FORSKARASSISTENTER

Hum-sam Medicinskt1 Tekniskt Totalt LiU

Kv Män
Andel

kv
Mål 

06–08 Kv Män
Andel

kv
Mål 

06–08 Kv Män
Andel

kv
Mål  

06–08 Kv Män
Andel

kv
 

2005
Universitetslektorer 15 10 60% 40% 8 1 89% 40% 1 7 13% 30% 24 18 57%
Forskarassistenter 3 2 60% 40% 3 2 60% 40% 1 6 14% 30% 7 10 41%

2006
Universitetslektorer 9 9 50% 40% 1 100% 40% 1 13 7% 30% 11 22 33%
Forskarassistenter 4 1 80% 40% 2 2 50% 40% 4 14 22% 30% 10 17 37%

2007
Universitetslektorer 4 7 36% 40% 40% 7 30% 4 14 22%
Forskarassistenter 5 1 83% 40% 4 5 44% 40% 3 10 23% 30% 12 16 43%

2008
Universitetslektorer 4 3 57% 40% 5 100% 40% 2 11 15% 30% 11 14 44%
Forskarassistenter 9 4 69% 40% 1 1 50% 40% 3 19 14% 30% 13 24 35%

Summerat 2005–2008
Universitetslektorer 32 29 52% 40% 14 1 93% 40% 4 38 10% 30% 50 68 42%
Forskarassistenter 21 8 72% 40% 10 10 50% 40% 11 49 18% 30% 42 67 39%

20092
Universitetslektorer 11 7 61% 2 5 29% 4 11 27% 17 23 43%
Forskarassistenter 6 5 55% 1 0% 4 12 25% 10 18 36%

1. Observera att en justering gjorts i målen för medicinskt vetenskapsområde inför 2006–2008.
2. För 2009 har inga specifika mål fastställts.

TAB 7.3 NATIONELLT MÅL FÖR ANDEL KVINNOR AV NYREKRYTERADE PROFESSORER

Antal rekryterade och befordrade professorer Andel kvinnor

 1998–2000 2001–2004 2005–2008 2009 1998–2000 2001–2004 2005–2008
Kv Män Kv Män Kv Män Kv Män Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall

 

19 75 21 89 16 62 11 13 17% 20% 26% 19% 27% 21%

För 2009 finns inga nationella mål uppsatta.

TAB 7.4 REKRYTERADE OCH BEFORDRADE PROFESSORER PER VETENSKAPSOMRÅDE 2005–2009

2005 2006 2007 2008 2009
Vetenskapsområde Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot
 

Hum-sam 1 8 9 2 2 4 1 3 4 0 4 4 2 4 6
Medicinskt 3 4 7 2 6 8 1 3 4 0 2 2 8 2 10
Tekniskt 2 8 10 1 3 4 3 10 13 0 9 9 1 7 8
Totalt LiU 6 20 26 5 11 16 5 16 21 0 15 15 11 13 24
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8. Personal

1. Uppgifter om universitetets personal
I december 2009 hade LiU 3 564 anställda, vilket omräknat 
motsvarar 3 284 heltidsekvivalenter, vilket är en ökning med 97 
personer och 113 heltidsekvivalenter jämfört med 2008. Efter ett 
antal år med personalminskningar (2004: 79 personer, 2005: 
58 personer, 2006: 20 personer och 2007: 29 personer ökade 
antalet anställda något under 2008 (13 personer) och LiU ser 
nu under 2009 en mer markant ökning.

Av de 3 564 medarbetarna hade 2 031 en tillsvidareanställ-
ning (1 093 kvinnor och 938 män) och 1 533 medarbetare hade 
en tidsbegränsad anställning (668 kvinnor och 865 män). I 
gruppen med tidsbegränsad anställning dominerar doktoran-
der, postdoktorer och forskarassistenter.

Kategorin kärnkompetens (lärare, gästlärare, annan under-
visande och forskande personal) har ökat med 97 heltidsekvi-
valenter sedan 2008. Ökningen är huvudsakligen att hänföra 
till att antalet doktorander och antalet forskningsassistenter 

ökat med 51 heltidsekvivalenter samt att antalet postdoktorer 
ökat med 29 heltidsekvivalenter. Kategorin stödkompetens 
(administrativ personal, teknisk personal, bibliotekspersonal 
och övriga) har totalt sett ökat något (+16 heltidsekvivalenter). 

Förutom löner till tillsvidareanställda och tidsbegränsat 
anställda betalade LiU under 2009 ut 36,9 mkr som arvoden 
till tillfälligt anställda och som timarvoden. (För 2008 var 
motsvarande belopp 32,7 mkr.)

Fördelning på kategori och 
verksamhetsområde
Universitetets personal utgörs till 63 % av kärnkompetens och 
till 37 % av stödkompetens. Ledningskompetens (personal 
med formellt personalansvar med uppgift att planera och leda 
universitetets verksamhet på olika nivåer, oberoende av om led-
ningsuppgifterna avser kärn- eller stödkompetens) utgör 2 %.

TAB 8.1 TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA 2007–2009 (heltidsekvivalenter)

2007 2008 2009
Kv Män Totalt Kv Män Totalt Kv Män Totalt

 

KÄRNKOMPETENS
Lärare
Professor, adj professor 53 260 313 53 262 315 58 259 318
Universitetslektor, adj universitetslektor 191 313 504 211 305 516 208 308 516
Universitetsadjunkt, adj universitetsadjunkt 166 145 311 157 137 294 153 132 285
Forskarassistent 53 70 123 53 71 124 57 72 128
Gästlärare 17 25 42 22 21 42 28 32 60

Annan undervisande och forskande personal
Postdoktorer 33 31 64 36 52 88 55 62 117
Doktorandanställda 279 325 604 274 285 559 277 325 602
Assistenter med utbildningsbidrag 11 5 16 7 4 11 4 4 8
Forskningsassistenter 8 7 15 16 10 26
Summa kärnkompetens 803 1 174 1 977 820 1 144 1 964 856 1 204 2 060

STÖDKOMPETENS
Teknisk och administrativ personal
Administrativ personal 540 112 652 559 122 681 553 127 680
Bibliotekspersonal 67 22 89 63 22 85 61 21 82
Teknisk personal 156 234 390 166 226 392 159 246 405
Övriga1 42 49 91 21 28 49 24 33 57

Summa stödkompetens 805 417 1 222 809 398  1 207 797 427 1 224

Totalt LiU 1 608 1 591 3 199 1 629 1 542 3 171 1 653 1 630 3 284
Varav ledningskompetens2 51 72 123 46 58 104 24 31 55

1. Under 2008 har ett antal befattningar omklassificerats. Därför har t ex gruppen Övriga minskat medan gruppen Administrativ personal ökats. En ny befattning Forskningsassistent har tillkommit.
2. Omklassificeringen i personalsystemet har medfört att färre befattningar från och med 2008 klassas som Ledningskompetens. Detta slår igenom statistiskt under 2009.
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Fördelning på kön och ålder 
Av det totala antalet helårsanställningar är 50 procent kvinnor 
och 50 procent män. I kategorin kärnkompetens är 42 procent 
kvinnor och 58 procent män. Bland professorerna är andelen 
kvinnor 17 procent. I kategorin stödkompetens är 65 procent 
kvinnor och 35 procent män. Inom ledningskompetens är 44 
procent kvinnor och 56 procent män (se tabell 8.1).

Drygt hälften av LiUs anställda ( 52 %) är 44 år eller yngre 
(se tabell 8.2). Gruppen 55 år eller äldre utgör 27 procent. 
Kategorin 34 år och yngre utgörs huvudsakligen av dokto-
rander, inklusive assistenter med utbildningsbidrag, medan 
ålderskategorin 55 år och äldre huvudsakligen utgörs av lärare.

Medelåldern för universitetets personal är 44 år. Medelål-
dern för kärnkompetens är 43 år (42 år för kvinnor och 43 år 
för män), för stödkompetens 46 år (47 år för kvinnor och 44 
år för män) och för ledningskompetens 56 år (56 år för kvin-
nor och 55 år för män).

Utbildningsbakgrund 
Personalens utbildningsbakgrund fördelar sig på följande sätt: 
doktorsexamen 36 procent, licentiatexamen 3 procent, akade-
misk grundexamen (2–6 år) 41 procent, annan eftergymnasial 

examen (inkl. folkhögskola) 2 procent, gymnasieexamen 14 
procent och grundskole-/realexamen 2 procent. Uppgift om 
utbildningsnivå saknas för 35 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 2006–2009 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 409 personer (en minskning med 130 personer 
jämfört med 2008) slutat sin anställning vid LiU. Av dessa 
slutade 238 på grund av att deras tidsbegränsade anställning 
upphörde. 14 personer lämnade universitetet för en privat 
anställning. 20 personer lämnade LiU för en anställning vid 
annat universitet eller högskola och 13 personer för en annan 
statlig anställning. 57 personer slutade på grund av ålderspen-
sion och övriga 67 slutade av andra skäl.

Sjukfrånvaro
UPPDRAG: Universitetet skall lämna uppgifter om de anställdas 
frånvaro 2009 på grund av sjukdom. Den totala sjukfrånvaron skall 
anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. 
Uppgift skall också lämnas om den andel av sjukfrånvaron som 
avser frånvaro under en sammanlagd tid av 60 dagar eller mer, 
sjukfrånvaron för kvinnor respektive män samt sjukfrånvaron för 
anställda 29 år eller yngre, 30–39 år och 50 år eller äldre.

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 2009 är 1,7 procent, vilket 
är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med 2008, 
därmed har målet att minska den totala sjukfrånvaron med 
0,2 procentenheter uppnåtts. Sjukfrånvaron för olika yrkeska-
tegorier (tabell 8.4) visar att sjuktalen fortsätter att minska för 
samtliga personalkategorier även 2009. Bibliotekspersonals 
sjukfrånvaro har minskat med 0,6 procentenheter, dvs mer 
än det uppsatta målet för 2009 som var 0,2 procentenheter. 
Målet är att sjuktalet för den totala sjukfrånvaron vid univer-
sitetet inte ökar.

Arbetet för lika villkor – åtgärder för att främja 
jämställdhet och mångfald 
Under paraplybegreppet Lika villkor arbetar LiU förebyg-
gande och strategiskt med jämställdhet och genus, etnisk och 
religiös mångfald, tillgänglighet och delaktighet för personer 

TAB 8.2 PERSONALENS FÖRDELNING PÅ ÅLDERSGRUPPER 2009 
(antal anställningar)

–24 25–34 35–44 45–54 55– Totalt
 

Kärnkompetens
Lärare 1 125 386 420 561 1 493
Annan undervisande och 18 619 127 27 5 796
forskande personal
Summa kärnkompetens 19 744 513 447 566 2 289
 

Stödkompetens
Administrativ personal 22 85 230 209 265 811
(inkl. bibliotekspersonal)  
Teknisk personal 14 107 101 84 126 432
Övrig personal 22 16 24 12 16 90
Summa stödkompetens 58 208 355 305 407 1 333

Totalt LiU 77 952 868 752 973 3 622

Nettoantalet individer är 3 564.

Arbetad tid/frånvaro (i procent)

Arbetad tid 76 %

Semester 12 %

Föräldraledighet 5 %

Övrig ledighet 2 % Sjukfrånvaro 1 %

fig 1

Delpension 1 %Tjänstledighet för annan 
anställning 3 %

FIG 8.1: Arbetad tid/frånvaro (semester och ledigheter) under 2009.
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med funktionsnedsättning, sexuellt likaberättigande samt för 
likvärdig behandling oavsett ålder eller könsöverskridande 
identitet/uttryck. Arbetet gäller även övrig kränkande särbe-
handling exempelvis på grund av social bakgrund. Lika villkor 
utgör en del av universitetets systematiska arbetsmiljö- och 
kvalitetsarbete. 

LiU har fortsatt arbetet med att integrera lika villkor i hela 
verksamheten och har fått positiv uppmärksamhet nationellt 
gällande organisationen för arbetet. Fakulteter, institutioner 
och enheter har fortsatt med arbetet att upprätta årliga lokala 
handlingsplaner. Stöddokument för det lokala arbetet finns 
på www.liu.se/likavillkor/stod

Universitetets arbete med jämställdhet finns redovisat i 
kapitel 7, Jämställdhet. 

Bland större arrangemang under 2009 kan nämnas att 
Linköpings universitet tillsammans med nätverket Include 
arrangerade konferensen »Vem är högskolan till för« om 
breddad rekrytering.

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) valdes 
ut för att under 2009 arbeta fokuserat med integrering av lika 
villkor i verksamheten. Genom det arbetet har lika villkor lyfts 
som tema på grundutbildningsnivå i flera utbildningar, vilket 
har uppskattats av studenterna. Erfarenheterna från 2009 års 
arbete leder till att alla institutioner, utbildningsprogram och 
arbetsgrupper erbjuds att lämna in en intresseanmälan för att 
arbeta med integrering av lika villkor under 2010.

2009 blev ett intensivt år ur HBTQ-perspektiv. Samarbete 
med studentorganisationen Regnbågen och Tema Genus resul-
terade bland annat i temavecka, seminarier och medverkan i 
andra arrangemang. Strategigruppen för lika villkor tilldelades 
ett nationellt pris från SFQ (Sveriges förenade HBTQ-studenter) 
för att »de på ett föredömligt sätt arbetar för HBTQ studenters 
synliggörande i universitetsvärlden«.

Lika villkor har ingått i bland annat chefsutbildning, utbild-
ning för studentkårstyrelser, internationella masterstudenter, 
introduktionsutbildning för nya anställda och fadderutbildning. 

Under 2009 har genomförda utbildningsinsatser nått ca 670 
anställda, drygt 1 800 studenter och ca 700 externa parter.

För fullständig uppföljning, se www.liu.se/likavillkor/policy

2. Kompetensförsörjning 
UPPDRAG: Universitetet skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits 
i syfte att säkerställa att kompetens finns för att nå verksamhetens 
mål. I redovisningen skall ingå en analys och en bedömning av 
hur de vidtagna åtgärderna sammantaget har bidragit till att nå 
verksamhetens mål.

