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Under 2006 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 utreddes förutsättningarna för en ny institu-
tionsorganisation med syfte att ytterligare stimulera samverkan 
mellan ämnesområden. Efter en omfattande remissomgång 
fattade universitetsstyrelsen beslut om den nya organisationen, 
som innebär att vissa institutioner slås ihop och att antalet 
minskar från 22 till 17 (se omslagets sida 3).  Den nya organi-
sationen träder i kraft 1 januari 2007. 

om denna årsredovisning

För att aktivt möta de förändringar som informationsteknologi 
medför inom vetenskaplig kommunikation och grundutbild-
ning antogs en strategi för informationsförsörjning 2005. 
I den lyfts universitetsbibliotekets roll fram ytterligare vad 
gäller utveckling av tjänster och informationskompetens hos 
studenter, lärare, forskare och andra anställda. Arbetet med att 
praktiskt genomföra strategin pågick under hela 2006.

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

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

• universitetets kvalitetsarbete
• universitetets internationaliseringsarbete.

Därutöver ges en kortfattad beskrivning av hur universitetet 
samverkar med det omgivande samhället samt mål och strate-
gier för universitetets personalförsörjning. Årsredovisningen 
avslutas med sedvanlig finansiell redovisning.

Detta innebär att endast en del av den omfattande verksam-
het som har bedrivits under år 2006 vid Linköpings universitet 
kommer 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 2006 finns tillgänglig i slutet av mars 2007.

• Aktuella data från årsredovisningen 2006 finns i fickfoldern 
Linköpings universitet i korthet som även finns i engelskspråkig version 
Facts & Figures (utg april 2007).
Trycksakerna kan beställas på http://www.liu.se/om-liu/info/bestall-info

Kompletterande informationsmaterial



44

 

förord

år 2006 var på många sätt ett starkt verksamhetsår för Linkö-
pings universitet. Vi var fortsatt framgångsrika när det gäller att 
attrahera anslag för starka forskningsmiljöer och vår satsning 
på karriärtjänster för unga lovande forskare lockade ett mycket 
stort antal sökande, många i internationell toppklass. Vi fick 
återigen belägg för att våra studenter har en mycket stark 
position på arbetsmarknaden, den nya utbildning i Grafisk 
design och kommunikation som lanserades under året fick ett 
mycket stort antal sökande från hela landet, läkarutbildningen 
kom ut som solklar etta i Läkarförbundets utvärdering och 
våra internationella utbildningar lockar allt fler. Och vi har 
sjösatt en ny Bolognaanpassad grundutbildning. 

Under året har vi också genomfört en omfattande förny-
else av institutionsorganisationen. En process som jag själv 
uppskattar för den konstruktiva dialog vi hade på alla nivåer 
och som ledde till att vi kunde gå till beslut i stor enighet. 
En process som vi slutför under 2007 genom beslut om ny 
institutionsindelning för de institutioner som har merparten 
av sin verksamhet inom Hälsouniversitetet. 

Bokslutet visar på ett rekordstort överskott om 90 miljoner 
kronor.

Så långt är allt gott och väl.
Men 2006 var också ett år då rekryteringen av studenter 

vek och antalet studenter minskade. Och det var det första 

året då grundutbildningen inte kom i närheten av takbelop-
pet. Vi underpresterade med drygt 60 miljoner. Det är i själva 
verket detta som gör att vårt överskott blir så stort eftersom vi 
nu tvingas realisera drygt 60 miljoner av sparade överpres-
tationer från tidigare år. Det ger oss andrum men är inte en 
långsiktig lösning.

Samtidigt är osäkerheten ovanligt stor. Vi har växande 
ungdomskullar men också en mycket het arbetsmarknad och 
en ny utbildningsstruktur som vi inte vet hur studenterna 
kommer att reagera på. 

Det som är helt klart är att vi skulle vara betjänta av ett 
finansieringssystem som bättre buffrar snabba konjunktur-
svängningar.

På forskningssidan känner vi alltmer av de låga fakul-
tetsanslagen. I ett läge när allt fler externa finansiärer kräver 
motfinansiering innebär det att vår egen handlingsfrihet krym-
per. Jag ser därför fram emot att regeringen gör allvar av sina 
intentioner och delvis konkurrensutsätter fakultetsanslagen. 
Skapar man också en koppling till grundutbildningen är detta 
inte bara bra för LiU, det är bra för den svenska högskolan.

Det är min övertygelse att de närmaste åren kommer att 
kräva betydande strategiska satsningar och förnyelsearbete. 
Det starka bokslutet gör att flertalet institutioner står relativt 
väl rustade för detta. Det är en möjlighet vi ska ta vara på. 

Mille Millnert

Rektor
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1. Grundutbildning

Inledning

År 2006 kommer säkert att gå till historien som ett av de mest 
händelserika åren inom den grundläggande högskoleutbild-
ningen. Den främsta orsaken till detta är de mångfasetterade 
förändringar som gjorts inom högskoleutbildningen för att 
anpassa den till den nya utbildnings- och examensstruktur 
(allmänt kallad Bologna) som fr.o.m. höstterminen 2007 
kommer att gälla i Sverige och som innebär en anpassning 
till den utbildningsstruktur som används i övriga Europa. I 
korthet innebär den att den grundläggande högskoleutbild-
ningen indelas i en grundnivå och en avancerad nivå. För 
vissa utbildningar (särskilt inom Filosofiska fakulteten) får 
detta som konsekvens att flera utbildningar måste delas upp 
i en del på grundnivå och en del på avancerad nivå där den 
studerande i konkurrens måste söka utbildningen på den 
avancerade nivån. Yrkesexamina (och därmed motsvarande 
utbildningar) har av statsmakterna »placerats« på grundnivå 
eller avancerad nivå.

Universitetets lärare och berörda administratörer har under 
2006 lagt ned ett ofantligt arbete på att anpassa universitetets 
utbildningsutbud till den nya strukturen. Ett stort antal mas-
ter- och magisterutbildningar på den s.k. avancerade nivån 
har exempelvis utvecklats inför starten höstterminen 2007 
samtidigt som universitetets yrkesutbildningar förändrats i 
analogi med de nya förutsättningarna. De flesta kursplaner 
har skrivits om. Den kanske största förändringen därvid-
lag är att det är den studerandes läranderesultat som skall 
lyftas fram (och inte längre målet med själva kursen). De 
behörighets- och urvalsregler som kommer att användas till 
universitetets utbildningar har anpassats till högskoleförord-
ningens förändringar och de nya förutsättningar som gäller 
genom att utbildningsutbudet delas upp i en grundnivå och 
en avancerad nivå. 

År 2006 var också speciellt i den meningen att antalet 
sökande till högskolan minskade kraftigt. Genomsnittligt 
i landet uppgick minskningen i den centrala antagningen 
(utbildningsprogram) av antalet förstahandssökande till ca 
8 procent. För Linköpings universitet var minskningen ca 
3 procent. Att minskningen blev så kraftig kom som en över-
raskning för de flesta eftersom de aktuella ungdomskullarna 
ökar i storlek. Arbetsmarknaden, stora studieskulder men också 
en avvaktan inför den nya utbildningsstrukturen är exempel på 
tänkbara förklaringar men bilden är inte tydlig. Särskilt stor blev 
minskningen till flera av utbildningarna inom naturvetenskap 
och teknik. Här finns ett strukturellt problem då antalet elever 

på gymnasieskolans naturvetenskapliga och tekniska program 
långt ifrån når de nivåer som är nödvändiga för att möjliggöra 
en god rekrytering till de naturvetenskapligt/tekniskt inriktade 
utbildningarna inom  högskolan. 

Det minskade intresset för högre utbildning i kombination 
med för få gymnasieelever inom naturvetenskap och teknik har 
inneburit att expansionen av grundutbildningen vid Linköpings 
universitet har brutits. Under perioden 1997–2004 ökade 
antalet helårsstudenter vid universitetet från ca 13 000 till ca  
18 400 för att under 2005 minska till ca 18 200. Denna 
minskning har fortsatt under 2006 då grundutbildningen 
omfattade ca 17 400 helårsstudenter. Omräknat till antal 
registrerade studenter motsvarar antalet helårsstudenter  
25 954  individer (2005: 26 658). Större ungdomskullar, en ny 
utbildningsstruktur inom vilken många utbildningar förlängs 
samt en förhoppning om att många utländska studenter väl-
jer att studera i Sverige (den internationella rörligheten är ju 
en av poängerna med Bologna) ger dock fog för en framtida 
optimism. 

Även om grundutbildningen vid Linköpings universitet 
minskat under 2006 är den omfattande. Om de s.k. takbelop-
pen jämförs ligger den resursmässigt i samma storleksordning 
som grundutbildningen vid Uppsala universitet. 

 Universitetet har under 2006 fortsatt sitt arbete med att vara 
ett campus- och programuniversitet. Av universitetets grund-
utbildning utgörs 80 % av utbildningsprogram och 20 % av 
fristående kurser. Mot denna bakgrund är det inte förvånande 
att studenterna är relativt unga (57 % 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.

  Ett kvitto på att grundutbildningen vid Linköpings uni-
versitet håller hög kvalitet är att studenter från universitetet 
fortsätter att vara attraktiva på arbetsmarknaden. Högskole-
verkets studie (som publicerades under 2006) av etableringen 
på arbetsmarknaden 1–1,5 år efter examen hos dem som 
examinerades 2002/03 placerar Linköpings  universitet i topp 
bland de stora universiteten. 

   I det följande avsnittet ges en redovisning av sådana upp-
gifter som universitetet i regleringsbrevet för 2006 avseende 
anslag till universitet och högskolor ska redovisa till regeringen. 
Detta avsnitt är alltså inte en fullständig redovisning av grund-
utbildningen vid Linköpings universitet utan begränsas till de 
av regeringen begärda uppgifterna. Vissa av dessa uppgifter 
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redovisas uppdelade i universitetets verksamhetsområden: Fi-
losofiska fakulteten, Utbildningsvetenskap, Hälsouniversitetet 
och Tekniska högskolan.

1. Utbildningsutbudet 

Förändringar i förhållande till 2005
Uppdrag: Strategiska förändringar i utbildningsutbudet i förhållande 

till föregående år skall redovisas.

FILosoFIska FakULteteN. Grundutbildningen inom Filosofiska 
fakulteten spänner över ett brett fält – humaniora, kulturve-
tenskap, samhällsvetenskap, beteendevetenskap, ekonomiska 
ämnen, datavetenskap och affärsjuridik. Utbildningarna kän-
netecknas av att vara gränsöverskridande. De flesta av dem 
har direkta kopplingar till starka forskningsmiljöer, vilket ger 
vinster åt både grundutbildningen och forskningsmiljöerna. 

Under året gjordes antagning till 16 kandidat/magis-
terprogram (120–200 poäng) samt 12 påbyggnadsprogram 
(40–80 poäng), vilka ges på engelska och leder fram till en 
magisterexamen. Två av påbyggnadsprogrammen är Erasmus 
Mundusprogram varav ett hade sin första antagning 2006 
(se s. 35). Ett av fakultetens program, programmet för slöjd, 
hantverk och formgivning, antog sina första studenter 2005 
och är för närvarande tvåårigt. Programmet har fått en mera 
internationell inriktning än som ursprungligen planerades och 
under 2006 gjordes förberedelser för att programmet  fr.o.m. 
hösten 2007 blir treårigt. Under 2006 utvecklades ett nytt 
kandidatprogram med inriktning mot turism med antagning 
hösten 2007. Socionomprogrammet vid LiU startade 2003 
med tre inriktningar, dels i Linköping, dels i Norrköping, med 
Filosofiska fakulteten och Hälsouniversitetet som huvudmän. 
Fr.o.m. januari 2006 tog Filosofiska fakulteten över ansvaret 
för hela utbildningen. Programmet arbetades om under våren 
2006 och det nya socionomprogrammet kommer enbart att 
ges i Norrköping. Ingen antagning gjordes till programmet 
Användarinriktad systemutveckling under 2006 på grund av 
låga söksiffror. En omarbetning av programmet påbörjades 
under 2006.

Fakulteten har ett stort utbud av fristående kurser. Cirka 
41 % av grundutbildningen utgörs av denna verksamhet. 
Även om många av de fristående kurserna är s.k. fort- och 
vidareutbildningskurser som ges på deltid och på sen efter-
middag/kväll, domineras utbudet av heltidskurser inom ett 
40-tal huvudämnen (A- till D-nivå). 

Se vidare under 8. En ny utbildnings- och examensstruk-
tur.

UtBILdNINgsVeteNskap. Lärarutbildningen är LiUs största och 
äldsta grundutbildning. LiU utbildar lärare för förskola, försko-
leklass, grundskola, gymnasieskola samt för folkbildande verk-
samhet. Universitetet har rikets enda folkhögskollärarprogram. 
Sedan 2004 har LiU också examensrätt i specialpedagogik. 
Tillsammans med Malmö högskola och Umeå universitet 
har LiU utrett frågan angående förkortad utbildningstid för 
sjuksköterske- och lärarutbildningarna. Syftet var bl.a. att 

utveckla instrument för validering och tillgodoräknande av 
kunskaper och yrkeserfarenheter för exempelvis barnskötare 
och andra personer med kompetens som är värdefull i försko-
lan. Resultatet redovisades i juni 2006, och därefter beslutade 
områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap att införa en för-
kortad lärarutbildning för barnskötare på halvfart, 140 p, för 
verksamhet i förskola och förskoleklass, med start 2007. 

HäLsoUNIVersItetet. I Linköping bedriver HU arbetsterapeut-, 
barnmorske-, logoped-, läkar-, sjukgymnast- och sjuksköterske-
utbildning, samt kandidat- och magisterutbildning i medicinsk 
biologi och magisterutbildning i folkhälsovetenskap. I Norrkö-
ping och Nyköping finns sjuksköterskeutbildning. Både i Linkö-
ping och Norrköping ges specialistsjuksköterskeutbildning med 
vissa inriktningar. Arbetsterapeututbildningen kommer under 
2007 att flytta till Norrköping. HUs receptarieutbildning och 
kandidatutbildning i folkhälsovetenskap är under avveckling 
sedan 2004 till följd av resursbrist. Den forskarförberedande 
biomedicinska utbildningen (kallad Biomedicinska Forskar-
skolan), som startade 1997 med finansiering via Stiftelsen för 
Strategisk Forskning (SSF), är nu en grundutbildning inom 
ramen för HUs ordinarie utbildningsutbud, och kommer att 
genomföras samordnad med en tvåårig masterutbildning i 
medicinsk biologi fr.o.m. 2007.

tekNIska HÖgskoLaN erbjöd under 2006 civilingenjörs- och 
högskoleingenjörsprogram, matematisk-naturvetenskapliga 
och datavetenskapliga utbildningar, yrkeshögskoleutbild-
ningar samt utbildningar som leder till kandidatexamen. De 
sistnämnda inkluderar design- och hantverksutbildningar, en 
utbildning i musikproduktion samt ett nytt program i grafisk 
design och kommunikation. Utbildningarna finns inom 
många nya områden och kännetecknas av hög kvalitet med 
profilområden som är kopplade till starka forskningsmiljöer. 
Hela utbudet har under året omarbetats i enlighet med den 
nya förordning som ska tillämpas från 1 juli 2007 (se nedan 
under En ny utbildnings- och examensstruktur). De tvååriga 
yrkeshögskoleutbildningarna kommer enligt den nya förord-
ningen att försvinna men Tekniska högskolan kommer även 
fortsatt att erbjuda denna typ av utbildningar och då ersätta 
yrkeshögskoleexamen med en generell högskoleexamen. Ut-
budet av kandidatutbildningar har utvecklats under året och 
inför hösten 2007 kommer två nya utbildningar, Samhällets 
logistik och Innovativ programmering att erbjudas. 

Tekniska högskolan ger också fristående kurser och påbygg-
nadsprogram (magisterprogram). De senare ökar i antal, de 
ges på engelska och är riktade såväl till utländska som svenska 
studenter. Under 2006 har ett intensivt arbete med nya tvååriga 
påbyggnadsprogram, masterprogram, pågått. Tekniska högsko-
lan kommer inför hösten 2007 att kunna erbjuda sammanlagt 
21 masterprogram,  varav 15 kommer att ges på engelska. Den 
stora oron för framtiden för teknisk och naturvetenskaplig 
utbildning har förstärkts ytterligare i samband med höstens 
antagning och Tekniska högskolan har på samma gång som 
nya programinitiativ tas också varit tvungen att planera för ned-
läggning av några program inför 2007. Det är ytterst väsentligt 
att kraftfulla insatser görs för att råda bot på den diskrepans 
som finns mellan elever med behörighet att bedriva studier 
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TAB 1.1 GRUNDUTBILDNING VID LINKÖPINGS UNIVERSITET 2006

Filosofiska fakulteten
UTBILDNINGSPROGRAM

Affärsjuridik med allmän inriktning, 160 p
Affärsjuridik med Europainriktning, 180 p
Aspirantutbildning inriktn. övriga akademiker, 40 p 
Ekonomutbildning, 160 p
Internationell ekonomutbildning, 180 p
Kognitionsvetenskap, 160 p
Kultur, samhälle, mediegestaltning, 160 p
Kulturvetenskap, 160 p
Miljövetenskap, 120 p
Personal- och arbetsvetenskap, 160 p
Politices magisterutbildning, 160 p
Psykologutbildning, 200 p
Religionsvetenskap, 140/160 p

Samhälls- och kulturanalys, 160 p
Slöjd, hantverk och formgivning 
 -textil-/trä- och metallslöjd, 80 p
Socionomprogrammet, 140/160 p
Statistik och dataanalys, 160 p
Systemvetenskap, 160 p

Magisterutbildning med engelska 
som undervisningsspråk:

Applied Ethics, 40 p
Applied Ethics, Erasmus Mundus, 40 p
Business Administration – Strategy and Culture, 40 p
Child Studies, 40 p
Environmental Science, 80 p

Geoinformatics, 60 p
Health and Society, 80 p
International and European Relations, 60 p
Language and Culture, 40 p
Scandinavian History, 40 p
Science, Technology and Society, 50 p
Water Resources and Livelihood Security 
 - comparative analysis, 60 p

FRISTÅENDE KURSER: ca 260 

Totalt antal HST: 6 206
Totalt antal HPR: 4 980
Kostnad: 281 mkr (exkl. uppdragsutbildning)

utbildningsvetenskap
UTBILDNINGSPROGRAM

Aspirantutbildning inriktad mot lärare, 40 p
Folkhögskollärarprogrammet, 40 p
Lärarprogrammet i Norrköping, 140–220 p
Lärarprogrammet i Linköping, 120–220 p
Lärarprogrammet sen ingång, 40–80 p
Collegeutbildning, 20 p

Magisterutbildning:
Miljö och utomhuspedagogik, 40 p
Pedagogiskt arbete, 20/40 p
Specialpedagogik, 40 p

Magisterutb m engelska som undervisningsspråk:
Adult Learning and Global Change, 40 p
Outdoor Environment Ed. and Outdoor Life, 40 p

FRISTÅENDE KURSER: ca 90

Totalt antal HST: 2 731
Totalt antal HPR: 2 529
Kostnad: 203 mkr (exkl. uppdragsutbildning)

Hälsouniversitetet
UTBILDNINGSPROGRAM

Arbetsterapeututbildning, 120 p
Aspirantutbildning, inriktad mot läkare, 40 p
Barnmorskeutbildning, 60 p
Folkhälsovetenskaplig grundutbildning, 120 p
Logopedutbildning, 160 p
Läkarutbildning, 220 p
Medicinsk biologiutbildning, 160 p

Receptarieutbildning, 120 p
Sjukgymnastutbildning, 120 p
Sjuksköterskeutbildning, 120 p
Specialistsjuksköterskeutbildning, 40 p

Magisterutbildning:
Folkhälsovetenskaplig magisterutbildning, 40 p
Forskningsförberedande biomedicinsk utb, 40 p

Magisterutb m engelska som undervisningsspråk:
Master’s Programme in Biomedicine, 40 p

FRISTÅENDE KURSER: ca 70

Totalt antal HST: 2 383
Totalt antal HPR: 2 159
Kostnad: 293 mkr (exkl. uppdragsutbildning)

tekniska högskolan
UTBILDNINGSPROGRAM
Civilingenjörsutbildning:

Datateknik, 180 p
Elektronikdesign, 180 p
Industriell ekonomi, 180 p
Industriell ekonomi, internationell, 180 p
Informationsteknologi, 180 p
Kemisk biologi, 180/200 p
Kommunikations- och transportsystem, 180 p
Maskinteknik, 180 p
Medieteknik, 180 p
Teknisk biologi, 180 p
Teknisk fysik och elektroteknik, 180 p
Teknisk fysik och elektroteknik, internationell, 180 p
Öppen ingång, 180 p

Magisterutbildning:
Forensisk vetenskap, 40p

Magisterutb m engelska som undervisningsspråk:
Advanced Computer Graphics, 80 p
Applied Biology, 80 p
Communication and Interactivity, 60 p
Computer Science, 80 p 

Design and Technology of Advanced Vehicle  
Systems, 80 p
Intelligent Transport Systems, 80 p
Manufacturing Management, 60 p
Material Physics and Nanotechnology, 60 p
Molecular Electronics and System Design, 80 p
Soc-ware Integrated Systems for

Communication and Media, 60 p

Högskoleingenjörsutbildning:
Byggnadsteknik, 120 p
Datateknik, 120 p
Data- och elektroteknik, 120 p
Elektroteknik, 120 p
Industriella el- och IT-system, 120 p
Kemiteknik, 120 p
Kemi- och bioteknik, 120p
Maskinteknik, 120 p
Medie- och kommunikationsteknik, 120 p
Teknisk logistik, 120 p
Öppen ingång

Yrkeshögskoleutbildning:
Driftteknik, 80 p

Grafisk design och kommunikation, 120 p
Industriell elteknik och elektronik, 80 p
Musikproducentutbildning 80/120 p

Carl Malmsten design- och hantverksutbildning:
Möbeldesign, 120 p
Möbelkonservering, 120 p
Möbelsnickeri, 120 p
Möbeltapetsering, 120 p

Matematisk/naturvetenskaplig utbildning:
Biologi, 160 p
Biologi/kemi med matematik, 160 p
Datavetenskap, 160 p
Fysik/Biologisk fysik, 160 p
Kemi, 160 p
Kemisk biologi, 160/200 p
Matematik, 160 p

FRISTÅENDE KURSER: ca 140

Totalt antal HST: 6 102
Totalt antal HPR: 5 283
Kostnad: 537 mkr (exkl. uppdragsutbildning)
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inom teknik och naturvetenskap och det antal platser, som ur 
ett samhällsperspektiv är önskvärda, och som idag erbjuds. För 
att på ett optimalt sätt kunna möta studenters önskemål och 
ständigt utveckla utbildningsutbudet har Tekniska högskolan 
under året slutfört ett arbete som kommer att leda till en ny 
organisation av ansvaret för utbildningsprogrammen. Den 
matrisorganisation med nämnder som ansvarar för ett eller 
flera program kvarstår, men ansvarsområdena kommer att 
förändras. De nya programnämnderna kommer att ansvara 
för programutbudet, på alla nivåer, inom ett visst område. 
Indelningen kommer på detta sätt att göras i fem områden: 
data- och medieteknik; elektroteknik, fysik och matematik; 
industriell ekonomi och logistik; kemi, biologi och bioteknik 
samt maskinteknik och design.

Avvägning program och kurser
Uppdrag: Avvägningen mellan kurser och program skall redovisas.

Av universitetets utbildningsutbud utgör, om antalet helårsstu-
denter betraktas, utbildningsprogrammen 80 % och fristående 
kurser 20 %. Därmed har andelen utbildningsprogram sedan 
mitten av nittiotalet ökat med 9 procentenheter. Se figur 1.1.

Av tabell 1.2  framgår andelen utbildningsprogram och ande-

len fristående kurser inom universitetets verksamhetsområden. 
Andelen utbildningsprogram inom Hälsouniversitetet, Utbild-
ningsvetenskap och Tekniska högskolan är ca 90 %. Inom 
Filosofiska fakulteten ökar andelen utbildningsprogram till    
59 % medan andelen fristående kurser minskar till 41 %. 

Figur 1.1: Fördelning program-kurser –utveckling 1997–2006.                        
(Antal helårsstudenter)

TAB 1.2  ANTAL HELÅRSSTUDENTER OCH ANDEL UTBILDNINGSPROGRAM OCH FRISTÅENDE KURSER INOM UNIVERSITETETS VERKSAMHETSOMRÅDEN
2004 2005 2006

Program % Frist. Kurs. % HST Program % Frist. kurs. % HST Program % Frist. kurs. % HST

Filosofiska fakulteten 53 47 6 243 54 46 6 192 59 41 6 206
Utbildningsvetenskap 90 10 2 793 92 8 2 790 94   6 2 731
Hälsouniversitetet 94 6 2 491 96   4 2 541 94   6 2 383
Tekniska högskolan 90 10 6 894 88 12 6 683 89 11 6 102
LIU totalt 78 22 18 421 78 22 18 206 80 20 17 422

Inklusive aspirantutbildning med start ht 2005, finansierad i särskild ordning

TAB 1.3 PRESTATIONER OCH INTÄKTER INOM RAMEN FÖR UNIVERSITETETS TAKBELOPP 2006

 
Utbildningsområde

Antal 
HST

Antal 
HPR

Ersättning
(tkr)

Andel av 
ersättning (%)

Prestationskvot
HPR/HST (%)

Humaniora 1 452 1 083 44 785 4 75
Teologi 159 136 5 206 0 86
Juridik 615 491 19 524 2 80
Samhällsvetenskap 4 054 3 376 131 185 12 83
Naturvetenskap 2 787 2 495 221 383 20 90
Teknik 4 118 3 514 320 396 29 85
Farmaci 40 52 3 812 0 129
Vård 1 281 1 181 113 486 10 92
Medicin 1 204 1 077 138 342 12 89
Undervisning 1 286 1 170 85 636 8 91
Övrigt 356 303 22 415 2 85
Design 50 50 10 564 1 100
Summa ersättning för HST och HPR 2006 17 402 14 928 1 116 735 100 86

Ersättning för helårsprestationer från december 2005 882
Summa ersättning för prestationer 1 117 617

Takbelopp 2006 1 184 389

Sparade helårsprestationer
Värde av sparade helårsprestationer (överproduktion) från 2006 -66 772
Värde av sparade helårsprestationer som förts över från 2005 till 2006 111 490
Summa 44 718

Värde av sparade helårsprestationer som får överföras till 2007 44 718

�
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Figur 1.1 Fördelning program-kurser utveckling 
(helårsstudenter) 1997-2006.
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2. 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 
2006 uppgår till 7 595. 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 ordina-
rie utbildningsuppdrag under 2006 uppgick till 17 402, vilket 
är nästan 800 färre än under 2005 (18 187 helårsstudenter) och 
1 000 färre än under toppåret 2004 (18 421 helårsstudenter). 
Minskningen berör i första hand utbildningsområdena teknik 
(–343 helårsstudenter), naturvetenskap (–274 helårsstudenter) 
och humaniora (–161 helårsstudenter). 

Trots minskningen är teknik fortfarande det största ut-
bildningsområdet (4 118 helårsstudenter) följt av samhällsve-
tenskap (4 054 helårsstudenter) och naturvetenskap (2 787 
helårsstudenter). 

Av detta framgår att LiU under 2006 inte når målet för 

antalet helårsstudenter inom områdena naturvetenskap och 
teknik (mål 2006: 7 595 helårsstudenter; utfall 2006: 6 905 
helårsstudenter). 

Antalet helårsprestationer under 2006 uppgick till 14 
928 vilket är 442 prestationer färre än under 2005 (15 370 
helårsprestationer). Helårsprestationerna minskar således 
inte i samma omfattning som antalet helårsstudenter. 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). Detta förklarar varför den s.k. prestationskvoten 
(antalet helårsprestationer/antalet helårsstudenter) i jämförelse 
med tidigare år ökar (2006: 86 %, 2005: 85 %, 2004: 82 %). 
Av tabell 1.3 framgår prestationskvoterna inom respektive 
utbildningsområde. 

 Kvinnor har i genomsnitt bättre studieresultat (prestations-
kvot 89 %) än män (prestationskvot 83 %). Äldre studerande 
(studerande äldre än 34 år (89 %) och studerande i intervallet 
25–34 år (93 %)) har en högre prestationskvot än gruppen 
som är yngre än 25 år (prestationskvot 81 %). Beroende på 
utbildningsval varierar dock dessa värden.

De intäkter som antalet helårsstudenter och helårspresta-

TAB 1.4 EXAMINA VID LIU 2001–2006

 
2001

 
2002

 
2003

 
2004

Summa
2001–2004

Examensmål
2001–2004

 
2005

 
2006

Summa 
2005–2006

Examensmål
2005–2008

Yrkesexamina med examensmål
Civilingenjörsexamen 467 616 664 699 2 446 2 340 757 693 1450 2 810 
Sjuksköterskeexamen1 144 164 173 202 683 715 245 241 486 890 
Lärarexamen med inriktning mot tidigare år 2 200 192 229 218 839 750 238 279 517 800 

varav med inr mot förskola/förskoleklass 85 36 121 78 50 128 250 
Lärarexamen med inriktning mot senare år 2 187 271 273 276 1 007 905 303 249 552 905 

varav med inr mot yrkeslärare 6 17 23

Övriga yrkesexamina 120 poäng eller mer
Psykologexamen 19 28 31 33 111 28 38 66 
Teologie kandidatexamen 8 6 8 7 29 14 6 20 
Högskoleingenjörsexamen3 109 157 190 161 617 161 148 309 
Arbetsterapeutexamen1 45 45 37 42 169 46 48 94 
Biomedicinsk analytikerexamen1 2 2 
Läkarexamen 71 83 73 75 302 81 92 173 
Receptarieexamen 25 25 22 39 61 
Sjukgymnastexamen 1 45 46 36 43 170 42 61 103 
Social omsorgsexamen 1 47 49 36 46 178 52 20 72 

Summa yrkesexamina 120 poäng eller mer 1 344 1 657 1 750 1 827 6 578 1 989 1 914 3 903 

Generella examina 120 poäng eller mer
Magisterexamen3 519 698 793 937 2 947 1 780 951 860 1 811 
Kandidatexamen3 226 330 505 434 1 495 321 265 586 
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 2 397 

Totalt antal examina 120 poäng eller mer 2 096 2 685 3 048 3 198 11 027 3 261 3 039 6 300 
Yrkesexamina mindre än 120 poäng 120 106 115 141 482 160 130 290 
Generella examina mindre än 120 poäng 3 18 18 22 25 83 26 23 49 
Summa examina mindre än 120 poäng 138 124 137 166 565 186 153 339
Totalt antal examina vid LIU 2 234 2 809 3 185 3 364 11 592 3 447 3 192 6 639 

1.  Ingick t.o.m. 2001 i universitetets uppdrag från Landstinget i Östergötland

2.  Antal lärarexamina med inriktning mot matematik, teknik eller naturvetenskap: 2006:118; 2005:154, 2004:109, 2003:108

3.  Examen med teknisk inriktning: Magisterexamen 2006:99, 2005:131, 2004:82, 2003:80, Högskoleingenjörsexamen 2006:148, 2005:161, 2004:161, 2003:190, 
Kandidatexamen 2006:31, 2005:61, 2004:85, 2003:40, Högskoleexamina 2006:4, 2005:6, 2004:2, 2003:1, Sammanlagt 2006:282, 2005:359, 2004:330, 2003:311
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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 anger det maximala belopp 
som universitetet fick »föra över« till 2006. En del av denna 
buffert behöver universitetet nu utnyttja för att nå 2006 års 
takbelopp. Detta beror på att universitetets utbildningsvolym 
under 2006 (inklusive ersättning för de helårsprestationer från 
december 2005 som universitetet inte tidigare fått ersättning 
för) uppgår till 1 117 617 tkr, dvs 66 772 tkr under 2006 års 
takbelopp. Således innebär detta att universitetet behöver 
utnyttja 66 772 tkr av bufferten (111 490 tkr) för att nå 2006 
års takbelopp. I sin tur innebär detta att universitetet som en 
buffert kan överföra 44 718 tkr till 2007 i form av sparade 
helårsstudenter och helårsprestationer. 

