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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 
ämnesbaserade forskningsmiljöer där ämnena har stor bredd 
och forskning bedrivs t.ex. inom språk och kultur, etnicitet, 
medicin och hälsa, beteendevetenskap, naturvetenskap, eko-
nomi och informatik. I det nationella kompetenscentret HELIX 
vid LiU – det första i sitt slag i landet på arbetslivsområdet – 
samarbetar forskare från en rad områden. Programmet bygger 
på ett brett samarbete med näringsliv och myndigheter. LiU 
har även ansvar för ett av Vetenskapsrådets tre svenska Centers 
of Excellence inom genusforskning (GEXcel).

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 
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i form av civilingenjörs- och högskoleingenjörsprogram men 
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 moti-
vationen för forskningen. En stor del av forskningen sker i 
samarbete med näringslivet. Flera av Tekniska högskolans 
starka forskningsmiljöer har under de senaste åren fått stora 
bidrag från finansiärer som Vetenskapsrådet, SSF, VINNOVA, 
Formas och Riksbankens Jubileumsfond inom t.ex. material-
vetenskap, organisk elektronik, modellering, visualisering och 
informationsintegration, funktionell genetik och kunskaps-
integration 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 vidareutbild-
ning 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 2008
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Årsredovisning
för Linköpings universitet avseende budgetåret 2008

Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 23 februari 2009 
att godkänna föreliggande årsredovisning för Linköpings universitet avseende budgetåret 2008.

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 Håkan Eriksson Ewa Groppfeldt

 Olle Persson Agneta Westerdahl Maria Ågren

 Kajsa Ellegård Jan Ernerudh Lars Hultman

 Maria Bolin David Nord Emanuel Stenius
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Under 2008 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, kommer under de närmaste åren att bedrivas 
på olika sätt, exempelvis genom kompetensutveckling av 
personal, strategisk rekrytering till forskningsmiljöer och 
satsning på internationellt konkurrenskraftiga master- och 
forskarutbildningsprogram liksom intensifiering av student-
rekryteringsarbetet.

Linköpings universitet kommer att fortsätta sina insatser för 
att stimulera 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, d.v.s. följande redovisas:

utbildningsuppdrag och måluppfyllelse för de två verk-•	
samhetsgrenarna utbildning och forskning

om denna årsredovisning

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.

Endast en del av den omfattande verksamhet som har 
bedrivits under år 2008 vid Linköpings universitet kommer 
därmed att belysas här.

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 en särskild rap-
port som lämnats till styrelsen (dnr LiU 2008/00613) och som 
beskriver den process som med anledning av förordningen 
pågår vid universitetet och utgjort underlaget för styrelsele-
damöternas ställningstagande.

• Detaljerade statistikuppgifter finns i en separat tabellbilaga som är 
tillgänglig på http://www.liu.se/om-liu/siffror/ar
• En tryckt, kortfattad verksamhetsberättelse Året som gick vid 
Linköpings universitet 2008 finns tillgänglig i slutet av mars 2009.

• Aktuella data från årsredovisningen 2008 finns i fickfoldern Linköpings 
universitet i korthet som även finns i engelskspråkig version Facts & 
Figures (utg april 2009).
Trycksakerna kan beställas på http://www.liu.se/om-liu/info/bestall-info

Kompletterande informationsmaterial
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förord

Ett starkt vErksamhEtsår. Med ett rekordstort antal examina 
inom både grund- och forskarutbildning, med betydande 
framgångar i konkurrensen om externa forskningsmedel 
och med ett positivt bokslut, finns det alla skäl att tala om ett 
starkt verksamhetsår för LiU. 

Universitetets grundutbildning har en stark rekrytering 
inom flertalet områden. Särskilt glädjande är den kraftiga 
ökningen av studenter på civilingenjörsprogrammen där 
antalet nybörjare ökat med närmare 30 procent på två år, det 
är fyra gånger mer än snittet för svensk högskola. 

Inom samtliga fakulteter pågår ett ambitiöst arbete med att 
fortsätta utveckla och vässa grundutbildningen. På gemensam 
LiU-nivå har vi sjösatt systemet med anonyma tentor och 
fortsätter arbetet med det gemensamma kursutvärderings-
systemet KURT. 

Linköpings universitet har 25 000 studenter varav 5 000 på 
avancerad nivå. Det är troligt att vi av konjunkturskäl kommer 
att se en viss ökning det närmaste året. Det fulla genomslaget 
av Bolognamodellen 2010 och eventuella avgifter för utom-
europeiska studenter året därpå verkar i motsatt riktning. På 
ytterligare några års sikt talar den demografiska utvecklingen 
för en minskad tillströmning till högskolan. Vi har i nuläget 
inga ambitioner att grundutbildningen ska växa, fokus ligger 
på att säkra och ytterligare utveckla kvaliteten. 

Det finns också två tydliga utmaningar vi måste möta. 
Den ena gäller att skapa ett utbud på avancerad nivå, som är 

tillräckligt attraktivt för att inte bara locka våra egna studenter 
utan även studenter från andra lärosäten och yrkesverksamma 
som vill gå vidare. Den andra handlar om att utveckla en 
strategi och ett förhållningssätt till en situation med avgifter 
för utomeuropeiska studenter.

Samtliga fakulteter har de senaste åren haft en mycket 
positiv utveckling när det gäller att attrahera medel från 
forskningsråden. LiU var också det enda universitet som er-
höll mer medel från Vetenskapsrådet 2008 jämfört med året 
innan. Ser man till utväxlingen på basanslaget så är det bara 
Karolinska Institutet som tar hem mer VR-pengar per satsad 
krona i basanslag. Det är ett mycket gott betyg till kvaliteten 
på forskningen vid LiU. 

Det gör också att det, mot bakgrund av den nyligen presen-
terade forskningspolitiska propositionen, finns all anledning 
att se optimistiskt på utvecklingen de närmaste åren. 

Vi har länge och utan särskilt mycket framgång försökt 
argumentera för en justering av de orimligt låga fakultets-
medel som LiU haft i förhållande till andra universitet. Nu 
har vi fått ett system där nya medel fördelas efter prestation 
och strategisk vikt, och där även delar av befintliga anslag 
kommer att omfördelas efter kvalitet. Jag är övertygad om 
att detta kommer att gynna Linköpings universitet och att vi 
de närmaste åren kommer att ha en betydande tillväxt inom 
forskningen. Här kommer den stora utmaningen vara att, på 
olika nivåer, rekrytera rätt personer.

millE millnErt

Rektor
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1. Grundutbildning

Inledning
Universitetets strategiska mål för grundutbildningen är att:

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

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 80-talet den första läkarutbildningen och 
de första vårdutbildningarna som tillämpade problembaserat 
lärande i Sverige. LiU kommer att fortsätta utveckla studentak-
tiva arbetsformer och skapa tydliga och ömsesidiga kontrakt 
mellan lärare och studenter. 

 Att Linköpings universitet av Högskoleverket i slutet av 2007 
tilldelades »Utmärkelsen framstående utbildningsmiljö« för 
både läkarutbildningen och studierektorsområdet reglersystem 
(av totalt fem framstående utbildningsmiljöer i landet) och var 
i final 2008 med forskarskolan Forum Scientium visar på att 
universitetets utbildning håller högsta kvalitet.

Att även universitetets arbete med studentstöd håller hög 
kvalitet framgår av Högskoleverkets utvärdering (2007) där 
Linköpings universitet placerades som etta i landet.

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 fr.o.m. 1 juli 2007, 
innebär en anpassning av den svenska högre utbildningen till 
den utbildnings- och examensstruktur som används i övriga 
Europa. I korthet innebär den att den grundläggande högsko-
leutbildningen 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 
i 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 uppdel-
ning inte behövt göras. I stället har befintliga yrkesexamina 
(och därmed motsvarande utbildningar) av statsmakterna 
»placerats« på grundnivå respektive avancerad nivå.

Universitetets lärare och berörda administratörer har under 
2008 fortsatt att lägga ned ett stort arbete på att anpassa uni-
versitetets utbildningsutbud till den nya strukturen. Ett stort 
antal master- och magisterutbildningar på den avancerade 
nivån har utvecklats. Samtliga utbildningars kursplaner har 
skrivits om. Den kanske största förändringen består i att det 
är den studerandes läranderesultat som ska lyftas fram (och 
inte längre målet med själva kursen). 

Efter den överraskande och kraftiga minskningen under 
2006 av antalet sökande till högskolan har fler börjat studera 
vid universitet och högskolor igen. Högskoleverkets statistiska 
analyser visar på att antalet nybörjare höstterminen 2008 
nationellt ökade med ca 7 procent i jämförelse med höstter-
minen 2007 (mellan höstterminen 2007 och höstterminen 
2006 var ökningen 5 procent). För LiU var ökningen 5 pro-
cent mellan höstterminerna 2008 och 2007 och 12 procent 
mellan höstterminerna 2007 och 2006. Det ökande antalet 
internationella studenter står för en stor del av ökningen av 
antalet nybörjare.

Särskilt glädjande är att, trots ett begränsat intresse för 
naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på gymnasiet, 
antalet registrerade nybörjare på universitetets civilingenjörs-
utbildningar ökade med nästan 30 procent mellan hösttermi-
nerna 2008 och 2006.

Under perioden 1997–2004 ökade antalet helårsstudenter 
vid universitetet från ca 13 000 till ca 18 400 för att under 
perioden 2005–2007 minska (2005: ca 18 200 helårsstuden-
ter, 2006: ca 17 400 helårsstudenter, 2007 ca 17 100 helårs-
studenter). Under 2008 omfattade grundutbildningen 17 131 
helårsstudenter, alltså en oförändrad nivå jämfört med 2007. 
Omräknat till antal registrerade studenter motsvarar antalet 
helårsstudenter 25 207 individer (2007: 25 045 individer). 
Större ungdomskullar, en ny utbildningsstruktur inom vilken 
många utbildningar förlängs samt en förhoppning om att 
många utländska studenter väljer att studera i Sverige (den 
internationella rörligheten är ju en av poängerna med Bologna) 
ger fog för en framtida optimism. 

Grundutbildningen vid Linköpings universitet är omfat-
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tande. Om de s.k. takbeloppen jämförs ligger den resursmäs-
sigt i samma storleksordning som grundutbildningen vid 
Uppsala universitet. 

Av universitetets grundutbildning utgörs 81 % av utbild-
ningsprogram och 19 % av fristående kurser. Mot denna 
bakgrund är det inte förvånande att studenterna är relativt 
unga (47 % är under 25 år). Sett över hela universitetet är 

könsfördelningen jämn (53 % kvinnor, 47 % 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 2008 ska redovisa till reger-

TAB 1.1 GRUNDUTBILDNING VID LINKÖPINGS UNIVERSITET 2008

Filosofiska fakulteten
 

Utbildningsprogram

GRUNDLÄGGANDE NIVÅ
Yrkesexamen
Socionomprogrammet, 210 hp

Generell examen
Affärsjuridik, 180 hp
Affärsjuridik med Europainriktning, 180 hp
Kognitionsvetenskap, 180 hp
Kulturvetenskap, 180 hp
Kultur, samhälle, mediegestaltning, 180 hp
Miljövetenskap, 180 hp
Personal- och arbetsvetenskap, 180 hp
Politices kandidatprogrammet, 180 hp
Religionsvetenskap, 180 hp
Samhälls- och kulturanalys, 180 hp
Slöjd, hantverk och formgivning, 180 hp
Statistik och dataanalys, 180 hp
Systemvetenskap – verksamhetsanalys & IT-design, 

180 hp

Turism med inriktning mot kulturarv och naturmiljö, 
180 hp

AVANCERAD NIVÅ
Yrkesexamen
Civilekonomprogrammet, 240 hp
Internationella civilekonomprogrammet, 240 hp
Psykologprogrammet, 300 hp

Generell examen
Applied Ethics, MAE Erasmus Mundus, 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
Handikappvetenskap, 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, 120 hp
Policyanalys, 120 hp
Science for Sustainable Development, 120 hp
Statistics; Data Analysis and Knowledge Discovery, 

120 hp

PÅBYGGNADSUTBILDNING
Psykoterapi, 60 hp

Fristående kurser: ca 390

Totalt antal HST: 6 038
Totalt antal HPR: 4 881
Kostnad: 294 mkr (exkl. uppdragsutbildning)

Utbildningsvetenskap
 

Utbildningsprogram

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

AVANCERAD NIVÅ
Yrkesexamen
Lärarprogrammet i Linköping, 210–330 hp1
Lärarprogrammet i Norrköping, 210–270 hp1

VAL – Vidareutbildning av lärare, 60 hp1
ULV – Utländska lärares vidareutbildning, 60 hp1
Lärare för grundskolans senare år, 90 hp
Lärare för gymnasieskolan, 90 hp
Specialpedagogprogrammet, 90 hp
Speciallärarprogrammet, 90 hp

Generell examen
Adult Learning and Global Change, 60 hp
Miljö och utomhuspedagogik, 60 hp
Outdoor Environmental and Outdoor Life, 60 hp

Pedagogiskt arbetete., 60 hp 

Fristående kurser: ca 130

Totalt antal HST: 2 603
Totalt antal HPR: 2 407
Kostnad: 184 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

Generell examen
Medicinsk biologi, 180 hp

AVANCERAD NIVÅ
Yrkesexamen
Barnmorska, 90 hp
Logoped, 240 hp
Läkare, 330 hp
Specialistsjuksköterska, anestesisjukvård, 60 hp
Specialistsjuksköterska, intensivvård, 60 hp
Specialistsjuksköterska, distriktssköterska, 75 hp
Specialistsjuksköterska, kirurgisk vård, 75 hp

Generell examen
Arbetsterapi/folkhälsovetenskap/logopedi/medicinsk 

pedagogik/omvårdnadsvetenskap/sjukgymnastik, 
120 hp

Medical Biosciences, 120 hp

Fristående kurser: ca 75

Totalt antal HST: 2 396
Totalt antal HPR: 2 292
Kostnad: 396 mkr (exkl. uppdragsutbildning)
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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 uni-
versitetets verksamhetsområden: Filosofiska fakulteten, Utbild-
ningsvetenskap, Hälsouniversitetet och Tekniska högskolan.

1. utbildningsutbudet

Förändringar i förhållande till 2007
Uppdrag: Strategiska förändringar i utbildningsutbudet i förhål-
lande till föregående år skall redovisas.

FilOsOFiska FakUltEtEn. Grundutbildningen inom Filosofiska 
fakulteten spänner över ett brett fält: humaniora, kulturve-
tenskap, samhällsvetenskap, beteendevetenskap, ekonomiska 
ämnen, miljövetenskap, datavetenskap och affärsjuridik. 
Utbildningarna kännetecknas av att vara gränsöverskridande. 
De flesta av dem har direkta kopplingar till starka forsknings-
miljöer, vilket ger vinster åt både grundutbildningen och 
forskningsmiljöerna.

Under året gjordes antagning till 14 kandidatprogram, 

5 professionsutbildningar (civilekonomprogrammet, inter-
nationella civilekonomprogrammet, socionomprogrammet, 
psykologprogrammet samt psykoterapeututbildningen), 1 
magisterprogram och 15 masterprogram. Magisterprogrammet 
samt 9 av masterprogrammen ges på engelska. Magisterpro-
grammet och ett av masterprogrammen är Erasmus Mundus-
program. I samband med anpassningen till Bolognaprocessen 
lät Filosofiska fakulteten »alla blommor blomma« vad gäller 
utbudet av program på avancerad nivå och ett stort antal nya 
masterprogram erbjöds inför hösten 2008. Sju masterprogram 
ställdes dock in på grund av för få sökande och kommer inte 
att erbjudas i fortsättningen. 

Utvecklingen av två nya masterprogram påbörjades under 
2008. Det ena är en påbyggnad på kandidatprogrammet i 
samhälls- och kulturanalys och kommer därmed med stor 
sannolikhet att betraktas som en naturlig påbyggnad för 
studenter från detta kandidatprogram, men förhoppningen 
är att även studenter med annan bakgrund kommer att söka 
sig till detta nya masterprogram. Programmet beräknas starta 
hösten 2010. Masterprogrammet Nordic Studies är det andra 
nya utbildningsprogrammet på avancerad nivå. Det kommer 
att ges på engelska med start hösten 2009. 

TAB 1.1 GRUNDUTBILDNING VID LINKÖPINGS UNIVERSITET 2008

Tekniska högskolan
 

Utbildningsprogram

GRUNDLÄGGANDE NIVÅ
Yrkesexamen
Byggnadsteknik, 180 hp
Datateknik, 180 hp
Elektronik, 180 hp
Kemisk analysteknik – forensisk analys och miljö-

analys, 180 hp
Maskinteknik, 180 hp
Öppen ingång, 180 hp

Generell examen
Driftteknik, 120 hp
Elteknik och automation, 120 hp

Biologi, 180 hp
Datavetenskap, 180 hp
Design och hantverk, 180 hp (Carl Malmsten) 

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 m. öppen ingång, 180 hp
Matematik, 180 hp
Samhällets logistik, 180 hp

AVANCERAD NIVÅ
Yrkesexamen
Datateknik, 300 hp
Design- och produktutveckling, 300 hp
Elektronikdesign, 300 hp
Industriell ekonomi, 300 hp
Industriell ekonomi – internationell, 300 hp
Informationsteknologi, 300 hp
Kemisk biologi m. öppen ingång, 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
Ergonomi, människa, teknik och organisation, 60 hp
Maskinteknik, 60 hp

Advanced Computer Graphics, 120 hp
Applied Ethology and Animal Biology, 120 hp
Biomedical Engineering, 120 hp
Communication Electronics, 120 hp
Computational Sciences, 120 hp
Computer Science, 120 hp
Computer Systems, 120 hp
Design and Technology of Advanced Vehicle Systems, 

European Master, 120 hp
Ecology and the Environment, 120 hp
Energy and Environmental Engineering, 120 hp
Engineering Mechanics, 120 hp

Fysik, 120 hp
Intelligent Transport Systems, 120 hp
Management of Innovation and Product Develop-

ment, 120 hp
Manufacturing Management, 120 hp
Material Physics and Nanotechnology, 120 hp
Mechanical Engineering, 120 hp
Molecular Genetics and Physiology, 120 hp
Organisk syntes och läkemedelskemi, 120 hp
Protein Science, 120 hp
Software Engineering and Management, 120 hp
System-on-Chip, 120 hp
Wireless Networks and Electronics, 120 hp

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

Fristående kurser: ca 60

Totalt antal HST: 6 094
Totalt antal HPR: 5 108
Kostnad: 446 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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Fakulteten har också ett stort utbud av fristående kurser inom 
ett 40-tal huvudområden. Söktrycket till dem har minskat tre 
år i rad. En arbetsgrupp med uppgiften att ta fram en strategisk 
handlingsplan för hur fakulteten framdeles ska arbeta med det 
fristående kursutbudet presenterade resultatet av sitt arbete i 
början av 2008. Bland annat föreslogs en bättre samordning 
av de fristående kurser som kan läsas på både grund- och 
avancerad nivå och i kombination med detta en intensifierad 
marknadsföring av möjligheten att ta ut en egenhändigt 
komponerad akademisk examen.

 
UtBildningsvEtEnskap. Lärarutbildningen är LiUs största 
grundutbildning. LiU utbildar lärare för förskola, förskoleklass, 
fritidshem, grundskola, gymnasieskola samt för folkbildande 
verksamhet. Universitetet har rikets enda folkhögskollärarpro-
gram. Arbetet med utbildningarna präglades 2008 av fortsatt 
anpassning till Bolognasystemet, fortsatt arbete med progres-
sion inom lärarprogrammens kurser samt arbete med åtgärder 
med anledning av HSVs kritik på några punkter. Under året 
beslutade Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap att 
fr.o.m. 1 juli 2009 endast ha ett lärarprogram (210-330 hp) vid 
LiU, men förlagt till både Linköping och Norrköping. Tidigare 
har LiU drivit två separata lärarprogram, ett i Linköping och 
ett i Norrköping. 

Hösten 2008 startades den planerade speciallärarutbild-
ningen och intresset för denna utbildning var stort. Platsantalet 
utökades därför från 30 till 40. Under året har LiU också gett 
vidareutbildning av lärare som saknar examen samt komplet-
terande utbildning för utländska lärare. Även den förkortade 
lärarutbildning för barnskötare på halvfart, 210 hp, för verk-
samhet i förskola och förskoleklass, som startades 2007, har 
haft full verksamhet under 2008.

hÄlsOUnivErsitEtEt (hU). Hälsouniversitetets utbildningsutbud 
domineras av utbildningar som leder till yrkesexamen. Ar-
betsterapeut-, sjuksköterske- och sjukgymnastutbildningarna 
leder till yrkesexamen på grundnivå. Läkarutbildningen och 
logopedutbildningen leder till yrkesexamen på avancerad 
nivå. Barnmorskeutbildning och specialistutbildningar är 
påbyggnadsutbildningar för den som redan har en sjuksköter-
skeexamen, och leder till examen på avancerad nivå. 

HU erbjuder också utbildningar som leder till generella 
examina. Det finns en kandidatutbildning i medicinsk biologi 
och ett internationellt rekryterande Master’s Programme 
in Medical Biosciences. Under hösten 2008 startade mas-
terprogrammet i arbetsterapi/folkhälsovetenskap/logopedi/
omvårdnadsvetenskap/sjukgymnastik. Under hösten 2008 
utvecklades ytterligare en inriktning, med medicinsk pe-
dagogik som huvudämne. Det tidigare masterprogrammet 
i folkhälsovetenskap har integrerats i det nya programmet, 
som syftar till att ge kompetens att leda och utveckla en 
resultatinriktad hälso- och sjukvård. En kompetens som ger 
anställningsbarhet hos såväl offentliga som privata vårdgivare. 
I programmet ingår dels gemensamma kurser, dels ämnes-
specifika kurser för respektive huvudområde. Centrala inslag i 
de gemensamma kurserna är hälsofrämjande förhållningssätt, 
evidensvärdering, implementering, kvalitetsmått, organisation 
och ledarskap.

Sjuksköterskeutbildningen vid Linköpings universitet är nu 
förlagd endast till två campus, Campus US i Linköping och 
Campus Norrköping eftersom sjuksköterskeutbildningen 
i Nyköping är under avveckling. Ingen nyantagning sker i 
Nyköping fr.o.m. höstterminen 2008 men de studenter som 
är antagna där får gå färdigt sin utbildning.

I november meddelade Högskoleverket att Linköpings 
universitet får examensrätt för en biomedicinsk analytiker-
utbildning. Utbildningen har tagits fram efter samråd med 
Landstinget i Östergötland och de första studenterna kommer 
att antas till höstterminen 2009. Programmet leder fram till 
en yrkesexamen som legitimerad biomedicinsk analytiker. 
Utbildningen förbereder för arbete inom klinisk laboratorie-
verksamhet, vilket består i att påvisa frånvaro av sjukdom, 
ställa diagnoser, följa sjukdomsförlopp och bedöma effekter 
av behandlingar. Mot bakgrund av stora pensionsavgångar de 
närmaste tio åren bedömer universitetet att det finns behov 
av att utbilda biomedicinska analytiker. 

Arbetet fortskrider också med utvecklingen av en utbildning 
inom bild- och funktionsmedicin. Det är utbildningarna till 
röntgensjuksköterska respektive biomedicinsk analytiker med 
inriktning mot klinisk fysiologi som sammanförs till en ny 
legitimationsgrundande utbildning vars innehåll och form 
kommer att utvecklas i nationell samverkan. Under året har 
dekanerna på de medicinska fakulteterna skrivit en inlaga 
till Utbildningsdepartementet där man begär att regeringen 
ska pröva möjligheten att inrätta en ny utbildning som leder 
till yrkesexamen som bild- och funktionsanalytiker förenad 
med legitimation. 

tEkniska hÖgskOlan erbjöd under 2008 civilingenjörs- och 
högskoleingenjörsprogram, matematisk-naturvetenskapliga 
och datavetenskapliga kandidat- och masterutbildningar, yr-
keshögskoleutbildningar, ämnesspecialiserade kandidat- och 
masterutbildningar samt studieförberedande ämnesutbild-
ningar och behörighetsgivande basutbildningar.

Under året har Tekniska högskolan fortsatt att profilera sig 
som en del av ett programuniversitet med tydlig yrkeskaraktär. 
Viktiga förutsättningar för detta är dels de goda kontakterna 
mellan Tekniska högskolans grundutbildningar och närings-
livet, dels Tekniska högskolans lyhördhet för näringslivets och 
studenternas behov.

Fakultetsstyrelsen har under året beslutat om start av ett 
nytt civilingenjörsprogram inom Energi – miljö – management 
med första antagning hösten 2009. Sammanlagt erbjuder 
Tekniska högskolan nu 13 civilingenjörsutbildningar, ej inräknat 
10 språkinriktningar för Industriell ekonomi – internationell 
samt Teknisk fysik och elektroteknik – internationell.

Utbudet av masterprogram fortsätter att öka men utbild-
ningar med lågt söktryck ställs in. Masterprogrammen byggs 
upp för att spegla de styrkeområden som finns och de samord-
nas i stor utsträckning med de profiler och inriktningar som 
avslutar Tekniska högskolans civilingenjörsprogram eller utgör 
påyggnad till matematisk-naturvetenskapliga kandidatprogram.
Fr.o.m. höstterminen 2009 kommer Tekniska högskolan att 
erbjuda 24 program på masternivå, varav 4 med svenska som 
undervisningsspråk, och 20 med engelska som undervisnings-
språk, detta inberäknat den nystartade masterutbildningen i 
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Communication Systems.
För att öka tillgången av studenter, både under året och i 

framtiden, har Tekniska högskolan fortsatt sitt arbete för att 
genom samverkan, information och övriga insatser motverka 
den drift bort från naturvetenskaperna som observerats bland 
dagens ungdomar. Även om antagningen till grundutbild-
ningarna varit tillräcklig under året och den tillfälliga toppen 
i ungdomskullarna samt konjunkturläget bådar för säkrad 
antagning de närmaste åren kommer Tekniska högskolan 
att fortsatt arbeta långsiktigt med studentrekrytering och 
därigenom medverka till att skapa en stabil intressebas för 
teknisk-naturvetenskaplig grundutbildning.

Avvägning program och kurser 
Uppdrag: Avvägningen mellan kurser och program skall redo-
visas.

Grundutbildningen vid Linköpings universitet kännetecknas 
av sammanhållna programutbildningar. Av universitetets 
utbildningsutbud utgör, om antalet helårsstudenter betraktas, 
utbildningsprogrammen 81 % och de fristående kurserna  
19 %. Andelen utbildningsprogram och andelen fristående 
kurser har legat på dessa nivåer under de senaste åren. Se 
figur 1.1. Sedan mitten av nittiotalet har programmens andel 
ökat med 10 procentenheter. Av tabell 1.2 framgår andelen 
utbildningsprogram och andelen fristående kurser inom uni-
versitetets verksamhetsområden. Andelen utbildningsprogram 
inom Tekniska högskolan och Utbildningsvetenskap är ca  
90 %. Inom Hälsouniversitetet är motsvarande andel 94 %. 
Inom Filosofiska fakulteten har andelen utbildningsprogram 
ökat från 54 % år 2005 till 64 % år 2008. 

Andelen fristående kurser har minskat i motsvarande grad 
och uppgick år 2008 till 36 %. Andelen fristående kurser 
inom universitetets övriga verksamhetsområden har ökat 
något 2008, vilket förklarar varför andelen fristående kurser 
för LiU som helhet inte fortsätter att minska.

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, d.v.s. den tidpunkt när den nya utbild-
nings- och examensstrukturen etablerades, är den grundläg-
gande högskoleutbildningen indelad i en grundnivå och en 

avancerad nivå. Utbildningen på grundnivå ska väsentligen 
bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller 
specialutformade program i gymnasieskolan (eller motsvarande 
kunskaper) medan utbildning på avancerad nivå väsentligen 
ska bygga på de kunskaper som studenterna får genom 
utbildning på grundnivå (eller motsvarande kunskaper). De 
generella examina som finns på grundnivå (högskoleexamen 
och kandidatexamen) omfattar två respektive tre års studier. Till 
detta ska 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.

I nedanstående sammanställning fördelas universitetets 
utbildningar på grundnivå respektive avancerad nivå utifrån 
antalet helårsstudenter på respektive nivå. För minst fyraåriga 
utbildningar som leder till yrkesexamen på den avancerade 
nivån har därvid antalet helårsstudenter under de tre första 
åren förts till grundnivån medan antalet helårsstudenter fr.o.m. 
årskurs fyra förts till den avancerade nivån.

Av tabell 1.3 framgår att 80 % av universitetets grundutbild-
ning finns på grundnivå och 20 % på avancerad nivå. Detta 
betyder ca 3 400 helårsstudenter på avancerad nivå och ca 

Fig 1.1: Fördelning kurser-program – Utveckling 1999–2008
(antal helårsstudenter).
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TAB 1.2 ANDEL UTBILDNINGSPROGRAM OCH FRISTÅENDE KURSER INOM UNIVERSITETETS VERKSAMHETSOMRÅDEN

2006 2007 2008
Program % Frist. 

kurs %
HST Program % Frist. 

kurs %
HST Program % Frist. 

kurs %
HST

 

Filosofiska fakulteten 59 41 6 206 62 38 6 073 64 36 6 038
Utbildningsvetenskap 94 6 2 731 92 8 2 635 90 10 2 603
Hälsouniversitetet 94 6 2 383 95 5 2 384 94 6 2 396
Tekniska högskolan 89 11 6 102 90 10 5 984 89 11 6 094
LiU totalt 80 20 17 422 81 19 17 077 81 19 17 131
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13 700 helårsstudenter på grundnivå. Omräknat till individer 
betyder detta ca 5 000 studenter på avancerad nivå och ca  
20 000 studenter på grundnivå.

Högst andel utbildning på avancerad nivå har Tekniska hög-
skolan (29 %) medan Hälsouniversitetet har 23 %, Filosofiska 
fakulteten 16 % 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.

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 an-
tal år bedrivit sitt pedagogiska utvecklingsarbete enligt Grund-
GUIDE där fakulteten bl.a. tagit fram metoder som genererar 
ett mer studentaktivt lärande (exempelvis en vidareutvecklad 
casemetodik) för att möta urholkningen av resurser som är en 
följd av statsmakternas minskade resurstilldelning till de flesta 
av fakultetens utbildningar. Under 2008 fick dock program 
med enbart humanistisk-samhällsvetenskaplig tilldelning 
tack vare beslut i fakultetsstyrelsen en resursförstärkning att 
användas till fler undervisningstimmar. Arbetet med att skriva 
om kursplaner i enlighet med senaste högskolereformens 
krav på lärandemål har krävt stora arbetsinsatser även under 
2008. Fakultetens IKT-nämnd har under hösten 2008 startat 
en seminarieserie för att visa på innovativa användnings-
områden av IKT inom humaniora och samhällsvetenskap. 
(IKT=informations- och kommunikationsteknologi.) Under 
en tvådagarskonferens i maj, för vilken Filosofiska fakulteten 
stod som värd, med deltagare från samtliga landets universitet, 
diskuterades problem och möjligheter för små ämnen inom 
humaniora och samhällsvetenskap. Fackspråkens ämnes-
övergripande arbete inom framförallt civilekonomprogrammet 
och det affärsjuridiska programmet vid LiU visar att det finns 
nya arbetsområden för små ämnen. 

UtBildningsvEtEnskap. Lärarutbildningen vid LiU omfattar 
utbildning till lärare i förskola, förskoleklass, fritidshem, grund-
skola, gymnasium och vuxenutbildning. Linköpings universitet 
driver två lärarprogram, ett i Linköping och ett i Norrköping. 
Gemensamt för dem är att reflektionen över rollen som lärare 
och elevens lärande står i fokus. Dessutom får studenterna tidigt 
kontakt med skola och andra utbildningsmiljöer, inte bara som 

arbetsplats utan också som kunskapskälla. Utvecklingsarbetet 
under 2008 inom området Utbildningsvetenskap präglades 
dels av lärarutbildningens fortsatta inordning i Bolognasyste-
met, dels av åtgärder med anledning av kritik på några punkter 
i Högskoleverkets utvärdering av lärarutbildningen, främst den 
i Norrköping. Detta har bl.a. resulterat i ett beslut att fr.o.m.  
1 juli 2009 slå samman de två lärarprogrammen i Linköping 
och Norrköping till ett program (210-330 hp). Arbetet har även 
fortsatt inom det Allmänna utbildningsområdet (AUO) med 
såväl omstrukturering som progression, framförallt inom 
Norrköpingsdelarna. Progressionsarbetet har också fortsatt 
inom lärarprogrammens övriga kurser. 

År 2008 fortgick satsningen för att höja kompetensen 
kring IKT-användning i hela lärarutbildningen. Den innebär 
att de studerande ska få öva sig i att hantera IKT samtidigt 
som de ges möjlighet att reflektera kring IKT i samband med 
undervisning och lärande. Lärare som är utbildade vid LiU ska 
kunna medverka i utvecklingen av såväl skolans verksamhet 
som sin egen yrkeskunskap. 

Utvecklingsarbetet kring yrkeslärarutbildningen har 
fortsatt. Under året har Linköpings universitet stått som ar-
rangör för en Yrkespedagogisk konferens. Huvudsekreteraren 
för utredningen om den nya lärarutbildningen medverkade 
och representanterna för de olika lärosätena fick delge sina 
synpunkter på den framtida yrkeslärarutbildningen och hur 
rekryteringen till utbildningen kan främjas. Vid konferensen 
presenterades också olika forskningsprojekt.

Ett samarbete inleddes under 2008 med Centrum för Väg-
ledning och Validering i Skellefteå som genomför validering 
för flera lärosäten i landet. Syftet är att valideringen ska göras 
mer rättssäker och likvärdig med övriga landet. Under året 
har också ett gemensamt policydokument kring validering 
för Utbildningsvetenskap utarbetats.

hÄlsOUnivErsitEtEt. Pedagogiskt centrum är Hälsouniversite-
tets gemensamma organisation för att stödja och vidareutveckla 
fakultetens profil, problembaserat lärande. Dess uppdrag är 
bl.a. att bistå lärare och utbildningsansvariga med pedagogiskt 
stöd och kompetensutveckling. I Pedagogiskt centrum ingår 
verksamheter såsom t.ex. Clinicum i Linköping och Norrkö-
ping, utveckling och genomförande av integrationsmomenten 
i grundutbildningarna, pedagogisk forskning och pedagogiskt 
utvecklingsarbete.

Ett antal nya pedagogiska åtgärder har påbörjats under 
2008, exempelvis följande:

Ämnet medicinsk pedagogik har inrättats vid Institutionen •	
för medicin och hälsa. Samtidigt har också en inriktning 
mot medicinsk pedagogik inom HUs integrerade mas-
terprogram tagits fram och forskning inom medicinsk 
pedagogik har påbörjats.
Pedagogiskt centrum har tillsammans med LiUs Centrum •	
för undervisning och lärande (CUL) genomfört ett antal 
kurser, PBL-instruktioner och PBL-handledarutbildningar. 
Ett antal workshops och seminarier har hållits, bl.a. kring 
examinatorsrollen och integrationsmomenten i utbild-
ningarna. 
I oktober invigdes det nya Clinicum på Universitetssjuk-•	
huset i Linköping. Clinicum är ett gemensamt centrum 

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

2008
Grundnivå % Avancerad nivå % HST

 

Filosofiska fakulteten 84 16 6 038
Utbildningsvetenskap 94 6 2 603
Hälsouniversitetet 77 23 2 396
Tekniska högskolan 71 29 6 094
LiU totalt 80 20 17 131

Uppgifter om grundnivå och avancerad nivå finns först från och med 2008
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för färdighetsträning med problembaserat och interprofes-
sionellt lärande, där kunskaper kan inhämtas både genom 
självständiga studier och genom lärarledd undervisning. 
Clinicum har även verksamhet i Norrköping, med möjlighet 
till klinisk färdighetsträning och kommunikationsträning 
samt tillgång till datorsalar.

Många av de pedagogiska utvecklingsåtgärder som påbörjades 
under 2007 har vidareutvecklats under 2008, bl.a. följande: 

Införandet av förbättringskunskap i regionen har fortsatt •	
under året. Syftet är att ge ökad säkerhet och förbättrad 
kvalitet i patientvården. Två workshops med namnet 
Förbättringskunskap i samverkan har arrangerats av Häl-
souniversitetet och Landstinget i Östergötland gemensamt. 
Även kurser i förbättringskunskap erbjuds, bl.a. har lärare 
deltagit i pilotkursen Lärande i förbättringskunskap. Syftet 
var att deltagarna därefter skulle kunna utbilda lärare inom 
respektive utbildningsprogram/enhet.
Med medel från Myndigheten för nätverk och samarbete •	
inom högre utbildning skapas nu en PBL-portal för det na-
tionella PBL-nätverk som initierats av Hälsouniversitetet.
VFU-portalen (verksamhetsförlagd utbildning) är ett •	
pedagogiskt verktyg som initierades under 2007 inom 
ramen för E-lärande Öst och vidareutvecklades under 
året. Portalen är till för grundutbildningar inom vård, 
medicin och omsorg som vill ha en plattform för klinisk 
praktik. Den ska vara en mötesplats för kommunikation, 
information och handledning. Från och med 2008 ingår 
VFU-portalen i eHälsoinstitutets verksamhet som drivs av 
Högskolan i Kalmar.

tEkniska hÖgskOlan har under året fortsatt sitt kontinuerliga 
arbete med att utveckla och kvalitetssäkra utbildningarna 
i enlighet med det s.k. CDIO-konceptet (Conceive, Design, 
Implement and Operate). Målet är att säkerställa de utexami-
nerade studenternas förmåga att fungera som produktiva och 
nyskapande civil- och högskoleingenjörer.

I syfte att utveckla detta arbetssätt har fakulteten under året 
deltagit i flera nationella och internationella konferenser och 
arbetsgrupper, däribland: CDIO Regional Nordic Meeting på 
Danmarks Tekniska Universitet och 4th International CDIO 
Conference Active Engineering Education i Gent, där hela sju 
av fakultetens pedagogiska bidrag accepterades för presenta-
tion. Fakulteten medverkade även i en utvecklingskonferens 
anordnad av det nationella Nätverket Ingenjörsutbildningarna, 
d.v.s. de 23 högskolor som utbildar ingenjörer. Tekniska hög-
skolan ledde två sessioner titulerade En longitudinell studie 
av ingenjörsstudenter samt Framstående utbildningsmiljö – hur 
blir man det?