Nedan redovisas LiUs långsiktiga mål för kompetensförsörj-
ning och de åtgärder som vidtagits under 2009.

Attrahera kompetens
LiU skall attrahera personer med för verksamheten relevant 
kompetens i konkurrens med andra universitet/högskolor och 
näringslivet. Universitetet skall attrahera de bästa lärarna/
forskarna genom att i första hand tillhandahålla en särskilt 
lockande akademisk miljö i bredare mening, skräddarsydd för 
de personer universitetet vill rekrytera och i vissa fall företa 
extraordinära satsningar. Exempel på konkurrensfördelar för 
LiU är det omfattande mång- och tvärvetenskapliga samarbe-
tet inom forskning och utbildning. LiU skall satsa särskilda 
resurser på att underlätta för dem som erhåller strategiska 
akademiska anställningar att etablera sig socialt i Linköping 
med omnejd.

Rekrytera kompetens
Universitetets framtid är beroende av förmågan att rekrytera 
personer till ledande anställningar som lärare/forskare. Inne-
havarna av dessa anställningar har avgörande betydelse för 
genomförande av utbildning och forskning, för utveckling 
och ledning liksom för att trygga verksamhetens finansiering.

Universitetets strategi för rekrytering av lärare skall ge 
LiU förutsättningar:

• att vara en nationellt och internationellt attraktiv och 
konkurrenskraftig arbetsgivare,

• att rekrytera professorer och universitetslektorer som 
bedriver excellent forskning,

• att rekrytera professorer och universitetslektorer som 
stärker och utvecklar internationellt slagkraftiga forsk-
ningsmiljöer,

• 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).

Ledtiderna förkortas genom bättre framförhållning (verksam-
hets- och kompetensanalyser), bättre planering, delegering 
och ökad tydlighet när det gäller vem som ansvarar för och 

TAB 8.4 SJUKFRÅNVARO FÖR OLIKA YRKESKATEGORIER 2005–2009 (procent)

2005 2006 2007 2008 2009
 

Lärare 2,4 2,1 1,8 1,4 1,0
Forskarstuderande 4,0 2,8 2,8 2,2 1,6
Administrativ personal 7,2 5,3 3,7 3,0 2,2
Bibliotekspersonal 4,8 4,3 4,5 3,9 3,6
Teknisk personal 5,2 4,6 4,4 4,3 3,3
Övrig personal 0,4 1,3 0,9 0,3 0,6

TAB 8.3 SJUKFRÅNVARO VID LiU 2005–2009 (procent)

2005 2006 2007 2008 2009
 

Totalt 4,0 3,2 2,7 2,3 1,7
andel långtidssjukskrivna 3,2 2,5 2,0 1,6 1,0

Kvinnor 6,3 5,0 4,1 3,1 2,3
andel långtidssjukskrivna 5,2 4,0 3,1 2,2 1,4

Män 1,7 1,4 1,4 1,5 1,1
andel långtidssjukskrivna 1,3 1,0 1,0 1,1 0,7

Åldersfördelning
anställda –29 år 2,0 1,2 1,0 0,7 0,5
anställda 30–49 år 4,6 3,5 3,0 2,3 1,8
anställda 50 år– 4,0 3,5 3,0 2,8 2,0
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fattar beslut i processens olika led. Processen skall utvärderas 
årligen med hjälp av nyckeltal.

Utvärderingen år 2009 visar att ledtiderna genomgående 
förkortats. Det återstår en del arbete på olika nivåer i organi-
sationen för att nå målen.

För att stärka rekryteringsprocessen avseende tillsättning 
av professurer arbetar LiU sedan årsskiftet 2007/2008 med 
sökkommittéer. Sökkommittéernas arbete samordnas med 
det rekryteringsarbete som görs på enheter och institutioner, 
med avsikten att korta ledtiden för varje rekrytering samt 
säkerställa att den gjorda rekryteringen är den bästa möjliga.

LiU har under 2009 genom gemensamma insatser från 
institutioner, anställningsnämnder och universitetsledning 
lyckats rekrytera den kärn- och stödkompetens som krävts 
för att genomföra universitetets utbildnings- och forsknings-
uppdrag under året.

Under de närmaste åren skall en stor del av lärarna vid 
Linköpings universitet ersättas på grund av pensionsavgångar. 
Eftersom andra universitet samtidigt står inför omfattande 
pensionsavgångar kommer konkurrensen om såväl interna-
tionellt framstående forskare som personer som står i början 
av sin forskarkarriär att vara hård.

Följande strategiska satsningar genomförs via de resurser 
som genereras i samband med generationsskiftet och genom 
aktivt omprioriteringsarbete:

• de professorer som rekryteras skall ha en stark forsk-
ningsverksamhet och extern finansiering samt erbju-
das attraktiva »startpaket«,

• nyanställda universitetslektorer skall kunna bedriva 
forskning inom ramen för sin anställning,

• LiU-forskarassistent anställningar skall ledigförklaras 
varje år 2006–2012. Innehavarna erhåller ett startbi-
drag och ingår i ett nätverk.

Universitetsstyrelsen har dessutom fattat beslut om ett antal 
rekryteringsåtgärder och insatser inom ramen för ett stra-
tegiprogram med syftet att stärka universitetets forskning 
(förbättra forskningens synlighet genom publiceringar och 
citeringar) men som också berör universitetets grundutbild-
ning. Programmet innehåller bland annat:

• ett kraftfullt gästforskarprogram som vänder sig till 
internationellt välmeriterade forskare,

• karriärkontrakt för den s k mellannivån som ligger 
mellan forskarassistent- och professorsnivån. Karriär-
kontrakten 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 be-
gränsade forskningsresurser presterar uppmärksam-
mad forskning.

Universitetets mål är vidare att karriärplanering skall leda till 
goda utvecklingsmöjligheter för den enskilda läraren/forskaren 
och skapa förutsättningar för god bemanningsplanering. Kar-
riärplaneringen skall underlätta rörligheten i den akademiska 
karriären och utveckla det internationella kontaktnätet.

LiU skall framför allt utveckla en stark och målmedveten 

karriärplanering för lärare/forskare som är i början av sin 
karriär. Det rör doktorander i slutfasen av sina studier och 
disputerade med tidsbegränsade anställningar som till exempel 
forskarassistent. För etablerade lärare/forskare skall karriär-
planering ske i samband med det årliga medarbetarsamtalet.

Behålla kompetens
Delprojekten inom Satsa Friskt med stöd från Utvecklingsrådet 
för den statliga sektorn som startades år 2005 fortsatte under 
2009. Det sista delprojektet som har avslutats under 2009 är 
»Arbetsplatsträffar som forum för delaktighet«. De övergri-
pande målen för Satsa Friskt är att förbättra arbetsmiljön och 
stärka dialogen mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisa-
tioner i syfte att utveckla verksamheten vid universitetet. En 
beskrivning av alla delprojekten kommer att finns i form av 
en slutrapport som levereras till Partsrådet under våren 2010.

Delprojektet »Arbetsplatsträffar som forum för delaktighet« 
har som syfte att öka delaktigheten i organisationen genom 
arbetsplatsträffar och genom att tydliggöra samverkansavtalets 
intentioner. Pilotverksamhet bedrivs för närvarande där en ny 
modell för arbetsplatsträffar har prövats vid tre institutioner 
och utvärderades under 2009. Utvärderingen visar att metoden 
mest är användbar där det finns ett behov av att strukturera 
och utveckla arbetsplatsträffen. Materialet kommer framgent 
att används vid chefsutbildningen.

Insatser för ökad hälsa
FÖRETAGSHÄLSOVÅRD: Feelgood har svarat för universitetets 
företagshälsovård under 2009. Feelgoods tjänster har nyttjats 
på följande sätt under 2009: rehabilitering 43 %, vilket är en 
minskning från 46 % år 2008; förebyggande arbete 38 % 
vilket är en ökning från 37 %; samt hälsofrämjande arbete 
19 % vilket är en ökning från 4 %. Procenttalen jämförs med 
Feelgoods redovisning från andra halvåret 2008, då de blev 
LiUs leverantör av företagshälsovårdstjänster. Målet under 
2009 var att minska rehabiliteringsinsatserna och öka andelen 
förebyggande samt hälsofrämjande insatser, vilket har uppnåtts. 
Målet för 2010 är att denna trend fortsätter.

FRISKVÅRD: Varje anställd erhåller 2 000 kr per kalenderår att 
disponera för köp av skattefri friskvård enligt Skatteverkets 
definitioner. Under år 2009 nyttjade 1 884 personer denna 
förmån, det vill säga en ökning jämfört med 2008 då 1 770 
personer nyttjade denna förmån. 

ARBETSMILJÖARBETE: Lokala handlingsplaner för arbetsmiljöar-
betet har upprättats på institutioner och enheter. På central 
nivå har arbetsmiljöarbetet haft fokus på att under 2009 
implementera rehabiliteringsprocessen i verksamheten. 
Utbildningsinsatser har genomförts för förvaltningen, fakul-
tetskanslierna och för nästan samtliga institutioner. Under 
2009 har komplettering och uppdatering av dokumentation 
och riktlinjer inom exempelvis krisledning och arbetsmiljö-
policy genomförts. Dessutom har arbetsmiljösidorna på LiUs 
interna webb utvecklats.
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Utveckla kompetens
LEDARSKAP: Under året har arbete utförts i linje med målet att 
öka LiUs ledarindex till 68 år 2010. Ledarskapsindex är ett 
genomsnitt av andelen medarbetare som instämmer i ett antal 
påståenden om sin närmaste chef. 

Ett styrdokument för LiUs arbete med ledarförsörjning har 
börjat att omsättas i praktiskt arbete under 2009. Syftet med 
dokumentet är att skapa en gemensam syn på LiUs ledarför-
sörjning, att visa vilka förväntningar som finns på ledarskapet 
och att skapa tydlighet i uppdraget. Målgruppen är främst LiUs 
ledare men även alla övriga medarbetare.

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,

• LiUs chefsutbildning för ca 25 mellanchefer,
• utbildningar/träningar för LiUs prefekter i bl a Situa-

tionsanpassat ledarskap och medarbetarsamtal,
• öppna seminarier i coachning och svåra samtal för alla 

chefer och ledare,
• ett koncept för att stödja cheferna i att utveckla högpres-

terande grupper har tagits fram och börjat användas 
inom förvaltningen,

• mentorskapsprogram,
• Ledningsstafetten med ledningsdagar för LiUs högre 

chefer och chefsdag för LiUs samtliga chefer,
• Ledarwebben; en gemensam informationsplats på in-

tranätet för LiUs ledare.

KOMPETENSUTVECKLING: Ett arbete med att utveckla riktlinjer 
för LiUs medarbetarskap har påbörjats under året.

För personal inom kärnkompetens har kompetensut-
veckling under året till största delen skett inom ramen för 
forskning, utbildning på forskarnivå och grundutbildning. 
För personal inom stödkompetens har kompetensutveckling 
främst skett genom att utveckla befintliga arbetsuppgifter och 
erbjuda nya. Utöver detta har universitetet ett programutbud 
för intern utbildning, till exempel om administrativa system 
och pedagogiska kurser.
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Årets kapitalförändring
För 2009 uppvisar Linköpings universitet en kapitalförändring 
(resultat) på 140 mkr. Detta resultat inkluderar ett negativt 
resultat från Universitetsholding i Linköping AB på -3,0 mkr. 
Verksamhetsutfallet uppgår således till 143 mkr, varav 54 mkr 
avser grundutbildning (utbildning på grund- och avancerad 
nivå) och 89 mkr forskning och utbildning på forskarnivå 
(se sidan 83).

I tabell 9.1 görs en jämförelse mellan årets kapitalförändring 
och den prognos avseende årets kapitalförändring som pre-
senterades i universitetets budgetunderlag. Budgetunderlagets 
prognos pekade på ett positivt resultat om 46 mkr. Skillnaden 
jämfört med årets kapitalförändring uppgår således till 94 mkr 
(inkl. resultat från dotter- och intresseföretag). De redovisade 
intäkterna för 2009 överensstämmer med budgetunderlagets 
prognos, medan kostnaderna är lägre. Skillnaden i resultat är 
att personalkostnader och övriga driftkostnader blivit lägre 
2009 än prognostiserat.

I tabell 9.2 görs en jämförelse mellan årets kapitalföränd-
ring och den prognos avseende årets kapitalförändring som 
presenterades i universitetets delårsrapport. Delårsrapportens 
prognos pekade på ett resultat på 90 mkr. Skillnaden jämfört 
med årets kapitalförändring uppgår således till 50 mkr. De 
redovisade intäkterna för 2009 skiljer sig från delårsrappor-
tens prognos genom att intäkterna av bidrag blev större än 
prognosen (samtidigt som intäkter av avgifter minskar något). 
Detta innebär att intäkterna blev 29 mkr större än prognosen 

samtidigt som kostnaderna blev ca 25 mkr lägre. Även här är 
det personalkostnaderna som inte utvecklats i den takt som 
prognosen förutsatte. 

Summan av balanserad kapitalförändring och årets kapital-
förändring uppgick den 31 december 2009 till 484 mkr, vilket 
motsvarar ca 17 % av den totala omsättningen.

Summan av balanserad kapitalförändring och årets kapi-
talförändring fördelas med 134 mkr på grundutbildning och 
med 350 mkr på forskning och utbildning på forskarnivå.

Finansiering
Verksamhetens intäkter uppgick till 2 891 mkr, vilket är en 
ökning med 183 mkr jämfört med 2008. Intäkter av anslag 
ökade med 74 mkr.

Intäkter av avgifter minskade med 22 mkr. Såväl uppdrags-
utbildning som uppdragsforskning har minskat i omfattning 
men även intäkter från övriga avgifter har minskat. 