3. Examina

Uppdrag: För perioden 2005–2008 gäller följande examensmål: 
Civilingenjörsexamen 2 810, sjuksköterskeexamen 890, lärarexa-
men med inriktning mot tidigare år 800, varav 250 med inriktning 
mot förskola/förskoleklass samt lärarexamen med inriktning mot 
senare år 905. Minst en tredjedel av antalet lärarexamina skall 
ha en inriktning mot matematik, naturvetenskap eller teknik. För 
lärarexamen med inriktning mot senare år skall särskilt behovet 
av yrkeslärare beaktas. Åtgärder som vidtagits för att säkerställa 
att ett tillräckligt antal lärarstudenter väljer inriktning mot arbete i 
förskola och förskoleklass skall redovisas.

Av tabell 1.4 framgår antalet utfärdade examina. I tabellen 
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 i antal, från 2 234 examina under 
2001 till 3 447 utfärdade examina år 2005. Under 2006 av-
bröts denna uppåtgående trend genom att antalet utfärdade 
examina i förhållande till 2005 minskade med 255 till 3 192. 
I förhållande till 2001 innebär detta ändå en ökning med 
över 40 %. Jämfört med 2005 visar antalet lärarexamina 

med inriktning mot tidigare år den största ökningen medan 
antalet civilingenjörsexamina, lärarexamina med inriktning 
mot senare år samt antalet generella examina uppvisar den 
största minskningen.

 Beträffande de utbildningar som har examensmål kan 
konstateras att 2006 är det andra året i den fyraårsperiod 
(2005–2008) som examensmålen avser. Det kan konstateras 
att universitetet under dessa två år uppnått mer än hälften av 
examensmålen för sjuksköterskeexamen och lärarexamen, 
både med inriktning mot tidigare och senare år. Detta ty-
der på att dessa examensmål kommer att nås för perioden 
2005–2008. Antalet utfärdade civilingenjörsexamina under 
2005 och 2006 når något över hälften av examensmålet för 
perioden 2005-2008. Detta tillsammans med en viss minsk-
ning i antagningen till civilingenjörsprogrammen tyder på att 
det kan bli svårt att nå detta examensmål. Antalet examina 
på inriktningen mot förskola/förskoleklass, ett delmål inom 
ramen för lärarexamen med inriktning mot tidigare år, som 
utfärdats under 2005 och 2006 uppgår till drygt hälften av 
examensmålet trots att antalet examina minskat 2006 i förhål-
lande till 2005. Under 2006 beslutade områdesstyrelsen för 
utbildningsvetenskap att införa en förkortad lärarutbildning 
för barnskötare på halvfart, 140 p, för verksamhet i förskola 
och förskoleklass, med start 2007. 

Av not 2 till tabell 1.4 framgår antalet lärarexamina med 
inriktning mot matematik, teknik eller naturvetenskap. Under 
2005 och 2006 utfärdades 154 respektive 118 lärarexamina 
med denna inriktning,  d.v.s. sammantaget 272 examina, 
eller 25% av det totala antalet utfärdade lärarexamina under 
dessa två år (1 069 examina).  Detta skall jämföras med målet 
33 %. Universitetet kommer med stor sannolikhet inte att 
uppnå detta mål.

 Antalet lärarexamina med inriktning mot yrkeslärare har 
ökat från 6 examina år 2005 till 17 examina under 2006, vilken 
till en del kan förklaras av att utbildningen har omarbetats och 
informationen förbättrats. En anpassning av den vetenskaps-
teoretiska 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. Informationen 
på webben om möjligheten att utbilda sig till yrkeslärare vid 
LiU har förtydligats. Obehöriga lärare på skolor och yrkesverk-
samma inom respektive bransch har bjudits in till särskilda 
informationstillfällen. Den grupp som främst har nåtts är de 
som är verksamma som obehöriga lärare. 

4. Efterfrågan

Uppdrag: Efterfrågan på universitetets utbildningar skall redovisas.

Det totala antalet sökande till Linköpings universitet vid den 
nationella antagningen minskade med 8 % inför höstterminen 
2006. Minskningen för LiU var lika stor som minskningen 
genomsnittligt för riket. Eftersom ungdomskullarna är un-
der tillväxt kom detta som en överraskning. Det kan finnas 
flera orsaker till det minskade intresset för högskolestudier: 
svårigheter på arbetsmarknaden för vissa akademikergrup-

TAB 1.5 TILLSTRÖMNING AV STUDENTER

2004 2005 2006

Nybörjarplatser
Utbildningsprogram 4 764 4 757 4 713
Fristående kurser 10 541 11 780 11 895

Antal 1:a handssökande
Utbildningsprogram 11 555 11 392 13 037 2
Fristående kurser 1 39 516 37 953 29 825

1:a handssökande per nybörjarplats
Utbildningsprogram 2,43 2,39 2,77
Fristående kurser 1 3,75 3,22 2,51

1. För fristående kurser motsvarar siffrorna det totala antalet sökande
2. Uppdelningen i grundläggande program och magisterprogram medför att antalet sökande på 
program ökar 2006 i förhållande till tidigare. 
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per, stora studieskulder samt en viss avvaktan inför den nya 
utbildnings- och examensstrukturen.

Om antalet förstahandssökande till LiU vid den nationella 
antagningen inför ht 2006 betraktas är minskningen mindre 
(3 %), vilket bl.a. beror på att en ny utbildning i grafisk design 
och kommunikation lockat många förstahandssökande. 

Överlag är dock fortfarande efterfrågan i relation till utbudet 
av program mycket god inom vård och medicin, god inom 
humaniora och samhällsvetenskap (utbildningsprogram) 
medan det inom lärarutbildning och teknik/naturvetenskap 
finns en mer blandad bild. Intresset för de fristående kurserna 
minskar däremot, vilket framför allt berör humaniora och 
samhällsvetenskap. Inom samtliga områden gäller dock att 
man hävdar sig väl jämfört med motsvarande utbildningar 
vid andra universitet och högskolor.  Flera utbildningar rap-
porterar också en ökande rörlighet bland studenterna under 
antagningsprocessen, vilket gör det svårare att utifrån ansök-
ningssiffror prognostisera den verkliga efterfrågan. 

FILosoFIska FakULteteN. Efterfrågan på fakultetens fristående 
kurser minskade jämfört med 2005. Detta gäller även för 
programmen, dock inte fakultetens internationella masterpro-
gram (se under Internationalisering). Med ett par undantag var 
efterfrågan dock tillräckligt hög för att fylla budgeterade platser 
på utbildningsprogrammen. På  programmet för användarin-
riktad systemutveckling som är under omarbetning gjordes 
inget intag hösten 2006. På programmet för personal- och 
arbetsvetenskap och programmet för statistik och dataanalys  
ökade däremot antalet förstahandssökande.

UtBILdNINgsVeteNskap. Till lärarprogrammen antogs hösten 
2006 lika många studenter som året innan. Liksom tidigare 
var söktrycket störst på den del av lärarutbildningen som  
utbildar lärare för förskola och grundskolans tidigare år. Till 
inriktningar mot naturvetenskap och matematik var det fortsatt 
få sökande. Arbetet med att rekrytera fler studenter till dessa 
inriktningar måste därför fortsätta.

HäLsoUNIVersItetet. Hälsouniversitetets utbildningar är 
fortsatt mycket attraktiva och hade totalt 2 219 sökande till 
595 utbildningsplatser, d.v.s. i genomsnitt 3,7 sökande per 
utbildningsplats. Det innebär en ökning jämfört med 2005 
då antalet sökande i genomsnitt var 3,2 per utbildningsplats. 
Högst antal sökande per plats hade sjukgymnastutbildningen 
med 528 sökande till 60 platser.

tekNIska HÖgskoLaN  kunde vid höstens antagning konstatera 
en nedgång i söktryck och antal antagna. Till vissa utbildningar 
är dock efterfrågan fortsatt god eller mycket god. Glädjande är 
att ett stigande intresse för basårsutbildning håller i sig. Om 
inte kraftfulla 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 samhällsperspektiv är önskvärda och som idag erbjuds ser 
Tekniska högskolan med stor oro på framtiden för tekniska 
och naturvetenskapliga utbildningar.

5. Rekrytering

Åtgärder för att stimulera ungdomar 
att välja högre utbildning

Uppdrag: liu skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att stimulera 
ungdomar att välja högre utbildning. 

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 i hela landet vikande intresset för högre utbildning  
som noterades under året utlöste en intensiv intern diskussion 
och universitetet har väsentligt förstärkt sina insatser för att 
stimulera ungdomar att välja högre utbildning. 

Universitetet genomför varje år omfattande informations- 
och marknadsföringsinsatser för att attrahera till studier, så 
sprids t.ex. universitetets utbildningskatalog 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. Den 
webbaserade studieinformationen har för varje år blivit allt 
viktigare och under 2006 skedde en genomgripande förnyelse 
av utbildningsinformationen på webben. 

Varje år genomför universitetet ett omfattande besöks-
program 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. Universitetet deltar 
också varje år i ett antal utbildningsmässor, där högskolan 
presenterar sig 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.

Flertalet ungdomar som går vidare till högre studier väljer 
idag att göra ett eller två års uppehåll mellan gymnasium och 
högskola. Detta innebär nya utmaningar för informationsarbe-
tet. För att underlätta att under dessa mellanår hålla kontakten 
med ungdomar som uttryckt ett intresse för studier och för 
att skapa förutsättningar för en mer individualiserad dialog 
har universitetet skapat en »webbklubb« OnLiU. 

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

Filosofiska fakulteten har ett gott söktryck till flertalet 
utbildningsprogram. Förutom att erbjuda stöd till de rekry-
teringsfrämjande aktiviteter som pågår lokalt på utbildnings-
programmen, deltar fakulteten i de universitetsgemensamma 
rekryteringsaktiviteter som beskrivits ovan samt i samverkan  
med några av regionens gymnasieskolor. Ett exempel är sam-
arbetet mellan Bergska skolan i Finspång och Institutionen 
för studier av samhällsutveckling och kultur.
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Då Hälsouniversitetet har fler sökande än platser på alla pro-
gram har fakulteten inte vidtagit några egna åtgärder men 
deltagit i de gemensamma rekryteringsfrämjande insatser 
som universitetet genomfört under året.

 Tekniska högskolan har under årets rekryteringsarbete 
särskilt arbetat med att ge de presumtiva studenterna en bättre 
föreställning om vad en utbildning inom teknik och naturve-
tenskap kan leda till. Ett porträttgalleri där alumner berättar 
om sina arbeten har skapats på webben och ett magasin med 
en blandning av nedslag i verksamheten inom universitetet och 
intervjuer med före detta studenter verksamma på skilda håll i 
samhället har tagits fram och spritts till gymnasister. Resurser 
har fortsatt lagts på olika typer av informationsinsatser, både i 
form av uppsökande verksamhet, projekt riktade till grund- och 
gymnasieskolor, och i form av utskick och annonsering. Sedan 
ett par år tillbaka har Tekniska högskolan en särskild nämnd, 
Nämnden för skolsamverkan, som bl.a. har till uppgift att sam-
verka med grund- och gymnasieskolor kring fortbildning och i 
arbetet med studentrekrytering. Tidigare års lyckade aktiviteter 
med bl.a. matematikkurs för gymnasieelever, nätverksträffar 
för gymnasielärare, mentorprogram och tävlingar i teknik och 
naturvetenskap,  har fortsatt.

breddad rekrytering
Uppdrag: liu skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits under perio-

den 2003–2005 med anledning av handlingsplanen för breddad 
rekrytering.

Alla personer oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etniskt ursprung, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller social 
bakgrund ska kunna känna sig motiverade och välkomna att 
söka sig till LiU för studier eller arbete. (Ur LiUs mångfalds- och 
likabehandlingsplan 2006)

Det är universitetets uppfattning att det är än viktigare än 
tidigare att rekrytera, utbilda och examinera studenter med 
större social och etnisk bredd då dessa ska representera samhäl-
let och etableras på arbetsplatser och i miljöer där en mångfald 
av perspektiv och behov måste beaktas. Det är också värdefullt 
med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv under ut-
bildningen. LiU inriktar sig därför dels på rekryteringsarbete, 
dels på stödjande insatser under utbildningen. Ansvaret för 
breddad rekrytering ligger både centralt och på fakulteterna 
och arbetet är beroende av en aktiv samverkan mellan olika 
aktörer. Studentkårerna har här en viktig roll. 

Några exempel på aktiviteter för breddad rekrytering under 
2006 ges nedan.

En portal för lika villkor har skapats (www.liu.se/likavillkor) 
för att öka medvetenheten kring LiUs arbete för jämställdhet 
och mångfald och mot diskriminering. På portalen finns in-
formation för anställda och studenter om organisation, planer, 
lagstiftning, ärendehantering, utbildning m.m. Nyckelgrupper 
av anställda och studenter har fått utbildning och information 
om breddad rekrytering. LiU har fortsatt med riktad annon-
sering, exempelvis i tidningar som Handikappidrott, Kom 
Ut och Gringo.

En stor del av lärarutbildningen sker i förskolor, grund- och 
gymnasieskolor. Studenter är inte bara de ungas tillfälliga 
lärare utan också förebilder med avseende på högre studier. 
Tidigare påbörjade projekt med syfte att locka elever från stu-

dieovana miljöer till högskolan fortsatte under året. Ett nytt 
projekt initierades som bl.a. syftar till att öka gymnasielärares 
kunskap om genusfrågor, ett område som även det påverkar 
unga människors föreställningar om framtida studier och 
yrkesval. Mentorprojektet på Lärarprogrammet i Norrköping 
har avslutats och erbjuds nu som fristående kurs, där studenter 
är mentorer åt elever i grundskolor där andelen med utländsk 
bakgrund är hög. Målet är att ge eleverna möjlighet att under 
ett läsår ha en återkommande kontakt med en högskolestude-
rande som kan ge inblick i hur det är att studera.

Centrala utvecklingsmedel beviljades till en rad projekt, 
t.ex. Manlighetskonferens, Att tillvarata jämställdhets- och 
mångfaldsaspekter i projektorienterade undervisningsformer, 
Uppföljning av studenter med läs- och skrivsvårigheter samt 
Portal om funktionshinder. 

Sedan 2005 deltar LiU tillsammans med ett antal regionala 
aktörer i Equal-projektet Lika Olika. Huvudorganisatör är 
regionförbundet Östsam och fokus är på gränszonen mellan 
gymnasieskola och arbetsliv – framförallt unga vuxna mel-
lan 18 och 29 år. Fokus ligger också på individens lärande 
och organisationernas samverkan. Projektet syftar till att öka 
individens möjligheter till lärande, för att minska arbetslös-
heten för de gymnasieungdomar som på grund av exempelvis 
annan etnisk bakgrund än svensk, funktionshinder eller 
misslyckade studier hamnat utanför arbetslivet. Att erbjuda 
dessa personer en mentor ses av flera aktörer i projektet som 
ett fruktbart arbetssätt.  Vid LiU har en inventering av befint-
liga mentorskapsprogram påbörjats med syfte att bygga en 
struktur för att enkelt kunna utbilda och handleda mentorer 
samt organisera mentorskap för intresserade grupper. Projektet 
fortsätter t.o.m. 2007. 

Collegeåret i Norrköping utvärderades under året. Utvär-
deringen visar bland annat att marknadsföringen måste vara 
mer omfattande och informationen tydligare. Utvärderarna 
rekommenderar även att LiU tar ett helhetsgrepp på collegeår 
och erbjuder en bredare universitetsgemensam ingång.

En utredning om hur studenter med dyslexi upplever sin 
studiesituation har slutrapporterats. Rapporten finns i sin 
helhet på www.liu.se/likavillkor.

Åtgärder inom utbildningen
En rad insatser görs inom ramen för grundutbildningen vid 
de olika fakulteterna som ett led i arbetet med att bredda 
rekryteringen till LiU. Aspirantutbildning för invandrade aka-
demiker och basår är två exempel. Både aspirantutbildningen 
och basåret har bidragit till att på olika sätt öka och bredda 
möjligheterna för elever och studenter med olika bakgrund.

Tillsammans med Malmö högskola och Umeå universitet 
har LiU utarbetat modeller för validering och tillgodoräknande 
av kunskaper och yrkeserfarenheter för förkortad utbildnings-
tid för Lärarexamen, 140 poäng, och Sjuksköterskeexamen, 
120 poäng.

Hälsouniversitetet strävar efter att bredda rekryteringen till 
utbildningarna bl.a. genom att förlägga utbildning till andra 
orter, så har t.ex. en sjuksköterskeutbildning förlagts till Nykö-
ping. Genom projektet E-lärande Öst  kan it-stöd attrahera fler 
yrkesverksamma till fortbildning och kompetensutveckling. 
Tanken är att uppnå breddad rekrytering genom  att  göra det 
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möjligt för fler att genomföra studierna. 
En viktig faktor i arbetet med breddad rekrytering är att 

kunna erbjuda alternativa ingångar och kortare, men påbygg-
bara, utbildningar. Tekniska högskolan har exempelvis en öppen 
ingång för högskoleingenjörer där starten sker på halvfart.

6. Reell kompetens och alternativt urval

Uppdrag: liu skall redovisa hur bestämmelserna om reell kompetens 
och alternativt urval har tillämpats. För alternativt urval skall också 
redovisas vilka utbildningar som varit aktuella.

Antalet ansökningar för reell kompetens framgår av tabell 1.6. 
Varje ansökan har bedömts individuellt. Bedömningarna har 
gjorts i samarbete mellan StudentCentrum, fakultetskanslierna 
och institutionerna. 

I förhållande till 2004 och 2005 har antalet ansökningar om 
reell kompetens minskat (2006: 180, 2005: 382, 2004:364). Det 
stora antalet ansökningar de första åren hänger samman med 
att det fanns ett uppdämt behov av att få en sådan prövning. 
Under 2006 fick 67 sökande sin ansökan beviljad. Utöver detta 
erhöll 11 sökande dispens för den utbildning de eftersökt. 

Samtliga berörda inom LiU framhåller att bedömningsar-
betet för reell kompetens är resurskrävande särskilt om detta 
ställs i relation till totala antalet sökande och det förhållandevis 
ringa utfallet. LiU har genom information på webben och i 
samband med att ansökningsblanketterna lämnats ut sökt att 
vägleda studenterna så att de får en korrekt behandling. 

Antagning med alternativt urval har inte skett under 
2006.

7. Pedagogisk utveckling

Uppdrag: i syfte att förbättra kvaliteten i utbildningen skall universitetet 
arbeta med pedagogisk utveckling.

FILosoFIska FakULteteN. Under året har ämnena konstveten-
skap, genusvetenskap, affärsjuridik, psykoterapi, ledning av 
hälso- och välfärdsorganisationer, samhälls- och kulturanalys, 
kultur, samhälle och mediegestaltning, kognitionsvetenskap, 
handikappvetenskap samt stora delar av den tvärvetenskapliga/
tematiska forskarutbildningen utvärderats av Högskoleverket.
Av dessa är det i dagsläget endast kognitionsvetenskap och den 
tvärvetenskapliga/tematiska forskarutbildningen som har fått 
sina bedömningar gjorda. I båda fallen fick de till största delen 
goda vitsord. Tre ämnen som utvärderades 2005 har fått sina 
bedömningar under 2006, nämligen statistik, statsveten-
skap och litteraturvetenskap. I det senare fallet ifrågasattes 
examensrätten, främst på grund av bristande lärarkapacitet 
och organisatorisk instabilitet. Ett översynsarbete har med 
anledning av detta pågått under året och kommer att redovi-
sas till HSV under våren 2007. Statsvetenskap och statistik 
fick goda vitsord i sina bedömningar. När det gäller ämnet 
spanska, som fick sin examensrätt ifrågasatt under 2005, 
beslutade HSV i februari 2006 att det inte längre finns skäl 
att ifrågasätta examensrätten. 

Mer information om fakultetens arbete med pedagogisk 
utveckling finns i avsnittet Kvalitetsarbete.

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. Dessutom får 
studenterna tidigt kontakt med skola och andra utbildningsmil-
jöer, inte bara som arbetsplats utan också som kunskapskälla. 
I syfte att förbättra kvaliteten inom områdets utbildningar 
har ett flertal arbeten igångsatts såsom att utarbeta former 
för kvalitetssäkring av examensarbeten, omstrukturering av 
det allmänna utbildningsområdet och progressionen inom 
detsamma. Under året tillsattes en särskild arbetsgrupp med 
uppdraget att utarbeta ett regelverk för examination inom 
området Utbildningsvetenskap – lärarprogrammen. 

HäLsoUNIVersItetet. Fakultetsstyrelsen har under 2005 och 
2006 fastställt strategiska mål för HU. Ett sådant mål är att 
utveckla profilerade utbildningsprogram vars inriktning har 
koppling till profilerade forskningsområden. Utbildningarna 
ska kännetecknas av studentcentrerad undervisning med pro-
blembaserat lärande i dynamisk utveckling som metod. 

Enligt strategin ska HUs utbildningar kännetecknas av 
integration i olika avseenden. Moment som är gemensamma 
för utbildningarna ska lägga en grund för samverkan i de 
framtida yrkesrollerna. Gemensamma moment är Hälsa-Etik-
Lärande 1 och 2, som omfattar totalt 10 veckor. Flera program 
har ytterligare ett integrationsmoment: arbete i team på 
undervisningsvårdavdelning vid sjukhusen i Linköping och 

TAB 1.6 REELL KOMPETENS, ANSÖKNINGAR TILL PROGRAM
OCH FRISTÅENDE KURSER 2006

Totalt
Ej bedömda

enligt RK1 Avslag2 Dispens Beviljade
Filosofiska fakulteten

sökt GB 9 5 4
sökt SB 57 11 23 23
sökt både GB och SB 5 2 3
Summa 71 11 30 4 26

Utbildningsvetenskap
sökt GB 13 3 6 4
sökt SB 20 2 6 1 11
sökt både GB och SB 2 2
Summa 35 5 12 7 11

Hälsouniversitetet
sökt GB 1 1
sökt SB 55 14 23 18
sökt både GB och SB 2 2
Summa 58 14 23 21

Tekniska högskolan
sökt GB 5 3 2
sökt SB 9 4 5
sökt både GB och SB 2 2
Summa 16 7 9

Totalt LiU1 180 30 72 11 67

GB = grundläggande behörighet, SB = särskild behörighet, RK = reell kompetens
1. Sökande som redan hade formell behörighet eller kunde beviljas dispens från grundläggande 
eller särskild behörighet

2. I denna grupp ingår också de som avsagt sig bedömning
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Norrköping. Under 2006 startades ytterligare en undervis-
ningsvårdavdelning (geriatrik).

Förbättringskunskap kommer att införas i utbildningarna 
som ett interprofessionellt integrationsmoment. Syftet är 
att förse de studenter som examineras vid HU med ytterli-
gare ett redskap för att i den kommande yrkesverksamheten 
inom medicin och vård kunna bidra effektivare till vårdens 
utveckling.

tekNIska HÖgskoLaN. För att uppfylla de krav som ställs på 
yrkesexamina (som civilingenjörs- och högskoleingenjörs-
examina) måste programupplägget ständigt utvecklas. Höga 
och mångfacetterade krav 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, kommer i och 
med de utbildningsplaner som ska gälla från 1 juli 2007 att ha 
införts i samtliga ingenjörsutbildningar. Sommaren 2006 var 
Tekniska högskolan dessutom värd för en stor internationell 
CDIO-konferens med 140 deltagare från 14 länder. Utbildnings-
nämnden med ansvar för högskoleingenjörsutbildningarna 
har också stått värd för en nationell konferens där samtliga 
lärosäten som utbildar högskoleingenjörer deltog. Temat för 
konferensen var arbetsmarknaden för högskoleingenjörer.

8. En ny utbildnings- och examensstruktur

Uppdrag: liu skall redovisa vilka insatser som genomförts inför infö-
randet av en ny utbildnings- och examenssstruktur.

Universitetets lärare och berörda administratörer har under 
2006 lagt ned ett mycket stort arbete på att anpassa universi-
tetets utbildningsutbud till den nya strukturen. Ett stort antal 
master- och magisterutbildningar på den s.k. avancerade nivån 
har utvecklats inför starten höstterminen 2007 samtidigt som 
universitetets yrkesutbildningar förändrats i analogi med de 
nya förutsättningarna. De flesta kursplaner har skrivits om. 
Den kanske största förändringen därvidlag är att det är den 
studerandes läranderesultat som skall lyftas fram (och inte 
längre målet med själva kursen). De behörighets- och urvals-
regler som kommer att användas till universitetets utbildningar 
har anpassats till högskoleförordningens förändringar och de 
nya förutsättningar som gäller genom att utbildningsutbudet 
delas upp i en grundnivå och en avancerad nivå. 

FILosoFIska FakULteteN. Filosofiska fakultetsstyrelsen har 
under året tillsatt ett antal arbetsgrupper med uppgift att ta 
fram förslag till fakultetens utbud på den avancerade nivån. 
Samtidigt har utbildningsprogrammens programansvariga 
haft i uppgift att arbeta om de nuvarande fyraåriga grundut-
bildningsprogrammen till treåriga. Det har även under året 
funnits en arbetsgrupp med uppdrag att utreda några av de 
studieadministrativa frågor som uppkommit i och med den 
nya utbildnings- och examensstrukturen. Därutöver har 
fakultetsstyrelsen engagerat sin forskarutbildningsnämnd 
för att se vilka konsekvenser den nya strukturen får för fors-
karutbildningen. Fakultetens Bolognaarbete, som initierades 

för några år sedan, har lett till beslut om ett utbildningsutbud 
som hösten 2007 kommer att bestå av 14 kandidatprogram 
om vardera 3 år, 4 program som leder till yrkesexamen samt 
25 masterprogram om vardera 2 år. Dessutom tillkommer 
ett stort utbud av fristående kurser som kan kombineras till 
generella examina.

UtBILdNINgsVeteNskap. Lärarprogrammen är områdets absolut 
största grundutbildningsuppdrag. Då det förslag som  lagts av 
regeringen beträffande inordning av lärarutbildningen i den 
nya examensstrukturen nu remissbehandlas har områdes-
styrelsen för utbildningsvetenskap valt att invänta beslut om 
lärarutbildningen innan nya masterutbildningar planeras och 
genomförs. De idag befintliga magisterutbildningarna anpas-
sas efter de nya nivåerna och placeras in på avancerad nivå.

HäLsoUNIVersItetet. Arbetet med att anpassa HUs utbild-
ningsutbud till den nya utbildnings- och examensstrukturen 
har pågått under hela året. Grundutbildningsnämnden har 
inrättat en Bolognakommitté som leds av prodekanen för 
utbildning. Ett antal seminarier har genomförts, en kurspla-
netillverkningsdag har arrangerats och representanter för HU 
har deltagit i de nationella konferenser som getts som ett led 
i Bolognaprocessen.

 Två masterutbildningar har utvecklats, en engelsksprå-
kig masterutbildning i medicinsk biologi samt en master i 
folkhälsovetenskap. På grundnivå finns en kandidatexamen 
i medicinsk biologi. Utbildningarna antar studenter första 
gången hösten 2007. Beslut har tagits om ytterligare en mas-
ter i medicinsk vetenskap med alternativa inriktningar mot 
arbetsterapi, logopedi, omvårdnad och sjukgymnastik.

Flertalet av HUs utbildningar leder till yrkesexamen. 
Logopedutbildning, läkarutbildning, barnmorskeutbildning 
och specialistsjuksköterskeutbildning är i den nya utbildnings-
strukturen placerade på avancerad nivå. Utbildningsplanerna 
har anpassats i enlighet med kraven i högskoleförordningen. 
För sjuksköterskeutbildningarna har nya utbildningsplaner 
utarbetats, enligt direktiv från fakultetsnämnden och i linje 
med HUs strategiska mål att profilera utbildningsprogram-
men. Sjuksköterskeutbildningarna i Linköping  profileras mot 
slutenvård, närsjukvård respektive avancerad hemsjukvård, 
medan sjuksköterskeutbildningen i Norrköping/Nyköping 
betonar ett omvårdnadsteoretiskt perspektiv.  Även arbetstera-
peut- och sjukgymnastutbildningarna har gjort en översyn av 
utbildningsplanerna. Arbetet med att utarbeta nya kursplaner 
inleddes under året och intensifierades under hösten.

Utöver arbetet med att anpassa utbildningarna till en ny 
examensordning har en stor arbetsinsats gjorts för att ta fram 
underlag för Högskoleverkets utvärdering av HUs utbild-
ningar. Högskoleverkets bedömargrupper gjorde platsbesök 
i  oktober. 

Förslag till styrtal för HUs utbildningar håller nu på utfor-
mas, som ett led i arbetet med att genomföra den strategi för 
fakulteten som fakultetsstyrelsen fastställt under 2006.

tekNIska HÖgskoLaN. Bolognaprocessen har inneburit ett 
mycket intensivt arbete inom Tekniska högskolan. Att skapa 
mallar och formulera nya mål för 1 300 kurser, omarbeta 
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utbildningsplanernas innehåll och struktur, implementera 
modeller för att klargöra koppling mellan kurs och program-
mål och att skapa nya påbyggnadsprogram har gjort 2006 till 
ett av de mest omdanande åren på mycket lång tid. Mycket 
tankearbete har också lagts vid utarbetande av kriterier för 
nivåklassificering, införande av huvudområden, regler för 
examensarbeten, tolkning av begreppet successiv fördjupning 
etc. Ett led i kvalitetsarbetet har också varit att strukturera om 
kursutbudet både poängmässigt och vad gäller kursernas pla-
cering för att skapa större flexibilitet och säkerställa en bättre 
studiesituation för studenterna.

För att på ett optimalt sätt kunna möta studenters önske-
mål och ständigt utveckla utbildningsutbudet har Tekniska 
högskolan under året slutfört ett arbete som kommer att leda 
till en ny organisation av ansvaret för utbildningsprogrammen. 
Den matrisorganisation med nämnder som ansvarar för ett 
eller flera program kommer att kvarstå men ansvarsområdena 
kommer att förändras. De nya programnämnderna kommer 
att ansvara för programutbudet, på alla nivåer, inom ett visst 
område. Indelningen kommer på detta sätt att göras i fem 
områden (se avsnitt 1. Utbildningsutbudet).

Under våren 2006 kom slutrapporten från utvärderingen 
av civilingenjörsutbildningarna. Där konstateras att utbildning-
arna håller hög kvalitet men på några punkter framförs kritik. 
En bättre koppling mellan kurs- och programmål, tydligare 
inslag av hållbar tillämpning av teknik är synpunkter som lyfts 
fram. Dessa och övriga synpunkter som framkommit kommer 
att beaktas i de nya, 5 år långa, civilingenjörsutbildningar som 
startar hösten 2007. 

Inom ämnet fysik, där slutrapport erhölls 2005, har re-
kommendationen att förtydliga målet med fysikutbildningen 
kontra civilingenjörsutbildning beaktats i utvecklingen av de 
nya kandidat- och masterprogrammen i ämnesområdet.  

9. Studentinflytande

Uppdrag: Åtgärder som vidtagits under 2006 för att utveckla student-
inflytandet skall redovisas.