Nya pedagogiska former kännetecknar det nystartade kandi-
datprogrammet Innovativ programmering där undervisningen 
drivs helt i projektform. Metoden har utvecklats av Institutio-
nen för datavetenskap och programmet har beviljats medel 
öronmärkta för genomförandet av projektutbildningsformen. 
Projektbaserade undervisningsformer prövas även i det nya 
civilingenjörsprogrammet Design och produktutveckling.

Ett samarbete mellan programmen för kemiteknik vid 
Danmarks Tekniska Universitet och kemisk analysteknik 

vid Tekniska högskolan har resulterat i erfarenhetsutbyte 
vad gäller skrivandet av kursplaner och utbildningsplaner. 
Förhoppningen är att tydligare kursplaner ska underlätta 
administrativ handläggning och resultera i klarare pedago-
giska riktlinjer. 

I enlighet med fakultetsstyrelsens riktlinjer för program-
nämndernas arbete har under året speciell vikt lagts vid 
uppföljning av matematikinnehållet i civilingenjörsutbild-
ningarna, utveckling av inslag av hållbar utveckling i samtliga 
utbildningar samt rekrytering av kvinnliga studenter (se vidare 
under Jämställdhet).

Vad gäller CDIO har styrelsens riktlinjer diskuterats, 
förankrats och samordnats via fakultetens ledningsgrupp för 
grundutbildning (LGU). Under året har även samarbetet mel-
lan LGU och Centrum för undervisning och lärande (CUL)
vid Linköpings universitet förstärkts vilket på sikt kommer att 
resultera i ytterligare pedagogisk utveckling.

3. redovisning av utbildningsuppdraget
Uppdrag: Antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom 
utbildningsuppdraget skall redovisas totalt och uppdelade på 
utbildningsområden. I riksdagens utbildningsuppdrag till Linkö-
pings universitet anges ett mål för antalet helårsstudenter inom 
de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena som för 
2008 uppgår till 7 110. Vidare framgår av utbildningsuppdraget 
att högst 50 helårsstudenter respektive helårsprestationer får av-
räknas inom utbildningsområdet design. De intäkter som antalet 
helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsuppdraget 
genererar utifrån de av riksdagen fastställda ersättningsbeloppen 
skall redovisas. 

Antalet helårsstudenter (HST) vid Linköpings universitet 
inom ordinarie utbildningsuppdrag under 2008 uppgick till 
17 076, vilket praktiskt taget innebär samma utbildningsvolym 
som under 2007 (17 069 helårsstudenter) men är samtidigt 
1 345 färre än under toppåret 2004 (18 421 helårsstudenter). 
Minskningen sedan 2004 har i första hand berört utbildnings-
områdena teknik (-574 HST), naturvetenskap (-510 HST) och 
samhällsvetenskap (-323 HST). Den största ökningen har ägt 
rum inom utbildningsområdet medicin (396 HST).

Trots minskningen är teknik fortfarande det största utbild-
ningsområdet (4 182 HST) följt av samhällsvetenskap (3 911 
HST) och naturvetenskap (2 547 HST). 

Av detta framgår att LiU under 2008 inte når målet för 
antalet helårsstudenter inom områdena naturvetenskap och 
teknik (mål 2008: 7 110 HST; utfall 2008: 6 729 HST). 

Antalet helårsprestationer (HPR) under 2008 uppgick till 
14 665 vilket är 140 prestationer fler än under 2007 (14 525 
helårsprestationer). Helårsprestationerna fortsätter därmed att 
ligga på en hög nivå. Detta beror bl.a. på att det finns förhål-
landevis många studenter som omregistrerar sig på kurser. 
Dessa studenter genererar vid avklarad tentamen helårspres-
tationer men inte helårsstudenter (som enbart erhålles då en 
student registrerar sig första gången på en kurs). År 2008 var 
prestationskvoten (antalet helårsprestationer/antalet helårs-
studenter) 86 % (2007: 85 %, år 2006: 86 %, 2005: 85 %). 
Av tabell 1.4 framgår prestationskvoterna inom respektive 
utbildningsområde. 
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Kvinnor har i genomsnitt bättre studieresultat (prestations-
kvot 88 %) än män (prestationskvot 83 %). Äldre studerande 
(studerande äldre än 34 år (84 %) och studerande i intervallet 
25–34 år (93 %)) har en högre prestationskvot än gruppen 
som är yngre än 25 år (prestationskvot 80 %). Beroende på 
utbildningsval varierar dock dessa värden.

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 
buffert uppgående till 111 490 tkr i form av sparade helårs-
studenter och helårsprestationer. Denna buffert motsvarade 
10 % av 2005 års takbelopp, som angav det maximala belopp 
som universitetet fick »föra över« till 2006. Eftersom LiU, när 
antalet helårsstudenter och helårsprestationer summerades, 
under 2006 inte nådde upp till sitt takbelopp utnyttjade uni-
versitetet 66 772 tkr av bufferten. Resterande del av bufferten 
44 718 tkr utnyttjades under 2007, eftersom universitetet inte 
heller detta år nådde upp till sitt takbelopp. I stället byggde 
universitetet under 2007 upp ett anslagssparande om 53 121 
tkr, d.v.s. ett belopp som universitetet kan utnyttja för att un-
der kommande år ha en större utbildningsvolym än vad som 
motsvarar universitetets takbelopp. 

Universitetets utbildningsvolym under 2008 uppgick till  
1 154 577 tkr, d.v.s. 74 800 tkr lägre än takbeloppet (1 229 377 
tkr). Tillsammans med tidigare ej avräknade helårsprestatio-
nern från december 2007 kan LiU därmed för 2008 avräkna 
1 155 827 tkr.

Detta innebär att universitetets anslagssparande vid ut-
gången av 2008 uppgick till 122 938 tkr (maximalt får 10 
procent av 2008 års takbelopp föras över som anslagssparande 
till 2009). Genom att universitetet får föra över ett anslags-

sparande om 122 938 tkr till 2009 har LiU därmed möjlighet, 
givet att utbildningsvolymen är tillräckligt stor, att under nästa 
budgetår avräkna ett belopp som utgörs av summan av 2009 
års takbelopp och anslagssparandet från 2008.

4. examina
Uppdrag: För perioden 2005-2008 gäller följande examensmål 
för Linköpings universitet: Civilingenjörsexamen 2 810, sjukskö-
terskeexamen 890, lärarexamen med inriktning mot tidigare år 
800, varav 250 med inriktning mot förskola/förskoleklass samt 
lärarexamen med inriktning mot senare år 905. Minst 30 procent 
av antalet lärarexamina (inklusive tidigare grundskollärarexamen 
med inriktning mot årskurserna 4-9 och gymnasielärarexamen 
men 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 inriktning mot arbete i 
förskola och förskoleklass skall redovisas. 

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 uppåtgående trend genom att antalet utfärdade exa-
mina i förhållande 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, det största 
antalet examina inom grundutbildningen som utfärdats av 
Linköpings universitet under ett år. Jämfört med 2007 visar 
antalet lärarexamina med inriktning mot tidigare år, antalet 
masterexamina (utfärdades för första gången under 2008) 
och antalet kandidatexamina de största ökningarna medan 
antalet civilingenjörsexamina, sjuksköterskeexamina och 
magisterexamina minskar i viss omfattning.

Totalt sett har 13 556 examina utfärdats under fyraårspe-
rioden 2005–2008. Yrkesexamina stod för det största antalet 
(8 428 examina) medan antalet generella examina uppgick 
till 5 128 examina. 

Beträffande de fyra examina som har examensmål under 
perioden 2005–2008 uppnådde LiU med råge tre, nämligen 
examensmålen för sjuksköterskeexamen samt lärarexamen 
mot tidigare respektive senare år. Målet för civilingenjörs-
examen uppnåddes inte riktigt (mål: 2 810 examina, utfall: 
2 751 examina) och det kan konstateras att antalet utfärdade 
civilingenjörsexamina under perioden 2005–2008 successivt 
har minskat varje år i perioden. Dock finns det fler registrerade 
nybörjare på dessa utbildningar höstterminen 2008 jämfört 
närmast föregående år så en viss återhämtning kan komma 
att ske så småningom. 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). Orsaken till detta 
var en nedgång i antalet utfärdade examina under 2008.

Av not 2 till tabell 1.5 framgår antalet lärarexamina med 
inriktning mot matematik, teknik eller naturvetenskap. Un-

TAB 1.4 REDOVISNING AV UTBILDNINGSUPPDRAGET 2008

Utbildningsområde
Antal 
HST

Antal 
HPR

Ersättn. 
(tkr)

Andel av 
ersättn. 

(%)

Presta-
tionskvot 

HPR/
HST (%)

 

Humaniora 1 473 1 150 50 861 4 78
Teologi 141 109 4 852 0 77
Juridik 615 527 22 073 2 86
Samhällsvetenskap 3 911 3 231 138 241 12 83
Naturvetenskap 2 547 2 079 202 354 18 82
Teknik 4 182 3 562 338 153 29 85
Farmaci 7 4 478 0 57
Vård 1 237 1 186 113 301 10 96
Medicin 1 415 1 348 170 772 15 95
Undervisning 1 143 1 085 79 039 7 95
Övrigt 357 334 23 723 2 94
Design 50 50 10 730 1 87

Summa 17 076 14 665 1 154 577 100 86

Ersättning för helårsprestationer 
från december 2007 1 250
Summa ersättning 1 155 827

Takbelopp 2008 1 229 377

Att avräkna som intäkt för 2008 1 155 827



1313

1. GRUNDUTBILDNING

der 2005, 2006, 2007 respektive 2008 utfärdades 154, 118, 
92 respektive 152 lärarexamina med denna inriktning, d.v.s. 
sammantaget 516 examina, eller 23 % av det totala antalet 
utfärdade lärarexamina under dessa fyra år (2 218 examina). 
Detta ska jämföras med målet 30 %. Universitetet har alltså 
inte uppnått detta mål. Antalet lärarexamina med inriktning 
mot yrkeslärare minskade 2008 (7 examina) i förhållande till 
2007 (16) och 2006 (17) och ligger därmed på samma nivå 
som 2005 (6). Bidragande orsaker är sent uttagna examina 
och uppskjutna studier.

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 
även gjorts för att låta så många studenter som möjligt göra 
verksamhetsförlagd praktik inom förskolan. Fortsatt antagning 
gjordes under 2008 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.

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.

Efter den överraskande och kraftiga minskningen under 
2006 av antalet sökande till högskolan har fler börjat studera 
vid universitet och högskolor igen. Högskoleverkets statistiska 
analyser visar på att antalet nybörjare höstterminen 2008 ökade 
med ca 7 procent i jämförelse med höstterminen 2007 (mellan 
höstterminen 2007 och höstterminen 2006 var ökningen 5 
procent). För LiU var ökningen 5 procent mellan hösttermi-
nerna 2008 och 2007 och 12 procent mellan höstterminerna 
2007 och 2006. Det ökande antalet internationella studenter 
står för en stor del av ökningen av antalet nybörjare.

Särskilt glädjande är att, trots ett begränsat intresse för 
naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på gymnasiet, 
antalet registrerade nybörjare på universitetets civilingenjörs-
utbildningar ökade med nästan 30 procent mellan hösttermi-
nerna 2008 och 2006.

Det nya nationella antagningssystemet NyA har byggts 
upp successivt. Anmälan och antagning till »nationella« ut-
bildningsprogram via NyA började 2006 medan anmälan och 
antagning till fristående kurser började först 2007. Under 2008 

TAB 1.5 EXAMINA VID LINKÖPINGS UNIVERSITET 2001–2008

Utfall Examensmål Utfall Examensmål

2001 2002 2003 2004 2001–2004 2001–2004 2005 2006 2007 2008 2005–2008 2005–2008
 

Yrkesexamina med examensmål
Civilingenjörsexamen 467 616 664 699 2 446 2 340 757 693 669 632 2 751 2 810 
Sjuksköterskeexamen1 144 164 173 202 683 715 245 241 269 242 997 890 
Lärarexamen med inriktning mot tidigare år2 200 192 229 218 839 750 238 279 269 364 1 150 800 

varav med inr mot förskola/förskoleklass 85 36 121 78 50 63 51 242 250 
Lärarexamen med inriktning mot senare år2 187 271 273 276 1 007 905 303 249 257 259 1 068 905 

varav med inr mot yrkeslärare 6 17 16 7 46 

Övriga yrkesexamina
Psykologexamen 19 28 31 33 111 28 38 40 54 160 
Teologie kandidatexamen 8 6 8 7 29 14 6 13 9 42 
Högskoleingenjörsexamen 109 157 190 161 617 161 148 97 114 520 
Arbetsterapeutexamen1 45 45 37 42 169 46 48 40 49 183 
Biomedicinsk analytikerexamen1 2 2 1 1
Läkarexamen 71 83 73 75 302 81 92 111 108 392 
Receptarieexamen 25 25 22 39 23 7 91 
Logopedexamen 16 29 45 
Sjukgymnastexamen1 45 46 36 43 170 42 61 45 45 193 
Social omsorgsexamen1 47 49 36 46 178 52 20 11 2 85 
Socionomexamen 74 75 149 
Yrkesexamina mindre än 180 hp 120 106 115 141 482 160 130 169 142 601 

Summa yrkesexamina 1 464 1 763 1 865 1 968 7 060 2 149 2 044 2 103 2 132 8 428 

Generella examina
Masterexamen 148 148
Magisterexamen 519 698 793 937 2 947 951 860 831 792 3 434 
Kandidatexamen 226 330 505 434 1 495 321 265 362 499 1 447 
Generella examina mindre än 180 hp 18 18 22 25 83 26 23 30 20 99 
Examina enligt äldre studieordning 7 7 

Summa generella examina 770 1 046 1 320 1 396 4 532 1 298 1 148 1 223 1 459 5 128 
 

Totalt antal examina vid LiU 2 234 2 809 3 185 3 364 11 592 3 447 3 192 3 326 3 591 13 556

1. Ingick t.o.m. 2001 i universitetets uppdrag från Landstinget i Östergötland.
2. Antal lärarexamina med inriktning mot matematik, teknik eller naturvetenskap: 2008:152, 2007:92, 2006:118, 2005:154, 2004:109, 2003:108
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är det första gången som anmälan och antagning sker även till 
de internationella master- och magisterprogrammen. Detta 
innebär att det är vanskligt att göra jämförelser över tid. 

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 innebär att antalet förstahandssökande till universitetets 
internationella master- och masterprogram minskar med ca 
2 500. Antalet nybörjarplatser på utbildningsprogrammen 
minskade något mellan 2008 och 2007, från 5 431 till 5 324 
platser. 

Efterfrågan är dock fortfarande mycket god inom vård och 
medicin, god inom humaniora och samhällsvetenskap (fram-
förallt beträffande utbildningsprogrammen i affärsjuridik, 
ekonomi, personal- och arbetsvetenskap, och psykolog- och 
socionomprogrammen). Antalet förstahandssökande till civil-
ingenjörsutbildningarna har ökat medan antalet sökande till 
universitetets ingenjörs- och matematisk-naturvetenskapliga 
utbildningar ligger på en i stort sett oförändrad men låg 
nivå. Oroande är att antalet sökande till universitetets lärar-
utbildningar minskar från i de flesta fall en redan mycket 
låg nivå. 

Till universitetets fristående kurser sökte under 2008 totalt 
ca 23 000 individer vilket är ungefär lika många som under 
2007. Eftersom sökande till fristående kurser får ange flera 

kurser inom ramen för sitt förstahandsalternativ kan inte anta-
let förstahandssökande till en kurs anges utan enbart det totala 
antalet sökande. Antalet registreringar till fristående kurser 
uppgick under 2008 till 6 324 stycken till 10 912 platser (exkl. 
sommarkurser) att jämföras med 2007 då 5 898 registreringar 
gjordes till 9 932 platser (exkl. sommarkurser). En samlad bild 
av tillströmningen av studenter ges i tabell 1.6.

FilOsOFiska FakUltEtEn. År 2008 var andra året med antag-
ning till fakultetens nya uppsättning kandidat- och magister-/
masterprogram – frukterna av den senaste högskolereformen. 
Söktrycket på kandidatprogrammen var i stort sett oförändrat 
jämfört med året innan. Socionomprogrammet, psykolog-
programmet, civilekonomprogrammet och affärsjuridiska 
programmet attraherade flest sökande, med mer än fyra första-
handssökande per plats. Två program med minskande sök-
tryck kommer att profilera sig ytterligare inför kommande år: 
systemvetenskapliga programmet och kandidatprogrammet i 
samhälls- och kulturanalys (SKA). Masterprogrammet Human 
Resources Management/Human Resources Development 
(HRM/HRD) var det enda masterprogrammet på svenska med 
fler förstahandssökande än antal platser. Övriga masterprogram 
på svenska hade även i år ett lågt söktryck, i vissa fall beroende 
på konkurrens från de gamla fyraåriga magisterprogrammen, 
vilka är under avveckling. Sju masterprogram ställdes in på 
grund av för få sökande och kommer inte att erbjudas i fort-
sättningen. En klar majoritet av de masterprogram som ges på 
engelska hade däremot en fortsatt god efterfrågan.

Intresset för fakultetens fristående kurser har minskat 
under de senaste tre åren. En orsak till detta torde vara att det 

TAB 1.6 TILLSTRÖMNING AV STUDENTER 2006–2008

20061 20071 2008
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

 -varav utbildning på svenska 2 231 4 183 1,87
 -varav utbildning på annat språk 0 204

Fristående kurser2 9 792 20 803 2,12
-varav utbildning på svenska 9 792 20 803 2,12
-varav utbildning på annat språk 0 0

Avancerad nivå
Utbildningsprogram 3 093 6 304 2,04

-varav utbildning på svenska 2 396 4 933 2,06
-varav utbildning på annat språk 697 1 371 1,97

Fristående kurser2 1 120 1 930 1,72
-varav utbildning på svenska 1 120 1 930 1,72
-varav utbildning på annat språk 0 0

Totalt
Utbildningsprogram 4 713 13 037 2,77 5 431 12 503 2,30 5 324 10 691 2,01

-varav utbildning på svenska 4 627 9 116 1,97
-varav utbildning på annat språk 697 1 575 2,26

Fristående kurser2 11 895 29 825 2,51 10 764 22 504 2,09 11 732 22 733 1,94
-varav utbildning på svenska 11 732 22 733 1,94
-varav utbildning på annat språk 0 0

1. Uppgifter om grundnivå och avancerad nivå finns inte före 2008
2. För fristående kurser motsvarar siffrorna det totala antalet sökande
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i många av de tidigare 4–5-åriga magisterprogrammen fanns 
ett större inslag av valfria delar som utgjordes av en eller flera 
fristående kurser. I dagens programutbud, med kandidatpro-
gram som byggs på med ett masterprogram (3+2), har de valfria 
delarna blivit färre. Detta har lett till att studenterna »med 
automatik« väljer bort att läsa fristående kurs. Det kan också 
konstateras en minskning av antalet studenter som vid sidan 
av studierna till civilingenjör väljer att läsa fristående kurs.

UtBildningsvEtEnskap. Till lärarprogrammen antogs hösten 
2008 färre studenter än året innan som följd av en fortsatt 
nedgång av antalet sökande. Liksom tidigare år var söktrycket 
störst på den del av lärarutbildningen som utbildar lärare 
med inriktning mot förskola. Till inriktningarna mot natur-
vetenskap och matematik var det fortsatt få sökande. Arbetet 
med att rekrytera fler studenter till dessa inriktningar måste 
därför fortsätta. 

Särskilda satsningar görs på information till yrkeslärare. 
Informationen på webben om möjligheten att utbilda sig till 
yrkeslärare vid LiU har ytterligare förtydligats. Obehöriga lärare 
på skolor har bjudits in till särskilda informationstillfällen. 
Vidare har samtal förts med rektorer som har outbildade yr-
keslärare anställda. Blivande studenter som saknar fullständig 
behörighet kan i vissa fall erbjudas en behörighetsgivande kurs 
som omfattar 30 hp. Detta medför att fler yrkeslärare kan tas 
in till lärarutbildning, 90 hp. Antalet sökande till kursen har 
ökat jämfört med föregående år.

Folkhögskollärarprogrammets satsning på att erbjuda 
programmet på halvfart för nya målgrupper har år 2008 haft 
fortsatt framgång med flera sökande till varje plats. Däremot 
har programmet, trots särskilda rekryteringsåtgärder, alltför 
få studenter som läser programmet på heltid. 

Vid LiU startade hösten 2008 ett speciallärarprogram. 
Söktrycket till programmet var så stort (5 sökande/plats) att 
antalet platser utökades från 30 till 40. Även specialpedagog-
programmet fyllde sina platser hösten 2008 och även här var 
söktrycket fortsatt bra.

För att öka intresset för lärarutbildning satsade Utbildnings-
vetenskap under 2008 stort på information, dels via kontakter 
med kommuner och deras studie- och yrkesvalslärare, dels 
via informationsdagar både på campus och gymnasieskolor 
samt studiebesök och mässor. Här engagerades både lärare 
och studenter. Därutöver utökades informationen på webben 
och på nationell nivå finns LiUs lärarutbildningar med i data-
basen lararutbildning.nu. För att öka kvaliteten i utbildning-
arna, och förbättra informationen till presumtiva studenter 
sker en satsning inför 2009 på att utveckla programmens 
alumniverksamhet. 

hÄlsOUnivErsitEtEt. HUs utbildningar är mycket attraktiva 
med många sökande per utbildningsplats, i synnerhet läkar- 
och sjuksköterskeprogrammen. Det har skett en marginell 
minskning av antalet sökande på arbetsterapeutprogrammet 
och kandidatprogrammet i medicinsk biologi, varför antalet 
platser kommer att minskas något till nästkommande år. 

tEkniska hÖgskOlan kunde under 2008 konstatera en kraftig 
ökning av intresse för de flesta utbildningsområden. På civil-

ingenjörsprogrammen ökade antalet förstahandssökande från  
1 193 år 2007 till 1 385 år 2008. Antalet förstahandssökande 
till ingenjörsutbildningarna ökade från 218 år 2007 till 257 
år 2008. Även de matematisk-naturvetenskapliga program-
men ökade från 107 förstahandssökande till 129 år 2008. 
Sammanlagt har antalet nybörjare vid Tekniska högskolan 
ökat från 1 798 år 2007 till 1 971 nybörjare år 2008 (detta 
innefattar även utbildningar som basår, öppen ingång och 
påbyggnadsutbildningar). 

Efterfrågan på platser vid civilingenjörsutbildningen 
Industriell ekonomi fortsätter att vara mycket stor (364 första-
handssökande till 150 platser) och glädjande nog har trenden 
vänt när det gäller utbildningar inom elektronikområdet. 
Exempelvis antogs 33 nybörjare till civilingenjörsprogrammet 
Elektronikdesign år 2008 jämfört med 16 år 2007. 

Intresset var mycket stort för det nya civilingenjörsprogram-
met Design- och produktutveckling (186 sökande till 30 platser). 
På grund av det stora intresset utökades antalet platser till det 
dubbla. Programmet Kemisk biologi med öppen ingång ökade 
antalet antagna från 31 år 2007 till 49 antagna år 2008. Värt 
att notera är att andelen kvinnor bland de antagna till detta 
program ökade. Behörighetsgivande utbildning såsom basår 
efterfrågades i hög utsträckning och antalet sökande ökade 
från 135 år 2007 till 217 år 2008.

Bland kandidatprogrammen fortsatte programmet i Gra-
fisk design och kommunikation att locka många sökande. 
Kandidatprogrammen Samhällets logistik och Innovativ 
programmering var också mycket efterfrågade. För matematisk-
naturvetenskapliga kandidatprogram var intresset svalt. Fysik-
programmet, som profilerats mot det forskningsstarka ämnet 
nanovetenskap och bytt namn till Fysik och nanovetenskap, 
ökade dock antalet nybörjare från 4 år 2007 till 12 år 2008.

Vad gäller påbyggnadsutbildningen har antalet nybörjare på 
masterprogrammen ökat, från 152 år 2007 till 222 nybörjare 
år 2008. Programmen inom Computer Science men även 
Communication Electronics, System-on-chip och Wireless 
Systems har bidragit till denna ökning. 

6. reell kompetens och alternativt urval 
Uppdrag: Universitetet skall redovisa hur bestämmelserna i 
högskoleförordningen om s.k. reell kompetens tillämpats. Vidare 
skall universitetet redovisa i vilken utsträckning universitetet har 
använt alternativt urval som urvalsgrund och hur denna urvals-
grund tillämpats.

Antalet ansökningar om prövning av reell kompetens framgår 
av tabell 1.7. Varje ansökan har bedömts individuellt. 

Under de första åren som denna bedömning gjordes var 
antalet ansökningar stort. Det hängde troligen samman med 
att det fanns ett uppdämt behov av att få en sådan prövning 
gjord från många sökande. Det synes som om antalet nu 
stabiliserats på en nivå av ca 200 ansökningar per år. Flera 
sökande (2008:23, 2007:22 och 2006:30) visade sig redan 
uppfylla behörighetsvillkoren för högre studier och behövde 
inte bedömas inom ramen för reell kompetens. Under 2008 
fick 84 sökande (2007:99, 2006:67) sin ansökan beviljad. 
Utöver detta erhöll 9 sökande dispens från grundläggande 
eller särskild behörighet för den utbildning de sökt till.
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LiU har genom information på webben och i samband med 
att ansökningsblanketterna lämnats ut sökt att vägleda de 
sökande så att de får en korrekt behandling. 

Trots att arbetsrutinerna har effektiviserats och att ansök-
ningarna numera är förhållandevis få är arbetet med bedöm-
ning av reell kompetens omfattande och resurskrävande. 

Antagning med alternativt urval har inte skett under 
2008.

7. studentinflytande 
Uppdrag: Universitetet skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits 
under 2008 för att utveckla studentinflytandet.

Vid Linköpings universitet är studentinflytandet en prioriterad 
fråga. Ett väl fungerande studentinflytande har avgörande bety-
delse för utbildningens kvalitet och studenternas arbetsmiljö i 
vid bemärkelse. I Högskoleverkets utvärdering av högskolornas 
arbete med studievägledning, karriärvägledning och student-
hälsovård som redovisades 2007 placerades LiU på första plats. 

Även om det i första hand var studentstödjande åtgärder som 
utvärderades så är utformningen av studentstödet vid LiU ett 
resultat av studenternas aktiva medverkan. Utvärderingen 
lyfter också fram betydelsen av ledningens stöd och framhåller 
Linköpings universitet som ett föredöme. Resultatet av utvär-
deringen har lett till att universitetet under 2008 ytterligare 
intensifierat sitt arbete med studentstöd.

Varje år genomför LiU en femdagarsutbildning kring 
unversitetets verksamhet och organisation för studentkårer-
nas styrelser. Utbildningen utformas i nära samarbete med 
kårerna. En av de profilfrågor som de tre kårerna enats om 
att gemensamt arbeta med är lika villkor, som vid LiU också 
inkluderar jämställdhet. Därför får denna fråga stort utrymme 
i denna utbildning. Redan idag är studenterna mycket aktiva 
i arbetet för lika villkor vid universitetet. 

För att underlätta samarbetet mellan universitetet och 
kårerna finns en särskild studentkoordinator anställd.

Frågor som rör studenternas möjlighet att påverka utbild-
ningens kvalitet är av strategisk betydelse för hela universitetet. 
Därför har rektor knutit dessa frågor närmare till sig och varje 
termin ägnas ett av universitetets ledningsråd helt åt student-
relaterade frågor. Ledningsrådet är det beredande organ som 
rektor inrättat för att tillsammans med dekanerna diskutera 
strategiska frågor. Här ingår även en representant för stu-
denterna. Vid de särskilda studentledningsråden har student 
representanterna ett avgörande inflytande på dagordningen och 
förbereder tillsammans med universitetsledningen de frågor 
som ska tas upp. De är också ofta föredragande. Frågor som 
behandlas rör t.ex. examination, studenthälsa, internationa-
lisering och arbetsmiljö. Uppfattningen från studenthåll är 
att dessa möten är av stor betydelse för studentinflytandet och 
att kontakten med universitetsledning och fakultetsledningar 
i stor utsträckning lett till att studenterna fått gehör för de 
frågor som förts fram.

På det mer informella planet sker studentinflytande i det 
studentråd som under biträdande universitetsdirektörens 
ledning sammanträder varannan vecka. Dessutom träffar 
rektor och fakultetsledningar regelbundet representanter för 
studentkårerna för att diskutera aktuella frågor. Syftet är att i 
ett tidigt skede fånga upp för studenterna viktiga frågor och 
besluta hur frågorna bäst ska beredas. 

En fråga som har diskuterats rör studenternas arbetsmiljö 
och idag finns ett särskilt samverkansavtal mellan universitetet 
och studentkårerna. Avtalet reglerar hur samverkan ska ske i 
frågor som rör studenternas arbetsmiljö. LiU har också åtagit 
sig att arvodera tre studentarbetsmiljöombud, ett för varje 
campus. Ett liknande samverkansavtal finns även mellan LiU 
och de fackliga organisationerna. Arbetsmiljöfrågor behandlas 
vid särskilda möten i en central samverkansgrupp (CSG) där 
även studentrepresentanter deltar. 

För att kartlägga studenternas arbetsmiljö, både den sociala 
studiemiljön och den fysiska arbetsmiljön, har LiU i samarbete 
med studentkårerna genomfört Nöjd student-Index (NSI), 
den största enkätundersökningen bland studenter i sitt slag 
vid något svenskt universitet. Den gjordes våren 2008 i form 
av en webbaserad enkät. 12 000 studenter fick enkäten och 
svarsfrekvensen blev 51 %. Undersökningen visar bl.a. att

 79 procent är nöjda med sitt liv som student vid LiU,•	

TAB 1.7 REELL KOMPETENS, ANSÖKNINGAR TILL PROGRAM 
OCH FRISTÅENDE KURSER 2008

Totalt

Ej be- 
dömda

enl. RK1 Avslag2 Dispens Beviljade
 

Filosofiska fakulteten
sökt GB 15 4 5 5 1
sökt SB 46 5 14 1 26
sökt både GB och SB 2 1
Summa 2008 63 9 19 7 28
Summa 2007 67 9 22 8 28
Summa 2006 71 11 30 4 26

Utbildningsvetenskap
sökt GB 4 1 2 1
sökt SB 39 18 21
sökt både GB och SB 6 1 2 3
Summa 2008 49 2 22 1 24
Summa 2007 60 3 27 4 26
Summa 2006 35 5 12 7 11

Hälsouniversitetet
sökt GB 5 4 1
sökt SB 71 4 43 24
sökt både GB och SB 8 1 5 2
Summa 2008 84 9 49 26
Summa 2007 94 10 47 37
Summa 2006 58 14 23 21

Tekniska högskolan
sökt GB 1 1
sökt SB 15 2 7 6
sökt både GB och SB 6 1 5
Summa 2008 22 3 12 1 6
Summa 2007 17 7 2 8
Summa 2006 16 7 9

Totalt LiU 2008 218 23 102 9 84
Totalt LiU 2007 238 22 103 14 99
Totalt LiU 2006 180 30 72 11 67

GB = grundläggande behörighet, SB = särskild behörighet, RK = reell kompetens
1. Sökande som redan hade formell behörighet
2. I denna grupp ingår också de som avsagt sig bedömning
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den upplevda relevansen för det framtida yrkeslivet, delaktig-•	
het och inflytande, tydlighet i kraven och lärarnas förmåga 
att förmedla kunskap och inspirera, är dimensioner som 
betyder mycket för hur man upplever sin utbildning,
drygt 40 procent av studenterna lägger ner 40 timmar i •	
veckan eller mer på studierna. 30 procent läser mindre än 
30 timmar i veckan, 
åtta av tio studenter tycker att studierna är lagom utma-•	
nande, eller utmanande på ett positivt sätt (svårt men 
stimulerande), 
var tredje student önskar mer schemalagd tid och lika •	
många efterlyser mer återkoppling från lärarna,
beträffande den fysiska arbetsmiljön så efterlyser studenter-•	
na främst fler platser för självstudier och grupparbeten.

Se även under Kvalitetsarbete. 

8. kompletterande utbildning för läkare och 
sjuksköterskor med utländsk examen

Uppdrag: Universitetet skall under 2008-2010 anordna komplet-
terande utbildning omfattande högst 120 högskolepoäng för 
personer med läkar- och sjuksköterskeutbildning från tredje land. 
Av årsredovisningen skall framgå antalet sökande till och antalet 
helårsstudenter på utbildningarna, utbildningarnas uppläggning 
samt de viktigase erfarenheterna av utbildningarna.

Under sommaren 2008 gav Utbildningsdepartementet i 
uppdrag till Göteborgs universitet, Karolinska Institutet, 
Linköpings universitet och Lunds universitet att gemensamt 
genomföra kompletterande utbildning för personer med läkar-, 
tandläkar- och sjuksköterskeutbildning från tredje land där 
KI har det samordnande ansvaret för utbildningsinsatserna. 
Utbildningen ska omfatta maximalt 120 högskolepoäng per 
student och syfta till att de deltagande personerna ska få kun-
skaper motsvarande respektive yrkesexamen. Utbildningen 
ska komma igång omgående. 

Hälsouniversitetet ska i en första utbildningsomgång med 
start höstterminen 2009 anta 25 helårsstudenter fördelade 
över höstterminen 2009 och vårterminen 2010.

Den kompletterande utbildningen kommer att vara betydligt 
mer resurskrävande än ordinarie utbildning då den i hög grad 
ska anpassas till studenternas individuella förutsättningar 
och behov samt att utbildningen i stor utsträckning kommer 
att vara verksamhetsförlagd. Hälsouniversitetet har sedan 
tidigare omfattande erfarenheter av att bedriva så kallad aspi-
rantutbildning inom den medicinska fakulteten, med tonvikt 
på läkarutbildning.

9. kompletterande utbildning för lärare med 
utländsk examen

Uppdrag: Universitetet skall under perioden 2008-2010 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.

Våren 2007 gav regeringen sex lärosäten, däribland Linköpings 
universitet, i uppdrag att bedriva kompletterande utbildning 

för lärare med utländsk lärarexamen. LiU har utformat en ny 
utbildning – ULV – utländska lärares vidareutbildning – för 
studerande med en utländsk lärarexamen eller minst tre års 
akademiska heltidsstudier i för skolan relevanta ämnen. Den 
ersätter den tidigare aspirantutbildningen och den första 
antagningen skedde till vårterminen 2008. 

Det övergripande syftet är att underlätta för de utländska 
lärarna att omforma sin yrkesroll för bruk inom den svenska 
skolan. Studierna bedrivs på helfart eller på halvfart i dis-
tansform. Inledningsvis läser alla studenter två kurser om 
sammanlagt 30 hp inom allmänt utbildningsområde. Här 
ingår SAFU (särskild arbetsplatsförlagd utbildning) vilket är 
handledd praktik i svensk skola.

Därefter läses efter en individuell planering. Denna baseras 
på vad den studerande har med sig. Den individuella plane-
ringen kan innehålla komplettering av undervisningsämnen 
och didaktik, ännu en kurs i allmänt utbildningsområde och 
eventuellt ett examensarbete. Målet är att den studerande 
ska få den pedagogiska utbildning och de ämneskunskaper 
som krävs för en svensk lärarexamen eller för ansökan om 
behörighetsbevis hos Högskoleverket. 

Utbildningen kan omfatta minst 30 hp – d.v.s. de två 
kurserna inom allmänt utbildningsområde – men kan också 
innefatta andra kompletteringar upp till högst 120 hp.

antal sÖkandE, hElårsstUdEntEr Och hElårsprEstatiOnEr. 
Antalet sökande till vårterminen 2008 var 16 till helfartsut-
bildningen och 9 till halvfartsutbildningen. Till helfartsut-
bildningen antogs 13 studenter och till halvfartsutbildningen 
antogs samtliga sökande.

Antalet helårsstudenter 2008 var 11 och antalet helårs-
prestationer 7. I dessa är inräknat tre studenter antagna till 
den tidigare aspirantutbildningen och nu överflyttade till 
lärarprogrammet respektive studier på fristående kurs. Antalet 
sökande till hösten 2008 var 8. Av dessa antogs tre (två till 
helfartsstudier och en till halvfartsstudier). 

ErFarEnhEtEr. Antagning och studieplanering är mycket 
tidskrävande då en individuell planering görs för varje student 
vid antagning och därefter en gång per termin. Här är både 
kursansvarig, studievägledare och personal från ämnesinsti-
tutionerna inblandade för att validera de dokument och de 
kunskaper som studenten har med sig. Utifrån detta planeras 
möjliga studiegångar i samråd med studenten.

Hittills har studenterna klarat studierna väl och samtliga 
har haft tillräckliga kunskaper i svenska. 

Studieavbrott har gjorts huvudsakligen av studenter som 
läser halvfart på distans. Av de nio som antagits vårterminen 
2008 fullgjorde tre inte kursen Att vara lärare i Sverige 1. Av 
de återstående sex studenterna gick fyra vidare till Att vara 
lärare i Sverige 2. En bidragande förklaring till bortfallet är att 
distansundervisningen inte skapar samma sociala situation 
som campusundervisningen och att motivationen därmed 
är svårare att upprätthålla. Distansstudenterna arbetar ofta 
parallellt med studierna, vilket gör att de kan få svårigheter 
att fullfölja studierna.
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10. vidareutbildning för lärare som saknar 
lärarexamen

Uppdrag: Universitetet skall under perioden 2007-2010 anordna 
vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen. 

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL) är 
en utbildning för verksamma lärare i grundskolan och gymna-
sieskolan som saknar lärarexamen. LiU är ett av åtta lärosäten 
som ingår i satsningen som pågår mellan juli 2007 och juni 
2010. Umeå universitet har ett övergripande samordningsan-
svar och ansvarig för verksamheten vid LiU är Institutionen 
för beteendevetenskap och lärande. Utbildningens längd och 
innehåll beror på studentens inriktningar och tidigare meriter 
men omfattar maximalt 60 hp. Studenterna ges möjlighet att 
validera lärarerfarenhet för tillgodoräknande av kurser. VAL 
har marknadsförts i regionen och via de VFU-skolor som lärar-
programmet samarbetar med. Intresset för utbildningen har 
varit stort och under 2008 har 65 studenter antagits. Antalet 
helårsstudenter 2008 var 23 och antalet helårsprestationer 8. 
Majoriteten av studenterna studerar på halvfart och distans 
och läser kurser inom det allmänna utbildningsområdet. LiU 
medverkar kontinuerligt i ett nationellt nätverk med fokus på 
antagningsfrågor kring VAL. Ett samarbete med Validerings-
centrum i Skellefteå för validering av yrkeslärare har också 
inletts. Antagning till VAL har skett även till våren 2009. 