Intäkter av bidrag ökade i förhållande till 2008 med 163 mkr. 
En del av denna ökning avser de 35,8 mkr som anslogs i den 
forskningspolitiska propositionen »Ett lyft för forskning och 
innovation« (prop. 2008/09:50) som LiU erhöll som bidrag 
från Kammarkollegiet men som är att betrakta som anslags-
medel och fördelas också som sådana från och med 2010. 
Den absolut största delen av bidragsökningen hänför sig till 
forskningsmyndigheternas medelstilldelning. Samtidigt 
har balansräkningens post »Oförbrukade bidrag« ökat med 

TAB 9.1 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTATRÄKNINGEN I ÅRSREDOVIS- 
NINGEN FÖR 2009 OCH BUDGETUNDERLAGETS PROGNOS FÖR 2009

Utfall Prognos Differens %
 

Intäkter (mkr)
Intäkter av anslag 1 949 1 949 0 0%
Intäkter av avgifter och andra ers. 215 238 -23 -10%
Intäkter av bidrag 719 690 29 4%
Finansiella intäkter 9 20 -11 -55%

Summa intäkter 2 891 2 897 -5 0%

Kostnader (mkr)
Kostnader för personal 1 723 1 790 -67 -4%
Kostnader för lokaler 370 374 -4 -1%
Övriga driftkostnader 557 591 -34 -6%
Finansiella kostnader 5 4 1 20%
Avskrivningar och nedskrivningar 94 92 2 2%

Summa kostnader 2 748 2 851 -103 -4%

Verksamhetsutfall 143 46 97

Resultat från dotter- och intresseftg -3 0 -3

Årets kapitalförändring 140 46 94

TAB 9.2 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTATRÄKNINGEN I ÅRSREDOVIS- 
NINGEN FÖR 2009 OCH DELÅRSRAPPORTENS PROGNOS FÖR 2009

Utfall Prognos Differens %
 

Intäkter (mkr)
Intäkter av anslag 1 949 1 951 -2 0%
Intäkter av avgifter och andra ers. 215 240 -25 -10%
Intäkter av bidrag 719 660 59 9%
Finansiella intäkter 9 12 -3 -25%

Summa intäkter 2 891 2 863 29 1%

Kostnader (mkr)
Kostnader för personal 1 723 1 740 -17 -1%
Kostnader för lokaler 370 374 -4 -1%
Övriga driftkostnader 557 560 -3 -1%
Finansiella kostnader 5 6 -1 -17%
Avskrivningar och nedskrivningar 94 93 1 1%

Summa kostnader 2 748 2 773 -25 -1%

Verksamhetsutfall 143 90 53

Resultat från dotter- och intresseftg -3 0 -3

Årets kapitalförändring 140 90 50
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67 mkr jämfört med den 31 december 2008. När dessa medel 
utnyttjas i verksamheten kommer detta att medföra ökade 
intäkter av bidrag.

De finansiella intäkterna minskade under 2009 med 
32 mkr jämfört med 2008 beroende på att inlåningsräntan 
under 2009 varit extremt låg.

Intäkter per finansiär framgår av tabell 9.3.
Transfereringarna uppgick 2009 till drygt 99 mkr vilket 

är en ökning med 22 mkr jämfört med 2008.

Resursförbrukning
Verksamhetens kostnader uppgick 2009 till 2 748 mkr, vilket 
innebär en ökning med 83 mkr jämfört med 2008. Personal-
kostnaderna ökade med 46 mkr, i huvudsak beroende på att 
antalet anställda ökat. Driftkostnaderna ökade med 23 mkr 
medan lokalkostnaderna ökade med drygt 11 mkr. Avskriv-
ningar och nedskrivningar ökade med 6 mkr under 2009.

Resultat från andelar i dotterföretag
Linköpings universitet övertog 1998 Universitetsholding i Lin-
köping 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. Universitetsholding uppvisade för 
2009 ett negativt resultat om 3 mkr. En resultaträkning för 
Universitetsholding återfinns på sid 39.

Likvida medel
LiU hade per den 31 december 2009 likvida medel (kassa 
och bank) som uppgick till 1 296 mkr, vilket är en ökning 
med 229 mkr jämfört med föregående år. Behållningen på 
räntekontot ökade med 212 mkr.

Investeringar och låneram
Under 2009 uppgick investeringarna till totalt 93 mkr. För 
finansiering av investeringar har universitetet under 2009 
disponerat en låneram om 230 mkr. Årets nyupplåning uppgick 
till 67 mkr (2008: 104 mkr). Under året amorterades 77 mkr 
(2008: 73 mkr).

Anläggningstillgångar
Det bokförda värdet av befintliga anläggningstillgångar (imma-
teriella, materiella och finansiella) var 308 mkr, en minskning 
med 4 mkr jämfört med 2008. De materiella anläggningstill-
gångarna var oförändrade medan de finansiella minskade med 
3 mkr. De immateriella anläggningstillgångarna minskade 
med 1 mkr under 2009.

En ny redovisningsmodell
Under 2009 har den av SUHF rekommenderade modellen för 
budgetering och redovisning börjat implementeras inom LiU. 
Syftet med modellen är att uppnå en mer rättvisande bild av 
resursförbrukningen i olika verksamheter oavsett finansiering. 
I modellen fördelas de indirekta kostnaderna proportionerligt 
till anslagsfinansierad och bidrags- eller avgiftsfinansierad 
verksamhet.

De avtal med bidragsfinansiärer som gällt under en längre 
tid innebär att finansiärerna inte alltid täckt de verkliga indi-
rekta kostnaderna, som därför fått finansieras av lärosätets 
anslagsmedel. Den nya modellen medför att den bidragsfi-
nansierade verksamhetens andel av indirekta kostnader från 
och med 2009 kan redovisas i denna verksamhet. Konsekven-
serna av införandet av modellen låter sig inte fullt ut avläsas 
i årets redovisning eftersom modellen inte är fullständigt 
implementerad. Av redovisningen framgår dock att resultatet 
i den bidragsfinansierade verksamheten har minskat jämfört 
med föregående år.

Intäkter och kostnader för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå
Intäkterna för grundutbildningen, dvs utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå, ökade i förhållande till 2008. De samlade 
intäkterna uppgick under 2009 till 1 375 mkr (2008: 1 331 mkr, 
2007: 1 312 mkr, 2006: 1 352 mkr).

Den absolut största andelen (92 %) av grundutbildningens 
intäkter utgörs av anslag från regering och riksdag. Anslagen 
avser medel för finansiering av utbildningsuppdraget och 
medel för ersättning för klinisk utbildning (som överförs från 
universitetet till Landstinget i Östergötland). Universitetet 
uppfyllde under 2009 inte riktigt sitt grundutbildningsupp-
drag. Underproduktionen relativt universitetets takbelopp 
uppgick till 21,7 mkr. Detta innebär att årets anslagssparande, 
tillsammans med tidigare års anslagssparande, vid utgången 
av 2009 uppgick till 124,7 mkr, vilket är maximalt tillåtna 
10 % av takbeloppet. Anslagssparandet utgör en resurs som 
universitetet kan utnyttja kommande år om universitetet 
överskrider sitt takbelopp.

TAB 9.3 INTÄKTER PER FINANSIÄR LiU TOTALT (tkr)

2009 2008 2007
 

Intäkter av anslag 1 948 708 1 874 507 1 822 348

Intäkter av avg/ers och bidrag 933 289 792 269 737 177
Forskningsråd 239 494 181 455 146 250
Vinnova 87 429 60 799 55 518
Statliga myndigheter 199 884 183 258 184 529
Forskningsstiftelser 56 205 44 308 52 216
Kommuner o landsting 107 287 122 270 99 901
Svenska organisationer/föreningar 94 267 62 666 76 231
Svenska företag 64 896 70 822 54 399
EU-kommissionen 63 265 39 332 35 806
Utländska företag och organisationer 17 124 17 175 14 755
Övriga intäkter 3 438 10 184 17 572

Finansiella intäkter 8 838 40 701 25 101

Summa 2 890 835 2 707 477 2 584 626
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TAB 9.4 INTÄKTER OCH KOSTNADER FÖR UTBILDNING 
PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ (tkr)

Linköpings universitet totalt 2009
Grundutbildn.
enl uppdr i RB

Uppdrags-
utbildning

 

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 267 965

varav avräkning inom takbelopp 1 225 386
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 45 446 25 804
Intäkter av bidrag 31 571
Finansiella intäkter 4 019 0

Summa intäkter 1 349 001 25 804

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 818 410 14 175
Kostnader för lokaler 158 608 1 050
Övriga driftkostnader 285 633 15 069
Finansiella kostnader 2 205 0
Avskrivningar och nedskrivningar 25 975 0

Summa kostnader 1 290 831 30 294

Verksamhetsutfall 58 170 -4 490

Transfereringar
Erhållna 29 601 0
Lämnade 29 601 0

Årets kapitalförändring 58 170 -4 490

TAB 9.5 INTÄKTER FÖR UTBILDNING PÅ 
GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ (tkr)

2009 2008 2007
 

Anslagsfinansiering
Grundutbildningsanslag 1 210 329 1 156 569 1 158 872
Övriga anslag 57 636 56 532 54 488

Summa anslag 1 267 965 1 213 101 1 213 360

Bidragsfinansiering
Offentliga finansiärer

Forskningsråd 936 228
Statliga myndigheter 7 122 17 062 20 577

Kommuner och landsting 954 13 034 2 008
Övriga svenska finansiärer

Svenska org./föreningar 6 034 3 676 3 065
Svenska företag 2 104 2 809 5

Utländska finansiärer
EU-kommissionen 13 308 835 412
Utländska företag och org. 1 112 412 84

Övriga intäkter 1 1 512
Summa bidrag 31 571 39 568 26 151

Avgiftsfinansiering
Statliga finansiärer 20 160 13 828 23 157
Kommuner och landsting 15 440 18 992 18 110
Övriga svenska finansiärer 29 630 24 439 17 816
Utländska finansiärer 2 762 3 641 1 732
Övrigt 3 258 29

Summa avgiftsfinansiering 71 250 60 900 60 844
Finansiella intäkter 4 019 17 419 11 303

Totalt 1 374 805 1 330 988 1 311 657

Intäkter i form av bidrag (32 mkr) kommer till exempel från 
EU-kommissionen, Stiftelsen för internationalisering av högre 
utbildning och forskning (STINT) och från Kammarkollegiet 
som utbetalar medel i form av bidrag för de utbildningssats-
ningar som regeringen beslutar särskilt om, exempelvis vissa 
lärarutbildningar och forskarutbildning av lärare i skolan.

Intäkter i form av avgifter (71 mkr) erhålles för uppdragsut-
bildning (26 mkr) men också för till exempel konferensverk-
samhet och högskoleprovet. Avgifterna inkluderar också 
ersättning för av universitetet fullgjorda uppdrag (t ex lokalvård) 
som inte direkt kan hänföras vare sig till grundutbildning eller 
forskning och utbildning på forskarnivå men som fördelas 
proportionellt på de två områdena.

Grundutbildningens kostnader uppgick under 2009 till 
1 321 mkr (2008: 1 351 mkr, 2007: 1 310 mkr, 2006: 1 296 mkr).

Merparten av kostnaderna avser personal (63 %). Lokalkost-
naderna utgör 12 % medan övriga driftkostnader uppgår till 
23 %. I övriga driftkostnader ingår den ersättning för klinisk 
utbildning som av universitetet utbetalas till Landstinget i 
Östergötland. Kostnader för avskrivningar och nedskrivningar 
samt finansiella kostnader omfattar resterande 2 %.

Sammantaget betyder detta att grundutbildningen för 
2009 visar ett positivt resultat (54 mkr). Under de närmast 
föregående åren var resultatet varierat (2008: -20 mkr, 2007: 
2 mkr, 2006: 55 mkr).

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 (för uppdragsforskning). Avgifterna 
inkluderar också ersättning för av universitetet fullgjorda 
uppdrag (t ex lokalvård) som inte direkt kan hänföras till vare 
sig grundutbildning eller forskning och utbildning på fors-
karnivå men som fördelas proportionellt på de två områdena.

Intäkterna för forskning och utbildning på forskarnivå är 
högre 2009 än 2008. De samlade intäkterna uppgick under 
2009 till 1 516 mkr (2008: 1 376 mkr, 2007: 1 273 mkr, 2006: 
1 261 mkr). Av intäkterna kommer 45 % från anslag och 55 % 
från bidrag, avgifter och finansiella intäkter. Dock erhöll uni-
versitetet under 2009 36 mkr från Kammarkollegiet i form av 
bidrag som avsåg den första etappen i den forskningsförstärk-
ning som annonserades i den forskningspolitiska propositionen 
»Ett lyft för forskning och innovation« (prop. 2008/09:50). 
Eftersom dessa medel är att betrakta som anslagsmedel och 
från och med 2010 kommer att erhållas som sådana skulle 
andelen intäkter av anslag respektive andelen övriga intäkter 
ändras till 47 % respektive 53 % om dessa medel (36 mkr) 
betraktas som anslagsmedel även under 2009. 

Intäkter från anslag har mellan 2008 och 2009 ökat från 
661 mkr till 681 mkr (exkl. 36 mkr från Kammarkollegiet 
enligt ovan). 

De externa intäkterna från bidrag och avgifter har ökat från 
692 mkr år 2008 till 830 mkr år 2009, dvs med 138 mkr. De 
största externa intäkterna kommer från forskningsråd, statliga 
myndigheter, forskningsstiftelser och svenska organisationer 
utan vinstsyfte, till exempel Cancerfonden, Wallenbergstif-
telserna och Riksbankens jubileumsfond. Av de externa 
intäkterna under 2009 utgör intäkter från uppdragsforskning 
87 mkr, vilket är mindre än under 2008 (96 mkr) och 2007 
(95 mkr) men mer än 2006 (86 mkr).
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Kostnaderna för forskning och utbildning på forskarnivå 
uppgick under 2009 till 1 427 mkr (2008: 1 314 mkr, 2007: 
1 267 mkr, 2006: 1 225 mkr).