Universitetet har under året fortsatt sitt arbete att slå vakt om 
ett fördjupat studentinflytande på alla nivåer, från den enskilda 

studentens studiesituation till studentkårernas representativa 
funktioner. LiU ser studentinflytandet både som en viktig 
– och lagstadgad – demokratisk funktion och som ett värde-
fullt instrument i kvalitetsarbetet. I det förra avseendet spelar 
studentkårerna en betydelsefull roll och LiU söker genom 
olika former av stödjande insatser underlätta deras arbete. 
Härvid utgör den sedan flera år genomförda utbildningen av 
studentkårernas styrelser ett viktigt moment. Utbildningen 
sker i flera etapper, huvudsakligen i internatform, och har en 
mycket ambitiös uppläggning, där studenterna får en presenta-
tion av universitetets strategi, organisation och arbetssätt. Den 
värdegrund som LiUs studentcentrerade utbildningspolicy 
bygger på analyseras och ställs under debatt i dialog med 
studenterna. Universitetet ser dessa utbildningstillfällen som 
avgörande för att varje ny generation av kårfunktionärer ska 
få en god förberedelse för sitt krävande arbete; därtill tycks 
deltagarna uppskatta såväl utbildningens innehåll som dess 
kontaktskapande verkan.

Förutom den formella representationen i styrelser, nämnder 
och andra organ inom LiU utövar studentkårerna inflytande 
genom det s.k. studentrådet, som leds av vicerektorn för 
kvalitetsutveckling, mångfaldsfrågor och studentrelationer i 
samarbete med chefen för rektors stab och genom den Cen-
trala samverkansgruppen/stud. som leds av den senare och 
befattar sig med studenternas arbetsmiljö, såväl den fysiska 
som den psykosociala. Bägge dessa fora ger studenterna möj-
lighet att aktualisera ärenden och påverka studentfrågor i ett 
tidigt skede. 

Därtill medverkar studenternas representanter i sagda 
vicerektors råd för kvalitetsfrågor. I flera viktiga frågor har här 
studenterna utnyttjat sitt inflytande till att påkalla kvalitets-
höjande insatser på utbildningens område. Två exempel kan 
nämnas där denna form av studentinflytande gett utdelning. 
Dels har LiU organiserat sig bättre för att studenterna prak-
tiskt ska kunna följa upp sina examinationsresultat, i form 
av inrättandet av s.k. examinationsombud på fakultetsnivå, 
dels har ett principiellt beslut fattats om att fr.o.m. ht 2007 
generellt införa anonymitet för studenterna vid rättning av 
tentamensskrivningar.   

TAB 1.7 ANTAL HELÅRSSTUDENTER OCH ANDEL KVINNOR OCH MÄN INOM LIU

2004 2005 2006

Kvinnor % Män % Totalt Kvinnor % Män % Totalt Kvinnor % Män % Totalt

Filosofiska fakulteten 58 42 6 243 59 41 6 192 60 40 6 206
Utbildningsvetenskap 74 26 2 793 72 28 2 790 72 28 2 731
Hälsouniversitetet 79 21 2 491 78 22 2 541 76 24 2 383

varav Läkarutbildning 57 43 608 58 42 651 56 44 704
Vårdutbildning 1 85 15 1 313 85 15 1 271 85 15 1 178

Tekniska högskolan 27 73 6 894 27 73 6 683 25 75 6 102
varav Civilingenjörsutbildning 25 75 4 380 24 76 4 174 22 78 3 856

Högskoleingenjörsutbildning 16 84 725 15 85 620 14 86 537
Matematisk-naturvetensk. utb. 44 56 722 45 55 645 43 57 540

LiU totalt 2 52 48 18 421 52 48 18 206 52 48 17 421

1. Avser sjuksköterskeutbildning, sjukgymnastutbildning, social omsorgsutbildning och arbetsterapeututbildning.
2. Inklusive aspirantutbildning med särskild finansiering.



1�

1. GrundutbildninG

10. Jämställdhet och 
genusperspektiv 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 
vårdutbildningar. liu skall också rapportera hur genusperspektiv 
beaktas i utbildningen.

Åtgärder för jämnare könsfördelning

Några åtgärder för att få en jämnare könsfördelning presenteras 
nedan. Tabell 1.7 visar utvecklingen av antalet helårsstudenter 
samt andelen kvinnor och män inom LiU.

FILosoFIska FakULteteN. Fördelningen män–kvinnor bland 
de studerande vid Filosofiska fakultetens utbildningar är 
relativt jämn bortsett från ett par program. Några åtgärder 
för att motverka denna ojämnhet har ännu inte vidtagits, 
inte för att ojämnheten inte upplevs som besvärande utan på 
grund av tidsbrist. Bolognareformen har helt dominerat årets 
utvecklings- och stödarbete till programmen.

UtBILdNINgsVeteNskap. LiU har sedan år 2002 tillsammans 
med EU, Länsarbetsnämnden i Östergötland och vuxenutbild-
ningar i regionens kommuner drivit projektet »Fler män till 
läraryrket«. Projektet avrapporterades i februari 2006. En viktig 
slutsats  är att denna typ av projekt bör drivas med långsiktigt 
perspektiv. Det är många aktiviteter som ska genomföras, 
många organisationer som ska involveras samt återkoppling 
ges. Projektet har bidragit till utveckling av nya idéer kring 
ökad och breddad rekrytering, jämställdhetsaspekter och 
könstraditioner. Det kan antas att projektet även har bidragit 
till att andelen manliga nyregistrerade studenter vid LiUs 
lärarutbildningar ökat på senare år.  Se tabell 1.7.

Under 2006 påbörjades planeringen av ett jämställdhets-
projekt finansierat av Europeiska socialfonden, Växtkraft Mål 
3, med namnet »Är det valfritt?«, i samarbete mellan LiU och 
Hagagymnasiet i Norrköping med syfte att starta en 5–po-
ängskurs för skolpersonalen. Kursen ska ge grundläggande 
kunskaper om genus och jämställdhet i relation till utbildning. 
Kursen ska följas upp och erfarenheterna spridas till övriga 
skolor i regionen. 

HäLsoUNIVersItetet. Andelen kvinnor dominerar på samtliga 
utbildningsprogram inom HU om man ser till registrerade 
nybörjare.

På läkarutbildningen ligger dock könsfördelningen inom 
intervallet 60–40, kvinnorna utgör 56 % av nybörjarna på 
programmet. Utbildningar som har kvinnlig dominans bland 
studenter och lärare strävar efter att studenterna ska möta 
män som föreläsare, kliniska handledare och basgrupps-
handledare.

tekNIska HÖgskoLaN: Andelen kvinnor på många av utbild-
ningarna är fortfarande låg och insatserna för att uppnå en 
jämnare könsfördelning fortsatte under året. Ett exempel är 
projektet Quintek, där gymnasieflickor får tillbringa några 
dagar på Tekniska högskolan. Sammanlagt deltog ett 80-tal 
flickor under 2006.

För att öka andelen kvinnor på utbildningar där det idag 
finns få kvinnor är det viktigt att de som redan går på utbild-
ningen får stöd på ett positivt sätt. En grupp kvinnliga tekno-
loger som fått särskild utbildning kring genusfrågor erbjöd 
under året en rad aktiviteter för de kvinnliga studenterna på 
data- och elektronikprogrammen för att de skulle få tillfälle 
att möta kvinnliga förebilder inom ingenjörsyrket. Här ingick 
bl.a. föreläsningar av särskilt inbjudna kvinnliga civilingenjörer 
och studiebesök på företag, Dessutom gavs en programme-
ringskurs särskilt för kvinnliga teknologer. 

LiTH deltar i MentorNet, ett internationellt mentorprogram 
för kvinnliga studenter inom naturvetenskap och teknik.

Jämställdhet och genusperspektiv 
i utbildningen

Arbetet med att integrera genusperspektivet i grundutbildning-
en har pågått vid LiU i flera år. Universitetsstyrelsen beslutade 
i början av 2004 att intensifiera arbetet som ett led i att uppnå 
målet att bli »det genusmedvetna universitetet 2006«. Ett av 
medlen var att utse s.k. genuslektorer inom vart och ett av 
LiUs fakultetsområden. Genuslektorerna, som är erfarna och 
i genusfrågor meriterade lärare, har i uppdrag att inom ramen 
för 25 % av sin anställning under tre år långsiktigt arbeta för 
att öka medvetenheten och kunskapen om genusperspektivet 
i grundutbildningen. De har medverkat aktivt i framtagandet 
av LiUs handlingsplan för jämställdhets- och genusintegrering 
av grund- och forskarutbildningen 2007-2009, som faställdes 
i november.  Här ges en kortfattad redogörelse för genuslek-
torernas verksamhet under 2006.

FILosoFIska FakULteteN. Information och diskussioner i syfte 
att skapa medvetenhet om genus och jämställdhet ingår redan 
i många kurser och program inom humaniora och samhälls-
vetenskap. Under läsåret har kursplanerna skrivits om för att 

TAB 1.8 ANTAL STUDENTER INOM ASPIRANTUTBILDNING 2004 - 2006

2004 2005 2006

Antal
stud

Helårs-
stud

Helårs-
prest

Antal
stud

Helårs-
stud

Helårs-
prest

Antal
sökande

Antal
stud

Helårs-
stud

Helårs-
prest

Aspirantutbildning med antagning 2004 och tidigare 123  82  66  93  67  56 - 18  12  19
Aspirantutbildning med antagning 2005 44  13  1  53 21  22  25  
Aspirantutbildning med antagning 2006      40 10  5    

För 2005 är uppgifterna om antalet sökande ofullständiga. Till inriktning mot läkarutbildningen sökte 14 studerande, 
i övrigt är antalet sökande för allmän inriktning och inriktning mot lärare sammanlagt minst 26.
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anpassas till Bologna-processen. Det har nu blivit obligatoriskt 
att ta med genusperspektiv i all utbildning. Det är alltid möjligt 
att beakta genus i undervisningssituationen genom val av 
lämpliga undervisningsformer. Vad gäller ämnesinnehållet 
ska genusaspekter behandlas i kurser där det är möjligt. Fa-
kultetens genuslektor har under året träffat kontaktpersoner 
vid olika institutioner, besökt lärarmöten för att diskutera och 
förmedla information samt ordnat två genusdagar. den ena 
med temat Genus som form i utbildningen, och den andra 
med temat Genus som ämnesinnehåll, med exempel från 
olika discipliner.

UtBILdNINgsVeteNskap.  Lärarprogrammet domineras av 
kvinnliga studenter, vilket leder till en medvetenhet om genus 
inom utbildningarna. Något som också påverkar diskussio-
nerna och förhållningssätten till genus är att den framtida 
arbetsmarknaden domineras av kvinnliga lärare och rektorer. 
Fakultetens genuslektor har gedigen erfarenhet av forskning 
om dessa frågor. Under året medverkade hon i informations- 
och undervisningstillfällen för universitetsledning, områdes-
styrelsen för utbildningsvetenskap och ledningsgruppen för 
lärarutbildningarna. Hon har även hållit en rad föreläsningar 
dels för utbildningsplanerare och lärare, dels för studenter, t.ex. 
Grace-gruppen vid Tekniska högskolan, samt medverkat vid 
utbildningar anordnade av LiUs Centrum för undervisning 
och lärande. 

Genuslektor har även deltagit i utvecklingen av genusper-
spektiv inom Lärarprogrammet i Linköping, ansvarat för en 
genusdag i Norrköping med temat Genus i naturvetenskaplig 
utbildning i skola och högskola, samt arrangerat en semina-
rieserie  inom det nystartade genusnätverket vid Institutionen 
för beteendevetenskap. Där behandlades teman som Kvinnors 
villkor i högskolan, Genus i forskning, Maskulinitet och 
utbildning, Lika villkor, Maskulinitetsforskning samt Genus 
och sexualitet. 

HäLsoUNIVersItetet. Fakultetens genuslektor har under 2006 
huvudsakligen arbetat med att formulera målbeskrivningar 
i samband med de förändringar som genomförs i samband 
med Bolognaprocessen. Arbetet har bedrivits i samarbete 
med utbildningsansvariga. En kartläggning har också  inletts 
av hur genusperspektivet tas upp i kursplanernas målbe-
skrivningar. När den är klar kommer genuslektors arbete att 
koncentreras på att bistå utbildningsansvariga i utformandet 
av examinationsfrågor där genus finns med, vilket beräknas 
behöva fortgå under 1–2 år. På läkarprogrammet har redan 
sådana frågor införts.

Vid behov har genuslektor bistått lärare med samtal och 
litteraturtips och även medverkat i undervisningen, t.ex. på  
sjukgymnastutbildningen. Genuslektor har också medverkat 
i  kurserna Hälsa-Etik-Lärande där studenter från samtliga 
HUs program samläser.

Genuslektor har också medverkat till att införa genus-
kunskap på fristående  kurser, t.ex. i  kursen »Rörelselära 
med inriktning mot MDT«, C-nivå, 10p. Två genusdagar har 
anordnats med temana:  »Att vilja eller inte vilja – ha sex«, 
respektive »Könsskillnader i sjukdom och ohälsa«.

tekNIska HÖgskoLaN. Genuslektor har under 2006 utvecklat 
en kurs för personer med ansvar för utveckling av grundut-
bildningen, t.ex. studierektorer. Kursen ska ge kunskap om 
hur man kan väva in jämställdhets- och genusperspektiv i 
utbildningen. Seminarier har anordnats för lärare med syfte 
att diskutera hur man kan ta hänsyn till genusaspekten i olika 
undervisningssituationer. Genuslektor har också besökt de 
flesta institutionerna inom LiTHs verksamhetsområde  för 
att informera om och diskutera arbetet med integrering av 
genusperspektivet i utbildningen. En kartläggning pågår nu 
av hur genusfrågor integreras i praktiken i två utbildningspro-
gram. Kartläggningen blir klar under 2007.

Ett samarbete har inletts med ansvariga för mottagningen 
av nya studenter och med början 2007 kommer genuslektor att 
medverka vid mottagningen av LiTHs masterstudenter.

Under året har utbildningsnämnderna samarbetat för att 
öka medvetenheten om genusperspektiv i undervisningen. 
Nämnden för matematisk-naturvetenskapliga utbildningar 
har tagit fram ett informationsmaterial Ett medvetet bemötande, 
som även ska användas av övriga nämnder.

11. Aspirantutbildning

Uppdrag: universitetet skall redovisa antalet helårsstudenter som 
bedrivit kompletterande utbildning (aspirantutbildning), antalet 
sökande till utbildningarna, med vilken inriktning utbildningen 
genomförts samt de viktigaste erfarenheterna. 

Linköpings universitet bedrev under perioden 2002–2005 
på regeringens uppdrag kompletterande utbildning för in-
vandrade akademiker (s.k. aspirantutbildning). Syftet är att 
öka möjligheterna för dessa akademiker att komma in på 
den svenska arbetsmarknaden. Eftersom erfarenheterna 
var goda (se nedan) beslöt universitetet om antagning till 
aspirantutbildning även till 2006 och 2007 inom ramen för 
universitetets takbelopp. 

  Aspirantutbildningen har bedrivits inom Filosofiska 
fakulteten, Utbildningsvetenskap och Hälsouniversitetet.

  Högskoleverket genomförde under våren 2006 en utvärde-
ring av utbildningen vilken visar på goda resultat. Aspiranterna 
har antingen fått arbete eller på eget initiativ fortsatt studier 
vid universitetet. Erfarenheter av utbildningen visar att det i 
flera fall krävs mer än de 40 poäng som förordningen före-
skriver för att den tidigare utbildningen ska kunna anpassas 
till svenska arbetsmarknadskrav. Dessutom har extra stöd i 
svenska språket varit en viktig del då många trots formellt 
betyg inte haft tillräckliga kunskaper i svenska.

Genom goda kontakter med det regionala arbets- och nä-
ringslivet kan höga krav ställas på praktikplatsernas kvalitet. 
Högskoleverket påpekar att Linköpings aspirantutbildningar 
haft framgångar vad gäller att etablera studenterna på den 
svenska arbetsmarknaden.  

Av utvärderingen framgår också att aspirantutbildningen 
generellt kräver större insatser av såväl undervisande lärare som 
studievägledare. Detta gör att kostnaden per student är väsent-
ligt högre än för genomsnittet inom ordinarie utbildning. 
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HäLsoUNIVersItetet. Institutionen för molekylär och klinisk 
medicin genomför kompletterande utbildning för läkare med 
utländsk examen. Utbildningen har utvecklats mot bakgrund 
av de erfarenheter som vunnits av tidigare uppdragsutbildning. 
Uppföljningar visar på goda resultat av utbildningen. Av de 
14 studenter som antogs i november 2005 har 12 slutfört stu-
dierna med godkänt resultat. Tre arbetar nu som läkare, två 
gör provtjänstgöring för läkarlegitimation och två har påbörjat 
avhandlingsarbete. I november 2006 påbörjade 10 nya studen-
ter sin utbildning som pågår till augusti 2007.

UtBILdNINgsVeteNskap. Aspirantutbildning med inriktning mot 
arbete som lärare startade två gånger under året. Behöriga att 
söka har varit lärare och studenter med minst tre års studier 
i för skolan relevanta ämnen och ämnesområden. Efter ett 
första år av gemensamma kurser slussas aspiranterna in i 
lärarprogrammet i Linköping. Vid starten av vårterminen 2006 
hade 15 personer sökt, varav 12 var behöriga och en grupp med 
nio studerande genomförde under våren de gemensamma 
kurserna. Till höstterminsstarten sökte 13 personer, nio var 
behöriga och en grupp med sex studenter startade. En erfa-
renhet som gjorts under året är att det rent logistiskt fungerar 
bättre med inlänkning på lärarprogrammet om programmet 
startar vid vårterminens början.

FILosoFIska FakULteteN. Till inriktningen övriga akademiker 
antogs under 2006 totalt 19 studenter. Elva av dem började 
redan vid årsskiftet 2005/06 medan övriga åtta påbörjade 
sina studier under hösten 2006. Det är framförallt ekonomer 
och jurister/affärsjurister som söker sig till denna inriktning, 
men även en och annan statsvetare, tolk och språklärare får 
här hjälp att finna en väg in på den svenska arbetsmarknaden. 
Till denna inriktning antas även studenter med teknisk bak-
grund, vilket innebär ett samarbete med Tekniska högskolan 
för att erbjuda studenterna lämpliga individuella lösningar 
för studier. Inriktningen övriga akademiker har med andra 
ord breda kontaktytor både inom LiU och ut mot näringslivet. 
Efter avslutat aspirantår hade ca 70 % av studenterna antingen 
funnit en relevant anställning eller valt att fortsätta sina aka-
demiska studier.

12. Utbildning inom nätuniversitetet

Uppdrag: liu skall redovisa hur ett omfattande och brett utbud 
av kurser och program upprätthålls inom ramen för Sveriges 
nätuniversitet.

Filosofiska fakulteten gav under 2006 ett 25-tal kurser som 
nät- och distanskurser. Dessa kurser är fristående kurser och 
ges både på svenska och engelska. Utbudet består även av ett 
masterprogram på engelska. Totalt läste ca 648 personer på 
distans under 2006.

Utbildningsvetenskap gav under 2006 ett 10-tal nät/
distansutbildningar. Utbudet består av fristående kurser, 
folkhögskollärarprogram samt såväl internationella som 
svenska magisterprogram. Kurserna är av karaktären fort- och 
vidareutbildningskurser. Totalt studerade drygt 520 studenter 
på nätkurser under 2006. 

Tekniska högskolan utannonserade 16 kurser inom nät-
universitetet under 2006. Fyra av dessa kurser ställdes in på 
grund av för få anmälda. Av nätkurserna som givits är sju 
fort- och vidareutbildningskurser som vänder sig främst till 
yrkesverksamma ingenjörer (datasäkerhet, datateknik och pro-
grammering, medicinsk teknik, energisystem). De resterande 
fem kurserna är av mer allmänorienterande karaktär med 
innehåll som ekologi, hundens beteendebiologi och djurens 
kommunikation.

13. Rekrytering av akademiker 
till lärarutbildningen

Uppdrag:liu skall under 2006 och 2007 anordna särskild lärarutbild-
ning enligt förordningen (SFS 2005:1235) om särskild utbildning för 
arbetslösa akademiker. liu skall redovisa antalet nybörjare under 
våren 2006 och hösten 2006 samt antalet helårsstudenter och 
helårsprestationer på utbildningen.

Under hösten 2006 antog LiU åtta arbetslösa akademiker 
till lärarutbildningen. Samtliga åtta läser på helfart. Antalet 
helårsstudenter var 3,6. Några studieresultat har hittills inte 
inrapporterats. Våren 2006 skedde ingen antagning.

TAB 1.9 ANTAL STUDENTER INOM DISTANSUTBILDNING, NÄTUNIVERSITETSUTBILDNING

2004 2005 2006

Antal
stud

Helårs-
stud

Helårs-
prest

Antal
stud

Helårs-
stud

Helårs-
prest

Antal
stud

Helårs-
stud

Helårs-
prest

Distansutbildning 2 026 421 281 2 937 482 261 1 916 437 327
– varav nätuniversitetet 1 272 270 181 1 839 294 146 1 248 284 207

TAB 1.10 ANTAL STUDENTER INOM UPPDRAGSUTBILDNING
2004 2005 2006

Antal
stud

Helårs-
stud

Helårs-
prest

Antal
stud

Helårs-
stud

Helårs-
prest

Antal
stud

Helårs-
stud

Helårs-
prest

Uppdragsutbildning 1 282 241 248 1 218 190 229 1 044 157 176
varav med grundläggande behörighet 957 190 211 886 144 186 690 103 125
varav utan grundläggande behörighet 325 51 37 332 46 43 354 54 51

Intäkter (tkr) 43 016 35 224 31 184
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14. 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.  

LiU vägleder studenterna på en mängd olika sätt. Stu-
dievägledare har tillsammans med programansvariga det 
övergripande ansvaret för vägledning. En grundläggande 
princip är att studenterna får vägledning från olika aktörer. De 
viktigaste är representanter från skolor och kommuner som 
kan ge sin uppfattning om vad det är för lärare som behövs 
i morgondagens skola. Lika viktiga är lärare som undervisar 
inom olika kurser och som kan ge information om vad kurserna 
innehåller och vilken kompetens de leder till.

 Studievägledning sker vid gemensamma samlingar under 
hela utbildningen. Likaså har studenterna möjlighet till indi-
viduell handledning av studievägledare som är specialiserade 
på lärarutbildning. Information om val finns på programmens 
hemsidor och också i tryckt material.

 Liksom tidigare år är Centrum för kommunstrategisk 
forskning (CKS) definierat som LiUs regionala utvecklingscen-
trum. CKS har bland annat haft ett projekt som finansierats 
av Myndigheten för skolutveckling.

15. Särskilt stöd för nybörjare i matematik

Uppdrag:  liu har 2006 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.

Att de inledande matematikkurserna ofta utgör en svårighet 
för studenter inom teknik och naturvetenskap är väl känt och 
många insatser har gjorts under åren. De pengar som nu delas 
ut är viktiga för att dessa insatser ska kunna fortsätta i en tid 

då resursfrågan blir mer och mer ansträngd. Bland fortsatta 
insatser är en sommarkurs som täcker Matematik D och E, 
och som också används av studenter som är osäkra på sina 
förkunskaper. Andra insatser är utskick av repetitionsmaterial 
och genomförande av en Matematisk grundkurs som möter 
studenterna på rätt nivå och 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 till förändrade förutsättningar.

Under hösten erbjuds alla studenter stöd av mentorer. 
Dessa är äldre studenter som har fått särskild utbildning. 
Verksamheten bedrivs enligt en etablerad metod, s.k. Supple-
mental Instruction. De studenter som behöver ytterligare hjälp 
erbjuds stöd i olika former: räknestugor (mattetek) anordnas 
för ingenjörsstudenterna, erfarna lärare (nestorer) eller äldre 
duktiga studenter, ställer upp med jourtimmar inför tentor. 
Nestorsverksamheten har visat sig mycket framgångsrik. Det 
är dock en dyr aktivitet och extra medel krävs för att utöka 
verksamheten.

En nyhet hösten 2006 var inspirationsföreläsningar för 
de nya studenterna. Avsikten har varit att de ska få en god 
förståelse för värdet av matematikstudierna samtidigt som 
de upptäcker att dessa studier är intressanta. 

Kontakter med gymnasiet är också mycket viktigt och 
medel används för att

 upprätthålla regelbundna kontakter med de lärare i skolan 
som hjälper till med den verksamhetsförlagda undervisningen 
inom lärarutbildningen. 

 årligen bjuda in regionens gymnasielärare i matematik, 
biologi, kemi och fysik in till en kväll med populärvetenskapliga 
föredrag samt diskussioner om gemensamma problem. 

 erbjuda gymnasister och lärare studiebesök. 
 förstärka samarbetet. En skola i regionen har t.ex. infört 

en snabbare studiegång så att intresserade studenter kan på-
börja sina universitetsstudier redan i gymnasiet. Matematiska 
institutionen kommer att ta hand om matematiken. 

 låta en lärare förlägga en del av sin tjänstgöring till gymna-
sieskolan, för att få bättre kunskap om den verksamheten. 

16. Uppdragsutbildning

Uppdrag:  totala intäkterna av all uppdragsutbildning skall redovisas 
liksom antalet helårsstudenter i den poänggivande uppdragsut-
bildningen.

Omfattningen av uppdragsutbildningen har minskat sedan 
2002. Uppgifter för de tre senaste åren återfinns i tabell 1.10. 
Såväl omslutningen som antalet studenter fortsatte att minska 
något under 2006.

17.  Läkarutbildningens dimensionering

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

Antalet studerande på läkarutbildningen har ökat under senare 
år. Numera antas minst 65 studerande varje termin. Under 

•

•

•
•

•

1.11 ANTAL NYBÖRJARE OCH ANTAL HELÅRSSTUDENTER 
PÅ LÄKARUTBILDNINGEN

Nybörjare
VT HT Helårsstudenter

1997 45 41 407
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 80 65 (planerat)
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Grundutbildningens intäkter fortsätter att öka. De samlade 
intäkterna uppgick under 2006 till 1 352 mkr (2005: 1 260 
mkr, 2004: 1 233 mkr, 2003: 1 231 mkr). 

Den absolut största andelen (91 %) av grundutbildningens 
intäkter utgörs av anslag från regering och riksdag. Anslagen 
avser medel för finansiering av utbildningsuppdraget och 
medel för ersättning för klinisk utbildning (som överförs från 
universitetet till landstinget i Östergötland).

Intäkter i form av bidrag (33 mkr) kommer t.ex. från EU-
kommissionen, Stiftelsen för internationalisering av högre 
utbildning och forskning (STINT) och från Kammarkollegiet, 
som utbetalar medel i form av bidrag för de utbildningssats-
ningar som regeringen beslutar särskilt om, såsom exempelvis 
en matematiksatsning, en ny utbildnings- och examensstruktur 
samt den s.k. aspirantutbildningen.

Intäkter i form av avgifter (80 mkr) erhålles för uppdrags-
utbildning (31 mkr) men också för t.ex. konferensverksamhet, 
högskoleprov, 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 2006 till 
1 296 mkr  (2005: 1 243 mkr, 2004: 1 235 mkr, 2003: 1 263 
mkr). 

Merparten av kostnaderna avser personal (64 %).  Lokal-
kostnaderna utgör 16 % medan övriga driftkostnader uppgår 
till 17 %. 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 res-
terande 3 %.

Sammantaget betyder detta att grundutbildningen för 
2006 visar ett positivt resultat om 55 mkr (2005: 17 mkr, 2004:  
–2 mkr, 2003: –32 mkr).

2006 antogs 72 respektive 85 studerande. Läkarutbildningen 
växer därmed i omfattning. Under en tioårsperiod har utbild-
ningsvolymen ökat från 407 helårsstudenter till 704. Våren 
2007 antogs 80 studerande och för hösten 2007 planeras en 
antagning om minst 65 studerande. Se tabell 1.11.

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 2006 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 2005 till 2006 respektive 2006 till 2007 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. En beskrivning av hur 
den gemensamma organisationen för samarbete mellan landstinget 
i Östergötland och linköpings universitet utformats samt vilka 
uppgifter som förts till organisationen skall också ges.

Redovisning av medel för klinisk utbildning och forskning 
(s.k. ALF-medel) återfinns på sidan 54 i den finansiella delen. 
Sammanlagt 212 mkr har funnits disponibla därav 163 mkr 
som anslag för 2006. Minst 41 mkr ska användas för grundut-
bildningsändamål. Av de medel som förbrukats under 2006 
(166 mkr) har knappt 50 mkr använts för grundutbildning 
och 116 mkr för forskningsändamål. Landstinget har för 
forskningsändamål tillfört 164 mkr.

Av de medel som överförs till 2007 (47 mkr) är 20 mkr 
medel som disponeras av forskare fram till och med 1:a kvar-
talet 2007. I övrigt utgör ca 6 mkr medel som reserverats för 
strategisatsningar och investeringar. Resterande medel har 
balanserats in i 2007 års budget. Universitetet och Landstinget 
i Östergötland för diskussioner om hur den kliniskt inriktade 
forskningen ska ökas inom ramen för ALF-medlen. Ett sådant 
initiativ är ett program, »student till docent« som har som mål 
att stödja en tydlig karriärväg för kliniker från grundutbildning 
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 (50 mkr) än 
minimikravet. Resurser för forskning inom klinik (tid och 
drift) fördelas efter utförd forskningsprestation (publicering 
och examination) och uppgår till ca 70 mkr medan gemensamt 
beslutade strategiska satsningar uppgår till 40 mkr.

18. Intäkter och kostnader 
för grundutbildningen

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

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

Linköpings universitet totalt 2006
Grundutbildning
enl uppdrag i RB

Uppdrags-
utbildning

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 234 747
 - varav takbelopp 1 184 389
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 49 072 31 184  
Intäkter av bidrag 32 855  
Finansiella intäkter 3 450  330  

Summa intäkter 1 320 124  31 514  

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 815 871  18 409 
Kostnader för lokaler 204 352  2 472  
Övriga driftskostnader 213 120  9 669  
Finansiella kostnader 1 609  19  
Avskrivningar och nedskrivningar 30 350 511  

Summa kostnader 1 265 303 31 081  
Verksamhetsutfall 54  821  433  

Transfereringar
Erhållna 3 870   
Lämnade 3 870 

Årets kapitalförändring 54 821 433  
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2. Forskning 
och forskarutbildning

FORSKNING

Linköpings universitet bedriver forskning och forskarutbild-
ning inom tre vetenskapsområden: Humanistisk-samhälls-
vetenskapligt (Filosofiska fakulteten och Området för utbild-
ningsvetenskap), Medicinskt (Hälsouniversitetet) och Tekniskt 
(Tekniska högskolan). Den naturvetenskapliga forskning som 
bedrivs vid Linköpings universitet sker i huvudsak inom Tek-
niska högskolan men äger också rum vid Hälsouniversitetet 
och Filosofiska fakulteten.  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 disci-
pliner och fakultetsområden, ofta med utgångspunkt i för nä-
ringsliv och samhälle högintressanta forskningsområden.

Finansieringen av forskningen skiljer sig från finan-
sieringen av grundutbildningen eftersom den vid sidan av 
anslagsfinansiering (från regering och riksdag) till stor del 
utgörs av externa medel från forskningsråd, forskningsstiftelser 
etc. Under 2006 uppgick de externa forskningsbidragen till 
494 mkr medan anslaget till forskning och forskarutbildning 
uppgick till 489 mkr (inkl. transfereringar). 

Linköpings universitet har ett lågt fakultetsanslag i jäm-
förelse med landets övriga större universitet. Det är därför 
glädjande att fakultetsanslaget förstärkts både i den senaste 
forskningspolitiska propositionen och i budgetpropositionen 

för 2007. Det är också mycket glädjande att universitetet 
lyckats väl när medel till s.k. starka forskningsmiljöer förde-
lats. Universitetet har tilldelats medel från Vetenskapsrådet, 
Stiftelsen för strategisk forskning, Vinnova och Riksbankens 
jubileumsfond för åtta sådana miljöer, vilket i antal motsvarar 
ca 12 procent av det totala antalet miljöer i landet som tilldelats 
medel under 2005 och 2006. Se figur 2.1.