11. speciallärarutbildning
Uppdrag: Universitetet skall anordna utbildning som leder till 
speciallärarexamen. 

Hösten 2008 startade ett nytt speciallärarprogram om 90 
högskolepoäng vid Linköpings universitet. Programstarten 
hade föregåtts av ett intensivt utvecklings- och planeringsarbete 
sedan oktober 2007. Arbetet har letts av en särskilt utsedd 
projektledare och en planeringsgrupp bestående av univer-
sitetslärare, mentorer från fältet, studentrepresentanter och 
representanter för den pedagogiska verksamheten ute i kommu-
nerna. En så kallad »critical friend«, en universitetslektor, har 
följt arbetet och presenterade detta vid ett seminarium i januari 
2009 och i en skriftlig rapport. Förutom planeringsgruppen 
har ett antal mindre arbetsgrupper varit verksamma under 
utvecklings- och planeringstiden och arbetet har bedrivits i 
nära samarbete mellan de olika grupperna.

Antalet studieplatser på speciallärarprogrammet beräkna-
des inför hösten 2008 till 30, men kom att utökas till 40 på 
grund av det starka söktrycket (5 sökande per plats). Det fanns 
viss oro för att antalet sökande till specialpedagogprogrammet 
skulle minska till förmån för speciallärarprogrammet. Så blev 
emellertid inte fallet utan söktrycket till LiUs specialpedagog-
program med 30 platser hösten 2008 var fortsatt starkt (3,7 
sökande per plats). Antalet helårsstudenter 2008 var 10.

Studierna på speciallärarprogrammet sker på halvfart vilket 
innebär en studietakt om 15 hp per termin. Utbildningstiden 
sträcker sig således över tre år. Utbildningsplan och kursplaner 
var framtagna och beslutade i juni 2008 och under läsåret 
2008/2009 fortsätter utvecklings- och planeringsarbetet med 
programmets senare delar. 

De blivande speciallärarna samläser det första året med 
specialpedagogerna, men kursuppgifter och en del av lit-
teraturen skiljer sig åt mellan de båda programmen. Under 
speciallärarnas andra studieår skapas »karaktären« i special-
lärarnas yrkeskunskap då kunskapsområdena språk-, läs- och 
skrivutveckling/svenska respektive matematikutveckling/
matematik kommer att utgöra innehållet i studierna. Det 
tredje och avslutande studieåret samläser speciallärarna åter 
med specialpedagogerna och under detta år läser studenterna 
en metodkurs och skriver sitt examensarbete. 

Erfarenheterna hittills av arbetet i studentgruppen är 
goda både vad gäller organisation och innehåll. Dessutom är 
studenterna engagerade och intresserade.

12. regionala centra för lärarutbildningen
Uppdrag: Åtgärder som vidtagits för att vägleda studenterna 
vid val av ämneskombinationer, inriktningar och specialiseringar 
inom lärarutbildningen skall redovisas. Antalet och inriktningen 
av samverkansprojekt/aktiviteter vid de regionala centrumen skall 
även redovisas.

Lärarutbildningen (210-330 hp) av idag leder till en examen 
med så kallade inriktningar (vad läraren undervisar i) och 
verksamhet/er (var i skolsystemet läraren undervisar). Ut-
bildningen är upplagd så att studenterna gör val av inriktning 
och verksamhet vid ett eller flera tillfällen. Detta ställer stora 
krav på vägledning. 

Vid lärarutbildningen vägleds studenterna på en mängd 
olika sätt. Studievägledare har tillsammans med program-
ansvariga det övergripande ansvaret för vägledningen. En 
grundläggande princip är att studenterna får vägledning från 
olika aktörer såsom representanter från skolor och kommuner 
och universitetets lärare. Studievägledning med fokus på val 
sker vid gemensamma samlingar under hela utbildningen 
men individuell vägledning erbjuds också av programmens 
studievägledare. Information om val och vägledning finns på 
programmens hemsidor.

Vid Linköpings universitet är Regionalt utvecklingscentrum 
(RUC) sedan 2002 förlagt till Centrum för kommunstrategiska 
studier (CKS). RUC ska arbeta regionalt och uppdraget är att 
bidra till skolutveckling genom att främja utveckling av lärar-
utbildningen vid LiU och kompetensutveckling av lärare. 

Området 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 Linkö-
pings universitet och med andra universitet, bland annat inom 
ramarna för ett antal nätverk, såsom Regionalt nätverk för skol-
utveckling, Vuxenpedagogiskt forum och Östergötlands nätverk 
för förskolefrågor. Under 2008 har även en seminarieserie med 
namnet Fokus på specialpedagogisk forskning anordnats i sam-
arbete med Institutionen för beteendevetenskap och lärande. 
I samverkan med Myndigheten för skolutveckling (MSU) och 
Skolverket har RUC under året gjort följande regionala kom-
petensutvecklingssatsningar: 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.
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13. särskilt stöd för nybörjare i matematik
Uppdrag: Universitetet har under 2008 tilldelats resurser för att 
stödja nybörjare i matematik med syfte att minska klyftan mellan de 
reella kunskaperna i matematik och ingångsnivån för undervisning 
i matematik på universitetet. Universitetet skall redovisa de insatser 
som gjorts och de resultat som uppnåtts.

De inledande kurserna i matematik är en initial svårighet för 
studenterna inom teknik och naturvetenskap. Tekniska hög-
skolan har under ett antal år försökt möta de nya studenterna 
på den nivå där de befinner sig genom att redan under som-
maren ge dem möjlighet att repetera gymnasiematematiken. 
Sedan 2007 har fakulteten använt sig av den möjlighet som 
getts inom ramen för den nationella förberedande kursen 
som drivs av MATH.SE (ett virtuellt centrum för nätbase-
rade kurser i matematik där flera universitet och högskolor 
samarbetar). Fakultetens egen Matematisk grundkurs som 
möter studenterna på rätt nivå under första läsperioden lotsar 
dem vidare med hjälp av undervisning, inlämningsuppgifter 
och duggor. Varje år görs en noggrann genomgång av hur 
väl kursen fungerat och den anpassas årligen till förändrade 
förutsättningar. Programspecialiserade grundkurser finns 
bland annat för datateknisk utbildning.

Redan under första terminen erbjuds alla studenter vid 
Tekniska högskolan stöd av mentorer. Mentorerna är äldre 
studenter som efter särskild metodutbildning hjälper de 
nybörjare i matematik som så önskar. Inför tentamina ges 
tillfälle till extra stöd genom exempelvis räknestugor där lä-
rare och äldre studenter står till nybörjarnas förfogande. Den 
så kallade nestorsverksamheten, där erfarna lärare hjälper 
nybörjarstudenterna utanför ordinarie kurstillfälle, är också 
viktig att nämna i sammanhanget.

De inspirationsföreläsningar som infördes för de nya 
studenterna hösten 2006 har genomförts även under 2007 
och 2008. Syftet med föreläsningarna är att ge studenterna 
en god förståelse för värdet av matematikstudierna samtidigt 
som de får ett ökat intresse för matematikämnet.

För civilingenjörsprogrammen i Norrköping tillämpas 
alternativ schemaläggning. där studenterna läser enbart ett 
ämne per dag, vilket ger dem ökad möjlighet att koncentrera 
sig på ämnet.

Samverkan med gymnasieskolan är fortsatt prioriterad. För 
att överbrygga gapet mellan gymnasium och högskola avseende 
matematik har Linköpings universitet under 2008 startat en 
grupp för matematiksamverkan tillsammans med gymnasie-
skolor i Linköping och Norrköping. Se http://www.lith.liu.se/
samverkan/Matematiksamverkan_081103.html. Dessutom 
samverkar de matematiska avdelningarna vid LiU med gym-
nasieskolans lokala kurser. Sedan några år erbjuds också en 
gymnasiekurs i Högskoleförberedande matematik (Matematik 
F) tillsammans med några kommuner i regionen.

I likhet med tidigare år ger Tekniska högskolan stöd till stu-
dentföreningen aHead vars medlemmar erbjuder läxhjälp till 
elever på utvalda gymnasieskolor i regionen. Liknande läxhjälp 
till gymnasister ges även av medlemmar i INUG (Ingenjörer 
och naturvetare utan gränser) vars centrala verksamhet numer 
stöds generellt av fakulteten. 

Det är emellertid för tidigt att dra några långtgående 
konkreta slutsatser avseende effekterna av de särskilda sats-

ningarna. Ett subjektivt omdöme baserat på lärarnas muntliga 
dialog med studenter är dock att insatserna uppskattas och 
upplevs som ett viktigt stöd i den grundläggande matema-
tikutbildningen.

Inom Lärarlyftet startade 2008 vid LiU en forskarskola 
(licentiatutbildning) i naturvetenskap, matematik, teknik och 
ämnesdidaktik (LicFontD), där Matematiska institutionen 
ansvarar för matematik och matematikdidaktik. De första 
gymnasielärarna antogs till forskarutbildning hösten 2008. 
Denna samverkan med gymnasieskolan ska på sikt underlätta 
övergången från gymnasium till universitetet. (Se även kapitlet 
Forskning och forskarutbildning.)

14. romani chib
Uppdrag: Universitetet skall utveckla och bygga upp utbildning 
inom romani chib.

År 2006 fick Linköpings universitet i uppdrag av Utbildnings-
departementet att bygga upp en utbildning inom ett av Sveriges 
officiella minoritetsspråk – romani chib. Särskilda medel för 
detta ändamål har utbetalats till Linköpings universitet under 
2007 och 2008. En grupp på Institutionen för kultur och kom-
munikation bestående av två antropologer och två språkvetare 
har i samråd med externa experter utvecklat två halvfartskurser 
om 7,5 hp vardera med start höstterminen 2008.

Romani chib – en språklig orientering. Kursen vänder sig 
till alla som vill förvärva grundläggande kunskaper om och 
i språket romani chib. Efter genomgången kurs ska man 
kunna beskriva språket romani chib, dess historia, dialekter 
och nutida användning, relatera ord och uttryck i romani chib 
till romanitalares kultur samt analysera utvalda texter och 
sånger på romani chib.

Romska identiteter. Kursen ger en orientering om romska 
identiteter, särskilt med anknytning till Sverige. Betoningen lig-
ger på identitetsskapande processer på individ- och gruppnivå. 
Områden som tas upp är identitet och etnicitet, minoriteter, 
rättigheter och skyldigheter, diskriminering samt kulturella 
uttryck i identitetsskapande processer. 

I budgetarbetet gavs varje kurs 24 platser. Intresset för 
kurserna har dock visat sig vara mindre än väntat; endast fyra 
studenter har registrerat sig på respektive kurs.

15. uppdragsutbildning
Uppdrag: De totala intäkterna av all uppdragsutbildning under 2008 
skall redovisas liksom antalet helårsstudenter i den poänggivande 
uppdragsutbildningen.

Omfattningen av den poänggivande uppdragsutbildningen 
uttryckt i antalet helårsstudenter, uppdelade i de som har 
respektive inte har grundläggande behörighet, framgår av 
tabell 1.8. Av tabellen framgår också intäkterna av all upp-
dragsutbildning, som också inkluderar icke-poänggrundande 
uppdragsutbildning. Intäkterna från all uppdragsutbildning 
minskar under 2008 i förhållande till 2007 och 2006. 

Universitetet har under 2008 inte genomfört någon be-
ställd utbildning.
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16. Läkarutbildningen

Dimensionering
Uppdrag: Antalet nybörjarplatser och antalet helårsstudenter per 
termin på läkarutbildningen skall redovisas.

Antalet studerande på läkarutbildningen har ökat under 
senare år. För 2008 var uppdraget 69 nybörjarplatser per 
termin. Under 2008 antogs 80 studerande till vårterminen 
och 80 studerande till hösttterminen. Under en tioårsperiod 
har utbildningsvolymen ökat från 435 helårsstudenter till 719 
år 2008. Våren 2009 utökas antalet platser till 74 per termin, 
men med planerad antagning (inklusive överintag) på mellan 
80 och 88 studenter per termin. Läkarutbildningen växer 
därmed i omfattning.

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 som utbetalats av Karolinska institutet till Linköpings 
universitet under 2006–2008, totalt 4 586 tkr, har använts till 
i huvudsak tre ändamål: a) pedagogisk utveckling/kvalitets-
säkring 800 tkr, b) Utbyggnad av klinisk träning (laborativt och 
simulator) 700 tkr, och c) redovisningssystem för genomförda 
insatser inom läkarutbildningen 200 tkr. Kvarvarande medel, 
2 886 tkr, kommer att användas för pedagogisk utveckling av 
unga lärare samt ytterligare investeringar i klinisk träning. 

Landstingets medverkan i läkarutbildningen
Uppdrag: En särskild ekonomisk redovisning skall göras av den 
s.k. ALF-ersättningen, d.v.s. ersättningen till landstinget för dess 
medverkan i grundutbildningen av läkare. LiU skall redovisa hur 
stort belopp som under 2008 omfördelats till grundutbildningen av 
läkare från de medel som enligt avtalet mellan staten och landstinget 
avsatts för landstingets medverkan i den kliniskt inriktade medicinska 
forskningen samt hur mycket av ALF-ersättningen som överförts 
från 2007 till 2008 respektive 2008 till 2009 enligt §6 i detta avtal. 
En kort beskrivning skall ges av vilka gemensamma prioriteringar 
och vilken fördelning av ALF-ersättningen för grundutbildning av 
läkare och kliniskt inriktad medicinsk forskning som genomförts 
med utgångspunkt i de regionala avtalen. 

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 ska användas. Beslutsunderlaget bereds i ett första 
steg av en förhandlingsgrupp där Landstingets FoU-ledning 
och ledningen för Medicinska fakulteten är representerade. 
Därefter fortsätter beredningen i en grupp bestående av re-
presentanter för landstingsledning, universitetsledning, och 
Medicinska fakultetens 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.

Från 2007 till 2008 överfördes totalt 30 019 tkr. Anslaget 
uppgick 2008 till 166 271 tkr. Under 2008 utnyttjades 167 215 
tkr av de tillgängliga medlen. Av dessa användes 56 811 tkr 
för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Till 2009 
överfördes 29 075 tkr. Under 2008 har dessutom landstinget 
tillfört sammanlagt 215 465 tkr. En ekonomisk redovisning 
lämnas på sid 64.

Linköpings universitet och Landstinget har gemensamt 
prioriterat medel till grundutbildningen. Detta innebär att ett 
högre belopp använts för grundutbildningen än det minimibe-
lopp som angivits i regleringsbrevet. För 2008 användes alltså 
drygt 56 mkr för grundutbildningen medan regleringsbrevet 
föreskrev minst 44 mkr. När det gäller klinisk forskning har 
48 mkr fördelats på kliniknivå med hjälp av ansökan/pre-
station medan ca 35 mkr fördelats till strategiska satsningar 
inom forskningsstarka områden, till enskilda forskare samt 
för förstärkning av infrastruktur. Slutligen har ca 32 mkr 
använts för finansiering av lokalkostnader. Under 2008 har 
de strategiska satsningarna på forskningsstarka områden 
utvärderats och beslut kommer att fattas under 2009 om ny 
inriktning. Vidare har ett karriärutvecklingsprogram, »stu-
dent till docent«, med två inriktningar startats, en inriktad 
mot blivande och verksamma läkare och en mot blivande och 
verksam vårdpersonal utöver läkare.

TAB 1.8 ANTAL STUDENTER INOM UPPDRAGSUTBILDNING 2006–2008

2006 2007 2008
Antal Helårs- Helårs- Antal Helårs- Helårs- Antal Helårs- Helårs-
stud. stud. prest. stud. stud. prest. stud. stud. prest.

 

Uppdragsutbildning 1 044 157 176 988 131 215 1 167 159 170
varav med grundläggande behörighet 690 103 125 575 78 135 799 111 121
varav utan grundläggande behörighet 354 54 51 413 53 80 368 48 49

Intäkter (tkr) 31 184 34 999 27 955

TAB 1.9 ANTAL NYBÖRJARE OCH ANTAL HELÅRSSTUDENTER 
PÅ LÄKARUTBILDNINGEN

Nybörjare Helårsstudenter1
VT HT VT HT Totalt

 

1999 45 40 435
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 80 80 384 335 719
2009 (planerat) 80 88

1. Terminsuppgifter finns inte tillgängliga före 2007
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17. Intäkter och kostnader för 
grundutbildningen

Uppdrag: intäkter och kostnader för verksamhetsgrenen grund-
utbildning med stödfunktioner med underavdelningarna ordinarie 
grundutbildning och uppdragsutbildning skall redovisas.

Grundutbildningens intäkter ökar något i förhållande till 2007. 
De samlade intäkterna uppgick under 2008 till 1 331 mkr (2007: 
1 312 mkr, 2006: 1 352 mkr, 2005: 1 260 mkr). 

Den absolut största andelen (91 %) 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).

Intäkter i form av bidrag (40 mkr) kommer t.ex. 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, såsom exempelvis 
vissa lärarutbildningar, forskarutbildning av lärare i skolan, 
stöd för nybörjare i matematik samt utveckling och uppbygg-
nad av romani chib.

Intäkter i form av avgifter (61 mkr) erhålles för uppdragsut-
bildning men också för t.ex. konferensverksamhet, högskole-
prov och kopiering. Avgifterna inkluderar också ersättning för 
av universitetet fullgjorda uppdrag (t.ex. lokalvård) som inte 
direkt kan hänföras till någon av verksamhetsgrenarna grund-
utbildning respektive forskning och forskarutbildning men 
som fördelas proportionellt på de två verksamhetsgrenarna.

TAB 1.10 UTVECKLINGSMEDEL FÖR LÄKARUTBILDNINGEN  
2006–2008 (tkr)

2006 2007 2008
 

Beslutade medel enligt regl.brev 1 013 1 993 1 580 
Utnyttjade medel

Pedagogisk utveckling 250
Uppbyggnad av klinisk prövning 700
Pedagogisk utveckling och 
kompetensutveckling

550

Uppbyggnad av kvalitets- 
säkringsinstrument

200

Summa utnyttjade medel 0 1 500 200
Kvarstående medel (ackumulerat) 1 013 1 506 2 886

TAB 1.11 UPPGIFTER OM MEDEL FÖR KLINISK UTBILDNING  
OCH FORSKNING (ALF-MEDEL) 2008 (tkr)

2008
 

Totalt antal helårsstudenter 719

Total ALF-ersättning 166 271

-varav för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 811
-varav för forskning och utbildning på forskarnivå 108 987

Under budgetåret ej utnyttjade medel 473
Medel som tillförts läkarutbildningen av universitetet utöver  
ALF-ersättningen1

62 381

Medel som tillförts läkarutbildningen av landstinget utöver  
ALF-ersättningen2

3 874

1. Av dessa medel utgör 856 tkr utvecklingsmedel och 6 1 525 tkr driftmedel
2. En total redovisning av de medel som tillförts från landstinget finns i tabell på s 64

Grundutbildningens kostnader uppgick under 2008 till 
1 351 mkr (2007: 1 310 mkr, 2006: 1 296 mkr, 2005: 1 243 
mkr). 

Merparten av kostnaderna avser personal (66 %). Lokal-
kostnaderna utgör 11 % medan övriga driftkostnader uppgår till  
20 %. I det sistnämnda kostnadsslaget ingår den ersättning för 
klinisk utbildning som av universitetet utbetalas till landstinget 
i Östergötland. Kostnader för avskrivningar och nedskrivningar 
samt finansiella kostnader omfattar resterande 3 %.

Sammantaget betyder detta att grundutbildningen för 
2008 visar ett negativt resultat(-20 mkr). Under de närmast 
föregående åren var resultatet positivt (2007: 2 mkr, 2006: 55 
mkr, 2005: 17 mkr).

TAB 1.12 INTÄKTER OCH KOSTNADER FÖR GRUNDLÄGGANDE 
HÖGSKOLEUTBILDNING MED STÖDFUNKTIONER (tkr)

Linköpings universitet totalt 2008
Grundutbildn.
enl uppdr i RB

Uppdrags-
utbildning

 

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 213 102

-varav avräkning inom takbelopp 1 155 827
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 32 945 27 955
Intäkter av bidrag 39 567
Finansiella intäkter 17 419

Summa intäkter 1 303 033 27 955

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 883 182 15 220
Kostnader för lokaler 152 544 1 274
Övriga driftkostnader 248 844 14 266
Finansiella kostnader 4 090
Avskrivningar och nedskrivningar 31 960 64

Summa kostnader 1 320 620 30 825

Verksamhetsutfall -17 587 -2 870

Transfereringar
Erhållna 13 281 296
Lämnade 13 281 296

Årets kapitalförändring -17 587 -2 870
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2. Forskning och forskarutbildning

forsknIng

Universitetets strategiska mål för forskningen är att:
 skapa och sprida internationellt excellenta forskningsre-•	
sultat
 stärka och utveckla internationellt slagkraftiga forsknings-•	
miljöer som tar ansvar för grundutbildningen. 

Linköpings universitet bedriver forskning och forskarutbild-
ning (=utbildning på forskarnivå) inom tre vetenskapsområden: 
Humanistisk-samhällsvetenskapligt (Filosofiska fakulteten och 
området Utbildningsvetenskap), Medicinskt (Hälsouniversite-
tet) och Tekniskt (Tekniska högskolan). Den naturvetenskap-
liga forskning som bedrivs vid Linköpings universitet sker i 
huvudsak inom Tekniska högskolan men äger också rum vid 
Hälsouniversitetet och Filosofiska fakulteten. Den till lärar-
utbildningen hörande forskningen, utbildningsvetenskaplig 
forskning, inryms i det humanistisk-samhällsvetenskapliga 
vetenskapsområdet.

LiU utvecklade tidigt mång- och tvärvetenskaplig forskning. 
Utifrån denna tradition har sedan också annan nyskapande 
forskning vuxit fram i gränslandet mellan traditionella dis-
cipliner och fakultetsområden, ofta med utgångspunkt i för 
näringsliv och samhälle högintressanta forskningsområden. 
Universitetet är idag ett bra exempel på vad som kallas kun-
skapsproduktion i »mode 2«, d.v.s. en kunskapsproduktion i 
nära interaktion med omvärlden och med ett nära samspel 
och ömsesidigt kunskapsflöde mellan olika former av nyfi-
kenhetsbaserad 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 2008 uppgick de externa forskningsbidragen till 
517 mkr (2007: 466 mkr) medan anslaget till forskning och 
forskarutbildning, inkl. transfereringar, uppgick till 561 mkr 
(2007: 514 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 mkr/år under fem år. I gengäld förväntas 
han/hon producera god forskning, publicera sig, attrahera 
externa forskningsmedel, ta en aktiv del i institutionens 
intellektuella och sociala liv genom en hög närvaro och visa 
ett aktivt engagemang i grundutbildningen. Kontrakten kom-
mer att omprövas vart femte år. De är således inget löfte om 
basfinansiering tills vidare. Kontrakten ska inte fördelas efter 
tradition eller någon »rättviseprincip« mellan fakulteterna 
utan de ska gå till framgångsrika forskare oavsett ämne och 
fakultetstillhörighet. Det ska vara ett rättvist, transparent men 
samtidigt ojämlikt system.

I den forskningspolitiska propositionen Ett lyft för forskning 
och innovation (proposition 2008/09:50) anslår regeringen yt-
terligare 5 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, industriforskningsinstitut och slopad högskole-
moms. Förstärkningen byggs successivt upp under perioden 
2009–2012. De »nya« medel som fördelas direkt till universitet 
och högskolor har beräknats, med lika vikt, utifrån indikato-
rerna »externa medel« och antalet »publiceringar/citeringar« 
där vetenskapsområdena humanistisk-samhällsvetenskapligt 
fått vikten 2, naturvetenskapligt vikten 1,5, medicinskt och 
tekniskt vetenskapsområde vikten 1 medan övrigt givits 
vikten 1,1. För Linköpings universitet innebär det en direkt 
förstärkning på ca 78 mkr under perioden 2009–2012, varav 
ca 36 mkr för 2009. Dessa medel används bl.a. för att stärka 
fakulteternas basanslag, till professorskontrakt, till ytterligare 
en antagningsomgång till programmet LiU-forskarassistenter 
(se nedan) och till medfinansiering. Samtidigt innebär reger-
ingens satsningar på strategiska områden ytterligare förbättrade 
möjligheter för universitetet att stärka sin forskning. Minst två 
lärosäten inom vart och ett av ett drygt tjugotal preciserade 
områden inom medicin, teknik och klimat kommer att till-
delas resurser för forskning inom respektive område. Efter en 
utvärdering efter fem år av den utförda forskningens kvalitet 
kommer, om kvalitetskraven bedöms vara uppfyllda, medlen 
att permanentas till respektive lärosäte. Strax efter det att den 
forskningspolitiska propositionen presenterades i oktober 
2008 inledde Linköpings universitet arbetet med att förbereda 
ansökningarna avseende de strategiska forskningsmedlen. Det 
är forskningsråden som bereder och bedömer ansökningarna 
medan beslut fattas av regeringen.

Vid sidan av ökningen av basanslaget till forskning är det 
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också mycket glädjande att universitetet erhållit externa medel 
av stor omfattning. Vid sidan av »ordinarie« forskningsbidrag 
till enskilda forskare har LiU lyckats väl när medel till s.k. 
starka forskningsmiljöer fördelats. Universitetet har således 
under perioden 2005–2008 tilldelats medel från Vetenskaps-
rådet (VR), Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap 
(FAS), Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), VINNOVA 
och Riksbankens Jubileumsfond (RJ) för tolv sådana miljöer, 
vilket motsvarar drygt 11 procent av det totala antalet miljöer i 
landet som tilldelats medel under denna period. Se figur 2.1. 
Det måste också framhållas att Linköpings universitet var 
det enda lärosätet som vid Vetenskapsrådets ordinarie utlys-
ning hösten 2008 beviljades mer forskningsbidrag, jämfört 
med 2007. Linköpings universitet beviljades under 2008 
av Vetenskapsrådet ca 163 mkr mot ca 140 mkr under 2007. 
Universitetets andel av Vetenskapsrådets bidrag i den ordina-
rie utlysningen ökade därmed från 5,5 procent till 8 procent. 
Beslutade medel av Vetenskapsrådet hösten 2008 i relation till 
2008 års fakultetsanslag framgår av figur 2.2.

För att ge bättre stöd till forskarna så att de får mer tid att 
ägna sig åt forskning har universitetet fortsatt satsningen 
på att förstärka Grants Office vars uppdrag är att bevaka 
och informera om utlysningar från de stora nationella och 
internationella aktörerna samt att stötta och kvalitetssäkra 
ansökningsprocessen när det gäller formalia och administrativa 
delar. Ett tydligt resultat är ett betydligt mer aktivt deltagande 
från LiU-forskarnas sida i utlysningarna inom EUs sjunde 
ramprogram och framgångarna med externa medel till starka 
forskningsmiljöer. Universitetets arbete med att skapa en aktiv 
finansieringsprocess inkluderande donationer är också ett 
viktigt led i att stärka forskningen vid LiU.

 Som ett led i att stärka och utveckla internationellt starka 
forskningsmiljöer har universitetet under 2008 fortsatt arbetet 
med att rekrytera både etablerade och lovande forskare. De fyra 
första forskarassistenterna inom rekryteringsprogrammet 
LiU-foass anställdes under 2007. Ytterligare fem forskaras-
sistenter anställdes under 2008. Programmet syftar till att 
LiU ska kunna rekrytera de bästa forskarna oavsett ämne och 
dessa ska vara i början av sina forskarkarriärer. Kontraktet ska 
vara tydligt; de ska få goda kringresurser och en möjlighet 

att bygga upp sina egna forskargrupper och meritera sig för 
docentbehörighet. Programmet byggs upp successivt vilket 
innebär att LiU under 2009 inom detta program kommer att 
anta ytterligare ca fem forskarassistenter. 

Arbetet med professorskontrakten och rekryteringspro-
grammet LiU-forskarassistenter kommer under 2009 att 
kompletteras med en satsning på mellantjänster för att ett 
sammanhängande system ska kunna skapas. 

I detta avsnitt ges en redovisning av sådana uppgifter 
som universitetet i regleringsbrevet för 2008 ska redovisa till 
regeringen. Avsnittet är alltså inte en fullständig redovisning 
av forskningen och forskarutbildningen vid Linköpings univer-
sitet utan begränsas till de av regeringen begärda uppgifterna. 
Flertalet uppgifter redovisas uppdelade i humanistisk-samhälls-
vetenskapligt, medicinskt och tekniskt vetenskapsområde.

1. vetenskaplig publicering
Uppdrag: Universitetet skall per vetenskapsområde redovisa univer-
sitetets publiceringar och citeringar i internationellt erkända tidskrifter 
eller andra publiceringsformer med s.k. referee-system. 

Data om vetenskaplig publicering och citeringar är hämtade 
från databasen Web of Science (i årsredovisningen för 2007 
hämtades data angående publicering från LiUs publikations-
databas). Eftersom uppdraget i 2008 års årsredovisning ser 
annorlunda ut jämfört med tidigare år kan siffrorna för antal 
publiceringar ej jämföras med uppgifter redovisade i tidigare 
årsredovisningar. Däremot kan uppgifterna ur Web of Science 
jämföras över åren.

Redovisningen för 2008 omfattar publiceringar i databa-
sen 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 hur tidskriften de publicerats i är klassifice-
rad. Publikationstyper som inkluderats är articles, reviews, 
proceedings papers och letters. Citeringar är räknade för 
publiceringar åren 2003–2007 och citeringsfönstret (d.v.s. 

Fig 2.1: Andel starka forskningsmiljöer beslutade av VR, FAS, RJ, 
SSF och VINNoVA 2005–2008.
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Fig 2.2: Beslutade medel av VR (ordinarie utlysning) 2008 i relation 
till 2008 års fakultetsanslag.
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det antal år under vilka citeringar erhållits) avser även det 
perioden 2003–2007. 2008 års siffror för antal publiceringar 
och citeringar är inte stabila förrän ett par månader in på det 
nya året. Uppgiften om antalet publiceringar för 2008 avser 
de som var registrerade i Web of Science per den 16 januari 
2009. (Se tabellerna 2.1 och 2.2.)

För att kunna jämföra utfallet för perioden 2003–2007 
med tidigare år, anges motsvarande siffror för de två tidigare 
femårsperioderna 2001–2005 och 2002–2006. För samtliga 
perioder anges dessutom antalet citeringar per publicering.

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 ska 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. 

hUmanistisk-samhÄllsvEtEnskapligt vEtEnskapsOmrådE. 
Antalet refereegranskade vetenskapliga publiceringar uppgick 
under år 2008 till 96, jämfört med 67 år 2007 och 61 år 2006. 
Antalet citeringar per publicering är 1,8, 1,9 respektive 2,1 för 
de tre femårsperioderna 2001–2005, 2002–2006 respektive 
2003–2007.

Inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskaps-
området kan under åren 2003 till och med 2008 iakttas en 
fortgående ökning av antalet refereegranskade vetenskapliga 
publiceringar. 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. 

mEdicinskt vEtEnskapsOmrådE. Antalet refereegranskade 
vetenskapliga publiceringar uppgick till 516 år 2008, jämfört 
med 509 under år 2007 och 479 år 2006. Antalet citeringar 
per publicering har legat på 5,8 för var och en av de tre femårs-
perioderna 2001–2005, 2002–2006 och 2003–2007.

tEkniskt vEtEnskapsOmrådE. Antalet refereegranskade veten-
skapliga publiceringar uppgick till 448 under år 2008, jämfört 
med 403 år 2007 och 526 år 2006. Antalet citeringar per 
publicering är 4,3, 4,0 respektive 4,5 för var och en av de tre fem-
årsperioderna 2001–2005, 2002–2006 och 2003–2007.

Antalet rapporterade refereegranskade vetenskapliga pu-
bliceringar under år 2008 är större jämfört med 2007 (403) 
men något lägre än 2005 och 2006. Det bör påpekas att Web 
of Science i första hand indexerar artiklar inom naturveten-
skap och medicin; täckningen vad avser teknikvetenskap är 
mindre god. Enligt LiUs egen publikationsdatabas finns det vid 
Tekniska högskolan 490 vetenskapliga tidskriftspublikationer 
under 2008 och därtill 380 kollegialt granskade bokkapitel 
och artiklar i konferensproceedings.

Publiceringstraditionerna varierar starkt mellan olika 
ämnesområden inom fakulteten. Vissa ämnen, framför allt 
matematik, biologi, fysik och kemi, publicerar företrädesvis 
i tidskrifter medan t.ex. datavetenskap vanligen publicerar 
sig i form av kollegialt granskade konferensbidrag. Teknikve-
tenskap i allmänhet uppvisar en blandning av tidskrifts- och 
konferensartiklar. 

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

Vid universitetet finns forskning och forskarutbildning som 
anknyter till lärarutbildningen och utbildningsvetenskap 
inom samtliga fakulteter men Områdesstyrelsen för utbild-
ningsvetenskap har det främsta ansvaret. Ett tecken på att den 
utbildningsvetenskapliga forskningen har varit framgångsrik 
är att LiU, alltsedan den utbildningsvetenskapliga kommittén 
inrättades vid Vetenskapsrådet, tillhör de lärosäten som haft 
störst framgång med att erhålla bidrag därifrån. Under 2008 

TAB 2.1 REFEREEGRANSKADE VETENSKAPLIGA PUBLICERINGAR

Vetenskapsområde Antal publiceringar

2003 2004 2005 2006 2007 2008
 

Hum-sam 40 42 45 61 67 96
Medicinskt 467 497 541 479 509 516
Tekniskt 448 493 519 526 403 448
Totalt LiU 955 1 033 1 105 1 066 979 1 061

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

Publiceringar och citeringar 2001–2005 Publiceringar och citeringar 2002–2006 Publiceringar och citeringar 2003–2007

Vetenskapsområde Publiceringar Citeringar Citeringar/ 
publicering

Publiceringar Citeringar Citeringar/ 
publicering

Publiceringar Citeringar Citeringar/ 
publicering

 

Hum-sam 201 355 1,8 231 434 1,9 255 535 2,1
Medicinskt 2 428 14 030 5,8 2 459 14 198 5,8 2 493 14 432 5,8
Tekniskt 2 420 10 463 4,3 2 525 10 126 4,0 2 389 10 732 4,5
Totalt LiU 5 049 24 848 4,9 5 215 24 758 4,7 5 137 25 699 5,0
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tilldelades LiU närmare 25 % av de bidrag som kommittén 
fördelade. De beviljade medlen avser sex forskningsprojekt 
och en forskarassistent. Projekten rör etnicitet i förskolan, 
lärandet i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen, 
vuxnas val inför möjligheten att studera, mobbning som social 
process samt visualiseringar som meningsskapande verktyg 
för kommunikation av molekylär livsvetenskap.

Därutöver medverkar LiU i ett nätverk som kommittén 
också beviljade medel till. Till detta kommer bidrag till forsk-
ningsprojekt med hög relevans för lärarutbildning och utbild-
ningsvetenskap från en rad andra forskningsfinansiärer.

Områdesstyrelsen fördelade inför 2008 fakultetsanslag 
om totalt drygt 31 mkr till sex miljöer och forskarutbildningar 
där utbildningsvetenskaplig forskning och forskarutbildning 
bedrivs: Didaktik och pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete, 
Pedagogik i utbildning och skola, Universitetspedagogik och 
Vuxnas lärande (Linköping) samt Nationella forskarskolan i 
naturvetenskapernas och teknikens didaktik. 

Under 2008 fortsatte förra årets satsning på den nystar-
tade forskarutbildningen i pedagogiskt arbete i Norrköping. 
Denna satsning ligger väl i fas med universitetets utökning 
av forskningsmedel till Institutionen för samhälls- och väl-
färdsstudier som bl.a. kommer att innebära en väsentlig 
förstärkning av den utbildningsvetenskapliga forskningen 
vid Campus Norrköping. 

För att skapa en bas för fortsatt framgångsrik forskning 
inom områdets olika forskningsmiljöer har Områdesstyrelsen 
för utbildningsvetenskap inlett en satsning på mellantjänster 
för meritering. För att locka till sig så meriterade sökande som 
möjligt var utlysningen bred. Styrelsen har även beslutat att 
när det nationella uppdraget för forskarskolan för naturve-
tenskapernas och teknikens didaktik (FontD) avvecklats så 
ska delar av resurserna styras över till mellantjänster i form 
av postdoktor och/eller forskarassistent. 

Under året har också, för fjärde året i rad, en särskild 
utbildningsvetenskaplig resurs, efter en öppen ansöknings-
omgång, fördelats bland lärare som är aktiva inom LiUs 
lärarutbildningar. 

Vidare har Områdesstyrelsen säkerställt att samtliga be-
fordrade professorer inom området har en forskningsresurs 
var. Styrelsen har även avsatt särskilda medel för att stärka 
läs- och skrivforskning.

forskarutbILdnIng

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 
åttiotalet 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.

LiU bedriver också en framgångsrik forskarutbildning i 
enskilda ämnen.

För att förbättra forskarutbildningen ytterligare har under 
2008 universitetets fakultetsstyrelser (motsv.) fastställt en 
gemensam handledarpolicy. Dessutom har beslut tagits av 
rektor att det vid varje institution inom universitetet ska fin-
nas en studierektor för forskarutbildningen med uppgift att 
inför berörd fakultetsstyrelse svara för samordning, kvalitets-
säkring och tillsyn av den forskarutbildning som bedrivs vid 
institutionen. 

För att effektiviteten i utbildningen på forskarnivå (avhand-
lingar av hög kvalitet, god genomströmning) ska fortsätta att öka 
krävs att de forskarstuderande har en bra studiefinansiering så 
att de kan koncentrera sig på sin utbildning. Därför beslutade 
universitetets styrelse under våren 2007 att universitetets 
strävan ska vara att inom tre år ersätta utbildningsbidragen 
med anställningar som doktorand. 

Rekryteringen till forskarutbildning minskade på nytt 
under 2008 då 178 personer antogs (2007: 210; 2006: 143; 
2005: 189) att jämföras med toppåret 2003 då 287 forskarstu-
derande antogs. Under 2008 utfärdades 205 doktorsexamina, 
vilket är det högsta antalet doktorsexamina som någonsin 
utfärdats under ett verksamhetsår. År 2007 utfärdades 177 
doktorsexamina, år 2006 utfärdades 162 doktorsexamina och 
år 2005 var antalet 168.

Antalet aktiva forskarstuderande med en aktivitetsgrad om 
minst 10 % fortsatte att minska under 2008 och uppgick till  
1 264 personer, att jämföra med 1 322 år 2007 och med 1 334 
år 2006. Andelen kvinnor ligger på ungefär samma nivå som 
2007. Se tabell 2.2. Noterbart är att andelen kvinnor som antas 
till forskarutbildning nu uppgår till 47 % (se tabell 2.10).

