
Årsredovisning 2007
Linköpings universitet



Linköpings universitet i korthet 

Linköpings universitet bedriver utbildning, forskning och 
forskarutbildning inom Filosofiska fakulteten, Tekniska 
fakulteten (Tekniska högskolan), Medicinska fakulteten (Häl-
souniversitetet) samt Utbildningsvetenskap.

Grundutbildningen vid Filosofiska fakulteten spänner över 
ett brett fält – humaniora, kulturvetenskap, miljövetenskap, 
samhällsvetenskap, beteendevetenskap, ekonomi, dataveten-
skap och affärsjuridik. Fakulteten satsar medvetet på ämnes-
övergripande och mångvetenskapliga forskningsmiljöer. Den 
tvärvetenskapliga temaforskningen var ensam i sitt slag vid 
starten 1980. I det nationella kompetenscentret HELIX vid 
LiU – det första i sitt slag i landet på arbetslivsområdet – sam-
arbetar 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). Forskarutbildning 
ges främst i tvärvetenskapliga forskarskolor och teman men 
därtill finns också ämnesbaserad forskarutbildning. 

Inom området Utbildningsvetenskap bedrivs grundläg-
gande lärarutbildning, folkhögskollärarutbildning samt special-
pedagogutbildning. Dessutom ges ett antal fristående kurser 
som bl.a. fungerar som fortbildning och vidareutbildning för 
skolans personal. Genom tradition och förnyelse har universite-
tet 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). Av dessa områden är Vuxnas 
Lärande och FontD de enda i sitt slag i landet. Alla studenter 
som examineras på avancerad nivå inom lärarprogrammen 
vid LiU är behöriga till forskarutbildning. 

De flesta utbildningarna vid Hälsouniversitetet leder till en 
yrkesexamen: arbetsterapeut-, barnmorske-, logoped-, läkar-, 
sjukgymnast-, sjuksköterskeexamen och specialistexamen 
för sjuksköterskor. Utbildningarna i medicinsk biologi och 
folkhälsovetenskap ingår också i utbudet liksom fristående 

Biblioteket Filosofiska 
fakulteten

Utbildnings- 
vetenskap

Tekniska 
högskolan

Hälso- 
universitetet

Universitets- 
förvaltningen

Universitetsledning

Rektor, Prorektor, Universitetsdirektör, 
Biträdande universitetsdirektör

Vice- 
rektorer

Rektors 
ledningsråd

Universitetsstyrelsen Intern-
revision

14 institutioner

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 såväl av grund-
forskning som patientnära forskning och bedrivs bland annat 
inom de strategiska områdena diabetesforskning, medicinsk 
bildbehandling och visualisering, inflammationsforskning, 
hälsovetenskap samt biomedicinska material.

Tekniska högskolan domineras av professionsutbildningar 
i form av civilingenjörs- och högskoleingenjörsprogram men 
erbjuder också ett växande antal kandidat- och masterprogram. 
Dessa program finns inom områdena teknik, matematik, natur-
vetenskap och datavetenskap, men också inom områden som 
design och kommunikation, industriell ekonomi, samhällets 
logistik, och inom hantverk och design. Forskningen har sin 
tyngdpunkt inom traditionella tillämpade tekniska ämnen och 
spänner från ren grundforskning till mycket tillämpningsnära 
områden. Dessutom finns forskning inom matematik, natur-
vetenskap och datavetenskap. Ett omfattande tvärvetenskap-
ligt samarbete finns mellan olika forskningsområden såväl 
inom fakulteten som över fakultets- och lärosätesgränser. Ett 
antal prestigefulla starka forskningsmiljöer, där flera olika 
forskningsgrupper samverkar, finns utsedda av VR, SSF, 
VINNOVA, Formas och Riksbankens Jubileumsfond inom 
områden som exempelvis materialvetenskap, organisk elektro-
nik, modellering, visualisering och informationsintegration, 
funktionell genetik och kunskapsintegration i internationella 
företag. Ämnena för forskarutbildningen spänner över allt 
från hållfasthetslära, medicinsk teknik och medieteknik till 
bildbehandling och tillämpad matematik. 

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

LiUs organisation 2007
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Under 2007 fortsatte Linköpings universitet arbetet med att 
omsätta sin strategi – fastställd av universitetsstyrelsen 2004 – 
i praktisk verklighet. Visionen för LiU är att vara Ett universitet 
med internationell lyskraft som är en drivkraft i en kosmopoli-
tisk kunskapsregion. Principerna för universitetets s.k. strate-
gikarta godkändes av universitetsstyrelsen i juni 2006.

Strategiarbetet, som sker dels på övergripande nivå, dels 
på fakultetsnivå, kommer under de närmaste åren att bedri-
vas 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. 

Under året genomfördes den nya institutionsorganisation 
som beslutats av universitetsstyrelsen efter en omfattande 
remissomgång. Den nya organisationen innebär att vissa 
institutioner slås ihop och att antalet minskar till 14 (se om-

om denna årsredovisning

slagets sida 3). Syftet är att ytterligare stimulera samverkan 
mellan ämnesområden. 

Denna årsredovisning utgår huvudsakligen från de krav 
som ställs i regleringsbrevet, d.v.s. följande redovisas:

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

universitetets samverkan med det omgivande samhället •	
och med andra lärosäten

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

Årsredovisningen avslutas med sedvanlig finansiell re-
dovisning.

Endast en del av den omfattande verksamhet som har 
bedrivits under år 2007 vid Linköpings universitet kommer 
därmed att belysas här. 

• 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 2007 finns tillgänglig i slutet av mars 2008

• Aktuella data från årsredovisningen 2007 finns i fickfoldern Linköpings 
universitet i korthet som även finns i engelskspråkig version Facts & 
Figures (utg april 2008).
Trycksakerna kan beställas på http://www.liu.se/om-liu/info

Kompletterande informationsmaterial
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förord

Mille Millnert

Rektor

dagarna före jUl år 2007 kom Högskoleverket med beskedet 
att man, bland högskolans alla program, kurser och ämnes-
områden, utsett fem särskilt framstående utbildningsmiljöer.  
Två av dessa finns vid Linköpings universitet, läkarprogrammet 
och reglersystem, ett kärnämne i vår ingenjörsutbildning.  
Bättre julklapp är svårt att tänka sig för en rektor. 

Det är extra roligt att det är två relativt olika miljöer, med 
skilda förutsättningar och olika pedagogik. Men det är i båda 
fallen resultatet av ett mångårigt och systematiskt kvalitetsar-
bete och en kultur där alla, både lärare och studenter, lägger 
ribban högt.

Tidigare under året blev vi av HSV rankade som bästa 
universitet för vårt sätt att arbeta med studentstöd i form 
av studievägledning, karriärvägledning och studenthälsa, 
och Teknikföretagen utsåg Y-programmet, teknisk fysik och 
elektroteknik, till årets teknikutbildning. 

Framgångar som vi alla har anledning att glädja oss åt och 
känna stolthet över, och som jag hoppas ska sporra till nya 
initiativ. Att vi under förra året kunde sjösätta ett gemensamt 
kursvärderingssystem och att vi i år, 2008, kommer att kunna 
ta ett system för anonyma tentor i drift är viktiga inslag i ett 
ständigt pågående kvalitetsarbete.

Med 177 doktorsexamina noterade vi det högsta antalet 
någonsin. Med tanke på att vi under några år hade en lägre 
antagning till forskarutbildning lär det förmodligen dröja 
innan 2007 års notering överträffas. Universitetsstyrelsens 
målsättning om att alla doktorander ska ha en anställning 
har väckt en betydande uppmärksamhet på andra lärosäten. 
Det kan också vara värt att notera att forskarskolemodellen 
som LiU varit något av en pionjär för i Sverige vinner allt mer 
terräng också i vår närmaste omvärld, i Norge finns t.ex. ett 
förslag om att detta ska vara modellen.

LiU går nu in i en period av relativt stora pensionsavgångar 
och vår förmåga att rekrytera rätt personer är en av våra stora 

strategiska utmaningar. Den uppmärksammade satsning som 
universitetet gjort på LiU-forskarassistenter lockade i första 
omgången synnerligen kvalificerade sökanden och de första 
fyra kunde anställas under 2007. Glädjande är att intresset  
var minst lika stort i den andra omgången och vi kommer i 
början av 2008 att kunna kontraktera fem nya internationellt 
mycket välmeriterade unga forskare. Om LiU-fo.ass är en sats-
ning på lovande forskare i början av karriären så är det system 
med professorskontrakt och en tryggad basfinansiering för 
framgångsrika professorer som introducerades under året en 
satsning i andra änden av karriärspannet. Båda satsningarna 
är ett led i att skapa ett attraktivt och tydligt karriärsystem 
vid LiU. 

Vad stort sker sker ofta tyst, eller i alla fall utan så mycken 
uppmärksamhet. När regeringen i höstas valde att fördela 
ökningen av basanslaget till forskning efter hur mycket pengar 
lärosätena dragit in från Vetenskapsrådet så var det ett histo-
riskt beslut. Tidigare har forskningsmedlen alltid fördelats 
efter tradition och ibland efter politiska hänsynstaganden. Nu 
introducerades en modell som konkurrensutsätter systemet 
och med indikatorer avsedda att driva kvalitet. Vi kommer av 
allt att döma att få se mer av detta och vår förmåga att attrahera 
externa forskningsmedel kommer att vara avgörande också 
för vilka basanslag vi får. Som universitetet betonade i den 
forsknings- och utbildningsstrategi för 2008–2012, som vi i 
december lämnade in till utbildningsdepartementet,  är detta i 
grunden någonting positivt och  en utveckling som kan skapa 
nya möjligheter för LiU. Men det kräver också att vi hela tiden 
arbetar för att internt premiera kvalitet.  I detta perspektiv är 
det också extra glädjande att notera att universitetets forskare 
under året hade betydande framgångar hos forskningsråden. 
Det är dock pengar som till stor del inte betalats ut än varför 
de inte syns i den ekonomiska redovisningen för 2007.
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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 utbildning
skapa tydliga, differentierade och attraktiva studenterbju-•	

danden.

LiUs grundutbildning kännetecknas i första hand av avan-
cerade professionsutbildningar. Härmed menas inte enbart 
program som leder till en yrkesexamen utan även programut-
bildningar som leder till en generell examen men som har ett 
tydligt professionsfokus. Det är universitetets erfarenhet att väl 
integrerade program skapar mervärden för studenterna såväl 
under utbildningstiden som vid inträdet på arbetsmarknaden. 
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. 

I slutet av 2007 kom beskedet från Högskoleverket att 
Linköpings universitet tilldelats »Utmärkelsen framstående 
utbildningsmiljö 2007« för både läkarutbildningen och stu-
dierektorsområdet reglersystem. Det var första gången som 
utmärkelsen delades ut och av totalt fem i landet tilldelades 
alltså LiU två. Högskoleverkets beslut är ett bevis på att uni-
versitetets 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.

2007 var också året då en ny utbildnings- och examens-
struktur (allmänt kallad Bologna) började gälla för den högre 
utbildningen. 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 högskoleutbildningen delas in 
i en grundnivå och en avancerad nivå. En konsekvens av detta 
är att flera av universitetets tidigare utbildningar (särskilt de 
inom Filosofiska fakulteten som leder till en generell examen) 

har delats upp i en del på grundnivå och en del på avancerad 
nivå. Den studerande måste i konkurrens söka till utbild-
ning på den avancerade nivån. Yrkesexamina (och därmed 
motsvarande utbildningar) har av statsmakterna »placerats« 
på grundnivå eller avancerad nivå och någon uppdelning av 
dessa utbildningar har inte behövt göras. 

Universitetets lärare och berörda administratörer har 
under 2006 och 2007 lagt ned ett stort arbete på att anpassa 
universitetets utbildningsutbud till den nya strukturen. Ett 
stort antal master- och magisterutbildningar på den avan-
cerade nivån utvecklades inför starten höstterminen 2007. 
Samtliga utbildningars kursplaner har skrivits om. Den kan-
ske största förändringen består i att det är den studerandes 
läranderesultat som ska lyftas fram (och inte längre målet 
med själva kursen). 

I anslutning till arbetet med att införa den nya utbildnings- 
och examensstrukturen pågår ett större arbete med kvalitets-
säkring och kvalitetsutveckling av utbildningen. De nyckeltal 
som används för att följa upp LiUs strategiska mål ska vara 
tillgängliga både för nuvarande och presumtiva studenter. 
Detta gäller exempelvis det elektroniska kursutvärderings-
systemet KURT och uppföljningen av studenterna, dels under 
studietiden, dels av deras etablering på arbetsmarknaden 
efter examen.

Efter den överraskande och kraftiga minskningen under 
2006 av antalet sökande till högskolan har fler börjat studera vid 
universitet och högskolor igen. Av Högskoleverkets samman-
ställning av antalet nybörjare höstterminen 2007  respektive 
2006 (t.o.m. den 15 oktober, vilket motsvarar ca 95 procent 
av höstterminens nybörjare) framgår att antalet nybörjare 
i landet höstterminen 2007 i förhållande till höstterminen 
2006 ökade med ca 3 000 (5 %), varav LiUs ökning uppgick 
till ca 580 (12 %). Det ökande antalet internationella studenter 
står för merparten av denna ökning men även antalet svenska 
studenter ökade jämfört med höstterminen 2006.

Särskilt glädjande är att, trots ett minskat intresse för natur-
vetenskapliga och tekniska utbildningar på gymnasiet, antalet 
registrerade nybörjare på universitetets civilingenjörsutbild-
ningar ökade med nästan 20 procent mellan höstterminerna 
2007 och 2006.

Under perioden 1997–2004 ökade antalet helårsstudenter 
vid universitetet från ca 13 000 till ca 18 400 för att under 2005 
och 2006 minska (2005: ca 18 200 helårsstudenter, 2006: 
ca 17 400 helårsstudenter).  En viss minskning har även ägt 
rum under 2007 då grundutbildningen omfattade ca 17 100 
helårsstudenter. Omräknat till antal registrerade studenter 
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motsvarar antalet helårsstudenter 25 045  individer (2006:  
25 954). 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. 

Även om grundutbildningen vid Linköpings universitet 
minskat under 2007 är den omfattande. Om de s.k. takbelop-
pen jämförs ligger den resursmässigt i samma storleksordning 
som grundutbildningen vid Uppsala universitet. 

Av universitetets grundutbildning utgörs 81 % av utbildnings-
program och 19 % av fristående kurser. Mot denna bakgrund 
är det inte förvånande att studenterna är relativt unga (46 % är 
under 25 år). Sett över hela universitetet är könsfördelningen 
jämn (52 % kvinnor, 48 % 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.

Studenternas etablering på arbetsmarknaden är ett av de 

1.1.GRUNDUTBILDNING VID LINKÖPINGS UNIVERSITET 2007

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 inr. 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 – Strategy and Culture, 60 hp
Scandinavian History, 60 hp
Geoinformatics, 90 hp

Business Administration – Product-Market 
Management, 120 hp

Business Administration – Strategic Management in 
International Organisations, 120 hp

Child Studies, 120 hp
Design, 120 hp
Dynamics of Health and Welfare, PHOENIX Erasmus 

Mundus, 120 hp
Health and Society, 120 hp

Human Resource Management and Development, 
120 hp

International and European Relations, 120 hp
Kognition och handikapp, 120 hp
Kognitionsvetenskap, 120 hp
Konstnärlig gestaltning, 120 hp
Kultur och mediegestaltning, 120 hp
Kulturvetenskap, 120 hp
Language and Culture, 120 hp
Science for Sustainable Development, 120 hp
Science, Technology and Society, 120 hp
Statistics; Data Analysis and Knowledge Discovery, 120 hp

PåBYGGNaDSUTBILDNING
Aspirantutbildning, 60 hp

Fristående kurser: ca 390

Totalt antal HST: 6 073
Totalt antal HPR: 4 851
Kostnad: 282 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

Lärare för grundskolans senare år, 90 hp
Lärare för gymnasieskolan, 90 hp
Specialpedagogprogrammet, 90 hp

Generell examen
Adult Learning and Global Change, 60 hp
Miljö och utomhuspedagogik, magisterutb, 60 hp
Pedagogiskt arbetete, magisterutb, 60 hp 

PåBYGGNaDSUTBILDNING
Aspirantutbildning inriktning lärare, 60 hp

Fristående kurser: ca 130

Totalt antal HST: 2 635
Totalt antal HPR: 2 444
Kostnad: 177 mkr (exkl. uppdragsutbildning)

1 Lärarprogrammet omfattande 210 hp ligger 
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
Specialistsjuksköterska, anestesisjukvård, 60 hp
Specialistsjuksköterska, intensivvård, 60 hp
Specialistsjuksköterska, distriktssköterska, 75 hp
Specialistsjuksköterska, kirurgisk vård, 75 hp
Barnmorska, 90 hp
Logoped, 240 hp
Läkare, 330 hp

Generell examen
Folkhälsovetenskap, 120 hp
Medical Biosciences, 120 hp

Fristående kurser: ca 80

Totalt antal HST: 2 384
Totalt antal HPR: 2 247
Kostnad: 352 mkr (exkl. uppdragsutbildning)
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viktigaste styrtalen för universitetets utbildningar. Den analys 
som gjordes av HSV och SCB  år 2006, nedbruten på program 
eller grupper av program, visar att LiU-studenternas etablering, 
jämfört  med andra större lärosäten, låg över genomsnittet 1
21 av 30 examensgrupper och under i 7 grupper.   

I det följande ges en redovisning av sådana uppgifter som 
universitetet i regleringsbrevet för 2007 avseende anslag till 
universitet och högskolor ska redovisa till regeringen. Detta 
avsnitt är alltså inte en fullständig redovisning av grundutbild-
ningen vid LiU utan begränsas till de av regeringen begärda 
uppgifterna. Vissa uppgifter redovisas uppdelade i universite-
tets verksamhetsområden: Filosofiska fakulteten, Utbildnings-
vetenskap, Hälsouniversitetet och Tekniska högskolan.

1. utbildningsutbudet 

Förändringar i förhållande till 2006 
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. Ut-
bildningarna kännetecknas av att vara gränsöverskridande. 
De flesta av dem har direkta kopplingar till starka forsknings-
miljöer, vilket ger vinster åt både grundutbildningen och 
forskningsmiljöerna.

År 2007 har dominerats av arbetet med att göra om de 
längre utbildningsprogrammen till 3 + 2-utbildningar i 
enlighet med den nya högskoleförordningen. De tidigare 
magisterprogrammen har arbetats om till kandidatprogram 
och i de flesta fall har det fjärde året utvecklats till ett  tvåårigt 
självständigt masterprogram. (Fakultetens professionsutbild-
ningar, civilekonom-, internationella civilekonom-, psykolog- 
och socionomutbildningarna, är dock undantagna från denna 
förändring.) Dessutom har några helt nya masterprogram tagits 
fram. Under året gjordes antagning till 14 kandidatprogram, 
2 magisterprogram, 16 masterprogram och 4 professionsut-
bildningar. De båda magisterprogrammen samt 9 av master-
programmen ges på engelska. Två av masterprogrammen är 

1.1.GRUNDUTBILDNING VID LINKÖPINGS UNIVERSITET 2007

Tekniska högskolan
 

Utbildningsprogram

GRUNDLäGGaNDE NIVå
Yrkesexamen
Byggnadsteknik, 180 hp
Datateknik, 180 hp
Elektroteknik, 180 hp
Industriella el- och IT-system, 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
Industriell elteknik och elektronik, 120 hp

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

möbeldesign
möbelkonservering
möbelsnickeri
möbeltapetsering

Fysik, 180 hp
Grafisk design och kommunikation, 180 hp
Innovativ programmering, 180 hp
Kemi, 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 

(magister), 60 hp
Maskinteknik (magister), 60 hp

Advanced Computer Graphics, 120 hp
Applied Ethology and Animal Biology, 120 hp
Biomedical Engineering, 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
Logistik, 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 Electronics and System Design, 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

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

Fristående kurser: ca 60

Totalt antal HST: 5 984
Totalt antal HPR: 4 991
Kostnad: 465 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. Endast de program som hade antagning efter 1 juli 2007 är inkluderade i denna förteckning. För information om utbildningsutbudet före 1 juli 2007, 
se årsredovisningen för 2006.
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Erasmus Mundusprogram. Hösten 2007 gjordes den första 
antagningen till kandidatprogrammet Turism med inriktning 
mot kulturarv och naturmiljö. 

På grund av låga söksiffror gjordes ingen antagning till 
programmet Användarinriktad systemutveckling under 2006. 
Den omarbetning av programmet som påbörjats under 2006 
resulterade inte i något konkurrenskraftigt alternativ som fa-
kultetens styrelse kunde ställa sig bakom, varför programmet 
officiellt lades ner under 2007. Fakultetens båda ekonompro-
gram kom väl ut i HSVs granskning vilket lade grunden till 
att LiU numera får rätt att utfärda civilekonomexamen. 

Fakulteten har också ett stort utbud av fristående kurser 
inom ett 40-tal huvudområden. Söktrycket till dem har 
minskat två år i rad vilket föranlett fakultetsstyrelsen att till-
sätta en arbetsgrupp med uppgiften att ta fram en strategisk 
handlingsplan för hur fakulteten framdeles ska arbeta med 
det fristående kursutbudet. Arbetsgruppens slutrapport ska 
presenteras i början av 2008.

UtBildningSVetenSKap. Lärarutbildningen är LiUs största 
och äldsta grundutbildning. LiU utbildar lärare för förskola, 
förskoleklass, grundskola, gymnasieskola samt för folkbil-
dande verksamhet. Universitetet har rikets enda folkhögskol-
lärarprogram. Arbetet med utbildningarna präglades 2007 i 
hög grad av anpassningen till Bolognasystemet. Under året 
fastställde områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap en 
gemensam utbildningsplan för lärarprogrammen i Linköping 
och Norrköping. Planering inleddes beträffande ny speciallä-
rarutbildning, vidareutbildning av lärare som saknar examen 
samt kompletterande utbildning för utländska lärare. Den 
förkortade lärarutbildning för barnskötare på halvfart, 210 hp, 
för verksamhet i förskola och förskoleklass, som beslutades 
under 2006, startade hösten 2007.

HÄlSOUniVerSitetet. 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 är dels en kandidatutbildning i medicinsk biolo- 
gi, dels fr.o.m. hösten 2007 två masterprogram, ett internatio-
nellt rekryterande Master’s Programme in Medical Biosciences 
och ett masterprogram i folkhälsovetenskap.

Sjuksköterskeutbildning bedrivs såväl i Linköping som i 

Norrköping/Nyköping. Fr.o.m. ht 2007 har även arbetstera-
peututbildningen lokaliserats till Norrköping. Övriga program 
är förlagda till Linköping. 

Hälsouniversitetet har efter samråd med Landstinget i 
Östergötland beslutat förbereda start av en biomedicinsk 
analytikerutbildning. Rektor har ansökt hos HSV om att erhålla 
examensrättighet. Examensrättsprövningens praktiska delar 
sker 2008 vilket också är planerat startår för utbildningen.

Vidare pågår förberedelser för ett nytt masterprogram, 
masterprogrammet i arbetsterapi/folkhälsovetenskap/lo-
gopedi/omvårdnadsvetenskap/sjukgymnastik. Nuvarande 
masterprogram i folkhälsovetenskap ska integreras i det nya 
programmet, som syftar till att ge kompetens att leda och ut-
veckla en resultatinriktad hälso- och sjukvård. En kompetens 
som ger anställningsbarhet hos såväl offentliga som privata 
vårdgivare. I programmet ingår gemensamma kurser och 
ämnesspecifika kurser för respektive huvudområde. Centrala 
inslag i de gemensamma kurserna i programmet är hälsofräm-
jande förhållningssätt, evidensvärdering, implementering, 
kvalitetsmått, organisation och ledarskap. 

teKniSKa HögSKOlan  erbjöd under 2007 civilingenjörs- och 
högskoleingenjörsprogram, matematisk-naturvetenskapliga 
och datavetenskapliga utbildningar, högskoleutbildningar 
samt utbildningar som leder till kandidat- och masterexamen. 
Kandidatutbildningarna inkluderar design- och hantverksut-
bildningar, en utbildning i musikproduktion samt ett program 
i grafisk design och kommunikation. Utbildningarna finns 
inom många nya områden och kännetecknas av hög kvalitet 
med profilområden som är kopplade till starka forsknings-
miljöer. Hela utbudet har omarbetats i enlighet med den 
nya förordningen och tillämpas från 1 juli 2007. De tvååriga 
yrkeshögskoleutbildningarna som fanns tidigare har ersatts 
av program med samma inriktning men som nu leder till 
en generell högskoleexamen. Hösten 2007 startade tre nya 
programutbildningar: teknologie kandidatutbildningarna 
Samhällets logistik respektive Innovativ programmering samt 
civilingenjörsprogrammet Design- och produktutveckling.

Tekniska högskolan ger också fristående kurser och magis-
ter- och masterprogram. De senare ökar i antal och riktar sig 
såväl till utländska som svenska studenter. Tekniska högskolan 
erbjöd inför hösten 2007 sammanlagt 21 masterprogram, 
varav 15 med engelska som undervisningsspråk. Den oro 
över ett vikande intresse för teknisk och naturvetenskaplig 
utbildning som under senare år har präglat diskussionerna 
i samband med antagningen till de tekniska högskolorna i 
landet har efter höstens antagning till Tekniska högskolan 
dämpats. Det är dock av fortsatt stor betydelse att kraftfulla 

TaB 1.2 aNDEL UTBILDNINGSPROGRaM OcH FRISTåENDE KURSER INOM UNIVERSITETETS VERKSaMHETSOMRåDEN

2005 2006 2007
Program 

%
Frist. 

kurs %
HST Program % Frist. 

kurs %
HST Program % Frist. 

kurs %
HST

 

Filosofiska fakulteten 54 46 6 192 59 41 6 206 62 38 6 073
Utbildningsvetenskap 92 8 2 790 94 6 2 731 92 8 2 635
Hälsouniversitetet 96 4 2 541 94 6 2 383 95 5 2 384
Tekniska högskolan 88 12 6 683 89 11 6 102 90 10 5 984
LIU totalt 78 22 18 206 80 20 17 422 81 19 17 077
Inkluderar, förutom utbildningsuppdraget, även andra av regeringen beslutade uppdrag
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insatser görs för att råda bot på den diskrepans som finns 
mellan elever med behörighet att bedriva studier inom teknik 
och naturvetenskap och det antal platser, som ur ett samhälls-
perspektiv är önskvärt, och som idag erbjuds inom området. 
Tekniska högskolan har under året infört en ny organisation 
av ansvaret för utbildningsprogrammen. Den tidigare matris-
organisationen med nämnder med ansvar för ett eller flera 
program kvarstår, men ansvarsområdena har förändrats. De 
nya programnämnderna ansvarar idag för programutbudet 
inom ett visst område. Indelningen har gjorts på fem områden: 
data- och medieteknik; elektroteknik, fysik och matematik; 
industriell ekonomi och logistik; kemi, biologi och bioteknik 
samt maskinteknik och design. 

Under 2007 har fakultetsstyrelsen beslutat om start av 
ett nytt program inom Industriell ekonomi som leder till en 
teknologie kandidatexamen, med första antagning hösten 
2008. Tekniska högskolan har under 2007 inrättat ytterligare 
påbyggnadsutbildningar och erbjuder nu ett 30-tal masterpro-
gram, de flesta med engelska som undervisningsspråk.

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 utbildningsprogrammens 
andel ökat med 10 procentenheter. 

Av tabell 1.2 framgår andelen utbildningsprogram och ande-
len fristående kurser inom universitetets verksamhetsområden. 
Andelen utbildningsprogram inom Tekniska högskolan och 

Utbildningsvetenskap är ca 90 %. Inom Hälsouniversitetet 
är andelen utbildningsprogram 95 %. 

Inom Filosofiska fakulteten har andelen utbildnings-
program ökat från 54 % år 2005 till 62 % år 2007. Andelen 
fristående kurser har minskat i motsvarande grad och uppgick 
år 2007 till 38 %.

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

filOSOfiSKa faKUlteten. Filosofiska fakulteten har under 
ett antal år drivit sitt pedagogiska utvecklingsarbete enligt 
GrundGUIDE där man bl.a. tagit fram metoder som genererar 
ett mer studentaktivt lärande (exempelvis en vidareutvecklad 
casemetodik) i en tid av begränsad resurstilldelning till de 
flesta av fakultetens utbildningar. En del av projektet har också 
varit att erbjuda kursansvariga en utbildning i att ta fram nya, 
»Bologna-anpassade« kursplaner. Fokus har varit på design 
av kurser utifrån den nya högskoleförordningens krav på 
lärandemål. Filosofiska fakulteten har också byggt ut antalet 
och uppgraderat redan befintliga datorsalar för att möjliggöra 
införandet av IKT (informations- och kommunikationsteknik) 
som ett pedagogiskt instrument i utbildningen. 

Socionomprogrammet, som successivt förläggs till Campus 
Norrköping, genomgår en omarbetning till ett sammanhål-
let program från att tidigare varit uppdelat i tre olika profiler 
redan från start. Även psykologprogrammet har genomgått en 
stor omarbetning, vilket bl.a. innebär att praktiken gjorts mer 
professionsorienterad och att den pedagogiska modellen med 
problembaserat lärande har vidareutvecklats. Ett samarbete 
med Hälsouniversitetet har resulterat i att psykologstudenter 
numera ingår i de tvärprofessionella grupperna på HUs 
studentavdelningar (d.v.s de vårdavdelningar som drivs av 
studenterna gemensamt).

UtBildningSVetenSKap. Utbildningarna till lärare i förskola, 
fritidshem, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning är 
sedan flera år samlade i en enda lärarutbildning som leder 
till lärarexamen (undantaget folkhögskollärare). Linköpings 
universitet driver två stora lärarprogram, ett i Linköping och 
ett i Norrköping. Gemensamt för dem är att reflektionen 
över rollen som lärare och elevens lärande står i fokus. Dess-
utom får studenterna tidigt kontakt med skola och andra 
utbildningsmiljöer, inte bara som arbetsplats utan också som 
kunskapskälla. Utvecklingsarbetet under 2007 inom området 
Utbildningsvetenskap präglades i hög grad av lärarutbildning-
ens inordning i Bolognasystemet och utarbetandet av en ny 
gemensam utbildningsplan för de två stora lärarprogrammen 
i Linköping och Norrköping. En omstrukturering har gjorts av 
det allmänna utbildningsområdet (AUO) och progressionen 
inom detsamma och former för kvalitetssäkring av examens-
arbeten har utarbetats. 

En studie av lärarprogrammet i Linköping som utbildnings- 
och studiekultur har avrapporterats. Syftet med studien har 
bl.a. varit att granska hur studenterna hanterade alla val under 
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fig 1.1: Fördelning program-kurser – utveckling 1998–2007
(antal helårsstudenter)
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utbildningen. En motsvarande studie av lärarprogrammet i 
Norrköping planeras. 

År 2007 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 utbildade vid LiU ska kunna 
medverka i utvecklingen av såväl skolans verksamhet som sin 
egen yrkeskunskap. 

Utvecklingsarbete kring yrkeslärarutbildning pågick även 
under året. En anpassning av den vetenskapsteoretiska delen 
av utbildningen har givit bättre förutsättningar för de blivande 
yrkeslärarna att genomföra sitt examensarbete. Det har också 
skett en kompetensförstärkning av den del av lärargruppen 
som har yrkeslärarbakgrund.

HÄlSOUniVerSitetet.  HUs utbildningsplaner och kursplaner 
har omarbetats och lärandemål formulerats inom ramen för 
det omfattande arbete som pågått med att »Bolognaanpassa« 
utbildnings- och kursplaner enligt den nya högskoleförord-
ningen.  

Flera pedagogiska utvecklingsåtgärder vidtogs under 2007, 
bland andra följande:

 Förbättringskunskap förs in i alla HUs program. Detta •	
sker i samverkan mellan tre högskolor och tre landsting i 
sjukvårdsregionen.  Syftet är att göra förändringar som leder till 
förbättrat patientresultat, bättre rutiner och bättre lärande.

Portfolioprojektet pågår på tre av utbildningsprogrammen •	
samt under de gemensamma HEL-studierna (Hälsa-Etik-
Lärande). Med hjälp av en »utvecklingsportfölj« i vilken ingår 
loggböcker, inlärningsplaner och lärdagböcker blir studenterna 
medvetna om föreställningar och värderingar som är av bety-
delse för deras studier och utveckling. 

Inom ramen för projektet E-lärande Öst har en portal för •	
verksamhetsförlagd utbildning skapats – en virtuell mötesplats 
för kommunikation, information och handledning. 

Ett nytt utbildningslaboratorium har inrättats i Norrkö-•	
ping.

 Satsningar har gjorts för att skapa bättre förutsättningar •	
för pedagogisk forskning. 

 Ett nationellt nätverk för problembaserat lärande har ini-•	
tierats.

 Som en följd av Högskoleverkets utvärdering av utbild-•	
ningarna inom medicin och vård har en översyn av sjukskö-
terskeutbildningarna i Linköping och Norrköping/Nyköping 
gjorts.

HUs läkarutbildning har av Högskoleverket bedömts ha 
mycket hög kvalitet och därför fått utmärkelsen Framstående 
utbildningsmiljö 2007.

teKniSKa HögSKOlan.  Civilingenjörs- och högskoleingenjörspro-
grammen utvecklas ständigt för att kunna tillgodose de höga 
och mångfacetterade krav för en hållbar samhällsutveckling 
som ställs på den moderna ingenjören. Det s.k. CDIO-konceptet 
(Conceive, Design, Implement and Operate), som under ett 
antal år använts som metod för att åstadkomma den önskvärda 
utvecklingen, införs löpande i samtliga ingenjörsutbildningar 
vid Tekniska högskolan. Erfarenheterna har spridits vidare i 

olika fora, dels vid  CDIO-konferensen i Boston i juni 2007, 
dels inom NSHU-nätverket (Myndigheten för nätverk och 
samarbete inom högre utbildning). 

Studierektorsområdet reglersystem har av Högskoleverket 
bedömts ha mycket hög kvalitet och tilldelades den nya utmär-
kelsen Framstående utbildningsmiljö 2007.

Som stöd till Tekniska högskolans lärare vid införandet av 
Bolognamodellen genomfördes institutionsvisa workshops 
kring arbete med formulering av kursmål under våren un-
der ledning av utbildningsledarna vid Tekniska högskolans 
fakultetskansli.

En ny kurs, Introduktion till universitetsstudier, 2 hp, gavs 
första gången 2007 och till kurstillfället våren 2008 har över 
400 studenter anmält sig. Bakgrunden till kursen är en se-
minarieserie som studievägledningen vid Tekniska högskolan 
utvecklat och under en följd av år genomfört för studenter under 
deras andra termin. Seminarierna var mycket uppskattade 
och har inför 2007 vidareutvecklats till en sammanhållen 
poänggivande kurs med examination. Kursen vänder sig till 
förstaårsstudenter på LiTHs utbildningsprogram. Målet är 
att kursen ska ge en kontext till högskolestudier men också 
verktyg för att hantera studierelaterade situationer. Studenten 
ska efter avslutad kurs bland annat kunna reflektera över samt 
strukturera sin egen studiesituation, beskriva universitetets 
policy beträffande allas lika villkor samt följa överenskomma 
regler när det gäller vetenskaplig hederlighet.

Inslag av arbetsintegrerat lärande (AiL) finns idag i flera av 
Tekniska högskolans professionsutbildningar och ambitionen 
är att ytterligare öka dessa inslag. Arbetsintegrerat lärande 
kan vara studiebesök, fadderföretag för studenter, gästföre-
läsare, examensarbeten på företag, praktik, laborationer på 
företag, projektkurser baserade på reella företagsproblem etc. 
Fakulteten har under 2007 låtit en arbetsgrupp bestående av 
lärare, studenter och kanslipersonal utarbeta en plan för hur 
arbetsintegrerat lärande systematiskt skulle kunna införas i ett 
utbildningsprogram. Gruppens uppdrag har varit att föreslå 
hur AiL ska organiseras, vilka moment som är lämpliga i olika 
stadier av utbildningen samt hur de erfarenheter som erhålls 
kan utvärderas. Resultatet av gruppens arbete har blivit ett 
pilotprojekt  där arbetsintegrerat lärande ska införas i lämpliga 
kurser på tre civilingenjörsutbildningar: elektronikdesign, 
kommunikations- och transportsystem samt medieteknik.

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 
2007 uppgår till 7 300. Vidare framgår av utbildningsuppdraget att 
högst 50 helårsstudenter respektive helårsprestationer får avräknas 
inom utbildningsområdet design. De intäkter som dessa helårs-
studenter och helårsprestationer genererar utifrån de av riksdagen 
fastställda ersättningsbeloppen skall redovisas. 

Antalet helårsstudenter vid Linköpings universitet inom or-
dinarie utbildningsuppdrag under 2007 uppgick till 17 069, 
vilket är drygt 300 färre än under 2006 (17 402 helårsstudenter) 
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och 1 350 färre än under toppåret 2004 (18 421 helårsstuden-
ter). Minskningen berör i första hand utbildningsområdena 
naturvetenskap (- 155 HST), samhällsvetenskap (- 146 HST), 
undervisning (- 83 HST) och teknik (- 64 HST).

Trots minskningen är teknik fortfarande det största utbild-
ningsområdet (4 054 HST) följt av samhällsvetenskap (3 908 
HST) och naturvetenskap (2 632 HST). 

Av detta framgår att LiU under 2007 inte når målet för 
antalet helårsstudenter inom områdena naturvetenskap och 
teknik (mål 2007: 7 300 HST; utfall 2007: 6 687 HST). 

Antalet helårsprestationer under 2007 uppgick till 14 525 
vilket är 403 prestationer färre än under 2006 (14 928 helårs-
prestationer). Helårsprestationerna fortsätter att vara på en hög 
nivå även 2007. Detta beror bl.a. på att det finns förhållandevis 
fler studenter som omregistrerar sig på kurser. Dessa studenter 
genererar vid avklarad tentamen helårsprestationer men inte 
helårsstudenter (som enbart erhålles då en student registrerar 
sig första gången på en kurs). År 2007 var prestationskvoten 
(antalet helårsprestationer/antalet helårsstudenter) 85 % (år 
2006: 86 %, 2005: 85 %, 2004: 82 %). Av tabell 1.3 framgår 
prestationskvoterna inom respektive utbildningsområde. 

Kvinnor har i genomsnitt bättre studieresultat (prestations-
kvot 88 %) än män (prestationskvot 81 %). Äldre studerande 
(studerande äldre än 34 år (87 %) och studerande i intervallet 
25–34 år (91 %)) har en högre prestationskvot än gruppen 
som är yngre än 25 år (prestationskvot 79 %). 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 på 111 490 tkr. 

Universitetets utbildningsvolym under 2007 uppgick till  
1 119 310 tkr, d.v.s. 97 839 tkr lägre än takbeloppet (1 217 149 
tkr). Eftersom LiU följaktligen även under 2007 hade en 
underproduktion utnyttjas resterande del (44 718 tkr och 
763 tkr avseende helårsprestationer från december 2006) av 
universitetets buffert i avräkningen för 2007. Detta innebär 
således att LiU för första gången sedan det nuvarande resurs-
tilldelningssystemet infördes inte har en buffert av sparade 
helårsstudenter och helårsprestationer att föra över till kom-
mande budgetår. 