Merparten av kostnaderna avser personal (62 %). Lokalkost-
naderna utgör 15 % och övriga driftkostnader uppgår till 18 %. 
I det sistnämnda kostnadsslaget inkluderas den ersättning för 
klinisk forskning som av universitetet utbetalas till Landstinget 
i Östergötland. Kostnader för avskrivningar och nedskrivningar 
samt finansiella kostnader omfattar resterande 5 %.

Sammantaget betyder detta att forskning och utbildning 
på forskarnivå för 2009 visar ett positivt resultat (kapitalför-
ändring) om 89 mkr (2008: 63 mkr, 2007: 6 mkr, 2006: 
36 mkr), exklusive resultat från andelar i dotterföretag och 
intresseföretag.

TAB 9.6 INTÄKTER OCH KOSTNADER FÖR FORSKNING 
OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ (tkr)

Linköpings universitet totalt 2009
Ordinarie 
forskning

Uppdrags- 
forskning

 

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 680 743
Intäkter av avgifter och andra ers. 56 021 87 299
Intäkter av bidrag 687 147
Finansiella intäkter 4 602 218

Summa intäkter 1 428 513 87 517

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 839 706 50 438
Kostnader för lokaler 207 296 3 097
Övriga driftskostnader 222 747 33 124
Finansiella kostnader 2 354 1
Avskrivningar och nedskrivningar 64 615 3 358

Summa kostnader 1 336 717 90 018

Verksamhetsutfall 91 796 -2 501

Resultat från andelar i dotterföretag
och intresseföretag -2 957

Transfereringar
Erhållna 68 291 1 694
Lämnade 68 291 1 694

Årets kapitalförändring 88 839 -2 501

TAB 9.7 INTÄKTER FORSKNING OCH UTBILDNING  
PÅ FORSKARNIVÅ (tkr)

2009 2008 2007
 

Anslagsfinansiering
Fakultetsanslag 565 472 551 667 499 121
Övriga anslag 115 271 109 739 109 867

Summa anslag 680 743 661 406 608 988

Bidragsfinansiering
Offentliga finansiärer

Forskningsråd 238 418 181 455 146 078
Vinnova 87 554 60 799 55 369
Statliga myndigheter 138 382 114 837 98 017

Kommuner och landsting 15 609 6 183 3 230
Övriga svenska finansiärer

Forskningsstiftelser 56 205 44 308 51 597
Svenska org./föreningar 73 018 46 806 60 473
Svenska företag 16 979 15 360 10 689

Utländska finansiärer
EU-kommissionen 49 758 38 445 34 673
Utländska företag och org. 11 101 7 285 5 690

Övriga intäkter 123 1 141
Summa bidrag 687 147 516 619 465 816

Avgiftsfinansiering
Statliga finansiärer 34 235 37 303 46 291
Kommuner och landsting 75 284 84 061 78 738
Övriga svenska finansiärer 31 398 47 245 51 859
Utländska finansiärer 2 348 6 197 7 478
Övrigt 56 376

Summa avgiftsfinansiering 143 321 175 182 184 366
Finansiella intäkter 4 819 23 282 13 798

Totalt 1 516 030 1 376 489 1 272 968
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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 redovi-
sas enligt följande principer:

• som upplupna bidragsintäkter eller upplupna avgiftsintäkter redovisas in-
komster som ännu ej erhållits och som motsvaras av nedlagda kostnader.

• som oförbrukade bidrag eller oförbrukade avgiftsintäkter redovisas erhållna 
inkomster som periodiserats för att täcka framtida kostnader.

Fordringar tas upp till de belopp som beräknas inflyta.

Skulder tas upp till de belopp som är säkra enligt faktura, avtal eller motsva-
rande underlag.

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

Tillgångar med ett anskaffningsvärde på 20 tkr eller mer och en livslängd på 
tre år eller längre redovisas som anläggningstillgångar. Flera objekt som har 
ett naturligt samband och vars sammanlagda värde uppgår till 20 tkr eller 
mer klassificeras också som anläggningstillgångar. 

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 
ackumulerade avskrivningar enligt plan, varvid linjär avskrivningsmetod 
tillämpas.

Tillämpade avskrivningstider – Materiella anläggningstillgångar
datorer .....................................................................................................3 år
laboratorieutrustning .............................................................................5 år
kontorsutrustning ..................................................................................5 år
transportmedel.......................................................................................5 år
fastighetsinventarier ..............................................................................5 år
vetenskaplig utrustning .......................................................................10 år
verkstadsmaskiner ...............................................................................10 år
möbler och inredning ...........................................................................10 år
förbättringsutgifter på annans fastighet .............................................10 år

Tillämpade avskrivningstider – Immateriella anläggningstillgångar
utveckling ...........................................................................................3–5 år
licenser/rättigheter ............................................................................3–5 år

Under transfereringar redovisas bidrag som för statens räkning vidareför-
medlas till olika mottagare. Dessa bidrag avser stipendier, forskningsbidrag 
eller andra bidrag. 

Avsteg från generella ekonomiadministrativa regler
Universitet och högskolor medges undantag från bestämmelsen om avräk-
ning av anslagsmedel enligt 5 och 16 §§ anslagsförordningen. Avräkning mot 
anslag skall ske i samband med de månatliga inbetalningarna till universite-
tets räntekonto i Riksgäldskontoret.

Universitet och högskolor medges undantag från 11 § anslagsförordningen 
på så sätt att efter utgången av 2009 får lärosätet överföra såväl helårspresta-
tioner som outnyttjat takbelopp 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.

Nya redovisningsprinciper 2009
Fr o m 2009 har beloppsgränsen för redovisning av anläggningstillgångar 
höjts från 10 000 kr till 20 000 kr.



7474

9. FINANSIELL DEL

Resultaträkning (tkr)

Not
2009 01 01  

–2009 12 31
2008 01 01  

–2008 12 31

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 1 948 708 1 874 507
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 214 571 236 081
Intäkter av bidrag 3 718 718 556 188
Finansiella intäkter 4 8 838 40 701

Summa intäkter 2 890 835 2 707 477

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 5 1 722 728 1 676 294
Kostnader för lokaler 370 051 358 658
Övriga driftkostnader 6 556 573  533 759
Finansiella kostnader 7 4 560 8 622
Avskrivningar och nedskrivningar 93 949 87 907

Summa kostnader 2 747 861 2 665 241

Verksamhetsutfall 142 974 42 236

Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag -2 957 8 346

Transfereringar
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag 22 490 10 072
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 55 587 50 224
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 21 509 16 898
Lämnade bidrag 8 99 586 77 195

Saldo transfereringar 0 0

Årets kapitalförändring 140 017 50 582
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Noter till resultaträkningen (tkr)

1. Intäkter av anslag 

2009 2008

Intäkter av anslag 1 948 708 1 874 507
Medel som erh. från statsbudgeten för transferering 22 490 10 072

Summa utgifter enligt anslagsredovisningen 1 971 198 1 884 579

Varav ersättning för klinisk utbildning och forskning 172 907 166 271

Linköpings universitet disponerar ett anslag om 172 907 tkr avseende ersättning för klinisk utbild-
ning och forskning (s k ALF-ersättning). Anslaget utbetalas av LiU till Landstinget i Östergötland 
och redovisas som en övrig driftkostnad. Utöver detta anslag har Linköpings universitet erhållit 
669 tkr som bidrag från Karolinska institutet för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

Linköpings universitet har under 2009 erhållit 35 843 tkr som bidrag från Kammarkollegiet avse-
ende forskningsmedel. Dessa kommer att utbetalas som anslag 2010.

2. Intäkter av avgifter och andra ersättningar
2009 2008

Intäkter av uppdragsutbildning 24 988 27 955
Varav tjänsteexportverksamhet
Intäkter 1 958 2 961
Kostnader 2 162 2 011
Saldo -204 950

Intäkter av beställd utbildning 816 0
Avser avtal med Karlstads universitet

Intäkter av uppdragsforskning 87 299 96 217
Varav tjänsteexportverksamhet
Intäkter 2 364 3 134
Kostnader 3 062 3 134
Saldo -698 0

Intäkter enligt 4 § Avgiftsförordningen 90 852 104 388
Minskning av intäkter av avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen avser till största delen offentlig 
resurssamordning med kommuner.

Varav tjänsteexportverksamhet
Intäkter 624 957
Kostnader 475 819
Saldo 149 138

Offentligrättsliga avgifter
Högskoleprovet 
Intäkter 771 654
Kostnader 1 021 906
Saldo -250 -252

Kopior, bevis mm 1 1

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar

Reavinst/-förlust vid avyttring av anläggningstillg.
Reavinst 975 677
Reaförlust 294 58
Saldo 681 619

Finansiering med icke-statliga medel
Sponsring 620 1 554
Övriga icke-statliga medel 0 0
Summa 620 1 554
Övriga ersättningar och intäkter 8 249 4 635

Summa intäkter av avgifter och andra ersättningar 214 571 236 081

3. Intäkter av bidrag
Fr o m 2009 betalar Linköpings universitet ej längre in 8 % av icke-statliga bidrag till Skatteverket 
enligt regeringsbeslut. 

Bidrag till ordinarie forskning
Under 2009 har Linköpings universitet erhållit 35 843 tkr som bidrag från Kammarkollegiet avse-
ende ordinarie forskning. Enligt anvisningar från ESV redovisas bidragen som intäkter utan att 
periodiseras. 2010 utbetalas dessa medel som anslag till LiU.

2009 2008
Bidrag från anknutna stiftelser 104 403
Vid Linköpings universitet förvaltas 11 till universitetet anknutna stiftelser. 

Donationer av större värde

Bidragsgivare
Wallenbergstiftelserna
Cancerfonden
Hjärt och Lungfonden
Riksb. Jubileumsfond
Barncancerfonden
SAAB
Ericsson
Barndiabetesfonden
Kungl. Vetenskapsakad.

Ändamål, område
Utrustning mm
Forskning, medicin
Forskning, medicin
Forskning, hum-sam
Forskning, medicin
Forskning, teknik
Forskning, teknik
Forskning, medicin
Forskning

11 654
11 590
5 257
4 779
1 600

2 705
2 781

25 68
9 497
3 664

17 299
1 832
2 709
1 501
1 310

4. Finansiella intäkter
2009 2008

Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret 7 431 38 919
Övriga finansiella intäkter 1 407 1 782
Summa 8 838 40 701
Ränteintäkter på tillgodohavande hos Riksgäldskontoret har minskat beroende på sänkta  
marknadsräntor. 1 314 tkr under Övriga finansiella intäkter avser ränta på SPV-premier.

5. Kostnader för personal
2009 2008

Lönekostnader, exkl arbetsgivaravgifter, 
pensionspremier och andra avgifter. 

1 122 614 1 068 312

Avs. till Trygghetsstiftelsen och Utvecklingsrådet 3 896 3 806

6. Övriga driftkostnader
2009 2008

Ersättning för klinisk utbildning och forskning 172 907 166 271

Linköpings universitet disponerar ett anslag om 172 907 tkr avseende ersättning för klinisk utbild-
ning och forskning (s k ALF-ersättning). Anslaget utbetalas av LiU till Landstinget i Östergötland 
och redovisas som en övrig driftkostnad. Utöver detta anslag har Linköpings universitet erhållit 
669 tkr som bidrag från Karolinska institutet för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

Reavinst/-förlust vid avyttring av anläggningstillg.
Reavinst 975 677
Reaförlust 294 -58
Saldo 681 619

7. Finansiella kostnader
2009 2008

Ränta på lån hos Riksgäldskontoret 1 408 7 750
Övriga finansiella kostnader 3 152 872
Summa 4 560 8 622
Räntekostnader på lån hos Riksgäldskontoret har minskat beroende på sänkta marknadsräntor.
3 027 tkr under Övriga finansiella kostnader avser ränta på SPV-premier.