Antalet professorer (exklusive adjungerade) fortsätter att 
öka och uppgick under 2008 till 314 (2007: 310, 2006: 304). 
Sedan mitten av nittiotalet har antalet professorer mer än 
fördubblats, bl.a. till följd av befordringsreformen. 

EnkÄt till FOrskarstUdErandE. De forskarstuderandes stu-
diesituation och studiemiljö undersöktes under september 
2008, genom en webb-baserad enkät utsänd till 1 260 personer. 
Svarsfrekvensen var 58 %. Vid en liknande undersökning år 
2004 var svarsfrekvensen 67 %. 

Som sammanfattning över sin forskarutbildning ger 61 % 
betygen »bra« eller »mycket bra« (4 och 5 på en femgradig 
skala). Andelen som anser att de har en bra arbetsplats är 
mycket hög (närmare 90 %), och tillgången till praktiska 
resurser (litteratur, databaser, teknik) bedöms också vara god. 
Sex av tio instämmer i att handledningen sammanfattnings-
vis har fungerat bra under det senaste året. Dessa resultat är 
likartade för båda undersökningsåren. Viss variation finns 
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mellan fakulteter och institutioner men de stora dragen är 
gemensamma.

Frågor som ställdes 2008, men inte 2004, rör kommunika-
tionen mellan handledare och forskarstuderande. Endast 40 % 
instämmer i att tydliga delmål anges, och att besked om ansvar 
och förväntningar ges. Två av tre anser att den återkoppling 
de får från handledare är bra eller mycket bra. 

Fyra av tio forskarstuderande känner sig stressade av att 
tiden för forskarutbildning är begränsad samtidigt som två 
av tre räknar med att bli klara inom den avsatta tiden. Åtta 
av tio forskarstuderande litar på sin förmåga att fullfölja fors-
karutbildningen. 

Trettio procent av samtliga svarande bedömer att deras 
totala arbetsbelastning (egen forskarutbildning och eventuell 
annan tjänstgöring) är alltför stor. Av de forskarstuderande 
som har klinisk tjänst anser hela 60 % att arbetsbelastningen 
är orimlig.

Enkätens resultat kommer att analyseras vidare i arbetet 
med handlingsplaner på fakultets- och institutionsnivå.

Aktiva forskarstuderande 

hUmanistisk-samhÄllsvEtEnskapligt vEtEnskapsOmrådE. 
Antalet aktiva forskarstuderande inom humanistisk-samhälls-
vetenskapligt vetenskapsområde minskade något i förhållande 
till 2007 och uppgick under 2008 till 299 (2007: 315, 2006: 
337). Toppåret 2003 var antalet 393. Av de aktiva forskarstu-
derande 2008 var drygt 60 % kvinnor och knappt 40 % män 
(2007: 58 % kvinnor – 42 % män, 2006: 60 % kvinnor – 40 
% män). Under 2008 var andelen kvinnor bland de nyantagna 
till forskarutbildning 73 %, 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 minskade något 
i förhållande till 2007, det år då antalet aktiva doktorander 
hittills varit som flest, och uppgick under 2008 till 425 (2007: 
450, 2006: 414). Av de aktiva forskarstuderande 2008 var drygt  
60 % kvinnor och knappt 40 % män (2007: 62 % kvinnor –  
38 % män, 2006: 60 % kvinnor – 40 % män). Under 2008 

var andelen kvinnor bland de nyantagna till forskarutbildning 
47 %, vilket tyder på att andelen kvinnor bland de aktiva fors-
karstuderande kommer att minska något de närmaste åren.
Andelen kvinnor har sedan 2000 successivt ökat, men där är 
alltså trenden bruten 2008 då andelen män återigen ökade.

tEkniskt vEtEnskapsOmrådE. Antalet aktiva forskarstuderande 
inom tekniskt vetenskapsområde minskade något i förhål-
lande till 2007 och uppgick under 2008 till 540 (2007: 557, 
2006: 583). Minskningen är väntad med tanke på den höga 
examinationen och den kraftiga nedgång i doktorandantag-
ningen som inleddes 2004. Toppåret 2003 var antalet aktiva 
forskarstuderande 653. Av de aktiva forskarstuderande 2008 
var ca 29 % kvinnor och ca 71 % män (2007: 29 % kvinnor 
och 71 % män, 2006: 27 % kvinnor och 73 % män). För femton 
år sedan var andelen kvinnor endast ca 15 %. Glädjande nog 
gäller inte minskningen kvinnliga forskarstuderande under 
perioden utan antalet kvinnliga doktorander ligger på samma 
nivå under 2006–2008. Under 2008 var andelen kvinnor 
bland de nyantagna till forskarutbildning 35 %, vilket tyder på 
att andelen kvinnor bland de aktiva forskarstuderande kommer 
att öka något de närmaste åren. 

1. examina och examensmål
Uppdrag: För perioden 2005-2008 gäller för universitetet följande 
examensmål för respektive vetenskapsområde: humanistisk-sam-
hällsvetenskapligt 160, medicinskt 200 och tekniskt 310.

Examensmål och utfall för forskarutbildningen vid Linköpings 
universitet under perioden 2005-2008 framgår av tabell 2.5. 
I denna tabell beskrivs också det poängsystem som bildar 
examensmålen liksom utfallet under vart och ett av åren i 
perioden 2005–2008. 

Av tabellen framgår att LiU under perioden 2005–2008 
uppnått samtliga examensmål för perioden och detta med råge 
inom humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde 
och tekniskt vetenskapsområde. Antalet faktiskt utfärdade 
examina framgår av tabell 2.6. Av tabellen framgår bl.a. att 
universitetet under 2008 utfärdat 205 doktorsexamina, det 
största antalet examina hittills som utfärdats under ett år.

TAB 2.3 ANTAL AKTIVA FORSKARSTUDERANDE (MED AKTIVITET ≥ 10 %) 2006–2008

2006 2007 2008

Vetenskapsområde Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot
 

Hum-sam 203 134 337 183 132 315 182 117 299
Medicinskt 247 167 414 277 173 450 256 169 425
Tekniskt 155 428 583 160 397 557 157 383 540
Totalt LiU 605 729 1 334 620 702 1 322 595 669 1 264

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

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 

Professorer (individer) 166 200 223 241 260 262 290 304 310 314
Aktiva forskarstuderande (individer) 1 338 1 379 1 396 1 414 1 462 1 418 1 419 1 334 1 322 1 264
Doktorsexamina 138 116 141 165 168 130 168 162 177 205
Licentiatexamina 86 63 69 87 88 86 94 84 63 56
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hUmanistisk-samhÄllsvEtEnskapligt vEtEnskapsOmrådE. 
Antalet doktorsexamina som utfärdades under 2008 var 69 
(45 av kvinnor, 24 av män). Antalet licentiatexamina som 
utfärdades var 4 (2 av kvinnor, 2 av män). 7 doktorsexamina 
har föregåtts av en licentiatexamen. Examenstakten för 2008 
(67,5 poäng) var betydligt högre än under tidigare år i perioden 
(2007: 38,0 poäng, 2006: 45,5 poäng). 

mEdicinskt vEtEnskapsOmrådE. Antalet doktorsexamina som 
utfärdades under 2008 var 58 (29 av kvinnor, 29 av män). 
Antalet licentiatexamina som utfärdades var 4 (3 av kvinnor, 1 
av en man). 3 doktorsexamina har föregåtts av en licentiatexa-
men. Examenstakten för 2008 (58,5 poäng) var högre än under 
tidigare år i perioden (2007: 50,0 poäng, 2006: 45,0 poäng). 

tEkniskt vEtEnskapsOmrådE. Antalet doktorsexamina som 
utfärdades under 2008 var 78 (11 av kvinnor, 67 av män). 
Antalet licentiatexamina som utfärdades var 48 (14 av kvin-
nor, 34 av män), vilket är en kraftig minskning jämfört med 
tidigare år och kan förklaras av den kraftiga nedgången i antalet 
antagna sedan 2003. 56 doktorsexamina har föregåtts av en 
licentiatexamen. Examenstakten för 2008 (74,0 poäng) var 
något lägre än under tidigare år i perioden (2007: 83,0 poäng, 
2006: 85,0 poäng). 

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 forskarutbildningen. Den genomsnittliga studietiden för 
licentiat- respektive doktorsexamen 2007 skall redovisas. Uppgifterna 
skall redovisas per vetenskapsområde och kön.

Studietid
Tabellerna 2.7 och 2.8 visar medianstudietiden netto (uttryckt i 
terminer=halvår) för dem som avlagt doktorsexamen respektive 
licentiatexamen respektive år i perioden 2003–2007. Uppgif-
terna är framtagna av SCB. De populationer som studietids-
mätningen avser är förhållandevis små. Det är alltså svårt att 
kunna dra några långtgående slutsatser. Särskilt gäller detta 
studietid för licentiatexamen men även jämförelser mellan 
män och kvinnor riskerar att bli haltande. Medianstudietiden 
varierar således ibland oförklarligt från år till år men studerar 
man en litet längre period kan man se en trend mot kortare 
studietider. Medianstudietiden för licentiatexamen är ofta 
förhållandevis längre än den till doktorsexamen eftersom 
licentiatexamen för de flesta doktorander bara är ett delarbete 
på vägen till en doktorsexamen.

TAB 2.5 FORSKAREXAMINA 2005–2008

Mål för perioden 2005–2008

Antal examina i utbildning på forskarnivå omräknade i poäng2

Antal licentiatexamina1

Antal doktors.ex. som har föregåtts av lic.ex.1

Antal doktors.ex. som inte har föreg. av lic.ex.1

Vetenskapsområde

Humanistisk-samhällsvetenskapligt
Summa 2005–2008 163 27 29 191,0 160
Utfall 2005 30 8 12 40,0
Utfall 2006 40 3 8 45,5
Utfall 2007 31 9 5 38,0
Utfall 2008 62 7 4 67,5
 

Medicinskt 
Summa 2005–2008 190 10 18 204,0 200
Utfall 2005 46 3 6 50,5
Utfall 2006 43 1 3 45,0
Utfall 2007 46 3 5 50,0
Utfall 2008 55 3 4 58,5
 

Tekniskt
Summa 2005–2008 96 226 250 334,0 310
Utfall 2005 27 54 76 92,0
Utfall 2006 22 53 73 85,0
Utfall 2007 25 63 53 83,0
Utfall 2008 22 56 48 74,0
 

Totalt LiU
Summa 2005–2008 449 263 297 729,0 670
Utfall 2005 103 65 94 182,5
Utfall 2006 105 57 84 175,5
Utfall 2007 102 75 63 171,0
Utfall 2008 139 66 56 200,0

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.

TAB 2.6 ANTAL AVLAGDA FORSKAREXAMINA 2005–2008 
FÖRDELADE PÅ KVINNOR OCH MÄN

2005 
Licentiatexamina Doktorsexamina

 

Vetenskapsområde Kv Män Tot Kv Män Tot
Hum-sam 5 7 12 24 14 38 
Medicinskt 5 1 6 30 19 49 
Tekniskt 16 60 76 13 68 81 

Totalt Linköpings universitet 26 68 94 67 101 168 

2006 
Licentiatexamina Doktorsexamina

 

Vetenskapsområde Kv Män Tot Kv Män Tot
Hum-sam 7 1 8 29 14 43 
Medicinskt 1 2 3 30 14 44 
Tekniskt 15 58 73 17 58 75 

Totalt Linköpings universitet 23 61 84 76 86 162 

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 Linköpings universitet 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 Linköpings universitet 19 37 56 85 120 205
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hUmanistisk-samhÄllsvEtEnskapligt vEtEnskapsOmrådE. 
Medianstudietiden för dem som avlagt doktorsexamen 2007 
inom humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde 
uppgick till 8,4 terminer (kvinnor 8,2 – män 8,5 terminer). 
Detta innebär att medianstudietiden ligger på samma nivå 
som tidigare med vissa variationer mellan åren. 

Medianstudietiden för dem som avlagt licentiatexamen 
2007 inom humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskaps-
område uppgick till 5,4 terminer. 

mEdicinskt vEtEnskapsOmrådE. Medianstudietiden för dem som 
avlagt doktorsexamen 2007 inom medicinskt vetenskapsom-
råde uppgick till 7,6 terminer (kvinnor 7,8 – män 6,8 terminer). 
Det innebär en ökning jämfört med 2006 men tycks följa ett 
mönster med längre medianstudietider vart annat år. 

Medianstudietiden för dem som avlagt licentiatexamen 
2007 inom medicinskt vetenskapsområde uppgick till 7,2 
terminer. 

tEkniskt vEtEnskapsOmrådE. Medianstudietiden för dem som 
avlagt doktorsexamen 2007 inom tekniskt vetenskapsområde 
uppgick till 8,5 terminer (kvinnor 8,6 – män 8,4 terminer). 
Det innebär en liten ökning i förhållande till 2006 men en 
minskning jämfört med medianstudietiden tidigare år. 

Medianstudietiden för dem som avlagt licentiatexamen 
2007 inom tekniskt vetenskapsområde uppgick till 5,3 terminer 
(kvinnor 5,3 – män 5,0 terminer). Det innebär en minskning 
jämfört med 2006.

Genomströmning 
Utgångspunkten i tabell 2.9 är de år då de forskarstuderande 
antogs. Under exempelvis 1998/99 antogs 222 forskarstu-
derande. Av dessa har t.o.m. verksamhetsåret 2008 (varje 
forskarstuderande ingår endast i en kategori) 138 avlagt dok-
torsexamen, 11 har klarat av 80 % av studierna, 21 har avlagt 
licentiatexamen, 4 har klarat av 50 % av studierna medan 38 
har avbrutit sin forskarutbildning. 10 personer är fortfarande 
forskarstuderande utan att ha nått några examina eller gränser. 
Resultatet 1998/99 och 1999/2000 pekar på att andelen som 
avlägger doktorsexamen är ca 60 %. Sedan slutet av 90-talet 
har denna andel ökat med ca 10 %. Forskarskolor med mer 
strukturerade processer, organiserad kursverksamhet, kollegialt 
handledarskap och i vissa fall tryggare finansiering innebär 
sannolikt att antalet avbrott reducerats. Av de antagna avlägger 
ca 10 % licentiatexamen. 

Med målet att ytterligare minska studietiden och därmed 
förbättra genomströmningen har under 2008 en handledarpo-
licy fastställts och beslut fattats om att inrätta en studierektor 
för forskarutbildningen på varje institution.

3. rekrytering till forskarutbildningen

Breddad rekrytering
Uppdrag: Universitetet skall redovisa vilka åtgärder, t.ex. informa-
tions- och rekryteringsinsatser, som universitetet vidtagit för att 
motverka social snedrekrytering till forskarutbildningen.

TAB 2.7 MEDIANSTUDIETID (TERMINER) FÖR DE SOM AVLAGT DOKTORSEXAMEN 2003–2007

2003 2004 2005 2006 2007 
Vetenskapsområde Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot
 

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

TAB 2.8 MEDIANSTUDIETID (TERMINER) FÖR DE SOM AVLAGT LICENTIATEXAMEN 2003–2007

2003 2004 2005 2006 2007 
Vetenskapsområde Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot
 

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

TAB 2.9 GENOMSTRÖMNING I FORSKARUTBILDNINGEN FÖR DE SOM ANTAGITS 1998/99–2002/03

Antagningsår 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03
Vetenskapsområde H M T LiU H M T LiU H M T LiU H M T LiU H M T LiU
 

Antagna 30 67 125 222 63 61 119 243 53 72 89 214 73 86 107 266 66 63 129 258
Doktorsexamen 23 43 72 138 41 39 75 155 31 42 50 123 40 59 57 156 26 20 62 108
Avklarat 80 % 2 5 4 11 5 3 14 22 7 6 8 21 11 8 14 33 22 9 15 46
Licentiatexamen 21 21 4 5 14 23 2 3 14 19 5 3 16 24 1 1 27 29
Avklarat 50 % 3 1 4 2 2 4 8 5 6 11 7 5 1 13 4 8 7 19
Avbrott 4 12 22 38 8 10 11 29 7 7 16 30 5 8 16 29 8 11 14 33

Övriga 1 4 5 10 3 2 1 6 1 8 1 10 5 3 3 11 5 14 4 23
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hUmanistisk-samhÄllsvEtEnskapligt vEtEnskapsOmrådE. 
Inom Filosofiska fakulteten och området Utbildningsveten-
skap finns både en tradition och ett strategiskt ställningsta-
gande med breda och öppna utlysningar och ett formaliserat 
antagningssystem, bland annat i syfte att motverka social 
snedrekrytering. 

mEdicinskt vEtEnskapsOmrådE. Forskarutbildningsplatser an-
nonseras sedan 1 juli 2007 via fakultetens och institutionernas 
hemsidor. Vid antagning till forskarskolan Hälsa, vård och 
samhälle arbetas aktivt för jämn könsfördelning och breddad 
rekrytering. 

tEkniskt vEtEnskapsOmrådE. Den huvudsakliga rekryterings-
basen till teknikvetenskaplig forskarutbildning utgörs av ci-
vilingenjörer eller motsvarande utbildningar, vilket begränsar 
möjligheten att direkt motverka social snedrekrytering. Ett 
initiativ under 2008 som bidrar till en breddad rekrytering 
är de 7 licentiander i matematik som antogs inom ramen för 
Lärarlyftet. Forskningsmiljöerna vid Tekniska högskolan är an-
nars i hög grad internationella och andelen forskarstuderande 
med utländsk bakgrund är stor, vilket åstadkommits främst 
genom internationell rekrytering.

Den gängse uppfattningen är att öppna utlysningar och 
allmänt tillgänglig information bidrar positivt till att motverka 
snedrekrytering. Fakulteten har sedan länge krävt att alla 
doktorandanställningar ska annonseras företrädesvis samlat. 
Möjligheten att praktiskt genomföra samlade utlysningar för-
svåras dock av att en så stor del av studiefinansieringen kommer 
från externa bidragsgivare och löpande under året. Fakulteten 
arbetar också kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten 
till information om forskarutbildning via webben i syfte att nå 
nya grupper av sökande. 

4. nyantagna till forskarutbildningen
Uppdrag: Antalet personer som påbörjat forskarutbildningen 
under 2008 skall redovisas fördelat på vetenskapsområden och 
kön. Vidare skall redovisas hur många av dessa som antagits till 
studier för licentiatexamen.

Av tabell 2.10 framgår nyantagningen av forskarstuderande 
till dels doktorsexamen, dels licentiatexamen. Det framgår att 
antalet nyantagna forskarstuderande efter att ha ökat mellan 
2007 och 2006 inom samtliga vetenskapsområden på nytt 
minskar mellan 2008 och 2007. År 2008 antogs 178 personer 
till forskarutbildning (2007: 210, 2006: 143), att jämföras med 
toppåret 2003 då 287 forskarstuderande antogs.

hUmanistisk-samhÄllsvEtEnskapligt vEtEnskapsOmrådE. Un-
der 2008 antogs 37 forskarstuderande (27 kvinnor, 10 män) till 
forskarutbildning mot doktorsexamen (2007: 32 forskarstude-
rande, 2006: 23 forskarstuderande). Antagningen har således 
ökat under senare år men är mycket lägre än under 2003 då 
81 personer antogs. Andelen kvinnor under 2008 var 73 % 
medan andelen män uppgick till 27 % (2007: 59 % kvinnor – 
41 % män, 2006: 57 % kvinnor – 43 % män). Som jämförelse 
uppgick andelen kvinnor och andelen män sammantaget inom 
grundutbildningen vid Filosofiska fakulteten och Utbildnings-
vetenskap till 66 % respektive 34 % under 2008.

Under 2008 antogs 8 forskarstuderande (6 kvinnor, 2 män) 
till forskarutbildning mot licentiatexamen (2007: 6 forskar-
studerande (1 kvinna, 5 män), 2006: 3 forskarstuderande (alla 
kvinnor)). Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap har 
tidigare fattat principiella beslut som innebär restriktivitet vid 
antagning till licentiatexamen.

mEdicinskt vEtEnskapsOmrådE. Under 2008 antogs 36 fors-
karstuderande (17 kvinnor, 19 män) till forskarutbildning mot 
doktorsexamen (2007: 73 forskarstuderande, 2006: 36 forskar-
studerande). Antagningen har således minskat i förhållande 
till 2007 men ligger på samma nivå som under 2006. Andelen 
kvinnor under 2008 var 47 % medan andelen män uppgick till 
53 % (2007: 64 % kvinnor – 36 % män, 2006: 58 % kvinnor 
– 42 % män). Som jämförelse uppgick andelen kvinnor och 
andelen män inom grundutbildningen vid Hälsouniversitetet 
till 74 % kvinnor respektive 26 % män under 2008.

Under 2008 antogs inga forskarstuderande till forskar-
utbildning mot licentiatexamen (2007: 14 forskarstuderande 
(9 kvinnor, 5 män ), 2006: 10 forskarstuderande (6 kvinnor, 
4 män)).

Hälsouniversitetet hade alltså under 2008 ingen antag-
ning till licentiatexamen, som för övrigt legat på en låg nivå 
tidigare. 

tEkniskt vEtEnskapsOmrådE. Under 2008 antogs 71 forskar-
studerande (23 kvinnor, 48 män) till forskarutbildning med 
doktorsexamen som slutmål (2007: 62 forskarstuderande, 
2006: 40 forskarstuderande). Antagningen har således suc-
cessivt ökat under perioden 2006–2008 men ligger en bit 
från toppåret 2003 då 86 forskarstuderande antogs med 
doktorsexamen som slutmål. Andelen kvinnor under 2008 
var 32 % medan andelen män uppgick till 68 % (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 2008.

TAB 2.10 NYANTAGNA FORSKARSTUDERANDE 2006–2008

Antagningsår 2006 2007 2008 
Licentiatexamen Doktorsexamen Licentiatexamen Doktorsexamen Licentiatexamen Doktorsexamen

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

Hum-sam 3 3 13 10 23 1 5 6 19 13 32 6 2 8 27 10 37
Medicinskt 6 4 10 21 15 36 9 5 14 47 26 73 17 19 36
Tekniskt 9 22 31 16 24 40 7 16 23 22 40 62 11 15 26 23 48 71

Totalt Linköpings universitet 18 26 44 50 49 99 17 26 43 88 79 167 17 17 34 67 77 144
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Under 2008 antogs även 26 forskarstuderande (11 kvinnor, 15 
män) till forskarutbildning med licentiatexamen som slutmål 
(2007: 23 forskarstuderande (7 kvinnor, 16 män), 2006: 31 
forskarstuderande (9 kvinnor, 22 män)). Antagningen till 
licentiatexamen 2008 ligger på samma nivå som under 2007 
men minskar i förhållande till tidigare år. 

En bidragande orsak till att andelen som antas till licentiat-
examen minskat kan vara svårigheten att rekrytera forskarstu-
derande till framför allt tekniska ämnen i den högkonjunktur 
som varit. En annan trolig orsak är att Tekniska högskolan 
under 2006–08 beviljats externa medel till flera långsiktiga 
forskningsprojekt och att man därmed kan garantera studie-
finansiering hela vägen fram till doktorsexamen. 

Det kan konstateras att andelen kvinnor bland nyantagna 
forskarstuderande under 2008 är högre bland dem som antas 
till licentiatexamen än bland dem som antas till doktorsexa-
men (42 % respektive 32 %). Förhållandet var det omvända 
under 2006–07. 

Den totala andelen kvinnor bland nyantagna till både li-
centiat- och doktorsexamen ligger under perioden 2006–08 
på en stabil nivå om 35 % vilket är en kraftig ökning jämfört 
med tidigare år.

5. forskarutbildning och karriär 
Uppdrag: Universitetet skall redovisa vilka åtgärder som univer-
sitetet vidtagit för att forskarutbildningen skall förbereda för en 
karriär såväl inom som utanför högskolan.

Åtgärder inom de tre vetenskapsområdena
hUmanistisk-samhÄllsvEtEnskapligt vEtEnskapsOmrådE. För 
att doktoranderna redan under utbildningstiden ska ges möj-
lighet till förberedelse av sin kommande karriär har Filosofiska 
fakulteten under 2008 arbetat med att utveckla ett kurspaket 
som ur olika synvinklar behandlar karriärplanering. Kursen 
beräknas kunna starta under 2009 och syftar till att förbereda 
för en karriär inom såväl som utanför akademin. Bland det som 
tas upp kan nämnas publicering, vetenskapskommunikation 
och entreprenörskap. 

mEdicnskt vEtEnskapsOmrådE. Forskarutbildningen vid Häl-
souniversitetet syftar till att utbilda för forskning, utvecklings-
arbete och annan problemlösning inom högskola, näringsliv 
och offentlig sektor. Den största av institutionerna vid HU, 
Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE) 
genomförde under året ett halvdagsseminarium på temat 
»Livet efter doktorsexamen« med fokus på karriärplanering, 
vilket planeras att bli årligen återkommande. Nära hälften av 
de forskarstuderande vid Hälsouniversitetet har sin anställning 
utanför LiU, framför allt inom Landstinget i Östergötland, men 
också inom landstingen i Jönköpings, Kalmar, Sörmlands 
och Örebro län samt inom kommuner. I den universitetsge-
mensamma enkätundersökningen (Nöjd Doktorand Index) 
svarade 77 % av dem med klinisk doktorandanställning att de 
ansåg sina möjligheter som goda att få arbete direkt efter sin 
forskarexamen, jämfört med 59 % för hela HU.

tEkniskt vEtEnskapsOmrådE. Forskarutbildningen inom tek-
niskt vetenskapsområde har under en lång följd av år anpas-
sats för att på olika sätt möta de professionskrav som ställs på 
licentiater och doktorer i den framtida yrkesverksamheten 
både utom och inom akademin. Förutom att förbereda för en 
akademisk karriär genom en traditionell skolning med egen 
forskning, deltagande i konferenser och undervisning så 
erbjuder forskarutbildningen även speciella insatser som un-
derlättar inträdet i akademin, exempelvis kurser i Vetenskapligt 
skrivande för publicering och citering, Etik och Teknikhistoria. 
Men framför allt har insatser gjorts för att förbereda för en 
utomakademisk karriär. Genom att teknisk forskning i så 
hög grad fokuserar på industriella och samhälleliga problem 
får forskarutbildningen en naturlig koppling till både företag 
och olika myndigheter. Forskningsprojekt genomförs ofta i 
samarbete med företag och myndigheter vilket innebär dels 
att forskarstuderande på ett naturligt sätt ställs inför verkliga 
industriella problem, dels att de möter och knyter kontakter 
med personer från företag och myndigheter. Det är även vanligt 
att personer i industri och myndigheter deltar i forskarutbild-
ningen som »industridoktorander«. 

Bland andra insatser märks även kurser, i t.ex. Ledarskap 
och Entreprenörskap som förbereder för en utomakademisk 
karriär. Vidare har ett speciellt avsnitt lagts in i fakultetens 
mall för individuell studieplan där forskarstuderande och 
handledare påminns om vikten av att på ett tidigt stadium 
diskutera och planera för den framtida karriären. 

Andra åtgärder – exempel
En rad olika insatser görs inom LiUs institutioner för att förbe-
reda de forskarstuderande inför karriären efter examen. Några 
exempel: alumninätverk med syfte att stödja doktoranderna i 
deras karriärplanering, erbjudande om möjligheten att få en 
personlig mentor samt seminarieverksamhet kring karriär-
planering där innehållet bestäms av doktorandernas intressen. 
Samverkan sker också mellan olika forskningsmiljöer kring 
information t.ex. om postdoktortjänster, externa forsknings-
finansiärer och projektansökningsskrivande.

6. 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 redovisa formerna 
för samarbetet mellan LiU och partnerlärosätena liksom samarbetet 
med berörda skolor.

I oktober 2007 aviserade regeringen en satsning på att yrkes-
verksamma lärare ska kunna gå utbildning på forskarnivå 
med bibehållen lön. Lärarna ska under 2,5 år gå utbildningen 
medan de arbetar kvar som lärare under 20 procent av sin ar-
betstid och därefter kunna avlägga en licentiatexamen. I mars 
2008 utsågs Linköpings universitet som värduniversitet för en 
forskarskola (licentiatutbildning) i naturvetenskap, matematik, 
teknik och ämnesdidaktik (LicFontD). Medverkande lärosäten 
är Högskolorna i Kristianstad, Malmö, Kalmar, Halmstad, 
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Gävle och Mälardalen, 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. Hu-
vuddelen av forskarutbildningen är valbar och där förväntas 
licentianden inrikta sina kurser och sitt avhandlingsarbete mot 
en naturvetenskaplig/matematisk/teknisk disciplin och/eller 
ett ämnesdidaktiskt område. Avhandlingsarbetet är knutet till 
ett av de medverkande lärosätena vilket också gäller en del av 
de valbara kurserna.

Samarbete med skolor har hittills skett vad avser intyg från 
skolhuvudman vid antagning av licentianderna. Forskarskolan 
har från och med 2009-01-01 en gemensam styrelse med 
representanter från samtliga lärosäten samt en representant 
för skolhuvudmännen, ett handledarkollegium samt en ge-
mensam seminarieserie.

Kontinuerlig kontakt upprätthålls mellan forskarskolans 
ledning vid LiU och respektive partnerlärosäte. Föreståndaren 
och ordföranden i FontDs styrelse, båda vid LiU, besöker re-
gelbundet partnerlärosätena för att medverka till utvecklingen 
av de lokala forskningsmiljöerna. 

År 2008 antogs 24 licentiander till den nationella forskar-
skolan. Samtliga har knutits till humanistisk-samhällsveten-
skapligt vetenskapsområde.

7. studiefinansiering i forskarutbildningen
Uppdrag: Universitetet skall för 2008 redovisa hur stor andel 
(minst 75 procent) av de medel som universitetet avsätter för 
studiefinansiering inom fakultetsanslaget som avser anställning 
som doktorand. Redovisas per vetenskapsområde.

I tabell 2.11 redovisas studiefinansieringen i forskarutbild-
ningen. Av tabellen framgår tydligt att den helt dominerande 
formen för studiefinansiering är anställning som doktorand. 
Av 599 (heltidsekvivalenter) forskarstuderande (48 % kvin-

nor, 52 % män) har 510 eller 85 % anställning som doktorand 
(46 % kvinnor, 54 % män). Tabellen visar även uppdelningen 
på vetenskapsområden. 

Forskarutbildningen finansieras till största delen (67 %) 
med externa medel medan 33 % finansieras av anslag. De 
externa medlen dominerar inom medicinskt och tekniskt ve-
tenskapsområde medan anslagen utgör den största delen inom 
humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde.

Antalet forskarstuderande (heltidsekvivalenter) med direkt 
finansiering från företag och organisationer uppgår till 171 av 
totalt 770 (22 %). Eftersom denna finansiering sker externt 
utan att motsvarande resurser överförs till universitetet ingår 
finansieringen av dessa forskarstuderande inte i resursberäk-
ningarna i tabell 2.11.

Intäkter och kostnader för 
forsknIng och forskarutbILdnIng

Uppdrag: Intäkter och kostnader för verksamhetsgrenen forskning 
och forskarutbildning med stödfunktioner med underavdelningarna 
ordinarie forskning och uppdragsforskning skall redovisas.

Universitetet erhåller intäkter till forskning och forskarut-
bildning 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 någon 
av verksamhetsgrenarna grundutbildning eller forskning och 
forskarutbildning men som fördelas proportionellt på de två 
verksamhetsgrenarna.

Intäkterna för forskning och forskarutbildning är högre 
2008 än 2007. De samlade intäkterna uppgick under 2008 
till 1 376 mkr (2007: 1 273 mkr, 2006: 1 261 mkr). Av intäkterna 
kommer 48 % från anslag och 52 % från bidrag, avgifter och 
finansiella intäkter.

Intäkter från anslag har mellan 2007 och 2008 ökat från 
609 mkr till 661 mkr. Denna ökning beror, förutom på pris- 
och löneomräkning, på en ökning av fakultetsanslaget. 

De externa intäkterna från bidrag och avgifter har ökat 

TAB 2.11 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 81,9 47,5 129,4 47 482 85,3 30,6 115,9 47 337 69,7 195,3 265,0 109 833 236,9 273,4 510,3 204 652
Utbildningsbidrag 27,9 23,7 51,6 6 821 8,3 3,8 12,1 3 195 36,2 27,5 63,7 10 016
Annan anst. vid LiU 1,0 1,8 2,8 747 3,1 3,1 2 597 1,0 2,5 3,5 1 509 5,1 4,3 9,4 4 853
Övrig finansiering 9,2 1,9 11,1 1 597 1,7 0,7 2,4 883 0,5 1,6 2,1 156 11,4 4,2 15,6 2 636

Summa 92,1 51,2 143,3 49 826 118,0 55,0 173,0 57 638 79,5 203,2 282,7 114 693 289,6 309,4 599,0 222 157
 -varav anslag 30 519 7 388 35 671 73 578
 -varav externa medel 19 307 50 250 79 022 148 579

Andel doktorandanställ-
ningar inom anslag

95% 82% 96% 92%

Ej LiU-finansierade1 11,2 12,3 23,5 47,8 41,5 89,3 15,7 43,0 58,7 74,7 96,8 171,5

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



32

2. Forskning och Forskarutbildning

(42 mkr) mellan 2008 och 2007. De största externa intäkterna 
kommer från forskningsråd, statliga myndigheter, forsknings-
stiftelser och svenska organisationer utan vinstsyfte (t.ex. 
Cancerfonden, K A Wallenbergs stiftelse och Riksbankens 
jubileumsfond). Av de externa intäkterna under 2008 utgör 
intäkter från uppdragsforskning 97 mkr, vilket är i stort sett 
samma storleksordning som under 2007 (95 mkr) men mer 
än 2006 (86 mkr).

Kostnaderna för forskning och forskarutbildning uppgick 
under 2008 till 1 314 mkr (2007: 1 267 mkr, 2006: 1 225 mkr, 
2005: 1 232 mkr). 

Merparten av kostnaderna avser personal (59 %). Lokalkost-
naderna utgör 16 % och övriga driftkostnader uppgår till 21 %. 
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 4 %.

Sammantaget betyder detta att forskning och forskarutbild-
ning för 2008 visar ett positivt resultat (kapitalförändring) om 
71 mkr (2007: 6 mkr, 2006: 36 mkr, 2005: 21 mkr), exklusive 
resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag.

En detaljerad redovisning av kostnaderna för forskning 
och forskarutbildning fördelade på vetenskapsområden finns 
i verksamhetsgrensfördelningen i den finansiella delen.
 

TAB 2.12 INTÄKTER OCH KOSTNADER FÖR FORSKNING OCH 
FORSKARUTBILDNING MED STÖDFUNKTIONER (tkr)

Linköpings universitet totalt 2008
Ordinarie 
forskning

Uppdrags- 
forskning

 

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 661 406
Intäkter av avgifter och andra ers. 78 965 96 217
Intäkter av bidrag 516 620
Finansiella intäkter 22 686 596

Summa intäkter 1 279 676 96 813

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 712 927 64 966
Kostnader för lokaler 202 574 2 267
Övriga driftskostnader 241 878 28 770
Finansiella kostnader 4 519 13
Avskrivningar och nedskrivningar 55 716 167

Summa kostnader 1 217 613 96 183

Verksamhetsutfall 62 063 630

Resultat från andelar i dotterföretag
och intresseföretag 8 346

Transfereringar
Erhållna 63 486 130
Lämnade 63 486 130

Årets kapitalförändring 70 409 630

TAB 2.13 INTÄKTER FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING 2006–2008 (tkr)

2006 2007 2008
 

Anslagsfinansiering
Fakultetsanslag 471 223 499 121 551 667
Övriga anslag 113 667 109 867 109 739

Summa anslag 584 890 608 988 661 406

Bidragsfinansiering
Offentliga finansiärer

Forskningsråd 155 896 146 078 181 455
Vinnova 53 599 55 369 60 799
Statliga myndigheter 106 880 98 017 114 837

Kommuner och landsting 2 393 3 230 6 183
Övriga svenska finansiärer

Forskningsstiftelser 58 494 51 597 44 308
Svenska org./föreningar 55 516 60 473 46 806
Svenska företag 7 937 10 689 15 360

Utländska finansiärer
EU-kommissionen 44 531 34 673 38 445
Utländska företag och org. 7 009 5 690 7 285

Övriga intäkter 18 238 1 141
Summa bidrag 510 493 465 816 516 619

Avgiftsfinansiering
Statliga finansiärer 32 163 46 291 37 303
Kommuner och landsting 71 983 78 738 84 061
Övriga svenska finansiärer 45 277 51 859 47 245
Utländska finansiärer 4 282 7 478 6 197
Övrigt 3 904 376

Summa avgiftsfinansiering 157 609 184 366 175 182
Finansiella intäkter 8 247 13 798 23 282

Totalt 1 261 238 1 272 968 1 376 489
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samverkan med det omgivande samhället
Uppdrag: Universitetet skall redovisa utvecklingen av universitetets 
samverkan med det omgivande samhället efter den redovisning 
som universitetet redovisade till regeringen under 2007.

Samverkan vid LiU 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 
studenter på utbildningar som ger en yrkesexamen. Det 
har skapat naturliga förutsättningar för nära kontakter och 
samverkan med yrkeslivet. Projektarbeten, uppsatser och 
examensarbeten är vanliga former. Inom bl.a. det affärsju-
ridiska programmet arbetar man systematiskt med att ge 
studenterna mentorer från yrkeslivet. Inom medicin, vård 
och utbildningsvetenskap har flertalet utbildningar betydande 
inslag av verksamhetsförlagd utbildning. 

Ambitionen att förena vetenskaplig och samhällelig relevans 
genomsyrar stora delar av forskningen vid samtliga fakulteter. 
Särskilt tydligt blir det vid de tre Vinnovastödda excellence 
centers som finns vid LiU: 

Inom FunMat eller VINN Excellence Center in Research and 
Innovations on Functional Nanoscale Materials samverkar in-
ternationell storindustri som ABB, Ford, Norstel, Sandvik, Seco, 
SKF och Volvo och forskningsbaserade avknoppningsbolag som 
Accelerator, Ion Bond och ZnOrdic med LiU-forskarna för att 
med hjälp av nanoteknologi skapa nya smarta material. 

HELIX – Vinn Excellence Centre, Managing Mobility for 
Learning, Health and Innovation, engagerar forskare från 
samtliga fakulteter och samlar ett stort antal partners från 
näringsliv och offentlig förvaltning kring frågor om rörlig-
heten i arbetslivet och dess betydelse för lärande, hälsa, och 
innovationer. Bland deltagande partners kan nämnas BT 
Products, Saab, Siemens, Kommunalarbetarförbundet, IF 
Metall, Försäkringskassan, Landstinget i Östergötland och 
flera av länets kommuner. 