LiU kan alltså för 2007 avräkna 1 164 028 tkr (inklusive 
bufferten på 44 718 tkr). Resterande del (53 121 tkr) upp till 
takbeloppet utgörs av ett s.k. anslagssparande som får föras 
över till 2008. LiU har därmed möjlighet, givet att utbildnings-
volymen är tillräckligt stor, att under nästa budgetår avräkna 
ett belopp som utgörs av summan av 2008 års takbelopp och 
anslagssparandet från 2007.

4. examina
Uppdrag: För perioden 2005–2008 gäller följande examensmål: 
Civilingenjörsexamen 2 810, sjuksköterskeexamen 890, lärarexamen 
med inriktning mot tidigare år 800, varav 250 med inriktning mot 
förskola/förskoleklass samt lärarexamen med inriktning mot senare 
år 905. I minst 30 procent av antalet lärarexamina (inklusive tidigare 
grundskollärarexamen med inriktning mot årskurserna 4-9 och 
gymnasielärarexamen) bör matematik, teknik eller naturvetenskap 
ingå till en omfattning om minst 40 poäng/60 högskolepoäng. 
Antalet examinerade yrkeslärare skall redovisas liksom de åtgärder 
som vidtagits för att säkerställa att ett tillräckligt antal lärarstudenter 
väljer inriktning mot arbete i förskola och förskoleklass. 

Av tabell 1.4 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 1.4, 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 examina i 
förhållande till 2005 minskade med 255 till 3 192. Under 2007 
uppgick antalet utfärdade examina till 3 326, vilket således 
relativt 2006 är en ökning med 134 examina. Jämfört med 
2006 visar antalet kandidatexamina och socionomexamina 
den största ökningen medan antalet magisterexamina, hög-
skoleingenjörsexamina och civilingenjörsexamina uppvisar 
den största minskningen.

Beträffande de utbildningar som har examensmål är 2007 
det tredje året i den fyraårsperiod (2005–2008) som examens-
målen avser. Det kan konstateras att universitetet under dessa 
tre år uppnått mer än 75 procent av examensmålen för  samtliga 
utbildningar med examensmål: civilingenjörsexamen, sjukskö-

TaB 1.3 REDOVISNING aV UTBILDNINGSUPPDRaGET 2007 

Utbildningsområde
antal 
HST

antal 
HPR

Ersättn. 
(tkr)

andel av 
ersättn. 

(%)

Presta-
tionskvot 

HPR/HST 
(%)

 

Humaniora 1 515 1 124 48 919 4 74
Teologi 143 102 4 5 0 71
Juridik 611 520 20 934 2 85
Samhällsvetenskap 3 908 3 200 131 524 12 82
Naturvetenskap 2 633 2 304 211 024 19 88
Teknik 4 054 3 367 317 866 28 83
Farmaci 18 25 1 801 0 135
Vård 1 273 1 196 114 650 10 94
Medicin 1 287 1 174 150 635 13 91
Undervisning 1 203 1 128 82 021 7 94
Övrigt 374 344 24 489 2 92
Design 50 44 10 134 1 87

Summa 17 069 14 525 1 118 547 100 85

Ersättning för helårsprestationer 
från december 2006 763
Summa ersättning 1 119 310

Takbelopp 2007 1 217 149

Värde av sparade helårsprestationer 
som förts över till 2007

44 718

att avräkna som intäkt för 2007 1 164 028

51
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terskeexamen samt lärarexamen mot tidigare respektive senare 
år. Detta tyder på att examensmålen för de tre sistnämnda 
utbildningarna kommer att nås. Viss osäkerhet råder dock för 
civilingenjörsexamen på grund av minskad antagning. Även 
antalet examina på inriktningen mot förskola/förskoleklass, 
ett delmål inom ramen för lärarexamen med inriktning mot 
tidigare år, som utfärdats under perioden 2005 - 2007 uppgår 
till drygt tre fjärdedelar av examensmålet. 

Av not 2 till tabell 1.4 framgår antalet lärarexamina med 
inriktning mot matematik, teknik eller naturvetenskap. Un-
der 2005, 2006 och 2007 utfärdades 154, 118 respektive 92 
lärarexamina med denna inriktning, d.v.s. sammantaget 364 
examina, eller 23 % av det totala antalet utfärdade lärarexamina 
under dessa tre år (1 595 examina). Detta ska jämföras med 
målet 30 %. Universitetet kommer med stor sannolikhet inte 
att uppnå detta mål.

Antalet lärarexamina med inriktning mot yrkeslärare ökade 
från 6 examina år 2005 till 17 under 2006 och 16 examina 
2007, vilken till en del kan förklaras av att utbildningen har 
omarbetats och informationen förbättrats. 

Beträffande åtgärder för att säkerställa att ett tillräckligt 
antal lärarstudenter väljer inriktning mot arbete i förskola 
och förskoleklass, se sid. 8.

5. efterfrågan och rekrytering 
Uppdrag: Efterfrågan på universitetets utbildningar skall redo-
visas.

2007 var första året som anmälan och antagning till både 
utbildningsprogram och fristående kurser ägde rum via det 
nya nationella antagningssystemet NyA. Detta innebär att det 
är vanskligt att göra nationella jämförelser medan uppgifter 
som rör LiU går att jämföra mellan t.ex. 2007 och 2006.

TaB 1.4 EXaMINa VID LIU 2001–2007

Summa Examensmål Summa Examensmål

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

Yrkesexamina med examensmål
Civilingenjörsexamen 467 616 664 699 2 446 2 340 757 693 669 2 119 2 810 
Sjuksköterskeexamen1 144 164 173 202 683 715 245 241 269 755 890 
Lärarexamen med inriktning mot tidigare år2 200 192 229 218 839 750 238 279 269 786 800 

varav med inr mot förskola/förskoleklass 85 36 121 78 50 63 191 250 
Lärarexamen med inriktning mot senare år2 187 271 273 276 1 007 905 303 249 257 809 905 

varav med inr mot yrkeslärare 6 17 16 39 

Övriga yrkesexamina 120 poäng eller mer
Psykologexamen 19 28 31 33 111 28 38 40 106 
Teologie kandidatexamen 8 6 8 7 29 14 6 13 33 
Högskoleingenjörsexamen 109 157 190 161 617 161 148 97 406 
Arbetsterapeutexamen1 45 45 37 42 169 46 48 40 134 
Biomedicinsk analytikerexamen1 2 2 
Läkarexamen 71 83 73 75 302 81 92 111 284 
Receptarieexamen 25 25 22 39 23 84 
Logopedexamen 16 16 
Sjukgymnastexamen1 45 46 36 43 170 42 61 45 148 
Social omsorgsexamen1 47 49 36 46 178 52 20 11 83 
Socionomexamen 74 74 

Summa yrkesexamina 120 poäng eller mer 1 344 1 657 1 750 1 827 6 578 1 989 1 914 1 934 5 837 

Generella examina 120 poäng eller mer
Magisterexamen 519 698 793 937 2 947 951 860 831 2 642 
Kandidatexamen 226 330 505 434 1 495 321 265 362 948 
Examina enligt äldre studieordning 7 7 

Summa generella examina 120 poäng eller mer 752 1 028 1 298 1 371 4 449 1 272 1 125 1 193 3 590 
Summa examina 120 poäng eller mer 2 096 2 685 3 048 3 198 11 027 3 261 3 039 3 127 9 427
 

Yrkesexamina mindre än 120 poäng 120 106 115 141 482 160 130 169 459 
Generella examina mindre än 120 poäng 18 18 22 25 83 26 23 30 79 
Summa examina mindre än 120 poäng 138 124 137 166 565 186 153 199 538 
 

Totalt antal examina vid LIU 2 234 2 809 3 185 3 364 11 592 3 447 3 192 3 326 9 965 

1 Ingick t.o.m. 2001 i universitetets uppdrag från Landstinget i Östergötland.
2 Antal lärarexamina med inriktning mot matematik, teknik eller naturvetenskap:2007:92, 2006:118, 2005:154, 2004:109, 2003:108

Poängangivelsen i tabellen avser poängsystemet före 2007-07-01, dvs. där 40 poäng utgör heltidsstudier under ett år.

TaB 1.5 TILLSTRÖMNING aV STUDENTER

2005 2006 2007
 

Nybörjarplatser
Utbildningsprogram 4 757 4 713 5 431
Fristående kurser 11 780 11 895 10 764

antal 1:a handssökande
Utbildningsprogram 11 392 13 037 12 503
Fristående kurser1 37 953 29 825 22 504

1:a handssökande per nybörjarplats
Utbildningsprogram 2,39 2,77 2,30
Fristående kurser1 3,22 2,51 2,09

1 För fristående kurser motsvarar siffrorna det totala antalet sökande
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Antalet förstahandssökande i den nationella antagningen till 
universitetets utbildningsprogram som startade höstterminen 
2007 minskade i förhållande till motsvarande antagningsom-
gång 2006 sammantaget med 8 procent (samtidigt minskade 
antalet nybörjarplatser på utbildningsprogrammen med 4 
procent). Minskningen i antalet förstahandssökande mellan 
höstterminerna 2006 och 2005 uppgick till 3 procent. Dessa 
minskningar är överraskande eftersom ungdomskullarna är 
under tillväxt. Det kan finnas flera orsaker till det minskade 
intresset för högskolestudier: svårigheter på arbetsmarkna-
den för vissa akademikergrupper, stora studieskulder samt 
en viss avvaktan inför den nya utbildnings- och examens-
strukturen.

Efterfrågan är dock fortfarande mycket god inom vård och 
medicin, god inom humaniora och samhällsvetenskap (fram-
förallt till utbildningsprogrammen i affärsjuridik, ekonomi, 
personal- och arbetsvetenskap, psykologi och till socionom). 
Antalet förstahandssökande till civilingenjörsutbildningarna 
har ökat med 15 procent medan efterfrågan till universitetets 
ingenjörs- och matematiskt/naturvetenskapliga utbildningar 
ligger på en i stort sett oförändrad men låg nivå. Oroande är 
att efterfrågan till universitetets lärarutbildningar minskar 
från i de flesta fall en mycket låg nivå. 

Även om antalet förstahandssökande har minskat så visar 
HSVs analys på att antalet nybörjare hösten 2007 ökar i för-
hållande till 2006.

De sökande till universitetets internationella master- och 
magisterprogram antogs under 2007 lokalt. Inför hösten 
2007 erbjöd universitetet 29 sådana utbildningar med totalt 
727 nybörjarplatser. Totalt sökte ca 4 000 personer varav ca  
1 200 antogs. Av dessa registrerade sig endast 426 personer 
på dessa utbildningar. Med några undantag var alltså intresset 
lågt för dessa utbildningar. Till universitetets fristående kurser 
gjordes (under 2007) 5 898 registreringar till 9 932 platser 
(exkl. sommarkurser). En samlad bild av tillströmningen av 
studenter under 2007 ges i tabell 1.5.

filOSOfiSKa faKUlteten. De nya kandidatprogrammen hade 
gott söktryck och fakultetens programverksamhet löpte som 
planerat. Eftersom kandidatprogrammet för personal- och 
arbetsvetenskap hade ett mycket bra söktryck kommer an-
tagning att ske även inför vårterminen 2008. Det nystartade 
kandidatprogrammet i turism fick en bra start med samtliga 
platser fyllda. För att öka de sökandes vilja att hålla fast vid sitt 
förstahandsval inbjöds dessa till information om programmet 
redan före sommaren. Efterfrågan på fakultetens fristående 
kurser har däremot minskat två år i rad.  De nya masterpro-
grammen som ges på svenska hade ett relativt lågt söktryck, 
men det är svårt att göra en bedömning om framtida söksiff-
ror eftersom många av de nya programmen startade innan 
de gamla fyraåriga programmen hade upphört. Det förelåg 
med andra ord en konkurrens om studenterna mellan nya 
masterprogram  och det avslutande året på »gamla« fyraåriga 
magisterprogram. Fakultetens magister- och masterprogram 
som ges på engelska visade ett fortsatt gott söktryck. 

Ett pilotprojekt mellan Finspångs kommun, Tema Q och 
Bergska skolan i Finspång som fakulteten stött ekonomiskt 
syftar till att öka intresset bland gymnasieelever från Fin-

spång att studera vidare vid LiU.  Projektet omfattar en valfri  
gymnasiekurs »Att studera vid universitet«, som inkluderar 
föreläsningar vid LiU samt medverkan av doktorander som  
handledare vid specialarbeten. 

UtBildningSVetenSKap. Till lärarprogrammen antogs hösten 
2007 något färre studenter än året innan. Liksom tidigare var 
söktrycket störst på den del av lärarutbildningen som  utbildar 
lärare med inriktning mot förskola. Till inriktningar mot 
naturvetenskap och matematik var det fortsatt få sökande. 
Arbetet med att rekrytera fler studenter till dessa inriktningar 
måste därför fortsätta. 

Särskilda satsningar görs också på information till yrkes-
lärare. Informationen på webben om möjligheten att utbilda 
sig till yrkeslärare vid LiU har förtydligats. Obehöriga lärare 
på skolor och yrkesverksamma inom respektive bransch har 
bjudits in till särskilda informationstillfällen. Den grupp som 
främst har nåtts är de som är verksamma som obehöriga lärare. 
Blivande studenter som saknar fullständig behörighet i sitt 
ämne kan fr.o.m. ht. 2007 i vissa fall erbjudas en kurs som 
omfattar 30 hp. Detta medför att fler yrkeslärare kan tas in till 
lärarutbildning, 90 hp.

Folkhögskollärarprogrammet gjorde under 2007 en re-
kryteringsinsats där man vände sig till nya målgrupper vilket 
innebar en kraftig uppgång i söktryck och antalet antagna.

Specialpedagogprogrammet antog under hösten 2007 lika 
många studenter som året innan.  Söktrycket var dock något 
lägre jämfört med 2006.

För att öka intresset för lärarutbildning satsar området 
Utbildningsvetenskap under 2008 stort på information, dels 
via kontakter med kommuner och deras studie- och yrkes-
valslärare, dels via informationsdagar både på campus och 
gymnasieskolor samt studiebesök och mässor. Här engageras 
både lärare och studenter.  Därutöver kommer informationen på 
webben att utökas och på nationell nivå finns LiUs lärarutbild-
ningar med i den databas som drivs av NSHU (Myndigheten 
för nätverk och samarbete inom högre utbildning).

HÄlSOUniVerSitetet. HUs utbildningar är fortsatt mycket att-
raktiva med många sökande per utbildningsplats. I synnerhet 
när det gäller yrkesutbildningarna är rekryteringen god eller 
mycket god varför ingen större satsning på rekryteringsbe-
främjande åtgärder gjorts under året.

teKniSKa HögSKOlan  kunde vid höstens antagning konstatera 
en kraftig uppgång i söktryck och antal antagna inom framför 
allt civilingenjörsprogrammen. Det nystartade civilingenjörs-
programmet Design- och produktutveckling bidrog starkt till 
uppgången och uppvisade det näst högsta söktrycket bland 
civilingenjörsutbildningar i landet. Glädjande nog håller det 
stigande intresset för basårsutbildning i sig. 

Teknisk fysik och elektroteknik, inklusive den internatio-
nella inriktningen, tilldelades Teknikföretagens utmärkelse 
»Årets teknikutbildning 2007«. Juryn motiverar sitt val med 
att programmet »framgångsrikt kombinerar djup och bredd 
och ger därför studenten en examen väl lämpad för många 
olika positioner i företagen. CDIO-konceptet och arbete i 
företagslik projektmodell, LIPS, skapar hög motivation och 
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god förståelse för ingenjörsyrkets krav«. (Betr. CDIO se s. 10, 
under Pedagogisk utveckling).

Liksom vid övriga högskolor i landet fortsatte minskningen 
av antalet sökande till några av utbildningarna inom matematik 
och naturvetenskap. Även söktrycket till utbildningarna inom 
elektroområdet var fortsatt svagt trots stark efterfrågan från 
industrin. Därför sker nu en översyn av programmen, särskilt 
avseende fokusering, samordning och möjlighet till samläs-
ning. Tekniska högskolan har även beslutat om namnändring 
av programmen Högskoleingenjör i elektroteknik till Högsko-
leingenjör i elektronik; Högskoleingenjör i industriella el- och 
IT-system till det tidigare namnet Högskoleingenjör i data- och 
elektroteknik samt att kandidatprogrammet i Fysik byter namn 
till kandidatprogrammet i Fysik och nanovetenskap.  

För att stimulera intresset för teknik och naturvetenskap 
samverkade Tekniska högskolan under året på olika sätt med 
skolor och kommuner i regionen. Exempelvis anordnades 
tillsammans med Holavedsgymnasiet i Tranås en inspi-
rationsvecka för ungdomar i grundskolan. Studenter från 
Tekniska högskolan besökte gymnasieskolor för att berätta 
om sina examensarbeten. Studenter har erbjudit »coachning« 
för gymnasieelever för att ge dem bättre förutsättningar att 
klara matematikstudier. Kursen Högskoleförberedande mate-
matik vid LiU Norrköping som anordnades tillsammans med 
Norrköpings och Finspångs kommuner var mycket eftersökt. 
Detsamma gäller den årliga populärvetenskapliga dagen på 
Campus Valla i Linköping som samlade över 600 gymnasister 
och deras lärare.

Universitetsgemensamma åtgärder för att  
stimulera rekryteringen 
Med mindre än 30 procent av studenterna från det egna länet är 
LiU beroende av att kunna attrahera studenter på en nationell, 
och i växande utsträckning också internationell, marknad. 
En särskild utmaning ligger i att attrahera tillräckligt många 
studenter till teknisk-naturvetenskapliga utbildningar.  Antalet 
studenter som går ut från gymnasiets N- och T-program mot-
svarar drygt hälften av antalet nybörjarplatser på högskolan 
som kräver N/T-behörighet.

Det under flera år vikande intresset för högre utbildning 
och den hårdnande konkurrenssituationen till följd av att färre 
lämnar gymnasiet med avgångsbetyg från S- och N-program-
men, trots växande avgångsklasser, gjorde att universitetet 
väsentligt förstärkt sina insatser för att stimulera ungdomar att 
välja högre utbildning. I syfte att effektivisera det egna arbetet  
genomfördes under året en intern processanalys av arbetet 
med att rekrytera, anta och ta emot studenter.

Universitetet genomför varje år omfattande informations- 
och marknadsföringsinsatser för att attrahera till studier. 
Den webbaserade studieinformationen är idag den enskilt 
viktigaste kanalen för att nå ungdomar och universitetet har 
därför fortlöpande utvecklat utbildningsinformationen på 
webben, där större vikt än tidigare har lagts vid att berätta 
om den arbetsmarknad en utbildning vanligen leder fram till. 
Universitetets utbildningskatalog skickas hem till samtliga 
elever i åk 3 på gymnasiets N- och S-program i hela landet. I 
närregionen sprids den till samtliga gymnasister i åk 3. 

Varje år genomför universitetet ett omfattande besöksprogram 
i gymnasieskolan. Ett 100-tal gymnasier besöks av studenter, 
s.k. »missionärer«, som berättar om hur det är att vara student 
och informerar om studierna.  Under våren 2007 genomfördes 
en riktad satsning gentemot gymnasier i Stockholmsregionen 
(Stockholm är efter Östergötland universitetets viktigaste 
rekryteringslän) understödd av marknadsföringsinsatser i 
dagspress, på nätet och i kollektivtrafiken.  Universitetet deltar 
också varje år i ett antal utbildningsmässor, där högskolan 
presenteras för blivande studenter. 

Det finns ett utvecklat samarbete med Linköpings och 
Norrköpings kommuner och deras respektive marknads-
föringsbolag för att visa upp städerna som sådana och alla 
som sökt utbildning vid LiU erbjuds guidade besök under 
sommaren. 

För att långsiktigt främja rekryteringen till högre utbildning 
arbetar LiU också med att systematiskt utveckla kontakterna 
med lärare och skolledare i gymnasie- och grundskola.

6. reell kompetens och alternativt urval 
Uppdrag: LiU skall redovisa hur bestämmelserna om reell kom-
petens och alternativt urval har tillämpats. 

Antalet ansökningar om prövning av reell kompetens framgår 
av tabell 1.6. Varje ansökan har bedömts individuellt. Be-
dömningarna har gjorts i samarbete mellan Avdelningen för 
studenttjänster, fakultetskanslierna och institutionerna. 

Antalet ansökningar minskade 2006, men ökade igen 
2007 utan att nå de höga ansökningstal som fanns 2004 och 
2005.  Det stora antalet ansökningar de första åren hängde 
troligen samman med att det fanns ett uppdämt behov av att 
få en sådan prövning. Flera sökande (2007:22, 2006:30 och 
2005:40) visade sig redan uppfylla behörighetsvillkoren för 
högre studier och behövde inte bedömas inom ramen för reell 
kompetens. Under 2007 fick 99 sökande sin ansökan beviljad. 
Utöver detta erhöll 14 sökande dispens för den utbildning de 
sökt till. 

Arbetet med bedömning av reell kompetens är resurs-
krävande särskilt om det ställs i relation till totala antalet 
sökande och det förhållandevis ringa utfallet. LiU har genom 
informationsinsatser på webben och i samband med att an-
sökningsblanketterna lämnats ut sökt att vägleda studenterna 
så att de får en korrekt behandling. 

Antagning med alternativt urval har inte skett under 
2007.

7. studentinflytande 
Uppdrag: Åtgärder som vidtagits under 2007 för att utveckla 
studentinflytandet skall redovisas.

Vid Linköpings universitet har studentinflytandet alltid varit 
en prioriterad fråga. Ett väl fungerande studentinflytande 
har avgörande betydelse för utbildningens kvalitet och stu-
denternas arbetsmiljö i vid bemärkelse. Tydliga bevis på det 
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senare kan ses i den utvärdering av högskolornas arbete med 
studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård 
som Högskoleverket redovisade 2007. I denna utvärdering 
placerades Linköpings universitet på första plats. Även om 
de funktioner som utvärderades i första hand kan beskrivas 
som studentstödjande åtgärder så är utformningen av student-
stödet vid LiU ett resultat av studenternas aktiva medverkan. 
Inte minst är detta noterbart i Studenthälsans verksamhet. 
Utvärderingen lyfter också fram betydelsen av ledningens 
stöd i frågor av denna art och framhåller i detta hänseende 
Linköpings universitet som ett föredöme.

Universitetet genomför sedan flera år en utbildning för 
studentkårernas styrelser och en särskild handbok har ut-
arbetats med syftet att underlätta studentkårernas arbete. 
Utformningen av utbildningen, som omfattar fem dagar, 
sker 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 utbildningen. För att underlätta 
samarbetet mellan universitetet och kårerna finns en särskild 
studentkoordinator anställd.

Frågor som rör studenternas möjlighet att påverka utbildning-
ens 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. Vid dessa särskilda studentledningsråd har 
studentrepresentanterna ett avgörande inflytande på dagord-
ningen och förbereder tillsammans med universitetsledningen 
de frågor som ska tas upp. De är också ofta föredragande. 
Frågor som behandlas rör examination, studenthälsa, interna-
tionalisering, arbetsmiljö etc. Uppfattningen från studenthåll 
är att dessa möten är av stor betydelse för studentinflytandet 
och att den direkta kontakten med universitetsledning och 
fakultetsledningar i stor utsträckning lett till att studenterna 
fått gehör för de frågor som förts fram.

Studentinflytande utövas givetvis också i mer formell 
mening i styrelser, nämnder och andra organ. Det kan dock 
konstateras att det emellanåt finns svårigheter för studentkå-
rerna att finna representanter för dessa uppdrag.

På det mer informella planet sker studentinflytande i det 
studentråd som under biträdande universitetsdirektörens 
ledning sammanträder varannan vecka. Avsikten med detta 
möte är att i ett tidigt skede fånga upp för studenterna viktiga 
frågor och besluta hur frågorna bäst ska beredas. 

En av de mer övergripande frågor som diskuterats på 
dessa möten är hur arbetet med studenternas arbetsmiljö ska 
bedrivas. Universitetet har tillsammans med studentkårerna 
undertecknat ett särskilt samverkansavtal i vilket preciseras 
hur samverkan ska ske i frågor som berör studenternas arbets-
miljö. Universitetet har också åtagit sig att arvodera tre centrala 
studentarbetsmiljöombud, ett för varje campus.

Ett liknande samverkansavtal finns sedan att antal år till-
baka mellan universitetet och de fackliga organisationerna. 
Avsikten är att dessa två avtal ska sammanföras under 2008 och 
att frågor som berör studenternas och de anställdas arbetsmiljö 
framgent ska behandlas i en gemensam samverkansgrupp. 
Även frågor som rör lika villkor kommer att behandlas i denna 
grupp. Redan idag är studenterna  mycket aktiva i arbetet för 
lika villkor vid universitetet. Se även kapitlet Jämställdhet.

8. rekrytering av akademiker till 
lärarutbildningen

Uppdrag: Linköpings universitet skall under 2006 och 2007 anordna 
en särskild lärarutbildning för arbetslösa akademiker. 

Under hösten 2006 antog LiU åtta arbetslösa akademiker 
till lärarutbildningen. Ingen ytterligare antagning har gjorts. 
Antalet helårsstudenter uppgick 2007 till 7,3 och antalet 
helårsprestationer till 7,1. Av de åtta antagna har två tagit ut 
sin examen och återstående beräknas avlägga examen under 
första delen av 2008. 

TaB 1.6 REELL KOMPETENS, aNSÖKNINGaR TILL PROGRaM 
OcH FRISTåENDE KURSER 2007

Totalt

Ej be- 
dömda

enl. RK1 avslag2 Dispens Beviljade
 

Filosofiska fakulteten
sökt GB 26 4 13 8 1
sökt SB 35 2 9 24
sökt både GB och SB 6 3 3
Summa 2007 67 9 22 8 28
Summa 2006 71 11 30 4 26
Summa 2005 112 10 54 48

Utbildningsvetenskap
sökt GB 10 1 7 2
sökt SB 48 2 20 1 25
sökt både GB och SB 2 1 1
Summa 2007 60 3 27 4 26
Summa 2006 35 5 12 7 11
Summa 2005 114 12 55 47

Hälsouniversitetet
sökt GB 4 1 3
sökt SB 78 6 38 34
sökt både GB och SB 12 3 6 3
Summa 2007 94 10 47 37
Summa 2006 58 14 23 21
Summa 2005 122 14 58 50

Tekniska högskolan
sökt GB 5 3 2
sökt SB 12 4 8
sökt både GB och SB
Summa 2007 17 7 2 8
Summa 2006 16 7 9
Summa 2005 34 4 14 16

Totalt LIU 2007 238 22 103 14 99
Totalt LIU 2006 180 30 72 11 67
Totalt LIU 2005 382 40 181 181

GB = grundläggande behörighet, SB = särskild behörighet, RK = reell kompetens
1 Sökande som redan hade formell behörighet eller kunde beviljas dispens från grundläg-
gande eller särskild behörighet
2 I denna grupp ingår också de som avsagt sig bedömning
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9. kompletterande utbildning för lärare med 
utländsk examen

Uppdrag: Linköpings universitet skall under 2007 och 2008 
anordna kompletterande utbildning för personer med utländsk 
lärarutbildning. 

Linköpings universitet har under 2007 i två former bedrivit 
kompletterande utbildning med inriktning mot arbete som 
lärare i svensk skola.

aSpirantprOgraM. Aspirantprogrammet har genom LiUs 
försorg genomförts med start vårterminen 2007. Plats har er-
bjudits studerande som antingen har en utländsk lärarexamen 
eller har motsvarande minst tre års akademiska heltidsstudier i 
för skolan relevanta ämnen. Gruppen som inledde sina studier 
på aspirantprogrammet omfattade i januari 9 studenter med 
varierande akademiska bakgrunder. I utbildningen har inslaget 
av språkstöd varit framträdande, mot bakgrund av det krav på 
stor färdighet i svenska som arbete inom skolan ställer.

Efter ett år med relativt svagt söktryck har universitetet inför 
verksamhetsåret 2008 funnit att ett större behov av denna 
utbildning verkar föreligga. Till kommande kursstart har 17 
behöriga sökande antagits. Kursstart förläggs till starten av 
vårterminen, då detta gör att studenterna på ett enklare sätt 
kan synkronisera sina studier med uppläggningen av lärar-
programmet. Studenterna kan då också erbjudas ett större 
urval av alternativa studievägar.

regeringSUppdrag – KOMpletterande UtBildning. Våren 
2007 gav regeringen sex lärosäten, däribland Linköpings 
universitet, i uppdrag att bedriva kompletterande utbildning 
för utländska lärare. Ett krav för att vara behörig att söka till 
denna utbildning är att man har en utländsk lärarexamen. 
Utbildningen kan bedrivas i olika former och med varierande 
studietakt. Linköpings universitet har utformat en utbildning 
där studierna bedrivs på halvfart och i distansform. I den första 
antagningsomgången antogs 11 studenter. Dessa inleder sina 
studier vårterminen 2008. 

10. vidareutbildning av lärare som saknar 
lärarexamen

Uppdrag: Linköpings universitet skall anordna utbildning av lärare 
som saknar lärarexamen. 

Linköpings universitet och sju andra lärosäten har fått i uppdrag 
att vidareutbilda obehöriga lärare som är verksamma inom 
grund- och gymnasieskolan. Utbildningen omfattar maxi-
malt 90 hp och projektet ska vara avslutat före utgången av år 
2009. För att underlätta genomförandet av studierna och i viss 
mån förkorta studietiden ska lärosätena erbjuda möjligheter 
till validering av tidigare erfarenheter, studievägledning och 
individualiserat studieprogram. Vid Linköpings universitet 
startar utbildningen vårterminen 2008.

Under det gångna året har en nationell ledningsgrupp och 
en lokal arbetsgrupp bildats. Den nationella ledningsgrup-
pen består av representanter från de olika lärosätena och 
Umeå universitet har ett övergripande samordningsansvar. 

Ledningsgruppen har träffats regelbundet för att diskutera 
validering och antagning och principer för dessa har beslutats. 
Samverkansparterna Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, 
Skolverket och Sveriges Kommuner och Landsting är inbjudna 
att delta i gruppens möten.

En majoritet av de sökande har fått möjlighet att validera 
tidigare erfarenheter för tillgodoräknande av kurser.

11. speciallärarutbildning
Uppdrag: Linköpings universitet skall utveckla en påbyggnadsut-
bildning som leder till speciallärar- eller specialpedagogexamen. 

Utvecklings- och planeringsarbetet för en ny speciallärarut-
bildning vid Linköpings universitet inleddes under hösten. 

En planeringsgrupp ledd av en särskilt utsedd projektledare 
vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande har bildats 
där olika kompetenser och intressen är representerade. Fältet 
finns representerat av en skolchef och en specialpedagog vilken 
också har varit mentor i det specialpedagogprogram som an-
ordnas vid Linköpings universitet sedan 2005. En deltagare var 
med i den grupp som ansvarade för ansökan om examensrätt 
till specialpedagogexamen 2004 och en deltagare har varit 
aktiv som lärare och kursansvarig i universitetets specialpeda-
gogprogram. I planeringsgruppen ingår också personer som 
representerar de i det nya speciallärarprogrammet särskilt 
fokuserade kunskapsområdena språk-, läs- och skrivområdet 
samt matematikområdet. Till gruppen har också knutits en så 
kallad »critical friend«, en professor och forskningsledare, som 
ska följa utvecklingsarbetet och kvalitetssäkra arbetet. 

Dessutom har tre arbetsgrupper bildats med var sitt 
ansvarsområde. En arbetsgrupp ansvarar för analys av möj-
ligheten till samläsning mellan det nuvarande specialpeda-
gogprogrammet och det nya speciallärarprogrammet och ska 
lämna förslag till hur sådan kan ske och i vilken omfattning. 
Gruppen ansvarar också för att utarbeta förslag till bearbetning 
av befintliga såväl som nya kursplaner. En andra arbetsgrupp 
ansvarar för utveckling av kursinnehåll och kursuppläggning 
med fokus på matematikutveckling och matematiklärande för 
speciallärarprogrammet. En tredje arbetsgrupp ansvarar på 
motsvarande sätt för utveckling av kurser med inriktning mot 
språk-, läs- och skrivutveckling och lärande. Arbetsgrupperna 
rapporterar kontinuerligt sitt arbete vid planeringsgruppens 
sammanträden. 

Antalet studieplatser i det nya programmet beräknas till 
hösten 2008 vara 30. Studierna erbjuds på halvfart vilket 
innebär en studietakt om 15 högskolepoäng per termin.

Den fråga som i dagsläget är mycket aktuell är de särskilda 
behörighetskrav som ställs på sökande till speciallärarprogram-
met. De lärargrupper som kan söka och bedömas som behöriga 
ska i sin lärarexamen ha fullföljt kurser inom ämnesområdena 
matematik och svenska omfattande 40 poäng (60 högskole-
poäng) i respektive ämne. Dessa lärare har sin huvudsakliga 
verksamhet inom gymnasieskolan eller grundskolans senare 
år. De lärare som arbetar mot de tidiga åldrarna är således ute-
stängda från speciallärarutbildningen och det är dessa lärare 
som oftast arbetar med fokus på grundläggande färdigheter 
i såväl svenska som matematik.
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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 av idag leder till en examen med så kallade 
inriktningar (vad läraren undervisar i) och verksamhet/er (var 
i skolsystemet läraren undervisar). Utbildningen 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 vägledning. 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. 

Liksom tidigare år är Centrum för kommunstrategisk forsk-
ning (CKS) definierat som LiUs regionala utvecklingscentrum 
(RUC). CKS stöder och samverkar med flera regionala nätverk 
på skol- och utbildningsområdet. CKS samverkar även med 
Myndigheten för skolutveckling, främst kring kompetensut-
veckling av pedagoger och skolledningar. Bland nätverken 
kan nämnas ett nystartat Vuxenpedagogiskt Forum. Kom-
petensutveckling genomfördes främst kring kvalitetsarbete 
och kvalitetsredovisning, bl.a. i form av ett pilotprojekt för 
skolledare i tre kommuner. 

En satsning på matematikutveckling inleddes också, i form 
av en seminarieserie Laborativ matematik för 100 pedagoger, 
huvudsakligen från grundskolan. En fortsättning planeras 
för 2008, då även en seminarieserie kommer att genomföras 
med syfte att föra ut ny forskning inom det specialpedagogiska 
området till praktiker. För denna satsning svarar CKS och 
Linköpings universitet tillsammans med Specialpedagogiska 
institutet och RUC vid Örebro universitet, Mälardalens högskola 
och Karlstads universitet.

13. särskilt stöd för nybörjare i matematik
Uppdrag:  LiU har 2007 tilldelats resurser för att stödja nybörjare 
i matematik med syfte att minska klyftan mellan de reella kunska-
perna i matematik och ingångsnivån för undervisning i matematik 
på universitetet. LiU skall redovisa de insatser som gjorts och de 
resultat som uppnåtts.

Det är uppenbart att de inledande kurserna i matematik 
fortfarande utgör en svårighet för studenterna inom teknik 
och naturvetenskap. Tekniska högskolan har under ett antal 
år försökt möta de nya studenterna på den nivå där de befin-
ner sig genom att redan under sommaren ge dem möjlighet 
att repetera gymnasiematematiken. För 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 nätbaserade 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 mycket 
undervisning, inlämningsuppgifter och duggor. Varje år görs 
en noggrann genomgång av hur väl kursen fungerat och den 
anpassas årligen till förändrade förutsättningar. 

Redan under första terminen erbjuds alla studenter på 
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 stu-
denterna hösten 2006 har genomförts även under 2007. Syftet 
med föreläsningarna är att ge studenterna en god förståelse 
för värdet av matematikstudierna samtidigt som de får ett ökat 
intresse för matematikämnet.

Samverkan med gymnasieskolan är fortsatt prioriterad. I 
likhet med tidigare år ger Tekniska högskolan stöd till student-
föreningen 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 totala verksamhet numer stöds 
generellt av fakulteten. Dessutom erbjuds en gymnasiekurs 
i Högskoleförberedande matematik tillsammans med några 
kommuner i regionen.

Det är emellertid för tidigt att dra några långtgående kon-
kreta slutsatser avseende effekterna av den särskilda satsningen. 
Ett subjektivt omdöme baserat på lärarnas muntliga dialog med 
studenter är dock att insatserna uppskattas och upplevs som ett 
viktigt stöd i den grundläggande matematikutbildningen.

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

För cirka ett år sedan fick Linköpings universitet i uppdrag av 
Utbildningsdepartementet att bygga upp en utbildning inom 
ett av Sveriges officiella minoritetsspråk – romani chib. Under 
det år som gått har en grupp  på Institutionen för kultur och 
kommunikation (IKK) bestående av två antropologer och två 
språkvetare i samråd med externa experter arbetat med uppgif-
ten. Detta arbete har resulterat i att LiU hösten 2008 kommer 
att kunna erbjuda två halvfartskurser om 7,5 hp vardera:

Romani chib – en språklig orientering. Kursen vänder sig •	
till alla som vill förvärva grundläggande kunskaper om och 
i språket romani chib. Efter genomgången kurs kan man 
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, 
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rättigheter och skyldigheter, diskriminering samt kulturella 
uttryck i identitetsskapande processer. 

15. uppdragsutbildning
Uppdrag: De totala intäkterna av all uppdragsutbildning under 2007 
skall redovisas liksom antalet helårsstudenter i den poänggivande 
uppdragsutbildningen.

Omfattningen av den poänggivande uppdragsutbildningen har 
minskat sedan 2002. Intäkterna från all uppdragsutbildning 
har däremot ökat under 2007. Uppgifter för de tre senaste 
åren återfinns i tabell 1.7. 

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 2007 är uppdraget 65 nybörjarplatser per termin. Under 
vår- och höstterminerna 2007 antogs 79 studerande vardera. 
Läkarutbildningen växer därmed i omfattning. Under en tioårs-
period har utbildningsvolymen ökat från 440 helårsstudenter 
till 708. Våren 2008 utökas antalet platser till 69, med planerad 
antagning av 80 studenter per termin. Se tabell 1.8.

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 2007 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 2006 till 2007 respektive 2007 till 2008 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. 

Redovisning av medel för klinisk utbildning och forskning 
(s.k. ALF-medel) återfinns på sidan 62 i den finansiella delen. 
Sammanlagt 214 mkr har funnits disponibla, därav 164 mkr 
som anslag för 2007. Minst 43 mkr ska användas för grund-
utbildningsändamål. Av de medel som förbrukats under 2007 
(184 mkr) har 54 mkr använts för grundutbildning och 129 
mkr för forskningsändamål. Landstinget har för forsknings-
ändamål tillfört 164 mkr.

De medel som överförs till 2008 (30 mkr) är en minsk-
ning av årligt överskott med 20 mkr jämfört med de medel 
som överfördes till 2007 från 2006, vilket är positivt då den 
rimliga förklaringen är att mer forskning blivit utförd. Över-
skottsmedlen har balanserats in i 2008 års budget. Universi-
tetet och Landstinget i Östergötland för diskussioner om hur 
den kliniskt inriktade forskningen i omfattning och kvalitet 
ska ökas inom ramen för ALF-medlen. Ett sådant program, 
»Från student till docent« har som mål att stödja en tydlig 
karriärväg för kliniker från student inom grundutbildningen 
till forskningsledare. 