Fakultetsanslaget ska i första hand användas för forskning 
på universitetets eget programansvar och till forskarutbildning. 
Under senare tid har ökade krav i form av s.k. medfinansiering 
ställts på universitetet. Detta innebär att ju mer framgångs-
rikt ett universitet är att erhålla externa medel desto större 
andel av fakultetsanslaget riskerar att behöva användas för 
medfinansiering, vilket i sin tur innebär att allt mindre kan 
användas för den forskning som sker på universitetets egna 
programansvar. Som ett led i att stärka och utveckla inter-
nationellt starka forskningsmiljöer har universitetet under 
2006 intensifierat arbetet med att rekrytera både etablerade 
och lovande forskare. Detta har bl.a. skett genom att utveckla 
universitetets rekryteringsprocess ytterligare och genom etable-
randet av LiU fo ass, som innebär att Linköpings universitet ska 
rekrytera forskare som står i början av sin forskarkarriär med 
syftet att de inom fyra år ska ha etablerat egna forskargrupper 
finansierade med externa medel. Universitetet har också under 
året arbetat mycket med att utveckla forskningsansökningar 
och att skapa bättre förutsättningar för att erhålla ytterligare 
medel från EUs forskningsprogram. 

I detta avsnitt ges en redovisning av sådana uppgifter 
som universitetet i regleringsbrevet för 2006 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. Förändringar av antalet 
anställda professorer

uppdrag: liu skall redovisa större förändringar (utifrån ämnesområden 
för anställningarna) under 2006 av antalet anställda professorer 
(heltidsekvivalenter).

Redovisas i tabell 2.1.
Figur 2.1: andel  starka forskningsmiljöer beslutade av Vetenskapsrådet, 
Riksbankens Jubileumsfond, Vinnova samt Stiftelsen för strategisk 
forskning 2005–2006.
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Figur 2.1 Andel starka forskningsmiljöer beslutade 
av Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond, Vinnova 
samt Stiftelsen för strategisk forskning 2005-2006.



22

2. FORSKNING Och FORSKaRutbIldNING

2. Vetenskaplig publicering

uppdrag: liu skall redovisa publicering i internationellt erkända 
tidskrifter eller andra publiceringsformer med s.k. refereesystem. 
Redovisningen skall göras per vetenskapsområde med uppgifter 
för varje år i perioden 2004–2007. 

En ny publikationsdatabas togs i bruk 2004. Under 2005 och 
2006 fortsatte arbetet med att förbättra inrapporteringen. 
Fortfarande finns dock brister, vilket bland annat visar sig i 
att ett stort antal artiklar förs in i databasen efter stoppdatum 
för rapportering i årsredovisningen (se tabell 2.2). I tabellen 
finns därför också redovisat antalet artiklar som tillkommit 
efter stoppdatum för årsredovisningarna 2004 och 2005. 

En annan svårighet är att på ett korrekt sätt kategorisera 
vetenskapliga arbeten. Dels finns det svårigheter i att definiera 
vilka vetenskapliga tidskrifter eller motsvarande som kan 
sägas ha refereegranskning, dels är avgränsningen mot andra 
publiceringsformer oklar. Till detta kommer att vetenskapstra-
ditionerna skiljer sig åt mellan vetenskapsområdena.  Detta gör 
det svårt att jämföra publiceringar mellan vetenskapsområden 
och i vissa fall till och med inom ett vetenskapsområde.

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

HuManistisk-saMHÄLLsvetenskapLigt vetenskapsOMrÅde. 
Antalet rapporterade vetenskapliga artiklar i tidskrifter med 
refereegranskning uppgick 2006 till 140, vilket är en liten 
ökning jämfört med 2005 (112). Därutöver uppgår referee-
granskade konferensbidrag till 31. Inom humanistisk-sam-
hällsvetenskapligt vetenskapsområde sker dock största delen 
av den vetenskapliga publiceringen i annan form, exempelvis 
monografier. Under 2006 har 28 vetenskapliga böcker samt 

111 bidrag (kapitel) i vetenskapliga böcker, utöver avhandlingar, 
publicerats. Dessa vetenskapliga verk är referee-granskade. 

MediCinskt vetenskapsOMrÅde. Antalet rapporterade veten-
skapliga artiklar i tidskrifter med refereegranskning uppgick 
2006 till 446. Därutöver uppgår refereegranskade konfe-
rensbidrag till 11. Under året har varje institution arbetat med 
kvalitetsförbättringar vid inrapportering av publikationer. En 
pilotstudie har genomförts för att undersöka om publicerings- 
och citeringsanalyser kan vara ett hjälpmedel i HUs pågående 
verksamhets- och kompetensanalysarbete.  

tekniskt vetenskapsOMrÅde. Antalet rapporterade veten-
skapliga artiklar i tidskrifter med refereegranskning uppgick 
2006 till 528, vilket är en ökning jämfört med 2005 (451). 
Därutöver uppgår refereegranskade konferensbidrag till 343. 
Publiceringstraditionerna varierar mellan olika ämnesområ-
den. Vissa ämnen publicerar företrädesvis i refereebedömda 
tidskrifter medan andra vanligen publicerar sig i form av 
refereebedömda konferensbidrag. Man får också förmoda att 
den stora arbetsinsats som framför allt de mest framgångsrika 
forskarna under 2005/06 ägnat åt stora forskningsansökningar 
inte påverkat publikationsstatistiken positivt. 

3. Forskning i nära anslutning 
till lärarutbildningen

uppdrag: liu skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att stärka 
forskning och forskarutbildning som bedrivs i nära anslutning till 
lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet. 

LiU har under de senaste tio åren ägnat mycket tid och resurser 
åt att forskningsanknyta lärarutbildningen. Ett tecken på att 
satsningen har varit lyckad är att LiU, alltsedan den utbildnings-
vetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet inrättades, 
tillhört de lärosäten som haft störst framgång med att få sina 
forskningsansökningar beviljade. Särskilt glädjande är att två 
nydisputerade doktorer vid LiU inom området under året fick 
forskarassistentanställningar från Vetenskapsrådet.

Det finns forskning och forskarutbildning som anknyter 
till lärarutbildningen inom samtliga fakulteter, men Områdes-
styrelsen för utbildningsvetenskap har det främsta ansvaret 
för dessa, särskilt då för forskarutbildningen. 

Områdesstyrelsen fördelar fakultetsanslag till fem olika 
forskningsmiljöer, där utbildningsvetenskaplig forskning och 
forskarutbildning bedrivs: Pedagogik i utbildning och skola, 
Pedagogiskt arbete och Vuxnas Lärande i Linköping samt 
Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och tekni-
kens didaktik (FontD) och Pedagogiskt arbete i Norrköping. 
Av dessa är Vuxnas Lärande och FontD  de enda i sitt slag i 
landet. Den sammanlagda omfattningen av detta anslag är 
drygt 30 mkr.

Under 2006 har satsningar gjorts framför allt på den ny-
startade forskarutbildningen i pedagogiskt arbete i Norrköping, 
vars fakultetsanslag fördubblades inför budgetåret, för att 
möjliggöra en samlad doktorandantagning. Denna satsning 
ligger väl i fas med den utbyggnad av forskningsöverbyggnaden 

TAB 2.2 VETENSKAPLIG PUBLICERING PER VETENSKAPSOMRÅDE 2004–2006

Hum-sam Med Tek Summa

Rapporterat per den 10 jan 2005 120 596 359 1 075
Rapporterat efter den 10 jan 2005 15 4 49 68
Summa för 2004 135 600 408 1 143

Rapporterat per den 10 jan 2006 112 460 451 1 023
Rapporterat efter den 10 jan 2006 44 123 151 318
Summa för 2005 156 583 602 1 341

Rapporterat per den 10 jan 2007 140 446 528 1 114
Summa för 2006 140 446 528 1 114

TAB 2.1 BESLUTADE ANSTÄLLNINGSPROFILER FÖR PROFESSORER SAMT 
BEFORDRADE PROFESSORER 2006 (INOM PARENTES UPPGIFTER FÖR 2005)
Vetenskapsområde Hum-sam Medicinskt Tekniskt LiU totalt
Antal beslutade anställ-
ningsprofiler

0 (2) 0 (4) 41 (0) 4 (6) 

Antal beslut om befordrade 
professorer

2 (4) 5 (5) 1 (4) 8 (13) 

1. Kommunikationsvetenskap, Materialvetenskap, särskilt nanostrukturerade keramer, Organisk 
kemi samt Papperselektronik.

Antalet professorer 2006 har ökat med 14 heltidsekvivalenter i förhållande till 2005.
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i Norrköping som universitetsledningen beslutat om under året 
och som också kommer att komma de utbildningsvetenskapliga 
miljöerna i Norrköping till del. 

Under året har också, för andra året i rad, en särskild 
utbildningsvetenskaplig resurs om 900 tkr, efter en öppen 
ansökningsomgång, fördelats bland lärare som är aktiva inom 
LiUs lärarutbildningar. 

Vidare har Områdesstyrelsen kunnat garantera samtliga 
befordrade professorer inom området en forskningsresurs 
om minst 200 tkr var.

FORSKaRutbIldNING

Linköpings universitet har beträffande forskarutbildningen 
beskrivits som en pionjär och har med sina temainriktningar 
samt med satsningen på ytterligare ett campus i Norrköping 
omdanat såväl forskning som forskarutbildning.

Universitetets arbete med forskarskolor går tillbaka till 
början av åttiotalet när temaforskningen etablerades vid Filo-
sofiska fakulteten. Med den kunskap och erfarenhet som då 
byggdes upp utvecklade universitetet sedan en rad forskarskolor 
vid samtliga fakulteter. 

Forskarskolornas stora betydelse ligger i den tvärveten-
skapliga/mångvetenskapliga problemformuleringen som 
förutsätter samarbete mellan olika ämnesområden men ibland 
också över fakultetsgränserna. Genom detta angreppssätt har 
forskarskolorna ofta sin hemvist i stora och starka forsknings-
miljöer som i sig också kan inkludera små ämnesområden. 
Forskarskolornas sammanhållna struktur gör det möjligt att 
fortlöpande se över och ompröva utbildningens innehåll och 
uppläggning.

 De ökade kraven på fakultetsanslagets användning i form 
av bl.a. medfinansiering och det faktum att det under senare 
år har blivit svårare att erhålla externa medel för forskarutbild-
ning har inneburit att nyantagningen till forskarutbildningen 
har tvingats minska. År 2006 antogs 143 doktorander till 
forskarutbildning (2005: 189 doktorander) att jämföras med 
toppåret 2003 då 287 doktorander antogs. Denna nedgång 
har ännu inte märkts i någon nämnvärd omfattning på 
antalet utfärdade doktorsexamina men kommer naturligtvis 
att påverka antalet om ett par år. Under 2006 utfärdades 162 
doktorsexamina (2005: 168 doktorsexamina, vilket är det 
högsta antalet doktorsexamina som hittills utfärdats under 
ett verksamhetsår).

Antalet aktiva doktorander med en aktivitetsgrad om 
minst 10 % var 1 334 år 2006, vilket är en minskning jämfört 
med 2005 (1 419) respektive 2004 (1 418). Andelen kvinnor 
respektive män bland aktiva doktorander har bara ändrats 
marginellt. Se tabell 2.3.

Noterbart är att vi nu börjar närma oss 50 % vad gäller an-
delen kvinnor som antas till forskarutbildning (se tabell 2.10). 
Antalet professorer (exklusive adjungerade) fortsätter att öka 
och uppgick under 2006 till 304 (2005: 290). Sedan mitten 
av nittiotalet har antalet professorer mer än fördubblats, bl.a. 
till följd av befordringsreformen. Eftersom även antalet aktiva 
doktorander  ökade fram till 2004 (för att därefter minska nå-

got) betyder detta sammantaget att antalet aktiva doktorander 
per professor sjunkit från 8 till 4.

HuManistisk-saMHÄLLsvetenskapLigt vetenskapsOMrÅde. 

Antalet aktiva doktorander inom humanistisk-samhällsve-
tenskapligt vetenskapsområde var 337 år 2006, vilket är en 
minskning från 357 året innan. År 2003 var antalet aktiva 
doktorander 393. Av de aktiva doktoranderna 2006 var ca 60 
% kvinnor och 40 % män. 

MediCinskt vetenskapsOMrÅde. Antalet aktiva doktorander 
inom medicinskt vetenskapsområde var 414 år 2006, vilket 
är en minskning från 428 året innan. År 2003 var antalet 
aktiva doktorander 426. Av de aktiva doktoranderna 2006 
var ca 60 % kvinnor och 40 % män. Andelen kvinnor har 
ökat sedan år 2000. 

 
tekniskt vetenskapsOMrÅde. Antalet aktiva doktorander inom 
tekniskt vetenskapsområde var 583 år 2006, vilket är en 
minskning från 634 året innan. Av de aktiva doktoranderna 
2006 var ca 27 % kvinnor och 63 % män. År 2003 var antalet 
aktiva doktorander 653. Det totala antalet doktorander mins-
kar alltså något, medan andelen kvinnor ökar (2006: 27%, 
2005: 24%, 2004: 23%). För femton år sedan var andelen ca 
15 %. Under 2006 var andelen kvinnor bland de nyantagna 
forskarstuderande rekordhöga 35%, vilket tyder på att andelen 
kvinnor bland de aktiva doktoranderna kommer att öka även 
de närmaste åren. 

1. Pedagogisk utveckling

uppdrag: I syfte att förbättra kvaliteten i forskarutbildningen skall 
universitetet arbeta med pedagogisk utveckling.

Fakulteterna samarbetar kring forskarutbildningsfrågor inom 
Forum för forskarutbildning, som är ett fakultetsövergripande 
organ för kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och diskus-
sion kring universitetets forskarutbildningar. Forumet har 
under året bland annat behandlat alumniverksamhet riktad 
till disputerade, det lokala regelverket kring forskarutbildning, 
utbildning kring hantering av forskningsmaterial för dokto-
rander, utvärderingssystem för forskarutbildningskurser samt 
formerna för doktorandernas studiefinansiering. Under 2007 
kommer Forum för forskarutbildning att genomföra en större 
doktorandenkät, ett arbete där förarbetet inletts under året. 

Den pedagogiska utbildning för lärare och handledare som 
bedrivs vid LiUs centrum för undervisning och lärande finns 
beskriven i kapitlet Personal.

TAB 2.3  ANTAL AKTIVA DOKTORANDER (MED AKTIVITET ≥10 %) 2004–2006
Vetenskaps- 2004 2005 2006 
område Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot
Hum-sam 229 153 382 215 142 357 203 134 337 
Medicinskt 247 158 405 260 168 428 247 167 414 
Tekniskt 148 483 631 150 484 634 155 428 583 
Totalt LiU 624 794 1 418 625 794 1 419 605 729 1 334 
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HuManistisk-saMHÄLLsvetenskapLigt vetenskapsOMrÅde. 
Eftersom genomgången handledarutbildning införts som 
krav för att bli antagen som oavlönad docent har deltagandet 
i de fakultetsspecifika delarna av utbildningen ökat under 
året. Kursen ges av såväl filosofisk fakultet som utbildnings-
vetenskap. Bland deltagarna finns också personer som redan 
är docenter, vilket är en tillgång vid erfarenhetsutbytet. Inne-
hållet är fokuserat kring lagar, förordningar och lokala beslut 
ur ett fakultetsperspektiv samt en mindre undersökning av 
de lokala miljöer som finns inom verksamhetsområdena. 
Utvärderingarna efter de fakultetsspecifika inslagen är ge-
nomgående goda. Dessutom erbjuds årligen gemensamma 
forskarutbildningskurser i forskningsetik.

MediCinskt vetenskapsOMrÅde. I den fakultetsspecifika 
handledarkursen vid Hälsouniversitetet ingår bl.a. informa-
tion och diskussion om forskarutbildning och handledning. 
Dessutom besöker deltagarna varandras forskningsmiljöer. 
Kursen genomförs två gånger per år och genomgången god-
känd kurs är ett krav för att kunna ansöka om docentur vid 
Hälsouniversitetet.

tekniskt vetenskapsOMrÅde. Av en omgång nyantagna dok-
torander vid Tekniska högskolan deltar ca 4 av 5 i undervis-
ningen och genomgår därmed en grundläggande pedagogisk 
utbildning.

Högskoleverket utvärderade under 2005/06  teknikveten-
skaplig forskarutbildning. I slutrapporten som kom 2006 kom 
forskarutbildningen vid Tekniska högskolan mycket väl ut.

Bolognaarbetet 
Huvuddelen av arbetet med att anpassa utbildningen till den 
nya utbildnings- och examensstrukturen enligt Bolognakon-
ceptet koncentrerades under året på att utveckla nya kursplaner 
på grundnivå och avancerad nivå. Mer om fakulteternas arbete 
med Bolognaprocessen, se under Grundutbildning. 

Arbetet med att utforma kopplingen mellan den avancerade 
nivån och  forskarutbildningsnivån har inletts och fortsätter 
under 2007. LiU har under 2006 arbetat med en genomgri-
pande regelöversyn, bl.a. med anledning av anpassning av 

forskarutbildningen till Bologna. De nya reglerna ska ersätta 
tidigare beslut om forskarutbildningen och beräknas vara 
fastställda under första halvåret 2007.

2. 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 univer-
sitet under perioden 2005 -2008 framgår av tabell 2.5. I denna 
tabell beskrivs också det poängsystem som bildar examensmå-
len liksom utfallet under vart och ett av åren 2005 och 2006, 
d.v.s. de första två åren i innevarande fyraårsperiod.

Av tabellen framgår att LiU under perioden 2005-2006 
nått drygt hälften av examensmålen för vetenskapsområdena 
humanistisk-samhällsvetenskapligt och tekniskt medan univer-
sitetet nått knappt hälften av examensmålet för det medicinska 
vetenskapsområdet. De faktiskt utfärdade examina framgår 
av tabell 2.6.

HuManistisk-saMHÄLLsvetenskapLigt vetenskapsOMrÅde. 
Antalet doktorsexamina som utfärdades under 2006 var 43 
(29 av kvinnor och 14 av män). Antalet licentiatexamina som 
utfärdades var 8 (varav 7 av kvinnor). Av de 43 doktorsexamina 
har 3 föregåtts av en licentiatexamen. Examenstakten för 2006 
(45,5 poäng) har ökat jämfört med 2005 och 2004 (40,0 poäng 
respektive 32,5 poäng).

MediCinskt vetenskapsOMrÅde. Antalet doktorsexamina som 
utfärdades under 2006 var 44 (30 av kvinnor och 14 av män). 
Antalet licentiatexamina som utfärdades var 3 (1 kvinna, 2 män).  
1 doktorsexamen har föregåtts av en licentiatexamen. Exa-
menstakten för 2006 (45,0 poäng) har minskat något jämfört 
med 2005 och 2004 (50,5 poäng respektive 47,5  poäng).

tekniskt vetenskapsOMrÅde. Antalet doktorsexamina som 
utfärdades under 2006 var 75 (17 av kvinnor och 58 av män). 
Antalet licentiatexamina som utfärdades var 73 (15 av kvinnor, 

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

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Professorer 160 168 166 200 223 241 260 262 290 304
Aktiva doktorander 1 229 1 286 1 338 1 379 1 396 1 414 1 462 1 418 1 419 1 334
Doktorsexamina 92 104 138 116 141 165 168 130 168 162
Licentiatexamina 80 95 86 63 69 87 88 86 94 84

TAB 2.5 EXAMINA OCH EXAMENSMÅL FÖR FORSKARUTBILDNINGEN

Vetenskaps-
områden

Poäng
S:a poäng

01–04
Mål 01–04

enl RB

2005 2006
S:a poäng

05–06
Mål 05–08

enl RB2001 2002 2003 2004 D DL L P D DL L P
Hum-sam 40 43 33,5 32,5 149 108 30 8 12 40,0 40 3 8 45,5 85,5 160
Medicinskt 46 54,5 68,5 47,5 216,5 175 46 3 6 50,5 43 1 3 45,0 95,5 200
Tekniskt 66,5 83,5 92 73 315 297 27 54 76 92,0 22 53 73 85,0 177 310
Totalt 152,5 181 194 153 680,5 580 103 65 94 182,5 105 57 84 175,5 358 670

D = antal doktorsexamina som inte föregåtts av licentiatexamen
DL = antal doktorsexamina som föregåtts av licentiatexamen
L = antal licentiatexamina
P = antal examina i forskarutbildningen omräknade till poäng.  Poängvärde: 1 p för doktorsexamen; 0,5 p för doktorsexamen med tidigare licentiatexamen samt 0,5 p för licentiatexamen
RB =  regleringsbrev
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58 av män). 53 doktorsexamina har föregåtts av en licentiat-
examen. Examenstakten för 2006 (85,0 poäng) har minskat 
i jämförelse med 2005 (92,0 poäng) men ökat i jämförelse 
med 2004 (73 poäng).

3. 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 2005 skall redovisas. uppgifterna skall redovisas 
per vetenskapsområde och kön.

Studietid
Tabellerna 2.7 och 2.8 visar medianstudietiden netto (uttryckt i 
terminer) för dem som avlagt doktorsexamen respektive licen-
tiatexamen respektive år i perioden 2002-2005. Uppgifterna 
har levererats av SCB.

HuManistisk-saMHÄLLsvetenskapLigt vetenskapsOMrÅde. 

Medianstudietid för dem som avlagt doktorsexamen 2005 är 
för humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde 
8,4 terminer (kvinnor 8,2 – män 8,4 terminer). Detta innebär 
ungefär samma medianstudietid som tidigare. 

Medianstudietiden för dem som avlagt licentiatexamen 
2005 är för humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsom-
råde 5,8 terminer (kvinnor 3,1 – män 5,8 terminer). Eftersom 
relativt få forskarstuderande avlägger licentiatexamen inom det 
humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet under 
ett år är det vanskligt att göra jämförelser över tid. 

MediCinskt vetenskapsOMrÅde. Medianstudietiden för dem 
som avlagt doktorsexamen 2005 är för medicinskt veten-
skapsområde 7,0 terminer (kvinnor 7,5 – män 6,3 terminer). 
Medianstudietiden varierar något mellan åren.

Medianstudietiden för dem som avlagt licentiatexamen 2005 
är för medicinskt vetenskapsområde 3,5 terminer (kvinnor 3,5 
– män 5,5 terminer). Eftersom relativt få forskarstuderande 
avlägger licentiatexamen inom det medicinska vetenskapsområ-
det under ett år är det vanskligt att göra jämförelser över tid.

tekniskt vetenskapsOMrÅde. Medianstudietiden för dem som 
avlagt doktorsexamen 2005 är för tekniskt vetenskapsområde 
8,8 terminer (kvinnor 8,6 – män 8,8 terminer). För kvinnor 
innebär detta att studietiden är lägre än under 2004 och ligger 
på samma nivå som under 2002 och 2003. För män ligger 
studietiden på samma nivå som under 2003 och 2004.  

Medianstudietid för dem som avlagt licentiatexa-
men 2005 är för tekniskt vetenskapsområde 4,8 termi-
ner (kvinnor 4,8–män 4,8 terminer). Detta innebär 
en något lägre studietid än under 2003 och 2004.  

Genomströmning
Utgångspunkten i tabell 2.9 Genomströmning i forskarutbild-
ningen är de år då doktoranderna antogs. Under exempelvis 
1996/97 antogs 268 doktorander. Av dessa (varje doktorand 
ingår endast i en kategori) har 160 avlagt doktorsexamen t.o.m. 
verksamhetsåret 2006. 20 har klarat av 80 % av studierna, 26 
har avlagt licentiatexamen, 19 har klarat av 50 % av studierna 
medan 35 har avbrutit sin forskarutbildning. 8 personer är 
fortfarande doktorander utan att ha nått några examina eller 
gränser. Resultatet 1996/97  pekar på att andelen som avlägger 
doktorsexamen är ca 60 %,  d.v.s. samma andel som 1995/96 
och något större än tidigare år. Ca 10 % av de antagna avlägger 
licentiatexamen. Forskarskolor med mer strukturerade pro-
cesser, organiserad kursverksamhet, kollegialt handledarskap 
och i vissa fall tryggare finansiering innebär att antalet avbrott 
reduceras. 

TAB 2.6 AVLAGDA FORSKAREXAMINA 2004–2006
2004 2005 2006 

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

Humanistisk-samhällsvetenskapligt 2 8 10 16 13 29 5 7 12 24 14 38 7 1 8 29 14 43 
Medicinskt 4 2 6 26 20 46 5 1 6 30 19 49 1 2 3 30 14 44 
Tekniskt 16 54 70 15 40 55 16 60 76 13 68 81 15 58 73 17 58 75 

Totalt Linköpings universitet 22 64 86 57 73 130 26 68 94 67 101 168 23 61 84 76 86 162 

TAB 2.7 MEDIANSTUDIETID (TERMINER) FÖR 
DE SOM AVLAGT LICENTIATEXAMEN 2002–2005

2002 2003 2004 2005 
Vetenskapsomr 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
Medicinskt 2,4 4,3 4,3 4,5 4,5 3,0 1,5 3,0 3,5 5,5 3,5
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
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

TAB 2.8 MEDIANSTUDIETID (TERMINER) FÖR 
DE SOM AVLAGT DOKTORSEXAMEN 2002–2005

2002 2003 2004 2005 
Vetenskapsomr 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
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
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
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
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4. Rekrytering till forskarutbildningen

breddad rekrytering
uppdrag: liu skall redovisa vilka åtgärder, som t.ex. informations- och 

rekryteringsinsatser, som lärosätet vidtagit för att motverka social 
snedrekrytering till forskarutbildningen.

HuManistisk-saMHÄLLsvetenskapLigt vetenskapsOMrÅde. 

Inom filosofisk fakultet och området för 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. Inom Hälsouniversitetet finns, 
förutom den traditionella antagningen av enstaka doktorander 
till ett forskarutbildningsämne, även forskarutbildning enligt 
forskarskolemodell, som erbjuder studenten en mer strukture-
rad första del av forskarutbildningen och där ett antal studenter 
antas vid ett och samma tillfälle. Den tydligare antagningsmo-
dellen och den mer strukturerade utbildningsgången bör öka 
attraktionsvärdet och sänka tröskeln för studenter från miljöer 
som saknar erfarenhet av högre akademiska studier. 

tekniskt vetenskapsOMrÅde. Den huvudsakliga rekryterings-
basen till teknikvetenskaplig forskarutbildning utgörs av ci-
vilingenjörer eller motsvarande utbildningar, vilket begränsar 
möjligheten att motverka social snedrekrytering. En konkret 
åtgärd är dock en mer lättillgänglig webbinformation om 
vad forskarutbildning är och hur man gör för att bli antagen. 
Tanken är att nå de studenter som inte redan har etablerat, 
och kanske också har svårare att etablera, kontakter med 
potentiella handledare.

5. Nybörjare i forskarutbildningen

uppdrag: antalet personer som påbörjat forskarutbildningen under 
2006 skall redovisas fördelat på vetenskapsområden och kön. 
Vidare skall redovisas hur många av dessa som avser att avsluta 
sin forskarutbildning med licentiatexamen.

Av tabell 2.10 framgår nyantagningen av forskarstuderande 
till dels doktorsexamen, dels licentiatexamen. Det framgår 
att antalet nyantagna forskarstuderande under perioden 
2004-2006 minskat inom vetenskapsområdena medicinskt 
och tekniskt men legat på samma nivå inom det humanistisk-
samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. Huvudorsaken till 
minskningen är de försämrade möjligheterna att finansiera 
forskarutbildningen. År 2006 antogs 143 forskarstuderande 
till forskarutbildning, (2005: 189 forskarstuderande, 2004: 
191 forskarstuderande) att jämföras med toppåret 2003 då 287 
doktorander antogs.

HuManistisk-saMHÄLLsvetenskapLigt  vetenskapsOMrÅde. 

Under 2006 antogs 23 forskarstuderande (13 kvinnor, 10 män) 
till forskarutbildning mot doktorsexamen.  Denna antagning 
ligger på samma nivå som under 2005 då 24 forskarstuderande 
(18 kvinnor, 6 män) antogs men är mycket lägre än under 
2003 då 81 doktorander (47 kvinnor, 34 män) antogs. Ande-
len kvinnor är 56 % (2005: 75 % och 2004: 44 %). (Andelen 
kvinnor inom grundutbildningen vid Filosofiska fakulteten 
och Utbildningsvetenskap är 64 %). 

Under 2006 antogs 3 forskarstuderande, alla kvinnor, till 
forskarutbildning mot licentiatexamen, 2005: 5 (1 kvinna, 
4 män) och 2004: 7 (alla män). Filosofiska fakulteten och 
Utbildningsvetenskap har tidigare fattat principiella beslut 
som innebär restriktivitet vid antagning till licentiatexamen.

MediCinskt vetenskapsOMrÅde. Under 2006 antogs 36 fors-
karstuderande (21 kvinnor, 15 män) till forskarutbildning mot 
doktorsexamen.  Detta innebär att antagningen fortsätter att 
minska, 2005: 64 (41 kvinnor, 23 män), 2004: 66 (30 kvinnor, 
36 män). Andelen kvinnor är 58 % (2005: 64 % och 2004: 
45 %). (Andelen kvinnor inom  grundutbildningen är 76 %).

TAB 2.9 GENOMSTRÖMNING I FORSKARUTBILDNINGEN

Antagningsår 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01
Vetenskapsområde H M T LiU H M T LiU H M T LiU H M T LiU H M T LiU

Antagna 60 69 139 268 57 73 123 253 30 68 124 222 62 62 119 243 53 72 89 214
Doktorsex. tom 2006 40 41 79 160 32 53 61 146 19 41 70 130 30 29 65 124 11 31 36 78
Avklarat 80% 2 7 11 20 4 3 7 14 4 6 7 17 11 9 20 40 17 8 18 43
Licentiatex. tom 2006 3 2 21 26 5 21 26 2 19 21 6 5 15 26 4 2 14 20
Avklarat 50% 4 8 7 19 11 4 6 21 7 3 10 6 8 8 22 13 12 4 29
Avbrott 7 10 18 35 3 8 22 33 3 6 19 28 3 8 9 20 5 7 13 25
Övriga 4 1 3 8 2 5 6 13 2 8 6 16 6 3 2 11 3 12 4 19

H = Humanistisk-samhällsvetenskapligt, M= Medicinskt, T = Tekniskt

TAB 2.10 NYANTAGNA FORSKARSTUDERANDE 2004–2006
2004 2005 2006 

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
Humanistisk-samhällsvetenskapligt  7 7 12 15 27 1 4 5 18 6 24 3 3 13 10 23 
Medicinskt 4 1 5 30 36 66 4 4 8 41 23 64 6 4 10 21 15 36 
Tekniskt 7 22 29 15 42 57 15 28 43 9 36 45 9 22 31 16 24 40 

Totalt Linköpings universitet 11 30 41 57 93 150 20 36 56 68 65 133 18 26 44 50 49 99 
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Under 2006 antogs 10 forskarstuderande (6 kvinnor, 4 män) 
till forskarutbildning mot licentiatexamen, 2005: 8 (4 kvinnor, 
4 män) och 2004: 5 (4 kvinnor, 1 man).

Hälsouniversitetets antagning till licentiatexamen är relativt 
låg och har så varit de senaste åren. Eftersom någon markant 
ökning av antalet licentiatexamina inte har skett har inga 
aktiva åtgärder vidtagits. Antagning till licentiatexamen sker 
på samma sätt som till doktorsexamen, d.v.s. är delegerad till 
institutionsstyrelserna.

tekniskt vetenskapsOMrÅde. Under 2006 antogs 40 forskar-
studerande (16 kvinnor, 24 män) till forskarutbildning mot 
doktorsexamen.  Detta innebär att antagningen fortsätter att 
minska, 2005: 45 (9 kvinnor, 36 män), 2004: 57 (15 kvinnor, 
42 män). Toppåret 2003 antogs 86 doktorander (20 kvinnor, 
66 män). Andelen kvinnor ökar kraftigt och uppgick 2006 till 
40 % (2005: 20 % och 2004: 26 %). (Andelen kvinnor inom 
grundutbildningen är 25 % 2006).