Vid Linköping Center for Sensor Informatics and Control 
(LINK-SIC), ett Vinnova Industry Excellence Center som 
inledde sin verksamhet under 2008, samlas forskare från 
reglerteknik, fordonssystem och sensorteknik tillsammans 
med industriella partners från fordons-, flyg- och robotindu-
stri. Bland deltagande företag kan nämnas ABB Robotics, GM 
Powertrain, Scania och Saab.

Ett område som karaktäriseras av en väl utvecklad samver-
kan är miljö- och energiforskning. Här finns på nationell nivå 

sedan flera år en väl utvecklad samverkan med kommuner, 
fjärrvärmeproducenter och industri. På regional nivå är en 
betydande del av regionens över 500 miljöteknikföretag enga-
gerade i olika former av samverkan. Ett resultat av detta är att 
universitetet tillsammans med Linköpings och Norrköpings 
kommuner under året etablerade ett Miljöteknikcentrum 
för att ytterligare stärka och utveckla regionens industriella 
styrka inom sektorn. Ett annat resultat av det nära samspelet 
med externa aktörer är att universitetet under året kunnat 
lansera landets första civilingenjörsutbildning i energi, miljö 
och management.

Entreprenörskap, Innovation och 
Nyttiggörande 

Under det gångna året har universitetet ytterligare förstärkt sin 
samverkans- och kommersialiseringsprocess genom inrättan-
det av ett Knowledge Transfer Office (KTO). I nära samarbete 
med Centrum för Innovation och Entreprenörskap (CIE) och 
Centrum för Affärsutveckling i Mindre företag (CAM) vid 
LiU, samt med stöd från det VINNOVA-finansierade Nyckel-
aktörsprogrammet arbetar man här med att:

utveckla området till att bli en mer professionaliserad och •	
integrerad del av universitetets kärnverksamhet,
skapa en uthållig struktur och en konkret process för •	
stöd, utveckling och utbildning inom entreprenörskap, 
innovation och nyttiggörande,
behovssöka regionens näringsliv och samhällsstruktur •	
syftande till nya innovationer tillsammans med LiUs 
forskare,
exponera affärsmöjligheter inom valda segment för en •	
riskvillig och kraftfull regional, nationell och internationell 
finansiering.

KTO utgör även en länk till universitetets inkubator (LEAD – 
LiU Entrepreneurship And Development), Universitetsholding 
i Linköping AB samt till regionens samlade innovationssystem, 
koordinerat av universitetet (www.growlink.se).

KTO arbetar med alla led i kommersialiseringsprocessen, 
från inspiration till företagsstart. Under 2008 har KTO tillsam-
mans med CIE anordnat utbildning för över 1 100 studenter och 
forskare, behandlat över 160 affärsidéer samt aktivt medverkat 
till 13 företagsstarter. I dagsläget arbetar KTO aktivt med att 
vidareutveckla 63 idéer.



3434

3. SAMVERKAN

Kommunernas egen akademi 
Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, är ett sam-
verkansprojekt med samtliga kommuner i Östergötland. 
Verksamheten har präglats av en fortsatt expansion till följd 
av det nya samarbetsavtal som ingicks under 2007 mellan 
östgötakommunerna och universitetet. 

I samarbete med skilda forskningsmiljöer inom LiU har 
sex nya projekt initierats. Dessa behandlar så olika frågeställ-
ningar som klimatfrågan, problematiken kring en åldrande 
befolkning, transportbehoven i lokalsamhället och kommu-
nernas hantering av miljöfrågor. Därtill har frågor om kultur 
och turism som kommunal utvecklingsfaktor uppmärksam-
mats genom två studier, en kulturekonomisk och en politisk-
strategisk. Det senare projektet rör den politiska nivåns arbete 
med att utveckla turismen i anslutning till Astrid Lindgrens 
värld, något som också har lett till att ett avtal har kunnat träf-
fas med Vimmerby kommun om samverkan.

Under året har därtill tre nya verksamhetsfält öppnats. Det 
ena gäller lokal politik där en forskarassistent med intresse för 
den lokala politiska arenan rekryterats. Lokalt partiarbete och 
lokala politiska förhållanden står här i fokus.

Det andra fältet gäller fysisk planering och kommuni-
kationer där en forskarassistent fått uppdraget att utveckla 
kontakterna med regionens kommuner i nära anslutning till 
sitt eget forskningsintresse.

Det tredje gäller kommunernas välfärdsuppdrag, där en 
FoU-koordinator med inriktning på välfärdssektorn rekryte-
rats under året.

Landstingssamverkan
Hälsouniversitetet fortsatte under året sin omfattande sam-
verkan med Landstinget i Östergötland och Landstingen 
i Jönköpings, Kalmar, Sörmlands och Örebro län. En stor 
del av denna samverkan gäller verksamhetsförlagd praktik 
(VFU) för Hälsouniversitetets yrkesutbildningar. Under 
2008, liksom tidigare år, genomfördes verksamhetsförlagd 
praktik motsvarande totalt ca 1 000 helårsstudenter. Nytt för 
2008 är att samverkan med Kronobergs läns landsting på 
ledningsnivå initierats. Samverkan planeras här för VFU för 
studerande på logoped-, läkar- och sjukgymnastprogrammen. 
Hälsouniversitetet fick också under året examinationsrätt för 
utbildning till biomedicinsk analytiker vilket kommer att leda 
till utökat VFU-samarbete med i första hand Landstinget i 
Östergötland. Vidare har antalet platser och inriktningar 
på specialistsjuksköterskeutbildningar utökats i nära dialog 
med landstinget och efter avstämning av landstingets behov. 
Genom att overheadkostnader tagits bort på anställningar som 
delas mellan Landstinget i Östergötland och LiU har möjlig-
heten till delade anställningar mellan Hälsouniversitetet och 
landstinget utökats, vilket gynnar kvalitet i såväl utbildning 
som forskning. Ett gemensamt karriärutvecklingsprogram 
för studenter på Hälsouniversitetets yrkesutbildningar och 
landstingsanställd vårdpersonal (inklusive läkare) »student 
till docent« påbörjades också under året.

Samverkan med skolan 
Genom universitetets lärarutbildningar finns många och nära 
kontakter med skolans olika stadier. Men också universitetets 
övriga delar genomför varje år ett flertal aktiviteter riktade till 
skolan för att popularisera forskning, stimulera intresset för 
högre studier, och öka intresset för teknik och naturvetenskap. 
För att samordna universitetets olika aktiviteter finns en sär-
skild nämnd för skolsamverkan. 

Ovan nämnda Centrum för kommunstrategiska studier 
har också rollen av regionalt utvecklingscentrum för skolan 
med uppdrag att stödja utvecklingen av kommunernas skol-
verksamhet. Inom ramen för detta har under 2008 ett flertal 
projekt genomförts till stöd för kommunerna, bl.a. kring 
matematik och handikapp.

Fenomenmagasinet är ett s.k. science center som drivs 
av universitetet i samverkan med Linköpings kommun och 
landstinget i Östergötland. Centret är öppet för allmänheten 
under lov och helger, men kärnan i verksamheten är pedago-
giskt organiserade besök för skolklasser. Under 2008 har man 
haft 22 000 elever i organiserade besök och 14 000 besökande 
allmänhet. Fenomenmagasinet har också en nyckelroll i 
Kungl. Vetenskapsakademiens NTA-projekt (Naturvetenskap 
och teknik för alla) och har under året tagit fram ett helt nytt 
pedagogiskt material för förskolan. 

Information till allmänheten
Universitetet genomför varje år olika aktiviteter som syftar 
till att nå ut till en bred allmänhet. Det handlar exempelvis 
om öppna populärvetenskapliga föreläsningar, öppethus-
aktiviteter, deltagande i Norrköpings kommuns kulturnatt och 
medverkan vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.

Under året fortsatte projekteringen och inleddes byggna-
tionen av det som ska bli Norrköpings visualiseringscenter 
– C-site. Här samverkar universitetet, Norrköpings kommun 
och Interactive Institute för att tillsammans utveckla en verk-
samhet som rymmer såväl en stor publik del som forskning 
och utveckling.

Ny teknik och nya publiceringsformer skapar helt nya för-
utsättningar för universitetet, även 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 en analys av datatrafiken på att en stor 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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samverkan med andra universitet och 
högskolor

Uppdrag: Universitetet skall redovisa de av styrelsen beslutade 
samarbeten med andra universitet och högskolor i syfte att uppnå 
ökad profilering och arbetsfördelning. Vidare skall av redovisningen 
framgå omfattningen på samarbetena och konsekvenser för såväl 
studenter som lärare. 

Universitetsstyrelsen har inte ingått avtal med annat universitet 
eller annan högskola om samverkan i syfte att uppnå ökad 
profilering eller arbetsfördelning. 

Dock har på ledningsnivå avtal slutits med Örebro uni-
versitet och Högskolan i Jönköping gällande samarbete inom 
ramen för Institutet för handikappvetenskap.

Samarbeten enligt avtal finns också mellan universitetets 
fakulteter och andra lärosäten. Nedan ges några exempel.

Hälsouniversitetet, Filosofiska fakulteten och Tekniska hög-
skolan har ett samarbete kring forskning och forskarutbildning 
med Högskolan i Jönköping, bl.a. genom forskarskolan Hälsa, 
vård och samhälle. Hälsouniversitetet ingår även som partner i 
Futurum, en samlande organisation för klinisk forskning och 
utbildning som finns inom Landstinget i Jönköpings län.

I samarbete mellan Linköpings universitet (tema Genus) 
och Örebro universitet startade under 2007 ett nytt internatio-
nellt excellenscentrum för tvärvetenskaplig genusforskning, 
GEXcel.

Hälsouniversitetet bedriver två inriktningar av specialist-
sjuksköterskeutbildning (psykiatri och operation) i samverkan 
med Karlstads universitet.
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4. Kvalitetsarbete

Uppdrag: Av årsredovisningen för 2008 skall framgå vilka insatser 
som prioriterats högst i kvalitetsarbetet och hur dessa insatser 
bidrar till att höja kvaliteten. 

övergripande insatser
kvalitEtsUtvEcklingsprOgram. Universitetsstyrelsen fastställde 
under 2008 ett nytt kvalitetsutvecklingsprogram för utbildning. 
Kvalitetsutvecklingsprogrammet har som främsta syfte att 
realisera universitetets strategiska mål och visioner men syftar 
även till att förtydliga ansvarsförhållanden för kvalitetsarbetet. 
Programmet tar sitt avstamp i LiUs kvalitetsutvecklingspro-
gram från 2001 samt den mångfald av kvalitetsinstrument som 
redan finns i bruk. Ambitionen är att dessa instrument ständigt 
ska utvecklas och programmet anger en fortsatt inriktning på 
detta arbete. Programmet identifierar också några områden 
där LiU behöver utveckla nya kvalitetsinstrument. Bland nya 
gemensamma initiativ märks

Att utveckla metoder och systematiska rutiner för kollegial •	
granskning av utbildning i syfte att utveckla och kvalitets-
säkra examination, examensarbete, måluppfyllelse av 
lärandemål samt forsknings- och professionsanknytning
Att utveckla en webbaserad forskarutbildningsportal för •	
forskarstuderande, handledare samt de som administrerar 
och leder forskarutbildningen. Portalen har till syfte att 
förbättra dokumentation, planering och uppföljning av 
forskarutbildningen.
Att vidareutveckla formerna för dokumentation och vär-•	
dering av pedagogiska meriter samt att utveckla nya 
mekanismer för att belöna framstående lärarinsatser och 
pedagogiskt ledarskap.

EnkÄtEr. De tre universitetsgemensamma enkäter som riktas 
till studenter, forskarstuderande samt medarbetare är viktiga 
instrument i LiUs kvalitetsarbete. Enkäterna genomförs vart-
annat år. Studentenkäten genomfördes under våren 2008 
och fick en svarsfrekvens på drygt 50 % vilket jämfört med 
andra studentenkäter är en mycket god svarsfrekvens. LiUs 
fakulteter och enheter för studentstöd har liksom centrala 
samverkansgruppen och Strategigruppen för lika villkor tagit 
fram handlingsplaner för att under 2009 söka åtgärda bris-
ter som identifierats i undersökningen. Utfallet av enkäten 
finns beskrivet i avsnittet Grundutbildning under rubriken 
Studentinflytande.

Doktorandenkäten och medarbetarenkäten genomfördes 
under hösten 2008. Doktorandenkäten riktade sig till samtliga 
forskarstuderande som haft någon aktivitet under våren 2008 

och fick en svarsfrekvens på ca 60 %; svarsfrekvensen på 
medarbetarenkäten var 76 %. Svaren från dessa analyseras nu 
och berörda enheter och nämnder ska ta fram handlingsplaner 
senast under våren 2009. Utfallet av doktorandenkäten finns 
beskrivet i kapitlet Forskning och forskarutbildning medan 
medarbetarenkäten redovisas i kapitlet Personal.

anOnYma salstEntamina. Under 2008 realiserades universi-
tetets beslut om att alla skriftliga salstentamina vid LiU ska 
göras anonymt. Vid LiU genomförs drygt 100 000 skriftliga 
salstentor per år. Med det nya datoriserade systemet ska rätts-
säkerheten förbättras samtidigt som stödet för administration 
och rapportering av provresultat rationaliseras.

pOlicY FÖr handlEdning i FOrskarUtBildningEn. Fakultetssty-
relserna fastställde under året en universitetsgemensam policy 
för handledning i forskarutbildningen. Den gemensamma 
policyn ska vara en utgångspunkt för fakulteternas långsiktiga 
arbete med att fortsatt förbättra handledningen inom forskar-
utbildningen; ett av de mest angelägna förbättringsområdena 
både i den lokala doktorandenkäten och i Högskoleverkets 
doktorandspegel.

chEFsdag. Chefsdagen är ett nytt forum för LiUs chefer, som 
hölls i november och ska hållas en gång per år. Syftet är att 
de som är chefer/ledare på LiU ska diskutera och arbeta med 
gemensamma strategiska frågor. Under Chefsdagen delades 
även det nyinrättade Ledarskapspriset ut. Chefsdagen riktar 
sig till första linjens chefer på fakulteter, institutioner och 
andra enheter tillsammans med dekaner, prefekter och uni-
versitetsledning. Tanken är att de linjechefer som ansvarar 
för att förankra strategiska frågor hos medarbetarna deltar 
på Chefsdagen.

Insatser på fakultetsnivå
Nedan följer ett urval kvalitetsmotiverade insatser som ge-
nomförts på fakultetsnivå under 2008.

FilOsOFiska FakUltEtEn. Filosofiska fakultetens kvalitetsarbete 
har under året varit inriktat på tydlighet och kvalitetssäkring. 
Utifrån resultaten i den universitetsgemensamma student-
enkäten har individuella handlingsplaner tagits fram för 
fakultetens program och huvudområden, detta utöver den 
generella handlingsplan som gäller för hela fakulteten. Ett av 
de områden som fakulteten valde att belysa i dessa var tydlighet 
och vikten av detta inom fakulteten, i utbildningarna och i 
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kommunikationen med studenter och omgivning. 
Fakulteten har under året utvecklat sina hemsidor. Innehål-

let på hemsidorna har reviderats när det gäller informationen 
om forskning. Liknande revideringar har påbörjats för de 
hemsidor som innehåller information om forskarutbildning 
samt utbildning på grund- och avancerad nivå. 

Bra forum för diskussion, information och erfarenhetsut-
byte är också väsentligt för att öka transparensen och tydlig-
heten inom verksamheten. Därför har fakulteten under året 
vidareutvecklat nya och gamla mötesstrukturer och dialogfo-
rum. Exempelvis har lunchmöten med programansvariga och 
frukostmöten med prefekter införts och regelbundna möten 
med studierektorer återinförts – allt detta utöver de regelbundna 
möten som redan tidigare fanns i olika konstellationer.

I HSVs agenda för utbildningsutvärderingar under 2008 
återfanns tio av fakultetens huvudområden/forskarutbild-
ningsämnen, nämligen; praktisk filosofi, teoretisk filosofi, 
religionsvetenskap, pedagogik, Human Resource Manage-
ment and Development, socialantropologi, samhälls- och 
kulturanalys, tema Barn, tema Q samt historia. Samtliga har 
lämnat in självvärderingar och underlag till HSV. För historia 
får LiU beröm för en mycket stark forskningsmiljö och en 
väl genomförd progression och forskningsanknytning inom 
grundutbildningen. När det gäller teoretisk filosofi, praktisk 
filosofi, religionsvetenskap och socialantropologi har HSV 
beslutat om att genomföra fördjupade granskningar. 

Under året har fakulteten dessutom genomfört utveck-
lingsarbeten rörande psykoterapi och forskarutbildningen i 
affärsjuridik vars examensrätter ifrågasattes av HSV under 
2007. När det gäller psykoterapi finner därför HSV inte längre 
skäl att ifrågasätta examensrätten. HSV har vidare avskrivit 
ärendet gällande affärsjuridik med hänvisning till Linköpings 
universitets beslut att inte anta nya doktorander förrän de 
bristande förutsättningarna har åtgärdats.

Fakulteten har därutöver genomfört egeninitierade över-
syner av kandidatprogrammen i religionsvetenskap och 
samhälls- och kulturanalys.

Temat för fakultetens årliga grundutbildningskonferens 
var Forskningsanknytning. Syftet med konferensen var att 
genom erfarenhetsutbyte utröna vad forskningsanknytning 
kan innebära för Filosofiska fakultetens utbildningar. Ett 
femtiotal deltagare deltog och diskussionsämnena gällde 
bl.a. definitioner av forskningsanknytning och progression 
i forskningsanknytning där goda exempel från fakultetens 
utbildningar lyftes fram.

Inom forskarutbildningarna har ett större kvalitetssäk-
ringsprojekt påbörjats under året. Filosofiska fakultetens 
forskarutbildningsnämnd har initierat en utredning om 
modeller för kvalitetssäkring, ett arbete som följdes upp vid 
fakultetens årliga forskarutbildningsdag 2008 vars tema var 
kvalitetssäkring.

UtBildningsvEtEnskap. En stor del av kvalitetsarbetet har 
ägnats åt HSVs rapport från utvärderingen av landets lärarut-
bildningar. Rapporten innehåller såväl positiva som negativa 
omdömen. Lärarprogrammet i Linköping får överlag goda 
vitsord. Den allvarligaste kritiken riktar bedömargruppen 
mot delar av lärarprogrammet i Norrköping, vars examensrätt 

HSV ifrågasätter. Likaså riktas kritik mot lärarprogrammens 
övergripande organisation och ledningen av de båda pro-
grammen. Mot denna bakgrund har Utbildningsvetenskap 
initierat ett omfattande analysarbete, fattat en rad beslut och 
genomfört förändringar i syfte att öka kvaliteten i linje med 
HSVs utlåtande och rekommendationer. 

Under året har även mycket kvalitetsarbete lagts ned på att 
anpassa lärarprogrammens kursplaner och utbildningsplaner 
i enlighet med en särskild progressionskarta som utarbetades 
i samband med övergången till 2007 års examensordning. 

År 2008 genomfördes en uppföljning av Anvisningar 
gällande examination inom Lärarprogrammet i Linköping 
och Lärarprogrammet i Norrköping i form av en pilotstudie. 
Studien, som rapporterats i såväl kvalitetsnämnd som områ-
desstyrelse, fokuserade särskilt på hur regelverket påverkat 
de studerandes lärande, lärarnas arbete samt formerna för 
examination. Arbetet med att införa de särskilda anvisning-
arna om examination i praktiken fortsätter under 2009 då 
alla examinatorer inom lärarprogrammen inbjuds att delta i 
en examinatorsutbildning. 

Utbildningsvetenskaps treåriga satsning på att höja kom-
petensen kring IKT-användning i hela lärarutbildningen 
avslutades. I samband med avslutningen presenterades även 
en lägesrapport för Områdesstyrelsen. En slutrapport kommer 
att lämnas under 2009.
 
hÄlsOUnivErsitEtEt. Högskoleverket utvärderade landets 
medicin- och vårdutbildningar 2007 och ifrågasatte i samband 
därmed examensrätten för sjuksköterskeutbildningen vid 
Linköpings universitet. Mot bakgrund av kritiken har en rad 
åtgärder vidtagits under året i syfte att öka kvaliteten. Bl.a. har 
fakulteten beslutat att utbildningen i Nyköping ska läggas ned 
och att utbildningarna i Linköping och Norrköping ska ha en 
gemensam ledning under en studierektor.

HUs omfattande åtgärdsprogram fick mycket positiva 
omdömen från HSV vid uppföljningen under hösten 2008. 
Därmed är examensrätten inte längre ifrågasatt.

Fakulteten har vidare lagt ned ett omfattande kvalitets- 
och utvecklingsarbete på en ansökan om rätten att utfärda 
biomedicinsk analytikerexamen. Ett arbete som i november 
2008 resulterade i bifall från Högskoleverket.

Hälsouniversitetets grundutbildningsnämnd inrättade 
2007 en kvalitetskommitté i syfte att säkerställa kvaliteten 
inom grundutbildningen. Kommittén ska bl.a. arbeta för en 
samordning och samsyn vad gäller kvalitetssäkringssystem för 
HUs utbildningar på grund- och avancerad nivå, sprida idéer 
och erfarenheter från kvalitetsutvecklingsarbetet inom och 
mellan HUs utbildningar, initiera åtgärder vad gäller kvalitets-
säkringssystem samt verka för att kvalitetssäkringsinsatser 
inom och i anslutning till HUs utbildningar dokumenteras. 
Som en utgångspunkt för sitt arbete har kommittén under 
året inventerat det kvalitetsarbete som bedrivs på respektive 
program. Som ett resultat av inventeringen har kommittén 
ägnat särskild uppmärksamhet dels åt utvärdering, dels åt 
examinationen inom HU. 

Det av rektor fastställda elektroniska kursutvärderingssyste-
met (KURT) har kompletterats med fakultetsfrågor fastställda 
av HUs ledning. Vidare har under 2008 införts elektronisk 
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utvärdering av VFU, verksamhetsförlagd utbildning, enligt 
KURT-modellen (finns beskriven i Årsredovisning för 2007, 
s 36).

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 verksamhetsutveckling 
inom vården har uppnåtts under utbildningen. Enkäter har dels 
skickats till studenter under utbildningens sista månad, dels 
till samma personer tolv månader efter avslutad utbildning.

Under 2007 och 2008 har ett stort arbete lagts ner på att 
revidera reglerna för forskarutbildningen. Revideringen har 
syftat till att förbättra kvaliteten i forskarutbildningen och 
möjliggöra en bättre uppföljning. Bl.a. har varje institution 
en studierektor med huvudansvar för forskarutbildningen vid 
respektive institution. Efter rekommendation från HSV vid dess 
kvalitetsgranskning 2007 fattas numera beslut om antagning 
till forskarutbildning av Forsknings- och forskarutbildnings-
nämnden (FUN) jämfört med tidigare då institutionen hade 
delegation att anta till forskarstudier. 

tEkniska hÖgskOlan. Tekniska högskolan har under 2008 
bl.a. arbetat med att revidera program- och utbildningsplaner 
enligt den pedagogiska modellen CDIO (Conceive/Design/
Implement/Operate) som utarbetats i samarbete med flera 
andra svenska tekniska lärosäten samt Massachusetts Insti-
tute of Technology. Modellen är anpassad för att bland annat 
beskriva läranderesultat (learning outcomes) för utbildningar 
inom ingenjörsområdet (civil- och högskoleingenjör) men har 
även anpassats till generella examina inom naturvetenskap.
Fakulteten har också arbetat med att analysera och ta fram 
handlingsplaner baserade på den studentenkät som genom-
fördes under våren. Resultatet från enkäten var överlag mycket 
positivt för Tekniska högskolan där bland annat 85 % av de 
svarande vid LiTH säger sig vara nöjda med sitt liv som student 
vid LiU. Bland insatsområden märks bl.a. att förbättra lärarnas 
återkoppling på studierna; att vidareutveckla utbildningar-
nas professionsrelevans; att förbättra informationen kring 
studier och praktik utomlands samt att närmare analysera 
det faktum att kvinnliga studenter vid Tekniska högskolan i 
allmänhet är något mindre nöjda med livet som student än 
manliga studenter. 

En god studentrekrytering är också en kritisk kvalitets- och 
framgångsfaktor där det teknikvetenskapliga utbildnings-
området sett en långvarig negativ trend. Genom ett uthålligt 
arbete som bl.a. innefattat samverkan med skolor och en 
marknadsföring som fokuserat på de möjligheter som ingen-
jörsutbildningarna ger och den bredd av olika yrkesroller som 
ingenjörsutbildningarna leder till är LiU det lärosäte i landet 
där antalet nybörjare på civilingenjörsutbildningarna ökat 
mest – med drygt 30 % – sedan 2006. 

Tekniska högskolans utbildningar har inte varit föremål 
för några kvalitetsutvärderingar från Högskoleverkets sida 
under 2008. Däremot har landets samtliga civilingenjörs-
program i maskinteknik utvärderats av Riksrevisionen. Riks-
revisionens slutsatser går dock inte att hänföra till enskilda 
utbildningar. 

Under året har Tekniska högskolan redovisat vilka åtgärder 

som genomförts och planeras med anledning av den kritik 
som Högskoleverket 2007 riktade mot grundutbildningarna 
i möbelsnickeri, möbeltapetsering, möbelkonservering, gi-
tarrbyggeri och möbeldesign, alla förlagda till Carl Malmsten 
– Centrum för Träteknik & Design (CTD) i Stockholm. För 
utbildningen i gitarrbyggeri förelåg beslut om nedläggning 
redan när utvärderingen genomfördes varför vidare åtgärder 
inte redovisats. Bland åtgärderna som avser övriga utbildningar 
märks att avsevärda resurser avsatts för nya lokaler inklusive 
resurser för bibliotek och övrig informationsförsörjning. De 
nya lokalerna ska stå klara efter sommaren 2009. Ledningen 
för verksamheten har vidare förstärkts och tydliggjorts. 
Organisationen för forskning och konstnärligt utvecklings-
arbete kommer att förstärkas både vad avser vetenskaplig och 
konstnärlig kompetens. Program- och utbildningsplanerna 
för utbildningarna har vidare skrivits om för att tydliggöra att 
utbildningarna i huvudsak vilar på vetenskaplig grund samt 
beprövad erfarenhet i form av hantverksskicklighet. 

Den sammanlagda förstärkningen avseende forskning och 
konstnärligt utvecklingsarbete, biblioteksresurser och lokaler 
kan för den närmaste tioårsperioden uppskattas till 57 mkr, 
en summa som bör relateras till de ca 11 mkr som LiU för när-
varande tillförs årligen för genomförande av utbildningarna 
och för täckande av nuvarande hyreskostnader. Högskoleverket 
har aviserat att man fattar beslut om examensrätterna under 
2009.

Inom forskarutbildningen har kvalitetsarbetet främst 
varit inriktat på att revidera de allmänna studieplanerna, att 
analysera resultatet av den doktorandenkät som genomförts 
under hösten samt ta fram åtgärdsplaner. 
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5. Pedagogisk utbildning  
av universitetslärare

deltagande i pedagogisk utbildning
Uppdrag: En ökning skall ske av andelen lärare med högsko-
lepedagogisk utbildning. Likaså skall andelen lärare som har 
genomgått utbildning för handledare för forskarutbildning öka. 
Av årsredovisningen för 2008 skall särskilt framgå vilka insatser 
som har prioriterats av universitetets ledning för att förbättra den 
pedagogiska kompetensen vid lärosätet. 

Av årsredovisningen skall framgå andelen och antalet lärare 
som under 2008 har genomgått högskolepedagogisk utbildning. 
Redovisningen skall ske sammantaget för verksamhetsgrenarna 
Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner och 
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner. 

Centrum för undervisning och lärande (CUL) erbjuder inom 
det universitetspedagogiska området IT-utbildning, semi-
narieverksamhet och konsultinsatser samt s.k. stegkurser. 
IT-utbildningarna erbjuds samtliga anställda vid LiU. Hela 
verksamheten är prioriterad av universitetsledningen. Under 
2008 har införandet av lärplattformen It’s learning givits 
särskilt hög prioritet. 

I CULs regi arrangerades i december en informationsdag 
på temat Ett år med Bologna – vad har hänt vid LiU? CUL har 
också hållit seminarier om bibliometri Den som publicerar sig 
räknas – men hur? i samarbete med biblioteket. Våren 2008 
anordnades ett »Pedagogiskt mingel« där de lärare vid LiU 
uppmärksammades, som under läsåret erhållit pedagogiska 
priser. CUL stöder ett pedagogiskt utvecklingsarbete vid 
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier i Norrköping, 
LAV-projektet. 

Utvecklingen av de pedagogiska kurserna sker kontinuerligt 
genom utvärderingar och seminarier. 

Stegkurser
Enligt LiUs anställningsordning krävs för en anställning som 
lektor genomgången högskolepedagogisk utbildning motsva-
rande minst 12 hp. CUL erbjuder kurser i tre steg. 

Steg 1 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. 

Steg 2 omfattar också 6 hp och vänder sig till personer som 
har eller ska få kurs- och examinationsansvar. Innehållet är 
inriktat på kursdesign och examination. 

Utöver dessa kurser ges också valfria Steg 3-kurser om 3 hp 
vardera. Under 2008 har givits kursen Forskarhandledning 
(Steg 3a) som är obligatorisk för den som får ett forskarhand-
ledaruppdrag och den krävs för att erhålla docentkompetens. 

Halva kursen är universitetsgemensam och halva är fakultets-
specifik. Kursen Pedagogiskt ledarskap (Steg 3b) är avsedd för 
personer som leder pedagogisk verksamhet, t.ex. studierektorer 
och program- eller terminsansvariga. 

Under 2008 har Steg 1 och 2 getts både på svenska och 
engelska.

Utöver stegkurserna har CUL under 2008 också erbjudit 
kompetensutvecklingskurser för olika målgrupper, t.ex. 
Introduktion till PBL (problembaserat lärande) och PBL-
handledarutbildning, Uppsatshandledning, Kommunikation 
för administratörer, LIPS (en modell för projektplanering), samt 
seminarieserien Erfarna lärare på pedagogisk spaning.

Antalet deltagare i stegkurserna fördelat på vetenskapsom-
råde och nivåer framgår av tabell 5.1. Totalt antal deltagare på 
stegkurserna var 241 personer år 2007 och 305 personer år 
2008, en ökning med ca 30 %. Steg 2 (antal: 104) ökade med 
ca 80 %. När det gäller PBL-kurser har 80 personer deltagit 
i dessa under år 2008, vilket är en liten ökning jämfört med 
2007 då antalet deltagare var c:a 70.

Under 2008 har ca 550 personer deltagit i IT-kurserna, 
huvudsakligen inom It’s learning, Polopoly, Office-paketet 
och motsvarande. Support och stöd till enskilda individer och 
institutioner har krävts under införandet av It’s learning. Med 
anledning av detta har Office-kurser endast givits på begäran 
under första delen av 2008. 

Under året deltog allt som allt 351 lärare och doktorander i 
CULs längre pedagogiska kurser. Av tabell 5.2 på nästa sida 
framgår deltagarnas fördelning på vetenskapsområde och 
personalkategori för perioden 2006–2008. 

Längre pedagogisk utbildning har bedrivits i CULs regi 
sedan 2003. Den är öppen för alla som undervisar på LiUs 
utbildningar. Det innebär att t.ex. landstingsanställd vård-
personal som har undervisningsuppdrag också går på de 
pedagogiska utbildningarna trots att de inte är formellt an-
ställda inom LiU. 

För forskarassistenter och doktorander möjliggör de längre 
pedagogiska utbildningarna en meritering för att kunna söka 
fast lärartjänst. Idag saknas i personalregistret uppgifter om 

TAB 5.1 DELTAGANDE I S.K. STEGKURSER 2008

Vetenskapsområde Steg 1 Steg 2 Steg 3a Steg 3b
 

Hum-sam 23 37 26 2
Tekniskt 18 26 19 8
Medicinskt 68 41 33 4
Totalt 109 104 78 14

varav kvinnor 48 54 28 10
varav män 61 50 50 4
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lärarpersonalens utbldningsnivå vad gäller längre pedagogisk 
utbildning. Den statistik som presenteras i tabell 5.3 är därför 
inte fullständig, men ger en god bild av omfattningen och vilka 
personalkategorier som främst berörs.

TAB 5.2 ANTAL LÄRARE OCH DOKTORANDER SOM GENOMGÅTT LÄNGRE PEDAGOGISK UTB 2006–2008 (inkl. stegkurser)

2006 2007 2008

Vetenskapsområde Kv Män Totalt Kv Män Totalt Kv Män Totalt
 

Hum-sam
Professor 1 1 1 1
Lektor 33 19 52 24 12 36 14 13 27
Adjunkt 10 4 14 9 10 19 16 6 22
Forskarassistent 6 6 7 2 9 9 6 15
Doktorand 23 19 42 20 17 37 14 13 27

Medicinskt
Professor 1 2 3 1 1
Lektor 13 8 21 10 13 23 13 7 20
Adjunkt 45 6 51 41 11 52 24 5 29
Forskarassistent 2 1 3 6 10 16 11 10 21
Doktorand 30 4 34 17 9 26 20 8 28

Tekniskt
Professor 3 3 1 1 1 1
Lektor 3 27 30 4 21 25 8 21 29
Adjunkt 1 13 14 2 6 8 1 2 3
Forskarassistent 3 4 7 5 19 24 13 34 47
Doktorand 13 33 46 13 34 47 26 55 81

Totalt LiU
Professor 1 6 7 2 2 2 2
Lektor 49 54 103 38 46 84 35 41 76
Adjunkt 56 23 79 52 27 79 41 13 54
Forskarassistent 11 5 16 18 31 49 33 50 83
Doktorand 66 56 122 50 60 110 60 76 136

TAB 5.3 ANDEL LÄRARE AV ANSTÄLLDA 2008 SOM GENOMGÅTT LÄNGRE PEDAGOGISK UTBILDNING I UNIVERSITETETS REGI 2008

Antal anställda 2008 Antal utbildade 2008 Andel utbildade 2008 (%)

Vetenskapsområde Kv Män Totalt Kv Män Totalt Kv Män Totalt
 

Hum-sam
Professor 18 60 78 1 1 1,7 1,3
Lektor 117 116 233 14 13 27 12,0 11,2 11,6
Adjunkt 75 58 133 16 6 22 21,3 10,3 16,5
Forskarassistent 26 16 42 9 6 15 34,6 37,5 35,7

Medicinskt
Professor 22 67 89
Lektor 63 25 88 13 7 20 20,6 28,0 22,7
Adjunkt 81 13 94 24 5 29 29,6 38,5 30,9
Forskarassistent 16 10 26 11 10 21 68,8 100 80,8

Tekniskt
Professor 11 136 147 1 1 0,7 0,7
Lektor 40 160 200 8 21 29 20,0 13,1 14,5
Adjunkt 16 70 86 1 2 3 6,3 2,9 3,5
Forskarassistent 13 48 61 13 34 47 100 70,8 77,0

Totalt LiU
Professor 51 263 314 2 2 0,8 0,6
Lektor 220 301 521 35 41 76 15,9 13,6 14,6
Adjunkt 172 141 313 41 13 54 23,8 9,2 17,3
Forskarassistent 55 74 129 33 50 83 60,0 67,6 64,3
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6. Internationell studentrekrytering

Vid Högskoleverkets granskning under året av högskolornas 
internationaliseringarbete uppmärksammades Linköpings 
universitet som »ett av fyra lärosäten som mellan 2004 och 
2007 haft den starkaste utvecklingen av sitt arbete med in-
ternationalisering«.

Högskoleverket framhåller bl.a. LiUs översyn av mobilitets-
arbetet och en förtydligad organisation med en strategigrupp 
för internationalisering och flera operativa grupper. Nedan 
redogörs huvudsakligen för arbetet med rekrytering av in-
ternationella free movers med några avslutande nedslag om 
student- och lärarutbyte.

1. Internationell rekrytering av free movers

Uppdrag: Universitetet skall redovisa hur universitetet arbetar med 
internationell rekrytering av s.k. free movers och hur universitetet 
planerar för detta arbete under 2009. Redovisningen skall innehålla 
en redogörelse för vilka strategiska beslut som fattats och hur 
arbetet organiserats. 

Bland de strategiska beslut som fattats under 2008 kan näm-
nas att Strategigruppen för internationalisering (SAINT) har 
föreslagit en rad åtgärder för att öka LiUs förutsättningar att 
positionera sig som ett attraktivt universitet för internationella 
free movers. Resultatet har blivit inrättandet av en ny tjänst 
som redaktör för information på engelska, såväl på webb som 
i tryckt form. Studentkårerna har uppmärksammat ett behov 
av en tjänst som koordinator för mottagningen av utländska 
masterstudenter och denna fråga bereds nu inom LiU. När 
det gäller internationell studentrekrytering finns nu en ökad 
samordning mellan studentrekryteringsverksamheten, som 
av tradition är riktad till studenter i Sverige, och internationa-
liseringsverksamheten, med huvudsaklig fokus på mobilitet 
inom ramen för samarbetsavtal. 

LiU är aktiv i styrgruppen för Study Destination Sweden, 
ett projekt för samverkan i marknadsföringen av svensk högre 
utbildning utomlands. I projektet deltar Svenska institutet och 
29 svenska lärosäten. Gruppen har nyligen uppvaktat bl.a. 
Utbildningsdepartementet och Högskoleverket med förslag 
till förändrat regelverk och bestämmelser inför införandet av 
avgiftsbelagd utbildning i Sverige. 

Arbetet med internationell rekrytering 
Webbplatser som Study in Sweden och Studera.nu är viktiga 
instrument i synliggörandet av LiUs program och kurser för 

free movers. Visst universitetsgemensamt material används vid 
större konferenser och utbildningsmässor, men rekryteringen 
av free movers till LiU är för närvarande huvudsakligen en 
fakultetsfråga. Fakulteternas internationella nätverk är viktiga 
för rekryteringen och alltfler masterprogram ges i samarbete 
med strategiskt utvalda lärosäten.

tEkniska hÖgskOlans strategi är att skapa ett utbud av master-
program på engelska som är attraktivt även för en internationell 
målgrupp. Flera nya masterprogram startade hösten 2008 och 
ytterligare ett startar hösten 2009.