LiU och Landstinget i Östergötland har i enlighet med det 
regionala ALF-avtalet en partssammansatt beslutsgrupp som 
beslutar om ALF-medlens fördelning. Även den undergrupp 
som t.ex. bereder ärenden till beslutsgruppen är partssamman-
satt. Prioriteringen tillställs sedan Landstingets i Östergötland 
styrelse för beslut. 

Prioriteringsarbetet under de senaste åren har lett till en 
större satsning på grundutbildning (54 mkr) än minimikravet. 
Resurser för forskning inom klinik (tid och drift) fördelas efter 
utförd forskningsprestation (publicering och examination) och 
uppgår till ca 80 mkr medan gemensamt beslutade strategiska 
satsningar uppgår till 50 mkr.

De 1 993 tkr som utbetalats av Karolinska Institutet för att 
utveckla verksamheten har använts för pedagogisk utbildning 
av lärare, investering i ett nytt kliniskt träningscenter samt för 
ytterligare förbättring av utbildningen.

TaB 1.7 aNTaL STUDENTER INOM UPPDRaGSUTBILDNING 2005–2007

2005 2006 2007
antal Helårs- Helårs- antal Helårs- Helårs- antal Helårs- Helårs-
stud. stud. prest. stud. stud. prest. stud. stud. prest.

 

Uppdragsutbildning 1 218 190 229 1 044 157 176 988 131 215
varav med grundläggande behörighet 886 144 186 690 103 125 575 78 135
varav utan grundläggande behörighet 332 46 43 354 54 51 413 53 80

 

Intäkter avseende all uppdragsutbildning (tkr) 35 224 31 184 34 999

TaB 1.8 aNTaL NYBÖRJaRE OcH aNTaL HELåRSSTUDENTER 
På LäKaRUTBILDNINGEN

Nybörjare Helårsstudenter1
VT HT VT HT Totalt

 

1998 42 42 440
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 (planerat) 80 80

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 minskar något i förhållande till 
2006. De samlade intäkterna uppgick under 2007 till 1 312 mkr 
(2006: 1 352 mkr, 2005: 1 260 mkr, 2004: 1 233 mkr). 

Den absolut största andelen (93 %) 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 (26 mkr) kommer t.ex. från EU-
kommissionen, Stiftelsen för internationalisering av högre ut-
bildning och forskning (STINT) och från Kammarkollegiet som 
utbetalar medel i form av bidrag för de utbildningssatsningar 
som regeringen beslutar särskilt om, såsom exempelvis kvali-
tetssatsningar inom högre utbildning, vissa lärarutbildningar 
samt en satsning på att stödja nybörjare i matematik.

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.

Grundutbildningens kostnader uppgick under 2007 till 
1 310 mkr (år 2006: 1 296 mkr, år 2005: 1 243 mkr, samt år 
2004: 1 235 mkr). 

Merparten av kostnaderna avser personal (65 %). Lokal-
kostnaderna utgör 13 % medan övriga driftkostnader uppgår 
till 19 %. I det sistnämnda kostnadsslaget inkluderas 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 2007 
visar ett positivt resultat om 2 mkr (2006: 55 mkr, 2005: 17 
mkr, 2004:  -2 mkr).

TaB 1.9 INTäKTER OcH KOSTNaDER FÖR GRUNDLäGGaNDE 
HÖGSKOLEUTBILDNING MED STÖDFUNKTIONER (tkr)

Linköpings universitet totalt 2007
Grundutbildn.
enl uppdr i RB

Uppdrags-
utbildning

 

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 213 360  
 – varav takbelopp 1 164 028  
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 25 845  34 999  
Intäkter av bidrag 26 150  
Finansiella intäkter 11 295  8  

Summa intäkter 1 276 651  35 008  

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 833 246  16 406  
Kostnader för lokaler 171 946  917  
Övriga driftkostnader 236 560  16 048  
Finansiella kostnader 3 341  1  
Avskrivningar och nedskrivningar 31 508  64  

Summa kostnader 1 276 601  33 436  

Verksamhetsutfall 50  1 572  

Transfereringar
Erhållna 14 549  93
Lämnade 14 549  93

årets kapitalförändring 50 1 572
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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 forskarut-

bildning (=utbildning på forskarnivå) inom tre vetenskaps-
områden: Humanistisk-samhällsvetenskapligt (Filosofiska 
fakulteten och området Utbildningsvetenskap), Medicinskt 
(Hälsouniversitetet) och Tekniskt (Tekniska högskolan). Den 
naturvetenskapliga forskning som bedrivs vid Linköpings 
universitet sker i huvudsak inom Tekniska högskolan men 
äger också rum vid Hälsouniversitetet och Filosofiska fa-
kulteten. Den till lärarutbildningen hörande forskningen, 
utbildningsvetenskaplig forskning, inryms 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 2007 uppgick de externa forskningsbidragen till 
466 mkr medan anslaget till forskning och forskarutbildning 
uppgick till 514 mkr (inkl. transfereringar). 

Linköpings universitet, som av tradition i jämförelse med 
landets övriga större universitet haft ett relativt litet fakultetsan-
slag, fick i budgetpropositionen för 2008 en mycket välkommen 
och relativt de andra universiteten stor förstärkning (ca 42 mkr) 
av detta anslag. Merparten av denna förstärkning kommer att 
användas för att introducera modellen med professorskontrakt 
för universitetets framgångsrika forskare. 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. 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 ska omprövas vart femte år. De är 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 och transparent 
men ojämlikt system.

Det är också mycket glädjande att universitetet erhållit 
externa medel av stor omfattning. Vid sidan av »ordinarie« 
forskningsbidrag har LiU lyckats väl när medel till s.k. starka 
forskningsmiljöer fördelats. Universitetet har således under 
perioden 2005–2007 tilldelats medel från Vetenskapsrådet 
(VR), Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), 
Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), VINNOVA och Riks-
bankens Jubileumsfond (RJ) för nio sådana miljöer, vilket i antal 
motsvarar ca 11 procent av det totala antalet miljöer i landet som 
tilldelats medel under denna period. Se figur 2.1.

För att ge bättre stöd till forskarna så att får de mer tid att 
ägna sig åt forskning har universitetet fortsatt satsningen 
på att förstärka ett Grants Office med uppdrag 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 de första utlysningarna inom EUs 
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Andel starka forskningsmiljöer beslutade av VR, FS, RJ, SSF 
och VINNOVA ����–����

fig 2.1: Andel starka forskningsmiljöer beslutade av VR, FAS, RJ, SSF 
och VINNoVA 2005–2007
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sjunde ramprogram och framgångarna med externa medel 
till starka forskningsmiljöer. Universitetets arbete med att 
skapa en aktiv finansieringsprocess inkluderande donatio-
ner är också ett viktigt led i att stärka forskningen vid LiU. 
Så har inom t.ex. kampanjen Forskning & Framtid företag 
och organisationer bidragit med ca 60 mkr till universitetets 
forskning i Norrköping. 

Som ett led i att stärka och utveckla internationellt starka 
forskningsmiljöer har universitetet under 2007 intensifierat 
arbetet med att rekrytera både etablerade och lovande forskare. 
De fyra första forskarassistenterna inom rekryteringsprogram-
met LiU-foass har anställts. 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 2008 inom detta program kommer att 
anta ytterligare fem forskarassistenter. 

I detta avsnitt ges en redovisning av sådana uppgifter 
som universitetet i regleringsbrevet för 2007 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: LiU skall redovisa, analysera och kommentera publicering 
i internationellt erkända tidskrifter eller andra publiceringsformer 
med s.k. refereesystem. Redovisningen, analysen och kommenta-
rerna skall göras per vetenskapsområde med uppgifter för varje år 
i perioden 2004–2007. 

LiUs publikationsdatabas togs i bruk 2004. Arbetet med att 
utveckla databasen och tillhörande rutiner fortsatte under 
2007. Fortfarande finns dock brister i inrapporteringen, vilket 
bl.a. visat sig i att ett stort antal artiklar förs in i databasen 
efter stoppdatum för rapportering inför årsredovisningen (se 
tabell 2.1). I tabellen redovisas därför också antalet artiklar som 
tillkommit efter stoppdatum för årsredovisningarna 2004, 
2005 och 2006. 

Det finns också svårigheter med att på ett korrekt sätt 
kategorisera vetenskapliga arbeten. Svårigheterna består dels 
i att definiera vilka vetenskapliga tidskrifter som kan sägas 
ha refereegranskning, dels i att avgränsningen mot andra 
publiceringsformer är oklar. Till detta kommer att veten-
skapstraditionerna skiljer sig åt mellan vetenskapsområden.  
Detta gör det svårt att jämföra antalet publiceringar mellan 
vetenskapsområden och i vissa fall till och med inom ett och 
samma vetenskapsområde. 

Alla examensarbeten, ett ökat antal licentiat- och doktorsav-
handlingar och andra vetenskapliga publikationer publiceras 
genom Linköping University Electronic Press (www.ep.liu.se) 
och är direkt sökbara och tillgängliga i fulltext via Internet. 

I syfte att öka medvetenheten om betydelsen av publicering 

och citering organiserade universitetet en endags workshop i 
ämnet i oktober. Se kapitlet Kvalitetsarbete.

HUManiStiSK-SaMHÄllSVetenSKapligt VetenSKapSOMrÅde. 
Antalet rapporterade vetenskapliga artiklar i tidskrifter med 
refereegranskning uppgick 2007 till 191. Därutöver uppgår 
refereegranskade konferensbidrag med officiell proceeding 
till 46. Inom humanistisk-samhällsvetenskapligt veten-
skapsområde sker dock största delen av den vetenskapliga 
publiceringen i annan form, exempelvis monografier. Under 
2007 har 30 vetenskapliga böcker samt 151 bidrag (kapitel) i 
vetenskapliga böcker, utöver avhandlingar, publicerats. För 
majoriteten av dessa publikationer gäller att olika former av 
vetenskaplig granskning tillämpas, allt från refereegranskning 
till den kvalitetssäkring som sker inom forskarutbildningarna. 
Under perioden 2004–2006 uppvisar den vetenskapliga pu-
bliceringen en fortgående ökning. Beträffande 2007 är antalet 
registrerade publikationer något lägre, men förväntas öka till 
följd av registreringar i efterhand.

MediCinSKt VetenSKapSOMrÅde. Antalet rapporterade vetenskap-
liga artiklar i tidskrifter med refereegranskning uppgick 2007 
till 471. Därutöver uppgår refereegranskade konferensbidrag 
till 21. Under perioden 2004–2006 har i genomsnitt 594 
artiklar publicerats per år medan siffran för 2007 är drygt 
100 publikationer färre än genomsnittet för de tre föregående 
åren. Det lägre antalet publikationer som redovisas för 2007 
beror förmodligen på att registreringar sker efter stoppdatum. 
Det finns skäl att anta att det faktiska antalet publiceringar 
2007 är större.  

teKniSKt VetenSKapSOMrÅde. Antalet rapporterade vetenskap-
liga artiklar i tidskrifter med refereegranskning uppgick 2007 
till 454, vilket är en nedgång jämfört med samma tid 2006 
(528) men i nivå med 2005 och något högre än 2004 (359). 
Därutöver uppgår refereegranskade konferensbidrag till 397 
vilket återigen är något lägre än 2006 men i nivå med 2005 
och 2004.

Publiceringstraditionerna varierar starkt mellan olika äm-
nesområden. Vissa ämnen, framför allt inom naturvetenskap, 

TaB 2.1 REFEREEGRaNSKaDE VETENSKaPLIGa aRTIKLaR  
PER VETENSKaPSOMRåDE 2004–2007

Hum-
sam Med Tek Summa

 

Rapporterat per den 10 jan 2005 120  596  359  1 075  
Rapporterat efter den 10 jan 2005 21  7  95  123  
Summa för 2004 141  603  454  1 198  

Rapporterat per den 10 jan 2006 112  460  451  1 023  
Rapporterat efter den 10 jan 2006 53  131  174  358  
Summa för 2005 165  591  625  1 381  

Rapporterat per den 10 jan 2007 140  446  528  1 114  
Rapporterat efter den 10 jan 2007 61 142 97 300
Summa för 2006 201  588  625  1 414  

Rapporterat per den 21 jan 2008 191  471  454  1 116  
Summa för 2007 191  471  454  1 116  

Totalt  2004–2007 698  2 253  2 158 5 109  
Totalt 2001–2003 334  1 134  1 335  2 803  
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publicerar företrädesvis i refereebedömda tidskrifter medan 
till exempelvis datavetenskap vanligen publicerar sig i form av 
refereebedömda konferensbidrag. Teknikvetenskap i allmänhet 
uppvisar en mix av tidskrifts- och konferensartiklar. 

2. utbildningsvetenskaplig forskning
Uppdrag: LiU skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att 
stärka utbildningsvetenskaplig forskning och utbildning på fors-
karnivå med denna inriktning.

Vid universitetet finns forskning och forskarutbildning som 
anknyter till lärarutbildningen inom samtliga fakulteter men 
områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap har det främsta 
ansvaret. Ett tecken på att den utbildningsvetenskapliga 
forskningen varit framgångsrik är att LiU, alltsedan den 
utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet 
inrättades, tillhör de lärosäten som haft störst framgång med 
att få sina forskningsansökningar beviljade. Under 2007 fick 
fem projekt vid LiU anslag av kommittén. Därutöver medverkar 
LiU i en nationell forskarskola och ett nätverk som kommittén 
också anslog medel till. En nydisputerad doktor vid LiU fick 
kommitténs postdoktorbidrag. Till detta kommer anslag till 
forskningsprojekt med hög relevans för lärarutbildningen från 
en rad andra forskningsfinansiärer.

Områdesstyrelsen fördelar fakultetsanslag om totalt drygt 
30 mkr till fem olika forskningsmiljöer, där utbildningsveten-
skaplig forskning och forskarutbildning bedrivs: Pedagogik i 
utbildning och skola, Pedagogiskt arbete och Vuxnas lärande 
(inklusive Universitetspedagogik) i Linköping samt Nationella 
forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik 
(FontD) och Pedagogiskt arbete i Norrköping. Av dessa är 
Vuxnas lärande och FontD de enda i sitt slag i landet. 

Under 2007 fortsatte satsningen på den nystartade forskar-
utbildningen i pedagogiskt arbete i Norrköping. Denna satsning 
ligger väl i fas med universitetets utökning av forskningsmedel 
till Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier som bl.a. 
kommer att innebära en väsentlig förstärkning av den utbild-
ningsvetenskapliga forskningen vid Campus Norrköping.

För att skapa en bas för fortsatt framgångsrik forskning 
inom områdets olika forskningsmiljöer inledde områdes-
styrelsen för utbildningsvetenskap under 2007 en satsning 
på mellantjänster för meritering. För att locka så meriterade 
sökande som möjligt har utlysningen varit bred. Styrelsen har 
även beslutat att när det nationella uppdraget för forskarskolan 
för naturvetenskapens och teknikens didaktik (FontD) under 
2008 börjar avvecklas, ska delar av resurserna styras över till 
mellantjänster som postdoktor och/eller forskarassistent. 

Under året har också, för tredje året i rad, en särskild utbild-
ningsvetenskaplig resurs, efter en öppen ansökningsomgång, 
fördelats bland lärare som är aktiva forskare inom LiUs 
lärarutbildningar. 

Vidare har områdesstyrelsen kunnat säkerställa att samtliga 
befordrade 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 åt-
tiotalet introducerade modellen i Sverige. Med den kunskap och 
erfarenhet som då byggdes upp utvecklade universitetet sedan 
en rad forskarskolor vid samtliga fakulteter. Vid Vetenskapsrå-
dets senaste fördelning av medel till forskarskolor (nov 2007) 
bekräftades LiUs ledande position och universitetet erhöll stöd 
till fler forskarskolor än något annat universitet.

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 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. 

Efter några år av minskande rekrytering till forskarutbild-
ning ökade under 2007 antalet nyantagna forskarstuderande. 
Under 2007 antogs 210 forskarstuderande  (2006: 143, 2005: 
189) att jämföras med toppåret 2003 då 287 forskarstuderande 
antogs. Under 2007 utfärdades 177 doktorsexamina, vilket är 

TaB 2.2 aNTaL aKTIVa FORSKaRSTUDERaNDE (MED aKTIVITET ≥ 10 %) 2005–2007

2005 2006 2007

Vetenskapsområde Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot
 

Hum-sam 215  142  357  203  134  337  183  132  315  
Medicinskt 260  168  428  247  167  414  277  173  450  
Tekniskt 150  484  634  155  428  583  160  397  557  
Totalt LiU 625  794  1 419  605  729  1 334  620  702  1 322  
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det högsta antalet doktorsexamina som någonsin utfärdats 
under ett verksamhetsår. År 2006 utfärdades 162 doktors-
examina och år 2005 var antalet 168.

Antalet aktiva forskarstuderande med en aktivitetsgrad 
om minst 10 % var 1 322 år 2007, vilket är en liten minskning 
jämfört med 2006 (1 334). År  2005 var antalet 1 419. Andelen 
kvinnor har ökat något. Se tabell 2.2.

Noterbart är att andelen kvinnor som antas till forskarut-
bildning nu uppgår till 50 % (se tabell 2.9). Antalet professorer 
(exklusive adjungerade) fortsätter att öka och uppgick under 
2007 till 310 (2006: 304, 2005: 290). Sedan mitten av nittio-
talet har antalet professorer mer än fördubblats, bl.a. till följd 
av befordringsreformen. 

HUManiStiSK-SaMHÄllSVetenSKapligt VetenSKapSOMrÅde. 
Antalet aktiva forskarstuderande inom humanistisk-samhälls-
vetenskapligt vetenskapsområde minskade något i förhållande 
till 2006 och uppgick under 2007 till 315 (2006: 337, 2005: 
357). Toppåret 2003 var antalet 393. Av de aktiva forskarstu-
derande 2007 var knappt 60 % kvinnor och drygt 40 % män. 
Under 2007 var andelen kvinnor bland de nyantagna till 
forskarutbildning 53 %, vilket tyder på att andelen kvinnor 
bland de aktiva forskarstuderande kommer att minska något 
de närmaste åren.

MediCinSKt VetenSKapSOMrÅde. Antalet aktiva forskarstude-
rande inom medicinskt vetenskapsområde var 450 år 2007, 
vilket är en ökning från 414 året innan. Av de aktiva forskar-
studerande 2007 var ca 62 % kvinnor och 38 % män. Andelen 
kvinnor har successivt ökat sedan år 2000. 

teKniSKt VetenSKapSOMrÅde. Antalet aktiva forskarstuderande 
inom tekniskt vetenskapsområde var vid årets utgång 557, 
vilket är en minskning jämfört med året innan (583) och 
ännu mer jämfört med år 2005 (634). Minskningen är väntad 
med tanke på den höga examinationen och låga antagningen 
under de senaste 3-4 åren. Något trendbrott förväntas inte 
under 2008. 

Glädjande nog ökar dock antalet kvinnliga forskarstude-
rande under perioden. År 2007 var andelen kvinnor bland de 
aktiva forskarstuderande 29 %, att jämföra med andelen kvin-
nor tidigare år (2006: 27%, 2005: 24%). För femton år sedan 
var andelen endast ca 15 %. Under 2007 var andelen kvinnor 
bland de nyantagna forskarstuderande nästan på samma nivå 
som rekordåret 2006 (34 respektive 35 %), vilket tyder på att 
andelen kvinnor bland de aktiva forskarstuderande kommer 
att öka även de närmaste åren. Men på sikt kommer troligen 
den minskning i andel kvinnliga sökande till civilingenjörs-
utbildningen som skett under de senaste åren att slå igenom 
även inom forskarutbildningen.

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

Examensmålen för forskarutbildningen vid Linköpings 
universitet under perioden 2005-2008 framgår av tabell 2.4. 
I denna tabell beskrivs också det poängsystem som bildar 
examensmålen liksom utfallet under vart och ett av åren 
2005, 2006 och 2007, d.v.s. de första tre åren i innevarande 
fyraårsperiod.

Av tabellen framgår att LiU under perioden 2005-2007 
nått drygt 75 procent av examensmålen för vetenskapsområ-
dena humanistisk-samhällsvetenskapligt och tekniskt medan 
universitetet nått knappt 75 procent av examensmålet för det 
medicinska vetenskapsområdet. LiU prognostiserar att samtliga 

TaB 2.4 FORSKaREXaMINa 2005–2007 
SaMT MåL OcH PROGNOSER FÖR PERIODEN 2005–2008

Mål för perioden 2005–2008 enligt regleringsbrevet

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
Prognos för perioden 2005–2008 133 28 29 161,5 160
Summa 2005–2007 101 20 25 123,5
Utfall 2005 30 8 12 40,0
Utfall 2006 40 3 8 45,5
Utfall 2007 31 9 5 38,0
 

Medicinskt 
Prognos för perioden 2005–2008 185 10 21 200,5 200
Summa 2005–2007 135 7 14 145,5
Utfall 2005 46 3 6 50,5
Utfall 2006 43 1 3 45,0
Utfall 2007 46 3 5 50,0
 

Tekniskt
Prognos för perioden 2005–2008 99 220 242 330,0 310
Summa 2005–2007 74 170 202 260,0
Utfall 2005 27 54 76 92,0
Utfall 2006 22 53 73 85,0
Utfall 2007 25 63 53 83,0
 

Totalt LiU
Prognos för perioden 2005–2008 417 258 292 692,0 670
Summa 2005–2007 310 197 241 529,0
Utfall 2005 103 65 94 182,5
Utfall 2006 105 57 84 175,5
Utfall 2007 102 75 63 171,0

1 Antal examina utan omräkning.
2 Doktorsexamen räknas som en poäng, om den inte föregås av licentiatexamen. Doktorsexa-
men som föregåtts av en licentiatexamen samt licentiatexamen räknas som en halv poäng.

TaB 2.3 aNTaLET PROFESSORER (EXKL aDJUNGERaDE), aKTIVa FORSKaRSTUDERaNDE SaMT DOKTORS- OcH LIcENTIaTEXaMINa (individer)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 

Professorer 168 166 200 223 241 260 262 290 304 310
Aktiva forskarstuderande 1286 1338 1379 1396 1414 1462 1418 1419 1334 1322
Doktorsexamina 104 138 116 141 165 168 130 168 162 177
Licentiatexamina 95 86 63 69 87 88 86 94 84 63
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examensmål för perioden 2005–2008 kommer att nås. De 
faktiskt utfärdade examina framgår av tabell 2.5. 

HUManiStiSK-SaMHÄllSVetenSKapligt VetenSKapSOMrÅde. 

Antalet doktorsexamina som utfärdades under 2007 var 40 
(24 av kvinnor, 16 av män). Antalet licentiatexamina som 
utfärdades var 5 (2 av kvinnor, 3 av män). 9 doktorsexamina 
har föregåtts av en licentiatexamen. Examenstakten för 2007 
(38,0 poäng) är något lägre jämfört med 2006 och 2005 (45,5 
poäng respektive 40,0 poäng). 

MediCinSKt VetenSKapSOMrÅde. Antalet doktorsexamina som 
utfärdades under 2007 var 49 (27 av kvinnor, 22 av män). An-
talet licentiatexamina som utfärdades var 5 (4 av kvinnor, 1 av 
en man). 3 doktorsexamina har föregåtts av en licentiatexamen. 
Examenstakten för 2007 (50,0 poäng) är jämförbar med 2006 
och 2005 (45,0 poäng respektive 50,5 poäng). 

teKniSKt VetenSKapSOMrÅde. Antalet doktorsexamina som 
utfärdades under 2007 var rekordhöga 88 (23 av kvinnor, 65 
av män). Antalet licentiatexamina som utfärdades var 53 (10 
av kvinnor, 43 av män), vilket är en kraftig minskning jämfört 
med föregående år och kan förklaras av den kraftiga nedgången 
i antalet antagna sedan 2003. Minskningen kommer inom 1-2 
år även att märkas i antalet doktorsexamina. Examenstakten 
för 2007 (83,0 poäng) är något lägre jämfört med 2006 och 
2005 (85,0 poäng respektive 92,0 poäng). Av årets 88 dok-
torsexamina har 63 föregåtts av en licentiatexamen vilket är 
ungefär i paritet med föregående år. 

2. studietid och genomströmning 
till forskarexamen

Uppdrag: Effektiviteten skall öka i forskarutbildningen. LiU skall 
redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att öka effektiviteten och 
genomströmningen. Forskarstuderande skall erbjudas utbildning 
av hög kvalitet som förbereder för karriär såväl inom som utanför 
högskolan. Den genomsnittliga studietiden för licentiat- respektive 
doktorsexamen 2006 skall redovisas. Uppgifterna skall redovisas 
per vetenskapsområde och kön.

Studietid
Tabellerna 2.6 och 2.7 visar medianstudietiden netto (uttryckt 
i terminer) för dem som avlagt doktorsexamen respektive li-
centiatexamen respektive år i perioden 2002-2006.  För 2006 
års uppgifter har SCBs rapport ersatts med en motsvarande 
rapport i LADOK. De populationer som studietidsmätningen 
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. Studeras materialet över 
en längre tidsperiod kan man se en tydlig trend mot kortare 
studietider.

HUManiStiSK-SaMHÄllSVetenSKapligt VetenSKapSOMrÅde. 

Medianstudietiden för dem som avlagt doktorsexamen 2006 
inom humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde 
uppgick till 8,0 terminer (kvinnor 8,2 – män 7,6 terminer). 
Detta innebär något kortare medianstudietid än tidigare. 

Medianstudietiden för dem som avlagt licentiatexamen 
2006 inom humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskaps-
område uppgick till 3,2 terminer. 

TaB 2.5 aNTaL aVLaGDa FORSKaREXaMINa 2005–2007 FÖRDELaDE På KVINNOR OcH MäN

2005 2006 2007 
Licentiatexamina Doktorsexamina Licentiatexamina Doktorsexamina Licentiatexamina Doktorsexamina

 

Vetenskapsområde Kv Män  Tot Kv Män  Tot Kv Män  Tot Kv Män  Tot Kv Män  Tot Kv Män  Tot
Hum-sam 5 7 12 24 14 38 7 1 8 29 14 43 2 3 5 24 16 40 
Medicinskt 5 1 6 30 19 49 1 2 3 30 14 44 4 1 5 27 22 49 
Tekniskt 16 60 76 13 68 81 15 58 73 17 58 75 10 43 53 23 65 88

Totalt Linköpings universitet 26 68 94 67 101 168 23 61 84 76 86 162 16 47 63 74 103 177 

TaB 2.7 MEDIaNSTUDIETID (TERMINER) FÖR DEM SOM aVLaGT LIcENTIaTEXaMEN 2002–2006

2002 2003 2004 2005 2006 
Vetenskapsområde Kv Män  Tot Kv Män  Tot Kv Män  Tot Kv Män  Tot Kv Män  Tot
 

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

TaB 2.6 MEDIaNSTUDIETID (TERMINER) FÖR DEM SOM aVLaGT DOKTORSEXaMEN 2002–2006

2002 2003 2004 2005 2006 
Vetenskapsområde Kv Män  Tot Kv Män  Tot Kv Män  Tot Kv Män  Tot Kv Män  Tot
 

Hum-sam 8,3 8,6 8,3 8,6 8,4 8,5 8,4 9,3 8,5 8,2 8,4 8,4 8,2 7,6 8,0 
Medicinskt 6,5 3,7 5,1 7,4 7,0 7,1 7,2 4,7 5,6 7,5 6,3 7,0 5,7 5,1 5,5
Tekniskt 8,4 9,5 9,3 8,4 8,6 8,6 9,5 8,8 9,0 8,6 8,8 8,8 7,3 8,7 8,3
Totalt LiU 7,9 8,5 8,2 8,2 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,1 8,6 8,5 7,0 7,9 7,5 
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MediCinSKt VetenSKapSOMrÅde. Medianstudietiden för dem som 
avlagt doktorsexamen 2006 inom medicinskt vetenskapsom-
råde uppgick till  5,5 terminer (kvinnor 5,7 – män 5,1 terminer). 
Det innebär en minskning jämfört med 2005. 

Medianstudietiden för dem som avlagt licentiatexamen 
2006 inom medicinskt vetenskapsområde uppgick till 2,4 
terminer.  

teKniSKt VetenSKapSOMrÅde. Medianstudietiden för dem som 
avlagt doktorsexamen 2006 inom tekniskt vetenskapsområde 
uppgick till 8,3 terminer (kvinnor 7,3 – män 8,7 terminer). Det 
innebär en minskning jämfört med 2005: 8,8 terminer. 

Medianstudietiden för dem som avlagt licentiatexamen 
2006 inom tekniskt vetenskapsområde uppgick till 3,7 termi-
ner (kvinnor 4,3 – män 3,5 terminer). Det innebär en kraftig 
minskning jämfört med 2005: 4,8 terminer, och ännu mer 
jämfört med tidigare år.

Studietiden varierar ibland oförklarligt från år till år och 
det är svårt att dra några slutsatser genom att bara betrakta 
enstaka år, men studerar man en lite längre period kan man se 
en tydlig trend mot kortare studietider där medianstudietiden 
idag nästan är identisk med nominell studietid.

Genomströmning 
Utgångspunkten i tabell 2.8 är de år då de forskar studerande an-
togs. Under exempelvis 1997/98 antogs 253 forskar studerande. 
Av dessa (varje forskarstuderande ingår endast i en kategori) 
har 149 avlagt doktorsexamen t.o.m. verksamhetsåret 2007, 14 
har klarat av  80 % av studierna, 26 har avlagt licentiatexamen, 
20 har klarat av 50 % av studierna medan 38 har avbrutit sin 
forskarutbildning. 6 personer är fortfarande forskarstuderande 
utan att ha nått några examina eller gränser. Resultatet 1997/98 
pekar på att andelen som avlägger doktorsexamen är ca 60 %. 
Sedan slutet av 90-talet har denna andel ökat med ca 10 %. Av 
de antagna avlägger ca 10 % licentiatexamen. Forskarskolor 
med mer strukturerade processer, organiserad kursverksamhet, 
kollegialt handledarskap och i vissa fall tryggare finansiering 
innebär att antalet avbrott reduceras. 

3. rekrytering till forskarutbildningen

Breddad rekrytering
Uppdrag: LiU skall redovisa vilka åtgärder, t.ex. informations- och 
rekryteringsinsatser, som lärosätet vidtagit för att motverka social 
snedrekrytering till forskarutbildningen.

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.  Det finns svårigheter i att göra uppföljning av hur 
insatser för breddad rekrytering utfaller.

teKniSKt VetenSKapSOMrÅde. Den huvudsakliga rekryte-
ringsbasen till teknikvetenskaplig forskarutbildning utgörs 
av civilingenjörer eller motsvarande utbildningar, vilket 
begränsar möjligheten att motverka social snedrekrytering. 
Den gängse uppfattningen är dock 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 un-
der 2007 skall redovisas fördelat på vetenskapsområden och kön. 
Vidare skall redovisas hur många av dessa som avser att avsluta 
sin forskarutbildning med licentiatexamen.

Av tabell 2.9 framgår nyantagningen av forskarstuderande 
till dels doktorsexamen, dels licentiatexamen. Det framgår att 
antalet nyantagna forskarstuderande från att ha minskat mel-

TaB 2.8 GENOMSTRÖMNING I FORSKaRUTBILDNINGEN FÖR DEM SOM aNTaGITS 1997/98–2001/02

antagningsår 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02
Vetenskapsområde H M T LiU H M T LiU H M T LiU H M T LiU H M T LiU
 

Antagna 57 73 123 253 30 68 124 222 62 62 119 243 53 72 89 214 74 88 107 269
Doktorsexamen 32 54 63 149 20 42 72 134 35 34 73 142 19 36 48 103 24 43 48 115
Avklarat 80 % 4 5 5 14 4 8 5 17 10 9 16 35 16 9 9 34 25 16 21 62
Licentiatexamen 5 21 26 1 19 20 5 5 13 23 3 2 11 16 5 3 17 25
Avklarat 50 % 11 3 6 20 7 3 10 3 4 6 13 7 10 5 22 11 16 5 32
Avbrott 3 11 24 38 4 11 19 34 6 10 11 27 8 14 15 37 3 10 14 27

Övriga 2 4 6 1 6 7 3 3 1 1 2 6 2 8
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lan 2006 och 2005 på nytt ökar mellan 2007 och 2006 inom 
samtliga vetenskapsområden. År 2007 antogs 210 personer 
till forskarutbildning (2006: 143; 2005: 189),  att jämföras med 
toppåret 2003 då 287 forskarstuderade antogs.

HUManiStiSK-SaMHÄllSVetenSKapligt  VetenSKapSOMrÅde. 

Under 2007 antogs 32 forskarstuderande (19 kvinnor, 13 män) 
till forskarutbildning mot doktorsexamen (2006: 23 forskar-
studerande, 2005: 24 forskarstuderande).  Antagningen har 
således ökat i förhållande till 2006 och 2005 men är mycket 
lägre än under 2003 då 81 personer antogs. Andelen kvinnor är  
59 % (2006: 56 %, 2005: 75 %). Som jämförelse uppgick an-
delen kvinnor och andelen män sammantaget inom grundut-
bildningen vid Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap 
till  64 %  respektive 36 % under 2007.

Under 2007 antogs 6 forskarstuderande (1 kvinna, 5 män) 
till forskarutbildning mot licentiatexamen, 2006: 3 (alla kvin-
nor) och 2005: 5 (1 kvinna, 4 män). Filosofiska fakulteten och 
Utbildningsvetenskap har tidigare fattat principiella beslut 
som innebär restriktivitet vid antagning till licentiatexamen.

MediCinSKt VetenSKapSOMrÅde. Under 2007 antogs 73 fors-
karstuderande (47 kvinnor, 26 män) till forskarutbildning 
mot doktorsexamen (2006: 36 forskarstuderande, 2005: 64 
forskarstuderande).  Antagningen har således ökat i förhållande 
till 2006 och 2005. Andelen kvinnor är 64 % (2006: 58 %, 
2005: 64 %). Som jämförelse uppgick andelen kvinnor och 
andelen män inom grundutbildningen vid Hälsouniversitetet 
till 74 % respektive 26 % under 2007.

Under 2007 antogs 14 forskarstuderande (9 kvinnor,  
5 män) till forskarutbildning mot licentiatexamen, 2006: 10 
(6 kvinnor, 4 män) och 2005: 8 (4 kvinnor, 4 män).

Hälsouniversitetets antagning till licentiatexamen är rela-
tivt låg och har så varit de senaste åren. Beslut om antagning 
till licentiatexamen är från och med 1 juli 2007 delegerat till 
Forsknings- och forskarutbildningsnämnden. Antagning 
till doktorsexamen är delegerat till respektive institutions-
styrelse. 

teKniSKt VetenSKapSOMrÅde. Under 2007 antogs 62 forskar-
studerande (22 kvinnor, 40 män) till forskarutbildning med 
doktorsexamen som slutmål (2006: 40 forskarstuderande, 
2005: 45 forskarstuderande). Antagningen har således ökat 
i förhållande till 2006 och 2005. Toppåret 2003 antogs 86 
forskarstuderande med doktorsexamen som slutmål. Andelen 
kvinnor uppgick år 2007 till 35 % (2006: 40 %, 2005: 20 %). 
Som jämförelse uppgick andelen kvinnor och andelen män 
inom grundutbildningen vid Tekniska högskolan till 25 % 
respektive 75 % under 2007.

Under 2007 antogs även 23 forskarstuderande (7 kvinnor, 16 
män) till forskarutbildning med licentiatexamen som slutmål, 
2006: 31 (9 kvinnor, 22 män) och 2005: 43 (15 kvinnor, 28 män). 
Således minskar antagningen till licentiatexamen inom det 
tekniska vetenskapsområdet men är fortfarande omfattande. En 
bidragande orsak till att andelen som antas till licentiatexamen 
minskar är troligen det förbättrade arbetsmarknadsläget som 
har inneburit att det blivit svårare att rekrytera till forskarut-
bildning, speciellt om man bara erbjuds en studiegång till 
licentiatexamen. En annan trolig orsak är att Tekniska högskolan 
under 2006-07 beviljats externa medel till flera långsiktiga 
forskningsprojekt och att man därmed kan garantera studie-
finansiering hela vägen fram till doktorsexamen. 

Förutom nyantagna har 14 personer under 2007 antagits 
till »senare del«, d.v.s. studier som avser doktorsexamen efter 
att ha varit antagna till och genomfört sin licentiatexamen.

Det kan konstateras att andelen kvinnor bland nyantagna 
forskarstuderande under 2007 är lägre bland dem som antas 
till licentiatexamen än bland dem som antas till doktorsexamen 
(30 % respektive 35 %). Om man ser till andelen kvinnor totalt 
bland nyantagna till både licentiat- och doktorsexamen (85 
nyantagna) utgör andelen 34 %, vilket är väsentligen samma 
andel som rekordåret 2006 (35 %) och en ökning jämfört med 
2005 då motsvarande andel var 27 %.

5. nationella forskarskolor
Uppdrag: LiU skall redovisa hur många doktorander (uppdelat 
på kön) som antagits till forskarskolorna i grundläggande datave-
tenskap respektive naturvetenskapernas och teknikens didaktik. 
Vidare skall samarbetet mellan värduniversitetet och partnerhög-
skolorna beskrivas.

Grundläggande datavetenskap (cUGS)
Tekniska högskolan koordinerar genom Institutionen för 
datavetenskap den nationella forskarskolan i Grundläggande 
datavetenskap (CUGS). I CUGS deltar förutom LiU (20), hög-
skolan i Skövde (5), Mälardalens högskola (3), Växjö universitet 
(2), Lunds tekniska högskola (4), Blekinge tekniska högskola 
(1) och Örebro universitet (5). Siffrorna inom parentes anger 
antalet forskarstuderande på respektive högskola. Under 2007 
har en forskarstuderande tillhörig tekniskt vetenskapsområde 
antagits till forskarskolan.

Av de totalt 40 forskarstuderande är 7 kvinnor och 33 män. 
Under 2007 har 10 personer examinerats för teknologie doktor. 
En av dessa är kvinna.

De forskarstuderande antas och examineras på sina respek-
tive högskolor och handledarna finns oftast på samma ställe 
som sina forskarstuderande. Forskarutbildningens grund-

TaB 2.9 NYaNTaGNa FORSKaRSTUDERaNDE 2005–2007

antagningsår 2005 2006 2007 
Licentiatexamen Doktorsexamen Licentiatexamen Doktorsexamen Licentiatexamen Doktorsexamen

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

Hum-sam 1 4 5 18 6 24 3 3 13 10 23 1 5 6 19 13 32
Medicinskt 4 4 8 41 23 64 6 4 10 21 15 36 9 5 14 47 26 73
Tekniskt 15 28 43 9 36 45 9 22 31 16 24 40 7 16 23 22 40 62

Totalt Linköpings universitet 20 36 56 68 65 133 18 26 44 50 49 99 17 26 43 88 79 167 
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läggande kärnkurser ges oftast gemensamt i internatform 
och de avancerade kurserna ges vid respektive examinators 
lärosäte.

För ledning av CUGS finns en styrelse med representanter 
för de deltagande högskolorna. Det finns också en mindre 
kontaktgrupp och en föreståndare. Två representanter  för de 
forskarstuderande ingår i båda grupperna.