Under 2006 antogs 31 forskarstuderande (9 kvinnor, 22 
män) till forskarutbildning mot licentiatexamen, 2005: 43 (15 
kvinnor, 28 män) och 2004: 29 (7 kvinnor, 22 män). Således 
är antagningen till licentiatexamen inom det tekniska veten-
skapsområdet omfattande. Det kan konstateras att andelen 
kvinnor bland nyantagna forskarstuderande under 2006 är 
lägre bland dem som antas till licentiatexamen än bland dem 
som antas till doktorsexamen (29 % respektive 40 %). Tidigare 
år har det varit tvärtom. Om man ser till andelen kvinnor totalt 
bland nyantagna till licentiatexamen och till doktorsexamen 
utgör denna andel 35 %, en ökning jämfört med 2005 då 
motsvarande andel var 27 %.

Fakulteten har antagit ett policybeslut att, i möjligaste 
mån, anta till utbildning som leder fram till doktorsexamen 
och undvika att anta till licentiatexamen om målet redan från 
början är en doktorsexamen. 

6. Jämställdhet i forskarutbildningen

uppdrag:  liu skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att få en 
jämnare könsfördelning inom områden i forskarutbildningen med 
ojämn könsfördelning.

Det pågår ett universitetsövergripande projekt mot ett mer 
genusmedvetet universitet. Projektet innefattar utbildning 
av olika grupper för att öka kunskapen om genusfrågor  
och föreslå alternativa pedagogiska former för att förbättra 
utbildningarna. Se även under avsnittet Grundutbildning. I 
handledarutbildningen för forskarhandledare ingår speciella 
avsnitt inriktade på genusfrågor i forskarutbildningen. 

HuManistisk-saMHÄLLsvetenskapLigt vetenskapsOMrÅde. 

Fördelningen män-kvinnor bland doktoranderna vid Filo-
sofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap ligger inom de 
fastställda rekryteringsmålen (40/60) och därför har hittills 
inga särskilda åtgärder bedömts vara nödvändiga. Tenden-
sen under senare år har dock varit att andelen kvinnor ökat 
och med tanke på att andelen kvinnorna är i majoritet inom 
grundutbildningen följs utvecklingen noggrant så att åtgärder 
kan vidtas vid behov.

MediCinskt vetenskapsOMrÅde. Av Hälsouniversitetets 414 
aktiva forskarstuderande är 60 % kvinnor och 40 % män. 
Andelen kvinnor har konstant ökat de senaste åren. År 2001 
var andelen kvinnor 54 %  och andelen män 46 %. Inom in-
stitutionerna arbetar man på olika sätt för att främja en jämn 
könsfördelning. I regel görs detta genom jämställdhetsgrupper 
och jämställdhetsplaner.  För fakulteten som helhet är könsför-
delningen relativt jämn men det är en ojämn könsfördelning 
för de flesta forskarutbildningsämnena. Forskarskolan vid 
Institutionen för hälsa och samhälle har aktivt arbetat för en 
jämn könsfördelning vid antagning till forskarskolan. Att fler 
kvinnor än män söker doktorandutbildning inom områden 
relaterade till hälsa har långa traditioner. Drygt en fjärdedel 
män i doktorandgruppen får anses som ett acceptabelt resultat 
men kräver även fortsättningsvis ett aktivt handlande vid nästa 
antagningstillfälle.

tekniskt vetenskapsOMrÅde. Vid Tekniska högskolan 
var andelen kvinnor bland nyantagna forskarstuderande  
35 %,en kraftig uppgång sedan föregående år då andelen var  
27 %. Andelen kvinnor har ökat stadigt under en lång period 
och följer ungefär andelen kvinnor som examineras från 
civilingenjörsutbildningen, den grupp varifrån de flesta fors-
karstuderande rekryteras. Under 2006 var andelen kvinnor 
bland de aktiva forskarstuderande 27 %. Förebilder är viktiga, 
därför verkar fakulteten för att uppmuntra fler kvinnor att 
ansöka om docentur. 

Under 2006 beslutades om ett forskningsanslag om 300 
tkr per år som delas ut till samtliga kvinnor som antas som 
oavlönad docent vid Tekniska högskolan och som utges under 
tre år i syfte att dessa ska uppnå professorskompetens. Ande-
len män bland professorerna är för närvarande ca 95 %, men 
andelen kvinnor bland dem som sedan 2000 antagits som 
oavlönad docent är 15 %. Andelen kvinnor i gruppen yngre 
lektorer är närmare 30 %, så andelen kvinnor bland profes-
sorer, docenter och lektorer förväntas öka. Fler handledare och 
förebilder kommer att vara kvinnor i framtiden.

Verksamheten i det nätverk för kvinnliga doktorander som 
startade 2005 har stötts ekonomiskt av fakulteten under 2006. 
Nätverket har flera syften: möten med kvinnliga kollegor, se-
minarier, kontakt över institutionsgränser och att ge kvinnliga 
forskarstuderande ökad synlighet som grupp. 

7. Nationella forskarskolor

uppdrag: liu skall redovisa hur många doktorander (uppdelat på kön) 
som antagits till forskarskolorna i grundläggande datavetenskap 
respektive naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Vidare 
skall samarbetet mellan värduniversitetet och partnerhögskolorna 
beskrivas.

Grundläggande datavetenskap (cuGS)
Tekniska högskolan koordinerar genom Institutionen för 
datavetenskap den nationella forskarskolan i Grundläggande 
datavetenskap (CUGS). I CUGS deltar förutom LiU (30), hög-
skolan i Skövde (5), Mälardalens högskola (5), Växjö universitet 
(2), Lunds tekniska högskola (4), Blekinge tekniska högskola 
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(1) och Örebro universitet (3). Siffrorna inom parentes anger 
antalet forskarstuderande på respektive högskola.

Under 2006 har elva forskarstuderande tillhöriga tekniskt 
vetenskapsområde antagits i Linköping, varav en kvinna. Det 
totala antalet forskarstuderande är nu 50, varav 8 kvinnor. 
Under 2006 har 5 personer examinerats för teknologie doktor. 
Två av dessa var kvinnor. Doktoranderna antas och examineras 
på sina respektive högskolor och handledarna finns oftast på 
samma ställe som sina doktorander. Doktorandutbildningens 
grundläggande kärnkurser ges på en kursgård och de avance-
rade kurserna ges vid respektive examinators lärosäte.

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

Naturvetenskapernas och teknikens didaktik
Den nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och 
teknikens didaktik, FontD, med LiU som värduniversitet, 
har ett uppdrag att producera minst 25 doktorander fram till 
år 2008. Vid utgången av 2006 omfattade forskarskolan 44 
doktorander (27 kvinnor och 17 män) fördelade på 11 lärosäten 
(varav 8 ordinarie partners och 3 associerade). En doktorand 
antogs under 2006 (Lärarhögskolan Stockholm). Verksam-
heten är organisatoriskt knuten till Områdesstyrelsen för 
utbildningsvetenskap och Institutionen för samhälls- och 
välfärdsstudier, LiU, Norrköping. 

Samarbetet mellan LiU och partnerhögskolorna sker bl.a. 
via obligatoriska kurser för doktoranderna, en gemensam 
styrelse för FontD med representanter från samtliga lärosäten, 
ett handledarkollegium samt en gemensam seminarieserie 
som alternerar mellan de olika lärosätena. Denna typ av 
seminarier har genomförts vid Mälardalens högskola, Karl-
stads universitet, Malmö högskola och senast i december 
2006 vid Högskolan i Kristianstad. Under 2006 har ett antal 
halvtids- (60%) och avhandlingsseminarier (90%) samt ett 
lic-seminarium genomförts där partnerlärosätena samarbetat 
i frågor som rör kvalitetsarbetet. Under senare delen av 2006 
fastställdes disputationsdatum för ett antal doktorander. 
Den första disputationen kommer att ske i januari 2007 vid 
Mälardalens högskola.

Föreståndaren och ordföranden i FontDs styrelse, båda vid 
LiU, har sedan forskarskolans tillkomst regelbundet besökt 
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 (exempelvis Karlstads universitet och 
Mälardalens högskola) prioriterat forskningsområdet i sin 
interna medelsfördelning. LiU har även haft en stödjande roll 
vid internationella rekryteringar av visiting professors. Flera av 
lärosätena har varit lyckosamma i sin samverkan med kommu-
ner och flera forskningsmiljöer har erhållit extern finansiering 
samt deltar i internationella forskningsprojekt.

Forskarskolans doktorander och handledare har under 
2006 varit väl representerade med papers vid internationella 
konferenser och fått papers publicerade i internationella tid-
skrifter. För mer detaljerad information om FontDs verksamhet 
hänvisas till hemsidan www.isv.liu.se/fontd.

8. Studiefinansiering i forskarutbildningen

uppdrag: liu skall för 2006 redovisa hur stor andel (minst 75 procent) 
av de medel som universitetet avsätter för studiefinansiering inom 
fakultetsanslaget som avser anställning som doktorand. Redovisas 
per vetenskapsområde.

I tabell 2.11 redovisas studiefinansieringen i forskarutbild-
ningen. Av tabellen framgår tydligt att den helt dominerande 
formen för studiefinansiering är anställning som doktorand. 
Av 668 (heltidsekvivalenter) forskarstuderande (47 % kvinnor, 
53 % mån) har 585 eller 88 % anställning som doktorand (46 
% kvinnor, 54 % män). Tabellen visar även uppdelningen på 
vetenskapsområden. 

Studiefinansieringen av forskarutbildningen finansieras 
till största delen (63 %) med externa medel medan 37 % 
finansieras ur anslag. De externa medlen dominerar inom 
medicinskt och tekniskt vetenskapsområde medan anslagen 
utgör den största delen inom humanistisk.-samhällsveten-
skapligt vetenskapsområde.

Antalet forskarstuderande med direkt finansiering från 
företag och organisationer uppgår till 215 av totalt 883 (24 %) 
heltidsekvivalenter. Eftersom denna finansiering sker externt 

TAB 2.11 ANTAL FORSKARSTUDERANDE (HELTIDSEKVIVALENTER) SAMT FINANSIERING AV FORSKARUTBILDNINGEN PER VETENSKAPSOMRÅDE (tkr)
Hum- sam Medicinskt Tekniskt Totalt LIU

Finansieringsform Kv Män Tot Kostn Kv Män Tot Kostn Kv Män Tot Kostn Kv Män Tot Kostn

Anst som doktorand 104,9 67,2 172,1 58 373 84,1 23,5 107,6 37 031 77,5 227,3 304,8 127 528 266,5 318,0 584,5 222 932
Utbildningsbidrag 1,0 1,0 320 35,6 17,2 52,8 12 474 4,2 6,1 10,3 2 116 40,8 23,3 64,1 14 910
Annan anst vid LIU 1,9 3,1 5,0 1 730 2,0 0,6 2,6 1 070 1,6 3,8 5,4 3 312 5,5 7,5 13,0 6 112
Stipendier   0,2 1,0 1,2 176 0,2 1,0 1,2 176
Övrig finansiering 1,0 2,0 3,0 1 069 2,0 2,0 473 3,0 2,0 5,0 1 542
Summa 108,8 72,3 181,1 61 492 123,7 41,3 165,0 51 048 83,5 238,2 321,7 133 132 316,0 351,8 667,8 245 672
 - varav anslag 38 957 11 458  41 380 91 795
 - varav externa medel 22 535 39 590 91 752 153 877

Andel doktorandanst. 
inom anslag

99% 90% 95% 96%

Ej LiU-finansierade1 15,8 11 26,8  - 64,9 56,5 121,4  - 17,9 49,2 67,1  - 98,6 116,7 215,3 -
1 Doktorander med finansiering från företag eller organisationer där inte medlen överförs till LIU
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utan att motsvarande resurser överförs till universitetet ingår 
finansieringen av forskarstuderande inte i beräkningarna i 
tabell 2.11.

INtäKtER Och KOStNadER 
FöR FORSKNING Och 
FORSKaRutbIldNING

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

Universitetet erhåller intäkter till forskning och fors-
karutbildning på i huvudsak tre sätt: anslag (direkt från 
regering och riksdag), bidrag (t.ex. från forskningsråd och 
forskningsstiftelser) och avgifter (för uppdragsforskning). 
Avgifterna inkluderar också ersättning för av universitetet 
fullgjorda uppdrag (t.ex. lokalvård) som inte direkt kan hän-
föras till någon av verksamhetsgrenarna grundutbildning 
eller forskning och forskarutbildning men som fördelas 
proportionellt på de två verksamhetsgrenarna.

Intäkterna för forskning och forskarutbildning ligger i nivå 
med intäkterna under 2005. De samlade intäkterna uppgick 
under 2006 till 1 261 mkr (2005: 1 253 mkr, 2004: 1 248 mkr, 
2003: 1 187 mkr). Av intäkterna kommer 46 % från anslag och 
54 % från bidrag och avgifter.

Intäkter från anslag har mellan 2005 och 2006 ökat från 
570 mkr till 585 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 (10 mkr) mellan 2005 och 2006. De största externa 
intäkterna kommer från forskningsråd, statliga myndig-
heter, forskningsstiftelser och svenska organisationer utan 
vinstsyfte (t.ex. Cancerfonden, K A Wallenbergs stiftelse och 
Riksbankens Jubileumsfond). Av de externa intäkterna under 
2006 utgör intäkter från uppdragsforskning 86 mkr, vilket är 
något mindre än under 2005 (93 mkr) och 2004 (91 mkr). 

Kostnaderna för forskning och forskarutbildning uppgick 
under 2006 till 1 225 mkr (2005: 1 232 mkr, 2004: 1 247 mkr, 
2003: 1 203 mkr). 

Merparten av kostnaderna avser personal (63 %). Lokalkost-
naderna utgör 11 % och övriga driftkostnader uppgår till 21 %. 
I det sistnämnda kostnadsslaget inkluderas den ersättning för 
klinisk forskning som av universitetet utbetalas till landstinget i 
Östergötland. Kostnader för avskrivningar och nedskrivningar 
samt finansiella kostnader omfattar resterande 5 %.

Sammantaget betyder detta att forskning och forskarutbild-
ning för 2006 visar ett positivt resultat (kapitalförändring) om 
36 mkr (2005: 21 mkr, 2004: 0 mkr, 2003: -16 mkr), exklusive 
resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag.

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

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

Linköpings universitet totalt 2006 Ordinarie Uppdrags-
forskning forskning

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 584 890 
Intäkter av avgifter och andra ers. 72 186 85 423 
Intäkter av bidrag 510 493 
Finansiella intäkter 7 935 312 

Summa intäkter 1 175 504 85 734 

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 721 635 50 479 
Kostnader för lokaler 124 854 5 907 
Övriga driftskostnader 237 800 27 859 
Finansiella kostnader 2 107 89 
Avskrivningar och nedskrivningar 53 219 1 343 

Summa kostnader 1 139 615 85 677 

Verksamhetsutfall 35 889 58 
Resultat från andelar i dotterföretag 
och intresseföretag -1 468 
Transfereringar

Erhållna 93 746 1 092 
Lämnade 93 746 1 092 

Årets kapitalförändring 34 421 58 

TAB 2.13 INTÄKTER FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING (tkr)

2004 2005 2006
Anslagsfinansiering

Fakultetsanslag 458 440 458 608 471 223 
Övriga anslag 86 019 111 330 113 667

Summa anslag 544 459 569 938 584 890

Bidragsfinansiering
Offentliga finansiärer

Forskningsråd 146 930 142 548 155 896
Vinnova 57 721 62 708 53 599
Statliga myndigheter 88 094 86 320 106 880

Kommuner och landsting 3 688 2 883 2 393
Övriga svenska finansiärer

Forskningsstiftelser 58 203 49 313 58 494
Svenska org./föreningar/ 73 977 72 059 55 516
Svenska företag 18 735 22 570 7 937

Utländska finansiärer
EU-kommissionen 32 966 35 964 44 531
Utländska företag och org 6 642 5 759 7 009

Övriga intäkter 1 367 18 238
Summa bidrag 488 323 481 124 510 493

Avgiftsfinansiering
Statliga finansiärer 42 993 46 993 32 163
Kommuner och landsting 51 759 78 227 71 983
Övriga svenska finansiärer 44 828 56 829 45 277
Utländska finansiärer 6 280 7 920 4 282
Övrigt 48 348 7 105 3 904

Summa avgiftsfinansiering 194 208 197 074 157 609
Finansiella intäkter 7 425 6 155 8 247
Utbildningsbidrag 1 13 250
Totalt 1 247 665 1 253 291 1 261 238

1. Fr o m 2005 redovisas utbildningsbidrag till doktorander som personalkostnader istället för 
transfereringar i enlighet med anvisningar från Ekonomistyrningsverket. 2004 års värden är ej 
omräknade enligt de nya redovisningsprinciperna.
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3. Samverkan

2006 kännetecknades av en fortsatt utveckling av formerna för 
samverkan mellan högskola, näringsliv och samhälle, forman-
det av strategiska handlingsplaner och strategiska beslut inom 
samverkansområdet. Fokus har legat på kunskapsöverföring 
och kommersialisering av forskningsresultat. Utvecklingen 
mot en gemensam syn på hur kunskap och kompetens driver 
utveckling och tillväxt i företag och organisationer är en förut-
sättning för samhandling och samarbeten. Under 2006 har en 
rad satsningar kommit till stånd som är bevis på internationell 
toppkvalitet i kombination med samhällsrelevans.

kunskapsgenerering och utveckling av innovationssyste-

met. Under 2006 deltog LiU i en rad initiativ för att få en 
mer fullödig bild av hur samverkan och kunskapsöverföring 
sker vid vårt universitet. I en undersökning genomförd av 
Högskolan i Jönköping, där även universiteten i Göteborg, 
Linköping, Umeå och Växjö medverkade, framgår bl.a. att LiU 
är starkt på samverkan som är direkt relaterad till utbildning 
och forskning. LiU är också framgångsrikt när det gäller att 
erhålla patent och copyright, och att medverka i utveckling 
av produkter och tjänster. 

Ny kunskap och kompetens överförs till näringsliv och 
samhälle främst genom de nyutexaminerade studenterna 
men också genom nya forskningsresultat. En annan väg för ny 
kunskap är när den ligger till grund för nya företag eller verk-
samheter, där forskare eller studenter medverkar. Nyckeltal på 
området beskriver antal patent och företagsstarter baserade på 
patent per forskningsmiljard. För 2005 hade LiU motsvarande 
nyckeltal på 2,4 företagsstarter/forskningsmiljard, 9,6 patent/
forskningsmiljard och 85 idéer/forskningsmiljard (uppgifter 
från Universitetsholding och LiUs publikationsdatabas), vilket 
ligger i topp bland de svenska universiteten.

Sedan några år är LiU medlem i ECIU (European Consor-
tium of Innovative Universities). Under 2006 genomfördes 
ett forskningsprojekt i samarbete mellan ECIU-universiteten i 
Warwick, Aalborg, Twente och Linköping. Syftet var att analy-
sera studenternas entreprenöriella intentioner och aktiviteter 
samt de stödjande aktiviteter som erbjuds. På samtliga lärosäten 
var det den tekniska fakulteten som deltog.  Studien visade på 
överlag stora likheter mellan de fyra universiteten. Ca 20 % av 
studenterna hade erfarenheter från att ha startat företag och 
ca 30 % kunde tänka sig att starta företag i framtiden. 

Våren 2006 genomförde en internationell bedömargrupp 
en s.k. peer review inom ramen för Vinnovas Nyckelaktörspro-
gram. Fokus var kunskapsöverföring och kommersialisering. 
Följande områden identifierades: The Innovation Process at 

LiU, Multidisciplinary work, Integration of Commercialisation 
in Research and Education, Supporting the Development of 
Entrepreneurs, Collaboration with Global Companies, LiU 
and the Region, and Incentives.

I Handlingsplan avseende kommersialisering och kunskapsöver-
föring  för Linköpings universitet som lämnades in till regeringen 
i juni 2006, beskrivs hur LiU i samråd, samförstånd och sam-
verkan med regionens näringsliv och offentliga verksamheter 
har axlat ledarrollen som regionalt tillväxtlokomotiv. Målet är 
att »Inom 5 år ska LiU ha fördubblat sina aktiviteter och resultat 
avseende kommersialisering och kunskapsöverföring«.

Under 2006 tog LiU också viktiga strategiska steg genom 
att ägandet av inkubatorverksamheten Mjärdevi Business 
Incubator AB (i Linköping) övergick till universitetet. Ett 
utvecklingsarbete har startat för att öka kopplingen mellan 
inkubatorerna i Linköping och Norrköping. En ytterligare 
satsning har inletts (med medel från bl.a. NUTEK), där Venture 
Zones, inkubatorytor, etableras på LiUs samtliga campus.

Innovationssystemet har också utvecklats genom fler kurser 
i entreprenörskap och patentfrågor, både i grund- och forskar-
utbildningen där Universitetsholding, Centrum för Innovation 
och Entreprenörskap och fakulteterna är verksamma. 

samverkan för utveckling och tillväxt.  Under 2006 skedde 
en rad satsningar som är bevis på internationell toppkvalitet i 
kombination med samhällsrelevans, och som bygger på tidigare 
erfarenheter och nätverk, några exempel är:

VINN-Excellence-centret FunMat (Functional nanoscale 
materials) – beviljades våren 2006 av VINNOVA, som stödjer 
den industrinära forskningen inom centrumet tillsammans 
med 13 industriföretag.

VINN-Excellence-centret Helix – invigdes våren 2006. 
Fokuserar på rörlighetens betydelse för hälsa, lärande och 
innovationer.

Resurscentrum för Brottsprevention och brottsbekämpning, 
RBB, invigdes våren 2006. RBB ska genom att tillgänglig-
göra kompetens medverka till att samhällets funktioner och 
rättsväsendet fungerar effektivt och bidra till att tryggheten 
i samhället ökar. 

Diskussioner pågår ständigt mellan Landstinget i Östergötland 
och Hälsouniversitetet kring arbetskraftssituationen, utbild-
ningarnas innehåll och antalet platser. Under 2006 startades 
t.ex. utbildning i operationssjukvård för sjuksköterskor, för-
anlett av bristen på operationssjuksköterskor. Flertalet av de 

•

•

•
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utbildade sjuksköterskorna förväntas arbeta i Östergötland, 
men behovet är också stort i övriga landet.

utbildning möter arbetsliv. LiU verkar för ökade kontakter 
med arbetsmarknad och arbetsgivare under utbildningstiden 
så att fler studenter kan stanna kvar i regionen efter avslutade 
studier (andelen idag är 43 %). Under 2006 fortsatte det s.k. 
SMEK-projektet, som syftar till att få fler mindre företag att ta 
emot studenter som gör exjobb/uppsats i samarbete med dem. 
SMEK omfattar nu både östra och västra länsdelen. Studenter 
möter också presumtiva arbetsgivare i LiUs mest vinstgivande 
företag inom Holdingsfären, SKILL AB. Under 2006 genom-
fördes 253 projekt och ca 200 studenter fick arbetslivserfarenhet 
och kontakter via SKILL AB. För 43 studenter har uppdraget 
lett till fast tjänst hos kunden.   

Tekniska högskolan har initierat ökade kontakter mellan 
forskning/forskarutbildning och Industrikommittén inom 
Svenskt Näringsliv, bl.a. för att öka rörligheten mellan nä-
ringslivet och högskolan.

I takt med att antalet studenter har ökat på utbildningar 
med praktik, inte minst på Hälsouniversitetet, har också be-
hovet av praktikplatser ökat. Av naturliga skäl är Landstinget i 
Östergötland den främsta samarbetspartnern. Sedan tidigare 
har LiU avtal även med landstingen i Örebro, Jönköping och 
Sörmland, men nytt för 2006 är avtalet med Landstinget i 
Kalmar län som möjliggjort praktikplatser för blivande läkare, 
sjukgymnaster, sjuksköterskor och logopeder.

regional samverkan. LiU medverkar i partnerskapet för den 
Regionala Utvecklingsplanen samt i det Regionala tillväxtpro-
grammet, som bl.a. syftar till att utveckla livslångt lärande i 
regionen. LiU är också representerat i det Regionala kompetens-
rådet, vars uppgift är att bedöma kompetensbehovet och initiera 
utbildning inom framtida bristområden. Kompetensrådet har 
med LiUs medverkan bildat branschråd, som kartlagt kom-
petensbehov och nuvarande utbildningar i regionen. Arbetet 
har lett till flera regionala satsningar och bidragit till en större 
samsyn kring mekanismerna bakom tillväxt, innovation och 
generering och spridning av kunskap.

LiU har väl etablerade kontakter med regionens FoU-inten-
siva industri, landstinget och med Linköpings och Norrköpings 
kommuner. För att nå fler intressenter har universitetet byggt 
upp kontaktsekretariat på flera orter, finansierade gemensamt 
av LiU och lokala intressen. De ska underlätta kontakten både 
in till universitetet och utåt mot lokalsamhället.

skolsamverkan. Under året fortsatte universitetet att fördjupa 
sin dialog med regionens skolor och en mötesplats i form av 
en årlig träff för rektorer, skolledare och universitetsledning 
har etablerats. Lärarutbildningen har naturligt en central roll 
och dess satsning på arbetsplatsförlagda moment innebär att 
ett stort antal lärare i skolan är engagerade som handledare för 
studenterna, vilket bidrar till att skapa ett dubbelriktat flöde 
av kunskap och erfarenheter. På LiTH finns sedan ett par år 
Nämnden för skolsamverkan (NSS). Exempel på aktiviteter som 
NSS genomfört under 2006 är campuskvällar för gymnasielä-
rare och populärvetenskapliga dagar för lärare och gymnasister. 
Sedan hösten 2006 finns också en övergripande nämnd för 

skolsamverkan (IRSS), med uppgift att samordna aktiviteter 
inom LiU för att underlätta kontakter med skolorna. 

En dialog har förts med utbildningsansvariga i Linköpings 
och Norrköpings kommuner om hur man kan stimulera intres-
set för och bredda rekryteringen till högre utbildning. Detta 
har resulterat i en rad gemensamma informationsaktiviteter 
och projekt under 2006. 

En viktig kontaktyta mot skolan och en viktig resurs i 
arbetet med att öka intresset för teknik och naturvetenskap är 
Fenomenmagasinet i Linköping (som drivs i samverkan med 
kommun och landsting) och NVIS (Norrköpings Visualise-
rings- och Interaktionsstudio). Under 2006 hade Fenomen-
magasinet drygt 30 000 besökare varav 13 000 i organiserade 
skolbesök. NVIS hade drygt 7 000 besökare.

information och kunskapöverföring.  En viktig del av sam-
verkansuppgiften är information till allmänheten. Det handlar 
såväl om populärvetenskap och att föra ut forskningens rön 
till breda grupper som att öka kunskapen om universitetets 
verksamhet och förutsättningarna för högre utbildning och 
forskning. Varje år anordnar Tekniska högskolan populär-
vetenskapliga dagar i första hand för gymnasister. Under 
2006 deltog över 600 gymnasister från hela Östergötland. I 
samverkan med olika intresseföreningar sker också varje år 
populärvetenskapliga aktiviteter knutna till den medicinska 
forskningen. IT-ceum är ett projekt som drivs gemensamt av 
LiU och Linköpings kommun med ambitionen att utveckla 
en kulturinstitution som genom utställnings- och program-
verksamhet speglar svensk IT-historia och dess betydelse för 
samhällsutvecklingen.  

Kvalificerade konferenser som ger yrkesverksamma utanför 
forskarvärlden möjlighet att ta del av nya rön är en viktig del av 
universitetets organiserade kunskapsspridning. Kvalitetsdagen 
och rikskonferensen för Tekniken i skolan är två exempel 
från 2006, med sammanlagt drygt 800 deltagare.Totalt når 
konferensverksamheten vid LiU ca 6 000 personer (exklusive 
rent akademiska konferenser) varje år.

I sin strategiska handlingsplan poängterar Filosofiska fa-
kulteten vikten av att sprida kunskap om forskningen och dess 
resultat och under året inrättades en »Nämnd för vetenskaps-
kommunikation«. Nämnden ska arbeta för att hitta former för 
ökad kunskapsspridning (internationellt och nationellt, både 
till forskarvärlden och till en bredare allmänhet).

För att nå ut till en bred allmänhet med information om 
verksamheten är synlighet i medier och på webb avgörande. 
Under 2006 behandlades LiUs verksamhet i över 2 600 artiklar 
och notiser i över 300 tidningar och andra medier. Närmare 
85 % av dessa gäller forskningen och forskningens resultat. 
Webben spelar en central roll i informationen till omvärlden, 
både nationellt och internationellt. Under året skedde en för-
stärkning av nyhetsförmedling och forskningsinformation 
på LiU-webben. Trafiken på webben är betydande och ökar. 
 www.liu.se har drygt 400 000 besök varje månad.
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Uppdrag: liU skall redovisa vilka mer omfattande egeninitierade utvär-
deringar som genomförts inom grundutbildning, forskarutbildning, 
forsknings- och konstnärligt utvecklingsarbete under åren 2005 
och 2006. liU skall också redovisa vilka viktigare åtgärder som 
vidtagits med anledning av utvärderingarnas resultat.

Ny organisation av kvalitetsarbetet 

Från 1 januari 2006 fullgör rektors ledningsråd de uppgifter 
som tidigare låg på det särskilda kvalitetsrådet vid Linköpings 
universitet. Vicerektor för grundutbildningens kvalitetsutveck-
ling, mångfaldsfrågor och studentrelationer är huvudföredra-
gande och har till sig knutit en referensgrupp där fakulteter och 
studentkårernas utbildningsansvariga är representerade. 

Övergripande utvärderingar

Med utgångspunkt i Linköpings universitets strategikarta, ett 
strategiarbete där alla fakulteter varit engagerade, se http://
www.liu.se/strategi, har följande egeninitierade utvärderingar 
genomförts på universitetsnivå under 2005 och 2006. Utöver 
dessa använder sig LiU av Högskoleverkets nationella utvär-
deringar i sitt kvalitetsarbete.

MEdarBETarUNdErSÖKNINg. Undersökningen genomfördes 
som en webbenkät bland samtliga medarbetare under oktober 
2006. Svarsfrekvensen var totalt 77 procent (2 453 svar), en 
minskning jämfört med en motsvarande  undersökning som 
gjordes 2004, då svarsfrekvensen var 83 %. Resultaten från 
2006 års medarbetarundersökning visar att medarbetarna är 
mer nöjda med flera dimensioner i årets mätning jämfört med 
mätningen 2004. Detta stärks av att medarbetarindex har ökat 
från 59 till 64. (Medarbetarindex är ett genomsnitt av ande-
len nöjda, d.v.s. de som svarat fyra eller fem på en femgradig 
instämmandeskala inom de centrala frågeområdena Förut-
sättningar i organisationen, Handlingskraft, Samverkan och 
kunskapsdelning, Ledarskap och Personlig arbetssituation.) Till 
styrkorna hör den personliga arbetssituationen. Medarbetarna 
känner sig även delaktiga i utformandet av sina arbetsuppgifter 
och upplever befogenheterna som tillräckliga. Medarbetarna 
uppvisar även handlingskraft i form av att vara nytänkande 
och utvecklande när det gäller det egna arbetet. 