8. Lämnade bidrag
2009 2008

Stipendier 14 212 15 417
Lämnade bidrag till myndigheter 39 735 32 457
Lämnade bidrag till övriga 45 639 29 321
Summa 99 586 77 195

Ökningen av lämnade bidrag till övriga består till största delen av lämnade bidrag till  
kommuner (19 933 tkr) avseende lärarkandidater mm.
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Balansräkning (tkr)
TILLGÅNGAR Not 2009-12-31 2008-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 1
Balanserade utgifter för utveckling 2 791 4 828
Rättigheter och andra immateriella tillgångar 1 123 377

Summa immateriella anläggningstillgångar 3 914 5 204

Materiella anläggningstillgångar 2
Förbättringsutgifter på annans fastighet 37 975 25 092
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 214 910 215 754
Pågående nyanläggningar 33 882 45 979

Summa materiella anläggningstillgångar 286 767 286 825

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag och intresseföretag 3 16 965 20 402

Summa finansiella anläggningstillgångar 16 965 20 402

Varulager
Varulager och förråd 636 713

Summa varulager m.m. 636 713

Fordringar
Kundfordringar 48 457 51 092
Fordringar hos andra myndigheter 51 188 49 159
Övriga fordringar 923 734

Summa fordringar 100 569 100 985

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader 4 93 018 93 042
Upplupna bidragsintäkter 5 48 224 32 972
Övriga upplupna intäkter 6 3 167 2 333

Summa periodavgränsningsposter 144 409 128 347

Avräkning med statsverket 7
Avräkning med statsverket -144 650 -126 671

Summa avräkning med statsverket -144 650 -126 671

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 8 1 254 796 1 043 065
Kassa, postgiro och bank 41 350 24 100

Summa kassa och bank 1 296 146 1 067 165

SUMMA TILLGÅNGAR 1 704 755 1 482 969

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital
Statskapital 9 5 384 5 000
Resultatandelar i dotter- och intresseföretag 10 14 922 7 056
Balanserad kapitalförändring 11 343 483 301 247
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 140 017 50 582

Summa myndighetskapital 503 806 363 885

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 12 25 566 26 371
Övriga avsättningar 13 2 644 2 067

Summa avsättningar 28 211 28 439

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret 14 198 964 209 032
Skulder till andra myndigheter 59 120 62 114
Leverantörsskulder 100 177 67 681
Övriga skulder 15 72 245 54 784
Depositioner 1 387 1 372

Summa skulder m.m. 431 892 394 983

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader 16 111 972 143 257
Oförbrukade bidrag 17 578 327 510 884
Övriga förutbetalda intäkter 18 50 547 41 521

Summa periodavgränsningsposter 740 845 695 662

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 1 704 755 1 482 969
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Noter till balansräkningen (tkr)

1. Immateriella anläggningstillgångar 

Utveckling Licenser/Rättigheter

2009 2008 2009 2008
Anskaffningsvärde IB 15 313 14 541 1 588 1 164
Årets anskaffningar 233 772 1 004 424
Årets avyttringar -667
Korrigering av tidigare års anskaffningar
Årets överföringar
Årets uppskrivningar
Anskaffningsvärde UB 14 879 15 313 2 592 1 588
Ackumulerade avskrivningar IB -10 485 -7 697 -1 211 -1 164
Årets avskrivningar -2 270 -2 788 -258 -47
Årets avyttringar 667
Korrigering av tidigare års avskrivningar
Årets nedskrivningar
Ackumulerade avskrivningar UB -12 088 -10 485 -1 470 -1 211

Restvärde 2 791 4 828 1 123 377

2. Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter 
på annans fastighet

Maskiner, inventarier, 
installationer mm

Pågående 
nyanläggningar

2009 2008 2009 2008 2009 2008
Anskaffningsvärde IB 45 961 40 020 1 084 508 1 050 536 45 979 28 946
Årets anskaffningar 17 137 5 941 47 321 78 691 27 644 43 045
Årets avyttringar -35 750 -70 266 0
Årets omföringar från pågående nyanläggningar 39 573 25 547 -39 573 -25 547
Korrigering av tidigare års anskaffningar -167 -466
Årets överföringar
Årets uppskrivningar
Anskaffningsvärde UB 63 098 45 961 1 135 652 1 084 508 33 882 45 979
Ackumulerade avskrivningar IB -20 869 -17 031 -868 754 -857 049
Årets avskrivningar -4 254 -3 839 -87 167 -81 233
Årets avyttringar 35 178 69 528
Korrigering av tidigare års avskrivningar
Årets nedskrivningar
Ackumulerade avskrivningar UB -25 123 -20 869 -920 743 -868 754

Restvärde 37 975 25 092 214 910 215 754 33 882 45 979

Varav pågående förbättringsutgifter på annans fastighet 10 955 0

Fr o m 2009 har beloppsgränsen för redovisning av anläggningstillgångar höjts från 10 000 kr till 20 000 kr. Investeringar med ett anskaffningsvärde som överstiger motsvarande 500 Euro men som ej 
bokförs som anläggninmgstillgångar redovisas som korttidsinvesteringar. Inköp av korttidsinvesteringar med ett anskaffningsvärde större än eller lika med 10 000 kr men mindre än 20 000 kr uppgick 
under 2009 till 8 456 tkr. 
Under 2009 har Linköpings universitet övertagit kulturtillgångar från Statens konstråd till ett värde av 384 tkr.

3. Andelar i dotterföretag och intresseföretag
Posten avser samtliga aktier i Universitetsholding i Linköping AB (nominellt värde 300 tkr) vilka 
överförts till Linköpings universitet från Näringsdepartementet den 1 januari 1998. Det kapital 
om 5 000 tkr som tillfördes Universitetsholding i Linköping AB vid bildandet 1995 redovisas 
som statskapital. Omvärderingen av aktierna görs enligt kapitalandelsmetoden varvid prelimi-
nära värden per 2009 12 31 för holdingbolaget använts.

4. Förutbetalda kostnader
2009 2008

Förutbetalda kostnader statliga myndigheter 393 503
Icke-statliga förutbetalda kostnader 92 625 92 539
Summa 93 018 93 042

5. Upplupna bidragsintäkter
2009 2008

Upplupna bidragsintäkter statliga myndigheter 16 621 13 238
Icke-statliga upplupna bidragsintäkter 31 603 19 734
Summa 48 224 32 972

Ökningen av icke-staliga upplupna bidragsintäkter beror till största delen på upplupna bidrag 
från EU och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

6. Övriga upplupna intäkter
2009 2008

Upplupna avgiftsintäkter statliga myndigheter 971 522
Icke-statliga upplupna avgiftsintäkter 1 831 1 811
Övriga upplupna intäkter 366 0
Summa 3 168 2 333
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8. Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
2009 2008

Behållning räntekonto
Anslag 514 478 332 174
Avgifter 37 414 47 912
Bidrag 696 567 631 486
Övriga medel 6 337 31 494
Summa 1 254 796 1 043 065
Varav kortsiktigt likviditetsbehov 78 059 92 654

Beviljad räntekontokredit 182 588 176 549
Utnyttjad räntekontokredit 0 0

 
De viktigaste faktorerna för räntekontosaldots utveckling
Ökningen av räntekontosaldot under 2009 beror främst på ökade inbetalningar av anslag och 
bidrag som ej förbrukats i verksamheten.

9. Statskapital

Se not till andelar i dotter- och intresseföretag.
Under 2009 har konstverk övertagits från Statens Konstråd till ett värde av 384 tkr.

10. Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag

Se not till andelar i dotter- och intresseföretag.
Från balanserad kapitalförändring har 2008 års resultat i Universitetsholding i Linköping AB, 
vinst 8 346 tkr, omförts till Resultatandelar i dotter- och intresseföretag.

11. Balanserad kapitalförändring
2009 2008

Ingående balans 301 247 293 370
Föregående års kapitalförändring 50 582 12 072
Från balanserad kapitalförändring har resultatet 
i Universitetsholding i Linköping AB omförts till 
Resultatandelar i dotter- och intresseföretag -8 346 -4 195
Utgående balans 343 483 301 247

12. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
2009 2008

Ingående avsättning 26 371 23 182
Årets pensionskostnad 11 520 14 957
Årets pensionsutbetalningar -12 325 -11 767
Utgående avsättning 25 566 26 371

Posten avser pensionsförpliktelser som universitetet svarar för.

13. Övriga avsättningar
2009 2008

Ingående avsättning 2 067 1 325
Årets avsättningar 577 742
Årets utbetalningar 0 0
Utgående avsättning 2 644 2 067

Under övriga avsättningar redovisar Linköpings universitet förpliktelser som uppstår vid av-
veckling av personal och som universitetet svarar för.

14. Lån i Riksgäldskontoret
2009 2008

Ingående skuld 209 032 177 113
Nyupplåning 66 680 104 445
Amortering -76 749 -72 526
Utgående skuld 198 964 209 032

Beviljad låneram 230 000 250 000

15. Övriga skulder
Ökningen av övriga skulder avser oförmedlade EU-bidrag.

16. Upplupna kostnader 
2009 2008

Upplupna löner/semesterlöner 103 910 133 737
Övriga upplupna kostnader från  
annan statlig myndighet 520 1 306
Övriga icke-statliga upplupna kostnader 7 542 8 214
Summa 111 972 143 257

Minskningen av upplupna löner/semesterlöner består till största delen (28 300 tkr) av en betal-
ning till SPV avseende premieavgifter för kombinationsanställda läkare.

17. Oförbrukade bidrag
2009 2008

Oförbrukade bidrag
Bidrag från annan statlig myndighet 360 155 305 872
Donationer 135 764 131 817
Övriga icke-statliga bidrag 64 731 57 012
Summa 560 650 494 701

Oförmedlade bidrag
Bidrag från annan statlig myndighet 12 715 15 410
Donationer 2 504 0
Övriga icke-statliga bidrag 2 458 773
Summa 17 677 16 183

Totalt 578 327 510 884

18. Övriga förutbetalda intäkter
2009 2008

Oförbrukade avgiftsintäkter från annan statlig 
myndighet 20 566 12 176
Icke-statliga oförbrukade avgiftsintäkter 25 807 25 548
Övriga förutbetalda intäkter från annan statlig 
myndighet 574 1 472
Övriga förutbetalda intäkter 3 599 2 325
Summa 50 546 41 521

7. Avräkning med statsverket
2009 2008

Anslag i räntebärande
Ingående balans -126 671 -53 121

Redovisat mot anslag 1 971 198 1 884 579
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -1 992 910 -1 958 129
Återbetalning av anslagsmedel 3 733

Fordringar/Skulder avseende anslag 
i räntebärande flöde -144 650 -126 671

Sammansättning utgående balans
Ej avräknat anslag grundutbildning, upp till 10% 
av takbeloppet -124 710 -122 938
Ej avräknat anslag grundutbildning, överstigande 
10 % av takbeloppet -19 940 -3 733
Summa -144 650 -126 671
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Finansieringsanalys (tkr)
Not 2009 01 01–2009 12 31 2008 01 01–2008 12 31

DRIFT
Kostnader 1 -2 654 586 -2 573 050
Finansiering av drift

Intäkter av anslag 1 948 708 1 874 507
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 214 571 236 081
Intäkter av bidrag 2 679 357 545 158
Övriga intäkter 8 838 40 701
Summa medel som tillförts för finansiering av drift 2 851 474 2 696 447

Minskning (+)/Ökning (-) av lager 77 -713
Minskning (+)/Ökning (-) av kortfristiga fordringar -15 646 4 620
Ökning (+) av kortfristiga skulder 3 71 221 120 200
Kassaflöde från/till drift 252 540 247 504

INVESTERINGAR
Investeringar i finansiella tillgångar
Investeringar i materiella tillgångar -92 102 -127 677
Investeringar i immateriella tillgångar -1 238 -1 195
Summa investeringsutgifter -93 340 -128 873
Finansiering av investeringar

Lån från Riksgäldskontoret 66 680 104 445
 -amorteringar -76 749 -72 526
Försäljning av anläggningstillgångar 1 184 851
Bidragsmedel som erhållits för investeringar 39 361 11 030
Statskapital 384
Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar 30 860 43 800

Minskning (-)/Ökning (+) av kortfristiga skulder 3 20 940 -6 883
Kassaflöde från/till investeringsverksamhet -41 539 -91 956

TRANSFERERINGSVERKSAMHET
Lämnade bidrag -99 586 -77 195
Förändring av kortfristiga fordringar och skulder
Utbetalningar i transfereringsverksamhet -99 586 -77 195
Finansiering av transfereringsverksamhet

Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag 22 490 10 072
Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag 55 587 50 225
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 21 509 16898
Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet 99 586 77 195

Kassaflöde från/till transfereringsverksamhet 0 0

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 211 001 155 548

SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
Likvida medel vid årets början 940 494 784 946
Minskning (-)/Ökning (+) av kassa och bank 17 250 -9 890
Ökning (+) av tillgodohavande hos RGK 211 730 238 988
Minskning (-) av avräkning med statsverket -17 979 -73 550
Summa förändring av likvida medel 211 001 155 548

Likvida medel vid årets slut 1 151 495 940 494

Noter till finansieringsanalysen (tkr) 2009 2008

1 Kostnader enligt RR -2 747 861 -2 665 241
Avskrivningar 93 948 87 907
Avyttrade anläggningar (restvärde) 572 737 
Omföring anläggningstillgångar till (+) / från (-) RR 167 466
Försäljningsintäkter sålda anläggningstillgångar -1 184 -851
Avsättningar för pensioner m.m. -228 3 932

Summa kostnader -2 654 586 -2 573 050

2 Intäkter av bidrag enl. RR 718 718 556 188
Bidrag som erhållits för investeringar 39 361 11 030
Bidrag för finansiering av drift 679 357 545 158

3 Minskn (-) / ökn (+) av kortfristiga skulder enl. BR 92 161 113 317
Minskn (-) / ökn (+) av kortfristiga skulder avseende investeringar 20 940 -6 883
Minskn (-) / ökn (+) av kortfristiga skulder avseende drift 71 221 120 200
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Avgifter 2009 (tkr)

Anslagsredovisning 2009 (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) 126 671 1 248 806 -3 733 1 371 744 1 227 094 144 650 
16 02:13 ap.1 Takbelopp (ram) 126 671 1 247 098 -3 733 1 370 036 1 225 386 144 650 
16 02:13 ap.3 Nationellt resurscentrum i teknik (ram) 1 708 1 708 1 708 0 

16 02:14 Forskning och forskarutbildning (ramanslag) 571 197 571 197 571 197 0 
16 02:14 ap.4 Linköpings universitet (ram) 571 197 571 197 571 197 0 

16 02:58 Ersättning för klinisk utbildning 
och forskning (ram) 172 907 172 907 172 907 0 
16 02:58 ap. 5 Linköpings universitet 172 907 172 907 172 907 0 

Summa 126 671 1 992 910 -3 733 2 115 848 1 971 198 144 650 

1. Kostnader för personskadeförsäkringar för studenter uppgick under 2009 till 109 tkr.
2. Enligt redovisning på sid 34 och 35 har minst 75% av de medel som universitet och högskolor avsätter för studiefinansiering på anslaget för  
forskning och utbildning på forskarnivå avsett anställning som doktorand.

Redovisning av medel för klinisk utbildning och forskning 2009

Disponibla anslagsmedel

Ingående balans 2009 29 075

Anslag 2009 172 907

Summa disponibla anslagsmedel 201 982

Förbrukade anslagsmedel Lokaler Lönekostn. Övr. kostn. Utv av läkarutb. Summa

Förbrukade medel grundutbildning 11 341 31 316 14 097 56 754

Kliniskt inriktad medicinsk forskning 24 636 29 189 62 885 116 710

Summa förbrukade anslagsmedel 35 977 60 505 76 982 173 464

Anslagsmedel överfört till 2010 28 518
Grundutbildningsbidrag vidareförmedlat 
av Karolinska Institutet1

669 669

Av Landstinget tillförda medel 2009 20 045 104 145 95 112 219 302

1.  År 2009 erhöll Karolinska institutet 5 713 tkr för vidarefördelning till universiteten för utveckling av klinisk utbildning och forskning. Av dessa medel erhöll LiU 669 tkr.