Naturvetenskapernas och teknikens didaktik
Den nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och 
teknikens didaktik, FontD, med LiU som värduniversitet, har 
ett nationellt uppdrag att producera 25 doktorer fram till och 
med år 2008. Verksamheten är organisatoriskt knuten till 
områdesstyrelsen för Utbildningsvetenskap och Institutionen 
för samhälls- och välfärdsstudier, LiU Norrköping. 

Vid utgången av 2007 omfattade forskarskolan 36 forskar-
studerande (23 kvinnor och 13 män) fördelade på 11 lärosäten 
(varav 8 ordinarie partners och 3 associerade). I forskarskolan 
har under 2007 åtta nya doktorer examinerats.  Under 2007 
antogs en manlig licentiand knuten till Utbildningsveten-
skap, Institutionen för samhälls- och väfärdsstudier, LiU 
Norrköping.

Samarbetet mellan LiU och partnerhögskolorna sker bl.a. 
via obligatoriska kurser för doktoranderna, en gemensam sty-
relse för FontD med representanter från samtliga lärosäten, ett 
handledarkollegium samt en gemensam seminarieserie som 
alternerar mellan de olika lärosätena. Denna typ av seminarium 
genomfördes 2007 vid Högskolan i Halmstad då även FontDs 
vetenskapliga kommitté deltog, förstärkt med ytterligare två 
internationella seniora forskare inom naturvetenskapernas 
didaktik. Under 2007 har ett antal halvtids- (60 %) och 
avhandlingsseminarier (90 %) hållits där partnerlärosätena 
samarbetat i frågor som rör kvalitetssäkring. 

Regelbunden kontakt upprätthålls mellan FontDs led-
ning/administration vid LiU och respektive partnerlärosäte.   
Föreståndaren och ordföranden i FontD:s styrelse, båda vid 
LiU, har alltsedan forskarskolans tillkomst regelbundet be-
sökt partnerlärosätena för att medverka till utvecklingen av 
de lokala forskningsmiljöerna. Detta har generellt sett gett 
goda effekter. Bl.a. har engagemanget från LiUs sida bidragit 

till att partnerlärosäten prioriterat forskningsområdet i sin 
interna medelsfördelning. LiU har också haft en stödjande 
roll vid internationella rekryteringar av visiting professors 
och vid etablering av forskningssamarbete mellan lärosäten. 
Flera av lärosätena har varit lyckosamma i sin samverkan med 
kommuner och flera forskningsmiljöer har erhållit extern 
finansiering.

Forskarskolan har under 2007 utvärderats av Högskole-
verket. En utvärderingsrapport väntas under första delen av 
2008. 

FontDs forskarstuderande och handledare har under 2007 
varit väl representerade med papers vid internationella konfe-
renser och fått papers publicerade i internationella tidskrifter. 
För mer detaljerad information om FontDs verksamhet hän-
visas till hemsidan www.isv.liu.se/fontd .

6. studiefinansiering i forskarutbildningen
Uppdrag: LiU skall för 2007 redovisa hur stor andel (minst 75 pro-
cent) av de medel som universitetet avsätter för studiefinansiering 
inom fakultetsanslaget som avser anställning som doktorand. 
Redovisas per vetenskapsområde.

I tabell 2.10 redovisas studiefinansieringen i forskarutbild-
ningen. Av tabellen framgår tydligt att den helt dominerande 
formen för studiefinansiering är anställning som doktorand. 
Av 640 (heltidsekvivalenter) forskarstuderande (46 % kvin-
nor, 54 % män) har 554 eller 87 % anställning som doktorand 
(44 % kvinnor, 56 % män). Tabellen visar även uppdelningen 
på vetenskapsområden. 

Forskarutbildningen finansieras till största delen (65 %) 
med externa medel medan 35 % finansieras ur 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 167 av 
totalt 807 (21 %). Eftersom denna finansiering sker externt 
utan att motsvarande resurser överförs till universitetet ingår 
finansieringen av dessa forskarstuderande inte i resursberäk-
ningarna i tabell 2.10.

TaB 2.10 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 86,2 54,5 140,7 49 885 80,7 34,3 115,0 40 717 76,8 221,1 297,9 117 052 243,7 309,9 553,7 207 654 
Utbildningsbidrag  27,8 16,2 44,0 8 166 8,0 9,6 17,6 4 040 35,8 25,8 61,6 12 206 
Annan anst. vid LiU 1,1 1,3 2,4 616 4,2 1,8 5,9 2 420 2,0 2,5 4,5 1 991 7,3 5,5 12,8 5 027 

Övrig finansiering 3,2 1,6 4,8 2 130 2,7 4,3 6,9 1 212 0,5 0,5 5,8 6,3 12,2 3 342
Summa 90,5 57,3 147,9 52 631 115,3 56,5 171,8 52 515 86,8 233,7 320,5 123 083 292,7 347,6 640,3 228 228
 - varav anslag 33 540 11 937 34 439 79 616
 - varav externa medel 19 092 40 578 88 644 148 313

Andel doktorandanställ-
ningar inom fakultetsanslag

100% 90% 95% 96%

Ej LiU-finansierade forskar-
studerande1

10,1 7,7 17,8  - 45,4 28,9 74,3  - 15,8 59,2 75,0  - 71,3 95,7 167,0  -

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



2828

2. FoRSKNING ocH FoRSKARUTBILDNING

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 något 
högre 2007 än 2006. De samlade intäkterna uppgick under 
2007 till 1 273  mkr (2006: 1 261 mkr, 2005: 1 253 mkr, 2004: 
1 248 mkr). Av intäkterna kommer 48 % från anslag och  
52 % från bidrag och avgifter.

Intäkter från anslag har mellan 2006 och 2007 ökat från 585 
mkr till 609 mkr. Denna ökning beror, förutom på pris- och 
löneomräkning, på en smärre ökning av fakultetsanslaget och 
anslaget till ersättning för klinisk utbildning och forskning. 

De externa intäkterna från bidrag och avgifter har minskat 
något (18 mkr) mellan 2007 och 2006 (se även den finan-
siella delen, s. 54). De största externa intäkterna kommer från 
forskningsråd, statliga myndigheter, forskningsstiftelser och 
svenska organisationer utan vinstsyfte (t.ex. Cancerfonden,  
K A Wallenbergs stiftelse och Riksbankens jubileumsfond). 
Av de externa intäkterna under 2007 utgör intäkter från upp-
dragsforskning 95 mkr, vilket är något mer än under 2006 
(86 mkr) och 2005 (93 mkr). 

Kostnaderna för forskning och forskarutbildning uppgick 
under 2007 till 1 267 mkr (2006: 1 225 mkr, 2005: 1 232 mkr, 
2004: 1 247 mkr). 

Merparten av kostnaderna avser personal (62 %). Lokalkost-
naderna utgör 14 % och övriga driftkostnader uppgår till 20 %. 
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 2007 visar ett positivt resultat (kapitalförändring) om 
6 mkr (2006: 36 mkr, 2005: 21 mkr, 2004: 0 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 2.11 INTäKTER OcH KOSTNaDER FÖR FORSKNING OcH 
FORSKaRUTBILDNING MED STÖDFUNKTIONER (tkr)

Linköpings universitet totalt 2007
Ordinarie 
forskning

Uppdrags- 
forskning

 

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 608 988  
Intäkter av avgifter och andra ers. 88 957  95 409  
Intäkter av bidrag 465 816  
Finansiella intäkter 13 532  266  

Summa intäkter 1 177 294  95 675  

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 722 106  60 915  
Kostnader för lokaler 169 116  4 044  
Övriga driftskostnader 221 542  33 249  
Finansiella kostnader 2 881  23  
Avskrivningar och nedskrivningar 52 652  183  

Summa kostnader 1 168 297  98 416  

Verksamhetsutfall 8 997  -2 741  

Resultat från andelar i dotterföretag
och intresseföretag 4 195  

Transfereringar
Erhållna 67 720  2 041  
Lämnade 67 720  2 041  

årets kapitalförändring 13 191  -2 741  

TaB 2.12 INTäKTER FORSKNING OcH FORSKaRUTBILDNING 2005–2007 (tkr)

2005 2006 2007
 

anslagsfinansiering
Fakultetsanslag 458 608 471 223 499 121
Övriga anslag 111 330 113 667 109 867

Summa anslag 569 938 584 890 608 988

Bidragsfinansiering
Offentliga finansiärer

Forskningsråd 142 548 155 896 146 078
Vinnova 62 708 53 599 55 369
Statliga myndigheter 86 320 106 880 98 017

Kommuner och landsting 2 883 2 393 3 230
Övriga svenska finansiärer

Forskningsstiftelser 49 313 58 494 51 597
Svenska org./föreningar 72 059 55 516 60 473
Svenska företag 22 570 7 937 10 689

Utländska finansiärer
EU-kommissionen 35 964 44 531 34 673
Utländska företag och org 5 759 7 009 5 690

Övriga intäkter 18 238 0
Summa bidrag 480 124 510 493 465 816

avgiftsfinansiering
Statliga finansiärer 46 993 32 163 46 291
Kommuner och landsting 78 227 71 983 78 738
Övriga svenska finansiärer 56 829 45 277 51 859
Utländska finansiärer 7 920 4 282 7 478
Övrigt 7 105 3 904 0

Summa avgiftsfinansiering 197 074 157 609 184 366
Finansiella intäkter 6 155 8 247 13 798

Utbildningsbidrag1

Totalt 1 253 291 1 261 238 1 272 968
1 Fr o m 2005 redovisas utbildningsbidrag till doktorander som personalkostnader i stället 
för transfereringar i enlighet med anvisningar från Ekonomistyrningsverket. Föregående års 
värden är ej omräknade enligt de nya redovisningsprinciperna.
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samverkan med det omgivande samhället
Uppdrag: Universitetet skall vart fjärde år, med början i årsredovis-
ningen för 2007, särskilt redovisa samverkan med det omgivande 
samhället inom utbildning och forskning/forskarutbildning. 

Av årsredovisningen för 2007 skall vidare framgå  
– vilken utveckling som skett efter redovisningen som rap-

porterades till regeringen för 2003, 
– hur samverkan med det omgivande samhället påverkar 

lärosätets verksamhet, 
– hur universitet och högskolor utformat sina utbildningar i 

samverkan med arbetslivet för att tillgodose såväl studen-
ternas efterfrågan som arbetsmarknadens behov, 

– metoder för samarbete med det omgivande samhället 
avseende utbildning och forskning, 

– hur lärosätena informerar om sin verksamhet, och 
– hur lärosätets samverkansaktiviteter följs upp och ut-

värderas.  
Universitet och högskolor bör utifrån lärosätets särskilda 

ansvars- och kompetensområden bidra till genomförandet av den 
nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och 
sysselsättning 2007–2013 och dess prioriteringar. Lärosätena skall 
samverka med den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret 
i länet. Av årsredovisningen för 2007 skall kortfattat framgå på vilket 
sätt lärosätet bidragit till genomförandet av strategin.  

Inledning 
En fortlöpande samverkan med näringsliv och samhälle 
har alltsedan universitetets etablering varit en självklar del i 
verksamheten.

Linköpings universitet är landets största professionsuniver-
sitet och en nära kontakt med olika delar av arbetsmarknaden 
är både naturlig och nödvändig för en högkvalitativ utbildning. 
Inom forskningen finns en stark tradition av att välja forsk-
ningsproblem som förenar hög samhällelig och vetenskaplig 
relevans.

Den helt övervägande delen av samverkan sker också som 
en naturlig och integrerad del av forskning och utbildning 
och inte som en särskild samverkansaktivitet. Det gör den 
på många sätt svår att fånga och redovisa. För att ge en bild 
av de många olika uttryck som samverkan vid LiU kan ta sig,  
hur samverkan påverkar verksamheten och hur den bidrar 
till att forma utbildningarna ges på de följande sidorna ett 
antal exempel. 

Samverkan inom hälso- och sjukvårdssektorn  
– exemplet Hälsouniversitetet
När Linköpings universitet och Landstinget i Östergötland 
1986 etablerade en integrerad organisation för läkar- och vård-

utbildning samt medicinsk och hälsovetenskaplig forskning 
– Hälsouniversitetet – så var en utvidgad samverkan en av de 
bärande idéerna. Ambitionen var att utbildning och forskning 
inte enbart skulle vara koncentrerat till universitetssjukhuset 
utan kunna samspela med sjukvården i hela regionen. Häl-
souniversitetet vid LiU har alltsedan dess haft ambitionen 
att utveckla samverkan för att kunna vara en pådrivande och 
inspirerande kraft i samhällsutvecklingen. Men också att vara 
lyhörd och leva upp till de förväntningar och krav som det 
omgivande samhället ställer när det gäller väl utbildad och 
kompetent personal till vårdområdet. 

Det mest omfattande externa samarbetet för Hälsouniver-
sitetets del sker sedan lång tid tillbaka med flera landsting. 
Hälsouniversitetet har alltsedan sin tillkomst haft ett nära 
och intensivt samarbete med Landstinget i Östergötland ge-
nom Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset 
i Norrköping och Lasarettet i Motala. Med t.ex. Örebro och 
Jönköpings läns landsting har Hälsouniversitetet avtal som 
omfattar läkarutbildning, forskarutbildning och forskning.

Samverkan med landstingen och deras verksamhet är en 
förutsättning för att kunna bedriva god utbildning för vård-
området. En nära samverkan är en förutsättning också för det 
pedagogiska utvecklingsarbete där Hälsouniversitetet sedan 
länge varit en föregångare. Här kan nämnas de s.k. student-
avdelningarna som drivs av studenter på Hälsouniversitetet 
tillsammans och som Hälsouniversitetet var först i världen 
med att etablera. Ett utvecklingsarbete som också resulterat i 
att Högskoleverket i december 2007 utsåg läkarutbildningen 
vid LiU till en av landets fem främsta utbildningsmiljöer. 
Behovet av arbetskraft inom hälso- och sjukvården är ett 
ständigt aktuellt ämne i diskussionen kring innehåll och 
upplägg av utbildningar, nya som gamla. Flera utbildningar 
har också praktikplatser inom öppen och sluten hälso- och 
sjukvård. Tillgången på praktikplatser och handledare är en 
alltid pågående planeringsfråga. 

Samverkan vad gäller utbildningen har en lång tradition 
inom vårdområdet och ifråga om den kliniska forskningen 
är samverkan på många sätt inbyggd. Men universitetet har 
tillsammans med landstinget i Östergötland (LiÖ) enats om fem 
strategiskt viktiga forskningsområden: Prevention of diabetes 
and its complications, Medical image science and visualization, 
Materials in Medicine, Inflammation, atherosclerosis and 
ischaemic heart disease samt Health and Society. I samverkan 
med LiÖ har universitetet tagit fram ett program som avser 
stärka rekryteringen av studenter från läkarutbildningen och 
övriga vårdutbildningar till den kliniska forskningen (»från 
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student till docent«), och vidare till senior forskarnivå.
Landstingen i Jönköping, Kalmar och Östergötlands län 

(Sydöstra sjukvårdsregionen) och LiU har gemensamt tagit 
initiativet till en förstärkning av den kliniska patientnära 
FoU-verksamheten i regionen. Detta har skett genom Forsk-
ningsrådet i Sydöstra Sverige (FORSS). I FORSS regi anordnas 
också forskarutbildningskurser.

Samverkan  med en kommun – 
exemplet  Norrköping
Tillsammans med de 13 östgötska kommunerna driver univer-
sitetet Centrum för kommunstrategiska studier, CKS. Målet 
är att stärka den kommunalpolitiskt relevanta kunskapsbild-
ningen till stöd för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 
Centrala inslag i verksamheten är att initiera forskning, att 
bygga kompetensskapande nätverk mellan universitetet och 
kommunerna samt att stödja kommunalt utvecklingsarbete.  
Under 2007  firade centret sitt tioårsjubileum och i anslutning 
till detta förlängdes samarbetsavtalet och parterna enades om 
att fördubbla basfinansieringen till 7 mkr per år från kom-
munerna och 2,4 mkr per år från universitetet. 

År 2007 fyllde också LiU Norrköping tio år. Under de 
gångna tio åren har universitetets verksamhet i staden ex-
panderat och blivit alltmer differentierad. Drygt 5 000 LiU-
anställda och studenter är nu verksamma vid  LiU Norrköping.  
Universitetets aktiva närvaro gör sig efterhand alltmer märkbar 
i såväl Industrilandskapet som staden som helhet.

I den här utvecklingen har Norrköpings kommun alltsedan 
början varit och fortsätter att vara en mycket aktiv och engage-
rad medspelare, inte minst för att marknadsföra och integrera 
LiU, dess människor och verksamheter i staden. 

Mot bakgrund av att den kommunala uppgiften blir alltmer 
komplex och kommunen som organisation alltmer komplice-
rad att leda har Norrköping strävat efter en mer organiserad 
samverkan inom FoU-området. Under 2002 tecknades ett för 
kommunsektorn unikt ramavtal mellan kommunen, LiU och 
Arbetslivsinstitutet, ett trepartsavtal som efter Arbetslivsin-
stitutets avveckling fortsatt på tvåpartsbasis. Utifrån positiva 
erfarenheter från de gångna sex åren och efter en extern 
utvärdering har LiU och kommunen beslutat förlänga avtalet 
ytterligare tre år t.o.m. 2010. Avtalet rymmer bl.a. en tydlig 
ambition att öppna kommunen för studier, empirisk forskning 
och praktik samtidigt som LiU ska verka för att kommunens 
anställda ska kunna delta i seminarier och utvecklings- och 
forskningsprojekt. Under 2007 disputerade den första »kom-
mundoktoranden« (som bedrivit doktorandstudier inom 
ramen för sin tjänst i kommunen, jfr. industridoktorander)  
och samverkan har resulterat i ytterligare ett antal avhand-
lingar inom LiU.

För att fortsätta utveckla formerna för samverkan har 
kommunen en särskild samordnare för universitetskontak-
ter direkt under kommunledningen. Kommunen har också 
systematiskt arbetat med att ge möjlighet för studenterna vid 
LiU Norrköping att göra uppsats- och projektarbeten kopplade 
till kommunens verksamhet.

Kommunen var också en drivande initiativtagare till 
fundraisingkampanjen Forskning & Framtid 2004–2005, 

en kampanj som lett till att forskningsresurserna vid LiU 
Norrköping kunnat förstärkas med drygt 60 mkr och där 
kommunen själv bidragit med 10 mkr.

I anslutning till att Akademiska Hus och LiU tagit en väx-
ande del av Norrköpings centrala industrilandskap i anspråk 
har kommunen som en central aktör visat stor lyhördhet inför 
ny-, ut- och ombyggnadsönskemål från universitetets sida.

Inom ramen för Norrköpings Forum sker regelbundna, 
månadsvisa överläggningar i gemensamma frågor kring ut-
vecklingen av Norrköping som studentstad mellan företrädare 
för studenterna vid LiU Norrköping och ledande tjänstemän i 
kommunen. Företrädare för studenterna ges årligen samlade 
möjligheter att också möta kommunens politiska ledning. 

Samverkan med kultursektorn –  
exemplet Kultur, samhälle, mediegestaltning
Kultur, samhälle, mediegestaltning (KSM) startade 1997 som 
ett fyraårigt magisterprogram med 60 platser per år men är 
fr.o.m. 2007 uppdelat i ett kandidatprogram (KSM) och två 
alternativa masterprogram: Kultur och mediegestaltning res-
pektive Konstnärlig gestaltning. Programmen integrerar teo-
retiska forskningsperspektiv med gestaltning och produktion i 
flera medier. Många av lärarna är yrkesverksamma konstnärer, 
filmare och  utställningsproducenter. Samverkan med kultur-
livet och kulturbranschen har ända från början varit en del i 
utbildningskonceptet. En mängd magisterprojekt har genom 
åren blivit del av publika och professionella produktioner, t.ex. 
utställningen »Norrywood« på Norrköpings Stadsmuseum 
(2006) eller »Industriland« som hösten 2007 visades på Ar-
betets museum. Att göra avancerade studentprojekt offentliga 
och spridda till en publik via kulturarenor och institutioner är 
en form av samverkan. KSM har också samarbetsavtal med 
flera av dessa kulturinstitutioner, på lokal och på nationell 
nivå, som t.ex. Riksutställningar. KSM har också varit delaktig 
i kulturinitiativ på lokal nivå, t.ex. en Performancefestival i det 
offentliga rummet och på Norrköpings Konstmuseum, och 
vid instiftandet av »Kraftstationen Drags«, en kombination av 
konsthall och arbetslivsmuseum. Publika projekt som vuxit 
fram ur utbildningen karakteriseras inte bara av att de ingår i 
offentliga kultursammanhang utan också av att de till innehåll 
och koncept för in kritiska och forskningsnära perspektiv och 
därmed vidareför ett akademiskt perspektiv integrerat med ett 
gestaltande och publikmötande perspektiv.

KSMs lärare har också genom åren skapat publika projekt 
i relation till det omgivande kultursamhället, t.ex. föreställ-
ningen »Tablemanners« i Norrköping som utgjorde stadens 
kulturevenemang för det första EU-toppmötet inom ramen 
för Sveriges ordförandeskap 2001. En utställning i Vadstena 
i samband med Birgittajubileet 2003 är ett annat exempel. 
Förutom dessa har KSMs lärare och studenter i egenskap av 
utövande konstnärer och producenter skapat flera självständiga 
projekt, men också deltagit i flera delar av stadens kulturliv, 
t.ex. den årliga filmfestivalen »Flimmer« och evenemanget 
»Kampus Kultür« för Norrköpings årliga »Kulturnatt«.

Också inom det kulturpolitiska fältet har KSM deltagit i 
flera utredningar om framtida kulturarbete och administra-
tion, bl.a. inom ramen för Regionförbundet Östsam:s projekt 
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»Kulturkraft« samt inför skapandet av en »Mötesplats« för 
nya medier (KK-stiftelsen). KSM har också haft en viktig roll i 
utvecklandet av konceptet kring ett publikt visualiseringscenter 
»Citilab« i Norrköping som nu är i projekteringsstadiet (öppnar 
2009) och där utgångspunkten är att utveckla universitetets 
forskning inom visualisering och gestaltning.  Arbetet sker i 
konsortium med Norrköpings kommun, Interaktiva institutet 
och Norrköping Science Park och syftet är att skapa en ny 
publik arena såväl för staden och dess invånare som för en 
nationell och internationell publik.

Samverkan med skolan
Rektor har under 2007 inrättat en universitetsgemensam sam-
rådsgrupp för skolsamverkan som består av två representanter 
från varje fakultet. Denna grupp ska dels arbeta med att höja 
medvetenheten inom universitetet om den samverkan som 
finns och vikten av goda kontakter med skolan, dels samverka 
med regionens skolor på alla nivåer. Dessutom finns goda 
kontaktnät ute i kommunerna via Centrum för kommunstra-
tegiska studier (CKS) och Regionalt nätverk för skolutveckling. 
CKS har uppdraget att vara ett regionalt utvecklingscentrum 
(RUC) vid LiU.

Vid lärarprogrammet i Norrköping sker samverkan med 
förskola/skola genom en rad olika insatser. Det handlar dels om 
en samverkan kring studenter i verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU) med hjälp av fältmentorer som är verksamma lärare 
inom skolan, dels genom att lärarprogrammet lånar förskole- 
och skolpersonalens kompetens till alla sina kurser i form 
av uppdrag som kursmentorer. Ute på skolorna samverkar 
mentorerna med vägledare (skolpersonal med uppgift att 
introducera studenterna i verksamheten) kring bedömning av 
studenter. Mentorerna har regelbundna möten med enheternas 
rektorer rörande forskning, verksamhetsförlagd utbildning och 
program. Universitetet anordnar även specifik fortbildning för 
fältmentorer och kursmentorer och ett fortbildningsprogram 
för vägledare och arbetslag på fältet utifrån önskemål. 

Vid lärarprogrammet i Linköping sker den huvudsakliga 
samverkan med skolan i samband med studenternas verk-
samhetsförlagda utbildning. I detta sammanhang samverkar 
lärarprogrammet med 15 kommuner och ett antal fristående 
utbildningsanordnare. Ansvariga för placering, administra-
tion och verksamhetsnära utbildningsinslag är de cirka 30 
samordnande mentorer som är kommunanställda och kon-
trakterade för detta uppdrag. I deras uppdrag ingår att träffa 
programledning  (motsvarande) en gång i månaden för att få 
fördjupad information och kompetensutveckling och för att ge 
yrkesverksamhetens syn på utbildningens genomförande.

En annan samverkansform består i regelbundna möten 
med skolchefer och rektorer där fokus ligger på hur skolan 
kan använda sig av lärarutbildningen i sitt pågående utveck-
lings- och kvalitetsarbete.

Det sker även en (kostnadsfri) mentorsutbildning som leder 
till att pedagogiska och didaktiska samtal förs på skolorna. 
Sedan 2004 har över 1 200 mentorer utbildats. Under 2007 har 
fokus legat på »lärande samtal«. Samordnarna är »experter« 
inom sitt ämne och är delaktiga i dessa lärande samtal ute på 
skolorna bland lärare. Ett exempel på ämne som behandlades 

under 2007 är »bedömning och betyg i ämnet matematik«. En 
annan typ av samtal är fokussamtal som genomförs mellan 
samordnare, mentorer och studenter. De syftar till att göra 
studenterna medvetna om sin professionella kompetens. 

Samverkan för miljö och tillväxt 
– exemplet miljöteknikcentrum
Vi ska bli världsbäst på att vända miljöproblem till affärsmöj-
ligheter, det är visionen för det östgötska miljöteknikcentrum 
som Linköpings och Norrköpings kommuner tillsammans 
med universitetet är på väg att etablera. Idén är att skapa en 
affärsorienterad samverkansarena för regionens verksamheter 
inom miljö- och energiteknik.

Miljöteknik, clean-tech, stiger alltmer fram som en bransch, 
inte bara för idealister utan också för dem som vill göra affärer. 
Siffror från SCB visar redan en omsättning på 240 md kr 
och 90 000 anställda, och mer ser det ut att bli. Ett tecken är 
intresset från amerikanska riskkapitalister som under senaste 
året har dammsugit Sverige på investeringsobjekt.

I östgötaregionen finns omkring 500 miljöteknikföretag, 
stora etablerade och små startup-bolag inräknade. Tekniska 
Verken i Linköping är riksledande på avfallshantering, biogas 
och fjärrvärme. I Norrköping är Agroetanol och Econova 
(återvinning) bland de största i sina nischer. Exempel på nya 
innovativa företag är Ageratec (reaktorer för biodiesel) och 
Scandinavian Biogas.

Exempel på uppgifter för centrumet är kompetenshöjning, 
nyhetsförmedling, utredningar, produkt- och affärsutveckling, 
marknadsföring, hjälp att söka finansiering, kontaktförmedling 
och expertmäkling. Men viktigast är att skapa en arena för att 
upptäcka och utveckla nya affärsmöjligheter samtidigt som 
man identifierar industrirelevanta forskningsfrågor. 

LiUs styrka inom miljöteknikforskningen kan sammanfat-
tas i tre punkter: 

En systemsyn som beaktar hela livscykeln i en process: •	
råvaror, produktion, energianvändning, återvinning. En 
förutsättning för detta angreppssätt är LiUs tradition av 
samverkan mellan ämnen.
Spetskompetens inom många teknikområden, till exem-•	
pel sensorvetenskap, nanoteknik och fordonselektronik.
Internationellt gångbar kunskap inom ekonomi och •	
samhällsvetenskap, vilket är avgörande för att idéerna 
ska kunna omsättas i goda affärer.

Men för att axla manteln krävs satsningar både på forsk-
ning och utbildning. Under 2007 tilldelades LiU Sveriges 
Ingenjörers miljöprofessur, som tillsätts med den japanske 
ekodesignforskaren Tomohiko Sakao. Hösten 2007 startade 
masterprogrammet Energy and Environmental Engineering 
med ett 30-tal internationella studenter.

Ett starkt önskemål har varit att rekrytera en professor för 
att knyta ihop de forskningsområden med miljöprofil som 
idag finns utspridda inom LiU. Detta blir nu verklighet tack 
vare ett samarbetsavtal med Tekniska Verken AB i Linköping, 
som finansierar tjänsten inklusive projektmedel med 3 mkr 
årligen i tio år.
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Samverkan med industrin – exemplet FunMat
FunMat är ett exempel på hur internationellt framgångsrik 
spetsforskning kan organisera samverkan med nyckelaktörer 
inom svensk industri i det dubbla syftet att stimulera forsk-
ningen och skapa ökad konkurrenskraft i industrin. 

Materialvetenskap, med ett fokus på design av nya avance-
rade nanostrukturer för funktionella ytor, är ett av universitetets 
mest framgångsrika forskningsområden. Forskargrupperna 
inom området har de senaste åren erhållit såväl ett av Ve-
tenskapsrådets Linnéstöd som ett av Stiftelsen för strategisk 
forsknings excellensstöd. Förmågan att utveckla och använda 
nya avancerade material är också en strategisk fråga för den 
internationella konkurrenskraften hos svensk verkstads- och 
elektronikindustri.  Genom FunMat – Functional Nanoscale 
Materials – ett VINNOVA Excellenscentrum – har man kun-
nat organisera sina mer industrinära tillämpningar. Partners 
i FunMat är, förutom Linköpings universitet, de tongivande 
industriaktörerna ABB, Ford, Kanthal, Sandvik Tooling, SKF, 
SECO Tools och Volvo Technology, men där finns också snabb-
växande företag med en bakgrund som universitetsavknopp-
ningar; Impact Coatings, Ion Bond, Norstel och ZnOrdic samt 
riskkapitalaktören Accelerator. Företagen säkrar tillgången 
till industrirelevanta frågeställningar samtidigt som FunMat 
bygger upp och utvecklar kompetensen inom företagen och 
aktivt arbetar med kunskapsöverföring. Verksamheten inom 
centret handlar både om behovsmotiverad forskning och 
nyfikenhetsdriven grundforskning. 

Beslut om centret kom 2006. Under den första tvåårs-
perioden fokuserar FunMat på tre områden: 1) nya material 
för kemiska och biologiska sensorer, 2) nanostrukturerade 
högtemperaturstabila ytbeläggningar för skärande metall-
bearbetning och 3) elektriska kontakter för elektronik och 
kraftöverföring samt gassensorer. Verksamheten bedrivs i 
form av 12 projekt. 

FunMat:s partnerföretag ser en växande marknad för yt-
belagda verktyg och komponenter. Det handlar om skärande 
bearbetning, fordon, sensorer, elektroteknik, bioimplantat, 
energi, elektronik med flera nyckelsektorer för landets välstånd. 
Framtidens produkter som bygger på dagens forskning ska 
kunna konkurrera med miljömässiga fördelar, höjd kvalitet 
och effektivare tillverkning. LiU erbjuder här en ledande 
forskningsmiljö för att exploatera unik nanoteknologi för 
tunna filmer av nya material.

FunMat finansieras till lika delar av VINNOVA, universi-
tetet och industripartnerna fram till år 2016 med totalt över 
200 miljoner kronor.

Samverkan för mobilitet i arbetslivet – 
exemplet HELIX
HELIX VINN Excellence Centre är en tioårig satsning på 
flervetenskaplig forskning om och för utvecklingsprocesser i 
arbetslivet. Centret startade 2006. Finansieringen kommer 
från Verket för innovationssystem (VINNOVA), Linköpings 
universitet och närmare tjugo externa parter i form av större 
och mindre företag, bl.a. Saab, Siemens och BT Products, 
offentliga verksamheter som Försäkringskassan, landstinget 
och de större kommunerna i Östergötland samt fackliga orga-

nisationer som SIF (numera Unionen) och Metall. 
Inom HELIX samverkar forskare från beteendevetenskap, 

ekonomi, hälsovetenskap och teknik. De organisationer som 
medverkar i HELIX bildar ett regionalt partnerskap. Genom 
tillämpning av en praktiknära och interaktiv forskningsansats 
är syftet att bidra till både långsiktig teoriutveckling och till 
innovationsprocesser i medverkande företag och organisationer. 
Den modell för samverkan mellan universitet och arbetsliv 
som utvecklats inom HELIX gäller primärt forsknings- och 
utvecklingsarbete, men tillämpningar finns även inom uni-
versitetets grundutbildning. Inom ramen för HELIX bedrivs 
även en forskarskola.

Fokus för HELIX’ verksamhet ligger på forskning och ut-
veckling om rörlighet (mobilitet) i arbetslivet. Det handlar om 
människors såväl som idéers rörlighet – och dess betydelse för 
hälsa/ohälsa, individuellt och organisatoriskt lärande samt för 
idéutveckling och entreprenörskap. Tidigare forskning har visat 
att människors rörlighet inom och mellan organisationer kan 
bidra till positiva effekter såväl för individens lärande, hälsa och 
utveckling som för innovativa processer på organisationsnivå. 
Samtidigt kan emellertid även en alltför hög grad av rörlighet 
vara negativ, särskilt om begreppet rörlighet, vilket ibland sker, 
begränsas till att gälla flexibilitet på arbetsmarknaden i en snä-
vare mening, exempelvis flexibilitet genom deltidsarbete eller 
tidsbegränsade anställningar. Inom forskningsprogrammet 
används begreppet rörlighet i en bred innebörd. Det omfattar 
exempelvis rörlighet avseende idéer och kompetens; inom och 
mellan organisationer; mellan yrken (exempelvis mellan klas-
siskt »manliga« respektive »kvinnliga« yrken); från arbetslöshet 
till anställning eller från sjukskrivning till arbete. 

Totalt bedrivs inom HELIX för närvarande ett drygt tiotal 
projekt som behandlar olika aspekter av rörlighet på såväl 
individ- som organisationsnivå. Ett projekt gäller individers 
benägenhet att bryta upp från ett arbete och söka sig ett annat 
och vad detta kan innebära i form av personlig utveckling. Här 
studeras även hur individer som drabbas av ofrivillig rörlighet 
(t.ex. i samband med arbetslöshet) uppfattar och hanterar denna 
situation. Ett annat projekt behandlar s.k. vardagsinnovationer 
och hur idéer kan synliggöras, förverkligas och spridas både i 
den egna och till andra organisationer. Ytterligare andra projekt 
behandlar frågor om kompetensutveckling i arbetslivet kopplat 
till rörlighet; återgång i arbete efter sjukskrivning samt frågor 
om arbetsförmåga och anställningsbarhet.

Att utveckla nya utbildningsprogram – 
exemplet Samhällets logistik
Hösten 2007 sjösatte universitetet ett nytt utbildningsprogram 
Samhällets logistik. Avdelningen för kommunikations- och 
transportsystem har under ett par år arbetat med konceptet, 
och fortsätter nu att utveckla programmets senare delar. Flera 
forskningsprojekt inom avdelningen har rört olika logistikre-
laterade frågeställningar. Det har i samverkan med företag 
och organisationer i dessa forskningsprojekt blivit uppenbart 
att de kunskaper och det process- och helhetstänkande som 
präglar en logistiker också behövs på fler områden än inom 
traditionella godsproducerande företag.  Exempel på projekt 
som bidragit till idéer om utformningen av programmet är 
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projekt kring samordning av samhällsbetalda resor, där t.ex. 
Västtrafik, Östgötatrafiken, Norrköpings kommun, Malma-
tor och PLANit Sweden AB är med som intressenter.  Andra 
exempel är projekt tillsammans med Räddningsverket och 
SOS Alarm, projekt kring flygplatslogistik tillsammans med 
Luftfartsverket, samt projekt kring simulering inom sjuk-
vården tillsammans med bland andra Länssjukhuset Ryhov, 
Jönköping.  De kunskaper som förvärvas i dessa samarbeten 
kommer till stor nytta i planeringen av programmet och däri 
ingående kurser.

Att utveckla nya utbildningsprogram – 
exemplet Delta
Universitetets senaste tillskott bland civilingenjörsprogrammen 
heter Delta – Design- och produktutveckling. Programmet, 
som startade hösten 2007 med 60 studenter, hade redan vid 
introduktionen ett starkt söktryck och en, för civilingenjörspro-
gram, mycket god rekrytering av kvinnor, närmare 40 %. 

Utvecklingen av programmet har genomsyrats av en nära 
kontakt med industrin, såväl stora och medelstora som små 
företag, från ren tillverkningsindustri till konsultbyråer. Det 
har lett till att Delta på ett unikt sätt förenar den klassiska 
maskintekniken med de moderna design- och produktut-
vecklingsmetoderna som industrin arbetar efter och tar 
produktprocessen i ett helhetsgrepp.  Hållbar utveckling och 
hållbar tillämpning av teknik är ledord som genomsyrar hela 
utbildningen. 

Förmågan att arbeta i grupp på många sätt, som ledare eller 
som medlem, framhålls som mycket viktig från näringslivets 
sida. Därför har Delta-programmet fått en pedagogisk upp-
läggning där studenterna arbetar med projekt, enskilt eller i 
grupp, under hela utbildningen.

Produktrealisering kommer att vara ett stort område i 
framtiden – alla aspekter från funktion och design till tjänster 
och ansvar blir allt viktigare. Delta-civilingenjörerna kommer 
att gå ut på arbetsmarknaden med en välfylld verktygslåda, 
rustade för framtida utmaningar.  

Samverkan för tillväxt – 
nyföretagande och entreprenörskap
I den »Handlingsplan avseende kommersialisering och 
kunskapsöverföring för Linköpings universitet« som 2006 in-
lämnades till Regeringskansliet summeras bakgrund, nuläge, 
vision och övergripande mål för samverkansuppgiften:

»LiU ska bidra till regionens tillväxt, välstånd och välfärd. 
Detta ska uppnås genom en välutvecklad samverkansstruktur 
samt genom ett tydligt definierat engagemang i de processer 
som skapar långsiktig kunskapsuppbyggnad i regionen. LiU 
ska även bidra till en effektivisering av innovationssystemet, 
bland annat genom att attrahera tillväxtkapital samt stimulera 
till och stödja nyetablering av kunskapsbaserade företag inom 
skilda samhällssektorer.«

Sedan dess har Linköpings universitet i samråd och sam-
förstånd med näringsliv och offentliga verksamheter antagit 
en ledande och samordnande roll inom regionens innovations-
system – omfattande alla steg från prioritering av fokusområden 

till säkrande av tillväxtfinansiering. Bakom denna strategi 
ligger dels ett självklart intresse av att så mycket som möjligt 
av den kunskap som finns samlad bland studenter och forskare 
kommersialiseras och nyttiggörs, dels en ökad medvetenhet 
om att morgondagens forskningsfinansiering bl.a. kommer 
att baseras på förmågan att samverka. 

De aktörer i regionen som stödjer innovationsprocessen är 
samlade i nätverket Growlink. Detta nätverk koordineras från 
LiU. Genom att samordna tillväxtfrämjande aktiviteter mellan 
aktörer som LiU, Östsam, Norrköping Science Park, Mjärdevi 
Science Park, ALMI, Innovationsbron och företagsinkubatorn 
LEAD erhålls en maximal effekt av varje investerad krona. LiUs 
goda samarbete med marknadsbolagen och näringslivskonto-
ren i regionen och Norrköpings och Linköpings kommuner 
borgar också för ett starkt tillväxtfokus.