För sökande med naturvetenskaplig kandidatexamen deltar 
fakulteten i den nationella webb-portalen www.masterofscience.
se, som marknadsförs gemensamt av de delaktiga lärosätena, 
t.ex. i samband med internationella mässor. Ytterligare en 
strategi är att aktivt stärka banden med kinesiska universitet. 
Under våren 2008 åkte en delegation från Tekniska högskolan 
på en uppföljningsresa till några av de kinesiska universitet 
som man besökte hösten 2007, bland annat för att skapa nya 
avtal till de internationella civilingenjörsprogrammen. Under 
hösten fick Tekniska högskolan ytterligare möjlighet att visa 
upp sina internationella masterprogram då en delegation från 
olika taiwanesiska universitet besökte LiU.

FÖr FilOsOFiska FakUltEtEn är inte bara LiUs egna webbsidor 
och nationella webbplatser viktiga rekryteringsverktyg utan 
också lärarnas egna kontakter och den information som de 
internationella studenterna själva förmedlar när de återvänder 
till hemlandet. Ett mer långsiktigt projekt i syfte att rekrytera 
amerikanska studenter till programmen är kontakterna med 
National Society for High School Scholars. Vid föreningens 
sammankomster för stipendieutdelning anordnas en college-
mässa där även representanter för universitet utanför USA 
deltar. LiU är föreningens enda svenska partner. Fakulteten har 
presenterat sina masterprogram vid en informationsträff om 
svensk högre utbildning inom ramen för ett Erasmus Mundus 
Action 4-projekt, koordinerat av Open Society Foundation i 
London. De flesta av fakultetens internationella masterprogram 
har internationella nätverk knutna till sig och två Erasmus 
Mundus-program erbjuds. Även masterutbildningar som 
planeras till hösten 2010 tas fram i samarbete med interna-
tionella partners.

FÖr UtBildningsvEtEnskap har fokus sedan flera år legat på 
studentutbyten och på att arbeta upp ett brett kontaktnät 
med presumtiva samarbetspartners, t.ex. genom deltagande 
i internationella konferenser och mässor. Idag erbjuds tre 
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masterprogram på engelska. Två av dem ges inom interna-
tionella nätverk där rekryterings- och informationsinsatser 
samordnas men även den nationella annonseringen i Sverige 
är betydelsefull. En översyn av fakultetsområdets magister- och 
masterprogram, som väntas vara färdig till januari 2009, för 
sannolikt med sig förändrade, och i högre grad samordnade, 
strategier för rekryteringsarbetet.

hÄlsOUnivErsitEtEt erbjuder idag ett masterprogram på 
engelska och ungefär femton kurser på engelska till free 
movers. Masterprogrammet har ett bra söktryck med mer än 
3 behöriga sökande per utbildningsplats. Även kurserna har 
också ett bra antal sökande. 

För att rekrytera internationella studenter använder Häl-
souiniversitetet sig huvudsakligen av befintligt universitets-
övergripande engelskspråkigt informationsmaterial och de 
universitetsövergripande webbsidorna på engelska. På grund 
av ökande konkurrens mellan utbildningarna i medicinsk 
biologi kan informationsinsatserna komma att intensifieras 
under 2009.

Planering av internationell rekrytering för 2009
Planeringen av den internationella rekryteringen för 2009 
kommer att påverkas av de förslag och ställningstaganden 
som förs fram i den planerade propositionen angående in-
ternationalisering av den högre utbildningen. LiU planerar 
för en integrering av fristående kurser i Studera.nu, som ska 
anpassas för internationella free movers. Genom att sista 
ansökningsdatum tidigareläggs kan studenterna få besked 
om antagning i tid för att ansöka om visum. 

FilOsOFiska FakUltEtEn Och UtBildningsvEtEnskap samarbetar 
om information och mottagning av free movers och arbetet 
med att förbättra webbinformationen kommer att prioriteras av 
båda verksamhetsområdena. Ett fortsatt aktivt kontaktnät med 
partneruniversitet i världen är en viktig kanal för information 
om utbildningarna. Filosofiska fakulteten kommer att besluta 
om en egen kommunikationsplan där också rekrytering till 
internationella masterprogram ingår. Internationella alum-
ner kommer även i fortsättningen att vara en viktig grupp 
att använda i rekryteringsarbetet. Utbildningsvetenskap ser 
ytterligare över sitt utbud av fristående kurser för att göra det 
möjligt för både free movers och utbytesstudenter att läsa 
programkurser på grund- och avancerad nivå. 

tEkniska hÖgskOlan kommer även fortsättningsvis att skriva 
avtal med andra universitet för att rekrytera internationella 

studenter. Det påbörjade arbetet med att förbättra antagnings-
rutiner och utveckla mottagandet av masterstudenterna fort-
sätter. Inom ramen för universitetsnätverket ECIU (European 
Consortium of Innovative Universities) kommer Tekniska 
högskolan att fortsätta utvecklingen av ett gemensamt utbild-
ningsprogram (s.k. joint programme) inom bioteknikområdet 
tillsammans med lärosäten i Nederländerna, Tyskland och 
Portugal. Fakulteten förbereder också ansökningar om att 
inrätta två Erasmus Mundus-program, det ena tillsammans 
med ett franskt och ett brittiskt universitet och det andra i 
samarbete med universitet i Frankrike, Spanien och Slovakien. 
Vidare planeras ett double degree programme tillsammans 
med universitet i Frankrike och Tyskland inom det produk-
tionstekniska området.

UndEr 2009 planErar hÄlsOUnivErsitEtEt att vidareutveckla 
sin strategi för rekrytering av internationella studenter. Un-
der 2009 kommer Hälsouniversitetet också att fokusera på 
utvecklingen av servicen till free mover-studenter. Det gäller 
hela rekryteringsprocessen, från ansökan, antagning och 
registrering till mottagning och introduktion och även under 
hela vistelsen i Sverige.

mOttagning av inkOmmandE stUdEntEr. Linköpings univer-
sitet gör stora ansträngningar för att ge de internationella 
studenterna att gott mottagande – nöjda studenter kan bli 
goda ambassadörer för LiU i framtiden. I samband med antag-
ningsbeskedet får free movers ett välkomstbrev och en praktisk 
guide till studierna vid LiU och livet i Sverige med information 
om studieorterna Linköping och Norrköping. Fakulteterna har 
utvecklat rutiner för mottagning av inkommande studenter 
och erbjuder olika välkomstaktiviteter i samarbete med stu-
dentkårerna. En utmaning är att förbättra mottagningen även 
av de studenter som läser masterprogram på distans. Kursen 
Introduction to Advanced Academic Studies, 3 hp, som ges i 
Tekniska högskolans regi, erbjuds alla antagna.

2. student- och lärarutbyte

Förutom deltagande i utbytesprogram som Erasmus, Nordplus, 
Linnaeus-Palme, EU-USA (Atlantis) och EU-Australien med 
totalt ca 350 universitet har LiU bilaterala avtal med ett sextiotal 
universitet utanför Europa.

Erasmusprogrammet är det största enskilda utbytespro-
grammet på LiU.

Det finns ett starkt intresse bland studenterna för de nyligen 
inrättade Erasmusstipendierna för utbildningspraktik, i första 
hand med koppling till ekonomutbildningarna. 

Antalet utresande studenter inom Erasmusprogrammet är 
i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. Flera fakul-
teter har under året utvecklat administrativa rutiner både för 
inresande och utresande utbytesstudenter och även förbättrat 
informationen till dessa grupper. 

Noterbart är att området för utbildningsvetenskap ökat an-
talet utresande studenter tack vare tydligare organisations- och 
beslutsstruktur och satsning på information, särskilt riktad 

TAB 6.1 FREE MOVERS 2006–2008  
– SÖKANDE, ANTAGNA OCH REGISTRERADE

2006 2007 2008
 

Antal sökande 4 300 6 300 10 900
Antal antagna 1 000 1 600 1 065
Antal registrerade 342 504 555

För 2006 och 2007 har uppgifterna hämtats lokalt. För 2008 har uppgifterna hämtats från VHS. 
Det innebär att uppgifterna för 2008 om antal sökande inte är jämförbara med tidgare år.
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till lärarstudenter. Utöver utbytesprogrammen har nästan 90 
studenter inom utbildningsvetenskap deltagit i Comenius 
intensivprogram och i utlandsförlagda språkstudier. Även 
antalet inresande studenter inom området har ökat markant 
på senare år.

Mobiliteten bland lärare ökar, men det är främst  de 
korta engagemangen som ökar i antal. Vad gäller utbyten 
som omfattar en månad eller längre (se tabell 6.2) är antalet 
i stort sett oförändrat jämfört med de närmast föregående 
åren. Nya möjligheter att söka resebidrag från universitetet 
bör dock kunna påverka mobiliteten i positiv riktning. Ett 
av de upplevda hindren för lärarmobilitet är bristande admi-
nistrativt stöd. Detta har uppmärksammats och nya rutiner 
etablerats för att höja kvaliteten på lärarutbyten. Filosofiska 
fakulteten uppmuntrar lärar- och doktorandmobilitet genom 
information på webbsidor, i tryckt material och i samband 
med institutionsmöten. Området Utbildningsvetenskaps 
nämnd för internationalisering ser lärare som nyckelpersoner 
för studenternas internationella engagemang och erbjuder 
därför rese- och planeringsbidrag för lärare som önskar delta i 
lärarutbyte eller i annan internationell verksamhet. Nämnden 
har även avsatt medel för utveckling av och deltagande i inter-
nationella nätverk. Ett exempel på lärar- och studentutbyte är 
den årliga internationella vecka då studenter och lärare från 
Spanien och Holland besöker lärarprogrammet i Norrköping 
och LiU-studenter åker till Spanien eller Holland. 

Hälsouniversitetet har under året fastställt en ny internatio-
naliseringsstrategi i överensstämmelse med LiUs centrala 
strategi och en verksamhetsplan som bl.a. innefattar utveckling 
av en policy för lärarutbyte. I internationaliseringsarbetet har 
fakulteten inlett ett samarbete med studentkåren Consensus. 
En egen introduktionsvecka för inkommande utbytesstudenter 
har inrättats, bl.a. för att ge inblick i det svenska vårdsystemet 
och för att förbereda utländska studenter inför den kliniska 
praktiken, innan de kommer i kontakt med patienter. En 
uppföljning av utresande free movers har visat att samtliga 
studenter fått tillgodoräkna sig studierna utomlands inom 
ramen för sin examen.

I syfte att följa upp in- och utresande studenters upplevelser 
av utlandsstudier har LiU och Lunds universitet utvecklat 
utvärderingsverktyget STARS. I dagsläget används STARS av 
sjutton lärosäten men det är LiU och LU som svarar för driften 
av systemet. På sikt är det dock svårt för bara två lärosäten att 
bära ansvaret för systemet, som annars har goda förutsättningar 
att bli det nationella (på sikt även internationella) uppföljnings-
system som efterfrågas.

TAB 6.2 STUDENTUTBYTE OCH LÄRARUTBYTE 2005/2006–2007/2008

2005/2006 2006/2007 2007/2008
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 131 206 48 14 179 220 151 227 42 29 193 256 151 176 42 49 193 225
Doktorander 9 4 13 4 2 3 6 3 1 2 3
Postdoktorer 1 1 1 3 2 1 5
Lärare 14 8 9 1 23 9 2 2 11 5 13 7 2 5 8 7 10 12

Utbildningsvetenskap

Grundutbildningsstudenter 14 25 4 18 25 23 36 1 3 24 39
Doktorander
Postdoktorer
Lärare 1 1 

Hälsouniversitetet
Grundutbildningsstudenter 18 30 26 14 44 44 17 22 20 9 37 31 33 26 28 5 61 31
Doktorander 1 3 2 3 3 6 1 10 11 3 3
Postdoktorer 9 12 21 6 1 4 1 10
Lärare 1 2 3 1 11 3 4 11 12 1 1 12

Tekniska högskolan
Grundutbildningsstudenter 133 376 62 53 195 429 126 425 46 51 172 476 93 466 80 76 173 542
Doktorander 7 8 15 8 11 19 4 4
Postdoktorer 23 4 14 2 37 6 1 23 15 1 38
Lärare 15 3 22 8 37 11 8 11 13 10 21 21 7 9 18 13 25 22

Summa Linköpings universitet
Grundutbildningsstudenter 282 612 136 81 418 693 308 699 112 89 420 788 277 668 150 130 427 798
Doktorander 17 3 14 3 31 6 13 23 3 36 3 1 9 10
Postdoktorer 23 14 14 14 37 28 2 32 1 21 3 53
Lärare 30 11 33 9 63 20 11 24 27 16 38 40 9 26 27 20 36 46

För 2005/2006 ingår verksamhetsområdet Utbildningsvetenskap i Filosofiska fakultetens redovisning
Statistiken för doktorander, postdoktorer och lärare avser utbyten som omfattar minst en månad.
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7. Jämställdhet

Inledning
Jämställdhet är en del av området »lika villkor« och omfat-
tar såväl anställda och studenter som själva verksamheten. 
För att nå målet lika villkor arbetar LiU med jämställdhet 
och genus, etnisk och religiös mångfald, tillgänglighet för 
personer med funktionshinder, sexuellt likaberättigande 
samt med åtgärder för att motverka diskriminering och övrig 
kränkande särbehandling. Det förebyggande arbetet sker både 
centralt och på institutioner och andra enheter. Vid LiU finns 
en strategigrupp för lika villkor och fyra resursgrupper, varav 
en för jämställdhet. 

 Detta avsnitt koncentreras på att redovisa universitetets 
arbete med jämställdhet och genus.

 

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 utfallet blivit. Motsvarande uppgifter skall 
även redovisas för utbildning på forskarnivå. LiU skall också rapportera 
vilka jämställdhetsaspekter som beaktats i utbildningen.

Åtgärder för jämnare könsfördelning

Grundutbildningen (grund- och avancerad nivå) 

Några åtgärder för att få en jämnare könsfördelning presen-
teras nedan. Av tabell 7.1 framgår fördelningen kvinnor-män 
bland helårsstudenter vid LiU åren 2006–2008. Figur 7.1 
visar andelen kvinnor och män av helårsstudenter totalt 
och per verksamhetsområde vid LiU under en tioårsperiod. 
Andelen kvinnor i grundutbildningen fortsätter att öka även 
om ökningen under en tioårsperiod varit ganska blygsam. 
Fortfarande är fördelningen mellan kvinnor och män ojämn 
inom de olika verksamhetsområdena. Inom Hälsouniversitetet 
har andelen män successivt vuxit från 20 % till 26 % under 
tio år. I övrigt är det ganska små förändringar.

 FilOsOFiska FakUltEtEn. Det finns en ojämn könsfördelning 
inom många av Filosofiska fakultetens utbildningsprogram. 
Exempelvis vore det önskvärt med fler män inom socionom-
programmet och att fler kvinnliga studenter sökte sig till det 
systemvetenskapliga programmet. För vissa program varierar 

dock könsfördelningen över tiden. För bara några år sedan 
hade det systemvetenskapliga programmet näst intill en 
50/50-fördelning. Inom andra program verkar dock en sned 
könsfördelning vara av en mera långvarig art och även om 
den inte upplevs som besvärande är man uppmärksam på 
den och vissa åtgärder vidtas för att om möjligt inte öka den 
ytterligare. När det gäller socionomprogrammet, t.ex., ska i 
det studentrekryterande informationsmaterialet alltid män 
finnas med på bilder och, så långt det är möjligt, ska manliga 
studenter på programmet medverka vid besök på gymnasie-
skolor i samband med rekryterings/informationskampanjer. 
Ambitionen är också att i möjligaste mån se till att manliga 
lärare deltar i undervisningen.

tEkniska hÖgskOlan. Andelen kvinnor på civil- och ingenjörs-
utbildningarna är fortfarande låg. År 2008 var den 22 % på 
civilingenjörsutbildningen och 21 % på högskoleingenjörs-
utbildningen. På de matematisk-naturvetenskapliga utbild-
ningarna var motsvarande andel 45 %.

Tekniska högskolan har därför under 2008 fortsatt sitt 
långsiktiga arbete för att främja rekrytering av kvinnliga 
studenter. Inom projektet Quintek tog högskolan emot 85 
kvinnliga gymnasieelever i årskurs 2 och 3 för att under tre 
dagar låta dem följa och umgås med kvinnliga förebilder 

Hälsouniversitetet
Filosofiska fakulteten

Utbildningsvetenskap
Tekniska högskolan
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Fig 7.1: Andel kvinnor och män av antalet helårsstudenter, totalt 
och per verksamhetsområde 1999–2008.
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inom de naturvetenskapliga ämnena, studenter såväl som 
ingenjörer och forskare.

Genom att på ett tidigt stadium och återkommande sti-
mulera intresset för teknik och naturvetenskap bland elever 
av bägge könen hoppas Tekniska högskolan på sikt kunna 
medverka till minskningen av snedrekryteringen till teknisk 
och naturvetenskaplig utbildning. Därför ges sedan några 
år elever från årskurs 5 till och med gymnasiet möjlighet att 
delta i olika aktiviteter, exempelvis uppfinnartävlingar och 
campuskvällar. 

Varje år bjuder Tekniska högskolan in elever på lokala 
gymnasieskolor till en populärvetenskaplig dag då de får lyssna 
till föreläsningar och se demonstrationer av olika tekniska 
och naturvetenskapliga experiment. Eftersom det tidigare 
visat sig att demonstrationerna huvudsakligen attraherat de 
manliga eleverna prövades under 2008 ett nytt grepp med 
psykologiska och matematiska spel. Utvärderingen visar att 
dessa speldemonstrationer varit populära bland de kvinnliga 
eleverna – över hälften av besökarna var kvinnor. 

hÄlsOUnivErsitEtEt. Andelen kvinnor dominerar på alla utbild-
ningsprogram utom på läkarprogrammet som 2008 hade en 
jämn könsfördelning med 52 % registrerade män och 48 % 
kvinnor. På sjukgymnastprogrammet var 75 % kvinnor och 
på arbetsterapeut- och sjuksköterskeprogrammen var det ca 
90 % kvinnor av antalet registrerade. I alla rekryteringssam-
manhang är ambitionen att presentera utbildningsprogram-
men på ett sätt som intresserar såväl män som kvinnor. Tryckt 
informationsmaterial ska 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.

UtBildningsvEtEnskap. Hösten 2008 var andelen män på lärar-
utbildningen 26 %, ungefär samma andel som föregående år. 
Andelen män bland de antagna till ingångarna matematik och 
naturvetenskap är relativt stor, men minskade under 2008.

Under våren 2008 slutfördes jämställdhetsprojektet »Är 
det valfritt?« Projektet hade som mål att ge grundläggande 
kunskaper till personal på en gymnasieskola om genus och 

jämställdhet relaterade till elevernas utbildnings- och yrkes-
val. En DVD med texthäfte har tagits fram för att underlätta 
spridning och inspirera andra skolor.

Forskarutbildningen (Utbildning på forskarnivå)

Fördelningen mellan kvinnor och män bland aktiva forskar-
studerande har varit oförändrad sedan 2007: 47 % kvinnor och 
53 % män. 2006 var andelen kvinnor 45 % och andelen män 
55 %. Inom humanistisk-samhällsvetenskapligt och medicinskt 
vetenskapsområde dominerar kvinnorna (61 % respektive 
60 %), medan motsvarande siffra inom tekniskt vetenskaps-
område är 29 % kvinnor. Se tabell 7.2 och fig. 7.2.

När det gäller nyantagna till forskarutbildning är för-
delningen också 47 % kvinnor och 53 % män, vilket är en 
minskning av andelen kvinnor i förhållande till 2007 (50 % 
kvinnor, 50 % män) och 2006 (48 % kvinnor, 52 % män). 
Största andelen kvinnor fanns år 2008 inom humanistisk-
samhällsvetenskapligt vetenskapsområde. Motsvarande 
andel inom medicinskt vetenskapsområde var 47 % och inom 
tekniskt vetenskapsområde 35 %.

hUmanistisk-samhÄllsvEtEnskapligt vEtEnskapsOmrådE. 

Fördelningen män–kvinnor bland de forskarstuderande vid 
Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap ligger nära de 
fastställda rekryteringsmålen (40/60) och därför har hittills 
inga särskilda åtgärder bedömts vara nödvändiga. 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. 

mEdicinskt vEtEnskapsOmrådE. Av de nyantagna år 2008 var 
andelen kvinnor 47 % och andelen män 53 %, vilket är en 
positiv utveckling mot en jämnare könsfördelning i förhål-
lande till 2007 års siffror då andelen kvinnor var 64 % och 
andelen män 36 %. 

Andelen kvinnor respektive män bland aktiva forskarstude-
rande är 60 % kvinnor och 40 % män. Det är en nedgång av 
andelen kvinnor i förhållande till 2007 (62 % kvinnor) och på 
samma nivå som 2006 (60 % kvinnor). Fördelningen varierar 

TAB 7.1 ANDEL KVINNOR OCH MÄN AV ANTALET HELÅRSSTUDENTER INOM GRUNDUTBILDNINGEN 2006–2008

2006 2007 2008
Kv % Män % Totalt Kv % Män % Totalt Kv % Män % Totalt

 

Filosofiska fakulteten 60 40 6 206 61 39 6 073 62 38 6 038
Utbildningsvetenskap 72 28 2 731 73 27 2 635 74 26 2 603
Hälsouniversitetet 76 24 2 383 74 26 2 384 74 26 2 396

varav Läkarutbildning 56 44 704 53 47 708 52 48 719
Vårdutbildning1 85 15 1 178 84 16 1 246 84 16 1 213

Tekniska högskolan 25 75 6 102 25 75 5 984 26 74 6 094
varav Civilingenjörsutbildning 22 78 3 856 22 78 3 578 22 78 3 533

Högskoleingenjörsutbildning 14 86 537 19 81 503 21 79 519
Matematisk-naturvetenskaplig utb. 43 57 540 44 56 512 45 55 462

LiU totalt2 52 48 17 421 52 48 17 077 53 47 17 131

1. Avser sjuksköterskeutbildning, sjukgymnastutbildning och arbetsterapeututbildning
2. Inklusive utbildning med särskild statlig finansiering, men exklusive uppdragsutbildning
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mellan olika ämnen med en dominans av män inom kirurgi 
och en dominans av kvinnor inom omvårdnad.

Inom forskarskolorna har man aktivt vid rekryteringen av 
forskarstuderande strävat efter en jämnare könsfördelning. 
Erfarenheterna visar att forskarskolornas formella antagnings-
system motverkar snedfördelning avseende genus samt social 
och etnisk bakgrund.

tEkniskt vEtEnskapsOmrådE. Vid Tekniska högskolan var an-
delen kvinnor bland nyantagna forskarstuderande 35 % under 
2008, samma andel som de två föregående åren (34 % 2007 
respektive 35 % 2006) och väsentligt högre än 2005 (27 %). 
Andelen kvinnor bland de forskarstuderande har ökat stadigt 
under en lång period och ligger i allmänhet något över andelen 
kvinnor som examineras från civilingenjörsutbildningen, den 
grupp varifrån de flesta forskarstuderande rekryteras. Under 
2008, liksom 2007, var andelen kvinnor bland de aktiva 
forskarstuderande 29 %.

Förebilder är viktiga, och därför verkar fakulteten för att 
uppmuntra fler kvinnor att ansöka om docentur. På samma sätt 
som 2007 har fakulteten under 2008 avsatt forskningsanslag 
om 300 tkr per år som delas ut till var och en av de kvinnor 
som under året antagits som oavlönad docent vid Tekniska 
högskolan. Anslaget betalas ut under tre år och syftar till att 
dessa kvinnor på sikt ska uppnå professorskompetens. Under 
2007 beslutades om två sådana anslag, under 2008 sex stycken. 
Andelen kvinnor som genomfört den behörighetsgivande 
pedagogiska utbildningen i forskarhandledning har varit hög 
under såväl 2007 som 2008, omkring en tredjedel.

Det faktum att alltfler kvinnor ansöker om att bli oavlönad 
docent och att de kvinnliga forskarstuderande blir fler tyder på 
att andelen kvinnor bland professorer, docenter och lektorer/
forskarassistenter kommer att öka framöver.

Verksamheten i det nätverk för kvinnliga forskarstuderande 
som startade 2005 har även de följande åren stöttats ekonomiskt 
av fakulteten. Nätverket har flera syften: möten med kvinnliga 
kollegor, seminarier, kontakt över institutionsgränser och att 
ge kvinnliga forskarstuderande ökad synlighet som grupp.

Jämställdhetsaspekter i utbildningen
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. Exempelvis anordnades vid 
LiU under hösten en nationell konferens om genusintegrering 
i högskolan »Att lyfta genus och jämställdhet«. Konferensen 
samlade ett hundratal deltagare, både anställda och studenter, 
från 23 lärosäten. Flera universitet redogjorde för sitt prak-
tiska arbete, t.ex. med genuscertifiering, genuscoaching och 
studentmedverkan i jämställdhetsarbetet. Genuslektorernas 
arbete fick också stor uppmärksamhet vid 10th International 
Interdisciplinary Congress on Women i Madrid i juli.

Här följer ett axplock från genuslektorernas verksamhet 
under 2008:

FilOsOFiska FakUltEtEn. Utbildningsdagar planeras tillsam-
mans med programmen för kognitionsvetenskap, informatik, 
nationalekonomi, statsvetenskap och psykologi. Verksamheten 
har presenterats för studentkårens utbildningsbevakare, för 
nya doktorander och i samband med utbildning för forskar-
handledare. 

Vid Filosofiska fakulteten betonas vikten av ett medvetet 
genusperspektiv även inom forskarutbildningen genom att 
genuslektorn medverkar vid introduktionsdagar för nya dok-
torander liksom i handledarutbildningen.

hÄlsOUnivErsitEtEt. Till följd av en ökad efterfrågan från 
utbildningsprogrammen har fakultetens två genuslektorer 
hållit ett stort antal föreläsningar i ämnet genus. Två viktiga 
områden som genuslektorerna arbetat vidare med är progress 
(progress=test som ges upprepade gånger under utbildningen 
för att bedöma i vilken utsträckning studenten uppnått uppsatta 
mål) och examinationsfrågor. Arbetet med att bygga in ämnet 
genus i kursplanerna på arbetsterapiutbildningen är på väg att 

TAB 7.2 ANDEL KVINNOR OCH MÄN AV AKTIVA OCH NYANTAGNA FORSKARSTUDERANDE 2006–2008

Vetenskapsområde
2006 2007 2008

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

Aktiva forskarstuderande
Humanistisk-samhällsvetenskapligt 60 40 337 58 42 315 61 39 299
Medicinskt 60 40 414 62 38 450 60 40 425
Tekniskt 27 73 583 29 71 557 29 71 540
LiU totalt 45 55 1 334 47 53 1 322 47 53 1 264

Nyantagna forskarstuderande
Humanistisk-samhällsvetenskapligt 62 38 26 53 47 38 73 27 45
Medicinskt 59 41 46 64 36 87 47 53 36
Tekniskt 35 65 71 34 66 85 35 65 97
LiU totalt 48 52 143 50 50 210 47 53 178

Med nyantagna forskarstuderande avses summan av antagna till licentiat- respektive doktorsexamen
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slutföras och tanken är att liknande »genusprogram« ska kunna 
införas på HUs samliga utbildningar. Examinationsbanken 
har fyllts på med bl.a. examinationsfrågor kring genus på 
läkarprogrammets elfte termin. Lärare erbjuds att skriva om 
genus i sina respektive ämnen, och inkomna bidrag ska resul-
tera i en kommande antologi. Genuslektorerna medverkade 
under året i ett seminarium i riksdagen om genusforskningens 
betydelse inom medicinen. 

UtBildningsvEtEnskap. Utbildning har anordnats bl.a. för 
studentkårens utbildningsbevakare och inriktningsansvariga 
på lärarprogrammen. Informationsmaterial om genuslektorns 
verksamhet har tagits fram och nätverksbyggande pågår inom 
och utanför Linköpings universitet. 

tEkniska hÖgskOlan. Exempel på aktiviteter: Information till 
nyantagna masterstudenter bl.a. i form av en föreläsning om 
genusfrågor med titeln Treatment: gender, experience, and re-
sponsibility. En informationsfolder Alla ska känna sig välkomna 
har delats ut till all undervisningspersonal vid LiTH. I sam-
arbete med studentkåren har också utbildning anordnats för 
lärare och kursassistenter och ett utbildningsmaterial kring 
genus och grundutbildning utvecklats i studentsamarbete.

Tekniska högskolan verkar även för att öka genusmedve-
tenheten hos de studenter som anställs som klassföreståndare 
och studentvägledare. Detta görs genom föreläsningar och 
case studies som även syftar till att öka klassföreståndarnas 
medvetande om sina egna fördomar och möjlighet till att 
motverka dem. 

2. personalen
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 åttaårsperiod. 

Åtgärder för att få en jämnare könsfördelning 
vid rekrytering och befordran av lärare

Uppdrag: Andelen kvinnor av de professorer som anställs under 
fyraårsperioden 2005-2008 skall vara minst 27 procent. I målet 
inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte 
adjungerade professorer. Antalet nyanställda professorer, varav 
antalet och andelen kvinnor och män, skall redovisas. Uppgifterna 
skall redovisas för vart och ett av åren i perioden 2005-2008, för-
delade per vetenskapsområde.

LiU uppfyllde till fullo rekryteringsmålen för andelen kvinnor 
bland nyrekryterade professorer under perioden 1998–2000 
(mål: 17 procent, utfall: 20 procent). Universitetet uppfyllde inte 
rekryteringsmålet under perioden 2001–2004 (mål: 26 %, ut-
fall 19 %). Inte heller för perioden 2005–2008 har universitetet 
nått sitt rekryteringsmål (mål: 27 procent, utfall 21 procent). 
För perioden 2005–2008 rekryterade och befordrade LiU 78 
professorer, 16 kvinnor och 62 män. Se tabell 7.3.

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

Trots ansträngningar har universitetet under 2008 endast 
rekryterat och befordrat män (15 personer) till anställning 
som professor. 

 Antalet rekryterade och befordrade professorer per veten-
skapsområde under 2005–2008 framgår av tabell 7.4. Under 
den nioårsperiod som det har varit möjligt att via befordran få 
anställning som professor respektive universitetslektor har 142 
universitetslektorer befordrats till professor (30 kvinnor och 112 
män) och 141 universitetsadjunkter befordrats till universitets-
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Fig 7.2: Andel kvinnor och män av antalet aktiva forskarstuderande 
totalt och per verksamhetsområde 1999–2008.
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Fig 7.3: Andel kvinnor och män av antal anställda, inom kärnkom-
petens och stödkompetens och totalt 2000–2008.
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lektor (70 kvinnor och 71 män). En bidragande förklaring till 
den ojämna könsfördelningen bland befordrade professorer 
är att andelen män bland universitetslektorerna var betydligt 
större än andelen kvinnor, främst vid Tekniska högskolan.

 

Uppdrag: Universitetet skall för perioden 2005-2008 fastställa mål 
för andelen personer av underrepresenterat kön bland nyrekryterade 
lärare inom samtliga lärarkategorier och redovisa dessa mål i årsre-
dovisningen för 2008. Utfallet (för samtliga lärarkategorier) för vart 
och ett av åren i perioden 2005-2008 skall redovisas. Uppgifterna 
skall kommenteras för respektive år. Universitetet skall även redogöra 
för vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att målen skall 
uppnås. Uppgifterna skall fördelas per vetenskapsområde.

Lokala rekryteringsmål för 2005–2008 för universitetslektorer 
och forskarassistenter finns angivna i tabell 7.5, där utfallen 
också redovisas. 

Under vart och ett av åren 2005, 2006, 2007 och 2008 
har humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde 
uppfyllt sina respektive mål med undantag för 2007 då målet 
för anställningar som universitetslektor inte uppfylldes. 

Det medicinska vetenskapsområdet har uppfyllt sina mål 

för universitetslektorer och forskarassistenter under hela 
perioden 2005–2008. 

Inom tekniskt vetenskapsområde däremot har inte något 
av målen uppfyllts under perioden 2005–2008, vare sig för 
forskarassistentanställningar eller anställningar som univer-
sitetslektor. En bidragande förklaring är bristen på kvinnliga 
sökande till dessa tjänster inom området. Detta är ett struk-
turellt problem i landet.

Rekrytering av dekaner, prefekter och 
studierektorer

Uppdrag: Universitetet skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits 
för att få en jämnare könsfördelning vid rekrytering av dekaner och 
prefekter, studierektorer eller motsvarande. Även utfallet under 
2008 skall redovisas. Även andelen kvinnor bland akademiska 
ledare såsom prefekter och dekaner skall redovisas.

Inom ledningskompetens är andelen kvinnor 44 procent och 
andelen män 56 procent. Av universitetets fyra dekaner var 
under 2008 en kvinna och bland de 7 prodekanerna var tre 
kvinnor. Av de 14 prefekterna var sex kvinnor. Av de 26 pro-

TAB 7.3 NATIONELLT MÅL FÖR ANDEL KVINNOR AV NYREKRYTERADE PROFESSORER

Antal rekryterade och befordrade professorer Andel kvinnor
 1998–2000 2001–2004 2005 2006 2007 2008 1998–2000 2001–2004 2005–2008
Kv Män Kv Män Kv Män Kv Män Kv Män Kv Män Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall

 

19 75 21 89 6 20 5 11 5 16 0 15 17% 20% 26% 19% 27% 21%

TAB 7.4 REKRYTERADE OCH BEFORDRADE PROFESSORER PER VETENSKAPSOMRÅDE 2005–2008

2005 2006 2007 2008
Vetenskapsområde 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
Medicinskt 3 4 7 2 6 8 1 3 4 0 2 2
Tekniskt 2 8 10 1 3 4 3 10 13 0 9 9
Totalt LiU 6 20 26 5 11 16 5 16 21 0 15 15

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

Hum-sam Medicinskt1 Tekniskt LiU totalt

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% 50% 1 7 13% 30% 24 18 57%
Forskarassistenter 3 2 60% 40% 3 2 60% 50% 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%

1. Observera att en justering gjorts i målen för Medicinskt vetenskapsområde inför 2006–2008
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prefekterna var 11 kvinnor (40 %) och bland studierektorerna 
var 34 % kvinnor. 

De senaste årens satsningar på ledarutveckling för kvinnliga 
akademiker fortsatte även under 2008, som en fortsättning 
på det nationella chefsutvecklingsprogrammet IDAS. För att 
hålla dessa frågor aktuella deltar chefer vid LiU på SUHFs 
ledarskapsseminarium med fokus på kvinnliga akademiska 
ledare. Dessutom har LiU planerat start av »Karriär i kubik – 
Kvalitet, Kompetens och Karriär (K3)«, ett koncept med målet 
att skapa en jämn könsfördelning bland LiUs professorer och 
på chefs- och ledarpositioner. 

3. kort- och långsiktiga resultat av 
jämställdhetsarbetet

Uppdrag: Universitetet skall i årsredovisningen för 2008 redovisa 
vilka kort- och långsiktiga resultat som jämställdhetsarbetet har 
lett till.

Ett kvitto på att Linköpings universitet har ett gott renommé 
inom jämställdhetsområdet är det ökande antalet förfrågningar 
från andra lärosäten om att få ta del av LiUs sätt att organisera 
arbetet kring jämställdhet och mångfald. Under 2008 fick LiU 
besök bl.a. av representanter från Oslo universitet, Högskolan 
i Skövde och Örebro universitet. 

 Arbetet med lika villkor har sedan det påbörjades 2006 
bidragit till ökad medvetenhet och delaktighet gällande 
insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald samt 
jämn könsfördelning på samtliga organisatoriska nivåer inom 
universitetet. 

I de tre enkätundersökningar som LiU under året genomfört 
bland anställda, doktorander respektive studenter (se vidare 
avsnitten Grundutbildning, Forskarutbildning och Personal) 
ingick frågor kring diskriminering, bl.a. på grund av kön. 

Det är en större andel bland kvinnorna än bland männen 
som anger att de har upplevt sig diskriminerade på grund 
av kön. Det gäller alla tre grupperna och störst är andelen i 
anställda-gruppen (kvinnor 21%, män 3%), främst vid lönesätt-
ning. Därnäst följer doktorandgruppen (kvinnor 20 %, män 
3 %) och minst är andelen bland studenterna (kvinnor 8 %, 
män 3 %). Något större förändring har inte skett i gruppen 
anställda jämfört med tidigare undersökningar (NMI 2006 
och 2004). För de övriga grupperna kan ingen jämförelse 
göras med tidigare år eftersom studentenkäten genomfördes 
för första gången 2008 och motsvarande frågor inte har ställts 
i tidigare doktorandenkäter. 

Att medvetandegöra både anställda och studenter om hur 
kön/genus inverkar på individ-, organisations- och samhällsnivå 
är en stor utmaning och kräver ett fortsatt långsiktigt arbete. En 
rad seminarier och andra informationsinsatser genomfördes 
därför under året, bl.a. kring följande ämnen: 

Jämställd karriär inom akademin – om olika former av •	
dold diskriminering av kvinnor som vill göra vetenskaplig 
karriär,
 Jämställda löner – bl.a. med koppling till arbetsvärde-•	
ring,

 Jämställdhet och mångfald (inslag i utbildningen för bl.a. •	
mellanchefer),
40 år med feminismen – berättelser, debatt och musik,•	
Hedersrelaterat förtryck, våld, och mord. •	

En enkät har gått ut till studenter med frågor kring studier 
och föräldraskap för att få underlag till förbättringar för 
studenter med föräldraansvar. Resultatet beräknas bli klart 
i början av 2009. 

För att uppmuntra studenter till ökat jämställdhetsarbete 
har liksom tidigare år ett jämställdhetspris delats ut samt tre 
bidrag till studenter som kommit med förbättringsförslag 
vad gäller integrering av genusperspektivet i utbildningen. 
Bidragen gäller metodkurser, problematisering av genus-
aspekter i sjuksköterskeutbildningen respektive »Best practice« 
i grundutbildningen. 
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8. Personal

1. universitetets anställda i siffror
I december 2008 hade LiU 3 467 anställda, vilket omräknat 
motsvarar 3 171 heltidsekvivalenter, vilket är i stort sett lika 
många som under 2007 (3 454 anställda respektive 3 199 
heltidsekvivalenter). Antalet anställda har successivt minskat 
sedan 2004, efter drygt tre decennier av expansion. År 2004 
minskade personalen med 79 personer, år 2005 med 58 perso-
ner, år 2006 med 20 personer och år 2007 med 29 personer. 
Under 2008 ökade dock personalen något, med 13 personer.