Verksamhet Över-/underskott 
t.o.m. 2007

Över-/underskott 
2008

Intäkter 
2009

Kostnader 
2009

Över-/underskott 
2009

Ackumulerat Över-/ 
underskott utg. 2009

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Beställd utbildning 816 816
Uppdragsutbildning 16 258 -2 870 24 988 29 478 -4 490 8 898
Biljett- eller programintäkter
Upplåtande av bostadslägenhet

Delsumma 16 258 -2 870 25 804 30 294 -4 490 8 898

Forskning och utbildning på forskarnivå
Uppdragsforskning 11 179 630 87 517 90 018 -2 501 9 308
Inträde till museum

Tjänsteexport
Tjänsteexport1 82 138 624 475 149 369

Summa 27 519 -2 102 113 945 120 787 -6 842 18 575

Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet -233 -252 771 1 021 -250 -735

Summa avgiftsbelagd verksamhet 27 286 -2 354 114 716 121 808 -7 092 17 840

1. Fr o m 2009 avser posten Tjänsteexport endast tjänsteexport enligt 4 § Avgiftsförordningen.
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Redovisning av årets och balanserad kapitalförändring 2009 (tkr)

TABELL 1. REDOVISNING AV KAPITALFÖRÄNDRING 2009 Balanserad  
kapitalförändring

Årets 
kapitalförändring

Summa årets och  
balanserad 

kapitalförändring

Kapitalförändring 343 483 140 017 483 500
varav avgiftsfinansierad verksamhet 24 932 -7 092 17 840
varav bidragsfinansierad verksamhet 136 153 -37 321 98 922
varav dotterföretag och intresseföretag -2 957 -2 957

TABELL 2. KAPITALFÖRÄNDRING PER OMRÅDE
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 66 577 58 170 124 747
Uppdragsverksamhet 13 388 -4 490 8 898

Summa 79 965 53 680 133 645
Forskning/konstnärligt utvecklingsarbete/utbildning på forskarnivå

Forskning och utbildning på forskarnivå 251 707 91 796 343 503
Uppdragsforskning 11 809 -2 501 9 308

Summa 263 516 89 295 352 811

Summa1 343 483 142 974 486 457
1. Exklusive Universitetsholding i Linköping AB.

TABELL 3. REDOVISNING AV KAPITALFÖRÄNDRING AVSEENDE AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET Ingående 
balans

Årets kapital- 
förändring

Utgående 
balans1

Uppdragsutbildning 13 388 -4 490 8 898
Uppdragsforskning 11 809 -2 501 9 308
Offentligrättsliga avgifter -485 -250 -735
Tjänsteexport enligt 4 § avgiftsförordningen 220 149 369
Summa 24 932 -7 092 17 840

Årets intäkter i ovanstående verksamhet 114 716
Utgående balanserad kapitalförändring i förhållande till årets intäkter 15,6%

1. Summa utgående balans avser riktat sparande för finansiering av utrustning eller planerad verksamhet.

Samfinansiering med anslag i bidragsfinansierad verksamhet (tkr)

Bidragsfinansiering Anslagsfinansiering Summa Andel anslag

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå -31 571 -101 -31 672 0,32%
Forskning och utbildning på forskarnivå -687 147 -118 389 -805 536 14,70%

Summa -718 718 -118 490 -837 208 14,15%
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2009 Totalt LiU Summa Ordinarie Uppdrags- Summa Ordinarie Uppdrags-
utbildning grundutb. utbildning1 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 dotterföretag och intresseföretag -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.
 

2008 Totalt LiU Summa Ordinarie Uppdrags- Summa Ordinarie Uppdrags-
utbildning grundutb. utbildning forskning forskning forskning

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 874 507 1 213 102 1 213 102 661 406 661 406
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 236 081 60 900 32 945 27 955 175 182 78 965 96 217
Intäkter av bidrag 556 188 39 567 39 567 516 620 516 620
Finansiella intäkter 40 701 17 419 17 419 23 282 22 686 596

Summa intäkter 2 707 477 1 330 988 1 303 033 27 955 1 376 489 1 279 676 96 813
Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 1 676 294 898 402 883 182 15 220 777 893 712 927 64 966
Kostnader för lokaler 358 658 153 818 152 544 1 274 204 841 202 574 2 267
Övriga driftkostnader 533 759 263 110 248 844 14 266 270 648 241 878 28 770
Finansiella kostnader 8 622 4 090 4 090 4 532 4 519 13
Avskrivningar och nedskrivningar 87 907 32 024 31 960 64 55 883 55 716 167

Summa kostnader 2 665 241 1 351 445 1 320 619 30 825 1 313 796 1 217 613 96 183
Verksamhetsutfall 42 236 -20 457 -17 587 -2 870 62 693 62 063 630
Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag 8 346 8 346 8 346
Transfereringar

Erhållna 77 194 13 578 13 281 296 63 616 63 486 130
Lämnade 77 194 13 578 13 281 296 63 616 63 486 130

Årets kapitalförändring 50 582 -20 457 -17 587 -2 870 71 039 70 409 630
 

2007 Totalt LiU Summa Ordinarie Uppdrags- Summa Ordinarie Uppdrags-
utbildning grundutb. utbildning forskning forskning forskning

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 822 348 1 213 360 1 213 360 608 988 608 988 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 245 211 60 844 25 845 34 999 184 366 88 957 95 409 
Intäkter av bidrag 491 966 26 150 26 150 465 816 465 816 
Finansiella intäkter 25 101 11 303 11 295 8 13 798 13 532 266 

Summa intäkter 2 584 626 1 311 657 1 276 651 35 008 1 272 969 1 177 294 95 675 
Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 1 632 675 849 652 833 246 16 406 783 021 722 106 60 915 
Kostnader för lokaler 346 023 172 863 171 946 917 173 160 169 116 4 044 
Övriga driftkostnader 507 400 252 608 236 560 16 048 254 791 221 542 33 249 
Finansiella kostnader 6 245 3 342 3 341 1 2 904 2 881 23 
Avskrivningar och nedskrivningar 84 406 31 572 31 508 64 52 835 52 652 183 

Summa kostnader 2 576 748 1 310 040 1 276 601 33 436 1 266 711 1 168 297 98 416 
Verksamhetsutfall 7 877 1 619 50 1 572 6 259 8 997 -2 741 
Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag 4 195  4 195 4 195 
Transfereringar    

Erhållna 84 403 14 642 14 549 93 69 761 67 720 2 041 
Lämnade 84 403 14 642 14 549 93 69 761 67 720 2 041 

Årets kapitalförändring 12 072 1 619 50 1 572 10 454 13 191 -2 741 

Intäkter och kostnader per verksamhetsområde
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Intäkter och kostnader per verksamhetsområde

2009 Ordinarie grundutbildning Uppdragsutbildning Ordinarie forskning Uppdragsforskning
Totalt LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH Totalt LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH Totalt LiU Hum-sam Med. Tekn. Totalt LiU Hum-sam Med. Tekn.

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 267 965 299 899 147 970 291 537 528 559 680 743 169 822 173 830 337 091
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 56 021 11 529 20 892 23 600 87 299 9 924 55 236 22 139
Intäkter av bidrag 31 571 7 248 6 026 6 685 11 612 687 147 164 621 134 967 387 560
Finansiella intäkter 4 019 712 355 1 721 1 231 4 602 2 229 697 1 677 217 24 139 55

Summa intäkter 1 349 001 318 913 159 992 313 520 556 576 25 804 4 632 9 216 8 468 3 487 1 428 513 348 200 330 386 749 928 87 517 9 948 55 374 22 195
Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 818 410 200 046 92 705 193 873 331 785 14 175 1 915 4 601 3 885 3 773 839 706 227 238 189 619 422 848 50 438 5 380 32 516 12 543
Kostnader för lokaler 158 608 35 350 17 689 36 772 68 796 1 050 53 606 179 213 207 296 41 487 45 257 120 552 3 097 308 1 977 812
Övriga driftkostnader 285 633 66 483 45 132 70 175 103 843 15 069 2 278 3 418 6 165 3 208 222 747 60 956 58 703 103 088 33 123 3 620 20 947 8 556
Finansiella kostnader 2 205 486 232 644 843 2 354 538 636 1 180 1 1
Avskrivningar och nedskrivningar 25 975 5 136 3 393 7 249 10 197 64 615 6 015 10 572 48 029 3 358 3 335 23

Summa kostnader 1 290 831 307 501 159 151 308 715 515 465 30 294 4 246 8 625 10 229 7 195 1 336 717 336 235 304 787 695 695 90 018 9 307 58 778 21 934
Verksamhetsutfall 58 170 11 412 842 4 806 41 110 -4 490 386 592 -1 760 -3 707 91 796 11 964 25 599 54 233 -2 501 641 -3 403 261
Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag -2 957 -701 -630 -1 625
Transfereringar

Erhållna 29 601 4 029 17 353 3 028 5 191 68 291 13 561 15 071 39 660 1 694 1 459 235
Lämnade 29 601 4 029 17 353 3 028 5 191 68 291 13 561 15 071 39 660 1 694 1 459 235

Årets kapitalförändring 58 170 11 412 842 4 806 41 110 -4 490 386 592 -1 760 -3 707 88 839 11 263 24 968 52 608 -2 501 641 -3 403 261

 

2008 Ordinarie grundutbildning Uppdragsutbildning Ordinarie forskning Uppdragsforskning
Totalt LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH Totalt LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH Totalt LiU Hum-sam Med. Tekn. Totalt LiU Hum-sam Med. Tekn.

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 213 102 276 669 150 227 363 550 422 655 661 406 146 902 241 025 273 479
Intäkter av avgifter och andra ers. 32 945 9 484 6 577 12 290 4 594 27 955 4 308 7 566 5 960 10 121 78 965 8 837 50 048 20 081 96 217 19 959 51 545 24 713
Intäkter av bidrag 39 567 8 059 8 996 10 884 11 627 516 620 120 267 108 755 287 598
Finansiella intäkter 17 419 3 023 2 410 3 790 8 196 22 686 5 290 5 732 11 664 596 596

Summa intäkter 1 303 033 297 236 168 211 390 514 447 072 27 955 4 308  7 566 5 960 10 121 1 279 676 281 296 405 559 592 821 96 813 19 959 52 142 24 713
Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 883 182 211 246 124 116 225 664 322 155 15 220 2 550 5 499 3 253 3 919 712 927 191 702 182 941 338 283 64 966 13 961 34 303 16 973
Kostnader för lokaler 152 544 30 867 15 087 41 900 64 690 1 274 221 697 318 38 202 574 39 225 43 621 119 728 2 267 293 336 1 637
Övriga driftkostnader 248 844 44 339 39 430 118 935 46 140 14 266 1 569 2 216 5 321 5 161 241 878 31 889 145 320 64 670 28 770 5 167 16 121 7 482
Finansiella kostnader 4 090 878 512 1 080 1 620 4 519 926 1 134 2 459 13 2 11
Avskrivningar och nedskrivningar 31 960 7 077 4 493 8 751 11 639 64 50 14 55 716 7 250 12 799 35 667 167 2 101 64

Summa kostnader 1 320 619 294 407 183 638 396 330 446 244 30 825 4 339 8 462 8 906 9 118 1 217 613 270 992 385 815 560 806 96 183 19 155 50 871 26 156
Verksamhetsutfall -17 587 2 829 -15 428 -5 816 828 -2 870 -32 -896 -2 945 1 003 62 063 10 304 19 745 32 014 630 803 1 270 -1 443
Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag 8 346 1 835 2 645 3 866
Transfereringar

Erhållna 13 281 5 008 890 6 288 1 095 296 296 63 486 21 195 4 170 38 121 130 130
Lämnade 13 281 5 008 890 6 288 1 095 296 296 63 486 21 195 4 170 38 121 130 130

Årets kapitalförändring -17 587 2 829 -15 428 -5 816 828 -2 870 -32 -896 -2 945 1 003 70 409 12 139 22 390 35 881 630 803 1 270 -1 443
 

2007 Ordinarie grundutbildning Uppdragsutbildning Ordinarie forskning Uppdragsforskning
Totalt LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH Totalt LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH Totalt LiU Hum-sam Med. Tekn. Totalt LiU Hum-sam Med. Tekn.

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 213 360  267 523 166 175 342 015 437 646   608 988 139 738 198 456 270 794    
Intäkter av avgifter och andra ers. 25 845 6 918 3 495 10 131 5 302 34 999 5 525 9 334 6 018 14 122 88 957 16 049 63 579 9 329 95 409 12 179 47 217 36 013 
Intäkter av bidrag 26 150 9 907 552 5 959 9 732   465 816 99 991 94 097 271 727     
Finansiella intäkter 11 295 2 100 2 038 3 729 3 428 8 8  13 532 3 014 4 993 5 525 266 55 199 12 

Summa intäkter 1 276 651 286 448 172 260 361 834 456 108 35 008 5 525 9 334 6 026 14 122 1 177 294 258 792 361 125 557 375 95 675 12 234 47 416 36 025 
Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 833 246 188 357 108 250 227 988 308 652 16 406 4 158 6 283 2 457 3 508 722 106 176 966 203 603 341 538 60 915 9 857 26 737 24 322 
Kostnader för lokaler 171 946 47 134 28 518 17 483 78 812 917 121 487 295 13 169 116 45 011 10 964 113 141 4 044 996 540 2 508 
Övriga driftkostnader 236 560 39 194 36 527 95 351 65 489 16 048 1 809  2 257 2 950 9 033 221 542 31 211 127 153 63 178 33 249 952 21 329 10 967 
Finansiella kostnader 3 341 702 418 1 164 1 058 1   1 2 881 592 1 035 1 254 23 5 16 2 
Avskrivningar och nedskrivningar 31 508 6 960 3 659 9 599 11 289 64  32 32  52 652 5 583 15 995 31 074 183 47 49 87 

Summa kostnader 1 276 601 282 347 177 372 351 585 465 300 33 436 6 088 9 059 5 734 12 554 1 168 297 259 363 358 750 550 185 98 416 11 858 48 671 37 886 
Verksamhetsutfall 50 4 101 -5 111 10 250 -9 190 1 572 -564 276 292 1 568 8 997 -571 2 376 7 191 -2 741 376 -1 256 -1 860 
Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag 4 195 934 1 451 1 811
Transfereringar

Erhållna 14 549 3 530 2 072 5 990 2 957 93 93    67 720 17 838 8 983 40 898 2 041 560 1 481
Lämnade 14 549 3 530 2 072 5 990 2 957 93 93   67 720 17 838 8 983 40 898 2 041  560 1 481 

Årets kapitalförändring 50 4 101 -5 111 10 250 -9 190 1 572 -564 276 292 1 568 13 191 363 3 827 9 001 -2 741 376 -1 256 -1 860
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2009 Ordinarie grundutbildning Uppdragsutbildning Ordinarie forskning Uppdragsforskning
Totalt LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH Totalt LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH Totalt LiU Hum-sam Med. Tekn. Totalt LiU Hum-sam Med. Tekn.