Det som var tydliga utvecklingsområden 2004 har gått åt 
rätt håll. Det gäller framförallt stödet i organisationen i form 
av effektiva arbetsrutiner samt tydliga roller. Idag uppger 43 

procent att man känner till universitetets strategi, en ökning 
med 10 procentenheter. Ett annat utvecklingsområde från 
2004 års mätning är medarbetarsamtalen. I årets mätning är 
det fler som har haft medarbetarsamtal och kvaliteten i sam-
talen har ökat markant. I årets mätning anser 69 procent att 
medarbetarsamtalen var meningsfulla, vilket är ett gott betyg. 
Även om omdömena är mer positiva  jämfört med 2004 när 
det gäller förutsättningar i organisationen kommer LiU även 
fortsättningsvis arbeta med att stärka detta område med tanke 
på att den negativa stressen fortsatt ligger på en hög nivå.

För information om de åtgärder som LiU vidtagit till följd 
av resultaten i 2004 års undersökning, se kapitlet Personal.

STUdENTErS ETaBLErINg pÅ arBETSMarKNadEN. Högskoleverket 
har visat att LiU-studenterna har en snabbare etablering på ar-
betsmarknaden än studenter från de andra större universiteten. 
En nedbrytning på utbildningsområde visar att tre utbildningar 
av fyra har en bättre etableringsgrad än genomsnittet. Ingångs-
jobben är också kvalificerade, bara 5 procent av LiU-studenterna 
har arbeten som inte kräver högskoleutbildning.

Linköpings universitet har i sin strategikarta ett mål  »Exa-
minera doktorer och studenter med lysande framtidsutsikter«. 
Nyligen utkom en rapport från Högskoleverket benämnd 
Etableringen på arbetsmarknaden – examinerade 2002/03 
(Rapport 2006:40 R) i vilken konstateras att studenter som 
tagit sin examen vid Linköpings universitet generellt är mycket 
framgångsrika när det gäller etablering på arbetsmarknaden. 
LiU-studenternas etableringsvärde ligger på 78 procent medan 
riksgenomsnittets etableringsnivå ligger på 74 procent.

LiU har bett SCB att ta fram mer detaljerade uppgifter för 
de etablerade på arbetsmarknaden som examinerades under 
läsåret 2002/03. Noterbart är att LiU-studenterna har en 
årsarbetsinkomst som överstiger riket som helhet med 8 000 
kronor. Med det ligger de på samma nivå som studenter från 
Uppsala universitet. För studenter från de renodlade tekniska 
högskolorna blir löneläget väsentligt högre och för en mer 
rättvisande jämförelse skulle, precis som i den inledningsvis 
redovisade HSV-studien, hänsyn behöva tas både till lärosätenas 
olika utbildningsstruktur och de regionala olikheterna i lön 
där Stockholms- och Göteborgsregionen är ledande. Detta får 
emellertid bli föremål för en senare analys. Det bör påpekas 
att SCBs uppgifter visar hur det går för våra studenter under 
en förhållandevis kort tid (1–1,5 år) efter uttagen examen. Det 
vore önskvärt att komplettera detta korta tidsperspektiv med 
studier över längre tid och med en studie kring studenters 
geografiska rörlighet. 
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Utvärderingar på fakultetsnivå

Nedan följer ett urval av egeninitierade utvärderingar som 
genomförts på fakultetsnivå under 2005 och 2006.

FILOSOFISKa FaKULTETEN. Forskarutbildningen granskas löpande 
genom att Forskarutbildningsnämnden regelbundet besöker 
forskarutbildningsmiljöer och samtalar om arbetet i miljön 
med representanter för lärare och doktorander.

Under 2004/05 besökte fakultetsledningen samtliga forsk-
ningsmiljöer och diskuterade såväl forskarutbildningens upp-
läggning och innehåll som forskningens kvalitet, publicering 
och nätverk. Till grund för besöken låg material från respektive 
miljö som sammanställts i rapportform. Detta material samt 
ytterligare arbeten kring starka forskningsområden som ini-
tierats av fakulteten ingår i den strategiska planeringen.

I september 2005 beslutade dåvarande fakultetsnämnden 
att anta en strategi och policy för grundutbildningen, baserad 
på erfarenheterna av de GrundSIPA-projekt som genomförts. 
Det dokument som antogs, GrundGUIDE, är en vägledning 
för fakultetens lärare, studenter och ledning i arbetet med att 
skapa en grundutbildning av hög kvalitet utifrån begränsade 
resurser och med hänsyn till arbetssituationen för såväl lärare 
som studenter. Strategin har sitt fokus på organisering av ut-
bildning, på arbetsformer som skall vara studentaktiverande 
och skapa goda förutsättningar för olika former av lärande. 

Erfarenheterna från GrundSIPA-projekten har bidragit 
till att en god grund lagts för arbetet med utforming av kurs-
planer och formulerandet av lärandemål, vilket är centralt 
i Bolognakonceptet, och hur dessa kan relateras till såväl 
arbetsformer som examinationsformer. Inom ramen för 
GrundGUIDE- arbetet har projektledaren tillsammans med 
fakultetens kvalitetsnämnd formulerat mål för det fortsatta 
implementeringsarbetet. Våren 2007 påbörjas ett projekt med 
syftet att designa och planera ett antal kurser utifrån de nya 
kursplanerna. Dessa kurser och deras genomförande dokumen-
teras under hösten för att sedan redovisas och diskuteras inom 
fakulteten våren 2008. Arbetet kopplas till fakultetens grund-
utbildningskonferenser som våren 2007 har temat »Kvalitet«. 
Från utvecklingen av specifika pedagogiska projekt i Grund-
SIPA har det fortsatta arbetet med GrundGUIDE ett tydligare 
fokus på stöd till ledning, lärare och studenter i utvecklingen 
av det konkreta pedagogiska arbetet i en ny examensstruktur 
och med en ökad konkurrens om studenterna.

UTBILdNINgSVETENSKap . I februari 2006 tillsatte områdessty-
relsen en arbetsgrupp för att utreda examinationsrutinerna 
inom området utbildningsvetenskap. Förändringar i omvärl-
den som en ny examensordning för lärarutbildningen, ett 
nytt lokalt regelverk och anmälningar om diskriminering 
har bidragit till nödvändigheten att formulera ett regelverk 
specifikt för området. Den tradition som utvecklats inom 
lärarutbildningen utmanas nu av en juridisk dimension 
där studenternas rättssäkerhet och utökade rätt att tentera 
ställer krav på förändrade examinationsrutiner. Arbetet har 
tagit sin utgångspunkt i de erfarenheter och iakttagelser 
som gjorts i de lärarprogram som enligt förordning leder 
till lärarexamen. Ett förslag till regelverk som beaktar såväl 

pedagogiska som juridiska dimensioner har tagits fram 
utifrån följande ställningstaganden:

• All examination skall vara pedagogiskt motiverad, 
yrkesrelevant, rättssäker och rimlig i förhållande till 
resursanvändning.

• Rättssäker examination har högsta prioritet.
• Examinators ansvar tydliggörs.
• Endast individuella prestationer examineras.
• Examinationsinnehållet skall vara kunskapsrelaterat.
• Övande moment skall skiljas från prövande moment 

och ges större utrymme.
• Antalet examinerande moment begränsas.
• Sociala förmågor ska examineras.

Institutioner, kommuner och studentkår har fått yttra sig över 
förslaget som presenteras i januari 2007. 

HÄLSOUNIVErSITETET. Den årliga ekonomiska tillväxten inom 
Hälsouniversitetet är mindre än ökningen av lönekostna-
derna. Det är därför avgörande att nyanställningar inom nya 
områden eller efter pensioneringar sker inom områden med 
framtida potential. Fakulteten har därför under 2006 inlett 
ett projekt för att beskriva fakultetens kompetens idag och hur 
den passar till dagens grundutbildning och forskning. Det 
viktigaste inslaget i projektet är emellertid att försöka beskriva 
hur fakultetens kompetens ska se ut om tre respektive tio år 
för att passa till framtida utmaningar och inriktningar inom 
utbildning och forskning. Arbetet sker dels genom insamlande 
av statistiskt material samt ca 75 djupintervjuer med anställda 
på nyckelpositioner inom fakultetens uppdrag. 

TEKNISKa HÖgSKOLaN arbetar med strategikartor och balanse-
rade styrkort för sitt strategiarbete. Inom ramen för detta arbete 
utvärderas ett stort antal styrtal kontinuerligt och redovisas i 
fakultetens datoriserade system för strategi- och kvalitetsarbete. 
Utöver detta görs utvärderingar i form av enkätundersökningar 
vid olika tidpunkter. 

För att följa upp kvaliteten i utbildningarna, att åtgärda delar 
som inte fungerar och generellt  utveckla utbildningarna görs 
en enkätundersökning varje år bland alla studenter i andra 
årskursen. Enkätresultaten visar att det finns behov av föränd-
ringar i läro- och timplaner, förbättring av  studiemiljön, ökad 
samverkan med näringslivet, t.ex. studiebesök, gästföreläsare 
och fler examensarbeten med anknytning till industrin. 

Under 2006 initierades och genomfördes en enkätunder-
sökning bland alumner (före detta studenter vid LiU). Syftet 
är att få underlag för att utveckla utbildningsprogrammen 
så att de möter arbetsmarknadens behov. Speciellt används 
resultatet för att utveckla CDIO-modellen i utbildningarna. 
CDIO står för Conceive-Develop-Implement-Operate, vilket 
ger studenterna kunskaper i att genomföra projekt från idé till 
drift. Enkätresultatet visar att kopplingen mellan högskolan 
och näringslivet kunde varit bättre, att utbildningen i ekonomi 
kan utvecklas och att pedagogiken kan förbättras. Generellt 
ansåg de svarande att utbildningen var bra och att de har nytta 
av kunskaperna i sitt arbete. Enkäten kommer att upprepas 
med jämna mellanrum.
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I DECEMBER 2005 fastställde universitetsstyrelsen en strategi för 
internationalisering. Strategin utgör ett kraftfullt styrdokument 
för ett aktivt internationaliseringsarbete. Den ska också bidra 
till att universitetets ambition att bli ett universitet med inter-
nationell lyskraft kan förverkligas. I strategin finns en hand-
lingsplan med ett antal allmänt formulerade mål, preciserade 
i övergripande mål som ska ha uppnåtts 2011 och konkreta 
delmål för åren fram till 2011. Under året har en  inventering 
av befintliga samarbeten påbörjats, liksom en kartläggning 
av den internationella rörligheten bland studenter, lärare och 
övrig personal, av kurser på mastersnivå som ges på engelska 
samt av befintliga Joint Master’s Programmes.  

1. Grundläggande högskoleutbildning

UppDRag: liU skall redovisa hur internationaliseringsarbetet inom grund-
läggande högskoleutbildning bedrivs och följs upp. redovisningen 
skall särskilt visa hur internationaliseringsarbetet ingår i det reguljära 
kvalitets- och utvecklingsarbetet samt vilka uppföljningsmodeller 
som används. eventuella mål för internationaliseringsarbetet, såväl 
kvantitativa som kvalitativa, skall redovisas särskilt.

SoM Ett av EnDaSt två SvEnSka läRoSätEn har Linköpings 
universitet beviljats Diploma Supplement Label, EUs kvalitets-
märkning för korrekt användning av Diploma Supplement. 

Strukturen för internationaliseringsarbetet förnyades på 
så gott som samtliga fakulteter. Tekniska högskolan beslutade 
om en ny nämndorganisation, med tydligt ansvar för inter-
nationaliseringsfrågor inom respektive ämnesområde. Även 
Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap inrättade 
särskilda nämnder med ansvar för internationaliseringsfrågor. 
Filosofiska fakulteten påbörjade arbetet med en egen interna-
tionaliseringsstrategi, där det bland annat ingår en översyn av 
kursutbudet på annat språk än svenska samt lärares mobilitet 
och arbete med internationaliseringsfrågor. För Utbildningsve-
tenskap var arbetet främst inriktat på att öka antalet utresande 
lärarstudenter, tydliggöra de internationella frågorna och finna 
organisatoriska strukturer för det fortsatta arbetet. 

2006 präglades av förberedelser för Bolognastrukturen 
samt översyn av rutiner för mobilitet. Projektet Process-
översyn av internationalisering syftade till att kvalitetssäkra 
den internationella mobiliteten och harmonisera den över 
fakultetsgränserna. Översynen har bl.a. lett till bildandet av en 
övergripande strategigrupp, nya kvalitetskriterier för bilaterala 
avtal, insatser för vård av strategiska relationer med utvalda 
universitet samt en ny arbetsordning för den administrativa 

hanteringen av bilaterala avtal. Mottagningsverksamheten 
för inresande studenter samt rutiner för ansökning och 
urval till utlandsstudier kvalitetssäkrades genom noggrann 
dokumentation och revision. Stor vikt fästs vid att skapa nya 
och innovativa rekryteringsåtgärder i syfte att inspirera till 
och informera om utlandsstudier.

Ett viktigt verktyg för att följa upp mobiliteten är STARS, 
ett system för studenters utvärdering av utlandsstudier. Led-
ningen för STARS, som sedan 2001 drivits av Linköpings och 
Lunds universitet, förstärktes och förnyades under 2006. En 
gemensam styrelse har tillsatts, vars uppgift är att under kom-
mande år utveckla systemet så att det utgör en självklar del av 
lärosätenas system för kvalitetssäkring och -utveckling.

En seminarieserie i ämnet International Governance på-
börjades i samarbete med LiUs Jean Monnetprofessor. Årets 
två seminarier har behandlat väpnade konflikter. 

EURopEISkt SaMaRBEtE. Under våren granskades LiUs arbete 
med Erasmusprogrammet av Internationella programkon-
toret. Granskningsrapporten rekommenderade särskilda 
satsningar på områden med låg mobilitet, t.ex. lärar- och 
vårdutbildningarna, samt en översyn av webbinformationen 
för utresande studenter. En sådan översyn påbörjades under 
hösten. I rapporten konstaterades också att LiUs andel utre-
sande Erasmusstudenter ligger över riksgenomsnittet, vilket 
tyder på framgångsrik rekrytering till utlandsstudier. Man 
berömde dessutom LiUs stipendiehantering och förberedelser 
av utresande studenter genom den s.k. Ambassadörsdagen. 
Totalt för LiU minskade dock antalet utresande inom de 
europeiska programmen något under 2005/06 jämfört med 
2004/05, med undantag av Filosofiska fakulteten, som ökade 
antalet utresande Erasmus-studenter med ca 10 %.  Totalt sett 
togs något färre Erasmus-studenter emot under 2005/06 
jämfört med året innan. Dock ökade antalet något vid Tek-
niska högskolan.

Lärarutbildningen deltog i Internationella programkonto-
rets satsning Lärarlyftet. Dessutom utvecklades nya interna-
tionella kurser, bl.a. ett nytt Sokrates Intensivprogram inom 
Outdoor Education som rönte ett stort intresse. Kortare utbyten, 
intensivprogram och praktik som Comenius lärarassistent är 
utbytesformer som passar lärarutbildningarna. 

Lärarmobiliteten inom Erasmus är hög med nationella mått, 
men fortfarande alltför låg. Den överskuggande orsaken till att 
lärare inte utnyttjar möjligheterna till lärarutbyte är brist på 
tid och bristande uppbackning på hemmaplan. Det nyinrät-
tade bidraget för administrativ och teknisk personal för resor 
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till samarbetspartners i Europa under minst en vecka väckte 
stort intresse bland studievägledare och bibliotekspersonal och 
beviljades till tolv anställda, som besökte bland annat Polen, 
Belgien, Slovenien och Spanien.

Programstudenter från Hälsouniversitetet deltog i en 
Nordplus intensivkurs om tvärkulturell omvårdnad i ett euro-
peiskt perspektiv.

Antalet utresande studenter inom Nordplus var förhållan-
devis konstant, medan antalet inresande ökade. I likhet med 
tidigare år utnyttjades samtliga tilldelade platser inom Leonardo 
och för tredje året i rad nominerades LiU till kvalitetspris av 
Internationella programkontoret för ett projekt i samarbete 
med Högskolan i Borås och Högskolan Väst. 

Något fler studenter än 2004/05 reste till ett annat europe-
iskt land, t.ex. Storbritannien och Schweiz, inom universitetets 
övriga avtal utanför de stora utbytesprogrammen. Antalet 
inresande inom övriga europeiska avtal minskade. Särskilt 
minskade antalet inresande från Europa till Hälsouniversitetet, 
som ger förhållandevis få kurser på engelska. 

 
ÖvRIga väRlDEn.  LiU har goda samarbeten med flera universitet 
utanför Europa i form av bilaterala avtal. Tekniska högskolans 
pilotprojekt med stipendier till inresande studenter från 
utvalda partneruniversitet i Australien och Nya Zeeland var 
ett framgångsrikt sätt att öka antalet inresande från dessa 
länder och strategin att attrahera flera utländska studenter 
från icke-EU-länder innebar ett intensifierat arbete med att 
teckna avtal. 

Filosofiska fakulteten har ingått ett nytt avtal med två 
europeiska universitet och sex partneruniversitet i Austra-
lien. I avtalet, som berör miljövetarprogrammet, ingår både 
studentutbyte och lärarmobilitet. Ett liknande EU-avtal för 
ekonomprogrammen har beviljats, med partneruniversitet i 
USA som tredje land.

Hälsouniversitetet samarbetar sedan flera år med Pravara 
Institution of Medical Sciences i Indien och Moi-universitetet 
i Kenya som involverat studenter från flera program sommar-
tid. I Indien har man grundlagt möjligheten till samarbete i 
projektform, inte bara mellan Hälsouniversitetets utbildningar 
utan även med studenter i Indien. Läkarprogrammet erbjöd 
en kurs i Global Medicin, med obligatorisk vistelse i Indien 
alternativt Tanzania.

LiU var fortsatt aktivt inom Linnaeus-Palme, med väleta-
blerade samarbeten i Mexico, Sydafrika, Thailand och Kenya, 
som omfattar både student- och lärarutbyten. Dessutom 
genomfördes planeringsresor till nya samarbetspartners i 
Malawi, Indien och Nepal.

Under 2006 ökade LiUs aktivitet i European Consortium 
for Innovative Universities (ECIU). LiU var värd för årsmötet 
i maj och deltar i flera arbetsgrupper. Två masterutbildningar 
planeras inom ramen för ECIU.

IntERnatIonElla MaStERpRogRaM. LiU erbjöd 23 program på 
engelska under 2006. Antalet ansökningar ökade stort under 
året. En särskild »masterportal« utvecklades i syfte att förbättra 
marknadsföringen av masterprogrammen till internationella, 
men även nationella sökanden. Förutom presentationer av ut-
bildningarna och ansökningsinformation finns även bildspel 

och intervjuer med masterstudenter. 
Flera av Filosofiska fakultetens internationella program 

utvärderades av Högskoleverket med överlag goda omdömen. 
Fakulteten erbjöd två Erasmus Mundus-program. Sexton stu-
denter i Erasmus Mundus Masters Course in Applied Ethics 
avlade examen, sju vid LiU och elva i Utrecht. För första gången 
antogs studenter till Phoenix Erasmus Mundus Master Course 
in Dynamics of Health and Welfare. Varje termin ger Filoso-
fiska fakulteten ett Orientation Programme för masterstudenter 
samt kurser i svenska och akademisk engelska.

Tekniska högskolan arbetade dels med att utveckla ut-
bildningsstrukturen, dels med att fortsätta satsningen på 
masterprogram för internationalisering på hemmaplan och 
för att attrahera flera internationella studenter. Nya program 
utvecklades på flera områden, t.ex. inom biovetenskap. Spe-
cialavtal tecknades med några universitet i Asien för att ta 
emot utbytesstudenter som antas till ett masterprogram när 
de uppfyller tillträdeskraven. 

Utbildningsvetenskap har tre internationella utbildningar, 
varav två är Joint Master’s Programmes som ges på distans: The 
Intercontinental Master’s Programme in Adult Learning and 
Global Change belönades med Curriculum Innovation Award 
2005 av the Commission of Professors of Adult Education of 
the American Association for Adult and Continuing Educa-
tion. Citizenship Education in Europe ges gemensamt av ett 
europeiskt konsortium. Outdoor Environmental Education and 
Outdoor Life är en unik masterutbildning för lärare kopplad 
till skolans alla ämnen och teman.

Hälsouniversitetet har under året planerat att återinrätta 
ett masterprogram inom medicinsk biovetenskap.

ExaMIna MED tIllgoDoRäknaDE UtlanDSStUDIER. Antalet exa-
mina med tillgodoräknade utlandsstudier (inklusive free-
movers) ökade från 381 år 2001 till 517 år 2006. Beroende på 
en kraftig ökning av det totala antalet utexaminerade under 
perioden (3 192 examina under 2006 jämfört med 1 942 
examina under 2001) sjunker andelen utexaminerade med 
utlandsstudier i bagaget från 20 % till 16 % under samma 
period. Se figur. 5.1.

Figur 5.1  andel examinerade med utlandsstudier i grundutbildning vid 
liU 2001 och 2006 (i procent av totala antalet examinerade).
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Figur 5.1 Andel examinerade med utlandsstudier i grundut-
bildning vid LiU (i procent av totala antalet examinerade) 
2001 och 2006.
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2. Forskarutbildning

UppDRag: liU skall redovisa hur internationaliseringsarbetet inom fors-
karutbildning bedrivs och följs upp. redovisningen skall särskilt visa 
hur internationaliseringsarbetet ingår i det reguljära kvalitets- och 
utvecklingsarbetet samt vilka uppföljningsmodeller som används. 
eventuella mål för internationaliseringsarbetet, såväl kvantitativa 
som kvalitativa, skall redovisas särskilt.

Filosofiska fakultetens forskarutbildning präglas av ett inter-
nationellt engagemang och flera av fakultetens doktorander 
har vunnit pris för bästa doktorandbidrag vid ledande interna-
tionella konferenser. Under 2006 påbörjades arbetet med en 
ny handlingsplan för forskarutbildningen för den närmaste 
treårsperioden i syfte att ytterligare förstärka utbildningens 
internationalisering.

Ett exempel på långt driven internationalisering är det 
rika internationella kontaktnätet i forskarskolan Språk och 
kultur i Europa. Förutom att delar av utbildningen är förlagd 
till utländska lärosäten deltar doktoranderna i nordiska som-
marskolor och internationella forskarkurser samt inbjuds att 
föreläsa eller ge seminarier vid utländska lärosäten. Vid flera 
tillfällen har doktoranderna beviljats stipendier från STINT 
och DAAD (STINTs tyska motsvarighet). STINT och DAAD 
stödjer också ett pågående samarbete mellan forskarskolan 
och Universität Potsdam. 

Under året har doktorander från forskningsmiljöerna vid 
Utbildningsvetenskap lagt fram papers vid internationella 
konferenser. Några exempel är European Social Science History 

Association och Children’s work in everyday life. Forskarskolan 
i naturvetenskapernas och teknikens didaktik har inlett samar-
bete med en tysk forskarskola. Tyska och svenska doktorander 
har vid ett par tillfällen gjort gemensamma presentationer vid 
internationella konferenser. Vidare har forskare från Utbild-
ningsvetenskap medverkat i forskarutbildning vid universitet 
i Rwanda. Samarbetet har lett till Minor Field Studies för 
studenter i grundutbildningen.

Tekniska högskolan erbjuder en internationell miljö med en 
hög andel doktorander med utländsk bakgrund (ca 20 %) och 
detsamma gäller andelen handledare. Med ytterst få undantag 
skrivs avhandlingarna på engelska och baseras på artiklar 
publicerade i internationella konferenser och tidskrifter. Bland 
opponent/betygsnämnd finns normalt minst en person utanför 
landet. De längre utlandsvistelserna (minst 3 månader) bland 
forskarstuderande är få men en majoritet av dem åker på minst 
en internationell konferens per år. Forskare vid Tekniska hög-
skolan beviljades under året medel från SIDA för att utveckla 
forskarutbildning i tillämpad matematik i Rwanda.

Internationalisering är en naturlig del även för forskarut-
bildningen på Hälsouniversitetet genom deltagande i interna-
tionella konferenser och forskningsvistelser hos forskargrupper 
vid universitet i utlandet. Forsknings- och forskarutbildnings-
nämnden (FUN) ger bidrag till forskarstuderande som önskar 
gå forskarutbildningskurs vid annat lärosäte. Avsikten är att 
ge dem möjlighet att delta i högspecialiserade kurser i Sverige 
eller utomlands. Av de bidrag som söktes under 2006 var nära 
hälften för kurser utomlands.



37

6. PERSONAL

6. Personal

1. Universitetets medarbetare i siffror

ÅR 2004 utgjoRde ett tRendbRott – efter 35 år av expansion 
som bl.a. medfört att antalet anställda hela tiden ökat såg vi 
för första gången en märkbar minskning av antalet anställda. 
Minskningen fortsatte 2005 (–58 personer) och 2006 (–20 
personer) men var inte lika stor som 2004 (–79 personer). Flera 
institutioner och enheter har under 2005 och 2006 arbetat 
med att få sin ekonomi i balans och som en konsekvens av 
detta har anställda med tidsbegränsade förordnanden varslats 
från sina anställningar. Universitetet har även för tredje året i 
rad sagt upp personal på grund av arbetsbrist. 

I december 2006 hade LiU 3 483 anställda (en minskning 
med 20 personer jämfört med 2005), vilket omräknat mot-
svarar 3 226 heltidsekvivalenter.  Av de 3 483 personerna hade 
2 095 en tillsvidareanställning (1 115 kvinnor och 980 män) och 
1 388 personer hade en tidsbegränsad anställning (635 kvinnor 
och 753 män). Kategorin kärnkompetens (lärare, gästlärare, 
anställda som doktorand och assistenter i kombination med 
utbildningsbidrag) har minskat med 72 heltidsekvivalenter. 
Den största minskningen står doktoranderna för (–54 per-
soner). Kategorin stödkompetens (administrativ personal, 
teknisk personal och bibliotekspersonal) har ökat med 18 
heltidsekvivalenter.

Förutom löner till tillsvidareanställda och tidsbegränsat 
anställda betalade LiU under året ut 31,7 mkr som arvoden 
till tillfälligt anställda och som timarvoden. (För 2005 var 
motsvarande belopp 28,6 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 6.1.

Fördelning på kön och ålder 
Av totala antalet helårsanställningar är hälften kvinnor och 
hälften män (samma fördelning som 2005). I kategorin 
kärnkompetens är 40 % kvinnor och 60 % män. Bland pro-
fessorerna (51 kvinnor och 253 män) är andelen kvinnor 17 %, 
en ökning med 1 % per år i förhållande till 2003, då andelen 
kvinnor var 14 %. I kategorin stödkompetens är 66 %  kvinnor 
och 34 % män. Inom ledningskompetens är 41 %  kvinnor och 
59 % män (se tabell 6.1).

Drygt hälften av LiUs anställda är 44 år och yngre (se tabell 
6.2). Gruppen 55 år eller äldre utgör 26 %. Kategorin 34 år och 

TAB 6.1 TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA (heltidsekvivalenter)
2004 2005 2006

Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot

KÄRNKOMPETENS
Lärare

Professor, adj professor 41 234 275 47 248 295 51 258 309
Universitetslektor, adj universitetslektor 183 325 508 187 311 498 192 318 510
Universitetsadjunkt, adj universitetsadjunkt 187 170 357 183 156 339 171 148 319
Forskarassistent 36 69 105 41 66 107 38 63 101
Gästlärare 41 40 81 30 35 65 19 27 46

Doktorander/assistenter i kombination med utbildningsbidrag
Anställd som doktorand/assistent
med utbildningsbidrag 318 432 750 317 403 720 312 354 666

Summa kärnkompetens 806 1 270 2 076 805 1 218 2 023 783 1 168 1 951

STÖDKOMPETENS
Teknisk och administrativ personal

Administrativ personal 557 79 636 540 90 630 532 101 633
Bibliotekspersonal 67 24 91 68 24 92 70 23 93
Teknisk personal 198 253 451 173 259 432 168 249 417
Övriga 42 47 89 54 49 103 71 61 132

Summa stödkompetens 864 403 1 267 835 422 1 257 841 434 1 275

Totalt LiU 1 670 1 673 3 343 1 640 1 640 3 280 1 624 1 602 3 226
Varav ledningskompetens 48 84 132 64 82 146 54 79 133
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yngre utgörs huvudsakligen av doktorander, inkl. assistenter 
med utbildningsbidrag (56 %), medan ålderskategorin 55 år 
och äldre till 59 % utgörs av lärare.

Medelåldern för universitetets personal är 47 år. Medelål-
dern för kärnkompetens är 43 år (42 år för kvinnor och 43 år 
för män), för stödkompetens 45 år (47 år för kvinnor och 42 
år för män) och för ledningskompetens 53 år (53 år för både 
män och kvinnor). 

Utbildningsbakgrund 
Personalens utbildningsbakgrund fördelar sig på följande sätt: 
Doktorsexamen 32 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, uppgift saknas 
1 procent. Av lärarna är 76 % disputerade.

Personalomsättning 
Under året har 577 (en ökning med 138 personer jämfört med 
2005) personer avslutat sin anställning. Av dessa slutade 370 
på grund av att  att deras tidsbegränsade anställning upphörde. 
46 personer lämnade universitetet för en privat anställning. 
5 personer lämnade LiU för arbete vid annat universitet eller 
högskola och 23 personer för en annan statlig anställning. 
46 personer slutade på grund av ålderspension och övriga 87 
slutade av andra skäl. 

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

Åtgärder för jämställdhet och etnisk och kulturell mångfald 
gällande både personal och studenter bedrivs inom arbetet för 
lika villkor. Förutom dessa två områden ingår även arbetet för 
tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionshin-
der samt sexuellt likaberättigande. Organisationen Lika villkor 
har trätt i kraft och etablerats under året. En gemensam »Stra-
tegi och handlingsplan för lika villkor« har upprättats inför 
2007, och samordning har ökat mellan områdena arbetsmiljö, 
miljö och lika villkor. 

Att arbeta aktivt för lika villkor leder till en ökad medve-
tenhet i organisationen, fler nöjda medarbetare och studenter 

– och en förbättrad kvalitet i verksamheten. Detta bidrar till 
att universitetet blir en attraktiv och god studie- och arbets-
plats, något som är centralt för ett relevant, innovativt och 
gränsöverskridande universitet. LiU ska alltid sträva efter att 
dess regler, normer och rutiner speglar ett förhållningssätt 
som präglas av respekt för individen och hennes eller hans 
olika förutsättningar.

Lika villkor har ingått i utbildningar för prefekter, mel-
lanchefer, personalintendenter, lokala samverkansgrupper, 
arbetsmiljöombud och nya anställda. En vägledning gällande 
handlingsplaner för lika villkor på institutions- och enhetsnivå 
har upprättats. 

Utvecklingsmedel för lika villkor utannonserades och av 
30 inkomna ansökningar beviljades sju projektmedel. Ett av 
dessa projekt var »Skitfrågor« – en utmanande informations-
kampanj som syftade dels till att få anställda och studenter 
att reflektera kring sina attityder till rådande normer, dels till 
att sprida kunskap om mångfald och att skapa förändring 
i vårt dagliga bemötande av andra. Särskild fokus lades vid 
diskriminering samt kränkande beteende.

Mer information om arbetet finns på den nya portalen för 
lika villkor liu.se/likavillkor. 

Jämställdhet mellan kvinnor och män
uppdRag: LiU skall i årsredovisningen för 2006 redogöra för hur 

jämställdhetsarbetet stimuleras och hur åtgärder för att främja 
jämställdheten följs upp.

LiU har deltagit i projektet »Verka Jämställt«, som innebar 
att 16 myndigheter från fyra län (Östergötland, Sörmland, 
Västmanland och Örebro län) arbetade tillsammans för att 
jämställdhetsintegrera sin egen verksamhet. I november blev 
LiUs handlingsplan för jämställdhets- och genusintegrering 
av grund- och forskarutbildningen 2007–2009 klar. Den 
presenterades även på en konferens för statliga myndigheter i 
Östergötland. Projektet låg i linje med de fyra särskilda resurser 
som LiUs genuslektorer utgör. (Genuslektorernas verksamhet 
redovisas  i kapitlet Grundutbildning.)