Av de 3 467 personerna hade 2 030 en tillsvidareanställ-
ning (1 085 kvinnor och 945 män) och 1 437 personer hade en 
tidsbegränsad anställning (660 kvinnor och 777 män). I grup-
pen med tidsbegränsad anställning dominerar doktorander, 
postdoktorer och forskarassistenter. 

Kategorin kärnkompetens (lärare, gästlärare, annan under-
visande och forskande personal) har minskat med 13 heltidsek-
vivalenter sedan 2007. Antalet doktorander fortsätter att minska 
(-35 heltidsekvivalenter) liksom antalet universitetsadjunkter 
(-17 heltidsekvivalenter) medan antalet universitetslektorer 
har ökat något (+12 heltidsekvivalenter). Även antalet post-
doktorer fortsätter att öka (+24 heltidsekvivalenter). Kategorin 

stödkompetens (administrativ personal, teknisk personal, 
bibliotekspersonal och övriga) har totalt sett minskat något 
(-15 heltidsekvivalenter). Den största minskningen har skett 
inom kategorin övriga (-42 heltidsekvivalenter). 

Förutom löner till tillsvidareanställda och tidsbegränsat 
anställda betalade LiU under 2008 ut 32,7 mkr som arvoden 
till tillfälligt anställda och som timarvoden. (För 2007 var 
motsvarande belopp 27,3 mkr.)

Fördelning på kategori och 
verksamhetsområde

Universitetets personal utgörs till 62 % av kärnkompetens och 
till 38 % av stödkompetens. Ledningskompetens (personal 
med formellt personalansvar med uppgift att planera och leda 
universitetets verksamhet på olika nivåer, oberoende av om 
ledningsuppgifterna avser kärn- eller stödkompetens) utgör 
3 procent. Under 2008 har en omklassificering gjorts även av 
ledningskompetensen, vilket fått till följd att färre befattningar 
än tidigare klassats som ledningskompetens. Se tabell 8.1.

TAB 8.1 TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA 2006–2008 (heltidsekvivalenter)

2006 2007 2008
Kv Män Totalt Kv Män Totalt Kv Män Totalt

 

KÄRNKOMPETENS
Lärare
Professor, adj professor 51 258 309 53 260 313 53 262 315
Universitetslektor, adj universitetslektor 192 318 510 191 313 504 211 305 516
Universitetsadjunkt, adj universitetsadjunkt 171 148 319 166 145 311 157 137 294
Forskarassistent 38 63 101 53 70 123 53 71 124
Gästlärare 19 27 46 17 25 42 22 21 42

Annan undervisande och forskande personal
Postdoktorer 22 20 42 33 31 64 36 52 88
Anställd som doktorand/assistent med utbildningsbidrag 312 354 666 290 330 620 289 296 585
Summa kärnkompetens 805 1 188 1 993 803 1 174 1 977 820 1 144 1 964

STÖDKOMPETENS
Teknisk och administrativ personal
Administrativ personal 532 101 633 540 112 652 559 122 681
Bibliotekspersonal 70 23 93 67 22 89 63 22 85
Teknisk personal 168 249 417 156 234 390 166 226 392
Övriga1 49 41 90 42 49 91 21 28 49
Summa stödkompetens 819 414 1 233 805 417 1 222 809 398  1 207

TOTALT LiU 1 624 1 602 3 226 1 608 1 591 3 199 1 629 1 542 3 171
Varav ledningskompetens2 54 79 133 51 72 123 46 58 104

1. Under 2008 har ett antal befattningar omklassificerats. Därför har t.ex. gruppen Övriga minskat medan gruppen Administrativ personal ökats
2. Omklassificeringen i personalsystemet har medfört att färre befattningar från och med 2008 klassas som Ledningskompetens
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Fördelning på kön och ålder 
Av totala antalet helårsanställningar är 51 procent kvinnor och 
49 procent män. I kategorin kärnkompetens är 42 procent 
kvinnor och 58 procent män. Bland professorerna är andelen 
kvinnor 17 procent, en ökning med 3 procentenheter i förhål-
lande till 2003. I kategorin stödkompetens är 67 procent 
kvinnor och 33 procent män. Inom ledningskompetens är 44 
procent kvinnor och 56 procent män (se tabell 8.1).

Drygt hälften av LiUs anställda är 44 år och yngre (se tabell 
8.2). Gruppen 55 år eller äldre utgör 26 procent. Kategorin 
34 år och yngre utgörs huvudsakligen av doktorander, inkl. 
assistenter med utbildningsbidrag, medan ålderskategorin 55 
år och äldre huvudsakligen utgörs av lärare.

Medelåldern för universitetets personal är 45 år. Medelål-
dern för kärnkompetens är 43 år (43 år för kvinnor och 44 år 
för män), för stödkompetens 46 år (47 år för kvinnor och 44 
år för män) och för ledningskompetens 55 år (55 år för kvinnor 
och 55 år för män).

Utbildningsbakgrund 
Personalens utbildningsbakgrund fördelar sig på följande sätt: 
doktorsexamen 35 procent, licentiatexamen 4 procent, akade-
misk grundexamen (2–6 år) 41 procent, annan eftergymnasial 
examen (inkl folkhögskola) 2 procent, gymnasieexamen 15 
procent och grundskole-/realexamen 3 procent. 

Personalomsättning 
Under året har 575 personer (en minskning med 35 personer 
jämfört med 2007) slutat sin anställning vid LiU. Av dessa 
slutade 325 på grund av att deras tidsbegränsade anställning 
upphörde. 64 personer lämnade universitetet för en privat 
anställning. 17 personer lämnade LiU för en anställning vid 
annat universitet eller högskola och 21 personer för en annan 
statlig anställning. 63 personer slutade på grund av ålderspen-
sion och övriga 85 slutade av andra skäl.

Arbetet för lika villkor – åtgärder för att främja 
jämställdhet och mångfald 

Under paraplybegreppet Lika villkor arbetar LiU förebyggande 
och strategiskt med jämställdhet och genus, etnisk och religiös 
mångfald, tillgänglighet och delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning samt sexuellt likaberättigande. Arbe-
tet gäller även övrig kränkande särbehandling. Lika villkor 
utgör en del av universitetets systematiska arbetsmiljö- och 
kvalitetsarbete. 

LiU har kommit en bit på vägen med att verksamhetsin-
tegrera lika villkor och har fått positiv uppmärksamhet natio-
nellt och internationellt gällande organisationen för arbetet. 
Institutioner och enheter har fortsatt att upprätta årliga lokala 
handlingsplaner för lika villkor. Stöddokument för det lokala 
arbetet finns på www.liu.se/likavillkor/stod.

2008 års Nöjd Medarbetarenkät (NMI) visade bland 
annat att totalt sett 9 % har upplevt sig diskriminerade vid 
lönesättning på grund av kön, 6 % på grund av ålder. 4 % 
har upplevt sig diskriminerade eller trakasserade i den sociala 
arbetsmiljön på grund av kön och 4 % på grund av ålder. Uni-
versitetets arbete med jämställdhet finns redovisat särskilt i 
kapitlet Jämställdhet. 

Under 2008 avslutades det regionala utvecklingsprojektet 
för ökad etnisk mångfald i statlig förvaltning (samordnat av 
Verva och Länsstyrelsen i Östergötland). Arbetet fortsätter, 
men nu inom ett nytt nätverk för regionala aktörer. 

Försöksverksamhet med metoden avidentifierade ansök-
ningshandlingar bedrevs vid LiU och sex andra myndigheter 
under 2007. Statskontorets utvärdering av försöksverksamhe-
ten kom under 2008 och visade att metoden behöver utvecklas 
ytterligare samt att det behövs mer underlag för att kunna 
dra entydiga slutsatser om dess effekt. Vid LiU har dock flera 
institutioner och enheter fortsatt att arbeta med standardi-
serade ansökningsformulär för rekrytering av teknisk och 
administrativ personal.

Under 2008 har ett partssammansatt arbete bedrivits 
avseende befattningsstruktur. Samtliga befattningar vid LiU 
har arbetsvärderats med syftet att betala lika lön för lika eller 
likvärdigt arbete. LiU bedriver även ett utvecklingsarbete när 
det gäller lönekriterier med syftet att det ska vara tydligt för 
LiUs medarbetare på vilka grunder lönesättningen sker.

 LiU har fortsatt att tillhandahålla praktikplatser för unga 
vuxna med funktionsnedsättning med syfte att öka förutsätt-
ningar för dem att etableras på arbetsmarknaden. 

Ett urval av LiU:s insatser för sexuellt likaberättigande be-
skrevs (tillsammans med andra organisationers och företags 
insatser) i rapporten »På väg mot ett öppnare arbetsliv« (Fritt 
Fram). En bussresa till Pridefestivalen anordnades för anställda 
och studenter vid LiU. Resan fick stor uppmärksamhet i re-
gionala massmedier samt nättidningar. 

Under 2008 besökte Strategigruppen för lika villkor alla 
institutioner och enheter i syfte att diskutera framgångar och 
utmaningar för det lokala arbetet med lika villkor. Under 2008 
delades ett lika villkorspris ut till Institutionen för beteende-
vetenskap och lärande för deras väl strukturerade arbete med 
lika villkor. Arbetet för att ytterligare integrera lika villkor i 
LiUs verksamhet fortsätter. 

TAB 8.2 PERSONALENS FÖRDELNING PÅ ÅLDERSGRUPPER 2008 
(antal anställningar)

–24 25–34 35–44 45–54 55– Totalt
 

Kärnkompetens
Lärare 3 157 374 405 533 1 472
Annan undervisande och 48 543 102 27 3 723
forskande personal
Summa kärnkompetens 51 700 476 432 536 2 195
 

Stödkompetens
Administrativ personal 24 124 226 197 243 814
(inkl. bibliotekspersonal)
Teknisk personal 27 96 93 94 113 423
Övrig personal 23 14 21 13 12 83
Summa stödkompetens 74 234 340 304 368 1 320

Totalt LiU 125 934 816 736 904 3 515
Nettoantalet individer är 3 467
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Lika villkor har ingått i bland annat chefsutbildning, utbild-
ning för studentkårstyrelser, internationella masterstudenter, 
introduktionsutbildning för nya anställda och fadderutbildning. 
Verksamhetsintegrering av lika villkor, Rätt och vis rekryte-
ring, kompetensutveckling för lokala ombud för lika villkor är 
exempel på andra utbildningar som erbjudits. Under 2008 har 
genomförda utbildningsinsatser nått ca 400 anställda, knappt 1 
000 studenter och över 300 personer från andra organisationer 
och företag.  För fullständig uppföljning se http://www.liu.se/
likavillkor/policy 

2. kompetensförsörjning 
Uppdrag: Universitetet skall i årsredovisningen för 2008 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 2008 i enlighet 
med LiUs kompetensförsörjningsplan som presenterades i 
årsredovisningen för 2005. 

Attrahera kompetens
Mål 2006–2008: LiU ska attrahera personer med för verk-
samheten relevant kompetens i konkurrens med andra 
universitet/högskolor och näringslivet. Universitetet ska 
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 rekry-
tera och i vissa fall företa extraordinära satsningar. Exempel 
på konkurrensfördelar för LiU är det omfattande mång- och 
tvärvetenskapliga samarbetet inom forskning och utbildning. 
LiU ska satsa särskilda resurser på att underlätta för dem som 
erhåller strategiska akademiska anställningar att etablera sig 
socialt i Linköping med omnejd. 

Rekrytera kompetens
Mål 2005–2012: Universitetets framtid är beroende av förmå-
gan att rekrytera personer till ledande anställningar som lärare/
forskare. Innehavarna 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 2005–2012 ska 
ge LiU förutsättningar

att vara en nationellt och internationellt attraktiv och kon-•	
kurrenskraftig arbetsgivare
att rekrytera professorer och universitetslektorer som •	
bedriver excellent forskning
att rekrytera professorer och universitetslektorer som •	
stärker och utvecklar internationellt slagkraftiga forsk-
ningsmiljöer
att uppnå en stabil forskningsfinansiering•	
att rekrytera professorer och universitetslektorer som •	
erbjuder utbildning i internationell toppklass.

Rekryteringsprocessen ska:
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 
fattar beslut i processens olika led. Processen ska utvärderas 
årligen med hjälp av nyckeltal. 

Utvärderingen år 2008 visar att ledtiderna genomgående 
förkortats. Målen för 2008, 40 veckors handläggningstid 
för anställning som professor, 35 veckor för anställning som 
universitetslektor och 20 veckor för anställning som forskar-
assistent, har nästan uppnåtts. Det återstår en del arbete på 
olika nivåer i organisationen för att nå målen.

För att stärka rekryteringsprocessen avseende tillsättning 
av professurer arbetar LiU sedan årsskiftet 2007/2008 med 
sökkommittéer. Sökkommitteérnas 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 2008 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. 

Åldersstruktur
Under de närmaste åren ska en stor del av lärarna vid Linkö-
pings universitet ersättas på grund av pensionsavgångar. 40 
procent av professorerna och 24 procent av universitetslekto-
rerna går i pension fram till 2012. Eftersom andra universitet 
samtidigt står inför omfattande pensionsavgångar kommer 
konkurrensen om såväl internationellt framstående forskare 
som personer som står i början av sin forskarkarriär att vara 
hård. 

De ekonomiska resurser som genereras i samband med 
generationsskiftet och genom aktivt omprioriteringsarbete ska 
leda till att antalet anställningar som professor minskar och 
att antalet meriteringsanställningar ökar. Följande strategiska 
satsningar genomförs under perioden 2005–2012 under förut-
sättning att det ekonomiska läget vid LiU medger detta:

de professorer som rekryteras ska ha en stark forsknings-•	
verksamhet och extern finansiering samt erbjudas attraktiva 
»startpaket«
nyanställda universitetslektorer ska kunna bedriva forsk-•	
ning inom ramen för sin anställning
»LiU-forskarassistent«-anställningar ska ledigförklaras •	
varje år 2006–2012. Innehavarna erhåller ett startbidrag 
och ingår i ett nätverk.

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

LiU ska framför allt utveckla en stark och målmedveten kar-
riärplanering för lärare/forskare som är i början av sin karriär. 
Det rör doktorander i slutfasen av sina studier och disputerade 
med tidsbegränsade anställningar som t.ex. forskarassistent. 
För etablerade lärare/forskare ska karriärplanering ske i sam-
band med det årliga medarbetarsamtalet. 

Behålla kompetens
Universitetets mål är nöjda medarbetare. Under 2008 genom-
fördes för tredje gången en Nöjd medarbetarenkät. Svarsfrek-
vensen var 76 procent. Av resultatet framgår att medarbetarna 
är något mer nöjda idag än vid förra mätningen (2006), en 
förbättring av medarbetarindex från 64 procent till 65 procent. 
(Medarbetarindex är ett genomsnitt av andelen nöjda, d.v.s. de 
som svarat 4 eller 5 på en femgradig instämmandeskala inom 
de centrala frågeområdena Förutsättningar i organisationen, 
Handlingskraft, Samverkan och kunskapsdelning, Ledarskap 
och Personlig arbetssituation.)

Trots mer positiva omdömen jämfört med förra mätningen 
vad gäller organisation finns fortfarande behov av förbättringar. 
Det handlar framför allt om att tydliggöra arbetsfördelning, 
arbetsorganisation, mål och strategier. Mätningen 2008 visar, 
i likhet med mätningen 2006, att var tredje anställd upplever 
att det finns konflikter på arbetsplatsen som påverkar deras 
arbete negativt. 

Resultatet av Nöjd medarbetarundersökningen ska an-
vändas som underlag i LiUs förbättringsarbete kring en 
attraktiv arbetsplats och integreras i det systematiska arbets-
miljöarbetet. 

Universitetets mål är att andelen genomförda medarbetar-
samtal ska öka från 69 % år 2006 till 75 % år 2008. Under 
2007–2008 har insatser gjorts för att åstadkomma denna 
ökning. LiU har bl.a. utarbetat och genomfört utbildningar i 
medarbetarsamtal, bl.a. som en del i chefsutbildningen. I 2008 
års mätning hade dock andelen som haft medarbetarsamtal 
minskat till 67 %. Målet kvarstår att andelen ska öka till 75 % 
år 2010 då en ny mätning genomförs. 

Fortsatt utbildning kring medarbetarsamtalet kommer att 
genomföras på alla chefsnivåer under 2009.

Delprojekten inom Satsa Friskt med stöd från Utvecklings-
rådet för den statliga sektorn som startades år 2005 fortsatte 
under 2008. De projekt som fortfarande inte är avslutade är 
Att skapa ett robust samarbetsklimat och Arbetsplatsträffar 
som forum för delaktighet. De övergripande målen för Satsa 
Friskt är att förbättra arbetsmiljön och stärka dialogen mellan 
arbetsgivare och arbetstagarorganisationer i syfte att utveckla 
verksamheten vid universitetet. Samtliga delprojekt ska vara 
avslutade i juni 2009. En beskrivning av läget i december 
2008 följer nedan:

Medarbetarsamtal: Delprojektet har resulterat i ett nytt 
stödmaterial för genomförande av medarbetarsamtal. Under 
hösten 2007 påbörjades en pilotverksamhet som fortsatte 
under våren 2008 då materialet testades och utvärderades. 
Efter utvärdering gjordes en revidering av materialet som nu 
används vid universitetet.

Att skapa ett robust samarbetsklimat: Delprojektet syftar till 

att öka medvetenheten bland samtliga anställda om kulturens 
och organisationens påverkan på samarbetsklimatet. Projektet 
fokuserar också på hur man kan förebygga och på ett tidigt 
stadium fånga upp oenigheter och problemsituationer så att 
de inte utvecklas till svåra konflikter. En kartläggning av LiUs 
samarbetsklimat genomfördes under hösten 2007. Utifrån 
den har ett material tagits fram som behandlar robusta sam-
arbetsklimat och hur dessa skapas. En metod för skattning 
av samarbetsklimatet med hjälp av temperaturmätning har 
testats i ett pilotprojekt. Materialet ansågs användbart och 
vissa justeringar har gjorts utifrån de synpunkter som kom 
fram i projektet. Metoden har presenterats för drygt 200 
medarbetare och rekommendationer på åtgärder har givits 
utifrån resultaten av kartläggningen hösten 2007. Det mate-
rial som tagits fram har legat till grund för vidareutveckling 
av utbildningen i konflikhantering för chefer vid LiU. Under 
våren 2009 kommer projektet att utvärderas.

Arbetsplatsträffar som forum för delaktighet: Delprojektet 
startade i början av 2008 och har som syfte att öka delaktig-
heten i organisationen genom arbetsplatsträffar och genom 
att tydliggöra samverkansavtalets intentioner. Under hösten 
2008 och våren 2009 genomförs pilotverksamhet där en 
ny modell för arbetsplatsträffar prövas vid tre institutioner. 
Modellen kommer att utvärderas under våren 2009.

Insatser för ökad hälsa
Uppdrag: Universitetets insatser för att främja bättre hälsa skall 
redovisas.

Företagshälsovård: Previa svarade för universitetets företags-
hälsovård t.o.m. 1 september 2008. Därefter övertogs uppgiften 
av Feelgood efter en upphandling som skedde under våren 
2008. Previas tjänster har nyttjats på följande sätt under 2008: 
rehabilitering: 68 %, vilket är en ökning från 59 % år 2007. 
förebyggande arbete: 30 % vilket är en ökning från 24 % samt 
hälsofrämjande arbete: 2 %. Feelgoods tjänster har under 2008 
nyttjats på följande sätt: rehabilitering 46 %, förebyggande 
arbete 37 %, hälsofrämjande arbete 4, och övrigt 13 %. Vid 
LiU ligger fortfarande fokus på rehabiliteringsinsatser, men 
målet är att behovet av rehabiliteringsinsatser ska minska och 
andelen förebyggande och hälsofrämjande tjänster öka. 

Friskvård: Varje anställd erhåller 2 000 kr per kalenderår att 
disponera för köp av skattefri friskvård enligt Skatteverkets 
definitioner. Under år 2008 nyttjade 2 004 personer denna 
förmån, d.v.s. en ökning jämfört med 2007 då 1 783 personer 
nyttjade denna förmån. 

Arbetsmiljöarbete: Lokala handlingsplaner för arbetsmil-
jöarbetet har upprättats på institutioner och enheter. Dessa 
handlingsplaner låg till grund för den centrala handlingsplan 
som togs fram under första kvartalet 2008 och resulterade i 
bland annat följande aktiviteter: att skapa nya rutiner kring 
rehabilitering och vid alkohol- och drogmissbruk, se över 
möjligheten att införskaffa verktyg för bevakning av gällande 
lagstiftning på området, se över behovet av rutiner kring hot 
och våld, samt se över doktorandernas situation där målet är 
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att minska doktorandgruppens upplevda stress och brist på 
delaktighet. 

Inom arbetsmiljöområdet har de nya rehabiliteringsru-
tinerna inneburit ett ökat samarbete med företagshälsovård 
och försäkringskassa som ett led i arbetet för att minska 
sjuktalen.

Se även ovan, under Behålla kompetens. 

Utveckla kompetens
Ledarskap: Ledarskapsindex för LiU år 2006 var 61. Målet 
var att öka detta index till 65 år 2008, vilket uppnåddes. Le-
darskapsindex är ett genomsnitt av andelen medarbetare som 
instämmer i ett antal påståenden om sin närmaste chef. 

Ett styrdokument för LiUs arbete med ledarförsörjning har 
tagits fram under året och kommer att omsättas i praktiskt 
arbete under 2009. Syftet med dokumentet är att skapa en 
gemensam syn på LiUs ledarförsörjning, att visa vilka för-
väntningar 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

ett utvecklingsprogram för rektors ledningsråd som fortsät-•	
ter under första halvan av 2009
LiUs chefsutbildning för ca 50 mellanchefer •	
öppna seminarier i coachning och svåra samtal för alla •	
chefer och ledare
pilotprojekt kring mentorskap•	
ledningsdag för LiUs högre chefer följd av en chefsdag •	
för LiUs samtliga chefer (tillsammans kallade »Lednings-
stafett«).

Kompetensutveckling: En metod för att arbeta med kom-
petensutveckling infördes vid LiU under året. Den används 
både på individnivå i medarbetarsamtal och på gruppnivå. 
Introduktionsutbildning för nyanställda har genomförts vid 
två tillfällen.

För personal inom kärnkompetens har kompetensutveck-
ling under året till största delen skett inom ramen för forskning, 
forskarutbildning 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, 
t.ex. om administrativa system och pedagogiska kurser.

3. sjukfrånvaro
Uppdrag: Universitetet skall lämna uppgifter om de anställdas 
frånvaro 2008 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 redovisar de anställdas totala sjukfrånvaro i förhål-
lande 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 sjuker-
sättningar och tidsbegränsade sjukersättningar. 

Den totala sjukfrånvaron 2008 är 2,3 procent, vilket är en 
minskning med 0,4 procentenheter jämfört med 2007. Sjuk-
frånvaron för olika yrkeskategorier (tabell 8.4) visar att sjuktalen 
minskat för samtliga personalkategorier. Doktorandernas 
sjukfrånvaro har minskat med 0,6 procentenheter, d.v.s. mer 
än det uppsatta målet för 2008 som var 0,5 procentenheter. 
För bibliotekspersonal var målet att minska sjukfrånvaron med 
0,8 procentenhet, det kvarstår 0,2 procentenheter för att uppnå 
målet. Målet är att till 2010 minska den totala sjukfrånvaron vid 
universitetet med 0,2 procentenheter jämfört med 2008.

TAB 8.4 SJUKFRÅNVARO FÖR OLIKA YRKESKATEGORIER 2004–2008 (procent)

2004 2005 2006 2007 2008
 

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

TAB 8.3 SJUKFRÅNVARO VID LiU 2004–2008 (procent)

2004 2005 2006 2007 2008
 

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

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

Män 1,6 1,7 1,4 1,4 1,5
Andel långtidssjukskrivna 1,2 1,3 1,0 1,0 1,1

Åldersfördelning
Anställda –29 år 2,4 2,0 1,2 1,0 0,7
Anställda 30–49 år 3,4 4,6 3,5 3,0 2,3
Anställda 50 år– 4,0 4,0 3,5 3,0 2,8
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Årets kapitalförändring
För 2008 uppvisar Linköpings universitet en kapitalför-
ändring (resultat) på 50,5 mkr, vilket inkluderar ett positivt 
resultat från Universitetsholding i Linköping AB på 8,3 mkr. 
Verksamhetsutfallet uppgår således till 42,2 mkr, varav -20,5 
mkr avser grundutbildning och 62,7 mkr forskning och 
forskarutbildning. 

Universitetet uppfyllde under 2008 inte riktigt sitt grund-
utbildningsuppdrag. Underproduktionen relativt universitetets 
s.k. takbelopp uppgick till 73 mkr. Detta innebär att det s.k. 
anslagssparandet, tillsammans med tidigare års anslags-
sparande, vid utgången av 2008 uppgick till 123 mkr, vilket 
är maximalt tillåtna 10 % av takbeloppet. Anslagssparandet 
utgör en buffert som universitetet kan utnyttja kommande år 
om universitetet överskrider sitt takbelopp.

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 nollresultat. Skillnaden jämfört med 
årets kapitalförändring uppgår således till 51 mkr (inkl. resultat 
från dotter- och intresseföretag). De redovisade intäkterna för 
2008 är något högre än i budgetunderlagets prognos, medan 
kostnaderna är något lägre. Främsta orsaken är att bidragsin-
täkterna ökat, medan personalkostnadsökningen blivit lägre 
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 21 mkr. Skillnaden jämfört 
med årets kapitalförändring uppgår således till 30 mkr. De 
redovisade intäkterna för 2008 överensstämmer med delårs-
rapportens prognos medan kostnaderna är något lägre. 

Den totala kapitalförändringen (inklusive årets kapitalför-
ändring om 51 mkr) uppgick den 31 december 2008 till 352 
mkr fördelat på 80 mkr för grundutbildning och 272 mkr för 
forskning och forskarutbildning.

finansiering
Verksamhetens intäkter 2008 uppgick till 2 707 mkr, vilket 
är en ökning med 123 mkr jämfört med 2007. Intäkter av 
anslag ökade med 52 mkr. Större delen av ökningen ligger 
inom forskningsanslaget. 

Intäkter av avgifter minskade med 9 mkr. Detta berodde 
framförallt på att uppdragsutbildningen fortsatte att minska 
i omfattning. 

Intäkter av bidrag ökade i förhållande till 2007 med drygt 
64 mkr. En mindre del av ökningen avser grundutbildningen 
där särskilda medel till olika utbildningsändamål kommit från 
regeringen via bidrag från Kammarkollegiet. Huvuddelen 
av ökningen ligger dock inom forskningen där framförallt 
forskningsmyndigheternas medelstilldelning ökat. Det bör 
dock observeras att intäkterna av bidrag 2007 reducerades 
med 35 mkr (och oförbrukade bidrag i balansräkningen ökade 

TAB 9.1 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTATRÄKNINGEN I ÅRSREDOVIS- 
NINGEN FÖR 2008 OCH BUDGETUNDERLAGETS PROGNOS FÖR 2008

Utfall Prognos Differens %
 

Intäkter (mkr)
Intäkter av anslag 1 874 1 886 -12 -1
Intäkter av avgifter och andra ers. 236 247 -11 -4
Intäkter av bidrag 556 530 26 5
Finansiella intäkter 41 32 9 28

Summa intäkter 2 707 2 695 12 0

Kostnader (mkr)
Kostnader för personal 1 676 1 708 -32 -2
Kostnader för lokaler 359 359 0 0
Övriga driftkostnader 534 535 -1 0
Finansiella kostnader 8 7 1 14
Avskrivningar och nedskrivningar 88 86 2 2

Summa kostnader 2 665 2 695 -30 -1

Verksamhetsutfall 42 0 42

Resultat från dotter- och intresseftg 8 0 8

Årets kapitalförändring 51 0 51

TAB 9.2 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTATRÄKNINGEN I ÅRSREDOVIS- 
NINGEN FÖR 2008 OCH DELÅRSRAPPORTENS PROGNOS FÖR 2008

Utfall Prognos Differens %
 

Intäkter (mkr)
Intäkter av anslag 1 874 1 891 -17 -1
Intäkter av avgifter och andra ers. 236 235 1 0
Intäkter av bidrag 556 544 12 2
Finansiella intäkter 41 40 1 3

Summa intäkter 2 707 2 710 -3 0

Kostnader (mkr)
Kostnader för personal 1 676 1 700 -24 -1
Kostnader för lokaler 359 359 0 0
Övriga driftkostnader 534 535 -1 0
Finansiella kostnader 8 8 0 0
Avskrivningar och nedskrivningar 88 87 1 1

Summa kostnader 2 665 2 689 -24 -1

Verksamhetsutfall 42 21 21

Resultat från dotter- och intresseftg 8 8

Årets kapitalförändring 51 21 30
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med samma belopp) till följd av ändrade periodiseringsprin-
ciper (se vidare årsredovisningen för 2007). Detta innebar att 
intäkter av bidrag, till följd av denna korrigering, i 2007 års 
resultaträkning var 35 mkr lägre än de faktiskt var. Ökningen av 
intäkter av bidrag mellan 2008 och 2007 är därför i realiteten 
ca 39 mkr (och inte de 64 mkr som resultaträkningen anger). 
Bedömningen är att intäkter av bidrag kommer att fortsätta att 
öka de kommande åren, bl. a. till följd av resursförstärkningarna 
i regeringens forskningspolitiska proposition. Ökningen av 
beviljade forskningsbidrag till universitetet belyses också av 
att posten Oförbrukade bidrag i balansräkningen ökade med 
drygt 100 mkr under 2008 och uppgick därmed till drygt 
500 mkr den 31 december 2008. När dessa medel utnyttjas i 
verksamheten kommer detta också att medföra ökade intäkter 
av bidrag.

De finansiella intäkterna ökade under 2008 med 16 mkr 
jämfört med 2007 beroende på ökad kassabehållning hos 
Riksgälden samt ökade räntesatser för inlåning.

Intäkter per finansiär framgår av tabell 9.3.
Transfereringarna uppgick 2008 till drygt 77 mkr vilket 

är en minskning med 7 mkr jämfört med 2007. 

resursförbrukning
Verksamhetens kostnader uppgick 2008 till 2 665 mkr, 
vilket innebär en ökning med 88 mkr jämfört med 2007. 
Personalkostnaderna ökade med 44 mkr, i huvudsak till följd 
av den senaste lönerevisionen. Antalet anställda är i stort sett 
detsamma som föregående år. Driftkostnaderna ökade med 
26 mkr medan lokalkostnaderna ökade med drygt 12 mkr. 
Lokalkostnadsökningen beror framförallt på ökade kostnader 
för lokaler i samband med ombyggnation men även ökade 
energikostnader bidrar till kostnadsökningen. Avskrivningar 
och nedskrivningar ökade med 4 mkr under 2008. 

resultat från andelar i dotterföretag
Linköpings universitet övertog 1998 Universitetsholding i 
Linköping AB från Näringsdepartementet. Holdingbolaget ska 
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 2008 ett positivt resultat om 8,3 mkr, framförallt till följd 
av försäljningen av ett dotterbolag (konsultföretaget SKILL) 
under 2008. 

Likvida medel
LiU hade per den 31 december 2008 likvida medel (kassa och 
bank) som uppgick till 1 067 mkr, vilket är en ökning med 229 
mkr jämfört med föregående år. Behållningen på räntekontot 
ökade med 239 mkr. 

Investeringar och låneram
Under 2008 uppgick investeringarna till totalt 129 mkr. För 
finansiering av investeringar har universitetet under 2008 
disponerat en låneram om 250 mkr. Årets nyupplåning upp-
gick till 104 mkr (2007: 68 mkr). Under året amorterades 73 
mkr (2007: 69 mkr).

anläggningstillgångar
Det bokförda värdet av befintliga anläggningstillgångar 
(immateriella, materiella och finansiella) var 312 mkr, en 
ökning med 47 mkr jämfört med 2007. De materiella anlägg-
ningstillgångarna ökade med 41 mkr medan de finansiella 
anläggningstillgångarna ökade med 7 mkr. De immateriella 
anläggningstillgångarna minskade med drygt 1 mkr under 
2008.

TAB 9.3 INTÄKTER PER FINANSIÄR LiU TOTALT (tkr)

2008 2007 2006
 

Intäkter av anslag 1 874 507 1 822 348 1 819 637

Intäkter av avg/ers och bidrag 792 269 737 177 781 213
Forskningsråd 181 455 146 250 155 896
Vinnova 60 799 55 518 53 599
Statliga myndigheter 183 258 184 529 192 696
Forskningsstiftelser 44 308 52 216 58 494
Kommuner o landsting 122 270 99 901 102 356
Svenska organisationer/föreningar 62 666 76 231 74 609
Svenska företag 70 822 54 399 59 046
EU-kommissionen 39 332 35 806 45 506
Utländska företag och organisationer 17 175 14 755 11 872
Övriga intäkter 10 184 17 572 27 139

Finansiella intäkter 40 701 25 101 12 026

Summa 2 707 477 2 584 626 2 612 876
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REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Förordning om årsredovisning 
och budgetunderlag samt Förordning om myndigheters bokföring. För 
universitet och högskolor görs undantag från bestämmelserna om avräkning 
i anslagsförordningen. Avräkning mot anslag skall ske i samband med de 
månatliga inbetalningarna till universitetets räntekonto i Riksgäldskontoret.

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  •	
inkomster som ännu ej erhållits och som motsvaras av nedlagda kostnader.

som oförbrukade bidrag eller oförbrukade avgiftsintäkter redovisas er-•	
hållna 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 10 tkr eller mer och en livslängd 
på tre år eller längre redovisas som anläggningstillgångar. Flera objekt som 
utgör en fungerande enhet och vars sammanlagda värde uppgår till 10 tkr 
eller mer klassificeras även som anläggningstillgångar. 
För förbättringsutgift på annans fastighet tillämpas en beloppsgräns på  
100 tkr. 
Immateriella anläggningstillgångar kan avse utveckling, licenser eller andra 
rättigheter. Som immateriella anläggningstillgångar redovisas tillgångar vars 
anskaffningsvärde uppgår till minst 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 avräkning av 
anslagsmedel enligt 5 och 16 §§ anslagsförordningen.
Universitet och högskolor medges undantag från 11 § anslagsförordningen på så sätt 
att efter utgången av 2007 får lärosätet överföra såväl helårsprestationer som outnytt-
jat 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 föreskrifter i regleringsbrev. 
Universitet och högskolor medges undantag om redovisning av budgetunderlag på 
så sätt att regeringen beslutar om särskilda anvisningar avseende vilka uppgifter som 
skall redovisas i budgetunderlaget. 
Universitet och högskolor medges undantag från bestämmelsen att särredovisa över- 
eller underskott i den bidragsfinansierade verksamheten. 
Universitet och högskolor medges undantag från kravet enligt 9 § förordningen om 
krisberedskap och höjd beredskap, att till Utbildningsdepartementet redovisa en vär-
dering och analys baserad på resultatet av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

Nya redovisningsprinciper 2008
Fr o m 2008 redovisas osålda varor i universitetets centrala kontorsförråd som varula-
ger. Tidigare kostnadsfördes inköpen löpande.
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resultaträkning (tkr)

Not
2008 01 01  

–2008 12 31
2007 01 01  

–2007 12 31

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 1 874 507 1 822 348
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 236 081 245 211
Intäkter av bidrag 3 556 188 491 966
Finansiella intäkter 4 40 701 25 101

Summa intäkter 2 707 477 2 584 626

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 5 1 676 294 1 632 675
Kostnader för lokaler 358 658 346 023
Övriga driftkostnader 6  533 759 507 400
Finansiella kostnader 7 8 622 6 245
Avskrivningar och nedskrivningar 87 907 84 406

Summa kostnader 2 665 241 2 576 748

Verksamhetsutfall 42 236 7 877

Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag 8 346 4 195

Transfereringar
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag 10 072 14 887
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 50 224 48 304
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 16 898 21 212
Lämnade bidrag 8 77 195 84 403

Saldo transfereringar 0 0

Årets kapitalförändring 50 582 12 072 
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Noter till resultaträkningen (tkr)

1. Intäkter av anslag 
2008 2007

Intäkter av anslag 1 874 507 1 822 348

Medel som erhållits från statsbudgeten för transferering 10 072 14 887

Summa utgifter enligt anslagsredovisningen 1 884 579 1 837 235

Varav ersättning för klinisk utbildning och forskning 166 271 164 355

Linköpings universitet disponerar ett anslag om 166 271 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 1 
580 tkr som bidrag från Karolinska institutet för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

2. Intäkter av avgifter och andra ersättningar

2008 2007

Intäkter av uppdragsutbildning 27 955 34 999

Varav tjänsteexportverksamhet

Intäkter 2 961 1 705

Kostnader 2 011 1 705

Saldo 950 0

Intäkter av uppdragsforskning 96 217 95 409

Varav tjänsteexportverksamhet

Intäkter 3 134 5 689

Kostnader 3 134 5 689

Saldo 0 0

Intäkter enligt 4 § Avgiftsförordningen 104 388 105 015 

Varav tjänsteexportverksamhet

Intäkter 957 3 040

Kostnader 819 2 958

Saldo 138 82

Offentligrättsliga avgifter

Högskoleprovet 

Intäkter 654 628

Kostnader 906 783

Saldo -252 -155

Kopior, bevis mm 1 4

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar

Reavinst/-förlust vid avyttring av anläggningstillgångar

Reavinst 677 626

Reaförlust 58 131

Saldo 619 495

Finansiering med icke-statliga medel

Sponsring 1 554 1 488

Övriga icke-statliga medel 0 0

Summa 1 554 1 488

Övriga ersättningar och intäkter 4 635 7 041

Summa intäkter av avgifter och andra ersättningar 236 081 245 211

3. Intäkter av bidrag

2008 2007

Bidrag från anknutna stiftelser 403 358

Vid Linköpings universitet förvaltas 11 till universitetet anknutna stiftelser. 

Donationer av större värde

Bidragsgivare Ändamål, område

K & A Wallenbergs stift. Utrustningsbidrag m.m. 25 682 14 814

Cancerfonden Forskningsbidrag, medicin 9 497 7 938

Hjärt och Lungfonden Forskningsbidrag, medicin 3 664 1 995

Riksbankens Jubileumsfond Forskningsbidrag, hum-sam. 17 299 18 075

Barncancerfonden Forskningsbidrag, medicin 1 832 1 656

SAAB Forskningsbidrag, teknik 2 709 2 400

Ericsson Forskningsbidrag, teknik 1 501 1 402

Barndiabetesfonden Forskningsbidrag, medicin 1 310 1 454

4. Finansiella intäkter

2008 2007

Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret 38 919 25 075

Övriga finansiella intäkter 1 782 26

Summa 40 701 25 101

5. Kostnader för personal
2008 2007

Lönekostnader, exkl arbetsgivaravgifter,  
pensionspremier och andra avgifter. 