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 267 965 299 899 147 970 291 537 528 559 680 743 169 822 173 830 337 091
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 56 021 11 529 20 892 23 600 87 299 9 924 55 236 22 139
Intäkter av bidrag 31 571 7 248 6 026 6 685 11 612 687 147 164 621 134 967 387 560
Finansiella intäkter 4 019 712 355 1 721 1 231 4 602 2 229 697 1 677 217 24 139 55

Summa intäkter 1 349 001 318 913 159 992 313 520 556 576 25 804 4 632 9 216 8 468 3 487 1 428 513 348 200 330 386 749 928 87 517 9 948 55 374 22 195
Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 818 410 200 046 92 705 193 873 331 785 14 175 1 915 4 601 3 885 3 773 839 706 227 238 189 619 422 848 50 438 5 380 32 516 12 543
Kostnader för lokaler 158 608 35 350 17 689 36 772 68 796 1 050 53 606 179 213 207 296 41 487 45 257 120 552 3 097 308 1 977 812
Övriga driftkostnader 285 633 66 483 45 132 70 175 103 843 15 069 2 278 3 418 6 165 3 208 222 747 60 956 58 703 103 088 33 123 3 620 20 947 8 556
Finansiella kostnader 2 205 486 232 644 843 2 354 538 636 1 180 1 1
Avskrivningar och nedskrivningar 25 975 5 136 3 393 7 249 10 197 64 615 6 015 10 572 48 029 3 358 3 335 23

Summa kostnader 1 290 831 307 501 159 151 308 715 515 465 30 294 4 246 8 625 10 229 7 195 1 336 717 336 235 304 787 695 695 90 018 9 307 58 778 21 934
Verksamhetsutfall 58 170 11 412 842 4 806 41 110 -4 490 386 592 -1 760 -3 707 91 796 11 964 25 599 54 233 -2 501 641 -3 403 261
Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag -2 957 -701 -630 -1 625
Transfereringar

Erhållna 29 601 4 029 17 353 3 028 5 191 68 291 13 561 15 071 39 660 1 694 1 459 235
Lämnade 29 601 4 029 17 353 3 028 5 191 68 291 13 561 15 071 39 660 1 694 1 459 235

Årets kapitalförändring 58 170 11 412 842 4 806 41 110 -4 490 386 592 -1 760 -3 707 88 839 11 263 24 968 52 608 -2 501 641 -3 403 261

 

2008 Ordinarie grundutbildning Uppdragsutbildning Ordinarie forskning Uppdragsforskning
Totalt LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH Totalt LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH Totalt LiU Hum-sam Med. Tekn. Totalt LiU Hum-sam Med. Tekn.

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 213 102 276 669 150 227 363 550 422 655 661 406 146 902 241 025 273 479
Intäkter av avgifter och andra ers. 32 945 9 484 6 577 12 290 4 594 27 955 4 308 7 566 5 960 10 121 78 965 8 837 50 048 20 081 96 217 19 959 51 545 24 713
Intäkter av bidrag 39 567 8 059 8 996 10 884 11 627 516 620 120 267 108 755 287 598
Finansiella intäkter 17 419 3 023 2 410 3 790 8 196 22 686 5 290 5 732 11 664 596 596

Summa intäkter 1 303 033 297 236 168 211 390 514 447 072 27 955 4 308  7 566 5 960 10 121 1 279 676 281 296 405 559 592 821 96 813 19 959 52 142 24 713
Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 883 182 211 246 124 116 225 664 322 155 15 220 2 550 5 499 3 253 3 919 712 927 191 702 182 941 338 283 64 966 13 961 34 303 16 973
Kostnader för lokaler 152 544 30 867 15 087 41 900 64 690 1 274 221 697 318 38 202 574 39 225 43 621 119 728 2 267 293 336 1 637
Övriga driftkostnader 248 844 44 339 39 430 118 935 46 140 14 266 1 569 2 216 5 321 5 161 241 878 31 889 145 320 64 670 28 770 5 167 16 121 7 482
Finansiella kostnader 4 090 878 512 1 080 1 620 4 519 926 1 134 2 459 13 2 11
Avskrivningar och nedskrivningar 31 960 7 077 4 493 8 751 11 639 64 50 14 55 716 7 250 12 799 35 667 167 2 101 64

Summa kostnader 1 320 619 294 407 183 638 396 330 446 244 30 825 4 339 8 462 8 906 9 118 1 217 613 270 992 385 815 560 806 96 183 19 155 50 871 26 156
Verksamhetsutfall -17 587 2 829 -15 428 -5 816 828 -2 870 -32 -896 -2 945 1 003 62 063 10 304 19 745 32 014 630 803 1 270 -1 443
Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag 8 346 1 835 2 645 3 866
Transfereringar

Erhållna 13 281 5 008 890 6 288 1 095 296 296 63 486 21 195 4 170 38 121 130 130
Lämnade 13 281 5 008 890 6 288 1 095 296 296 63 486 21 195 4 170 38 121 130 130

Årets kapitalförändring -17 587 2 829 -15 428 -5 816 828 -2 870 -32 -896 -2 945 1 003 70 409 12 139 22 390 35 881 630 803 1 270 -1 443
 

2007 Ordinarie grundutbildning Uppdragsutbildning Ordinarie forskning Uppdragsforskning
Totalt LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH Totalt LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH Totalt LiU Hum-sam Med. Tekn. Totalt LiU Hum-sam Med. Tekn.

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 213 360  267 523 166 175 342 015 437 646   608 988 139 738 198 456 270 794    
Intäkter av avgifter och andra ers. 25 845 6 918 3 495 10 131 5 302 34 999 5 525 9 334 6 018 14 122 88 957 16 049 63 579 9 329 95 409 12 179 47 217 36 013 
Intäkter av bidrag 26 150 9 907 552 5 959 9 732   465 816 99 991 94 097 271 727     
Finansiella intäkter 11 295 2 100 2 038 3 729 3 428 8 8  13 532 3 014 4 993 5 525 266 55 199 12 

Summa intäkter 1 276 651 286 448 172 260 361 834 456 108 35 008 5 525 9 334 6 026 14 122 1 177 294 258 792 361 125 557 375 95 675 12 234 47 416 36 025 
Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 833 246 188 357 108 250 227 988 308 652 16 406 4 158 6 283 2 457 3 508 722 106 176 966 203 603 341 538 60 915 9 857 26 737 24 322 
Kostnader för lokaler 171 946 47 134 28 518 17 483 78 812 917 121 487 295 13 169 116 45 011 10 964 113 141 4 044 996 540 2 508 
Övriga driftkostnader 236 560 39 194 36 527 95 351 65 489 16 048 1 809  2 257 2 950 9 033 221 542 31 211 127 153 63 178 33 249 952 21 329 10 967 
Finansiella kostnader 3 341 702 418 1 164 1 058 1   1 2 881 592 1 035 1 254 23 5 16 2 
Avskrivningar och nedskrivningar 31 508 6 960 3 659 9 599 11 289 64  32 32  52 652 5 583 15 995 31 074 183 47 49 87 

Summa kostnader 1 276 601 282 347 177 372 351 585 465 300 33 436 6 088 9 059 5 734 12 554 1 168 297 259 363 358 750 550 185 98 416 11 858 48 671 37 886 
Verksamhetsutfall 50 4 101 -5 111 10 250 -9 190 1 572 -564 276 292 1 568 8 997 -571 2 376 7 191 -2 741 376 -1 256 -1 860 
Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag 4 195 934 1 451 1 811
Transfereringar

Erhållna 14 549 3 530 2 072 5 990 2 957 93 93    67 720 17 838 8 983 40 898 2 041 560 1 481
Lämnade 14 549 3 530 2 072 5 990 2 957 93 93   67 720 17 838 8 983 40 898 2 041  560 1 481 

Årets kapitalförändring 50 4 101 -5 111 10 250 -9 190 1 572 -564 276 292 1 568 13 191 363 3 827 9 001 -2 741 376 -1 256 -1 860
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Tabell 2. Utfall avseende perioden 2009-01-01–2009-12-31

A B C D E F

Utbildningsområde
Utfall

HST1,2
Utfall

HPR1,2

HST
Ersättn

(tkr)

HPR
Ersättn

(tkr)

Beräknad
total

ersättn
C+D

Takbelopp
enl RB

(tkr)

Humaniora 1 612 1169 33 640 21 414 55 054 
Teologi 106 86 2 202 1 582 3 784 
Juridik 616 545 12 843 9 980 22 823 
Samhällsvetenskap 3 889 3172 81 137 58 087 139 224 
Naturvetenskap 2 733 2259 130 996 91 302 222 298 

Teknik 4 577 3867 219 369 156 306 375 675 
Farmaci 4 2 181 80 261 
Vård 1 188 1131 60 529 49 916 110 445 
Odontologi
Medicin 1 574 1428 89 602 98 868 188 470 
Undervisning 1 064 987 35 380 38 665 74 045 
Övrigt 330 301 12 709 9 420 22 129 
Design 50 41 6 791 3 351 10 142 
Totalt 17 742 14 988 685 379 538 970 1 224 350 1 247 098

Lärosätet har tidigare uppkommet anslagssparande motsvarande 122 938 tkr.
Lärosätet har tidigare sparade helårsprestationer motsvarande 0 tkr.
Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet motsvarande 0 tkr exkl. ersättning för helårsprestationer från december 2008.
Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet motsvarande 22 748 tkr exkl. ersättning för helårsprestationer från december 2008.

Kommentarer till tabellen
1. Exklusive utbildning för annan högskola, uppdragsutbildning, särskild utbildning för lärare i yrkesexamen,  
övriga särskilda lärarutbildningar och projekt för invandrade akademiker.
2. Totalt antal helårsstudenter 55,1 inom design. Högst får 50 helårsstudenter avräknas inom det aktuella utbildningsormådet. 
Övriga helårsstudenter (5,1) inom utbildningsområdet design har avräknats mot utbildningsområdet teknik.

Tabell 1. Intäkter för grundutbildning (tkr)

Utnyttjat takbelopp och eventuellt utnyttjat anslagssparande för grundläggande högskoleutbildning

1a. Under 2009 genomförda helårsstudenter och helårsprestationer inom 2009 års takbelopp enligt tabell 1a 1 224 350
1b. Decemberprestationer från 2008 som ryms inom takbeloppet 1 036
2a. Utnyttjande av under tidigare budgetår uppkommet anslagssparande, eller 0
2b. Utnyttjande av tidigare sparade helårsprestationer 0
Summa takbelopp 1 225 386
Årets anslagsbelastning avseende särskilda åtaganden 1 708
Summa intäkter för grundutbildning 1 227 094

Ersättning för helårsprestationer för december 2008 (totalt belopp oberoende av om det ryms inom ordinarie takbelopp eller ej) 
som tidigare ej ersatts inom takbeloppet: 1 036 tkr.

Underlag för beräkning av belastning av anslaget 
avseende grundutbildning för budgetåret 2009



8787

9. FINANSIELL DEL

Tabell 3. Redovisning av högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)
Årets takbelopp (tkr)
Ingående anslagssparande (tkr)
Summa (A)

1 247 098 
122 938 

1 370 036 

B. Utfall totalt för grundutbildningen
Ersättning för HPR från december 2008
Årets utfall; ersättning HST + HPR (tkr)
Utnyttjande av tidigare sparade HPR (tkr)
Summa (B) 1
Summa (A-B) 2

1 036 
1 224 350 

1 225 386 
144 650 

1. Summan avser den totala ersättning lärosätet genomför produktion för, dvs oberoende av om den ryms eller inter ryms inom tilldelade medel (A).
2. Om summan blir positiv, skall den föras in i tabell över anslagsparandet nedan. Blir summan i stället negativ, skall beloppet föras till tabellen över sparade helårsprestationer nedan.