Som en följd av denna satsning på tillväxtfrämjande 
aktiviteter har LiU under 2007, via Universitetsholding i 
Linköping AB, gått in som ensam ägare och samordnare av 
företagsinkubatorerna i både Linköping och Norrköping. 
Den nya inkubatorn, LEAD, är en av Sveriges största och har 
redan rönt stort intresse från såväl potentiella företag som 
finansiärer och media. 

Inom Avdelningen för externa relationer bildades under 
våren ett Knowledge Transfer Office, KTO, som är garant 
för innovationsprocessens första steg inom LiU. Dessa är: 1) 
Aktiv behovssökning inom regionens näringsliv och sam-
hällsstruktur syftande till nya innovationer tillsammans med 
LiUs forskare; 2) Idéinventering bland forskare och personal; 
3) Motivation och stöttning till entreprenöriella studenter och 
anställda vid LiU. KTO ska också vara en länk till såväl LEAD 
som Universitetsholding i Linköping AB och Growlink.

Nyckelaktörsprogram
Universitetets strategi jämte de synpunkter som inhämtats via 
två separata internationella granskningar av samverkans- och 
kommersialiseringsstrukturen inom LiU har legat till grund 
för det åttaåriga Nyckelaktörsprogram vilket LiU, som ett av 
fem universitet, erhållit medel för från VINNOVA.

Nyckelaktörsprogrammet vid LiU sträcker sig över perioden 
2008 till 2015 och kommer övergripande att vara inriktat på 
att utveckla en tydlig, lättillgänglig, effektiv och bärkraftig 
samverkansstruktur som stöd för ökad kunskapsutveckling, 
innovationsförmåga, kommersialiseringskapacitet och tillväxt 
i regionen. Programmet identifierar sex huvudstrukturer som 
kritiska för ett effektivt samverkans- och kommersialiserings-
system: Ledning, Utbildning, Samverkan, Entreprenörskap, 
Incitament och Investeringar. Ett antal projekt kommer att 
genomföras med målet att stimulera och öka flödet av kunskap 
och idéer mellan regionens nyckelaktörer. Det är LiUs avsikt 
att under kommande period:

 åstadkomma att samverkan och kommersialisering blir •	
en mer professionaliserad, integrerad och även finansie-
rad del av universitetets verksamhet,
 skapa en uthållig struktur och en konkret process för •	
stöd, utveckling och utbildning inom samverkan och 
kommersialisering,
integrera kommersialisering på alla nivåer och i alla •	
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delar av universitetet och dess kontakter med omgivande 
samhälle och verka för permanent attitydförändring,
 arbeta för att exponera regionala affärsmöjligheter inom •	
valda segment för en riskvillig och kraftfull regional, 
nationell och internationell finansiering,
 arbeta fram en kraftfull incitamentsmodell för LiUs •	
verksamheter med avseende på kommersialisering och 
kunskapsöverföring,
 arbeta fram nyckeltal, införa dessa i konkret verksamhet •	
samt följa upp dem.

Information
Webben utgör idag den viktigaste informationskällan såväl för 
professionella grupper som blivande studenter och allmän-
heten när de söker information om universitetet. LiU arbetar 
systematiskt med att utveckla och förbättra informationen 
och navigationsmöjligheterna på universitetets webb. Bl.a. har 
under 2007 en ny populärvetenskaplig ingång till universitetets 
forskning skapats. I syfte att utveckla det populärvetenskapliga 
innehållet på webben sker också en fortlöpande dialog med 
det av Vetenskapsrådet drivna projektet forskning.se. 

Universitetets elektroniska förlag, Linköping University 
Electronic Press, har visserligen sina primära läsare inom 
universitetsvärlden, men det är också ett viktigt sätt att göra 
universitetets primärproduktion av artiklar, avhandlingar, 
uppsatser m.m., fritt tillgänglig både för en allmänhet och 
kanske framförallt för olika professionella grupper. 

LiUs webbplats hade bara under december 2007 så mycket 
som 255 000 unika besökare från 176 länder enligt Google 
Analytics.  En spansk forskargrupp publicerar sedan ett par år 
regelbundet en internationell ranking av universitetens webb-
platser, där man tar hänsyn till attraktivitet, bredd och djup. 
LiU har vid samtliga rankingar kommit bland de tio främsta 
i Europa (och etta av de svenska universiteten), nu senast (juli 
2007) på plats nr 8 i Europa och på plats nr 62 globalt. För 
mer information  se www.webometrics.info 

Externa medier är viktiga för att kunna nå ut till en bred 
allmänhet med information om universitetets verksamhet. 
Uppmärksamheten i media kan också ses som en indikator 
på hur pass intressant och relevant omvärlden tycker att uni-
versitetets verksamhet är. För att kunna följa exponeringen 
i media använder universitetet bl.a. den externa söktjänsten 
FindAgent. Denna redovisar för 2007 nära 5 000 träffar i mer 
än 300 olika tidningar, radio- och tv-kanaler. Exponeringen har 
ökat stadigt under de tre år universitetet använt söktjänsten. 
Träffarna omfattar inte bara artiklar som direkt berör univer-
sitetets verksamhet utan även sådana där forskare används 
som kommentatorer och material där universitet ibland har 
en perifer roll. En närmare analys har visat att ca 80 procent 
av det som skrivs om universitetet är forskningsrelaterat och 
i närmare 70 procent av det totala materialet är det univer-
sitetets verksamhet som står i fokus. Till ca 60 procent är 
exponeringen ett direkt resultat av aktiv mediabearbetning 
från universitetets sida.

Universitetets egen externtidning, LiU magasin, är också 
en viktig kanal för att nå ut med information om universite-

tets verksamhet. Magasinet, som ges ut med 4 nr/år, når bl.a. 
universitetets drygt 60 000 alumner.

Öppna föreläsningar kan ses som den mest klassiska 
formen för universiteten att nå ut med populärvetenskap till 
allmänheten. Universitetet har löpande föreläsningsserier i 
både Linköping och Norrköping och universitetets lärare och 
forskare medverkar regelbundet med föreläsningar i arrang-
emang utanför universitetet. Det är dock en form där kravet 
på aktualitet eller kontrovers tycks bli allt högre för att locka 
större skaror. Under våren 2007 genomfördes bland annat 
en serie öppna föreläsningar under rubriken Vetenskapens 
gränser, delvis som en direkt replik till en pågående debatt 
om vetenskap och religion.

Museer, science centers och andra publika arenor är en 
annan möjlighet att aktivt berätta om forskning, sätta frågor 
under debatt och stimulera intresset för universitetets verk-
samhet. Linköpings universitet är direkt engagerat i tre sådana 
anläggningar; Fenomenmagasinet och IT-ceum i Linköping 
och NVIS i Norrköping.

Fenomenmagasinet drivs sedan snart 20 år tillbaka av 
universitetet tillsammans med Linköpings kommun och 
Landstinget i Östergötland med målet att utveckla och sti-
mulera intresset för teknik och naturvetenskap bland främst 
yngre skolbarn. Fenomenmagasinet hade under 2007 ca  
38 000 besökare varav flertalet var inom pedagogiskt hand-
ledda besök. Magasinet har under senare år också utvecklats 
till en viktig resurs för lärarutbildningen vid universitetet och 
erbjuder en arena där lärarstudenter har möjlighet att pröva nya 
grepp när det gäller undervisning på NT-området. Magasinet 
har också kommit att ta en allt viktigare roll i det av IVA stödda 
NTA-projektet (Naturvetenskap och teknik för alla). 

IT-ceum, det svenska datamuseet, öppnade i december 
2004 i samband med 50-årsjubileet av kontraktet på den första 
svenska kommersiella datamaskinen. IT-ceum vill berätta om 
den moderna informationsteknikens tekniska och samhälleliga 
rötter. Det drivs för närvarande som ett samverkansprojekt 
mellan Linköpings kommun och universitetet. Museet hade 
under 2007 ca 10 000 besökare.

Norrköpings Visualiserings- och Interaktionsstudio, NVIS, 
är en publik anläggning med delvis unika möjligheter att 
demonstrera forskningsprojekt inom visualiserings- och  
interaktionsteknik. Studion har under 2007 haft över 6 000 
besökare. Under 2007 fattade också Norrköpings kommun i 
dialog med universitetet beslutet att satsa på ett större publikt 
visualiseringscenter, Citilab, nära kopplat till universitetets 
forskning. Centret som ska stå färdigt 2009 kommer att bli 
norra Europas största visualiseringscenter.

I sammanhanget kan också nämnas Museet för Glömska i 
Norrköping. Det är inte ett museum i vanlig mening, snarare ett 
kulturprojekt som tagit fasta på frågor som: Hur glömmer vi? 
Vad glömmer vi? Hur produceras glömska och vilka intressen 
tjänar den?  Verksamheten öppnade i samband med Kultur-
natten i Norrköping 2007. Det är inte universitetet som driver 
verksamheten, men det är forskare och lärare vid universitetet 
som är de drivande och en betydande del av aktiviteterna har 
initierats av studenter vid LiU.
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Uppföljning och utvärdering 
Som betonats i det tidigare  genomförs samverkansuppgiften 
primärt som en integrerad del av utbildning och forskning och 
detsamma gäller för utvärdering och uppföljning av uppgif-
ten. Flertalet av de aktiviteter och exempel som universitetet 
redovisat här följs också upp i kontinuerlig dialog med berörda 
externa aktörer.

En av universitetets utgångspunkter är att man inte kan 
nå hög kvalitet i avancerad professionsutbildning utan en väl 
utvecklad samverkan. Det kan därför vara värt att notera att när 
LiU i slutet av 2007 erhöll två av fem nationella utmärkelser 
för framstående utbildningsmiljöer, för läkarprogrammet 
respektive studierektorsområdet reglersystem, och när Y-
programmet utsågs till årets teknikutbildning av Teknikföre-
tagen, så har en väl utvecklad samverkan varit en viktig orsak 
till framgångarna.

Universitetet har vidare valt att inom ramen för sitt över-
gripande strategiarbete se studenternas etablering på arbets-
marknaden som ett av de viktigaste styrtalen för universitetets 
utbildningar. Utgångspunkten är den analys som görs av HSV 
och SCB varje år, men nedbruten på enskilda program eller 
grupper av program. Denna analys gjordes första gången 2006 
och visade då att LiU-studenternas etablering, i jämförelse 
med andra större lärosäten, låg över genomsnittet i 21 av 30 
examensgrupper och under i 7 grupper. Universitetet frågar 
också regelbundet sina alumner hur de värderar kvaliteten på 
sin utbildning och i vilken utsträckning den är relevant för 
deras nuvarande sysselsättning. 

Ett annat indirekt mått på samverkansuppgiften är de 
externa medel som kommer från huvudmän som inte är 
primärt forskningsfinansiärer, eller där samverkan vanligen 
är en uttalad del i forskningsstödet (t.ex. VINNOVA). Detta är 
resurser som oftast är kopplade till samverkan i någon form.  
Se tabell 3.1.

När det gäller information och publika aktiviteter finns 
relativt mycket siffror som visar på publik och exponering 
(se avsnittet om information). Vidare har universitetet under 
perioden genomfört en läsvärdesundersökning av universitetets 
externtidning LiU magasin. 

Beträffande universitetets engagemang för tillväxt i re-
gionen och kommersialisering av forskningsresultat är man 
oftast hänvisad till indirekta mått. Under den senaste fyraårs-
perioden har de två stora kommunerna i regionen, Linköping 
och Norrköping, lanserat begreppet Fjärde storstadsregionen. 
Genomgående i presentationerna av denna pekas universite-
tet ut som en av de viktigaste tillväxtmotorerna. Det betonas 
också att universitetet genom etableringen i Norrköping fått en 
nyckelroll för att knyta samman regionen. De båda städernas 
teknikparker, Mjärdevi Science Park och Norrköping Science 
Park, är båda lokaliserade i direkt anslutning till universitetets 
campusområden. De rymmer både företag sprungna direkt ur 
universitetets verksamhet och nationella och internationella 
kunskapsföretag som aktivt sökt en etablering i universitetets 
närhet. Båda parkerna har haft en starkt positiv utveckling 
under senare år. För år 2007 redovisar Mjärdevi 21 nystartade 
företag och över 800 nya arbetstillfällen och totalt rymmer 
parken idag drygt 230 företag med över 5 000 arbetsplatser. 
Norrköping Science Park redovisar samma år 26 nystartade 

företag och totalt finns drygt 100 företag och ca 1 000 anställda 
i parken.

 För patent och avknoppningar direkt sprungna ur univer-
sitetets verksamhet saknas tillförlitlig statistik. Däremot kan 
noteras att den nu samlade inkubatorverksamheten, LEAD, 
omfattade 22 företag vid utgången av 2007. Under året hade  
8 nya företag tillkommit och 4 slussats ut från inkubatorn.

samverkan med andra universitet och 
högskolor

Uppdrag: Av årsredovisningen skall framgå 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 och Filosofiska fakulteten har ett sam-
arbete kring forskning och forskarutbildning med Högskolan 
i Jönköping, bl.a. genom forskarskolan Hälsa, vård och sam-
hälle. 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.

Inom ramen för de nationella forskarskolorna Grundläg-
gande datavetenskap (CUGS) och Naturvetenskapernas och 
teknikens didaktik (FontD) för vilka LiU är värduniversitet 
finns omfattande samarbete med en rad lärosäten (se vidare 
kapitlet Forskning och forskarutbildning).

TaB 3.1 FORSKNING I SaMVERKaN OcH UPPDRaGSFORSKNING (tkr)

2004 2005 2006 2007
 

Vinnova 57 721 62 708 53 599 55 369
Statliga myndigheter 131 087 133 313 139 043 144 308
Kommuner/landsting 55 447 81 110 74 376 81 968
Svenska org/föreningar 118 805 128 888 100 793 68 332
Svenska företag 18 735 22 570 7 937 54 689
EU-kommissionen 32 966 35 964 44 531 34 673
Utländska företag/org 12 922 13 679 11 291 13 168
Övriga intäkter 49 715 7 105 22 142
Totalt LiU 477 398 485 337 453 712 452 507
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4. Kvalitetsarbete

Uppdrag: Av årsredovisningen för 2007 skall framgå vilka insatser 
som prioriterats högst i kvalitetsarbetet och hur dessa insatser 
bidrar till att höja kvaliteten. 

övergripande insatser
KValitetSprOjeKt. I juli 2007 uppdrogs till en projektgrupp att 
under 2007–2008 utarbeta ett nytt, övergripande kvalitetssäk-
rings- och kvalitetsutvecklingsprogram för hela universitetets 
verksamhet. Arbetet tar sin utgångspunkt i den strategikarta 
som tidigare fastställts av universitetsstyrelsen. Programmet 
omfattar all verksamhet inklusive utbildning, forskning samt 
stöd- och stabsfunktioner, och har som mål att samla, struk-
turera och systematisera allt det arbete som redan bedrivs på 
olika nivåer i organisationen samt att identifiera luckor i det 
existerande kvalitetsarbetet. 

KValitetSMÅnaden MarS. Högskoleverkets nya kvalitetssäkrings-
system för granskning och utvärdering av högre utbildning 
under perioden 2007–2012 var temat för LiUs kvalitetsdag 
i mars. Diskussionen om hur LiUs interna granskning bör 
utformas hade fokus på examinationsformer och kvalitetssäker 
examination. Samma månad hölls ett antal seminarier på temat 
»Learning to learn« med medverkan från University of Colorado 
i syfte att inspirera till förnyelse inom grundutbildningarna, 
med tonvikt på studentaktiva undervisningsformer. 

nY UtBildningSStrUKtUr. Anpassningen av utbildningar och 
kurser till den nya utbildningsstrukturen (Bolognaprocessen) 
har varit det som huvudsakligen präglat kvalitetsarbetet. (Se 
även kapitlet Grundutbildning.) Som ett led i detta arbete 
anordnades under året Grundutbildningsdagen med fokus 
på examination där samtliga fakulteter var engagerade. Bl.a. 
diskuterades vad det innebär att examinera läranderesultat och 
innebörden av att hela utbildnings- och kursplanesystemet 
måste förändras så att det blir resultatorienterat, lärandebaserat, 
internationellt samordnat och kvalitetssäkrat.

riKtlinjer för eXaMinatiOn. Under våren fattade rektor beslut 
om riktlinjer som syftar till att klargöra förutsättningarna för 
olika examinationsformer och förtydliga informationen till stu-
denterna. I januari 2007 infördes examinationsombud vid varje 
fakultet, på initiativ av studenterna. Examinationsombudet ska 
besvara frågor från både studenter och lärare kring formalia i 
samband med examination. Syftet är att minimera den osäker-
het som kan finnas om regelverk m.m. Examinationsombudets 
uppgift är inte att överpröva examinators beslut.

KUrSVÄrderingSSYSteMet KUrt.  Samtliga kurser och utbild-
ningar utvärderas sedan något år tillbaka av studenterna med 
hjälp av det elektroniska kursutvärderingssystemet KURT. En 
för alla kurser gemensam del innefattar två frågor, dels vilket 
kvalitativt helhetsomdöme som studenten tilldelar kursen på 
en femgradig skala, dels vilken genomsnittlig studiearbetstid 
per vecka som studenten ägnat sin utbildning. En andra 
del som förutsätts utgöra huvuddelen av kursvärderingen 
fastställs av fakultetsledningen. En tredje del fastställs av 
institutionsledningen.

KURT är ett LiU-gemensamt sätt att utvärdera utbildning. 
Kvaliteten på utbildning utvärderas på många andra sätt, inte 
minst genom diskussioner mellan lärare och studenter i en-
lighet med universitetets kursvärderingspolicy.

fraMStÅende UtBildningSMiljöer. Två LiU-miljöer – av totalt 
fem i landet –  har fått Högskoleverkets nya utmärkelse Fram-
stående utbildningsmiljö 2007 efter en utvärdering av inter-
nationella bedömare: läkarutbildningen vid Hälsouniversitetet 
och studierektorsområdet reglersystem vid Tekniska högskolan. 
Miljöerna som får utmärkelsen uppmärksammas bl.a. för att 
ha starka lärandemiljöer med hög kvalitet – en följd av att de 
arbetar systematiskt med kvalitetssäkring. Studentinflytandet 
tar sig konkreta uttryck och lärarna arbetar medvetet med att 
stödja nya kollegor i deras undervisning.

StUdenternaS etaBlering pÅ arBetSMarKnaden. LiU har i sin 
strategikarta som mål att  »examinera doktorer och studenter 
med lysande framtidsutsikter« och har målmedvetet arbetat 
med att yrkesanknyta sina utbildningar, något som ofta 
uppmärksammas i nationella undersökningar. I en rapport 
från Högskoleverket (2007:52R) konstaterades under året att 
bland de allmänna högskolorna ingår LiU i den trojka vars 
examinerade snabbast etablerar sig på arbetsmarknaden. 
Högskoleverket konstaterar att LiU är ett av de lärosäten med 
en »tydligt uttalad ambition att underlätta och stimulera stu-
denternas övergång från studier till arbete, och sannolikt har 
denna ambition viss effekt på lärosätenas etableringstal«. 

StUdentStöd. Detta är ett prioriterat område vid LiU. Enligt 
Högskoleverkets utvärdering av högskolornas arbete med 
studentstöd, d.v.s. studievägledning, karriärvägledning och 
studenthälsovård, fungerar studentstödet vid Linköpings 
universitet bäst i landet. (Läs mer under Studentinflytande i 
kapitlet Grundutbildning.) 
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VetenSKaplig pUBliCering. Under oktober arrangerade universi-
tetet en heldag som behandlade vetenskaplig publicering. Syftet 
med dagen, där samtliga fakulteter medverkade, var att öka 
medvetenheten om den vetenskapliga publiceringens och cite-
ringens betydelse vid bedömning av forskningskvalitet. Under 
förmiddagen diskuterades publikationer och citeringar som 
mätetal på forskningskvalitet; och en genomgång gjordes av hur 
LiU står sig i den nationella och internationella konkurrensen. 
På eftermiddagen diskuterades publiceringsstrategier och olika 
förhållningssätt till publicering som kvalitetsindikator.

förnYelSe. Under året startades ett nytt nätverk, Junior Faculty 
Club. Syftet med nätverket är att stötta unga forskare i deras 
utveckling och att främja forskaråterväxten vid LiU. Nätverket 
vänder sig till disputerade LiU-forskare som siktar mot att 
uppnå docentkompetens, men ännu inte etablerat sig som 
självständiga forskare. 

insatser på fakultetsnivå
Nedan följer ett urval kvalitetsmotiverade insatser som ge-
nomförts på fakultetsnivå under 2007.

filOSOfiSKa faKUlteten. Under 2007 har Filosofiska fakulte-
tens kvalitetsarbete huvudsakligen varit inriktat på examina-
tionsformer och forskningsanknytning, helt i linje med den 
handlingsplan för kvalitetsarbete avseende grundutbildning 
som under året har tagits fram för 2007–2009 av fakultets-
styrelsens kvalitetsnämnd. Temat för den grundutbildnings-
konferens som anordnas årligen för lärare, studenter och 
administrativ personal var kvalitetssäkring och HSVs nya 
utvärderingsmodell. Denna modell har även föranlett en analys 
av utfallet från den tidigare sexårscykeln och framtagande av 
en ny hanteringsordning för granskning av huvudområden 
och program inom fakultetens verksamhetsområde.

Som ett komplement till de riktlinjer för examination som 
rektor fastställt har Filosofiska fakulteten under året arbetat 
fram kompletterande anvisningar. Målet med anvisningarna 
är att göra det tydligare för såväl lärare som studenter vilka krav 
och rättigheter som kan åberopas gällande examination.

Vidare har fakulteten under året arbetat med uppföljning 
utifrån de resultat av kursvärderingar som kan utvinnas från 
kursvärderingssystemet »KURT«. Ur resultaten framkom 
att studenterna ger höga betyg på kurserna, främst avseende 
lärarkompetens. Fakulteten avser att arbeta longitudinellt 
med resultaten för att ytterligare förbättra kvaliteten på de 
kurser som erbjuds. 

En utredning rörande Filosofiska fakultetens studievägled-
ning har genomförts under året. Utredaren finner den nuva-
rande decentraliserade organisationen som mycket passande till 
fakultetens vittomspännande grundutbildning men det finns 
givetvis utrymme för förbättringar. Fakultetsstyrelsen beslutade 
under sitt decembermöte att vissa föreslagna förändringar 
ska genomföras redan under de första månaderna av år 2008  
medan andra förslag behöver en djupare genomlysning. Under 
2007 utökades det nätverk som knyter samman fakultetens 
studievägledare med andra genom att ett samarbete med 
Mälardalens högskola inleddes. Medlemmarna i nätverket har 

genomgått en internutbildning kring studievägledningens 
förändrade roll i och med Bolognaprocessen. 

Under perioden 2006/07 utvärderades följande ämnen av 
HSV: Genusvetenskap, Konstvetenskap och visuell kommu-
nikation, Kognitionsvetenskap, Samhälls- och kulturanalys, 
Kultur, samhälle och mediegestaltning, Ledning av hälso- och 
välfärdsorganisationer, Psykoterapi (ifrågasatt), Handikapp-
vetenskap, Tema inklusive Tillämpad etik, Språk och kultur i 
Europa samt Affärsjuridik (ifrågasatt forskarutbildning).

Filosofiska fakulteten står i ständig dialog med fors-
karutbildningarna kring kvalitetsfrågor och fakultetens 
forskarutbildningsnämnd gör regelbundna besök i forskarut-
bildningsmiljöerna, varvid kvalitetsfrågor står i fokus. Under 
året har den sedan länge genomförda handledarutbildningen 
utvecklats både till form och innehåll. Vid de återkommande 
fakultetsövergripande forskarutbildningsdagarna har samver-
kan mellan forskarutbildningarna samt internationaliseringen 
av forskarutbildningarna satts i fokus. Olika åtgärder för att 
stimulera publicering har också vidtagits. Ett arbete med att 
precisera forskarutbildningsstudierektorns roll i förhållande 
till forskarutbildningarna har påbörjats. 

UtBildningSVetenSKap. Mycket arbete ägnades den självvärde-
ring som gjordes inom lärarprogrammen inför Högskoleverkets 
granskning av landets lärarutbildningar. 

En modell för programmens verksamhetsberättelser 
fastställdes. År 2007 fastställdes även Regelverk gällande 
examination inom Lärarprogrammet i Linköping och Lärar-
programmet i Norrköping. Syftet är att tydliggöra examina-
tionens funktion, examinationens villkor, samt examinators 
ansvar. Inför införandet av regelverket anordnades ett antal 
workshops där innebörder och konsekvenser diskuterades av 
lärare verksamma inom området. En uppföljning ska göras 
med fokus på hur regelverket påverkat de studerandes lärande, 
lärarnas arbete samt former för examination. 

Kursvärderingar är ett viktigt verktyg i områdesstyrelsens 
kvalitetsuppföljnings- och utvecklingsarbete. I denna är 
de studerande en naturlig samarbetspartner för ansvariga 
nämnder och institutioner. De fakultetsspecifika delarna 
i KURT har följts upp och delvis reviderats. Frågorna har 
utarbetats i samarbete med programansvariga och områdets 
kvalitetsnämnd och fastställts av områdesstyrelsen. Resultaten 
av utvärderingarna redovisas en gång per termin till kvalitets-
nämnden som gör en analys och ger förslag på åtgärder som 
bör vidtas. Kvalitetsnämndens analys redovisas och diskuteras 
i områdesstyrelsen. 

 
HÄlSOUniVerSitetet. Fakultetsstyrelsen fastställde 2006 stra-
tegiska mål för HU. Under 2007 har två styrtal lagts fast för 
utbildningsområdet. Graden av etablering på arbetsmarknaden 
är ett styrtal, det andra är avgångsstudenternas egen bedöm-
ning av om de inhämtat kompetens och förmåga att utveckla 
sitt yrkesområde.

Grundutbildningsnämnden har under året inrättat en 
kvalitetskommitté i syfte att säkerställa kvaliteten inom 
grundutbildningen.

Högskoleverkets rapport som redovisar utvärderingen 
av landets medicin- och vårdutbildningar under 2007 har 
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analyserats inom fakulteten och en bedömning har gjorts 
av vilka åtgärder som bör vidtas mot bakgrund av bedömar-
gruppens utlåtanden och rekommendationer. Överlag har 
HUs utbildningar fått en positiv bedömning. Det gäller i 
synnerhet utbildningen i medicinsk biologi och logoped- och 
läkarutbildningarna. 

Bedömargruppen ifrågasätter examensrätten för sjukskö-
terskeutbildningen som idag är förlagd till tre orter. Mot denna 
bakgrund analyserar fakulteten för närvarande vilka åtgärder 
som bör genomföras i syfte att öka kvaliteten. En externt ledd 
utredningsgrupp, utsedd av fakulteten, har lämnat förslag 
till åtgärder som kommer att beslutas om och genomföras 
under 2008.

I syfte att utvärdera den verksamhetsförlagda utbildningen 
har HU beslutat om en elektronisk uppföljning av all VFU 
förlagd till landsting, kommuner och privata vårdgivare.

HSVs utvärdering av medicinska forskarutbildningar ägde 
rum under 2007. Förberedelserna inför och utarbetandet av 
självvärderingen har i sig haft effekter och bidragit till reflektion 
och översyn av det egna arbetet med forskarutbildningen. Som 
en konsekvens av den nya förordningstexten 1 juli 2007 har 
fakultetens lokala regelverk anpassats till LiUs gemensamma  
regelverk. Vidare kommer fakulteten att på individnivå följa 
upp samtliga forskarstuderande som antogs fr.o.m. läsåret 
1996/97 t.o.m. 2000/01 och kartlägga vilka av dessa som avlagt 
doktorsexamen, licentiatexamen eller genomgått halvtidskon-
troll. Forskarutbildningsstudierektorerna inom respektive 
institution har i uppdrag att att följa upp varje individ som 
inte uppnått någon av de tre nivåerna.

teKniSKa HögSKOlan.  Sedan länge ägnas mycket arbete åt att 
arbetslivsanknyta Tekniska högskolans utbildningar. Svenskt 
Näringsliv presenterade under året en rapport där man konsta-
terar att av de nyutexaminerade civilingenjörer som studerat 
vid Tekniska högskolan vid LiU är 100 procent nöjda med sin 
utbildning, och dessutom mest nöjda i landet med hur sam-
verkan mellan universitet och näringsliv fungerar. 

I Högskoleverkets program- och ämnesutvärderingar fick 
musikproducentutbildningen och utbildningarna vid Carl 
Malmsten Centrum för Träteknik & Design sina examensrät-
ter ifrågasatta. Under hösten beslutade fakultetsstyrelsen att 
lägga ned musikproducentutbildningen i dess nuvarande form 
för att eventuellt ersätta den med en ny utbildning som har 
en mer teknisk eller entreprenöriell inriktning. Den framtida 
inriktningen på Malmstensutbildningarna är fortfarande 
under utredning.

Under 2007 har Tekniska högskolan beslutat om en ny 
allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i form av en 
gemensam studiehandbok. I arbetet med det nya regelverket har 
de nya fordringarna för examen på forskarnivå klargjorts. Bland 
annat beslutades om en ny, obligatorisk forskarutbildningskurs 
i forskningsmetodik och etik. Ett nytt regelverk och en ny mall 
för individuell studieplan har också tagits fram.
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5. Pedagogisk utbildning 
av universitetslärare

deltagande i pedagogisk utbildning
Uppdrag: Av årsredovisningen för 2007 skall framgå andelen och 
antalet lärare som under 2007 har genomgått högskolepedagogisk 
utbildning. Redovisningen skall ske sammantaget för verksamhets-
grenarna Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner 
och Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner. 

CUL (Centrum för undervisning och lärande) erbjuder inom 
det universitetspedagogiska området IT-utbildning, semi-
narieverksamhet och konsultinsatser samt s.k. stegkurser. 
IT-utbildningarna erbjuds samtliga anställda vid LiU. Under 
2007 har planering av införandet av den nya lärplattformen It’s 
learning, som ersättning till Blackboard, givits hög prioritet. 

Under hösten arrangerade CUL, i samarbete med samtliga 
fakulteter och studentkårer, en grundutbildningshalvdag på 
temat »Examination mer än tentamen«. Dagen lockade över 
200 deltagare från samtliga fakulteter. CUL har också initierat 
ett pedagogiskt utvecklingsarbete vid Institutionen för sam-
hälls- och välfärdsstudier i Norrköping samt reviderat samtliga 
CULs kursplaner så att de skrivs med lärandemål. 

lÄngre pedagOgiSKa KUrSer. Enligt LiUs anställningsordning 
krävs för en anställning som lektor genomgången högskole-
pedagogisk utbildning motsvarande minst 8 p (12 hp). CUL 
erbjuder kurser i tre steg. Steg 1 (LUK) omfattar 4 p (6 hp) 
och vänder sig till personer som saknar eller har liten un-
dervisningserfarenhet. Kursinnehållet är främst inriktat på 
förutsättningar för respektive organisering av lärande. Steg 2 
(DUO) omfattar också 4 p (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 2 p (3  hp) vardera. Kursen 
Forskarhandledning (Steg 3a) är obligatorisk för den som får 
ett forskarhandledaruppdrag och den krävs för att erhålla 
docentkompetens. Kursen Pedagogiskt ledarskap (Steg 3b) är 
avsedd för personer som leder pedagogisk verksamhet, t.ex.  
studierektorer, program- eller terminsansvariga. Båda dessa 
kurser gavs under 2007.

Utöver stegkurserna har CUL under 2007 också erbjudit 
kompetensutvecklingskurser för olika målgrupper, t.ex. 
Introduktion till PBL (problembaserat lärande) och PBL-
handledarutbildning, Kommunikation för administratörer, 
LIPS (för projektkurshandledare) samt seminarieserien Erfarna 
lärare på pedagogisk spaning.

deltagande i pedagOgiSK UtBildning. Antalet deltagare i CULs 
stegkurser fördelat på vetenskapsområde och nivåer framgår 

av tabell 5.1. Antalet deltagare i Steg 1 och Steg 3a ökade under 
2007 medan antalet deltagare i Steg 2 minskade jämfört med 
2006. Minskningen i Steg 2 kan bero på att lärare med kurs/
examinationsansvar prioriterat Bolognaarbetet under 2007. 

Under 2007 deltog totalt 324 personer i längre kurser i 
universitetspedagogik för lärare. Se tabell 5.2. Deltagarnas 
fördelning på vetenskapsområde framgår av tabellen.

Efter en viss minskning av antalet deltagare på PBL-kurser 
under 2004/05 har deltagarantalet stabiliserats på en nivå som 
motsvarar ca 70 deltagare/år. Antalet deltagare i IT-kurser 
minskade markant, från 1 057 år 2006 till 628 under 2007. 
Huvudanledningen är omställningen från Blackboard till It’s 
learning, där planering och utprovning av det nya systemet 
skett under 2007.

TaB 5.1  DELTaGaNDE I S.K. STEGKURSER 2007

Vetenskapsområde Steg 1 Steg 2 Steg 3a Steg 3b
 

Hum-sam 34 25 21 5
Tekniskt 39 15 34 2
Medicinskt 21 17 27 1
Totalt 94 57 82 8
varav kvinnor 43 23 35 5
varav män 51 34 47 3

TaB 5.2 aNTaL LäRaRE OcH FORSKaRSTUDERaNDE SOM GENOMGåTT
LäNGRE PEDaGOGISK UTBILDNING 2007 (inkl. stegkurser)

Vetenskapsomr. Totalt antal lärare

Lärare som genomgått 
längre ped utb. -07

Kvinnor Män Summa
Kv Män S:a antal % antal % antal %

 

Hum-sam
Professor 19 60 79
Lektor 102 115 217 24 24 12 10 36 17
Adjunkt 74 62 136 9 12 10 16 19 14
Fo.ass 21 16 37 7 33 2 13 9 24
Forskarstud. 111 62 173 20 18 17 27 37 21

Medicinskt
Professor 23 68 91 1 1 1 1
Lektor 56 33 89 10 18 13 39 23 26
Adjunkt 81 14 95 41 51 11 79 52 55
Fo.ass 20 10 29 6 30 10 100 16 53
Forskarstud. 101 43 144 17 17 9 21 26 18

Tekniskt
Professor 12 131 143 1 1 1 1
Lektor 33 167 200 4 12 21 13 25 13
Adjunkt 12 73 85 2 17 6 8 8 9
Fo.ass 12 44 56 5 42 19 43 24 43
Forskarstud. 76 227 303 13 17 34 15 47 16
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6. Internationell studentmobilitet

År 2007 studerade totalt ca 1 300 internationella studenter vid 
LiU, varav ca 800 inom ramen för utbytesprogram. Övriga 
var s.k. free movers. 

Studentutbytet sker huvudsakligen (ca 90 %) med länder 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Så-
ledes kom ca 10 % av de inresande utbytesstudenterna från 
länder utanför EES.

Antalet utresande studenter inom utbytesprogram har 
minskat på senare år. Läsåret 2006/07 var de utresande 
studenterna ungefär hälften så många som antalet inresande 
studenter inom utbytesprogram. Se tabell 6.1.

Medan merparten av studenterna inom utbytesprogram 
kom från länder inom EES-området är förhållandet för free 
movers det omvända. Linköpings universitet uppskattar att ca 
90 % av antalet inresande free movers under 2006 och 2007 
kom från länder utanför EES-området, främst Asien.

Ett mål i universitetets strategi för internationalisering är att 
öka såväl student- som personalmobilitet.  Som ett led i detta 
arbete vidtogs en rad inledande åtgärder under året, däribland 
en kartläggning av internationella samarbeten inom utbildning 
och forskning, lärarmobilitet och av undervisning på engelska. 
Bl.a. har hinder för lärarmobilitet identifierats. Resebidrag 
har utlysts för att stimulera till internationella kontakter och 
ett trettiotal lärare har genomgått kompetensutveckling i 
engelska. 

För att öka antalet utresande studenter har bl.a. informa-
tionen till svenska studenter samordnats och förbättrats. I 
en särskild utresewebb finns information om möjligheterna 
till studier utomlands, om ansökningsprocessen och om 
kulturmöten, kompletterad med intervjuer med studenter 
som varit utomlands.

Den översyn av hanteringen av universitetets avtal om 

TaB 6.1 STUDENTUTBYTE OcH LäRaRUTBYTE 2004/2005–2006/2007

2004/2005 2005/2006 2006/2007
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 120 229 52 24 172 253 131 206 48 14 179 220 151 227 42 29 193 256 
Doktorander 9 4 13 4 2 3 6 3 
Post dok 1 1 
Lärare 1 3 2 3 3 14 8 9 1 23 9 2 2 11 5 13 7 

Utbildningsvetenskap

Grundutbildningsstudenter 14 25 4 18 25 
Doktorander
Post dok
Lärare 1 1 

Hälsouniversitetet
Grundutbildningsstudenter 36 50 22 14 58 64 18 30 26 14 44 44 17 22 20 9 37 31 
Doktorander 5 1 6 1 3 2 3 3 6 1 10 11 
Post dok 9 12 21 
Lärare 1 1 1 1 1 2 3 1 11 3 4 11 

Tekniska högskolan
Grundutbildningsstudenter 153 367 58 44 211 411 133 376 62 53 195 429 126 425 46 51 172 476 
Doktorander 8 12 9 12 17 24 7 8 15 8 11 19 
Post dok 23 4 14 2 37 6 
Lärare 4 3 5 5 9 8 15 3 22 8 37 11 8 11 13 10 21 21 

Summa Linköpings universitet
Grundutbildningsstudenter 309 646 132 82 441 728 282 612 136 81 418 693 308 699 112 89 420 788
Doktorander 8 17 9 13 17 30 17 3 14 3 31 6 13 23 3 36 3 
Post dok 23 14 14 14 37 28 
Lärare 5 7 8 5 13 12 30 11 33 9 63 20 11 24 27 16 38 40 
För 2004/2005 och 2005/2006 ingår verksamhetsområdet utbildningsvetenskap i filosofiska fakultetens redovisning



4141

6. INTERNATIoNELL STUDENTMoBILITET

studentutbyte som gjorts under 2006 och 2007 har resulte-
rat dels i en uttalad strävan att avtal om studentutbyte med 
utomeuropeiska lärosäten ska vara ramavtal som gäller hela 
LiU, dels i ett beslut om kvalitetskriterier för urval av part-
neruniversitet. 

LiU är medlem i European Consortium of Innovative 
Universities (ECIU) och aktiv i ett program som syftar till 
att uppmuntra och stödja mobilitet bland medlemmarna. En 
kartläggning av mobiliteten inom konsortiet pågår för närva-
rande. Resultaten kommer att ligga till grund för utveckling 
av mobilitet även utanför ECIU.

1. internationell rekrytering
Uppdrag: LiU skall redovisa planering för 2008 avseende interna-
tionell rekrytering av studenter.

Ett arbete för ett samordnat grepp om den internationella 
studentrekryteringen har inletts och beräknas vara slutfört 
under våren 2008. LiU har mycket aktivt medverkat i förar-
betet till det av Svenska Institutet initierade samarbetet mel-
lan ett antal svenska lärosäten för marknadsföring av svensk 
utbildning. Förhoppningen är att genom detta samarbete lyfta 
fram LiUs internationella masterprogram med engelska som 
undervisningsspråk. 