Ett antal genusdagar och en »manlighetskonferens« har 
genomförts för både studenter och anställda.

Ett handlingsprogram för jämställdhet avseende år 2005 
och 2006 antogs i maj 2005, bl.a. med visionen att LiU skulle 
bli ett genusmedvetet universitet senast 2006. De konkreta 
åtgärder som ingick där har följts upp. Alla åtgärder har ge-
nomförts utom ett seminarium för anställningsnämnderna 
som genomförs i mars 2007. En utvärdering görs nu av de 
utbildningsinsatser som genomförts inom ramen för hand-
lingsprogrammet. Den beräknas blir klar i början av 2007.

Insatser för att främja kulturell och etnisk 
mångfald
uppdRag : Universitetet skall redovisa insatser för att främja kulturell 

och etnisk mångfald.

År 2006 var mångkulturåret. Syftet med året var att bidra till 
att landets kulturverksamheter bättre ska spegla och inför-
liva den etniska och kulturella mångfald som finns i dagens 
Sverige. LiU deltog med åtgärder och projekt inom ramen för 

TAB 6.2 PERSONALENS FÖRDELNING PÅ ÅLDERSGRUPPER 2006

(antal anställningar) –24 25–34 35–44 45–54 55– Totalt
Kärnkompetens
Lärare 2 114 363 384 557 1 420
Anställd som doktorand/ass. 8 564 118 36 2 728
med utbildningsbidrag
Summa kärnkompetens 10 678 481 420 559 2148
Stödkompetens
Administrativ personal

(inkl bibliotekspersonal)
16 121 207 192 237 773

Teknisk personal 20 112 90 104 119 445
Övriga 13 52 42 34 26 167
Summa stödkompetens 49 285 339 330 382 1385
Totalt LiU 59 963 820 750 941 3 553

Nettoantalet individer är 3 483.
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dess mångfalds- och likabehandlingsplan.
LiU deltog i ett regionalt utvecklingsprojekt med fem andra 

myndigheter lett av Länsstyrelsen och Verket för förvaltnings-
utveckling (VERVA). Projektet inriktades på erfarenhetsutbyte 
och metodutveckling gällande arbetet för ökad etnisk mångfald 
och mot diskriminering i statlig förvaltning. Regionala mål 
utarbetades, kompetensutvecklingsbehov identifierades  och 
gemensamma utbildningsinsatser anordnades.

Regionförbundet Östsam arbetar för en förbättrad introduk-
tion i samhället för nyanlända flyktingar och invandrare.  För 
LiUs del innebär samarbetet att tillsammans med bl.a. Komvux 
och SFI (svenska för invandrare) utforska möjligheter som kan 
underlätta för nyanlända utländska akademiker att snabbare 
kunna nyttja sin medhavda utbildning och kompetens.  

Regeringen har givit LiU i uppdrag att förbereda en för-
söksverksamhet med avidentifierade ansökningshandlingar. 
Syftet är att pröva om – och i så fall på vilket sätt – en metod 
med avidentifierade ansökningshandlingar bidrar till en re-
krytering fri från diskriminering, med kompetensen i fokus, 
och till att öka den etniska och kulturella mångfalden. LiU ser 
försöksverksamheten som ett led i arbetet med att förbättra 
och kvalitetssäkra rekryteringsprocesser vid universitetet och 
erbjuder även utbildning i rättvis rekrytering till samtliga 
chefer och personalintendenter.

Åtgärder för att få en jämnare könsfördelning 
vid rekrytering och befordran av lärare
uppdRag: LiU skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att få en 

jämnare könsfördelning vid rekrytering och befordran av lärare.

Befordran till professor och universitetslektor: 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). 

De rekryteringar som sker på grund av generationsskiftet 
kommer att leda till en annan åldersstruktur och en jämnare 
könsfördelning främst beträffande kärnkompetens. Tendensen 
till en jämnare könsfördelning inom kärnkompetensen syns 
tydligt i redovisningarna i tabell 6.1.

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. Det totala antalet professorer (heltids-
ekvivalenter) och antalet nyanställda professorer samt för båda 
grupperna antalet och andelen kvinnor skall redovisas. Uppgifterna 
skall redovisas för vart och ett av åren 2005 och 2006, fördelat  per 
vetenskapsområde.

Under 2006 har universitetet rekryterat och befordrat 16 pro-
fessorer, varav 5 kvinnor (31 %). Under 2005 rekryterade och 
befordrade LiU 26 professorer, varav 6 kvinnor (23 %). 

LiU uppfyllde till fullo rekryteringsmålen för andelen kvin-
nor bland nyrekryterade professorer under perioderna 1997–
1999 (mål: 17 %, utfall: 24 %) och 1998–2000 (mål: 17 %, utfall:  
20 %). Däremot uppfyllde universitetet inte riktigt rekryte-
ringsmålet under perioden 2001–2004 (mål: 26 %, utfall  
19 %). Se tabell 6.4 och 6.5.

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 årsredovisningen. 
Utfallet (för samtliga lärarkategorier) för vart och ett av åren 2005 
och 2006 skall redovisas. Uppgifterna skall även fördelas per 
vetenskapsområde.

Lokalt rekryteringsmål för 2006 för universitetslektorer och 
forskarassistenter finns angivna i tabell 6.6, där måluppfyl-
lelsen också redovisas. 

Av tabellen framgår att humanistisk-samhällsvetenskapligt 
och medicinskt vetenskapsområde  uppnått rekryteringsmålen 
för både universitetslektorer och forskarassistenter, medan 
målen hittills inte uppnåtts för tekniskt vetenskapsområde.

Rekrytering av dekaner, prefekter och studie- 
rektorer
uppdRag: Andelen kvinnor bland akademiska ledare såsom prefekter 

och dekaner skall redovisas. LiU skall redovisa vilka åtgärder som 
vidtagits för att få en jämnare könsfördelning vid rekrytering av 
dekaner och prefekter, studierektorer eller motsvarande. 

Inom ledningskompetens är andelen kvinnor 41 procent och 
andelen män 59 procent. Av universitetets tre dekaner är en 
kvinna och bland de 7 prodekanerna är fyra kvinnor. Av de 
17 prefekterna är fem kvinnor. Bland studierektorerna är 34 
procent kvinnor. För att uppnå en jämnare könsfördelning 
på ledningsuppdrag bedrivs arbete på olika nivåer vid LiU, 
framförallt inom IDAS-projektet (se nedan).

3. Kompetensförsörjning

uppdRag: LiU skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits under 2006 för 
att uppnå myndighetens mål för kompetensförsörjningen, analysera 
och kommentera i vilken omfattning uppsatta mål har uppnåtts 
samt redovisa vilka åtgärder som planeras för 2007.

Nedan redovisas LiUs långsiktiga mål för kompetensförsörj-
ning och de åtgärder som vidtagits under 2006 i enlighet 
med LiUs kompetensförsörjningsplan som presenteras i 
årsredovisning för 2005. 

TAB 6.3 TOTALANTAL SAMT NYANSTÄLLDA PROFESSORER, BITRÄDANDE UNIVERSITETSLEKTORER OCH FORSKARASSISTENTER 2003–2006 (heltidsekvivalenter)
Totalt Nyanställda

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006

Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot
Professorer 36 220 256 41 234 275 45 245 290 51 253 304 5 20 25 9 17 26 6 20 26 5 11 16
Bitr. universitetslektorer 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
Forskarassistenter 40 72 112 37 69 106 41 66 107 37 64 101 13 17 30 8 8 16 12 5 17 10 17 27
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Attrahera kompetens
Mål 2006 och 2007–2008: LiU ska attrahera personer med 
för verksamheten relevant kompetens i konkurrens med 
andra universitet/högskolor och näringslivet. Universitetet 
ska attrahera de bästa lärarna/forskarna genom att i första 
hand tillhandahålla en särskilt lockande akademisk miljö i 
bredare mening, skräddarsydd för de personer universitetet 
vill rekrytera. LiU ska satsa särskilda resurser på att underlätta 
för dem som erhåller strategiska akademiska anställningar att 
etablera sig socialt i Linköping med omnejd. 

Rekrytera kompetens
Mål 2005–2012: Universitetets framtid är beroende av för-
mågan 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 kon-

kurrenskraftig arbetsgivare
att rekrytera professorer och universitetslektorer som 

bedriver excellent forskning
att rekrytera professorer och universitetslektorer som stärker 

och utvecklar internationellt slagkraftiga forskningsmiljöer
att uppnå en stabil forskningsfinansiering

•

•

•

•

att rekrytera professorer och universitetslektorer som 
erbjuder utbildning i internationell toppklass.

Rekryteringsprocessen ska:
säkerställa implementering av strategin för rekrytering 

av lärare
vara universitetsövergripande, rättssäker och effektiv
resultera i  kraftigt reducerad handläggningstid.

Rekryteringsprocessen måste effektiviseras genom att ledti-
derna förkortas, vilket är möjligt att realisera genom bättre 
framförhållning (verksamhets- och kompetensanalyser), bättre 
planering, delegering och ökad tydlighet när det gäller vem som 
ansvarar för och fattar beslut i processens olika led. Processen 
skall utvärderas årligen med hjälp av nyckeltal. 

Under arbetet med rekryteringsprocessen har det tydligt 
framgått att förutsättningarna för att effektivisera processen i 
mångt och mycket begränsas av högskoleförordningen. För att 
möta generationsskiftet borde högskoleförordningen omarbetas 
så att anställning av kärnkompetens ska ske inom ramen för 
en process vars tidsåtgång inte är längre än för anställning 
av stödkompetens. 

LiU har under 2006 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 

•

•

•
•

TAB 6.4 NATIONELLT REKRYTERINGSMÅL – PROFESSORER ANDEL KVINNOR
Antal rekryterade och befordrade professorer Andel kvinnor

1998–2000 2001–2004 2005 2006 1998–2000 2001–2004 2005–2008
Kv Män Kv Män Kv Män Kv Män Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall 05-06
19 75 21 89 6 20 5 11 17% 20% 26% 19% 27% 26%

TAB 6.5 REKRYTERADE OCH BEFORDRADE PROFESSORER PER  
VETENSKAPSOMRÅDE 2005 OCH 2006
Vetenskapsområde 2005 2006 

Kv Män Tot Kv Män Tot
Hum-sam 1 8 9 2 2 4 
Medicinskt 3 4 7 2 6 8 
Tekniskt 2 8 10 1 3 4 

Totalt LiU 6 20 26 5 11 16 

TAB 6.6 LOKALA REKRYTERINGSMÅL – UNIVERSITETSLEKTORER OCH FORSKARASSISTENTER ANDEL KVINNOR
LiU totalt Hum-sam Medicinskt1 Tekniskt

Andel Andel Mål Andel Mål Andel Mål
Kv Män kvinnor Kv Män kvinnor 05–08 Kv Män kvinnor 05–08 Kv Män kvinnor 05–08

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%

Summerat 2005-2006
Universitetslektorer 24 18 57% 15 10 60% 40% 8 1 89% 40% 1 7 13% 30%
Forskarassistenter 17 27 39% 7 3 70% 40% 5 4 56% 40% 5 20 20% 30%

1.Observera att en justering gjorts i målen för Medicinskt vetenskapsområde inför 2006-2008.
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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 mins-
kar och att antalet meriteringsanställningar ökar. Följande 
strategiska satsningar under genomförs under perioden 
2005–2012 under förutsättning att det ekonomiska läget vid 
LiU medger detta.

Fem till tio excellenta »five-star«-professorer ska rekry-
teras.

De professorer som rekryteras ska ha en stark forsknings-
verksamhet och extern finansiering samt erbjudas attraktiva 
»startpaket«.

Nyanställda universitetslektorer ska kunna bedriva forsk-
ning inom ramen för sin anställning.

10–15 institutionsobundna »LiU-forskarassistent«-anställ-
ningar ska ledigförklaras vartannat år 2006–2012. 

6–8 tvååriga »LiU-post-doc«-anställningar ska ledigförkla-
ras varje år 2006–2012.

En första utlysning av anställningar som LiU-forskarassis-
tent skedde i juni 2006. Den centrala anställningsnämnden 
har utifrån 120 ansökningar föreslagit fyra sökande (två kvinnor 
och två män) till de nya anställningarna. Innehavarna kommer 
bland annat att erhålla ett startbidrag och bilda ett nätverk.

De rekryteringar som kommer att ske på grund av genera-
tionsskiftet kommer att leda till en annan åldersstruktur och en 
jämnare könsfördelning främst beträffande kärnkompetens. 
Tendensen till en jämnare könsfördelning inom kärnkompe-
tensen syns tydligt i redovisningarna ovan.

Rörlighet
MÅl: Karriärplanering skall leda till goda utvecklingsmöjligheter för 

den enskilde läraren/forskaren och skapa förutsättningar till god 
bemanningsplanering. Karriärplaneringen skall underlätta rörlig-
heten i den akademiska karriären och utveckla det internationella 
kontaktnätet. 

Linköpings universitet ska framförallt utveckla en stark och 
målmedveten karriärplanering för lärare/forskare som är i 
början av sin karriär. Det rör doktorander i slutfasen av sina 

•

•

•

•

•

studier och disputerade med tidsbegränsade anställningar 
som t.ex. forskarassistent. För etablerade lärare/forskare ska 
karriärplanering ske i samband med det årliga medarbetar-
samtalet. 

Som framgår av redovisningen i tabell 6.3 har försöksverk-
samheten med anställning som biträdande universitetslektor 
inte rönt något större intresse från verksamhetens sida. För att 
skapa en tydlig akademisk karriärväg borde det i högskoleför-
ordningen istället finnas en tvåårig anställning som doktor.  En 
sådan anställning ger den disputerade möjlighet att meritera 
sig för att kunna söka en anställning som forskarassistent för 
att därefter gå vidare till en anställning som universitetslektor 
eller professor. 

Behålla kompetens
Mål: Nöjda medarbetare: Under 2006 genomfördes för an-
dra gången en Nöjd medarbetarenkät. Svarsfrekvensen var 
77 procent. Av resultatet framgår att medarbetarna är mer 
nöjda idag än vid förra mätningen, en förbättring av medar-
betarindex från 59 procent till 64 procent. (För definition av 
medarbetarindex, se avsnittet Kvalitetsarbete, s. 32.) Även i 
denna mätning visar det sig att medarbetarna är nöjda med 
sin personliga arbetssituation. De känner sig delaktiga i utfor-
mandet av sina arbetsuppgifter och anser att de har tillräckligt 
med befogenheter, och visar handlingskraft i form av att vara 
nytänkande och utvecklande när det gäller det egna arbetet. 
Trots mer positiva omdömen jämfört med mätningen 2004 
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 med-
arbetarundersökningen ska användas som underlag i LiUs 
förbättringsarbete kring en attraktiv arbetsplats och integreras 
i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

För att möta de problemområden som identifierats i med-
arbetarundersökningen 2004 genomfördes två seminarier 
under 2006 för all personal under temat Den goda arbets-
platsen; vilket är mitt uppdrag – hur sätter jag gränser? samt 
Ledarskap-medarbetarskap på LiU. I seminarierna medverkade 
rektor, personalchef samt interna och externa experter på 
organisationsteori. Medarbetarenkäten 2004 resulterade även 
i en ansökan till Utvecklingsrådet för den statliga sektorn om 
medel till projektet Satsa Friskt. LiU fick 4 mkr för att centralt 
arbeta med insatser för att åtgärda brister inom områdena 
ledarskap, ledarförsörjning, medarbetarsamtal, konflikthan-
tering, ledarroller och delaktighet samt rehabilitering. Under 
2006 har pilotutbildning för »mellanchefer« genomförts samt 
delprojekt kring medarbetarsamtal påbörjats. En ny rutin 
för LiUs rehabiliteringsarbete har provats och utvärderats på 
en pilotinstitution. Utbildningsinsatser har i samband med 
detta genomförts för att öka kunskapen hos anställda och 
chefer om tidiga signaler på ohälsa och stress. Detta arbete 
ska fortsätta inom LiU.

Mål: Andelen genomförda medarbetarsamtal ska öka. Nöjd-
medarbetar-undersökningen visade år 2004 att 53 procent av 
de anställda haft medarbetarsamtal det senaste året. Under 
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2005–2006 har insatser gjorts för att förbättra detta resultat. 
LiU har bl.a. tillsammans med Previa utarbetat och genomfört 
utbildningar i medarbetarsamtal. Med hjälp av externa medel 
från Utvecklingsrådet för den statliga sektorn drivs ett projekt 
med syfte att utarbeta ett nytt metodstöd för genomförande 
av medarbetarsamtal. Materialet ska användas i utbildning 
för chefer och medarbetare. Ytterligare faktorer som påver-
kat genomförande av medarbetarsamtalen är tydliggörandet 
av chefsroller och fördelning av arbetsmiljöuppgifter ute på 
institutioner och enheter.

I 2006 års mätning hade andelen som har haft medarbe-
tarsamtal ökat till 69 %. Målet är att andelen ska öka till 75 
procent år 2008. 

Insatser för ökad hälsa
uppdRag: LiU insatser för att främja bättre hälsa skall redovisas.

Resultatet av medarbetarundersökningen 2006 visar att 
upplevd stress även denna gång ligger högt – 20 % av de 
anställda upplever stress. De mest utsatta personalkatego-
rierna är lärare och doktorander. Målet är att minska ande-
len anställda som upplever stress så att den vid mätningen 
2008 utgör 15 %. 63 % anger att de någon gång har gått till 
jobbet trots att de med tanke på sitt hälsotillstånd borde ha 
sjukanmält sig. 49 % upplever sömnsvårigheter på grund 
av tankar på jobbet (i huvudsak lärare och doktorander) och  
52 % upplever nack- eller ryggbesvär (i huvudsak administrativ 
personal). 

Genom att öka kunskapen om det systematiska arbetsmil-
jöarbetet på alla nivåer i organisationen ska ohälsa fångas upp 
innan den leder till sjukfrånvaro. En ny rehabiliteringsrutin 
ska införas vid hela LiU och kunskaperna om tidiga signaler på 
ohälsa och stress ska öka. Rutinen kommer även att anpassas 
till personalsystemet HR+ vilket gör det möjligt att följa upp 
rehabiliteringsarbetet inom myndigheten. Genom medarbe-
tarsamtalen bör tidiga signaler på ohälsa och stress fångas 
upp och hanteras. Andelen hälsofrämjande och förebyggande 
insatser från företagshälsovården ska öka och de rehabiliterande 
insatserna som en följd av detta minska. Genom att tillämpa 
ny rutin och ha ett nära samarbete med försäkringskassan kan 
sjukperioderna för långtidssjukskrivna förkortas, och målet 
är att minska sjukfrånvaron för i första hand administrativ 
personal med 1,5 procentenheter till 2008.

Företagshälsovård: Företagshälsovården, Previa,  är en oberoende 
expertresurs som stödjer Linköpings universitet inom områ-
dena arbetsmiljö och arbetslivsinriktad rehabilitering. Previas 

tjänster utnyttjades på följande sätt under 2006: Rehabilitering: 
61 %, vilket är en ökning från 50 % 2005, Hälsofrämjande 
arbete: 1 %, Preventivt arbete; 28 % i jämförelse med 41 % 
2005, och övriga tjänster 10 %. Målet är att de preventiva 
tjänsterna ska öka och de rehabiliterande minska genom att 
öka kompetensen hos chefer i verksamheten.

Friskvård: Varje anställd erhåller 2000 kr per kalenderår att 
disponera för köp av skattefri friskvård enligt Skatteverkets 
definitioner. Under år 2006 utnyttjade 1 831 personer denna 
förmån vilket är en ökning jämfört med år 2005, då 1 428 
personer utnyttjade den. Målet är att fler personer ska utnyttja 
denna förmån som en hälsofrämjande åtgärd.  

Systematiskt arbetsmiljöarbete: Lokala handlingsplaner för 
arbetsmiljöarbetet har upprättats på institutioner och enheter 
och samlats in under 2006. Dessa handlingsplaner låg till 
grund för den centrala handlingsplan som togs fram under 
första kvartalet 2006 och resulterade i följande aktiviteter: 
arbetsmiljöutbildningar riktade både till chefer, arbetsmil-
jöombud och studerandearbetsmiljöombud, en gemensam 
alkoholpolicy för studenter och anställda, tydliggörande av 
arbetsmiljöuppgifternas fördelning  samt chefsansvar i arbets-
miljöarbetet i verksamheten, start av projekt kring den ökande 
långtidssjukfrånvaron för kvinnliga administratörer.  Arbetet 
fortsätter med att etablera nya arbetsformer som integrerar 
arbetsmiljöarbetet för studenter och anställda. Under 2007 
kommer nya handlingsplaner att upprättas både centralt och 
lokalt på institutioner/enheter.

Utveckla kompetens
Mål och planerade åtgärder 2007–2008:  

Ledarskapsindex för LiU ligger på 61, 2006. Det är ett index 
i nivå med benchmark (Synovate Temo Bench, där ett urval  
(30 000) privata företag, statliga verk, kommuner och landsting 
jämförs). Målet är att öka detta index än mer de kommande 
åren. (Ledarskapsindex är ett genomsnitt av andelen medar-
betare som instämmer i ett antal påståenden om sin närmaste 
chef, t.ex. vad gäller förmåga att hantera konflikter, lyhördhet, 
ger feedback på utfört arbete, anger klara och tydliga mål för 
arbetsplatsen.)

Under perioden 2006–2008 ska LiUs mellanchefer med 
personalansvar genomgå LiUs chefsutbildning.

Insatser ska påbörjas för att stärka ledarskapet hos andra 
målgrupper än chefer med personalansvar, t.ex. ledarutbild-
ning för studierektorer.

Att öka intresset för ledarskap samt förbereda blivande 
ledare är målet för den utbildning av framtida ledare som 
påbörjats vid några institutioner och enheter.

De utvecklingsinsatser som erbjuds till kvinnliga akademi-

•

•

•

•

•

TAB 6.7 SJUKFRÅNVARO VID LIU (procent)
2003 2004 2005 2006

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

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

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

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

TAB 6.8 SJUKFRÅNVARO FÖR OLIKA YRKESKATEGORIER 2003-2006 (procent)
2003 2004 2005 2006

Lärare 2,8 2,6 2,4 2,1
Forskarstuderande 3,1 3,1 4,0 2,8
Administrativ personal 3,7 4,6 7,2 5,3
Bibliotekspersonal 2,8 4,1 4,8 4,3
Teknisk personal 5,7 5,1 5,2 4,6
Övrig personal 1,1 1,0 0,4 1,3
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ker vid LiU under 2006 inom projektet IDAS ska resultera i att 
ett större antal kvinnor än idag återfinns på olika ledningsni-
våer. Målet är att, när den nya mandatperioden i januari 2009 
inleds, andelen kvinnor som är prefekter ska ha ökat från 27 
till 40 %, att andelen kvinnor som är studierektorer under 
samma tid ska ha ökat till 40 % samt att andelen kvinnor som 
är programstudierektorer ska ha ökat från 39 till 50 %.

Kompetensutveckling:  Fortsatt utveckling görs av en gemensam 
webbsida, där LiUs totala utbud av kompetensutveckling för 
personalen visas. Utvecklingen genomförs i samverkan med de 
olika aktörer som erbjuder utvecklingsinsatser på LiU. Utöver 
detta ska ett utbildningsadministrativt system utvecklas. Intro-
duktionsutbildning för nyanställda ska genomföras årligen vid 
två tillfällen. I utbildningen deltar universitetsledningen och 
representanter från LiUs olika verksamheter. Informationen 
till doktorander fördjupas under introduktionsutbildningen. 
På grund av den omorganisation som LiU står inför har en 
workshop i förändringshantering genomförts under 2006 för 
prefekter. Utbildning i förändringshantering läggs även in i 
2007 års chefsutbildning.

Ett projekt har startats under 2006 för att ta fram en ge-
mensam process för att hantera kompetensutveckling på LiU. 
Resultatet ska integreras inom ramen för medarbetarsamtalen. 
Anställdas kompetensutveckling under året har till största 
delen skett inom ramen för forskning, forskarutbildning och 
grundutbildning samt genom att utveckla befintliga arbetsupp-
gifter och erhålla nya. Universitetets programutbud för intern 
utbildning och kurser har främst tillhandahållits vid:

Centrum för utbildning och lärande (CUL): utbildning för 
personal med pedagogiska uppgifter samt IT-kurser 

Personalavdelningen (PA): utbildning inom ledarskap, 
förändringshantering, arbetsmiljö, lika villkor

Avdelningen för verksamhetsinformation (VI): ekonomi- 
och personalsystemet, resehantering, diarieföring och arki-
vering, miljöarbete, projektledning (PPS)

Rektors stab: utbildning inom juridik, offentlighet och 
sekretess, processorienterad verksamhetsutveckling

Avdelningen för externa relationer: utbildning/information 
om att söka forskningsmedel i EU.

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.

De senaste årens satsningar på ledarutveckling för kvinn-
liga akademiker fortsatte även under 2006, 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  ar-
betat med att erbjuda utvecklingsinsatser av värde för den 
fortsatta akademiska karriären. Under 2006 genomfördes ett 
omfattande program benämnt IDAS06 med 36 disputerade 
kvinnliga lärare/forskare vid LiU som deltagare. Det finns stora 
förhoppningar  om att många  av deltagarna i IDAS-projektet 
kommer att nomineras till och åta sig ledningsuppdrag vid 
universitetet.

Sammanfattning
Under 2005 och 2006 har universitetet genomfört följande 
aktiviteter för att understödja de långsiktiga målen för kom-
petensförsörjningen 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, gemensam rehabiliteringsrutin samt ett utvecklat och 
intensifierat samarbete med företagshälsovård och försäkrings-
kassa 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.

4. Sjukfrånvaro

uppdRag: LiU skall lämna uppgifter om de anställdas frånvaro 2006 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 6.7 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 2006 är 3,2 procent, vilket är en 
minskning med 0,8 procentenheter jämfört med 2005. Ett 
tydligt trendbrott, där ökningen av sjuktalen stannat upp och 
är åter på samma nivå som år 2003. 

Sjukfrånvaron för olika yrkeskategorier (tabell 6.8) visar 
att sjuktalen minskat för alla yrkeskategorier. 
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5. Forskarassistenter och biträdande 
lektorer

uppdRag: LiU skall redovisa det totala antalet forskarassistenter och 
biträdande lektorer (antalet individer) samt antalet nyanställda 
forskarassistenter och biträdande lektorer per år för perioden 2003 
– 2006. Större förändringar mellan åren eller skillnader mellan 
vetenskapsområdena skall kommenteras. 

Redovisas i tabell 6.3.

6. Deltagande i pedagogisk utbildning

uppdRag: LiU skall redovisa antalet lärare som under 2006 genomgått 
pedagogisk utbildning samt därav antalet lärare som deltagit i 
utbildning för handledare inom forskarutbildningen.

CUL (Centrum för undervisning och lärande)  erbjuder inom 
det universitetspedagogiska området, s.k. stegkurser. Det inne-
bär att varje gång en person tar ett större pedagogiskt steg så 
ska han/hon delta i en kurs som är anpassad för steget i fråga. 
Steg 1-kursen omfattar 4 poäng och vänder sig till personer 
som saknar eller har liten undervisningserfarenhet. Kursin-
nehållet är främst inriktat på frågor om lärande, grupprocesser 
och undervisningsmetoder. Steg 2-kursen omfattar också 4 
poäng och vänder sig till personer som har eller ska få kurs- och 
examinationsansvar. Innehållet i kursen är främst kursplane-
ring och examination. Steg 3a-kursen omfattar 2 poäng och är 
avsedd för dem som har eller ska få forskarhandledaruppgifter. 
Kursen behandlar forskarhandledningsprocessen och halva 
kursen är universitetsgemensam och halva är fakultetsspecifik 
(se s. 24). Steg 3b-kursen är en kurs på 2 poäng och den vänder 
sig till dem som har eller ska få pedagogiskt ledningsansvar. 
Innehållet rör kunskapsbegreppet, utbildningsdesign, ledar-
skapsfrågor, pedagogisk meritering, kursadministration och 
organisation.

Antalet deltagare i CULs stegkurser fördelat på veten-
skapsområde och nivåer framgår av tabell.6.9. Stegkurserna 
minskade under 2005 med 25 procent. Minskningen berodde 
till allra största delen på att antalet doktorander var mindre vid 
LiU och därmed minskade antalet deltagare i steg 1-kursen och 
i forskarhandledarkursen. Under 2006 har läget stabiliserats 
på den nivå som gällde 2005.

Förutom stegkurserna ger CUL även andra kurser med en 
omfattning av minst två dagar. Det är kurser som introducerar 
i problembaserat lärande (PBL), PBL-handledarutbildningar 
och vissa IT-kurser. Under 2004 och 2005 skedde en viss 
minskning av antalet deltagare på PBL-kurser men denna 
trend är nu bruten och antalet deltagare ökade 2006. En 
markant ökning, 45 procent, har skett i fråga om deltagande 
i IT-kurser.

Om samtliga deltagare på stegkurserna och övriga längre 
kurser delas upp på tjänstekategori blir fördelningen 122 dok-
torander, 187 lärare och 15 övrig personal. Det är glädjande att 
konstatera att antalet lärare som deltagit i längre pedagogiska 
kurser ökade med nära 40 procent 2006. De deltagande lä-
rarnas och doktorandernas fördelning på vetenskapsområde 
framgår av tabell 6.10. 

TAB 6.10 ANTAL LÄRARE OCH DOKTORANDER 
SOM GENOMGÅTT LÄNGRE PEDAGOGISK UTB 2006 (inkl stegkurser)
Vetenskapsområde

Kv M

Hum-sam
Professor 1
Lektor 33 19
Adjunkt 10 4
Forskarassistent 6
Doktorand 23 19

Medicinskt
Professor 1 2
Lektor 13 8
Adjunkt 45 6
Forskarassistent 2 1
Doktorand 30 4

Tekniskt
Professor 3
Lektor 3 27
Adjunkt 1 13
Forskarassistent 3 4
Doktorand 13 33

TAB 6.9 DELTAGANDE I S.K. STEGKURSER 2006
Vetenskapsområde Steg 1 Steg 2 Steg 3a Steg 3b

Hum-sam 22 47 32 4
Tekniskt 39 19 14 4
Medicinskt 23 17 25 3
Totalt 84 83 71 11

varav kvinnor 42 43 39 6
varav män 42 40 32 5
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De redovisade kostnaderna är lägre än i den prognos som 
lämnades i såväl budgetunderlaget som delårsrapporten. 
Personalkostnaderna har inte ökat i den utsträckning som 
budgetunderlagets prognos förutsett. Detta beror på att antalet 
anställda, särskilt doktorander och teknisk personal, fortsatt 
att minska.

Det balanserade kapitalet (inklusive årets kapitalförändring, 
exklusive kapitalförändring i Universitetsholding) uppgår till 
293 mkr, fördelat på 99 mkr för grundutbildning (varav 15 mkr 
för avgiftsfinansierad verksamhet) och 195 mkr för forskning 
och forskarutbildning (varav 14 mkr för avgiftsfinansierad 
verksamhet).

finansiering
Verksamhetens intäkter uppgick till 2 613 mkr, vilket är en 
ökning med 99 mkr jämfört med 2005. Intäkter av anslag har 
ökat med 87 mkr, medan intäkter av avgifter minskat med 28 
mkr. Intäkter av bidrag har ökat med 37 mkr.

Intäkterna för uppdragsutbildning (31 mkr) fortsatte att 
minska för fjärde året i följd. Uppdragsforskningen minskade 
också jämfört med 2005. 

Intäkter per finansiär framgår av tabell 7.3.
Transfereringarna uppgick 2006 till 99 mkr vilket är en 

ökning med 30 mkr jämfört med 2005. Ökningen beror främst 
på transfereringar till svenska företag. Denna verksamhet 
finansieras av Verket för näringslivsutveckling.