1 034 808 1 010 280

Avsättning till Trygghetsstiftelsen och Utvecklingsrådet 3 806 3 652

6. Övriga driftkostnader
2008 2007

Ersättning för klinisk utbildning och forskning 166 271 164 355

Linköpings universitet disponerar ett anslag om 166 271 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 
1 580 tkr som bidrag från Karolinska institutet för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

2008 2007

Reavinst/-förlust vid avyttring av anläggningstillgångar

Reavinst 677 626

Reaförlust -58 -131

Saldo 619 495

7. Finansiella kostnader
2008 2007

Ränta på lån hos Riksgäldskontoret 7 750 6 139

Övriga finansiella kostnader 872 106

Summa 8 622 6 245

8 Lämnade bidrag
2008 2007

Stipendier 15 417 12 896

Lämnade bidrag till myndigheter 32 457 44 284

Lämnade bidrag till övriga 29 321 27 223

Summa 77 195 84 403
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balansräkning (tkr)
TILLGÅNGAR Not 2008-12-31 2007-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 1
Balanserade utgifter för utveckling 4 828 6 844
Rättigheter och andra immateriella tillgångar 377

Summa immateriella anläggningstillgångar 5 204 6 844

Materiella anläggningstillgångar 2
Förbättringsutgifter på annans fastighet 25 092 22 989
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 215 754 193 487
Pågående nyanläggningar 45 979 28 946

Summa materiella anläggningstillgångar 286 825 245 422

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag och intresseföretag 3 20 402 13 181

Summa finansiella anläggningstillgångar 20 402 13 181

Varulager
Varulager och förråd 4 713

Summa varulager m.m. 713

Fordringar
Kundfordringar 51 092 56 267
Fordringar hos andra myndigheter 49 159 51 203
Övriga fordringar 734 4 818

Summa fordringar 100 985 112 288

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader 5 93 042 87 344
Upplupna bidragsintäkter 6 32 972 30 589
Övriga upplupna intäkter 7 2 333 3 730

Summa periodavgränsningsposter 128 347 121 664

Avräkning med statsverket 8
Avräkning med statsverket -126 671 -53 121

Summa avräkning med statsverket -126 671 -53 121

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 9 1 043 065 804 077
Kassa, postgiro och bank 24 100 33 990

Summa kassa och bank 1 067 165 838 067

SUMMA TILLGÅNGAR 1 482 969 1 284 344

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital
Statskapital 10 5 000 5 000
Resultatandelar i dotter- och intresseföretag 11 7 056 3 986
Balanserad kapitalförändring 12 301 247 293 370
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 50 582 12 072

Summa myndighetskapital 363 885 314 428

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 13 26 371 23 182
Övriga avsättningar 14 2 067 1 325

Summa avsättningar 28 439 24 507

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret 15 209 032 177 113
Skulder till andra myndigheter 62 114 54 780
Leverantörsskulder 16 67 681 77 778
Övriga skulder 54 784 64 366
Depositioner 1 372 1 244

Summa skulder m.m. 394 983 375 281

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader 17 143 257 142 766
Oförbrukade bidrag 18 510 884 391 915
Övriga förutbetalda intäkter 19 41 521 35 447

Summa periodavgränsningsposter 695 662 570 129

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 1 482 969 1 284 344
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Noter till balansräkningen (tkr)

1. Immateriella anläggningstillgångar 

Utveckling Licenser/Rättigheter

2008 2007 2008 2007
Anskaffningsvärde IB 14 541 13 665 1 164 1 164
Årets anskaffningar 772 876 424 0
Årets avyttringar
Korrigering av tidigare års anskaffningar
Årets överföringar
Årets uppskrivningar
Anskaffningsvärde UB 15 313 14 541 1 588 1 164
Ackumulerade avskrivningar IB -7 697 -5 992 -1 164 - 1 087
Årets avskrivningar -2 788 -1 705 -47 -77
Årets avyttringar
Korrigering av tidigare års avskrivningar
Årets nedskrivningar
Ackumulerade avskrivningar UB -10 485 -7 697 -1 211 -1 164

Restvärde 4 828 6 844 377 0

2. Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter 
på annans fastighet

Maskiner, inventarier, 
installationer mm

Pågående 
nyanläggningar

2008 2007 2008 2007 2008 2007
Anskaffningsvärde IB 40 020 26 770 1 050 536 1 049 235 28 946 25 199
Årets anskaffningar 5 941 13 249 78 691 45 173 43 045 30 130
Årets avyttringar -70 266 -69 945
Årets omföringar från pågående nyanläggningar 25 547 26 073 -25 547 -26 073
Korrigering av tidigare års anskaffningar -466 -310
Årets överföringar
Årets uppskrivningar
Anskaffningsvärde UB 45 961 40 020 1 084 508 1 050 536 45 979 28 946
Ackumulerade avskrivningar IB -17 031 -14 291 -857 049 -846 493
Årets avskrivningar -3 839 -2 739 -81 233 -79 884
Årets avyttringar 69 528 69 328
Korrigering av tidigare års avskrivningar
Årets nedskrivningar
Ackumulerade avskrivningar UB -20 869 -17 031 -868 754 -857 049

Restvärde 25 092 22 989 215 754 193 487 45 979 28 946

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 2008 12 31 för holdingbolaget använts.

4. Varulager och förråd

Fr o m 2008 redovisas osålda varor i universitetets centrala kontorsförråd som varulager. Tidi-
gare kostnadsfördes inköpen löpande. En konsekvens av denna förändrade redovisningsprincip 
är att periodens kostnader minskat med 713 tkr då varulagret nu redovisats som tillgång.

5. Förutbetalda kostnader
2008 2007

Förutbetalda kostnader statliga myndigheter 503 515
Icke-statliga förutbetalda kostnader 92 539 86 829
Summa 93 042 87 344

6. Upplupna bidragsintäkter
2008 2007

Upplupna bidragsintäkter statliga myndigheter 13 238  11 398
Icke-statliga upplupna bidragsintäkter 19 734 19 191
Summa 32 972 30 589

7. Övriga upplupna intäkter
2008 2007

Upplupna avgiftsintäkter statliga myndigheter 522  444
Icke-statliga upplupna avgiftsintäkter 1 811 2 628
Övriga upplupna intäkter 0 658
Summa 2 333 3 730

8. Avräkning med statsverket
2008 2007

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans -53 121 0

Redovisat mot anslag 1 884 579 1 837 235
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -1 958 129 -1 890 356
Återbetalning av anslagsmedel

Fordringar/Skulder avseende anslag i -126 671 -53 121
räntebärande flöde

Sammansättning utgående balans
Ej avräknat anslag grundutbildning, upp till 10% 
av takbeloppet -122 938 -53 121
Ej avräknat anslag grundutbildning, överstigande 
10 % av takbeloppet -3 733
Summa -126 671 -53 121
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9. Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
2008 2007

Behållning räntekonto
Anslag 332 174 228 711
Avgifter 47 912 57 219
Bidrag från annan statlig myndighet 388 528 276 343
Donationer 195 945 139 477
Övriga icke-statliga bidrag 47 013 52 921
Övriga medel 31 494 49 406
Summa 1 043 065 804 077
Varav kortsiktigt likviditetsbehov 92 654 101 629

Beviljad räntekontokredit 176 549 171 604
Utnyttjad räntekontokredit 0 0

 
De viktigaste faktorerna för räntekontosaldots utveckling
Ökningen av räntekontosaldot under 2008 beror främst på ökade inbetalningar 
av anslag och bidrag som ej förbrukats i verksamheten.

10. Statskapital

Se not till andelar i dotter- och intresseföretag.

11. Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag

Se not till andelar i dotter- och intresseföretag.

Från balanserad kapitalförändring har 2007 års resultat i Universitetsholding i 
Linköping AB, vinst 4 195 tkr, omförts till Resultatandelar i dotter- och intres-
seföretag.

12. Balanserad kapitalförändring
2008 2007

Ingående balans 293 370 202 169
Föregående års kapitalförändring 12 072 89 733
Från balanserad kapitalförändring har resultatet 
i Universitetsholding i Linköping AB omförts till 
Resultatandelar i dotter- och intresseföretag -4 195 1 468
Utgående balans 301 247 293 370

13. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
2008 2007

Ingående avsättning 23 182 17 718
Årets pensionskostnad 14 957 15 443
Årets pensionsutbetalningar -11 767 -9 979
Utgående avsättning 26 371 23 182

Här redovisas pensionsförpliktelser som universitetet svarar för.

14. Övriga avsättningar
2008 2007

Ingående avsättning 1 325 2 289
Årets avsättningar 742 -964
Årets utbetalningar 0 0
Utgående avsättning 2 067 1 325

Under övriga avsättningar redovisar Linköpings universitet förpliktelser som 
uppstår vid avveckling av personal och som universitetet svarar för.

15. Lån i Riksgäldskontoret
2008 2007

Ingående skuld 177 113 177 540
Nyupplåning 104 445 68 462
Amortering -72 526 -68 888
Utgående skuld 209 032 177 113

Beviljad låneram 250 000 250 000

16. Leverantörsskulder
2008 2007

Leverantörsskulder avseende investeringar 12 400 15 900

17. Upplupna kostnader 
2008 2007

Upplupna löner/semesterlöner 133 737 135 017
Övr upplupna kostnader från annan statl myn-
dighet 1 306 1 354
Övriga icke-statliga upplupna kostnader 8 214  6 395
Summa 143 257 142 766

18. Oförbrukade bidrag
2008 2007

Oförbrukade bidrag
Bidrag från annan statlig myndighet 305 872 222 555
Donationer 131 817 118 817
Övriga icke-statliga bidrag 57 012 37 525
Summa 494 701 378 897

Oförmedlade bidrag
Bidrag från annan statlig myndighet 15 410 11 359
Donationer 0 1 659
Övriga icke-statliga bidrag 773 0
Summa 16 183 13 018

Totalt 510 884 391 915

19. Övriga förutbetalda intäkter
2008 2007

Oförbrukade avgiftsintäkter från annan statlig 
myndighet 12 176 9 863
Icke-statliga oförbrukade avgiftsintäkter 25 548 22 686
Övriga förutbetalda intäkter från annan statlig 
myndighet 1 472 1 024
Övriga förutbetalda intäkter 2 325 1 874
Summa 41 521 35 447
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finansieringsanalys (tkr)
Not 2008 01 01–2008 12 31 2007 01 01–2007 12 31

DRIFT
Kostnader 1 -2 573 050 -2 487 853
Finansiering av drift

Intäkter av anslag 1 874 507 1 822 348
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 236 081 245 211
Intäkter av bidrag 2 545 158 474 418
Övriga intäkter 40 701 25 101
Summa medel som tillförts för finansiering av drift 2 696 447 2 567 078

Ökning (-) av lager -713
Minskning (+)/Ökning (-) av kortfristiga fordringar 4 620 -27 335
Ökning (+) av kortfristiga skulder 3 120 200 146 379
Kassaflöde från/till drift 247 504 198 270

INVESTERINGAR
Investeringar i finansiella tillgångar
Investeringar i materiella tillgångar -127 677 -88 552
Investeringar i immateriella tillgångar -1 195 -876
Summa investeringsutgifter -128 873 -89 429
Finansiering av investeringar

Lån från Riksgäldskontoret 104 445 68 462
 -amorteringar -72 526 -68 888
Försäljning av anläggningstillgångar 851 938
Bidragsmedel som erhållits för investeringar 11 030 17 548
Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar 43 800 18 059

Minskning (-)/Ökning (+) av kortfristiga skulder 3 -6 883 8 217
Kassaflöde från/till investeringsverksamhet -91 956 -63 153

TRANSFERERINGSVERKSAMHET
Lämnade bidrag -77 195 -84 403
Förändring av kortfristiga fordringar och skulder
Utbetalningar i transfereringsverksamhet -77 195 -84 403
Finansiering av transfereringsverksamhet

Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag 10 072 14 887
Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag 50 225 48 304
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 16898 21 212
Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet 77 195 84 403

Kassaflöde från/till transfereringsverksamhet 0 0

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 155 548 135 117

SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
Likvida medel vid årets början 784 946 649 829
Minskning (-)/Ökning (+) av kassa och bank -9 890 31 922
Ökning (+) av tillgodohavande hos RGK 238 988 156 316
Minskning (-) av avräkning med statsverket -73 550 -53 121
Summa förändring av likvida medel 155 548 135 117

Likvida medel vid årets slut 940 494 784 946

Noter till finansieringsanalysen (tkr) 2008 2007
1 Kostnader enligt RR -2 665 241 -2 576 748

avskrivningar 87 907 84 406
avyttrade anläggningar (restvärde) 737 617
omföring anläggningstillgångar till (+) / från (-) RR 466 310
försäljningsintäkter sålda anläggningstillgångar -851 -938
avsättningar för pensioner m.m. 3 932 4 500

Summa kostnader -2 573 050 -2 487 853
2 Intäkter av bidrag enl. RR 556 188 491 966

Bidrag som erhållits för investeringar 11 030 17 548
Bidrag för finansiering av drift 545 158 474 418

3 Minskn (-) / ökn (+) av kortfristiga skulder enl. BR 113 317 154 596
Minskn (-) / ökn (+) av kortfristiga skulder avseende investeringar -6 883 8 217
Minskn (-) / ökn (+) av kortfristiga skulder avseende drift 120 200 146 379

Poster som avser Universitetsholding ingår ej i finansieringsanalysen
Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag -8 346 -4 195
Aktier och andelar i dotterföretag och intresseföretag 20 402 13 181
Statskapital -5 000 -5 000
Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag -7 056 -3 986

Summa 0 0
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anslagsredovisning 2008 (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 25:27 Grundutbildning (ramanslag) 53 121 1 231 054 1 284 175 1 157 504 126 671
16 25:27 ap.1 Takbelopp (ram) 53 121 1 229 377 1 282 498 1 155 827 126 671
16 25:27 ap.3 Nationellt resurscentrum i teknik (ram) 1 677 1 677 1 677

16 25:28 Forskning och forskarutbildning (ramanslag) 560 804 560 804 560 804
16 25:28 ap.1 Humanistisk-samhällsvet. (ram) 111 304 111 304 111 304
16 25:28 ap.2 Medicinskt (ram) 111 973 111 973 111 973
16 25:28 ap.3 Tekniskt (ram) 186 074 186 074 186 074
16 25:28 ap.5 Övriga forskningsmedel (ram) 151 453 151 453 151 453

16 25:72 Ersättning för klinisk utbildning 
och forskning (ram) 166 271 166 271 166 271
16 25:72 ap. 5 Linköpings universitet 166 271 166 271 166 271

Summa 53 121 1 958 129 2 011 250 1 884 579 126 671

För utgående överföringsbelopp se redovisning på sid 71, tabell 1c.

redovisning av medel för klinisk utbildning och forskning 2008

Disponibla anslagsmedel

Ingående balans 2008 30 019

Anslag 2008 166 271

Summa disponibla anslagsmedel 196 290

Förbrukade anslagsmedel Lokaler Lönekostn. Övr. kostn. Utv av läkarutb. Summa

Förbrukade medel grundutbildning1 10 695 32 205 13 911 56 811

Kliniskt inriktad medicinsk forskning 21 781 26 029 62 594 110 404

Summa förbrukade anslagsmedel 32 476 58 234 76 505 0 167 215

Anslagsmedel överfört till 2009 29 075
Grundutbildningsbidrag vidareförmedlat 
av Karolinska Institutet2

1 580 1 580

Av Landstinget tillförda medel 2008 19 341 105 095 91 029 215 465

1. Enligt regleringsbrevet för universitet och högskolor avseende 2008 skall medel för grundutbildningen uppgå till minst 43 836 tkr. Av redovisningen ovan framgår att 
ytterligare 12 975 tkr tillförts grundutbildningen 
2.  År 2008 erhöll Karolinska institutet 13 486 tkr för vidarefördelning till universiteten för utveckling av klinisk utbildning och forskning. Av dessa medel erhöll LiU 1 580 tkr
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TABELL 1. REDOVISNING AV MYNDIGHETSKAPITAL m.m. Belopp (tkr)
A. Ackumulerat över- eller underskott (årets och balanserad kapitalförändring) 351 829

-del som avser den avgiftsfinansierade verksamheten 24 932
-del som avser bidragsfinansierad verksamhet 136 153
-del som avser resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag 8 346
-del som avser donationsmedel

B. Årets totala kostnader 2 665 241
-del som avser den avgiftsfinansierade verksamheten 128 734
-del som avser bidragsfinansierad verksamhet 523 195
-del som avser resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag
-del som avser donationsmedel

A i procent av B 13,2%

TABELL 2. REDOVISNING AV KAPITALFÖRÄNDRING PER VERKSAMHETSGREN Balanserad kapital- 
förändring (A)

Årets kapital- 
förändring (B) Summa (A+B)

Verksamhetsgren

Grundläggande högskoleutbildning 100 423 -20 457 79 965
Grundutbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 84 164 -17 587 66 577
Uppdragsverksamhet 16 258 -2 870 13 388

Forskning och forskarutbildning/konstnärligt utvecklingsarbete 200 823 62 693 263 516
Forskning och forskarutbildning 189 644 62 063 251 707
Uppdragsforskning 11 179 630 11 809

Summa 301 247 42 236 343 483
1. Exklusive Universitetsholding i Linköping AB

TABELL 3. REDOV. AV KAPITALFÖRÄNDRING AVS. AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET Ingående 
balans

Årets kapital- 
förändring

Utgående 
balans

Uppdragsutbildning 16 258 -2 870 13 388
Uppdragsforskning 11 179 630 11 809
Offentligrättsliga avgifter -233 -252 -485
Tjänsteexport enligt 4§ avgiftsförordningen 82 138 220
Summa 27 286  -2 354 24 932
Årets intäkter i ovanstående verksamhet 126 379
Utgående balanserad kapitalförändring i förhållande till årets intäkter 19,7%

Avgiftsbelagd verksamhet 2008 Över-/underskott 
t.o.m. 2006

Över-/underskott 
2007

Intäkter 
2008

Kostnader 
2008

Över-/underskott 
2008

Ackumulerat Över-/ 
underskott utg 2008

Uppdragsverksamhet
Uppdragsutbildning 14 682 1 572 24 994 28 814 -3 820 12 434
Uppdragsforskning 13 918 -2 741 93 679 93 049 630 11 807
Tjänsteexport 1 6 0 6 095 5 145 950 956

Summa 28 606 -1 169 124 768 127 008 - 2 240 25 197

Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet -78 -155 654 906 -252 -485

Summa avgiftsbelagd verksamhet 28 528 -1 324 125 422 127 914 -2 492 24 712

1. Av intäkter av tjänsteexport avser 2 961 tkr uppdragsutbildning och 3 134 tkr uppdragsforskning

redovisning och förslag till disposition av myndighetskapital m.m. 2008 (tkr)

avgifter och bidrag 2008 där Liu disponerar intäkterna (tkr)
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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 
 

2006 Totalt LiU Summa Ordinarie Uppdrags- Summa Ordinarie Uppdrags-
utbildning grundutb. utbildning forskning forskning forskning

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 819 637 1 234 747 1 234 747 584 890 584 890 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 237 865 80 256 49 072 31 184 157 609 72 186 85 423 
Intäkter av bidrag 543 348 32 855 32 855 510 493 510 493 
Finansiella intäkter 12 027 3 780 3 450 330 8 247 7 935 312 

Summa intäkter 2 612 877 1 351 638 1 320 124 31 514 1 261 239 1 175 504 85 734 
Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 1 606 394 834 280 815 871 18 409 772 114 721 635 50 479 
Kostnader för lokaler 337 585 206 824 204 352 2 472 130 761 124 854 5 907 
Övriga driftkostnader 488 448 222 789 213 120 9 669 265 659 237 800 27 859 
Finansiella kostnader 3 824 1 628 1 609 19 2 196 2 107 89 
Avskrivningar och nedskrivningar 85 423 30 861 30 350 511 54 562 53 219 1 343 

Summa kostnader 2 521 674 1 296 385 1 265 303 31 081 1 225 292 1 139 615 85 677 
Verksamhetsutfall 91 204 55 255 54 821 433 35 948 35 889 57 
Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag -1 468 0 -1 468 -1 468 
Transfereringar 0 0 0 

Erhållna 98 708 3 870 3 870 94 838 93 746 1 092 
Lämnade 98 708 3 870 3 870 94 838 93 746 1 092 

Årets kapitalförändring 89 736 55 255 54 821 433 34 480 34 421 57 

Intäkter och kostnader per verksamhetsgren och verksamhetsområde
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Intäkter och kostnader per verksamhetsgren och verksamhetsområde

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. Tot 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 Tot. LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH Totalt LiU Hum-sam Med. Tekn. Tot 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
 

2006 Ordinarie grundutbildning Uppdragsutbildning Ordinarie forskning Uppdragsforskning
Totalt LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH Tot LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH Totalt LiU Hum-sam Med. Tekn. Tot LiU Hum-sam Med. Tekn.

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 234 747 265 564 186 182 271 603 511 398 584 890 132 812 209 006 243 073 
Intäkter av avgifter och andra ers. 49 072 9 447 11 203 16 164 12 258 31 184 5 484 7 975 5 906 11 819 72 186 12 212 57 163 2 811 85 423 14 140 35 317 35 965 
Intäkter av bidrag 32 855 5 609 4 733 11 015 11 498 510 493 101 917 109 799 298 778 
Finansiella intäkter 3 450 273 566 848 1 763 330 6 16 4 304 7 935 2 573 1 961 3 401 312 47 71 193 

Summa intäkter 1 320 124 280 893 202 684 299 630 536 917 31 514 5 490 7 991 5 910 12 123 1 175 504 249 514 377 929 548 063 85 734 14 187 35 388 36 158 
Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 815 871 194 791 118 680 163 200 339 200 18 409 3 120 5 243 2 477 7 570 721 635 192 358 181 718 347 559 50 479 6 784 23 738 19 957 
Kostnader för lokaler 204 352 38 254 34 101 24 296 107 702 2 472 487 449 310 1 226 124 854 26 925 14 993 82 935 5 907 1 524 391 3 993 
Övriga driftkostnader 213 120 27 997 38 134 88 701 58 288 9 669 1 414 1 799 3 614 2 843 237 800 29 992 160 082 47 726 27 859 5 867 11 628 10 363 
Finansiella kostnader 1 609 290 440 351 529 19 9 10 2 107 286 554 1 267 89 33 13 42 
Avskrivningar och nedskrivningar 30 350 6 033 4 686 3 107 16 524 511 124 63 95 230 53 219 5 035 9 032 39 151 1 343 251 216 877 

Summa kostnader 1 265 303 267 365 196 041 279 655 522 243 31 081 5 154 7 554 6 496 11 879 1 139 615 254 596 366 379 518 638 85 677 14 459 35 986 35 232 
Verksamhetsutfall 54 821 13 528 6 644 19 975 14 674 433 336 438 -587 245 35 889 -5 084 11 550 29 423 58 -270 -598 926 
Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag -1 468 -315 -459 -693 
Transfereringar

Erhållna 3 870 1 282 627 1 199 761 93 746 27 276 6 710 59 760 1 092 1 077 15 
Lämnade 3 870 1 282 627 1 199 761 93 746 27 276 6 710 59 760 1 092 1 077 15 

Årets kapitalförändring 54 821 13 528 6 644 19 975 14 674 433 336 438 -587 245 34 421 -5 400 11 091 28 730 58 -270 -598 926 
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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. Tot 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 Tot. LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH Totalt LiU Hum-sam Med. Tekn. Tot 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
 

2006 Ordinarie grundutbildning Uppdragsutbildning Ordinarie forskning Uppdragsforskning
Totalt LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH Tot LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH Totalt LiU Hum-sam Med. Tekn. Tot LiU Hum-sam Med. Tekn.

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 234 747 265 564 186 182 271 603 511 398 584 890 132 812 209 006 243 073 
Intäkter av avgifter och andra ers. 49 072 9 447 11 203 16 164 12 258 31 184 5 484 7 975 5 906 11 819 72 186 12 212 57 163 2 811 85 423 14 140 35 317 35 965 
Intäkter av bidrag 32 855 5 609 4 733 11 015 11 498 510 493 101 917 109 799 298 778 
Finansiella intäkter 3 450 273 566 848 1 763 330 6 16 4 304 7 935 2 573 1 961 3 401 312 47 71 193 

Summa intäkter 1 320 124 280 893 202 684 299 630 536 917 31 514 5 490 7 991 5 910 12 123 1 175 504 249 514 377 929 548 063 85 734 14 187 35 388 36 158 
Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 815 871 194 791 118 680 163 200 339 200 18 409 3 120 5 243 2 477 7 570 721 635 192 358 181 718 347 559 50 479 6 784 23 738 19 957 
Kostnader för lokaler 204 352 38 254 34 101 24 296 107 702 2 472 487 449 310 1 226 124 854 26 925 14 993 82 935 5 907 1 524 391 3 993 
Övriga driftkostnader 213 120 27 997 38 134 88 701 58 288 9 669 1 414 1 799 3 614 2 843 237 800 29 992 160 082 47 726 27 859 5 867 11 628 10 363 
Finansiella kostnader 1 609 290 440 351 529 19 9 10 2 107 286 554 1 267 89 33 13 42 
Avskrivningar och nedskrivningar 30 350 6 033 4 686 3 107 16 524 511 124 63 95 230 53 219 5 035 9 032 39 151 1 343 251 216 877 

Summa kostnader 1 265 303 267 365 196 041 279 655 522 243 31 081 5 154 7 554 6 496 11 879 1 139 615 254 596 366 379 518 638 85 677 14 459 35 986 35 232 
Verksamhetsutfall 54 821 13 528 6 644 19 975 14 674 433 336 438 -587 245 35 889 -5 084 11 550 29 423 58 -270 -598 926 
Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag -1 468 -315 -459 -693 
Transfereringar

Erhållna 3 870 1 282 627 1 199 761 93 746 27 276 6 710 59 760 1 092 1 077 15 
Lämnade 3 870 1 282 627 1 199 761 93 746 27 276 6 710 59 760 1 092 1 077 15 

Årets kapitalförändring 54 821 13 528 6 644 19 975 14 674 433 336 438 -587 245 34 421 -5 400 11 091 28 730 58 -270 -598 926 
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Tabell 1a: Redovisning av antal helårsstudenter (HST), helårsprestationer (HPR) samt redovisning av intäkter på grundutbildningsanslaget. 
Utfall avseende perioden 2008-01-01 – 2008-12-31

A B C D E F

Utb. omr
Utfall

HST1,2
Utfall
HPR1

HST
Ersättn

(tkr)

HPR
Ersättn

(tkr)

Beräknad
total

ersättn.
C+D

Takbelopp
enl RB

(tkr)

Humaniora 1 473 1 150 30 178 20 683 50 861
Teologi 141 109 2 890 1 962 4 852
Juridik 615 527 12 595 9 478 22 073
Samhällsvetenskap 3 911 3 231 80 130 58 111 138 241
Naturvetenskap 2 547 2 079 119 859 82 495 202 354

Teknik 4 182 3 562 196 779 141 374 338 153
Farmaci 7 4 324 154 478
Vård 1 237 1 186 61 895 51 406 113 301
Odontologi
Medicin 1 415 1 348 79 092 91 680 170 772
Undervisning 1 143 1 085 37 313 41 726 79 039
Övrigt 357 334 13 481 10 242 23 723
Design 50 50 6 668 4 062 10 730
Totalt 17 076 14 665 641 204 513 373 1 154 577 1 229 377

Lärosätet har tidigare uppkommet anslagssparande motsvarande 53 121 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 2007
Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet motsvarande 74 800 tkr exkl. ersättning för helårsprestationer från december 2007

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. Målet för antalet helårsstudenter inom utbildningsområdena naturvetenskap och teknik under 2008 är 7 110 enligt RB. Utfall 2008: 6 729 HST. 
Totalt antal utbildade helårsstudenter 55,7 inom design. Högst får 50 HST avräknas inom det aktuella utbildningsormådet. 
Övriga helårsstudenter (5,7) inom design har avräknats mot utbildningsområdet teknik.
Totalt antal helårsprestationer 57,4 inom design. Högst får 50 HPR avräknas inom det aktuella utbildningsormådet. 
Övriga helårsprestationer (7,4) inom design har avräknats mot utbildningsområdet teknik.

Belastning på anslaget för grundutbildning (tkr)
Utnyttjat takbelopp och eventuellt utnyttjat anslagssparande för grundläggande högskoleutbildning
1a. Under 2008 genomförda helårsstudenter och helårsprestationer inom 2008 års takbelopp enligt tabell 1a 1 154 577
1b. Decemberprestationer från 2007 som ryms inom takbeloppet 1 250
2a. Utnyttjande av under tidigare budgetår uppkommet anslagssparande, eller 0
2b. Utnyttjande av tidigare sparade helårsprestationer 0
Summa takbelopp 1 155 827
Årets anslagsbelastning avseende särskilda åtaganden 1 677
Summa intäkter för grundutbildning 1 157 504

Ersättning för helårsprestationer för december 2007 (totalt belopp oberoende av om det ryms inom ordinarie takbelopp eller ej)  
som tidigare ej ersatts inom takbeloppet: 1 250 tkr.

underlag för beräkning av belastning av anslaget avseende 
grundutbildning för budgetåret 2008
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Tabell 1b. Redovisning av grundutbildningen

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)
Årets takbelopp (tkr) 1 229 377
Ingående anslagssparande (tkr) 53 121
Summa (A) 1 282 498

B. Utfall totalt för grundutbildningen
Ersättning för HPR från december 2007 1 250
Årets utfall; ersättning HST + HPR (tkr) 1 154 577
Utnyttjande av tidigare sparade HPR (tkr)
Summa (B) 1 1 155 827
Summa (A-B) 2 126 671 

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

Tabell 1c. Anslagssparande

Totalt utgående anslagssparande (A-B) 126 671
Del av anslagssparandet över 10 % av takbeloppet 3 3 733

Summa 122 938

3. Den del av anslagssparandet som lärosätet inte får behålla utan regeringens medgivande. I regleringsbrev för 2008 får anslagssparandet uppgå till högst 122 938 tkr

Tabell 1d. Sparade helårsprestationer

Ingående värde av sparade HPR (tkr) 4

 – Utnyttjande av tidigare sparade HPR (tkr) under 2008 0
 + Sparade HPR under 2008 (tkr) 0

Summa 0

Utgående värde av sparade HPR (tkr) 5 0

4. Kan uppgå till högst 10 % av takbeloppet 2007
5. Kan uppgå till högst 10 % av takbeloppet 2008
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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

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

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) 
exekutivkommittén i divisionen Advanced Surface Engineering 
inom det amerikanska sällskapet AVS

 
Johan Midbjer
Ledamot av:

styrelsen för Linus och Linnéa AB (vilande aktiebolag) 

David Nord
Ordförande i:

styrelsen för Linus och Linnéa AB (vilande aktiebolag) 

Maria Ågren
Ordförande i:

Sveriges Meteorologiska Instituts insynsråd
Ledamot av: 

styrelsen för Arbetsgivarverket 
styrelsen för Rymdstyrelsen 
styrelsen för Stiftelsen Institutet för Vatten- och luftvårds-
forskning 
styrelsen för Formas 
styrelsen för Swedbanks lokalstyrelse i Norrköping

Ersättning till styrelsens ledamöter samt till ledande befattningshavare inom universitetet – inkomstår 2008

Ordförande Företrädare för allmänna intressen Företrädare för studenter
Bengt Westerberg 210 000 Trygve Carlsson 28 000 Sara Bergqvist 49 150

Håkan Eriksson 28 000 Elin Larsson 19 162
Ewa Groppfeldt 28 000 Johan Midbjer 36 728
Olle Persson 28 000 David Nord 14 000

Rektor Agneta Westerdahl 28 000 Marina Sandgren 17 000
Mille Millnertª 1 049 950 Maria Ågren 28 000 Emanuel Stenius 15 800

Företrädare för verksamheten
Kajsa Ellegård 688 930  
Jan Ernerudh 654 349
Lars Hultman 898 651

a. Bilförmånsvärde ingår med 7 409 kr
I ersättningarna ovan inkluderas alla skattepliktiga ersättningar och förmåner utbetalade av LiU under 2008.

styrelseledamöters och ledande befattningshavares 
övriga uppdrag och ersättningar
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2008 2007 2006 2005 2004

Grundutbildning och forskarutbildning
Totalt antal hst inkl uppdragsutbildning 17 289 17 208 17 421 18 405 18 670

-varav andel kvinnor 53% 52% 52% 52% 52%
-varav andel män 47% 48% 48% 48% 48%

Antal hpr inkl uppdragsutbildning 14 859 14 751 14 951 15 607 15 419

Totalt antal nyantagna doktorander 178 210 143 189 191
-varav andel kvinnor 47% 50% 48% 47% 36%
-varav andel män 53% 50% 52% 53% 64%

Totalt antal doktorander totalt med någon aktivitet 1 264 1 354 1 380 1 472 1 480
-varav andel kvinnor 47% 47% 45% 44% 43%
-varav andel män 53% 53% 55% 56% 57%

Totala antalet doktorander med doktorandanställning (årsarbetare) 584 606 648 700 731
Totala antalet doktorander med utbildningsbidrag (årsarbetare) 64 62 64 65 70
Antal doktorsexamina 205 177 162 168 130
Antal licentiatexamina 56 63 84 94 86

Personal
Totala antalet årsarbetskrafter 3 171 3 199 3 226 3 280 3 343
Medelantalet anställda 3 424 3 464 3 492 3 520  3 613

Personal; lärare
Antal lärare totalt (årsarbetare) 1 292 1 294 1 286 1 304 1 327

-varav andel kvinnor 38% 37% 37% 37% 37%
-varav andel män 62% 63% 63% 63% 63%

Antal disputerade lärare (årsarbetare) 945 921 901 883 878
-varav andel kvinnor 34% 31% 31% 31% 30%
-varav andel män 66% 69% 69% 69% 70%

Antal professorer (årsarbetare) 315 313 309 295 276
-varav andel kvinnor 17% 17% 17% 16% 15%
-varav andel män 83% 83% 83% 84% 85%

Ekonomi
Intäkter totalt (mkr) varav 2 707 2 585 2 590 2 514 2 468
Grundutbildning (mkr) 1 331 1 312 1 345 1 260 1 233

-varav andel anslag 91% 93% 92% 92% 92%
-varav andel externa intäkter 9% 7% 8% 8% 8%

Forskning och forskarutbildning (mkr) 1 376 1 273 1 245 1 253 1 234
-varav andel anslag 48% 48% 47% 45% 44%
-varav andel externa intäkter 52% 52% 53% 54% 55%

Kostnader totalt (mkr) 2 665 2 577 2 498 2 476 2 470
-varav andel personal 63% 63% 63% 63% 63%
-varav andel lokaler 13% 13% 14% 14% 14%

Lokalkostnader per kvm (kr) 1 547 1 491 1 471 1 525 1 547
Balansomslutning (mkr) varav 1 483 1 284 1 113 941 928

-varav oförbrukade bidrag 511 392 334 282 265
-varav årets kapitalförändring 51 12 90 40 1
-varav myndighetskapital (inkl årets kapitalförändring) 352 305 292 204 167

10. Väsentliga uppgifter
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Produktion: Linköpings universitet, Avdelningen för externa relationer och Avdelningen för verksamhetsinformation.
Tryck: Februari 2009, LiU-Tryck, Linköping. Omslagsfoto: Vibeke Mathiesen.



Linköping: Campus Valla
INSTITUTIONEN FÖR BETEENDEVETENSKAP 

OCH LÄRANDE �IBL�

Antal anställda: 230. Intäkter: 183 mkr.
Didaktik och pedagogiskt arbete  

 
 

INSTITUTIONEN FÖR DATAVETENSKAP �IDA�

Antal anställda: 164. Intäkter: 140 mkr.
Ämnesområden: Artificiell intelligens och  

 
-

INSTITUTIONEN FÖR EKONOMISK 

OCH INDUSTRIELL UTVECKLING �IEI�

Antal anställda: 383. Intäkter: 317 mkr.
Ämnesområden: Biomedicinsk modellering 

 
 

 
 

 

 
-

-

INSTITUTIONEN FÖR FYSIK, KEMI 

OCH BIOLOGI �IFM�

Antal anställda: 339. Intäkter: 291 mkr.
-

-
 

 
 

-
 

 
-
-

INSTITUTION FÖR KULTUR 

OCH KOMMUNIKATION �IKK�

Antal anställda: 123. Intäkter: 84 mkr.

-

-
 
 

 
 

 

MATEMATISKA INSTITUTIONEN �MAI�

Antal anställda: 94. Intäkter: 68 mkr.
Ämnesområden: Beräkningsveten-

-

INSTITUTIONEN FÖR STUDIER AV SAMHÄLLS�

UTVECKLING OCH KULTUR �ISAK� 

Antal anställda: 73. Intäkter: 67 mkr.

 
 

 
-

-

INSTITUTIONEN FÖR SYSTEMTEKNIK �ISY�

Antal anställda: 131. Intäkter: 124 mkr.
Ämnesområden: Bildbehandling  

-
 

INSTITUTIONEN FÖR TEMA

Antal anställda: 152. Intäkter: 127 mkr.

 

KLINISK OCH EXPERIMENTELL MEDICIN �IKE�

Antal anställda: 363. Intäkter: 280 mkr.

-
-
-

-
 

 
 

 
-

 
-

-
 

MEDICIN OCH HÄLSA �IMH�

Antal anställda: 319. Intäkter: 186 mkr.
-

 
-

 

-
 

 
-

 

INSTITUTIONEN FÖR MEDICINSK TEKNIK �IMT�

Antal anställda: 44. Intäkter: 31 mkr.
Ämnesområden: Biomedicinsk in-

-

INSTITUTIONEN FÖR SAMHÄLLS� 

OCH VÄLFÄRDSSTUDIER �ISV�

Antal anställda: 223. Intäkter: 154 mkr.
Ämnesområden: Allmänt utbildnings- 

 
 

-
-

pernas och teknikens didaktik  
-

-

INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK 

OCH NATURVETENSKAP �ITN�

Antal anställda: 164. Intäkter: 128 mkr.
Ämnesområden: Fysik och elektroteknik  

-
-

mationsteknologi och applikationer

INSTITUTIONEN FÖR STUDIER AV SAMHÄLLS�

UTVECKLING OCH KULTUR �ISAK� 

har verksamhet både i Linköping 
-

tion, se ovan under Campus Valla.

Institutioner och ämnesområden



www.liu.se