För 2008 erbjuder LiU preliminärt ca 1 000 nybörjar-
platser på ett trettiotal masterprogram med engelska som 
undervisningsspråk. Programmen har utformats främst  för 
en internationell målgrupp, men de är även öppna för svenska 
studenter. Tekniska högskolan erbjuder ca 650 platser och 
Filosofiska fakulteten ca 250, Hälsouniversitetet ca 30 och 
Utbildningsvetenskap ca 30 platser. Universitetets prognos är 
att ca hälften av de erbjudna platserna kommer att utnyttjas 
av internationella studenter (free movers).

Därtill erbjuder fakulteterna platser för utländska studenter 
på såväl fristående kurser som programkurser.

filOSOfiSKa faKUlteten har medverkat i marknadsföringen 
mot den amerikanska marknaden genom att ansluta LiU till 
National Society for High School Scholars (NSHSS) via Jonsson 
Family Fund. Syftet är att ingå i NSHSS nätverk av universitet 
rekommenderade till blivande studenter och deras föräldrar 
liksom till lärare i high school. Genom det fortsatta stödet från 
Jonsson Family Fund har utbytet mellan Linköpings univer-
sitet och University of Washington ökat. En sommarkurs har 
startats för att öka intresset hos studenter från Washington 
att välja Linköping som studieort i Europa. 

Fakulteten samordnar ett förslag till Master Programme 
in Nordic Studies med stöd från Nordplus. Andra involverade 
universitet är Universitetet i Tromsø, Islands Universitet, Åbo 
Akademi och Aarhus Universitet. Programmet kommer att 
ges på engelska och utomeuropeiska studenter (inkl. svensk-
amerikaner) är en viktig målgrupp.

teKniSKa HögSKOlan kommer under 2008 att satsa såväl på 
förbättrad informationsstruktur för webben som på informa-
tionsblad för respektive masterprogram.

Under hösten 2007 deltog Tekniska högskolan i en av de 
svenska ambassaderna anordnad resa till Kina, där ett av 
syftena var att marknadsföra masterprogrammen. 

De av Tekniska högskolans masterprogram som riktar sig 
till sökande med naturvetenskaplig kandidatexamen annon-
seras i den nationella webb-portalen www.masterofscience.
se. Portalen ska marknadsföras gemensamt av de delaktiga 
lärosätena, t.ex. i samband med internationella mässor. 

Inom ramen för ovannämnda ECIU kommer Tekniska hög-
skolan att erbjuda ett »joint programme« inom bioteknikom-
rådet tillsammans med lärosäten i Twente, Hamburg-Harburg 
och Aveiro. Därutöver medverkar fakulteten tillsammans med 
europeiska partners i två ansökningar om Erasmus Mundus-
projekt. Den ena gäller en fortsättning på European Master 
in Design and Technology of Advanced Vehicle Systems som 
bedrivs tillsammans med ett franskt och ett brittiskt univer-
sitet. Den andra behandlar ett planerat masterprogram inom 
Product and Service Logistics Management i samarbete med 
universitet i Frankrike, Spanien och Slovakien.

HÄlSOUniVerSitetetS nystartade masterprogram med engelska 
som undervisningsspråk, Master’s Programme in Medical 
Biosciences, hade god rekrytering och därför sker en ny an-
tagningsomgång med 30 nybörjarplatser hösten 2008.

UtBildningSVetenSKap. Efter att ha varit en del av Filosofiska 
fakultetens organisation för internationalisering fick området 
Utbildningsvetenskap eget administrativt ansvar för inter-
nationalisering och en egen nämnd för internationalisering 
2006. Sedan dess har stora insatser gjorts för att förbättra in-
formationen om områdets utbildningsutbud för internationella 
studenter. Under 2007 är det främst lärarprogrammens nya 
internationella kurser (t.ex. Teaching Practice och Children and 
Teachers in a World for All) som lockat inresande studenter. 
Att öka utbudet av kurser på engelska och göra detta känt för 
utländska studenter och att stimulera student- och lärarmo-
biliteten hör till nämndens prioriterade frågor under 2008. 
Fakulteten erbjuder tre engelskspråkiga master-/magister-
program under 2008.

2. utbytesprogram

Uppdrag: LiU skall uppskatta andel och antal studenter som under 
2006 och 2007 har antagits inom utbytesprogram från länder utanför 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Av de totalt 788 inresande studenterna inom utbytesprogram 
under 2006/07 var andelen studenter från länder utanför 

TaB 6.2 INRESaNDE UTBYTESSTUDENTER – aNTaL OcH aNDEL
FRåN LäNDER INOM RESPEKTIVE UTaNFÖR EES-OMRåDET

2005/2006 2006/2007
antal andel % antal andel %

 

Inom EES 612 88 699 89
Utanför EES 81 11 89 11
Totalt 693 788
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EES-området drygt 10 %. Under år 2005/06  var motsvarande 
andel lika stor (drygt 10 %) av totalt 693 inresande studenter 
inom utbytesprogram.

filOSOfiSKa faKUlteten. Vid Filosofiska fakulteten ökade under 
2006/07 antalet inresande utbytesstudenter från länder utanför 
EES-området till 29 jämfört med 14 år 2005/06. Under året 
har bilaterala avtal tecknats med partners i USA och Australien 
som ett led i fakultetens arbete för att utöka sina åtaganden 
utanför Europa. Utbildningar vid Filosofiska fakulteten med-
verkar i flera EU-finansierade internationaliseringsprojekt. 
Ett av dem är ATLANTIS, där LiU (civilekonomprogrammet 
och internationella civilekonomprogrammet) deltar tillsam-
mans med ett universitet i Lyon och två i Chicago. Efter att de 
sex studenterna från vardera av de deltagande universiteten 
har följt kurser i Lyon och vid LiU sker studierna under det 
fjärde året vid något av universiteten i Chicago. Vidare har 
studentutbytet inom det miljövetenskapliga EU-finansierade 
projektet (EU-Australien) kommit igång. 

HÄlSOUniVerSitetet tog emot 9 utbytesstudenter från länder 
utanför EES-området under 2006/07 och 14 under 2005/06. 
Samarbeten med Moi University i Kenya, Saitama Medical 
School i Japan samt med Shanghai Jiaotong University School of 
Medicine i Kina har fungerat bra och kommer att utvecklas.

teKniSKa HögSKOlan tog under 2006/07 emot 51 utbytesstu-
denter från länder utanför EES-området, ungefär lika många 
som under 2005/06 (53). Tekniska högskolans pilotprojekt, där 
stipendier ges till inresande studenter från utvalda universitet 
i Australien, har varit framgångsrikt. Fakulteten anser att om 
och när studieavgifter för studenter utanför EES-området 
införs bör även stipendieprogram inrättas för studenter från 
strategiska, högkvalitativa partneruniversitet.

Under året har fakulteten företagit resor med målet att 
förbereda för bilaterala avtal med lärosäten i Japan och Kina, 
framför allt till förmån för studenter på program med obliga-
toriska utlandsår i dessa länder. Dessutom har man arbetat 
för att få till stånd avtal med engelsktalande universitet i 
Oceanien, USA och Asien (Japan, Kina, Taiwan, Indien, 
Pakistan, Korea).

OMrÅdet UtBildningSVetenSKap tog under 2005/06 och 
2006/07 främst emot studenter utanför EES-området till 
områdets tre masterprogram. Ett avtal om samarbete inom 
forskarutbildning har upprättats tillsammans med Macquarie 
University, Australien. 

Internationaliseringsarbetet har under 2007 främst in-
riktats mot att öka antalet utresande lärarstudenter, tydlig-
göra de internationella frågorna och finna organisatoriska 
strukturer för det fortsatta arbetet. Noterbart är att antalet 
utresande studenter inom utbytesprogram har tredubblats 
sedan 2005/06.

3. free movers
Uppdrag: LiU skall uppskatta andel och antal studenter som under 
2006 och 2007 antagits som s.k. free movers från länder utanför 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Som free movers räknas studenter som antas till utbildning vid 
universitetet utanför utbytesprogram eller utbytesavtal.

Sifferuppgifterna i det följande bygger på uppskattningar. 
Möjligheten att göra exakta analyser begränsas idag av nuva-
rande regelverk för antagning och inrapportering i LADOK. 
Utgångspunkten för beräkningarna har varit studenter antagna 
till master-  och magisterprogram. Free movers på fristående 
kurs är inte inräknade här beroende på svårigheten att göra 
en rimlighetsbedömning av antalet. För att lärosätena ska 
kunna redovisa exakta uppgifter i framtiden bör regelverken 
ses över så att det blir möjligt att t.ex. lagra uppgifter om från 
vilket universitet (motsv.) den inresande studenten har sin 
tidigare utbildning. 

Av de  totalt ca 500 free movers som antogs till LiU under 
2007 kom uppskattningsvis drygt 90 % från länder utanför 
EES-området. Motsvarande uppgifter för 2006 är ca 340 free 
movers varav ca 90 % från länder utanför EES-området. Se 
tabell 6.4. Jämfört med år 2006 har antalet ansökningar ökat 
avsevärt, liksom antalet antagna och registrerade vilket framgår 
av tabell 6.3. Av dem som söker antas endast en mindre del 
och av de antagna tar endast ca en tredjedel sin studieplats vid 
LiU i anspråk. Relationen mellan antalet sökande och antalet 
antagna, liksom relationen mellan antalet antagna och antalet 
registrerade är i stort sett densamma mellan åren.

En väsentlig förklaring till bortfallet i samband med an-
tagningen är att många sökande inte är behöriga. Det stora 
bortfallet mellan antagningen och påbörjandet av utbild-
ningen beror till stor del på att många inte får visum, bl.a. av 
ekonomiska skäl. Den ökande konkurrensen om studenterna, 
både nationellt och internationellt, bidrar också sannolikt till 
bortfallet. En student kan samtidigt antas både till ett svenskt 
lärosäte och ett eller flera utländska lärosäten. 

TaB 6.3 FREE MOVERS 2006 OcH 2007 – SÖKaNDE, 
aNTaGNa OcH REGISTRERaDE

2006 2007
 

Antal sökande 4 300 6 300 
Antal antagna 1 000 1 600 
Antal registrerade 342 504 

Siffrorna för antalet sökande och antagna bygger på uppskattningar.

TaB 6.4 FREE MOVERS – UPPSKaTTNING aV aNTaL OcH aNDEL 
INRESaNDE FRåN LäNDER INOM RESPEKTIVE UTaNFÖR EES-OMRåDET

2006 2007
antal andel % antal andel %

 

Inom EES 30 9 23 5 
Utanför EES 259 76 404 80 
Utan angivande av land 53 15 77 15 
Totalt 342 504 
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7. Jämställdhet

inledning
Jämställdhet är vid LiU en del av området »lika villkor« och 
omfattar såväl anställda och studenter som själva verksamhe-
ten. För att nå målet lika villkor arbetar LiU med jämställdhet 
och genus, etnisk och religiös mångfald, tillgänglighet för 
personer med funktionshinder, sexuellt likaberättigande samt 
mot diskriminering och övrig kränkande särbehandling. 

I detta avsnitt redovisas arbetet med jämställdhet och 
genus särskilt medan universitetets övriga arbete vad gäller 
»lika villkor« behandlas i kapitlet Personal.

1. i utbildningen
Uppdrag: LiU skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att 
åstadkomma en jämnare könsfördelning i utbildningar med ojämn 
könsfördelning, såsom tekniska utbildningar och lärar- och vårdut-
bildningar och vilket utfallet blivit. Motsvarande uppgifter skall även 
redovisas för utbildning på forskarnivå. LiU skall också rapportera 
hur genusperspektiv beaktas i utbildningen.

Grundutbildningen 

Åtgärder för jämnare könsfördelning
Några åtgärder för att få en jämnare könsfördelning presen-
teras nedan. Av tabell 7.1 framgår fördelningen kvinnor–män 
bland helårsstudenter vid LiU åren 2005–2007. Figur 7.1 visar 
andelen kvinnor och män av helårsstudenter totalt och per 
verksamhetsområde vid LiU under en tioårsperiod. 

filOSOfiSKa faKUlteten. Fördelningen män–kvinnor bland de 
studerande vid Filosofiska fakultetens utbildningar är relativt 
jämn bortsett från ett par program. På psykologprogrammet är 
kvinnorna i majoritet medan det omvända gäller för det system-
vetenskapliga programmet. Problemet med manlig dominans 
är generell inom landets samtliga IT-utbildningar. Inom det 
systemvetenskapliga programmet var könsfördelningen ac-
ceptabel  fram till för tre år sedan. Därefter har den manliga 
dominansen ökat och den senaste antagningen resulterade i 
endast ca tio procent kvinnor. En åtgärd som vidtagits är att 
alltid ha med kvinnliga studenter vid informationsträffar med 
gymnasieelever. 

UtBildningSVetenSKap. Andelen antagna manliga studerande 
till lärarprogrammet i Linköping har de senaste åren varit 
högre än genomsnittet för landet.

Under 2006 påbörjades planeringen av ett jämställdhets-

projekt finansierat av Europeiska socialfonden, Växtkraft Mål 
3, med namnet »Är det valfritt?«.  Projektet är ett samarbete 
mellan LiU och Hagagymnasiet i Norrköping och har resulte-
rat i en 5-poängskurs för skolpersonalen. Kursen handlar om 
att ge grundläggande kunskaper om genus och jämställdhet 
relaterade till utbildning. Under 2007 påbörjades kursen 
och den slutförs under våren 2008 varefter den kommer 
att utvärderas. Erfarenheterna ska sedan spridas till övriga 
skolor i regionen. 

HÄlSOUniVerSitetet. Andelen kvinnor dominerar på samtliga 
utbildningsprogram inom HU och av totala andelen helårs-
studenter utgör andelen kvinnor 74 %. Dock har andelen män 
under en tioårsperiod ökat, från 21 % till 26 % år 2007.  

Arbetsterapeututbildningen satsar på ökad marknadsföring  
genom aktivt deltagande på mässor där programmet presen-
teras på ett sätt som kan intressera både män och kvinnor.  
Ett manligt nätverk för yrkesverksamma arbetsterapeuter 
och studenter (M.A.N) kommer att återupplivas efter några 
år »i malpåse«. 

Inom logopedutbildningen har manliga studenter rekry-
terats som faddrar för förstaårsstudenterna. 

teKniSKa HögSKOlan. Andelen kvinnor på många av utbild-
ningarna är fortfarande låg. Tekniska högskolan har därför 

Hälsouniversitetet
Filosofiska fakulteten

Utbildningsvetenskap
Tekniska högskolan

Totalt
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fig 7.1: Andel kvinnor och män av antalet helårsstudenter, totalt 
och per verksamhetsområde 1998–2007
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fortsatt sina insatser för att uppnå en jämnare könsfördel-
ning på utbildningarna, men även för att säkerställa att alla 
studenter erbjuds utbildningar som, vad gäller undervisning, 
kurslitteratur, undervisningsform m.m., inte diskriminerar 
någon grupp.

Projektet Quintek, där kvinnliga elever på gymnasiet får 
tillbringa några dagar på Tekniska högskolan, ökade i popu-
laritet under året. Glädjande nog var det drygt 90 personer 
som deltog under 2007, en ökning med ca 15 % jämfört med 
2006. LiTH har fortsatt att delta i MentorNet, ett internationellt 
mentorprogram för kvinnliga studenter inom naturvetenskap 
och teknik. 

Varje år utbildas klassföreståndare (studenter i högre 
årskurs vars uppgift bl.a. är att stödja de nya studenterna vid 
planeringen av studierna och motivera dem att arbeta i grupp)  
och studentvägledare (studenter i högre årskurs som hjälper de 
nyantagna med praktiska frågor). I utbildningen under 2007 
har större tonvikt lagts på att öka kunskapen kring frågor som 
rör olika studentgruppers förväntningar och behov samt öka 
medvetenheten om egna fördomar för att klassföreståndare och 
äldre studenter ska kunna bli ett bättre stöd i introduktionen 
av de nyantagna. 

Genusperspektiv i utbildningen
Arbetet med att integrera genusperspektivet i grundutbild-
ningen har pågått vid LiU i flera år. Sedan 2005 finns ge-
nuslektorer på varje fakultet, som inom ramen för 25 % av 
sin anställning långsiktigt arbetar för att öka medvetenheten 
och kunskapen om genusperspektiv i grundutbildningen. 
Genuslektorerna har ett nära samarbete med regelbundna 
möten för erfarenhetsutbyte och har under året tillsammans 
presenterat sitt arbete i olika fora inom LiU. De samarbetar 
också med Centrum för undervisning och lärande (CUL) kring 
innehållet i de pedagogiska kurserna för universitetslärare. 
Genuslektorernas erfarenheter hittills dokumenteras nu i 
en rapport som kommer att publiceras i början av 2008 och 
därefter spridas till andra universitet som en idéskrift.

Det pågår en diskussion inom LiU huruvida en resurs 
motsvarande genuslektor i grundutbildningen behövs även 
för forskarutbildningen.

Här följer ett utdrag ur genuslektorernas verksamhet 
under 2007:

filOSOfiSKa faKUlteten. En utbildningsdag har genomförts för 
lärare vid fyra grundutbildningsämnen: geografi, konstveten-
skap, sociologi och svenska. Dagen, som huvudsakligen gick ut 
på att de enskilda lärargrupperna arbetade med att finna former 
och sätt att integrera genus i befintliga kursplaner, inleddes 
med två föreläsningar, den ena om hur genusintegreringen 
i ett  ämne kan ske, den andra om genus och jämställdhet i 
akademin. 

Under våren och hösten har genuslektorn genomfört en 
studentenkät som huvudsakligen undersökt om – och i så fall 
hur – genus integreras i undervisningen idag. Resultaten visar 
på att genus i flera grundutbildningsämnen problematiseras, 
om än i mycket varierande grad och omfattning.

UtBildningSVetenSKap. En genusutbildning på gymnasie-
skolor i Norrköping har genomförts med medel från Rådet 
för Europeiska Socialfonden i Sverige. Genuslektorn höll en 
föreläsning på universitetet i samband med Internationella 
Kvinnodagen och deltog i avslutningen av IDAS-projektet – ett 
nationellt chefs- och ledarförsörjningsprojekt vars syfte är att 
få fler kvinnor på höga akademiska poster. Ett antal aktiviteter 
planerades under året, bl.a. genomgång tillsammans med 
studierektorerna av rektors riktlinjer för fortsatt arbete med 
genusintegrering i grundutbildningen, utbildningstillfällen för 
lärarutbildare, genomgång av kursplaner samt arbete med att 
ta fram en »lathund« för genusmedveten undervisning inom 
utbildningsvetenskap. Aktiviteterna planeras att genomföras 
under 2008.

HÄlSOUniVerSitetet.  Genuslektoratet vid HU delas av två 
personer. De har bl.a. träffat samtliga studierektorer med 
två syften:

att kartlägga i vilken utsträckning genusperspektivet •	
beaktas i utbildningen, t.ex. i utbildnings- och kurspla-
ner, på scheman, i kurslitteratur och utvärderingar och i 
vilken utsträckning genus examineras,
att ta reda på vilket stöd lärarna vill ha för att uppfylla •	
målen i HUs strategiplan och att finna former för detta 
stöd.
Kartläggningen visade att genusaspekten saknades nästan 

överallt i utbildningarna. För att tillgodose de önskemål om 
utbildning kring genusfrågor som framfördes anordnades två 
utbildningsdagar i oktober för sjuksköterskeprogrammen.

TaB 7.1 aNDEL KVINNOR OcH MäN aV aNTaLET HELåRSSTUDENTER INOM GRUNDUTBILDNINGEN 2005–2007

2005 2006 2007
Kv % Män % Totalt Kv % Män % Totalt Kv % Män % Totalt

 

Filosofiska fakulteten 59 41 6 192 60 40 6 206 61 39 6 073
Utbildningsvetenskap 72 28 2 790 72 28 2 731 73 27 2 635
Hälsouniversitetet 78 22 2 541 76 24 2 383 74 26 2 384

varav Läkarutbildning 58 42 651 56 44 704 53 47 708
Vårdutbildning1 85 15 1 271 85 15 1 178 84 16 1 246

Tekniska högskolan 27 73 6 683 25 75 6 102 25 75 5 984
varav Civilingenjörsutbildning 24 76 4 174 22 78 3 856 22 78 3 578

Högskoleingenjörsutbildning 15 85 620 14 86 537 19 81 503
Matematisk-naturvetenskaplig utb. 45 55 645 43 57 540 44 56 512

LiU totalt 52 48 18 206 52 48 17 421 52 48 17 077

1 Avser sjuksköterskeutbildning, sjukgymnastutbildning, social omsorgsutbildning och arbetsterapeututbildning
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Genuslektorerna har arbetat mycket med att införa genus-
aspekten i kursplaner och examinationer (hur ska de genusre-
laterade målen examineras?). På läkarprogrammet har genus 
examinerats på termin 2 och 11. Ett arbete med att samla in 
examinationsfrågor till en databas har även påbörjats.

Många genusintresserade studenter vill skriva uppsatser 
med genusperspektiv. Ett exempel är: »Kartläggning av rådande 
normer och värderingar på läkarprogrammet vid Linköpings 
universitet. I vilken utsträckning beaktas genus, etnicitet, 
funktionshinder och sexuell läggning i undervisningen?« 

Utöver arbetet med kursplaner har genuslektorerna varit 
engagerade i grundutbildningen genom att bl.a. föreläsa på kur-
serna Hälsa–etik–lärande som samläses av HU-studenterna, 
och att leda workshops kring genus i nya kursplaner. De har 
även medverkat i en genusmedicinsk kunskapsöversikt på 
nationell nivå (Smirthwaite, (O)jämställdhet i hälsa och vård, 
Stockholm 2007).

teKniSKa HögSKOlan. Flera kurser från olika utbildnings-
program har i samarbete mellan genuslektorn och ansvarig 
lärare granskats utifrån genusperspektiv. Resultatet av detta 
arbete har presenterats vid tre seminarier med rubriken  »Att 
undervisa med genusglasögon« där lärarna (s.k. genusam-
bassadörer) har haft möjlighet att presentera sin granskning 
samt sprida uppnådda erfarenheter till kollegor. Inom två 
civilingenjörsutbildningar har genusfrågor belysts i särskilda 
projekt, dels på programmet i informationsteknologi, dels 
på programmet i teknisk fysik och elektroteknik. Resultatet 
beskriver bl.a. hur genusfrågor har integrerats i praktiken i 
olika undervisningssituationer.

Spridningen av erfarenheter och goda exempel har resul-
terat i en ökad medvetenhet om att lärare genom personliga 
erfarenheter och värderingar omedvetet förmedlar föreställ-
ningar om bl.a. kön. Likaså har ett ökat intresse noterats för 
att få mer kunskap om vad integrering av genusfrågor inom 
grundutbildningen innebär.

Genuslektorn har bl.a. medverkat i föreläsningar för 
internationella masterstudenter, vid mottagningen av grund-
utbildningsstudenter och vid den nationella jämställdhetskon-
ferensen för universitet och högskolor. Sin verksamhet har 
genuslektorn ofta bedrivit i samarbete med studentrepresen-
tanter. Vid den universitetsgemensamma grundutbildnings-

dagen om examination i oktober ansvarade genuslektorn för 
en session. Under året har också producerats en skrift om 
genusmedveten pedagogik, främst för lärare vid Tekniska 
högskolan. Det pågår idag också en analys av kursvärderingar 
ur genusperspektiv.

För att öka kunskapen om en genusmedveten pedagogik 
har programnämnderna deltagit i ett antal seminarier under 
2007. 

Forskarutbildningen

Åtgärder för jämnare könsfördelning
Sedan 1998 har andelen kvinnor bland aktiva forskarstuderande 
vid Linköpings universitet ökat med ca 10 procent (se figur 7.2). 
Det är framför allt inom medicinskt och tekniskt vetenskapsom-
råde som ökningen ägt rum. Om enbart perioden 2005–2007 
betraktas (se tabell 7.2) har dock andelen kvinnor och andelen 
män inom både det humanistisk-samhällsvetenskapliga och 
det medicinska vetenskapsområdet legat på ca 60 procent 
respektive ca 40 procent under varje år. Inom det tekniska 
vetenskapsområdet ökade andelen kvinnor även under perio-
den 2005–2007.  Av tabell 7.2 framgår också andelen kvinnor 
(och andelen män) bland nyantagna forskarstuderande. Den 
ökande andelen kvinnor inom det tekniska vetenskapsområdet 
understryks av dessa uppgifter. Det är således främst inom det 
tekniska vetenskapsområdet som balansen mellan kvinnor 
och män varit mest ojämn och det är också där man vidtagit 
flest åtgärder för att bryta denna obalans. Som framgår ovan 
har dessa åtgärder varit framgångsrika.

HUManiStiSK-SaMHÄllSVetenSKapligt VetenSKapSOMrÅde. 
Fördelningen män–kvinnor bland de forskarstuderande vid 
Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap ligger inom 
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.

TaB 7.2 aNDEL KVINNOR OcH MäN aV aKTIVa OcH NYaNTaGNa FORSKaRSTUDERaNDE 2005–2007

Vetenskapsområde
2005 2006 2007

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

aktiva forskarstuderande
Humanistisk-samhällsvetenskapligt 60 40 357 60 40 337 58 42 315
Medicinskt 61 39 428 60 40 414 62 38 450
Tekniskt 24 76 634 27 73 583 29 71 557
LiU totalt 44 56 1 419 45 55 1 334 47 53 1 322

Nyantagna forskarstuderande
Humanistisk-samhällsvetenskapligt 66 34 29 62 38 26 53 47 38
Medicinskt 62 38 72 59 41 46 64 36 87
Tekniskt 27 73 88 35 65 71 34 66 85
LiU totalt 47 53 189 48 52 143 50 50 210

Med nyantagna forskarstuderande avses summan av antagna till licentiat- respektive doktorsexamen
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MediCinSKt VetenSKapSOMrÅde. Av de nyantagna år 2007 
var andelen kvinnor och andelen män 64 % respektive  
36  %. Könsfördelningen visar på en övervägande andel kvin-
nor totalt inom forskarutbildningen. Det finns också skillnader 
inom forskarutbildningsämnena, där det framför allt inom 
ämnet kirurgi (manlig dominans) och omvårdnad (kvinnlig 
dominans) finns mer betydande differenser i fördelningen 
mellan könen.

Inom forskarskolan Hälsa, vård och samhälle vid Institu-
tionen för medicin och hälsa har man aktivt vid rekrytering 
av forskarstuderande strävat efter jämn könsfördelning. Det 
är framför allt inom forskarskolorna som antagningssystemet 
kan motverka en eventuell snedfördelning för de studenter 
som kommer från studieovana miljöer, studenter med an-
nan etnisk eller social bakgrund. Utan central antagning av 
de forskarstuderande är det svårt att på ett systematiskt sätt 
förändra den eventuella obalans som finns.

teKniSKt VetenSKapSOMrÅde. Vid Tekniska högskolan var 
andelen kvinnor bland nyantagna forskarstuderande 34 % 
under 2007; väsentligen samma andel som året innan (35 %), 
och en kraftig uppgång jämfört med 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 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. Under 2007 
har fakulteten avsatt forskningsanslag om 300 tkr per år som 
delats ut till var och en av de kvinnor som under året antagits 
som oavlönad docent vid Tekniska högskolan. Anslaget beta-
las ut under tre år och syftar till att dessa kvinnor på sikt ska 
uppnå professorskompetens. Åtgärden förefaller ha haft avsedd 
effekt: andelen ansökningar om docentprövning från kvinnor  
under 2007 var något högre än tidigare år men framför allt 
har andelen kvinnor som under 2007 genomfört den behörig-

hetsgivande pedagogiska utbildningen i forskarhandledning 
ökat till en dryg tredjedel (7 av 20).

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 stötts ekonomiskt av fakulteten även 
under 2007. Nätverket har flera syften: möten med kvinnliga 
kollegor, seminarier, kontakt över institutionsgränser och att 
ge kvinnliga forskarstuderande ökad synlighet som grupp.

2. personalen

De personalrekryteringar som sker vid LiU på grund av gene-
rationsskiftet kommer 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.  Sannolikt kommer andelen kvinnor bland kärn-
kompetensen att successivt öka under de närmaste åren.

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 
kvinnor skall redovisas. Uppgifterna skall redovisas för vart och ett 
av åren 2005, 2006 och 2007, fördelat per vetenskapsområde.

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.

Under 2007 har universitetet rekryterat och befordrat 21 
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fig 7.2: Andel kvinnor och män av antalet aktiva forskarstuderande 
totalt och per verksamhetsområde 1998–2007
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fig 7.3: Andel kvinnor och män av antal anställda, inom kärnkompetens 
och stödkompetens och totalt 2000–2007
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professorer, varav 5 kvinnor (24 %). Under 2006 rekryterade 
och befordrade LiU 16 professorer, varav 5 kvinnor (31 %). 

LiU uppfyllde till fullo rekryteringsmålen för andelen 
kvinnor bland nyrekryterade professorer under perioden 
1998–2000 (mål: 17 %, utfall: 20 %). Däremot uppfyllde 
universitetet inte riktigt rekryteringsmålet under perioden 
2001–2004 (mål: 26 %, utfall 19 %). Se tabell 7.3. 

Antalet rekryterade och befordrade professorer per veten-
skapsområde under 2005-2007 framgår av tabell 7.4. Under 
den åttaårsperiod som det har varit möjligt att via befordran 
få anställning som professor respektive universitetslektor har 
129 universitetslektorer befordrats till professor (30 kvinnor 
och 99 män) och 134 universitetsadjunkter befordrats till 
universitetslektor (66 kvinnor och 68 män).  

Uppdrag: LiU skall för perioden 2005 – 2008 fastställa mål för 
andelen personer av underrepresenterat kön bland nyrekryterade 
lärare inom samtliga lärarkategorier och redovisa dessa mål i års-
redovisningen. Utfallet (för samtliga lärarkategorier) för vart och 
ett av åren 2005, 2006 och 2007 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 även fördelas per vetenskapsområde.

Uppdrag: LiU skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att få 
en jämnare könsfördelning vid rekrytering och befordran av lärare. 
även utfallet skall redovisas.

Lokala rekryteringsmål för 2007 för universitetslektorer och 
forskarassistenter finns angivna i tabell 7.5, där måluppfyl-
lelsen också redovisas. 

Under 2007 erbjöds universitetets anställningsnämnder 
att delta i ett seminarium vars syfte var att belysa nämnder-
nas arbete utifrån ett könsperspektiv, med särskilt fokus på 
utlysningen av LiUs forskarassistenttjänster och rekryteringen 
till dessa. Seminariet, där ett trettiotal personer från samtliga 
fakulteter deltog, anordnades av koordinatorerna för lika villkor 
i samarbete med sekreterarna i anställningsnämnderna. 

Rekrytering av dekaner, prefekter och studierektorer

Uppdrag: LiU skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att få 
en jämnare könsfördelning vid rekrytering av dekaner och prefekter, 
studierektorer eller motsvarande. även utfallet under 2007 skall 
redovisas. även andelen kvinnor bland akademiska ledare såsom 
prefekter och dekaner skall redovisas.

Inom ledningskompetens är andelen kvinnor 41 procent och 
andelen män 59 procent. Av universitetets fyra dekaner är en 
kvinna och bland de 7 prodekanerna är fyra kvinnor. Av de 
14  prefekterna är fem kvinnor. Av de 26 proprefekterna är 10 
kvinnor och bland studierektorerna är 34 % kvinnor. 

De senaste årens satsningar på ledarutveckling för kvinn-
liga akademiker fortsatte även under 2007, särskilt inom det 
nationella chefsutvecklingsprogrammet IDAS. Här deltar varje 
lärosäte i landet med en lokal projektledare och organisation för 
att  genomföra projektets syften på det sätt som passar var och 
en bäst. Programmets övergripande syften är att bidra till att 
utveckla dagens och morgondagens ledare inom akademin, att 
öka andelen kvinnliga ledare, samt att synliggöra kvinnor som 
ledare för att öka universitetens förmåga att konkurrera om 
medarbetare och studerande. Projektet, som startade 2004, har 
vid LiU sedan dess arbetat med att erbjuda utvecklingsinsatser 
av värde för den fortsatta akademiska karriären. 

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 1998–2000 2001–2004 2005–2008
Kv Män Kv Män Kv Män Kv Män Kv Män Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall 05-07

 

19 75 21 89 6 20 5 11 5 16 17% 20% 26% 19% 27% 25%

TaB 7.4 REKRYTERaDE OcH BEFORDRaDE PROFESSORER 
PER VETENSKaPSOMRåDE 2005–2007

2005 2006 2007
Vetenskapsområde Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot
 

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

TaB 7.5 LOKaLa MåL FÖR aNDEL KVINNOR aV NYREKRYTERaDE UNIVERSITETSLEKTORER OcH FORSKaRaSSISTENTER

LIU totalt Hum-sam Medicinskt1 Tekniskt

Kv Män
andel

kv Kv Män
andel

kv
Mål 

06–08 Kv Män
andel

kv
Mål 

06–08 Kv Män
andel

kv
Mål  

06–08
 

2005
Universitetslektorer 24 18 57% 15 10 60% 40% 8 1 89% 50% 1 7 13% 30%
Forskarassistenter 7 10 41% 3 2 60% 40% 3 2 60% 50% 1 6 14% 30%

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

2007
Universitetslektorer 4 14 22% 4 7 36% 40% 40% 7 0% 30%
Forskarassistenter 12 16 43% 5 1 83% 40% 4 5 44% 40% 3 10 23% 30%

Summerat 2005–2007
Universitetslektorer 39 54 42% 28 26 52% 40% 9 1 90% 40% 2 27 7% 30%
Forskarassistenter 29 43 40% 12 4 75% 40% 9 9 50% 40% 8 30 21% 30%

1 Observera att en justering gjorts i målen för Medicinskt vetenskapsområde inför 2006–2008
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Under 2006 startade ett omfattande program benämnt 
IDAS06 med 36 disputerade kvinnliga lärare/forskare vid 
LiU som deltagare.

3. kort– och långsiktiga resultat av 
jämställdhetsarbetet

Uppdrag: Universitetet skall i årsredovisningen för 2007 även 
redovisa vilka kort- och långsiktiga resultat som jämställdhetsar-
betet har lett till.

I den centrala och de lokala samverkansgrupperna vid LiU 
ingår som stående punkt lika villkor, som innefattar bl.a. 
jämställdhet. De åtgärder som ingår i den årliga »Strategi 
och handlingsplan för lika villkor« är del av det långsiktiga 
arbetet för att bli ett jämställt universitet. Med bl.a. stöd av 
genuslektorerna blir allt fler lärare medvetna om vikten av 
och arbetsformen för jämställdhets- och genusintegrering i 
utbildningen.

Genom att ha deltagit i projektet Verka Jämställt (ett 
samarbete mellan 16 myndigheter i fyra län, däribland Öster-
götland) har LiU lyft fram jämställdhetsintegreringen i sin 
kärnverksamhet, framför allt i grundutbildningen. Ett resultat 
av projektet är, förutom en angelägen genomgång av fakulte-
ternas kursplaner ur genusperspektiv, att LiU nu förfogar över 
ett upparbetat kontaktnät bland andra myndigheter.

Numera görs årligen en handlingsplan för jämställda löner 
och en analys av resultatet för hela LiU, som skickas till JämO. 
LiU har under året fått sin lönekartläggning godkänd av JämO. 
Kartläggningsgruppen (representanter för arbetsgivaren och 
de lokala fackliga organisationerna) har lagt ner ett stort arbete 
på att kartlägga och analysera löneskillnader mellan män och 
kvinnor och mellan lika och likvärdiga arbeten. I universitetets 
handlingsplan ska de osakliga löneskillnader som gruppen 
identifierat elimineras inom ramen för den kommande avtals-
perioden (1 oktober 2007 – 30 september 2010). De osakliga 
löneskillnader som identifierades finns till allra största delen 
bland bibliotekspersonal.

LiU har under de senaste åren aktivt rekryterat fler fors-
karassistenter. Detta har bl.a. resulterat i att andelen kvinnliga 
forskarassistenter ökat. Detta kommer på sikt att påverka 
andelen kvinnor bland professorer och universitetslektorer.

Den senast genomförda medarbetarundersökningen 
2006 visade att så mycket som 21 % av de kvinnliga anställda 
under den aktuella perioden har upplevt sig diskriminerade 
på grund av kön; motsvarande siffra för män var 4 %. Det är 
ungefär samma resultat som NMI:n år 2004 utvisade. LiU 
ser med oro på detta resultat och avser att med förebyggande 
insatser framför allt i form av utbildning och information 
förbättra situationen.

Ett stort antal personer, såväl anställda som studenter, har 
genomgått utbildning om lika villkor inklusive jämställdhet. 
Detta inkluderar bl.a. nyanställd personal, chefer och nya 
kårfunktionärer.

Studentaktiviteten har ökat väsentligt på senare år.  Sedan 
några år ingår studenter i universitetets strategigrupp för 
lika villkor och dess fyra resursgrupper och är delaktiga i det 

förebyggande och strategiska arbetet avseende jämställdhet 
och genus. Noterbart är att 65 % av studentrepresentationen 
i dessa grupper utgörs av kvinnor. 

Numera anordnas varje år fakultetsövergripande aktiviteter 
på initiativ av studenterna, t.ex. utbildningsdagar kring genus 
och jämställdhet. Universitetet delar också årligen ut ett jäm-
ställdhetspris till två studenter som gjort särskilda insatser för 
jämställdhetsarbetet vid universitetet. 
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8. Personal

1. universitetets anställda i siffror
Efter 35 år av expansion minskade antalet anställda för första 
gången år 2004 (-79 personer). Minskningen har sedan fortsatt: 
år 2005 (-58 personer), 2006 (-20 personer) och 2007 (-29 
personer). I december 2007 hade LiU 3 454 anställda, vilket 
omräknat motsvarar 3 199 heltidsekvivalenter. Av de 3 454 
personerna hade 2 070 en tillsvidareanställning (1 096 kvin-
nor och 974 män) och 1 384 personer hade en tidsbegränsad 
anställning (631 kvinnor och 753 män). Kategorin Kärnkompe-
tens (lärare, gästlärare, anställda som doktorand och assistenter 
i kombination med utbildningsbidrag) har minskat med 38 
heltidsekvivalenter. Minskningen står i huvudsak doktoran-
derna för (-46 personer), medan andelen forskarassistenter 
ökar (+22 personer). Kategorin Stödkompetens (administrativ 
personal, teknisk personal, bibliotekspersonal och övriga) har 
ökat med 11 heltidsekvivalenter. I kategorin Övriga inräknas 
även postdoktorer. Från och med 2008 kommer dessa att 
inkluderas i kategorin Kärnkompetens. 

Förutom löner till tillsvidareanställda och tidsbegränsat 
anställda betalade LiU under året ut 27,3 mkr som arvoden 
till tillfälligt anställda och som timarvoden. (För 2006 var 
motsvarande belopp 31,7 mkr.)

Fördelning på kategori och verksamhetsområde
Universitetets personal utgörs till 60 % av kärnkompetens och 
till 40 % 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 
4 procent. Se tabell 8.1.