Anslagssparande

Totalt utgående anslagssparande (A-B)
Del av anslagssparandet över 10 % av takbeloppet 3
Summa

144 650 
19 940 

124 710

3. Den del av anslagssparandet som lärosätet inte får behålla utan regeringens medgivande.

Sparade helårsprestationer

Ingående värde av sparade HPR (tkr) 4

Ev utnyttjande av tidigare sparade HPR (tkr) under 2009
Ev sparade HPR under 2009 (tkr)

Summa
Ev belopp överstigande 10 % av takbeloppet 2009 (tkr)

0

0

Utgående värde av sparade HPR (tkr) 5 0

4. Kan uppgå till högst 10 % av takbeloppet 2008.
5. Kan uppgå till högst 10 % av takbeloppet 2009.
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Styrelseledamöters och ledande befattningshavares 
övriga uppdrag och ersättningar

Redovisning av styrelseledamöters och ledande befattningshavares övriga uppdrag i statliga styrelser och råd samt aktiebolag

Mille Millnert, rektor
Ledamot av:
 styrelsen för Mjärdevi Science Park
 styrelsen för Sunet
 styrelsen för Norrköping Science Park
 Nordea kontorsstyrelse Linköping
 styrelsen för Arbetsgivarverket

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

Trygve Carlsson
Ordförande i:
 styrelsen för T. Carlsson Bokförlag AB
Ledamot av:
 styrelsen för Universitetsbokhandeln i Uppsala

 

Håkan Eriksson
Ledamot av:
 styrelsen för Anoto AB
 styrelsen för Vestas
 styrelsen för Stockholm Chamber of Commerce

Ewa Groppfeldt
Ordförande i:
 styrelsen för LHC Event AB
Ledamot av: 
 styrelsen för IT-hantverkarna Sverige AB
 styrelsen för LHC

Lars Hultman
Ordförande i:
 styrelsen för LiTHs Centrum för nanoforskning (CeNano)
Ledamot av:
 styrelsen för Carbodeon Ltd Oy 

David Nord
Ordförande i:
 styrelsen för Work System Sweden AB

Martin Nyström
Ledamot av:
 styrelsen för Work System Sweden AB 

Maria Ågren
Ordförande i:
 Naturvårdsverkets insynsråd
Ledamot av: 
 styrelsen för Arbetsgivarverket
 styrelsen för Rymdstyrelsen
 styrelsen för Stiftelsen Institutet för Vatten- och  
 luftvårdsforskning
 styrelsen för Formas
 styrelsen för Swedbanks lokalstyrelse i Norrköping

Ersättning till styrelsens ledamöter samt till ledande befattningshavare inom universitetet – inkomstår 2009

Ordförande Företrädare för allmänna intressen Företrädare för studenter
Bengt Westerberg 210 000 Trygve Carlsson 28 000 Maria Bolin 192 689

Håkan Eriksson 28 000 Märta Byfors 19 600
Ewa Groppfeldt 28 000 Elin Larsson 14 900
Olle Persson 28 000 David Nord 14 000

Rektor Agneta Westerdahl 28 000 Martin Nyström 37 250

Mille Millnertª 1 234 891 Maria Ågren 28 000 Emanuel Stenius 15 602
Mikael Strid 24 500

Företrädare för verksamheten
Kajsa Ellegård 714 248  
Jan Ernerudh 666 436
Lars Hultman 939 342

a. Bilförmånsvärde ingår med 4 284 kr.
I ersättningarna ovan inkluderas alla skattepliktiga ersättningar och förmåner utbetalade av LiU under 2009.
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2009 2008 2007 2006 2005

Grundutbildning och utbildning på forskarnivå
Totalt antal hst inkl uppdragsutbildning 17 971 17 289 17 208 17 421 18 405

varav andel kvinnor 51% 53% 52% 52% 52%
varav andel män 49% 47% 48% 48% 48%

Antal hpr inkl uppdragsutbildning 15 219 14 859 14 751 14 951 15 607

Totalt antal nyantagna doktorander 203 178 210 143 189
varav andel kvinnor 44% 47% 50% 48% 47%
varav andel män 56% 53% 50% 52% 53%

Totalt antal doktorander totalt med någon aktivitet 1 248 1 264 1 354 1 380 1 472
varav andel kvinnor 48% 47% 47% 45% 44%
varav andel män 52% 53% 53% 55% 56%

Totala antalet doktorander med doktorandanställning (årsarbetare) 602 584 606 648 700
Totala antalet doktorander med utbildningsbidrag (årsarbetare) 30 64 62 64 65
Antal doktorsexamina 176 205 177 162 168
Antal licentiatexamina 55 56 63 84 94

Personal
Totala antalet årsarbetskrafter 3 284 3 171 3 199 3 226 3 280
Medelantalet anställda 3 505 3 424 3 464 3 492 3 520

Personal; lärare
Antal lärare totalt (årsarbetare) 1 307 1 292 1 294 1 286 1 304

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

Antal disputerade lärare (årsarbetare) 962 945 921 901 883
varav andel kvinnor 34% 34% 31% 31% 31%
varav andel män 66% 66% 69% 69% 69%

Antal professorer (årsarbetare) 318 315 313 309 295
varav andel kvinnor 18% 17% 17% 17% 16%
varav andel män 82% 83% 83% 83% 84%

Ekonomi
Intäkter totalt (mkr) varav 2 891 2 707 2 585 2 590 2 514
Grundutbildning (mkr) 1 375 1 331 1 312 1 345 1 260

varav andel anslag 92% 91% 93% 92% 92%
varav andel externa intäkter 8% 9% 7% 8% 8%

Forskning och utbildning på forskarnivå (mkr) 1 516 1 376 1 273 1 245 1 253
varav andel anslag 44% 48% 48% 47% 45%
varav andel externa intäkter 56% 52% 52% 53% 54%

Kostnader totalt (mkr) 2 748 2 665 2 577 2 498 2 476
varav andel personal 63% 63% 63% 63% 63%
varav andel lokaler 13% 13% 13% 14% 14%

Lokalkostnader per kvm (kr) 1 582 1 547 1 491 1 471 1 525
Balansomslutning (mkr) varav 1 705 1 483 1 284 1 113 941

varav oförbrukade bidrag 578 511 392 334 282
varav årets kapitalförändring 140 51 12 90 40
varav myndighetskapital (inkl årets kapitalförändring) 483 352 305 292 204

10. Väsentliga uppgifter
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Produktion: Linköpings universitet, Kommunikationsavdelningen. Tryck: Februari 2010, LiU-Tryck, Linköping. 
Omslagsbilden är hämtad från Carl Malmsten Furniture Studies, Lidingö. Omslagsfoto: Max Plunger.



Linköping: Campus Valla

INSTITUTIONEN FÖR BETEENDEVETENSKAP 

OCH LÄRANDE (IBL)

Antal anställda: 229. Intäkter: 202 mkr.
Ämnesområden: Didaktik och pedagogiskt 
arbete • Handikappvetenskap • Pedagogik  
• Psykologi • Psykoterapi • Sociologi  
• Vuxenpedagogik och folkbildning

INSTITUTIONEN FÖR DATAVETENSKAP (IDA)

Antal anställda: 169. Intäkter: 164 mkr.
Ämnesområden: Artificiell intelligens och  
integrerade datorsystem • Databas- och  
informationsteknik • Human-Centered Sys-
tems • Programvara och system • Statistik

INSTITUTIONEN FÖR EKONOMISK 

OCH INDUSTRIELL UTVECKLING (IEI)

Antal anställda: 427. Intäkter: 391 mkr.
Ämnesområden: Biomedicinsk modellering 
och simulering • Energisystem • Fackspråk  
• Fluid och mekanisk systemteknik  
• Företagsekonomi • Hållfasthetslära  
• Industriell arbetsvetenskap • Industriell 
ekonomi • Industriell marknadsföring  
• Industriell miljöteknik • Informatik  
• Konstruktionsmaterial • Kvalitetsteknik  
• Logistik • Maskinkonstruktion • Mekanik 
• Mekanisk värmeteori och strömningslära 
• Monteringsteknik • Nationalekonomi och 
ekonomisk historia • Produktionsekonomi  
• Produktionssystem • Projekt, innovatio-
ner och entreprenörskap • Rätt och rättsfi-
losofi • Statsvetenskap • Träteknik och de-
sign • Carl Malmsten Furniture Studies

INSTITUTIONEN FÖR FYSIK,  

KEMI OCH BIOLOGI (IFM)

Antal anställda: 371. Intäkter: 345 mkr.
Ämnesområden: Beräkningsbiologi • Beräk-
ningsfysik • Bioinformatik • Biokemi • Bio-
molekylär och organisk elektronik • Ekologi  
• Fysikalisk kemi • Kemi • Materiefysik  
• Molekylär bioteknik • Molekylärfysik  
• Molekylär genetik • Nanostrukturerade 
material • Organisk kemi • Plasma- och ytbe-
läggningsfysik • Sensorvetenskap  
• Teknisk biologi • Teoretisk biologi  
• Teoretisk fysik • Tillämpad fysik • Tilläm-
pad optik • Tunnfilmsfysik • Yt- och halvle-
darfysik • Ytors fysik och kemi • Zoologi

INSTITUTION FÖR KULTUR 

OCH KOMMUNIKATION (IKK)

Antal anställda: 129. Intäkter: 111 mkr.
Ämnesområden: Allmän fonetik • Allmän 
språkvetenskap • Bild • Dramakommunika-
tion • Engelska • Etik • Filosofi • Formgivning 
• Franska • Idrott och rörelse • Konstveten-
skap och visuell kommunikation • Latin  
• Litteraturvetenskap • Musik • Musiskt  
lärande • Religionsvetenskap • Slöjd  
• Socialantropologi • Spanska  
• Svenska för utländska studenter  
• Svenska som andraspråk • Svenska 
språket • Tyska • Utomhuspedagogik

MATEMATISKA INSTITUTIONEN (MAI)

Antal anställda: 94. Intäkter: 88 mkr.
Ämnesområden: Beräkningsveten-
skap • Matematisk statistik • Optime-
ringslära • Tillämpad matematik

INSTITUTIONEN FÖR STUDIER AV SAMHÄLLS-

UTVECKLING OCH KULTUR (ISAK) 

Antal anställda: 70. Intäkter: 68 mkr.
Tema: Kultur och samhälle
Ämnesområden: Historia • Idéhistoria  
• Kommunstrategiska studier  
• Kultur, samhälle, mediegestaltning  
• Lokalhistoria • Medie- och kommuni-
kationsvetenskap • Turism med inrikt-
ning mot kulturarv och naturmiljö

INSTITUTIONEN FÖR SYSTEMTEKNIK (ISY)

Antal anställda: 163. Intäkter: 140 mkr.
Ämnesområden: Bildbehandling  
• Datorteknik • Elektroniksystem • Elektro-
niska komponenter • Fordonssystem  
• Informationskodning • Informationsteori 
• Kommunikationssystem • Reglerteknik

INSTITUTIONEN FÖR TEMA

Antal anställda: 159. Intäkter: 136 mkr.
Teman: Barn • Genus • Teknik och social 
förändring • Vatten i natur och samhälle
Ämnesområden: Geografi • Miljövetenskap  
• Tematisk naturvetenskap

Linköping: Campus US
INSTITUTIONEN FÖR KLINISK OCH  

EXPERIMENTELL MEDICIN (IKE)

Antal anställda: 359. Intäkter: 335 mkr.
Ämnesområden: Allergicentrum • Barn- och 
ungdomspsykiatri • Brännskadevård • Cell-
biologi • Dermatologi • Experimentell hema-
tologi • Experimentell patologi • Gastroente-
rologi och hepatologi • Genus och medicin 
• Geriatrik • Hand- och plastikkirurgi • Infek-
tionsmedicin • Katastrofmedicin • Kirurgi  
• Klinisk immunologi • Klinisk kemi • Klinisk 
mikrobiologi • Klinisk neurofysiologi  
• Logopedi • Medicinsk mikrobiologi  
• Molekylär och immunologisk patologi  
• Molekylär virologi • Neurokirurgi • Neuro-
logi • Nutrition • Obstetrik och gynekologi 
• Oftalmologi • Onkologi • Ortopedi och 
idrottsmedicin • Oto-rhino-laryngologi  
• Pediatrik • Psykiatri • Rehabiliterings-
medicin • Reumatologi • Rättsgenetik • 
Rättsmedicin • Teknisk audiologi • Trans-
fusionsmedicin • Urologi • Utvecklings- 
biologi • Yrkes- och miljömedicin

INSTITUTIONEN FÖR  

MEDICIN OCH HÄLSA (IMH)

Antal anställda: 307. Intäkter: 222 mkr.
Ämnesområden: Allmänmedicin • Anestesi-
ologi • Arbetslivsinriktad rehabilitering  
• Farmakologi • Fysiologi • Hälsa och sam-
hälle • Hälsoekonomi • Internmedicin  
• Kardiologi • Klinisk farmakologi • Klinisk 

fysiologi • Kärlkirurgi • Lungmedicin • Medi-
cinsk radiofysik • Medicinsk radiologi  
• Njurmedicin • Omvårdnad • Sjuk-  
gymnastik • Socialmedicin och folkhälso- 
vetenskap • Thoraxkirurgi  
• Utvärdering av medicinsk teknologi

INSTITUTIONEN FÖR MEDICINSK TEKNIK (IMT)

Antal anställda: 44. Intäkter: 42 mkr.
Ämnesområden: Biomedicinsk  
instrumentteknik • Fysiologisk  
mätteknik • Medicinsk informatik

Norrköping:
Campus Norrköping
INSTITUTIONEN FÖR SAMHÄLLS- 

OCH VÄLFÄRDSSTUDIER (ISV)

Antal anställda: 217. Intäkter: 184 mkr.
Ämnesområden: Allmänt utbildnings- 
område • Arbetsterapi • Etnicitet • Hälsa, 
vård och samhälle • Matematik i ett skol- 
perspektiv • Medicinsk vetenskap  
• Människa-teknik-samhälle • Naturveten-
skap i ett skolperspektiv • Naturvetenska-
pernas och teknikens didaktik  
• Omvårdnad • Palliativ vård • Pedago-
giskt arbete • Samhälle och kultur i ett skol-
perspektiv • Samhälls- och kulturanalys 
• Socialpedagogik • Äldre och åldrande

INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK 

OCH NATURVETENSKAP (ITN)

Antal anställda: 180. Intäkter: 164 mkr.
Ämnesområden: Fysik och elektroteknik  
• Kommunikations- och transportsys-
tem • Digitala medier • Visuell infor-
mationsteknologi och applikationer

INSTITUTIONEN FÖR STUDIER AV SAMHÄLLS-

UTVECKLING OCH KULTUR (ISAK) 

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.

Institutioner och ämnesområden



www.liu.se