Fördelning på kön och ålder 
Av totala antalet helårsanställningar är hälften kvinnor och 
hälften män (samma fördelning som 2006). I kategorin kärn-
kompetens är 40 procent kvinnor och 60 procent män. Bland 
professorerna är andelen kvinnor 17 procent, en ökning med 3 
procent i förhållande till 2003. I kategorin stödkompetens är 65 
procent kvinnor och 35 procent män. Inom ledningskompetens 
är 41 procent kvinnor och 59 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 28 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 (42 år för kvinnor och 43 år 
för män), för stödkompetens 46 år (47 år för kvinnor och 44 

TaB 8.1 TOTaLT aNTaL aNSTäLLDa (heltidsekvivalenter)

2005 2006 2007
Kv Män Totalt Kv Män Totalt Kv Män Totalt

 

KäRNKOMPETENS
Lärare
Professor, adj professor 47 248 295 51 258 309 53 260 313
Universitetslektor, adj universitetslektor 187 311 498 192 318 510 191 313 504
Universitetsadjunkt, adj universitetsadjunkt 183 156 339 171 148 319 166 145 311
Forskarassistent 41 66 107 38 63 101 53 70 123
Gästlärare 30 35 65 19 27 46 17 25 42

Doktorander/assistenter i kombination med utbildningsbidrag
Anställd som doktorand/assistent med utbildningsbidrag 317 403 720 312 354 666 290 330 620
Summa kärnkompetens 805 1 218 2 023 783 1 168 1 951 770 1 143 1 913

STÖDKOMPETENS
Teknisk och administrativ personal
Administrativ personal 540 90 630 532 101 633 540 112 652
Bibliotekspersonal 68 24 92 70 23 93 67 22 89
Teknisk personal 173 259 432 168 249 417 156 234 390
Övriga 54 49 103 71 61 132 75 80 155
Summa stödkompetens 835 422 1 257 841 434 1 275 838 448 1 286

TOTaLT LiU 1 640 1 640 3 280 1 624 1 602 3 226 1 608 1 591 3 199
Varav ledningskompetens 64 82 146 54 79 133 51 72 123
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år för män) och för ledningskompetens 54 år (53 år för kvinnor 
och 55 år för män).

Utbildningsbakgrund 
Personalens utbildningsbakgrund fördelar sig på följande sätt: 
doktorsexamen 33 procent, licentiatexamen 5 procent, akade-
misk grundexamen (2–6 år) 41 procent, annan eftergymnasial 
examen (inkl folkhögskola) 2 procent, gymnasieexamen 16 
procent och grundskole-/realexamen 3 procent. 

Personalomsättning 
Under året har 610 (en ökning med 33 jämfört med 2006) 
personer slutat sin anställning. Av dessa slutade 364 på 
grund av att deras tidsbegränsade anställning upphörde. 71 
personer lämnade universitetet för en privat anställning. 20 
personer lämnade LiU för arbete vid annat universitet eller 
högskola och 22 personer för en annan statlig anställning. 
42 personer slutade på grund av ålderspension och övriga 91 
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 verksamhets-
integrera lika villkor och har fått positiv uppmärksamhet 
nationellt och internationellt gällande organisationen för 
arbetet. Institutioner och enheter har sedan länge upprättat 
årliga jämställdhetsplaner och 2007 upprättades för första 
gången lokala handlingsplaner för lika villkor. Efter beslut 
från rektor utsågs också lokala ombud för lika villkor på 
varje institution och enhet. Vägledningen för upprättande av 
lokala handlingsplaner för lika villkor har reviderats. Ett nytt 
stöddokument vid hantering av kränkande särbehandling, 
diskriminering och trakasserier har utvecklats och finns på 
www.liu.se/likavillkor/policy.

2006 års Nöjd Medarbetarenkät (NMI) visade bland annat att 
12 % av de anställda har upplevt sig diskriminerade på grund 
av ålder, 15 % på grund av kön, och 3 % har upplevt sig utsatta 
för sexuella trakasserier. En mer utförlig rapport finns på 
www.liu.se/likavillkor/stod. 

Universitetets arbete med jämställdhet finns redovisat 
särskilt i kapitlet Jämställdhet.

Under 2007 avslutades det regionala utvecklingsprojektet 
Lika Olika som LiU deltog i, bl.a. genom medverkan i projektet 
»på lika villkor« som genomfördes av Linköpings kommun. 
LiU tillhandahöll praktikplatser för unga vuxna med funk-
tionsnedsättning med syfte att öka förutsättningar för dem 
att etableras på arbetsmarknaden. 

Även det regionala utvecklingsprojektet för ökad etnisk 
mångfald i statlig förvaltning (samordnat av Verva och Läns-
styrelsen i Östergötland) avslutades under 2007. Projektet har 
bland annat bidragit till det interna arbetet och möjliggjort ett 
stort antal gemensamma utbildningar. Fortsatt samarbete 
mellan myndigheter i länet inom detta område utforskas. 

LiU var en av sju myndigheter som deltog i ett försök med 
metoden avidentifierade ansökningshandlingar. Försöks-
verksamheten pågick under hela 2007 på Universitetsför-
valtningen. Huruvida metoden kan resultera i ökad etnisk 
mångfald återstår att se. Utvärderingen presenteras under 
2008. Utbildning i Rätt och Vis rekrytering genomfördes och 
kommer att erbjudas igen under 2008. Mer information på 
www.liu.se/likavillkor/ava.

Lika villkor har ingått i bland annat chefsutbildning, 
utbildning för studentkårstyrelser, introduktionsutbildning 
för nya anställda och fadderutbildning. ’Gud har 99 namn’, 
’Genusperspektiv i anställningsärenden’ samt ’Interkulturell 
kommunikation’ och ’Heteronormen i utbildningen’ är exem-
pel på andra utbildningar som erbjudits.

2. kompetensförsörjning 
Uppdrag: Universitetet skall i årsredovisningen för 2007 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 2007 i enlighet 
med LiUs kompetensförsörjningsplan som presenterades i 
årsredovisningen för 2005. 

Attrahera kompetens
Mål 2006–2008: LiU ska attrahera personer med för verksam-
heten 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, skräd-
darsydd för de personer universitetet vill rekrytera. LiU ska 
satsa särskilda resurser på att underlätta för dem som erhåller 
strategiska akademiska anställningar att etablera sig socialt i 
Linköping med omnejd. 

TaB 8.2 PERSONaLENS FÖRDELNING På åLDERSGRUPPER 2007 
(antal anställningar)

–24 25–34 35–44 45–54 55– Totalt
  

Kärnkompetens
Lärare 2 120 355 392 576 1 445 
Anställd som doktorand/ass. 19 527 101 25 2 674 
med utbildningsbidrag
Summa kärnkompetens 21 647 456 417 578 2 119 
 

Stödkompetens
Administrativ personal 19 117 215 185 252 788 
(inkl. bibliotekspersonal)
Teknisk personal 12 95 93 92 126 418 
Övrig personal 13 64 56 34 28 195 
Summa stödkompetens 44 276 364 311 406 1 401 

Totalt LiU 65 923 820 728 984 3 520 
Nettoantalet individer är 3 454
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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. 

Universitetsstyrelsen fattade under 2005 beslut om dels en 
strategi, dels en process för rekrytering av lärare 2005–2012.

Strategin ska ge LiU förutsättningar
att vara en nationellt och internationellt attraktiv och •	
konkurrenskraftig arbetsgivare 
att rekrytera professorer och universitetslektorer som •	
bedriver excellent forskning
 att rekrytera professorer och universitetslektorer som •	
stärker och utvecklar internationellt slagkraftiga forsk-
ningsmiljöer
 att uppnå en stabil forskningsfinansiering•	
att rekrytera professorer och universitetslektorer som •	
erbjuder utbildning i internationell toppklass.
Rekryteringsprocessen ska:
säkerställa implementering av strategin för rekrytering •	
av lärare
vara universitetsövergripande, rättssäker och effektiv•	
resultera i kraftigt reducerad handläggningstid.•	

Ledtiderna förkortas genom bättre framförhållning (verk-
samhets- 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. 

LiU har under 2007 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. Den nivå på fakultetsanslagen som statsmakten lagt fast 
innebär att LiU generellt sett inte kan erbjuda lika goda villkor 
som andra större universitet och fackhögskolor. Linköpings 
universitet måste därför söka attrahera de bästa lärarna/fors-
karna genom att tillhandahålla en särskilt lockande akademisk 
miljö i bredare mening, skräddarsydd för de personer som 
universitetet vill rekrytera och i vissa fall företa extraordinära 
satsningar. Exempel på konkurrensfördelar för LiU är det 
omfattande mång- och tvärvetenskapliga samarbetet inom 
forskning och utbildning.

Rekryteringsstrategin bygger på grundförutsättningen att 
Linköpings universitet har förmåga att på de tre organisatoriska 
nivåerna (rektor, fakultet, institution) utveckla en samsyn i fråga 

om prioriteringar och styrning av verksamheten. Universite-
tets närmaste framtid kommer att karaktäriseras av ett aktivt 
internt prioriterings- och omfördelningsarbete både avseende 
verksamhet och kompetens. Dessutom kommer den samman-
tagna volymen av professorernas och universitetslektorernas 
pensionsavgångar att skapa ekonomiska förutsättningar för 
omdisposition.

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 forsk-•	
ningsverksamhet och extern finansiering samt erbjudas 
attraktiva »startpaket«.
 Nyanställda universitetslektorer ska kunna bedriva •	
forskning inom ramen för sin anställning.
Institutionsobundna »LiU-forskarassistent«-anställning-•	
ar ska ledigförklaras varje år 2006–2012. Innehavarna 
kommer bland annat att erhålla ett startbidrag och bilda 
ett nätverk.

En första utlysning av anställningar som LiU-forskaras-
sistent skedde i juni 2006. Bland 120 sökande valdes fyra 
personer ut (två kvinnor och två män) vilka anställdes under 
2007. Under 2007 skedde den andra utlysningen och anställ-
ningarna beräknas vara tillsatta under 2008. 

Rörlighet
Universitetets mål är att karriärplanering ska leda till goda 
utvecklingsmöjligheter för den enskilde läraren/forskaren 
och skapa förutsättningar till god bemanningsplanering. Kar-
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 2006 ge-
nomfördes för andra gången en Nöjd medarbetarenkät. 
Svarsfrekvensen var 77 procent. Av resultatet framgår att med-
arbetarna är mer nöjda idag än vid förra mätningen (2004), en 
förbättring av medarbetarindex från 59 procent till 64 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.) Även i denna mätning visar det sig 
att medarbetarna är nöjda med sin personliga arbetssituation. 
De känner sig delaktiga i utformandet av sina arbetsuppgifter 
och anser att de har tillräckligt med befogenheter. De anser 
att de visar handlingskraft i form av att vara nytänkande och 
utvecklande när det gäller det egna arbetet. Trots mer positiva 
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omdömen jämfört med förra mätningen vad gäller organisation 
finns fortfarande behov av förbättringar. Det handlar framför 
allt om otydligheter i arbetsfördelning, arbetsorganisation, mål 
och strategier. Fortfarande upplever var tredje anställd att det 
finns konflikter på arbetsplatsen som påverkar deras arbete 
negativt. Resultatet av Nöjd medarbetarundersökningen ska 
användas 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. Nöjd-medarbetar-undersökningen år 2004 
visade att 53 procent av de anställda haft medarbetarsamtal 
det senaste året. Under 2005–2006 har insatser gjorts för att 
förbättra detta resultat. LiU har bl.a. utarbetat och genomfört 
utbildningar i medarbetarsamtal, bland annat som en del i 
chefsutbildningen. Ytterligare faktorer som påverkat genom-
förande av medarbetarsamtalen är tydliggörandet av chefsroller 
och fördelning av arbetsmiljöuppgifter ute på institutioner 
och enheter. I 2006 års mätning hade andelen som har haft 
medarbetarsamtal ökat till 69 %. Målet är att andelen ska öka 
till 75 procent år 2008 då ny mätning genomförs. 

Ett konkret resultat av medarbetarundersökningen 2004 är 
projektet Satsa Friskt som startade vid LiU 2005 med stöd från 
Utvecklingsrådet för den statliga sektorn och i samarbete med 
Göteborgs universitet. I en rad delprojekt bedrivs utvecklings-
arbete inom ledarskap, medarbetarsamtal, konflikthantering, 
samverkan/delaktighet samt metoder för att fånga upp tidiga 
signaler på ohälsa och stress. De övergripande målen för 
Satsa Friskt är att förbättra arbetsmiljön och stärka dialogen 
mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna i syfte att 
utveckla verksamheten vid universitetet. Samtliga delprojekt 
ska vara avslutade december 2008. En beskrivning av läget i 
december 2007 följer nedan:

Chefsutbildning: Delprojektet avslutades under 2007. 
Pilotutbildningen som testats har utvecklats och övergått i 
ordinarie verksamhet. Utbildningen erbjuds nu regelbundet 
och har genomgående fått mycket bra utvärderingar. 

Medarbetarsamtal: Delprojektet har resulterat i ett nytt 
stödmaterial för genomförande av medarbetarsamtal. Under 
2007 påbörjades pilotverksamhet där materialet testas och 
utvärderas. Efter utvärdering görs eventuell revidering.

Att skapa ett robust samarbetsklimat: Delprojektet påbörja-
des under 2007 och 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 oenigheter och 
problemsituationer så att de inte utvecklas till svåra konflikter. 
En kartläggning av LiUs samarbetsklimat genomfördes under 
hösten och projektgruppen kommer att arbeta vidare utifrån 
dessa resultat under 2008.

Arbetsplatsträffar som forum för delaktighet: Delprojektet 
startade i slutet av 2007 och har som syfte att öka delaktighe-
ten i organisationen genom arbetsplatsträffar och genom att 
tydliggöra samverkansavtalets intentioner.

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

Universitetets nya rehabiliteringsrutin har införts vid hela 
LiU och kunskaperna om tidiga signaler på ohälsa och stress 
har ökat. Andelen hälsofrämjande och förebyggande insatser 
från företagshälsovården har ökat vilket bidragit till att minska 
sjukfrånvaron. Målet att minska sjukfrånvaron för adminis-
trativ personal med 1,5 procentenheter till 2008 uppnåddes 
redan 2007. Inför 2009 är målet att minska doktorandgrup-
pens upplevda stress och brist på delaktighet samt att minska 
sjukfrånvaron för denna grupp med 0,5 procentenheter. För 
bibliotekspersonal är målet att minska sjukfrånvaron till 
samma nivå som för administrativ personal, alltså med 0,8 
procentenheter. 

Företagshälsovård: Företagshälsovården, Previa, är en oberoende 
expertresurs som stödjer LiU inom områdena arbetsmiljö och 
arbetslivsinriktad rehabilitering. Previas tjänster utnyttjades 
på följande sätt under 2007: Rehabilitering: 59 %, vilket är 
en minskning från 61 % år 2006, Hälsofrämjande arbete:  
9 %, Preventivt arbete 24 % i jämförelse med 28 % år 2006, 
och övriga tjänster 8 %. Målet är att de hälsofrämjande och 
preventiva tjänsterna ska öka ytterligare. 

Friskvård: Varje anställd erhåller 2000 kr per kalenderår att 
disponera för köp av skattefri friskvård enligt Skatteverkets 
definitioner. Under år 2007 utnyttjade 1 783 personer denna 
förmån, d.v.s. något färre än år 2006, då 1 831 personer nytt-
jade den. Målet är att fler personer ska använda sig av denna 
förmån. 

Arbetsmiljöarbete: Lokala handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet 
har upprättats på institutioner och enheter och samlats in under 
2007. Dessa handlingsplaner låg till grund för den centrala 
handlingsplan som togs fram under första kvartalet 2007 och 
resulterade i följande aktiviteter: arbetsmiljöutbildningar rik-
tade både till chefer, arbetsmiljöombud och studerandearbets-
miljöombud; tydliggörande av arbetsmiljöuppgifternas fördel-
ning samt chefsansvar i arbetsmiljöarbetet i verksamheten; nya 
arbetsformer som integrerar arbetsmiljöarbetet för studenter 
och anställda; internt stöd för anpassning av arbetsplatsers 
ergonomi. Se även ovan, under Behålla kompetens.

Utveckla kompetens
Ledarskap: Ledarskapsindex för LiU år 2006 var 61. Det är ett 
index i nivå med benchmark (Synovate Temo Bench). Målet 
är att öka detta index till 65 år 2008. (Ledarskapsindex är ett 
genomsnitt av andelen medarbetare som instämmer i ett antal 
påståenden om sin närmaste chef.) Under 2007 påbörjades 
arbetet med att beskriva LiUs hantering av ledarförsörjning. 
Med ledarförsörjning menas hur LiU ska attrahera-rekrytera-
behålla/utveckla-avveckla chefer och ledare. Exempel på en 
aktivitet som syftar till att utveckla chefer och ledare är LiUs 
chefsutbildning. Cirka 100 mellanchefer har genomgått den 
under året. De utvecklingsinsatser som fr.o.m. 2006 erbjudits 
till kvinnliga akademiker vid LiU inom chefsutvecklings-
programmet IDAS ska resultera i att ett större antal kvinnor 
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än idag återfinns på olika ledningsnivåer. Se även kapitlet 
Jämställdhet.

 
Kompetensutveckling: En metod för att arbeta med kompe-
tensutveckling togs fram under året. Den ska kommande 
år användas både på individnivå i medarbetarsamtal och 
på gruppnivå. Introduktionsutbildning för nyanställda ska 
genomföras årligen vid två tillfällen. Anställdas kompetens-
utveckling under året har till största delen skett inom ramen 
för forskning, forskarutbildning och grundutbildning samt 
genom att utveckla befintliga arbetsuppgifter och erhålla nya. 
Utöver detta har universitetet ett programutbud för intern 
utbildning, t.ex. engelska för universitetslärare, administrativa 
system och pedagogiska kurser.

Ledningsutveckling: Ledningsutveckling är en strategisk funk-
tion och utgör ett led i universitetets förändrings- och utveck-
lingsarbete. Ett stort ledningsansvar i LiUs decentraliserade 
organisation har knutits till institutionsnivån. Olika utveck-
lingsinsatser har därför riktats till institutionernas ledning, 
särskilt prefekter. 

En ny prefektperiod inleddes den 1 januari 2006 och samt-
liga nya prefekter och proprefekter genomgick under det första 
kvartalet en veckas introduktionsutbildning. Utbildningen 
omfattade områden som ledarskap och organisation, ekonomi-, 
personal-, miljö- och juridiska frågor samt kommunikation och 
internationalisering. Såväl student- som fakultetsperspektiv 
på grundutbildning och forskning inkluderades. Under 2007 
har fortsatt ledningsutveckling med den fördjupade prefektut-
bildningen (LUP 4) inletts. Vid tvådagarsinternat har ämnen 
kring grupper och gruppers utveckling, personlig utveckling, 
organisation, värderingar och mediafrågor hittills behandlats i 
teori och praktik. Programmet fortsätter under våren 2008.

Sammanfattning
Under 2005, 2006 och 2007 har universitetet genomfört 
följande aktiviteter för att understödja de långsiktiga målen 
för kompetensförsörjningen fram till 2012:

En rekryteringsstrategi och rekryteringsprocess inriktad •	
på behovet av en tydlig akademisk karriärväg, rekrytering av 
kärnkompetens och karriärplanering

 En organisation för Lika villkor som fr.o.m. 1 januari 2006 •	
ska skapa förutsättningar att främja arbetet med etnisk och 
kulturell mångfald samt jämn könsfördelning på samtliga 
organisatoriska nivåer inom universitetet

 Införandet av systematiskt arbetsmiljöarbete, satsning på •	
friskvård, en rehabiliteringsrutin samt ett utvecklat och inten-
sifierat samarbete med företagshälsovård och försäkringskassa 
som ska leda till ökad hälsa och minska sjuktalen

IDAS-projektet som ska leda till att andelen kvinnliga ledare •	
inom universitetet ökar

 Chefsutbildning för att stärka ledarskapet•	
Utveckling av en metod för att förbättra hanteringen av •	

kompetensutveckling för medarbetare och grupper.

3. sjukfrånvaro
Uppdrag: LiU skall lämna uppgifter om de anställdas frånvaro 2007 
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 – 49 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 2007 är 2,7 procent, vilket är en 
minskning med 0,5 procentenheter jämfört med 2006 och 
en minskning med 1,3 procentenheter jämfört med 2005 då 
sjuktalet var som högst. Sjukfrånvaron för olika yrkeskatego-
rier (tabell 8.4) visar att sjuktalen minskat i första hand för 
administrativ personal och lärare. 

TaB 8.3 SJUKFRåNVaRO VID LIU 2003–2007 (procent)

2003 2004 2005 2006 2007
 

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

Kvinnor 5,0 5,2 6,3 5,0 4,1
Andel långtidssjukskrivna 3,9 4,3 5,2 4,0 3,1

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

ålderfördelning
Anställda –29 år 1,6 2,4 2,0 1,2 1,0
Anställda 30–49 år 3,3 3,4 4,6 3,5 3,0
Anställda 50 år– 4,4 4,0 4,0 3,5 3,0

TaB 8.4 SJUKFRåNVaRO FÖR OLIKa YRKESKaTEGORIER 2003–2007 (procent)

2003 2004 2005 2006 2007
 

Lärare 2,8 2,6 2,4 2,1 1,8
Forskarstuderande 3,1 3,1 4,0 2,8 2,8
Administrativ personal 3,7 4,6 7,2 5,3 3,7
Bibliotekspersonal 2,8 4,1 4,8 4,3 4,5
Teknisk personal 5,7 5,1 5,2 4,6 4,4
Övrig personal 1,1 1,0 0,4 1,3 0,9
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nostiserat. Orsakerna till dessa minskningar beskrivs under 
rubriken Finansiering.

Det balanserade kapitalet (inklusive årets kapitalförändring) 
uppgår till 305 mkr (inkl. Universitetsholding i Linköping 
AB), fördelat på 100 mkr för grundutbildning och 205 mkr 
för forskning och forskarutbildning.

Finansiering
Verksamhetens intäkter uppgick till 2 585 mkr, vilket är en 
minskning med 28 mkr jämfört med 2006. Intäkter av anslag 
har ökat med 3 mkr. Den blygsamma ökningen av intäkter från 
anslag förklaras till största delen av att universitetet inte kunnat 
avräkna hela takbeloppet utan överför 53 mkr av takbeloppet 
för 2007 i form av ett anslagssparande till 2008. 

Intäkter av avgifter ökade med 7 mkr. 
Intäkter av bidrag minskade i förhållande till 2006 med 

drygt 51 mkr. Denna minskning beror dels på att intäkterna 
av bidrag för 2006 påverkades i positiv riktning av en post 
av engångskaraktär, 23 mkr för ersättning för pensioner till 
s.k. kombinationsläkare, dels på att intäkterna av bidrag för 
2007 minskats med 35 mkr som en följd av förändrade perio-
diseringsprinciper. Under tidigare och innevarande år har en 
stor del av universitetets bidragsfinansierade projekt belastats 
med för höga overheadkostnader. Dessa kostnader har bok-
förts i proportion till inbetalade medel i stället för förbrukade 
medel. Under 2007 har detta korrigerats och detta medför att 
intäkter av bidrag minskar med 35 mkr och att balansposten 
oförbrukade bidrag ökar med ett lika stort belopp. När dessa 
korrigeringar gjorts är förändringen av intäkterna av bidrag 
i stället en ökning med 7 mkr. 

Inflödet av forskningsmedel har ökat under 2007. Detta 
visar sig i en ökning av oförbrukade bidrag med 81 mkr i 
balansräkningen, varav 35 mkr kan förklaras med ändrade 
periodiseringsprinciper enligt ovan. Den reella ökningen av 
oförbrukade bidrag är således 46 mkr. 

De finansiella intäkterna ökade under 2007 med 13 mkr 
jämfört med 2006 beroende på ökad kassabehållning hos 
Riksgäldskontoret samt ökade räntesatser för inlåning.

Intäkterna för uppdragsutbildning ökade med 4 mkr och 
uppdragsforskningen med 10 mkr jämfört med 2006. 

Intäkter per finansiär framgår av tabell 9.2.
Transfereringarna uppgick 2007 till knappt 84 mkr vilket 

är en minskning med 15 mkr jämfört med 2006. 

Resursförbrukning
Verksamhetens kostnader uppgick 2007 till 2 577 mkr, 
vilket innebär en ökning med 55 mkr jämfört med 2006.  

Årets kapitalförändring
Linköpings universitets kapitalförändring (resultat) för 2007 
uppvisar ett överskott på 12,1 mkr, vilket inkluderar ett positivt 
resultat från Universitetsholding i Linköping AB på 4,2 mkr. 
Det totala verksamhetsutfallet uppgår således till 7,9 mkr, varav 
1,6 mkr avser grundutbildning och 6,3 mkr avser forskning 
och forskarutbildning.  

Universitetet uppfyllde under 2007 inte riktigt sitt grund-
utbildningsuppdrag. Underproduktionen relativt universitetets 
takbelopp uppgick till 98 mkr. Genom att universitetet har varit 
mycket framgångsrikt alltsedan det nya resurstilldelningssyste-
met för grundutbildningen infördes 1992/93 hade universitetet 
(genom tidigare års överproduktion) en buffert om ca 45 mkr 
vid ingången till 2007. Genom att utnyttja denna buffert under 
2007 kunde värdet av underproduktionen (98 mkr) reduceras 
till 53 mkr. Detta belopp utgörs av ett s.k. anslagssparande och 
får föras över till 2008.  Vid behov kan universitetet kommande 
år höja sitt takbelopp med motsvarande belopp.

I tabell 9.1 görs en jämförelse mellan årets kapitalföränd-
ring och den prognos avseende årets kapitalförändring som 
presenterades i universitetets budgetunderlag. Budgetunder-
lagets prognos pekade på en positiv kapitalförändring om 21 
mkr. Skillnaden jämfört med årets kapitalförändring uppgår 
således till knappt 9 mkr.

Såväl de redovisade intäkterna som kostnaderna är något 
lägre än i budgetunderlagets prognos. Skillnaden gentemot 
prognosen avseende intäkterna kan i huvudsak förklaras 
med att intäkterna av anslag och bidrag blivit lägre än prog-
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TaB 9.1 JäMFÖRELSE MELLaN RESULTaTRäKNINGEN I åRSREDOVIS- 
NINGEN FÖR 2007 OcH BUDGETUNDERLaGETS PROGNOS FÖR 2007

Utfall Prognos Differens %
 

Intäkter (mkr)
Intäkter av anslag 1 822 1 846 -24 -1
Intäkter av avgifter och andra ers. 245 240 5 2
Intäkter av bidrag 492 517 -25 -5
Finansiella intäkter 25 21 4 19

Summa intäkter 2 585 2 624 -39 -1

Kostnader (mkr)
Kostnader för personal 1 633 1 651 -18 -1
Kostnader för lokaler 346 355 -9 -3
Övriga driftkostnader 507 500 7 1
Finansiella kostnader 6 7 -1 -14
Avskrivningar och nedskrivningar 84 90 -6 -7

Summa kostnader 2 577 2 603 -26 -1

Verksamhetsutfall 8 21

Resultat från dotter- och intresseftg 4 0

årets kapitalförändring 12 21
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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 avräk-
ning av anslagsmedel enligt 5 och 16 § anslagsförordningen.
Universitet och högskolor medges undantag att redovisa väsentliga uppgif-
ter enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. Universitet 
och högskolor skall i stället lämna uppgifter enligt föreskrifter i reglerings-
brev.
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Personalkostnaderna ökade med 26 mkr som en följd av den 
senaste lönerevisionen trots att antalet anställda minskade 
något under 2007. Driftkostnaderna ökade med knappt 19 
mkr. Lokalkostnaderna ökade med drygt 8 mkr, framför 
allt som en följd av genomförda ombyggnader av Hus A på 
Campus Valla i Linköping. Avskrivningar och nedskrivningar 
minskade med 1 mkr under 2007. 

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 
2007 ett positivt resultat om 4,2 mkr. Universitetets kapital-
förändring har påverkats i motsvarande mån.

Likvida medel
LiU hade per den 31 december 2007 likvida medel (kassa och 
bank) som uppgick till 838 mkr, vilket är en ökning med 188 
mkr jämfört med föregående år. Behållningen på räntekontot 
ökade med 156 mkr.

Investeringar och låneram
Under 2007 uppgick investeringarna till totalt 89 mkr vilket 
är en minskning med 6 mkr jämfört med 2006. För finansie-
ring av investeringar har universitetet under 2007 disponerat 
en låneram om 250 mkr. Årets nyupplåning uppgick till 68 
mkr (2006: 80 mkr). Under året amorterades 69 mkr (2006: 
71 mkr).

Anläggningstillgångar
Det bokförda värdet av befintliga anläggningstillgångar var 265 
mkr, en ökning med 9 mkr jämfört med 2006. De materiella 
och finansiella anläggningstillgångarna stod för denna ökning 
(+ 5 mkr vardera). De immateriella anläggningstillgångarna 
minskade med 1 mkr under 2007.

TaB 9.2 INTäKTER PER FINaNSIäR LIU TOTaLT (tkr)

2007 2006 2005
 

Intäkter av anslag 1 822 348 1 819 637 1 732 553

Intäkter av avg/ers och bidrag 737 177 781 213 772 446
Forskningsråd 146 250 155 896 142 548
Vinnova 55 518 53 599 62 708
Statliga myndigheter 184 529 192 696 181 800
Forskningsstiftelser 52 216 58 494 49 313
Kommuner o landsting 99 901 102 356 104 668
Svenska organisationer/föreningar 76 231 74 609 85 217
Svenska företag 54 399 59 046 81 401
EU-kommissionen 35 806 45 506 37 269
Utländska företag och organisationer 14 755 11 872 10 089
Övriga intäkter 17 572 27 139 9 354

Finansiella intäkter 25 101 12 026 8 630

Summa 2 584 626 2 612 876 2 513 630
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resultaträkning (tkr)

Not
2007 01 01  

–2007 12 31
2006 01 01  

–2006 12 31

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 1 822 348 1 819 637
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 245 211 237 865
Intäkter av bidrag 3 491 966 543 348
Finansiella intäkter 4 25 101 12 026

Summa intäkter 2 584 626 2 612 876

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 5 1 632 675 1 606 394
Kostnader för lokaler 346 023 337 585
Övriga driftkostnader 6 507 400 488 449
Finansiella kostnader 7 6 245 3 824
Avskrivningar och nedskrivningar 84 406 85 424

Summa kostnader 2 576 748 2 521 675

Verksamhetsutfall 7 877 91 201

Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag 4 195 -1 468

Transfereringar
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag 14 887 18 759
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 48 304 59 227
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 21 212 20 722
Lämnade bidrag 8 84 403 98 708

Saldo transfereringar 0 0

årets kapitalförändring 12 072 89 733
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3. Intäkter av bidrag
2007 2006

Bidrag från anknutna stiftelser 358 300

Vid Linköpings universitet förvaltas 11 st. till universitetet anknutna stiftelser. 

Donationer av större värde
Bidragsgivare Ändamål, område
K & A Wallenbergs stift. Utrustningsbidrag m.m. 14 814 31 278
Cancerfonden Forskningsbidrag, medicin 7 938 6 605
Hjärt och Lungfonden Forskningsbidrag, medicin 1 995 2 863
Riksbankens Jubileumsfond Forskningsbidrag, hum-sam. 18 075 1 447
Barncancerfonden Forskningsbidrag, medicin 1 656 1 380
SAAB Forskningsbidrag, teknik 2 400 1 426
Ericsson Forskningsbidrag, teknik 1 402
Barndiabetesfonden Forskningsbidrag, medicin 1 454

Under 2007 har 34 559 tkr periodiserats som upplupna eller oförbrukade bidrag avseende för 
högt uttag av institutionsgemensamma kostnader från innevarande och tidigare år. Bokföringen 
innebär att intäkter av bidrag minskar med detta belopp. 

4. Finansiella intäkter

2007 2006

Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret 25 075 11 975

Övriga finansiella intäkter 26 51

Summa 25 101 12 026

5. Kostnader för personal
2007 2006

Lönekostnader, exkl arbetsgivaravgifter,  
pensionspremier och andra avgifter. 

1 010 280 1 020 510

Avsättning till Trygghetsstiftelsen och Utvecklingsrådet 3 652 3 638

6. Övriga driftkostnader

Linköpings universitet disponerar ett anslag om 164 355 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. 

2007 2006
Reavinst/-förlust vid avyttring av anläggningstillgångar
Reavinst 626 3 297
Reaförlust -131 -370
Saldo 495 2 927

7. Finansiella kostnader
2007 2006

Ränta på lån hos Riksgäldskontoret 6 139 3 735

Övriga finansiella kostnader 106 89

Summa 6 245 3 824

8 Lämnade bidrag
2007 2006

Stipendier 12 896 13 414
Lämnade bidrag till myndigheter 44 284 46 754
Lämnade bidrag till övriga 27 223 38 540
Summa 84 403 98 708

Noter till resultaträkningen (tkr)

1. Intäkter av anslag 
2007 2006

Intäkter av anslag 1 822 348 1 819 637 
Medel som erhållits från statsbudgeten för transferering 14 887 18 759
Summa utgifter enligt anslagsredovisningen 1 837 235 1 838 396

Linköpings universitet disponerar ett anslag om 164 355 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 
1 993 tkr som bidrag från Karolinska institutet för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

2. Intäkter av avgifter och andra ersättningar

2007 2006

Intäkter av uppdragsutbildning 34 999 31 184

Varav tjänsteexportverksamhet

Intäkter 1 705 279
Kostnader 1 705 275
Saldo 0 4

Intäkter av uppdragsforskning 95 409 85 423

Varav tjänsteexportverksamhet

Intäkter 5 689 3 105
Kostnader 5 689 3 103
Saldo 0 2

Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 105 015 107 891

Varav tjänsteexportverksamhet

Intäkter 3 040 870

Kostnader 2 958 870

Saldo 82 0

Offentligrättsliga avgifter

Högskoleprovet 
Intäkter 628 672
Kostnader 783 591

Saldo -155 81

Kopior, bevis mm 4 1

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar
Reavinst/-förlust vid avyttring av anläggningstillgångar
Reavinst 626 3 297
Reaförlust -131 -370

Saldo 495 2 927

Finansiering med icke-statliga medel
Sponsring 1 488 1  476
Övriga icke-statliga medel 0 0

Summa 1 488 1 476

Övriga ersättningar och intäkter 7 041 7 921

Summa intäkter av avgifter och andra ersättningar 245 210 237 865
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balansräkning (tkr)
TILLGåNGaR Not 2007-12-31 2006-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 1
Balanserade utgifter för utveckling 6 844 7 637
Rättigheter och andra immateriella tillgångar 77

Summa immateriella anläggningstillgångar 6 844 7 750

Materiella anläggningstillgångar 2
Förbättringsutgifter på annans fastighet 22 989 12 479
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 193 487 202 742
Pågående nyanläggningar 28 946 25 199

Summa materiella anläggningstillgångar 245 422 240 420

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag och intresseföretag 3 13 181 8 340

Summa finansiella anläggningstillgångar 13 181 8 340

Fordringar
Kundfordringar 56 267 46 045
Fordringar hos andra myndigheter 51 203 43 073
Övriga fordringar 4 818 974

Summa fordringar 112 288 90 092

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader 4 87 344 81 804
Upplupna bidragsintäkter 5 30 589 29 086
Övriga upplupna intäkter 6 3 730 5 635

Summa periodavgränsningsposter 121 664 116 525

avräkning med statsverket 7
Avräkning med statsverket -53 121 0

Summa avräkning med statsverket -53 121 0

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 8 804 077 647 762
Kassa, postgiro och bank 33 990 2 068

Summa kassa och bank 838 067 649 829

SUMMa TILLGåNGaR 1 284 344 1 112 957

KaPITaL OcH SKULDER

Myndighetskapital
Statskapital 9 5 000 5 000
Resultatandelar i dotter- och intresseföretag 10 3 986 4 808
Balanserad kapitalförändring 11 293 370 202 169
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 12 072 89 733

Summa myndighetskapital 314 428 301 710

avsättningar 12
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 23 182 17 718
Övriga avsättningar 1 325 2 289

Summa avsättningar 24 507 20 007

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret 13 177 113 177 540
Skulder till andra myndigheter 54 780 52 700
Leverantörsskulder 14 77 778 59 347
Övriga skulder 15 64 366 34 576
Depositioner 1 244 1 385

Summa skulder m.m. 375 281 325 548

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader 16 142 766 125 078
Oförbrukade bidrag 17 391 915 310 835
Övriga förutbetalda intäkter 18 35 447 29 778

Summa periodavgränsningsposter 570 129 465 692

SUMMa KaPITaL OcH SKULDER 1 284 344 1 112 957
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Noter till balansräkningen (tkr)

1. Immateriella anläggningstillgångar 

Utveckling Licenser/Rättigheter

2007 2006 2007 2006
Anskaffningsvärde IB 13 665 10 385 1 164 1 164
Årets anskaffningar 876 3 280 0 0
Årets avyttringar
Korrigering av tidigare års anskaffningar
Årets överföringar
Årets uppskrivningar
Anskaffningsvärde UB 14 541 13 665 1 164 1 164
Ackumulerade avskrivningar IB -5 992 -4 028 - 1 087 -932
Årets avskrivningar -1 705 -1 964 -77 -155
Årets avyttringar
Korrigering av tidigare års avskrivningar
Årets nedskrivningar
Ackumulerade avskrivningar UB -7 697 -5 992 -1 164 -1 087

Restvärde 6 844 7 673 0 77

2. Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter 
på annans fastighet

Maskiner, inventarier, 
installationer mm

Pågående 
nyanläggningar

2007 2006 2007 2006 2007 2006
Anskaffningsvärde IB 26 770 24 782 1 049 235 1 010 263 25 199 32 526
Årets anskaffningar 13 249 1 489 45 173 60 845 30 130 28 963
Årets avyttringar -69 945 -57 858
Årets omföringar från pågående nyanläggningar 26 073 35 985 -26 073 -35 985
Korrigering av tidigare års anskaffningar 500 -310 -305
Årets överföringar
Årets uppskrivningar
Anskaffningsvärde UB 40 020 26 770 1 050 536 1 049 235 28 946 25 199
Ackumulerade avskrivningar IB -14 291 -11 800 -846 493 -822 869
Årets avskrivningar -2 739 -2 491 -79 884 -80 813
Årets avyttringar 69 328 57 190
Korrigering av tidigare års avskrivningar
Årets nedskrivningar
Ackumulerade avskrivningar UB -17 031 -14 291 -857 049 -846 493

Restvärde 22 989 12 479 193 487 202 742 28 946 25 199

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 2007 12 31 för holdingbolaget använts.

4. Förutbetalda kostnader
2007 2006

Förutbetalda kostnader statliga myndigheter 515  762
Icke-statliga förutbetalda kostnader 86 829 81 042
Summa 87 344 81 804

5. Upplupna bidragsintäkter
2007 2006

Upplupna bidragsintäkter staliga myndigheter  11 398 8 011
Icke-statliga upplupna bidragsintäkter 19 191 21 075
Summa 30 589 29 086

Under 2007 har 3 076 tkr periodiserats som upplupna bidragsintäkter avseende för högt uttag 
av institutionsgemensamma kostnader från innevarande och tidigare år.

6. Övriga upplupna intäkter
2007 2006

Upplupna avgiftsintäkter statliga myndigheter  444 1 314
Icke-statliga upplupna avgiftsintäkter 2 628 3 379
Övriga upplupna intäkter 658 942
Summa 3 730 5 635

7. Avräkning med statsverket
2007 2006

Ingående balans 0 13 214
Avräknat mot statsbudgeten

anslag 1 837 235 1 838 396
inkomsttitlar 0 0

Avräknat mot statsverkets checkräkning
anslagsmedel som tillförts räntekonto -1 890 356 -1 851 627
medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel 0 17
uppbördsmedel mm
transfereringar mm
medel till/från statsverkets checkräkning 0 0

Utgående balans -53 121 0

Sammansättning utgående balans
Ej avräknat anslag grundutbildning -53 121 0
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8. Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
2007 2006

Behållning räntekonto
Anslag 228 711 130 176
Avgifter 57 219 56 096
Bidrag från annan statlig myndighet 276 343 269 877
Donationer 139 477 130 747
Övriga icke-statliga bidrag 52 921 56 380
Övriga medel 49 406 4 486
Summa 804 077 647 762
Varav kortsiktigt likviditetsbehov 101 629 61 082

Beviljad räntekontokredit 171 604 164 275
Utnyttjad räntekontokredit 0 0

 
De viktigaste faktorerna för räntekontosaldots utveckling
Ökningen av räntekontosaldot under 2007 beror främst på ökade inbetalningar 
av anslag och bidrag som ej förbrukats i verksamheten.

9. Statskapital

Se not till andelar i dotter- och intresseföretag.

10. Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag

Se not till andelar i dotter- och intresseföretag.

Från balanserad kapitalförändring har 2006 års resultat i Universitetsholding i 
Linköping AB, förlust 1 468 tkr, omförts till Resultatandelar i dotter- och intres-
seföretag.

11. Balanserad kapitalförändring
2007 2006

Ingående balans 202 169 164 231
Föregående års kapitalförändring 89 733 40 194
Från balanserad kapitalförändring har resultatet 
i Universitetsholding i Linköping AB omförts till 
Resultatandelar i dotter- och intresseföretag 1 468 -2 256
Utgående balans 293 370 202 169

12. Avsättningar
2007 2006

avsättningar för pensioner och likn. förpliktelser

Ingående avsättning 17 718 14 651
Årets pensionskostnad 15 443 10 498
Årets pensionsutbetalningar -9 979 -7 431
Utgående avsättning 23 182 17 718

Här redovisas pensionsförpliktelser som universitetet svarar för.

Övriga avsättningar

Ingående avsättning 2 289 2 322
Årets avsättningar -964 1 617
Årets utbetalningar 0 -1 650
Utgående avsättning 1 325 2 289

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

13. Lån i Riksgäldskontoret
2007 2006

Ingående skuld 177 540 169 067
Nyupplåning 68 462 79 556
Amortering -68 888 -71 084
Utgående skuld 177 113 177 540

Beviljad låneram 250 000 278 200

14. Leverantörsskulder
2007 2006

Leverantörsskulder avseende investeringar 15 900 7 200

15. Övriga skulder
2007 2006

Övriga skulder 64 366 34 576

Ökningen av övriga skulder avser till största delen oförmedlade EU-bidrag.

16. Upplupna kostnader 
2007 2006

Upplupna löner/semesterlöner 135 017 115 771
Övr upplupna kostnader från annan statl myn-
dighet 1 354 500
Övriga icke-statliga upplupna kostnader   6 395 8 807 
Summa 142 766 125 078

17. Oförbrukade bidrag
2007 2006

Oförbrukade bidrag
Bidrag från annan statlig myndighet 222 555 165 428
Donationer 118 817 102 901
Övriga icke-statliga bidrag 37 525 31 440
Summa 378 897 299 769

Under 2007 har 37 635 tkr periodiserats som oförbrukade bidrag avseende 
för högt uttag av institutionsgemensamma kostnader från innevarande och 
tidigare år.

Oförmedlade bidrag
Bidrag från annan statlig myndighet 11 359 10 165
Donationer 1 659 538
Övriga icke-statliga bidrag 0 363
Summa 13 018 11 066

Totalt 391 915 310 835

18. Övriga förutbetalda intäkter
2007 2006

Oförbr avgiftsintäkter från annan statlig myn-
dighet 9 863 9 524
Oförbr icke-statliga avgiftsintäkter 22 686 17 930
Övriga förutbetalda intäkter från annan statlig 
myndighet 1 024 1 145
Övriga förutbetalda intäkter 1 874 1 180
Summa 35 447 29 779
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finansieringsanalys (tkr)
Not 2007 01 01–2007 12 31 2006 01 01–2006 12 31

DRIFT
Kostnader 1 -2 487 853 -2 436 215
Finansiering av drift

Intäkter av anslag 1 822 348 1 819 637
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 245 211 237 865
Intäkter av bidrag 2 474 418 520 796
Övriga intäkter 25 101 12 026
Summa medel som tillförts för finansiering av drift 2 567 078 2 590 324

Ökning (-) av kortfristiga fordringar -27 335 -5 823
Minskning (-) av kortfristiga skulder 3 146 379 71 253
Kassaflöde från/till drift 198 270 219 540

INVESTERINGaR
Investeringar i finansiella tillgångar
Investeringar i materiella tillgångar -88 552 -91 297
Investeringar i immateriella tillgångar -876 -3 280
Summa investeringsutgifter -89 429 -94 576
Finansiering av investeringar

Lån från Riksgäldskontoret 68 462 79 556
 - amorteringar -68 888 -71 084
Försäljning av anläggningstillgångar 938 3 471
Bidragsmedel som erhållits för investeringar 17 548 22 552
Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar 18 059 34 495

Ökning (+) av kortfristiga skulder 3 8 217  133
Kassaflöde från/till investeringsverksamhet -63 153 -59 949

TRaNSFERERINGSVERKSaMHET
Lämnade bidrag -84 403 -98 708
Förändring av kortfristiga fordringar och skulder
Utbetalningar i transfereringsverksamhet -84 403 -98 708
Finansiering av transfereringsverksamhet

Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag 14 887 18 759
Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag 48 304 59 227
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 21 212 20 722
Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet 84 403 98 708

Kassaflöde från/till transfereringsverksamhet 0 0

FÖRäNDRING aV LIKVIDa MEDEL 135 117 159 591

SPEcIFIKaTION aV FÖRäNDRING aV LIKVIDa MEDEL
Likvida medel vid årets början 649 829 490 238
Ökning (+) av kassa och postgiro 0 0
Ökning (+) av tillgodohavande hos RGK 156 316 173 284
Ökning (+) av banktillgodohavande 31 922 -478
Ökning (+) av avräkning med statsverket -53 121 13 215
Summa förändring av likvida medel 135  117 159 591

Likvida medel vid årets slut 784 946 649 829

Noter till finansieringsanalysen (tkr) 2007 2006
1 Kostnader enligt RR -2 576 748 -2 521 675

avskrivningar 84 406 85 423
avyttrade anläggningar (restvärde) 617 669
omföring anläggningstillgångar till (+) / från (-) RR 310 -195
försäljningsintäkter sålda anläggningstillgångar --938 -3 471
avsättningar för pensioner m.m. 4 500 3 034

Summa kostnader -2 487 853 -2 436 215
2 Intäkter av bidrag enl. RR 491 966 543 348

Bidrag som erhållits för investeringar 17 548 22 552
Bidrag för finansiering av drift 474 418 520 796

3 Minskn (-) / ökn (+) av kortfristiga skulder enl. BR 154 596 71 386
Minskn (-) / ökn (+) av skulder avs investeringar 8 700 -3 000
Minskn (-) / ökn (+) av oförbrukade bidrag avseende investeringar -483 3 133
Minskn (-) / ökn (+) av kortfristiga skulder avseende investeringar 8 217 133
Minskn (-) / ökn (+) av kortfristiga skulder avseende drift 146 379 71 253

Poster som avser Universitetsholding ingår ej i finansieringsanalysen
Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag -4 195 1 468
Aktier och andelar i dotterföretag och intresseföretag 13 181 8 340
Statskapital -5 000 -5 000
Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag -3 986 -4 808

Summa 0 0
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anslagsredovisning 2007 (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) 1 211 993 1 211 993 1 158 872  53 121
16 25:27 ap.1 Takbelopp (ram) 1 210 329 1 210 329 1 157 208 53 121
16 25:27 ap.3 Nationellt resurscentrum i teknik (ram) 1 664 1 664 1 664 

16 25:28 Forskning och forskarutbildning (ramanslag) 514 008 514 008 514 008
16 25:28 ap.1 Humanistisk-samhällsvet. (ram) 110 420 110 420 110 420 
16 25:28 ap.2 Medicinskt (ram) 111 084 111 084 111 084 
16 25:28 ap.3 Tekniskt (ram) 184 597 184 597  184 597 
16 25:28 ap.4 Ersättning för lokalhyror m.m. (ram) 107 907 107 907 107 907 

16 25:72 Ersättning för klinisk utbildning 
och forskning (ram) 164 355 164 355 164 355
16 25:72 ap. 5 Linköpings universitet 164 355 164 355 164 355 

Summa 1 890 356 1 890 356 1 837 235 53 121

För utgående överföringsbelopp se redovisning på sid 69.

redovisning av medel för klinisk utbildning och forskning 2007

Disponibla anslagsmedel

Ingående balans 20071 49 721

Anslag 2007 164 355

Summa disponibla anslagsmedel 214 076

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

Förbrukade medel grundutbildning2 10 625 29 913 13 950 54 488

Kliniskt inriktad medicinsk forskning 22 450 38 945 68 174 129 569

Summa förbrukade anslagsmedel 33 075 68 858 82 124 184 057

anslagsmedel överfört till 2008 30 019
Grundutbildningsbidrag vidareförmedlat 
av Karolinska Institutet3

1 993 1 993

Av Landstinget tillförda medel 2007 18 690 76 329 69 346 164 365

1. Enligt den redovisning som Landstinget i Östergötland gjort har den ingående balansen för 2007 förändrats jämfört med den redovisning som lämnades i ÅR 2006 
(46 688 tkr). 
2.  Enligt regleringsbrevet skall medel för grundutbildningen uppgå till minst 42 853 tkr.

3.  2007 erhöll Karolinska Institutet 17 131 tkr för vidarefördelning till universitet för utveckling av klinisk utbildning och forskning. Av dessa medel erhöll LiU 1 993 tkr.
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TaBELL 1. REDOVISNING aV MYNDIGHETSKaPITaL m.m. Belopp (tkr)
a. ackumulerat över- eller underskott (årets och balanserad kapitalförändring) 305 442

-del som avser den avgiftsfinansierade verksamheten 27 286
-del som avser bidragsfinansierad verksamhet 123 970
-del som avser resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag 4 195
-del som avser donationsmedel

B. årets totala kostnader 2 576 748
-del som avser den avgiftsfinansierade verksamheten 135 590
-del som avser bidragsfinansierad verksamhet 561 028
-del som avser resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag
-del som avser donationsmedel

a i procent av B 11,9 %

Ovan redovisade överskott (11,9 %) har andelsmässigt i huvudsak uppstått inom den avgifts- och bidragsfinansierade delen av universitetets verksamhet.
För respektive anslagsfinansierad, avgiftsfinansierad och bidragsfinansierad verksamhet avses överskottet att användas för att finansiera pågående och planerad verksamhet.

TaBELL 2. REDOVISNING aV KaPITaLFÖRäNDRING PER VERKSaMHETSGREN
Verksamhetsgren

Balanserad kapital- 
förändring (a)

årets kapital- 
förändring (B) Summa (a+B)

Grundläggande högskoleutbildning 98 801 1 622 100 423
- Grundutbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 84 114 50 84 164
- Uppdragsverksamhet 14 686 1 572 16 258

Forskning och forskarutbildning/konstnärligt utvecklingsarbete 194 568 6 255 200 823
- Forskning och forskarutbildning 180 648 8 996 189 644
- Uppdragsforskning 13 920 -2 741 11 179

Summa 293 370 7 877 1 301 247
1. Exklusive Universitetsholding i Linköping AB

TaBELL 3. REDOV. aV KaPITaLFÖRäNDRING aVS. aVGIFTSFINaNSIERaD VERKSaMHET Ingående 
balans

årets kapital- 
förändring

Utgående 
balans

Beställd utbildning
Uppdragsutbildning 14 686 1 572 16 258
Uppdragsforskning 13 920 -2 741 11 179
Offentligrättsliga avgifter -78 -155 -233
Tjänsteexport enligt 4§ avgiftsförordningen 0 82 82
Summa 28 528 -1 242 27 2861 
Årets intäkter i ovanstående verksamhet 134 350
Utgående balanserad kapitalförändring i förhållande till årets intäkter 20,3%

1. Redovisat överskott används för att finansiera pågående och planerad verksamhet.

avgiftsbelagd verksamhet 2007 Över-/underskott 
t.o.m. 2005

Över-/underskott 
2006

Intäkter 
2007

Kostnader 
2007

Över-/underskott 
2007

ackumulerat Över-/ 
underskott utg 2007

Uppdragsverksamhet
Beställd utbildning
Uppdragsutbildning 14 253 429 33 302 31 730 1 572 16 254
Uppdragsforskning 13 862 56 89 986 92 727 -2 741 11 177
Tjänsteexport 1 0 6 7 394 7 394 0 6

Summa 28 115 491 130 682 131 851 -1 169 27 437

Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet -159 81 628 783 -155 -233

Summa avgiftsbelagd verksamhet 27 956 572 131 310 132 634 -1 324 27 204
1. Av intäkter resp. kostnader av tjänsteexport avser  1 705 tkr uppdragsutbildning och 5 689 tkr uppdragsforskning.

Övriga intäkter av avgifter och bidrag 2007

Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning 25 845
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning 88 957
Bidrag inom grundläggande högskoleutbildning 26 150
Bidrag inom forskning och forskarutbildning 465 816
Summa övriga intäkter 606 768

avgifter och bidrag 2007 där Liu disponerar intäkterna (tkr)

redovisning och förslag till disposition av myndighetskapital m.m. 2007 (tkr)
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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 ers. 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 ers. 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  
 

2005 Totalt LiU Summa Ordinarie Uppdrags- Summa Ordinarie Uppdrags-
utbildning grundutb. utbildning forskning forskning forskning

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 732 553  1 162 615  1 162 615  569 938  569 938  
Intäkter av avgifter och andra ers. 266 021  68 947  33 724  35 223  197 074  104 418  92 656  
Intäkter av bidrag 506 426  26 302  26 302  480 124  480 124  
Finansiella intäkter 8 629  2 474  2 328  146  6 155  5 843  312  

Summa intäkter 2 513 629  1 260 338  1 224 969  35 369  1 253 291  1 160 323  92 968  
Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 1 559 966  778 788  754 783  24 005  781 178  717 682  63 496  
Kostnader för lokaler 346 242  203 931  201 304  2 627  142 311  133 802  8 509  
Övriga driftkostnader 470 663  224 624  216 722  7 902  246 039  227 535  18 504  
Finansiella kostnader 3 509  1 511  1 500  11  1 998  1 950  48  
Avskrivningar och nedskrivningar 95 316  34 508  33 979  529  60 808  58 887  1 921  

Summa kostnader 2 475 696  1 243 365  1 208 288  35 074  1 232 334  1 139 856  92 478  
Verksamhetsutfall 37 934  16 975  16 681  297  20 958  20 468  491  
Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag 2 256  0  2 256  2 256  
Transfereringar 0  0  0  

Erhållna 68 256  6 465  6 110  355  61 791  58 820  2 971  
Lämnade 68 256  6 465  6 110  355  61 791  58 820  2 971  

årets kapitalförändring 40 190  16 975  16 681  297  23 214  22 724  491  

intäkter och kostnader per verksamhetsgren och verksamhetsområde
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2007 Ordinarie grundutbildning Uppdragsutbildning Ordinarie forskning Uppdragsforskning
Totalt LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH Totalt LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH Totalt LiU Hum-sam Med. Tekn. 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 
 

2005 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 1 162 615 239 472 166 908 250 916 505 319 569 928 117 452 211 824 240 652 
Intäkter av avgifter och andra ers. 33 724 4 166 4 427 16 455 8 676 35 223 5 240 8 283 9 190 12 510 104 419 39 420 45 710 19 289 92 656 14 871 32 587 45 198 
Intäkter av bidrag 26 301 2 859 1 997 8 131 13 314 480 123 103 363 76 798 299 962 
Finansiella intäkter 2 327 298 533 384 1 112 147 8 2 137 5 844 1 998 1 162 2 684 312 75 237 

Summa intäkter 1 224 967 246 795 173 865 275 886 528 421 35 370 5 248 8 283 9 192 12 647 1 160 314 262 233 335 494 562 587 92 968 14 871 32 662 45 435 
Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 754 785 169 926 104 320 157 205 323 334 24 003 4 340 6 282 4 444 8 937 717 679 200 204 158 928 358 547 63 496 11 439 25 211 26 846 
Kostnader för lokaler 201 304 37 917 30 737 20 353 112 297 2 628 402 633 160 1 433 133 801 31 444 14 780 87 577 8 510 1 924 392 6 194 
Övriga driftkostnader 216 722 30 819 40 740 84 100 61 063 7 903 347 1 893 3 853 1 810 227 528 30 453 148 268 48 807 18 504 3 239 7 405 7 860 
Finansiella kostnader 1 501 298 381 223 599 11 11 1 950 293 458 1 199 48 8 40 
Avskrivningar och nedskrivningar 33 979 6 961 4 833 3 510 18 675 529 20 91 82 336 58 886 5 419 8 009 45 458 1 922 177 266 1 479 

Summa kostnader 1 208 289 245 921 181 011 265 391 515 966 35 074 5 109 8 899 8 539 12 527 1 139 844 267 813 330 443 541 588 92 480 16 779 33 282 42 419 
Verksamhetsutfall 16 681 875 -7 145 10 495 12 456 298 139 -615 653 121 20 468 -5 580 5 050 20 998 489 -1 908 -619 3 016 
Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag 2 256 511 654 1 091 
Transfereringar

Erhållna 6 110 1 568 453 3 601 488 283 283 58 822 18 904 6 365 33 553 2 971 182 154 2 635 
Lämnade 6 110 1 568 453 3 601 488 283 283 58 822 18 904 6 365 33 553 2 971 182 154 2 635 

årets kapitalförändring 16 681 875 -7 145 10 495 12 456 298 139 -615 653 121 22 723 -5 069 5 703 22 089 490 -1 908 -618 3 016 

intäkter och kostnader per verksamhetsgren och verksamhetsområde



67

9. FINANSIELL DEL

2007 Ordinarie grundutbildning Uppdragsutbildning Ordinarie forskning Uppdragsforskning
Totalt LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH Totalt LiU Fil. fak Utb. vet HU LiTH Totalt LiU Hum-sam Med. Tekn. 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 
 

2005 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 1 162 615 239 472 166 908 250 916 505 319 569 928 117 452 211 824 240 652 
Intäkter av avgifter och andra ers. 33 724 4 166 4 427 16 455 8 676 35 223 5 240 8 283 9 190 12 510 104 419 39 420 45 710 19 289 92 656 14 871 32 587 45 198 
Intäkter av bidrag 26 301 2 859 1 997 8 131 13 314 480 123 103 363 76 798 299 962 
Finansiella intäkter 2 327 298 533 384 1 112 147 8 2 137 5 844 1 998 1 162 2 684 312 75 237 

Summa intäkter 1 224 967 246 795 173 865 275 886 528 421 35 370 5 248 8 283 9 192 12 647 1 160 314 262 233 335 494 562 587 92 968 14 871 32 662 45 435 
Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 754 785 169 926 104 320 157 205 323 334 24 003 4 340 6 282 4 444 8 937 717 679 200 204 158 928 358 547 63 496 11 439 25 211 26 846 
Kostnader för lokaler 201 304 37 917 30 737 20 353 112 297 2 628 402 633 160 1 433 133 801 31 444 14 780 87 577 8 510 1 924 392 6 194 
Övriga driftkostnader 216 722 30 819 40 740 84 100 61 063 7 903 347 1 893 3 853 1 810 227 528 30 453 148 268 48 807 18 504 3 239 7 405 7 860 
Finansiella kostnader 1 501 298 381 223 599 11 11 1 950 293 458 1 199 48 8 40 
Avskrivningar och nedskrivningar 33 979 6 961 4 833 3 510 18 675 529 20 91 82 336 58 886 5 419 8 009 45 458 1 922 177 266 1 479 

Summa kostnader 1 208 289 245 921 181 011 265 391 515 966 35 074 5 109 8 899 8 539 12 527 1 139 844 267 813 330 443 541 588 92 480 16 779 33 282 42 419 
Verksamhetsutfall 16 681 875 -7 145 10 495 12 456 298 139 -615 653 121 20 468 -5 580 5 050 20 998 489 -1 908 -619 3 016 
Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag 2 256 511 654 1 091 
Transfereringar

Erhållna 6 110 1 568 453 3 601 488 283 283 58 822 18 904 6 365 33 553 2 971 182 154 2 635 
Lämnade 6 110 1 568 453 3 601 488 283 283 58 822 18 904 6 365 33 553 2 971 182 154 2 635 

årets kapitalförändring 16 681 875 -7 145 10 495 12 456 298 139 -615 653 121 22 723 -5 069 5 703 22 089 490 -1 908 -618 3 016 
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Tabell 1a: Redovisning av antal helårsstudenter (HST), helårsprestationer (HPR) samt redovisning av intäkter på grundutbildningsanslaget. 
Utfall avseende perioden 2007-01-01 – 2007-12-31

a B c D E F G H I J

Utb. omr
Utfall

HST1,2
Utfall
HPR1

HST
Ersättn

(tkr)

HPR
Ersättn

(tkr)

Nätuniv
Utfall
HST3

Nätuniv
Utfall
HPR3

Nätuniv
HST

Ersättn.
(tkr)

Nätuniv
HPR

Ersättn.
(tkr)

Beräknad
total

ersättn.
c+D+G+H

Takbelopp
enl RB

(tkr)

Humaniora 1 496 1 111 28 484 19 833 19 13 369 233 48 919
Teologi 143 102 2 731 1 821 4 551
Juridik 611 520 11 643 9 291 20 934
Samhällsvetenskap 3 779 3 107 71 959 55 455 129 93 2 456 1 654 131 524
Naturvetenskap 2 563 2 228 117 131 87 737 70 76 3 181 2 975 211 024

Teknik 4 023 3 362 183 881 132 392 31 5 1 406 187 317 866
Farmaci 18 20 834 786 5 181 1 801
Vård 1 273 1 196 63 227 51 419 0,1 4 114 650
Odontologi
Medicin 1 282 1 172 71 139 79 076 5 2 270 150 150 635
Undervisning 1 136 1 080 36 819 41 208 67 48 2 171 1 823 82 021
Övrigt 370 342 13 877 10 411 4 2 144 57 24 489
Design 50 44 6 617 3 517 10 134
Totalt 16 745 14 283 608 341 492 945 324 243 9 997 7 264 1 118 547 1 217 149

Lärosätet har tidigare uppkommet anslagssparande motsvarande 0 tkr.
Lärosätet har tidigare sparade helårsprestationer motsvarande 44 718 tkr.
Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet motsvarande 0 tkr exkl. ersättning för helårsprestationer från december 2006.
Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet motsvarande 98 602 tkr exkl. ersättning för helårsprestationer från december 2006.

Kommentarer till tabellen
1. Exklusive utbildning för annan högskola, uppdragsutbildning, särskild utbildning för lärare i yrkesexamen, övriga särskilda lärarutbildningar, projekt för invandrade akade-
miker och kurser inom nätuniversitetet.
2. Mål för antalet helårsstudenter inom utbildningsområdena naturvetenskap och teknik 7 300 enligt RB. Utfall 2007 6 687 HST. Totalt antal utbildade helårsstudenter 58,2 
inom design. Högst får 50 HST avräknas inom det aktuella utbildningsormådet. Övriga helårsstudenter (8,2) inom design har avräknats mot utbildningsområdet teknik.
Totalt antal helårsprestationer 43,6 inom design. Högst får 50 HPR avräknas inom det aktuella utbildningsormådet.
3. Ersättning för kurser inom nätuniversitetet som avräknas inom takbeloppet med normala ersättningsnivåer för respektive utbildningsområde. För att helårsstudenter och 
helårsprestationer skall kunna redovisas inom nätuniversitetet skall kursen vara registrerad av lärosätet hos Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning.

Belastning på anslaget för grundutbildning
Utnyttjat takbelopp och eventuellt utnyttjat anslagssparande för grundläggande högskoleutbildning
1a. Under 2007 genomförda helårsstudenter och helårsprestationer inom 2007 års takbelopp enligt bilaga 2 1 118 547
1b. Decemberprestationer från 2006 som ryms inom takbeloppet 763
2a. Utnyttjande av under tidigare budgetår uppkommet anslagssparande, eller     0
2b. utnyttjande av tidigare sparade helårsprestationer 44 718
Summa 1 164 028
årets anslagsbelastning avseende särskilda åtaganden 1 664
Summa intäkter för grundutbildning 1 165 692 
- varav från universitetet ordinarie takbelopp under anslag för grundutbildninng 1 157 208
- varav från anslaget 16 25:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. 6 820

Ersättning för helårsprestationer för december 2006 som tidigare ej ersatts inom takbeloppet: 763 tkr.

underlag för beräkning av belastning av anslaget avseende 
grundutbildning för budgetåret 2007
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Tabell 1b. Redovisning av grundutbildningen

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)
Årets takbelopp (tkr) 1 217 149 
Ingående anslagssparande (tkr) 0 
Summa (a) 1 217 149

B. Utnyttjade medel
Ersättning för HPR från december 200 763
Årets utfall; ersättning HST + HPR (tkr) 1 118 547
Utnyttjande av tidigare sparade HPR (tkr) 44 718
Summa (B) 1 1 164 028 
Summa (a-B) 2 53 121

1. Summan avser den totala ersättning lärosätet genomför produktion för. dvs. oberoende av om det ryms inom tilldelade medel (A).
2. Om summan blir positiv, skall beloppet föras in i tabell över anslagsparandet nedan. Blir summan i stället negativ, skall beloppet föras till tabell över sparade helårsprestationer nedan.

Tabell 1c. anslagssparande

Totalt utgående anslagssparande (A-B) 53 121 
Del av anslagssparandet över 10 % av takbeloppet 3 0 

Summa 53 121 

3. Den del av anslagssparandet som lärosätet inte får behålla utan regeringens medgivande.

Tabell 1d. Sparade helårsprestationer

Ingående värde av sparade HPR (tkr) 4 44 718
 – Utnyttjande av tidigare sparade HPR (tkr) under 2006 44 718
 + Sparade HPR under 2006 (tkr) 0

Summa 0

10 % av takbeloppet 2007 enligt regleringsbrev (tkr) 121 714

Utgående värde av sparade HPR (tkr) 5 0

4. Kan uppgå till högst 10 % av takbeloppet 2006.
5. Kan uppgå till högst 10 % av takbeloppet 2007.

6
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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 
styrelsen för ACREO AB
Nordea kontorsstyrelse Linköping 
styrelsen för Arbetsgivarverket

Bengt Westerberg, ordförande fr.o.m. 20070501
Ordförande i:

styrelsen för Finansinspektionen
styrelsen för Sveriges Författarefond
styrelsen för Institutet för framtidsstudier
styrelsen för SPI service AB
styrelsen för Cirkör AB

Britt-Marie Danestig, ordförande t.o.m. 20070430 
Ordförande i:

styrelsen för Polarforskningssekretariatet

Trygve carlsson
Ordförande i:

styrelsen för T. Carlsson Bokförlag AB
Ledamot av:

styrelsen för Universitetsbokhandeln i Uppsala

 
Håkan Eriksson
Vice ordförande i:

Ingenjörsvetenskapsakademien, avd XI
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)
Ledamot av:

styrelsen för Svenska vakuumsällskapet
exekutivkommittén i divisionen Advanced Surface Engine-
ering inom det amerikanska sällskapet AVS

 
Louise Malmström
Ledamot av:

styrelsen för ABF Östra Östergötland 
styrelsen för Östgötateatern
styrelsen för Arbetets museum

Sven Nyberg
Ledamot av:

styrelsen för Kemikalieinspektionen 

Tommy Skau
Ledamot av: 

styrelsen för Promtech Systems i Linköping AB 
advisory board till SOS-alarm AB
styrelsen för Fastighetsteknik och Verksamhetsservice AB

agneta Westerdahl
Ordförande i:

styrelsen för Östgötahälsan AB (t.o.m. 2007-06-30)
Ledamot av: 

styrelsen för Östgötahälsan AB 

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 2007

Ordförande Företrädare för allmänna intressen Företrädare för verksamheten
Bengt  Westerberg 180 000 Trygve Carlsson 28 000 Kajsa Ellegård 620 154

Britt-Marie Danestig 22 600 Jan Ernerudh 628 055
Håkan Eriksson 28 000 Lars Hultman 787 852
Ewa Groppfeldt 28 000

Rektor Louise Malmström 9 333 Företrädare för studenter
Mille Millnertª 1 068 756  Sven Nyberg 9 333 Aaron Axelsson 14 000

Olle Persson 18 666 Sara Bergqvist 31 000
Tommy Skau 9 333 Emma Karlsson 20 000
Agneta Westerdahl 18 666 Johan Midbjer 16 750  
Maria Ågren 18 666 Marina Sandgren 14 000

a. Bilförmånsvärde ingår med 5 409 kr

I ersättningarna ovan inkluderas alla skattepliktiga ersättningar och förmåner utbetalade av LiU under 2007.

styrelseledamöters och ledande befattningshavares 
övriga uppdrag och ersättningar
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2007 2006 2005 2004 2003

Grundutbildning
Antal hst inkl uppdragsutbildning 17 208 17 421 18 405 18 670 18 381

-andel kvinnor 52% 52% 52% 52% 51%
-andel män 48% 48% 48% 48% 49%

Antal hpr inkl uppdragsutbildning 14 751 14 951 15 607 15 419 15 197

Forskarutbildning
Antal nyantagna doktorander 210 143 189 191 287

-andel kvinnor 50% 48% 47% 36% 45%
-andel män 50% 52% 53% 64% 55%

Antal doktorander totalt med någon aktivitet 1 354 1 380 1 472 1 480 1 498
-andel kvinnor 47% 45% 44% 43% 44%
-andel män 53% 55% 56% 57% 56%

Antal doktorander med doktorandanställning (årsarbetare) 606 648 700 731 733
Antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarbetare) 62 64 65 70 94
Antal doktorsexamina 177 162 168 130 168
Antal licentiatexamina 63 84 94 86 88

Personal; lärare
Antal lärare totalt (årsarbetare) 1 294 1 286 1 304 1 327 1 362

-andel kvinnor 37% 37% 37% 37% 37%
-andel män 63% 63% 63% 63% 63%

Antal disputerade lärare (årsarbetare) 921 901 883 878 790
-andel kvinnor 31% 31% 31% 30% 29%
-andel män 69% 69% 69% 70% 71%

Antal professorer (årsarbetare) 313 309 295 276 265
-andel kvinnor 17% 17% 16% 15% 14%
-andel män 83% 83% 84% 85% 86%

Ekonomi (mkr)
Intäkter totalt varav 2 585 2 590 2 514 2 468 2 403
Grundutbildning 1 312 1 345 1 260 1 233 1 231

-andel anslag 93% 92% 92% 92% 91%
-andel externa intäkter 7% 8% 8% 8% 8%

Forskning och forskarutbildning 1 273 1 245 1 253 1 234 1 172
-andel anslag 48% 47% 45% 44% 43%
-andel externa intäkter 52% 53% 54% 55% 56%

Kostnader totalt 2 577 2 498 2 476 2 470 2 451
-andel personal 63% 63% 63% 63% 62%
-andel lokaler 13% 14% 14% 14% 14%

Lokalkostnader per kvm (kr) 1 491 1 471 1 525 1 547 1 547
Balansomslutning varav 1 284 1 113 941 928 912

-oförbrukade bidrag 392 334 282 265 237
-årets kapitalförändring 12 90 40 1 -47
-myndighetskapital (inkl årets kapitalförändring) 305 292 204 167 166

10. Väsentliga uppgifter
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Produktion: Linköpings universitet, Avdelningen för externa relationer och Avdelningen för verksamhetsinformation.
Tryck: februari 2008, LiU–Tryck, Linköping.



Linköping: Campus Valla

institUtionen för beteendevetenskap 

och lärande (ibl)

Antal anställda: 235. Intäkter: 167 mkr.
Ämnesområden: Handikappvetenskap • Pe-
dagogik • Psykologi • Psykoterapi • Sociologi 
• Utbildningsvetenskap • Vuxenpedagogik 
och folkbildning 

institUtionen för datavetenskap (ida)

Antal anställda: 175. Intäkter: 128 mkr.
Ämnesområden: Artificiell intelligens och in-
tegrerade datorsystem • Databas- och infor-
mationsteknik • Human-Centered Systems 
• Programvara och system  • Statistik

institUtionen för ekonomisk och 

indUstriell Utveckling (iei)

Antal anställda: 386. Intäkter: 336 mkr.
Ämnesområden: Biomedicinsk modellering 
och simulering • Ekonomiska informations-
system • Elektroteknik • Energisystem • Fack-
språk • Fluid och mekanisk systemteknik 
• Företagsekonomi • Hållfasthetslära • Indu-
striell arbetsvetenskap • Industriell marknads-
föring och industriell ekonomi • Industriell mil-
jöteknik • Informatik • Konstruktionsmaterial 
• Kvalitetsteknik • Logistik • Maskinkonstruktion 
• Mekanik • Mekanisk värmeteori och ström-
ningslära • Monteringsteknik • Nationalekonomi 
och ekonomisk historia • Produktionsekonomi 
• Produktionssystem • Projekt, innovationer 
och entreprenörskap • Rätt och rättsfilosofi 
• Statsvetenskap • Träteknik och design

institUtionen för fysik, kemi och 

biologi (ifm) 

Antal anställda: 326. Intäkter: 285 mkr.
Ämnesområden: Beräkningsbiologi • Beräk-
ningsfysik • Bioinformatik • Biomolekylär och 
organisk elektronik • Ekologi • Kemi • Mate-
riefysik • Molekylärfysik • Molekylär genetik 
• Nanostrukturerade material • Organisk kemi  
• Plasma- och ytbeläggningsfysik • Sensorve-
tenskap • Teknisk biologi • Teoretisk biologi  
• Teoretisk fysik • Tillämpad fysik • Tillämpad 
optik • Tunnfilmfysik • Yt- och halvledarfysik 
• Ytors fysik och kemi • Zoologi

institUtionen för kUltUr och 

kommUnikation (ikk)

Antal anställda: 129. Intäkter: 89 mkr.
Ämnesområden: Allmän språkvetenskap • Bild 
och form • Drama • Engelska • Filosofi • Fran-

ska • Idrott och rörelse • Konstvetenskap och 
visuell kommunikation • Litteraturvetenskap 
• Musik • Musiskt lärande • Religionsvetenskap 
• Slöjd • Socialantropologi • Spanska • Svens-
ka •  Svenska som andraspråk • Tillämpad etik 
• Tyska • Utomhuspedagogik

matematiska institUtionen (mai)

Antal anställda: 90. Intäkter: 66 mkr.
Ämnesområden: Beräkningsvetenskap • Ma-
tematisk statistik • Optimeringslära • Tilläm-
pad matematik

institUtionen för stUdier av 

samhällsUtveckling och kUltUr (isak)

Antal anställda: 74. Intäkter: 54 mkr.
Tema: Kultur och samhälle
Ämnesområden: Historia • Idéhistoria • Kul-
tur, samhälle, mediegestaltning • Medie- och 
kommunikationsvetenskap • Kommunstra-
tegiska studier • Turism med inriktning mot 
kulturarv och naturmiljö

institUtionen för systemteknik (isy)

Antal anställda: 139. Intäkter: 105 mkr.
Ämnesområden: Bildbehandling • Bildkod-
ning • Datorteknik • Elektroniksystem • Elek-
troniska komponenter • Fordonssystem 
• Informationsteori • Kommunikationssystem 
• Reglerteknik

institUtionen för tema

Antal anställda: 162. Intäkter: 109 mkr.
Teman: Barn • Genus • Teknik och social för-
ändring • Vatten i natur och samhälle
Ämnesområden: Geografi • Miljövetenskap 
• Tematisk naturvetenskap

Linköping: Campus US

institUtionen för klinisk och 

experimentell medicin (ike)

Antal anställda: 374. Intäkter: 261 mkr.
Ämnesområden: Allergicentrum • Barn- och 
ungdomspsykiatri • Cellbiologi • Dermatologi 
• Experimentell patologi • Gastroenterologi 
och hepatologi • Genus och medicin • Geri-
atrik • Infektionsmedicin • Kirurgi • Klinisk im-
munologi • Klinisk kemi • Klinisk mikrobiologi 
• Klinisk neurofysiologi • Käkkirurgi • Logope-
di • Medicinsk mikrobiologi • Molekylär och 
immunologisk patologi • Molekylär virologi 
• Neurokirurgi • Neurologi • Obstetrik och gy-
nekologi • Oftalmologi • Onkologi • Ortopedi 
och idrottsmedicin • Oto-rhino-laryngologi 

• Pediatrik • Psykiatri • Rehabiliteringsmedicin 
• Reumatologi • Rättsgenetik • Rättsmedicin 
• Teknisk audiologi • Transfusionsmedicin 
• Yrkes- och miljömedicin 

institUtionen för medicin och hälsa 

(imh) 

Antal anställda: 303. Intäkter: 185 mkr.
Tema: Hälsa och samhälle
Ämnesområden: Allmänmedicin • Anestesiologi 
• Arbetslivsinriktad rehabilitering • Farmakologi 
• Fysiologi • Internmedicin • Kardiologi • Klinisk 
farmakologi • Klinisk fysiologi • Medicinsk ra-
diofysik • Medicinsk radiologi • Njurmedicin 
• Omvårdnad • Sjukgymnastik • Socialmedi-
cin och folkhälsovetenskap • Thoraxkirurgi 
• Utvärdering av medicinsk teknologi

institUtionen för medicinsk teknik 

(imt)

Antal anställda: 49. Intäkter: 28 mkr.
Ämnesområden: Biomedicinsk instrument-
teknik • Fysiologisk mätteknik • Medicinsk 
informatik

Norrköping: 
Campus Norrköping

institUtionen för samhälls- och 

välfärdsstUdier (isv)

Antal anställda: 211. Intäkter: 145 mkr.
Teman: Etnicitet • Äldre och åldrande
Ämnesområden: Arbetsterapi • Egenvård och 
lärande • Etik och existens • Human biomedi-
cin • Hälsa, vård och samhälle • Naturveten-
skapernas och teknikens didaktik • Människa-
teknik-samhälle • Palliativ vård • Pedagogiskt 
arbete • Samhälls- och kulturanalys • Social-
pedagogik

institUtionen för teknik och 

natUrvetenskap (itn)

Antal anställda: 161. Intäkter: 120 mkr.
Ämnesområden: Fysik och elektroteknik 
• Kommunikations- och transportsystem • Di-
gitala medier • Visuell informationsteknologi 
och applikationer

institUtionen för stUdier av 

samhällsUtveckling och kUltUr (isak)

Institutionen har verksamhet både i Linköping 
och Norrköping. För mer information se ovan 
Campus Valla.

Institutioner och ämnesområden



www.liu.se
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