Resursförbrukning
Verksamhetens kostnader uppgick 2006 till 2 522 mkr, vilket 
är en ökning jämfört med 2005 på 46 mkr. Personalkostna-

Årets kapitalförändring
Linköpings universitets kapitalförändring (resultat) för 2006 
uppvisar ett överskott på 90 mkr, inkluderande ett negativt 
resultat från Universitetsholding i Linköping AB på –1,5 mkr. 
Detta innebär att det totala verksamhetsutfallet uppgår till 91 
mkr. Av det totala verksamhetsutfallet avser 55 mkr grundut-
bildning och 36 mkr forskning och forskarutbildning. 

Huvudorsaken till detta relativt stora överskott är para-
doxalt nog att universitetet under 2006 inte helt har uppfyllt 
sitt grundutbildningsuppdrag. Genom att universitetet har 
varit mycket framgångsrikt allt sedan det nya resurstilldel-
ningssystemet för grundutbildningen infördes 1992/93 hade 
universitetet (genom tidigare års överproduktion) en maximal 
buffert om ca 111 mkr vid ingången till 2006. Denna buffert 
kan universitetet sedan utnyttja ett år med underproduktion 
för att ändå nå takbeloppet detta år. För 2006 blev underpro-
duktionen 67 mkr (att jämföras med takbeloppet om 1 184 
mkr). Således kunde universitetet under 2006, genom ovan 
nämnda buffert, räkna hem 67 mkr utan att bedriva någon 
utbildning (och därmed inte heller ha några kostnader) som 
motsvarade detta belopp. Således förklaras ca två tredjedelar 
av överskottet av detta faktum.

I tabellerna 7.1 och 7.2 görs en jämförelse mellan årets 
resultat och de prognoser avseende resultatet som presentera-
des i universitetets budgetunderlag respektive delårsrapport. 
Budgetunderlagets prognos pekade på ett positivt resultat 
om 25 mkr. Denna prognos korrigerades i delårsrapporten 
till 55 mkr.

De redovisade intäkterna överensstämmer i stort med 
budgetunderlagets och delårsrapportens prognoser.

7. Finansiell del

TAB 7.2 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTATRÄKNINGEN I ÅRSREDOVIS- 
NINGEN FÖR 2006 OCH DELÅRSRAPPORTENS PROGNOS FÖR 2006

Utfall Prognos Differens %
Intäkter (mkr)

Intäkter av anslag 1 820 1 819 1
Intäkter av avg. och andra ers. 238 240 -2 -1
Intäkter av bidrag 543 520 23 4
Finansiella intäkter 12 11 1 8

Summa intäkter 2 613 2 590 23 1

Kostnader (mkr)
Kostnader för personal 1 606 1 600 6 0
Kostnader för lokaler 338 340 -2 -1
Övriga driftkostnader 488 500 -12 -2
Finansiella kostnader 4 5 -1 25
Av- och nedskrivningar 85 90 -5 -6

Summa kostnader 2 522 2 535 -13 -1

Verksamhetsutfall 91 55 37

TAB 7.1 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTATRÄKNINGEN I ÅRSREDOVIS- 
NINGEN FÖR 2006 OCH BUDGETUNDERLAGETS PROGNOS FÖR 2006

Utfall Prognos Differens %
Intäkter (mkr)

Intäkter av anslag 1 820 1 820
Intäkter av avgifter och andra ers. 238 271 -33 -12
Intäkter av bidrag 543 517 26 1
Finansiella intäkter 12 11 1 9

Summa intäkter 2 613 2 619 -6 0

Kostnader (mkr)
Kostnader för personal 1 606 1 659 -53 -3
Kostnader för lokaler 338 339 -1
Övriga driftkostnader 488 500 -12 -2
Finansiella kostnader 4 5 -1 -20
Avskrivningar och nedskrivningar 85 91 -6 -7

Summa kostnader 2 522 2 594 -72 -3

Verksamhetsutfall 91 25 67
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derna ökade med 46 mkr i förhållande till 2005. Detta var en 
mindre ökning än förväntat. Vidare ökade driftkostnaderna 
med 18 mkr. Lokalkostnaderna minskade med 9 mkr som 
en följd av omförhandlade hyror. Avskrivningarna minskade 
med 10 mkr under 2006. 

Resultat från andelar i dotterföretag
1998 övertog Linköpings universitet 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 
2006 ett negativt resultat om minus 1,5 mkr. Universitetets 
kapitalförändring har påverkats i motsvarande mån.

likvida medel
LiU hade per den 31 december 2006 likvida medel (kassa och 
bank) som uppgick till 650 mkr, vilket är en ökning med 173 
mkr jämfört med föregående år. Behållningen på räntekontot 
ökade med 173 mkr.

investeringar och låneram
Under 2006 uppgick investeringarna till totalt 95 mkr vilket 
är en ökning med 9 mkr jämfört med 2005. För finansiering 
av investeringar har universitetet under 2006 disponerat en 
låneram om 278 mkr. Årets nyupplåning uppgick till 80 mkr 
(2005: 55 mkr). Under året gjordes låneamorteringar med 71 
mkr (2005: 80 mkr).

anläggningstillgångar
Det bokförda värdet av befintliga anläggningstillgångar var 
257 mkr, en ökning med 7 mkr i förhållande till 2005. De 
materiella anläggningstillgångarna stod för större delen av 
denna ökning. De immateriella anläggningstillgångarna ökade 
med 1 mkr medan de finansiella anläggningstillgångarna 
minskade med knappt 2 mkr.

TAB 7.3 INTÄKTER PER FINANSIÄR LIU TOTALT (tkr)

2006 2005 2004
Intäkter av anslag 1 819 637 1 732 553 1 676 985

Intäkter av avg/ers och bidrag 758 086 772 446 780 729
Forskningsråd 155 896 142 548 146 930
Vinnova 53 599 62 708 57 721
Statliga myndigheter 192 696 181 800 179 324
Forskningsstiftelser 58 494 49 313 58 203
Kommuner o landsting 102 356 104 668 72 358
Svenska org./föreningar 74 609 85 217 81 385
Svenska företag 59 046 81 401 66 756
EU-kommissionen 45 506 37 269 33 581
Utländska företag och org 11 872 10 089 13 997
Övriga intäkter 27 139 9 354 70 474

Finansiella intäkter 12 026 8 630 10 049
Utbildningsbidrag 1 13 250
SUMMA 2 612 876 2 513 630 2 467 762

1. Fr.o.m. 2005 redovisas utbildningsbidrag till doktorander som personalkostnader istället för 
transfereringar i enlighet med anvisningar från Ekonomistyrningsverket. 2004 års värden är ej 
omräknade enligt de nya redovisningsprinciperna.
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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 anslagsför-
ordningen. Avräkning mot anslag skall ske i samband med 
de månatliga inbetalningarna till universitetets räntekonto i 
Riksgäldskontoret.

Inkomster av anslag redovisas som intäkter utan att perio-
diseras.

Inkomster av avgifter och andra ersättningar och inkomster 
av bidrag redovisas enligt följande principer:

som upplupna bidragsintäkter eller upplupna avgiftsin-
täkter redovisas inkomster som ännu ej erhållits och som 
motsvaras av nedlagda kostnader.
som oförbrukade bidrag eller oförbrukade avgiftsintäkter 
redovisas erhållna inkomster som periodiserats för att 
täcka framtida kostnader.

Fordringar tas upp till de belopp som beräknas inflyta.

Skulder tas upp till de belopp som är säkra enligt faktura, avtal 
eller motsvarande underlag.

Bankmedel samt fordringar och skulder i utländsk valuta 
värderas till valutakursen på bokslutsdagen.

Tillgångar med ett anskaffningsvärde på 10 tkr eller mer och 
en livslängd på tre år eller längre redovisas som anläggnings-
tillgångar. 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 be-
loppsgräns på 100 tkr.

Immateriella anläggningstillgångar kan avse utveckling, 
licenser eller andra rättigheter. Som immateriella anlägg-
ningstillgångar 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 räk-
ning vidareförmedlas till olika mottagare. Dessa bidrag avser 
stipendier, forskningsbidrag eller andra bidrag. 
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Resultaträkning (tkr)

Not
2006 01 01  

–2006 12 31
2005 01 01  

–2005 12 31

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 1 819 637 1 732 553
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 237 865 266 022
Intäkter av bidrag 3 543 348 506 426
Finansiella intäkter 4 12 026 8 630

Summa intäkter 2 612 876 2 513 630

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 5 1 606 394 1 559 964
Kostnader för lokaler 337 585 346 242
Övriga driftkostnader 6 488 449 470 661
Finansiella kostnader 7 3 824 3 509
Avskrivningar och nedskrivningar 85 424 95 316

Summa kostnader 2 521 675 2 475 692

Verksamhetsutfall 91 201 37 938

Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag -1 468 2 256

Transfereringar
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag 1 18 759 18 225
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 59 227 34 733
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 20 722 15 299
Lämnade bidrag 8 98 708 68 257

Saldo transfereringar 0 0

Årets kapitalförändring 89 733 40 194
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4. Finansiella intäkter
2006 2005

Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret 11 975 8 510

Övriga finansiella intäkter 51 120

Summa 12 026 8 630

5. Kostnader för personal
2006 2005

Lönekostnader, exkl arbetsgivaravgifter,  
pensionspremier och andra avgifter. 

1 020 510 1 009 559

Avsättning till Trygghetsstiftelsen och Utvecklingsrådet 3 638 3 573

Under 2006 har 23 127 tkr bokförts som kostnader för personal vilka avser pensionsmedel till 
kombinationsanställda läkare. Dessa förmedlades av Kammarkollegiet till Linköpings universitet 
under 2006 enligt regleringsbrev, anslag 25:74, anslagspost 23.

6. Övriga driftkostnader
2006 2005

Ersättning för klinisk utbildning och forskning 162 382 159 043

Linköpings universitet disponerar ett anslag avseende ersättning för klinisk utbildning och forsk-
ning (s k ALF-ersättning). Huvuddelen av anslaget (162 382) utbetalas av LiU till Landstinget 
i Östergötland och redovisas som en övrig driftkostnad. Resterade del (1 013 tkr) används av 
universitetet för att förstärka läkarutbildningen och dess kvalitet.

Reavinst/-förlust vid avyttring av anläggningstillgångar
Reavinst 3 297 1 195
Reaförlust -370 -168
Saldo 2 927 1 027

7. Finansiella kostnader
2006 2005

Ränta på lån hos Riksgäldskontoret 3 735 3 382

Övriga finansiella kostnader 89 127

Summa 3 824 3 509

8 Lämnade bidrag
2006 2005

Stipendier 13 414 18 263
Lämnade bidrag till myndigheter 46 754 39 622
Lämnade bidrag till övriga 38 540 10 372
Summa 98 708 68 257

Ökningen av lämnade bidrag till övriga under 2006 avser främst bidrag till svenska företag (26 472 tkr). 
Denna verksamhet finansieras av Verket för näringslivsutveckling (NUTEK).

noter till resultaträkningen (tkr)

1. Intäkter av anslag 
2006 2005

Intäkter av anslag 1 819 637 1 732 553
Medel som erhållits från statsbudgeten för transferering 18 759 18 225
Summa utgifter enligt anslagsredovisningen 1 838 396 1 750 778

Ersättning för klinisk utbildning och forskning 163 395 159 043

Linköpings universitet disponerar ett anslag avseende ersättning för klinisk utbildning och forsk-
ning (s k ALF-ersättning). Huvuddelen av anslaget (162 382) utbetalas av LiU till Landstinget 
i Östergötland och redovisas som en övrig driftkostnad. Resterade del (1 013 tkr) används av 
universitetet för att förstärka läkarutbildningen och dess kvalitet.

2. Intäkter av avgifter och andra ersättningar
2006 2005

Intäkter av uppdragsutbildning 31 184 35 223
Varav tjänsteexportverksamhet
Intäkter 279 373
Kostnader 275 370
Saldo 4 3

Intäkter av uppdragsforskning 85 423 92 656
Varav tjänsteexportverksamhet
Intäkter 3 105 6 067
Kostnader 3 103 6 035
Saldo 2 32

Intäkter enligt 4 § Avgiftsförordningen 107 891 123 273
Varav tjänsteexportverksamhet
Intäkter 870 2 034
Kostnader 870 2 034
Saldo 0 0

Offentligrättsliga avgifter
Högskoleprovet 
Intäkter 672 735
Kostnader 591 894
Saldo 81 -159

Kopior, bevis mm 1 9

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar
Reavinst/-förlust vid avyttring av anläggningstillgångar
Reavinst 3 297 1 195
Reaförlust -370 -168
Saldo 2 927 1 027

Övriga ersättningar och intäkter 9 397 12 931

Summa intäkter av avgifter och andra ersättningar 237 865 266 022

3. Intäkter av bidrag
2006 2005

Bidrag från anknutna stiftelser 300 179

Vid Linköpings universitet förvaltas 11 st till universitetet anknutna stiftelser. 

Donationer av större värde
Bidragsgivare Ändamål, område
K & A Wallenbergs stift. Utrustningsbidrag mm 31 278 29 532
Cancerfonden Forskningsbidrag, medicin 6 605 7 952
Hjärt och Lungfonden Forskningsbidrag, medicin 2 863 2 424
Riksbankens Jubileumsfond Forskningsbidrag, hum-

sam.
1 447 1 968

Barncancerfonden Forskningsbidrag, medicin 1 380 1 500
Läkaresällskapet Forskningsbidrag, medicin 1 265 1 109
Carl Tryggers stiftelse Forskningsbidrag, med., 

tekn.
1 656 991

Kungliga Vetensk.akademin Forskningsbidrag, teknik 1 251 979
L E Lundbergs stiftelse Forskningsbidrag, teknik 1 173 550
SAAB Forskningsbidrag, teknik 1 426 0

Under 2006 har 23 127 tkr bokförts som intäkter av bidrag vilka avser pensionsmedel till kombi-
nationsanställda läkare. Dessa förmedlades av Kammarkollegiet till Linköpings universitet under 
2006 enligt regleringsbrev, anslag 25:74, anslagspost 23.
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Balansräkning (tkr)

TILLGÅNGAR Not 2006-12-31 2005-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 1
Balanserade utgifter för utveckling 7 673 6 357
Rättigheter och andra immateriella tillgångar 77 232

Summa immateriella anläggningstillgångar 7 750 6 589

Materiella anläggningstillgångar 2
Förbättringsutgifter på annans fastighet 12 479 12 982
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 202 742 187 394
Pågående nyanläggningar 25 199 32 526

Summa materiella anläggningstillgångar 240 420 232 902

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag och intresseföretag 3 8 340 10 218

Summa finansiella anläggningstillgångar 8 340 10 218

Fordringar
Kundfordringar 46 045 38 143
Fordringar hos andra myndigheter 43 073 48 159
Övriga fordringar 974 1 562

Summa fordringar 90 092 87 864

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader 4 81 804 84 471
Upplupna bidragsintäkter 5 29 086 26 008
Övriga upplupna intäkter 6 5 635 2 451

Summa periodavgränsningsposter 116 525 112 930

Avräkning med statsverket 7
Avräkning med statsverket 0 13 214

Summa avräkning med statsverket 0 13 214

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 8 647 762 474 478
Kassa, postgiro och bank 2 068 2 545

Summa kassa och bank 649 829 477 023

SUMMA TILLGÅNGAR 1 112 957 940 741

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital
Statskapital 9 5 000 5 000
Resultatandelar i dotter- och intresseföretag 10 4 808 2 962
Balanserad kapitalförändring 11 202 169 164 231
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 89 733 40 194

Summa myndighetskapital 301 710 212 387

Avsättningar 12
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 17 718 14 651
Övriga avsättningar 2 289 2 322

Summa avsättningar 20 007 16 973

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret 13 177 540 169 067
Skulder till andra myndigheter 52 700 49 680
Leverantörsskulder 14 59 347 61 734
Övriga skulder 34 576 32 947
Depositioner 1 385 1 360

Summa skulder m.m. 325 548 314 787

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader 15 125 078 93 311
Oförbrukade bidrag 16 310 835 282 470
Övriga förutbetalda intäkter 17 29 778 20 813

Summa periodavgränsningsposter 465 692 396 594

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 1 112 957 940 741
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noter till balansräkningen (tkr)

1. Immateriella anläggningstillgångar 

Utveckling Licenser/Rättigheter

2006 2005 2006 2005
Anskaffningsvärde IB 10 385 7 441 1 164 1 164
Årets anskaffningar 3 280 2 944 0 0
Årets avyttringar
Korrigering av tidigare års anskaffningar
Årets överföringar
Årets uppskrivningar
Anskaffningsvärde UB 13 665 10 385 1 164 1 164
Ackumulerade avskrivningar IB -4 028 -2 132 -932 -777
Årets avskrivningar -1 964 -1 896 -155 -155
Årets avyttringar
Korrigering av tidigare års avskrivningar
Årets nedskrivningar
Ackumulerade avskrivningar UB -5 992 -4 028 -1 087 -932

Restvärde 7 673 6 357 77 232

2. Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter 
på annans fastighet

Maskiner, inventarier, 
installationer mm

Pågående 
nyanläggningar

2006 2005 2006 2005 2006 2005
Anskaffningsvärde IB 24 782 21 619 1 010 263 980 665 32 526 23 857
Årets anskaffningar 1 489 3 163 60 845 53 228 28 963 27 091
Årets avyttringar 0 0 -57 858 -42 154 0 0
Årets omföringar från pågående nyanläggningar 0 0 35 985 18 525 -35 985 -18 525
Korrigering av tidigare års anskaffningar 500 0 0 0 -305 103
Årets överföringar
Årets uppskrivningar
Anskaffningsvärde UB 26 770 24 782 1 049 235 1 010 263 25 199 32 526
Ackumulerade avskrivningar IB -11 800 -9 432 -822 869 -773 731
Årets avskrivningar -2 491 -2 367 -80 813 -90 898
Årets avyttringar 0 0 57 190 41 760
Korrigering av tidigare års avskrivningar
Årets nedskrivningar
Ackumulerade avskrivningar UB -14 291 -11 800 -846 493 -822 869

Restvärde 12 479 12 982 202 742 187 394 25 199 32 526

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 Näringsdeparte-
mentet den 1 januari 1998. Det kapital om 5 000 tkr som tillfördes Universi-
tetsholding i Linköping AB vid bildandet 1995 redovisas som statskapital. Om-
värderingen av aktierna görs enligt kapitalandelsmetoden varvid preliminära 
värden per 2006 12 31 för holdingbolaget använts.

4. Förutbetalda kostnader
2006 2005

Förutbetalda kostnader statliga myndigheter 762 1 012
Icke-statliga förutbetalda kostnader 81 042 83 459
Summa 81 804 84 471

5. Upplupna bidragsintäkter
2006 2005

Upplupna bidragsintäkter staliga myndigheter 8 011 5 769
Icke-statliga upplupna bidragsintäkter 21 075 20 239
Summa 29 086 26 008

6. Övriga upplupna intäkter
2006 2005

Upplupna avgiftsintäkter statliga myndigheter 1 314 962
Icke-statliga upplupna avgiftsintäkter 3 379 1 404
Övriga upplupna intäkter 942 85
Summa 5 635 2 451



52

7. finansiell del

7. Avräkning med statsverket
2006 2005

Ingående balans 13 214 -100
Avräknat mot statsbudgeten

anslag 1 838 396 1 750 778
inkomsttitlar 0 -17

Avräknat mot statsverkets checkräkning
anslagsmedel som tillförts räntekonto -1 851 627 -1 737 547
medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel 17 100
uppbördsmedel mm
transfereringar mm
medel till/från statsverkets checkräkning 0 0

Utgående balans 0 13 214

Sammansättning utgående balans
Ränta valutakonto 0 -17
Avräkning FO-anslag enl regleringsbrev 0 -2 869
Avräkning GU-anslag tillägg enl regleringsbrev 0 16 100
Summa 0 13 214

8. Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
2006 2005

Behållning räntekonto
Anslag 130 176 42 132
Avgifter 56 096 41 879
Bidrag från annan statlig myndighet 269 877 222 626
Donationer 130 747 108 265
Övriga icke-statliga bidrag 56 380 49 809
Övriga medel 4 486 9 766
Summa 647 762 474 478
Varav kortsiktigt likviditetsbehov 61 082 55 517

Beviljad räntekontokredit 164 275 157 835
Utnyttjad räntekontokredit 0 0

 
De viktigaste faktorerna för räntekontosaldots utveckling
Ökningen av räntekontosaldot under 2006 beror främst på ökade inkomster av 
anslag och bidrag som ej förbrukats i verksamheten.

9. Statskapital

Se not till andelar i dotterföretag och intresseföretag.

10. Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag

Se not till andelar i dotterföretag och intresseföretag.

Från balanserad kapitalförändring har 2005 års resultat i Universitetsholding i 
Linköping AB, vinst 2 256 tkr, omförts till Resultatandelar i dotterföretag och 
intresseföretag.

11. Balanserad kapitalförändring
2006 2005

Ingående balans 164 231 166 003
Föregående års kapitalförändring 40 194 1 494
Från balanserad kapitalförändring har resultatet 
i Universitetsholding i Linköping AB omförts till 
Resultatandelar i dotter- och intresseföretag -2 256 -3 266
Utgående balans 202 169 164 231

12. Avsättningar
2006 2005

Avsättningar för pensioner och likn. förpliktelser

Ingående avsättning 14 651 10 874
Årets pensionskostnad 10 498 9 221
Årets pensionsutbetalningar -7 431 -5 444
Utgående avsättning 17 718 14 651

Här redovisas pensionsförpliktelser som universitetet svarar för.

Övriga avsättningar

Ingående avsättning 2 322 2 588
Årets avsättningar 1 617 1 034
Årets utbetalningar -1 650 -1 301
Utgående avsättning 2 289 2 322

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

13. Lån i Riksgäldskontoret
2006 2005

Ingående skuld 169 067 194 434
Nyupplåning 79 556 54 682
Amortering -71 084 -80 048
Utgående skuld 177 540 169 067

Beviljad låneram 278 200 280 000

14. Leverantörsskulder
2006 2005

Leverantörsskulder avseende investeringar 7 200 10 200

15. Upplupna kostnader 
2006 2005

Upplupna löner/semesterlöner 115 771 89 564
Övr upplupna kostnader från annan statl myn-
dighet 500 377
Övriga icke-statliga upplupna kostnader  8 807 3 370 
Summa 125 078 93 311

23 127 tkr avseende pensionsmedel till kombinationsanställda läkare har 
fördelats av Kammarkollegiet till LiU under 2006 enligt regleringsbrev. Dessa 
medel redovisas i sin helhet under upplupna löner/semesterlöner.

16. Oförbrukade bidrag
2006 2005

Oförbrukade bidrag
Bidrag från annan statlig myndighet 165 428 157 251
Donationer 102 901 88 965
Övriga icke-statliga bidrag 31 440 25 719
Summa 299 769 271 935

Oförmedlade bidrag
Bidrag från annan statlig myndighet 10 165 8 893
Donationer 538 790
Övriga icke-statliga bidrag 363 852
Summa 11 066 10 535

Totalt 310 835 282 470

17. Övriga förutbetalda intäkter
2006 2005

Oförbr avgiftsintäkter från annan statlig myn-
dighet 9 524 3 466
Oförbr icke-statliga avgiftsintäkter 17 930 14 418
Övriga förutbetalda intäkter från annan statlig 
myndighet 1 145
Övriga förutbetalda intäkter 1 180 2 929
Summa 29 778 20 813
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Finansieringsanalys (tkr)

Not 2006 01 01–2006 12 31 2005 01 01–2005 12 31

DRIFT
Kostnader 1 -2 436 215 -2 377 814
Finansiering av drift

Intäkter av anslag 1 819 637 1 732 553
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 237 865 266 022
Intäkter av bidrag 2 520 796 486 193
Övriga intäkter 12 026 8 629
Summa medel som tillförts för finansiering av drift 2 590 324 2 493 397

Ökning (-) av kortfristiga fordringar -5 823 -3 547
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder 3 71 253 -13 938
Kassaflöde från/till drift 219 540 98 098

INVESTERINGAR
Investeringar i finansiella tillgångar
Investeringar i materiella tillgångar -91 297 -83 481
Investeringar i immateriella tillgångar -3 280 -2 944
Summa investeringsutgifter -94 576 -86 425
Finansiering av investeringar

Lån från Riksgäldskontoret 79 556 54 682
 - amorteringar -71 084 -80 048
Försäljning av anläggningstillgångar 3 471 1 240
Bidragsmedel som erhållits för investeringar 22 552 20 233
Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar 34 495 -3 893

Ökning (+) av kortfristiga skulder 3 133 8 769
Kassaflöde från/till investeringsverksamhet -59 949 -81 549

TRANSFERERINGSVERKSAMHET
Lämnade bidrag -98 708 -68 257
Förändring av kortfristiga fordringar och skulder
Utbetalningar i transfereringsverksamhet -98 708 -68 257
Finansiering av transfereringsverksamhet

Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag 18 759 18 225
Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag 59 227 34 733
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 20 722 15 299
Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet 98 708 68 257

Kassaflöde från/till transfereringsverksamhet 0 0

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 159 591 16 548

SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
Likvida medel vid årets början 490 238 473 690
Ökning (+) av kassa och postgiro 0 0
Ökning (+) av tillgodohavande hos RGK 173 284 2 099
Minskning (-) / ökning (+) av banktillgodohavande -478 1 134
Minskning (-) / ökning (+) av avräkning med statsverket -13 215 13 315
Summa förändring av likvida medel 159 591 16 548

Likvida medel vid årets slut 649 829 490 238

Noter till finansieringsanalysen (tkr) 2006 2005
1 Kostnader enligt RR -2 521 675 -2 475 692

avskrivningar 85 423 95 316
avyttrade anläggningar (restvärde) 669 394
omföring anläggningstillgångar till (+) / från (-) RR -195 -103
försäljningsintäkter sålda anläggningstillgångar -3 471 -1 240
avsättningar för pensioner m.m. 3 034 3 511

Summa kostnader -2 436 215 -3 377 814
2 Intäkter av bidrag enl. RR 543 348 506 426

Bidrag som erhållits för investeringar 22 552 20 233
Bidrag för finansiering av drift 520 796 486 193

3 Minskn (-) / ökn (+) av kortfr skulder enl. BR 71 386 -5 169
Minskn (-) / ökn (+) av skulder avs invest -3 000 2 500
Minskn (-) / ökn (+) av oförbr bidrag avs invest 3 133 6 269
Minskn (-) / ökn (+) av kortfr skulder avs invest 133 8 769
Minskn (-) / ökn (+) av kortfr skulder avs drift 71 253 -13 938

Poster som avser Universitetsholding ingår ej i finansieringsanalysen
Resultat från andelar i dotterftg. o intresseftg. 1 468 -2 256
Aktier och andelar i dotterftg. o intresseftg. 8 340 10 218
Statskapital -5 000 -5 000
Resultatandelar i dotterftg. o intresseftg. -4 808 -2 962

Summa 0 0
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Anslagsredovisning (tkr)

Redovisning mot anslag
(ramanslag) Not

Ingående 
överförings- 

belopp

Årets till- 
delning enl 

regl.brev

Fördelade 
anslags- 

belopp

Omdisp. 
anslags- 

belopp Indragning

Totalt
disponibelt

belopp Utgifter

Utgående
överförings-

belopp

16 25:31 Grundutbildning (ramanslag) 1 186 040 1 186 040 1 186 040 
16 25:31 ap.1 Takbelopp (ram) 1 184 389 1 184 389 1 184 389 
16 25:31 ap.3 Nationellt resurscentrum i teknik (ram) 1 651 1 651 1 651 

16 25:32 Forskning och forskarutbildning (ramanslag) 2 869 488 961 -2 869 488 961 488 961
16 25:32 ap.1 Humanistisk-samhällsvet. (ram) 105 231 105 231 105 231 
16 25:32 ap.2 Medicinskt (ram) 100 757 100 757 100 757 
16 25:32 ap.3 Tekniskt (ram) 175 923 175 923 175 923 
16 25:32 ap.4 Ersättning för lokalhyror m m (ram) 2 869 107 050 -2 869 107 050 107 050 

16 25:76 Ersättning för klinisk utbildning 
och forskning (ram) 163 395 163 395 163 395
16 25:76 ap. 5 Linköpings universitet 163 395 163 395 163 395 

Summa 2 869 1 838 396 -2 869 1 838 396 1 838 396 

Redovisning mot inkomsttitel

Ingående
skuld

inkomsttitel
Inbetalt

under året Inkomster

Utgående
skuld

inkomsttitel

2394.01 Övriga ränteintäkter 1 17 17 0
Summa 17 17 0

Noter till anslagsredovisningen

1. Avser erhållen ränta på valutakontot.

Redovisning av medel för klinisk utbildning och forskning 2006
Disponibla anslagsmedel

Ingående balans 20061 48 883

Anslag 2006 163 395

Summa disponibla anslagsmedel 212 278

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

Förbrukade medel grundutbildning2 10 345 27 852 10 556 1 013 49 766

Kliniskt inriktad Medicinsk forskning 21 466 29 089 65 269 115 824

Summa förbrukade anslagsmedel 31 811 56 941 75 825 1 013 165 590

Anslagsmedel överfört till 20073 46 688

Av Landstinget tillförda medel 2006 18 126 76 329 69 346 163 801

1. Överfört från 2005 34 996 tkr (se ÅR 2005). Överfört från 2004 eller tidigare 13 887 tkr.

2.  Enligt RB skall medel för grundutbildningen uppgå till minst 41 123 tkr.

3.  Av de medel som överförts till 2007 utgör 20 400 tkr medel som disponeras av forskare t.o.m. 1:a kvartalet 2007. 3 500 tkr är under 2006 ej använda strategiska 
medel som kommer att förbrukas under 2007. Tidsmässigt förskjutna investeringar uppgår till ca 2 400 tkr. Resterande medel (20 388 tkr) har balanserats in i 2007 års 
budget.
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TABELL 1. REDOVISNING AV MyNDIGHETSKAPITAL m.m. Belopp (tkr)
A. Ackumulerat över- eller underskott (årets och balanserad kapitalförändring) 291 902

-del som avser den avgiftsfinansierade verksamheten 28 528
-del som avser bidragsfinansierad verksamhet 138 856
-del som avser resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag -1 468
-del som avser donationsmedel

Summa A efter justeringar 125 986
B. Årets totala kostnader 2 521 675

-del som avser den avgiftsfinansierade verksamheten 121 599
-del som avser bidragsfinansierad verksamhet 532 588
-del som avser resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag
-del som avser donationsmedel

Summa B efter justeringar 1 867 488
A i procent av B 6,7 %

TABELL 2. REDOVISNING AV KAPITALFÖRÄNDRING PER VERKSAMHETSGREN
Verksamhetsgren

Balanserad kapital- 
förändring (A)

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

Grundläggande högskoleutbildning 43 547 55 254 98 801
- Grundutbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 29 293 54 821 84 114
- Uppdragsverksamhet 14 253 433 14 686

Forskning och forskarutbildning/konstnärligt utvecklingsarbete 158 621 35 947 194 568
- Forskning och forskarutbildning 144 759 35 889 180 648
- Uppdragsforskning 13 862 58 13 920

Summa 202 169 1 91 201 1 293 370 1

1. Exklusive resultat för Universitetsholding i Linköping AB

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

Årets kapital- 
förändring

Utgående 
balans

Beställd utbildning 0 0 0
Uppdragsutbildning 14 253 433 14 686
Uppdragsforskning 13 862 58 13 920
Offentligrättsliga avgifter -159 81 -78
Tjänsteexport enligt 4§ avgiftsförordningen 0 0 0
Summa 27 956 572 28 528 2
Årets intäkter i ovanstående verksamhet 118 791
Utgående balanserad kapitalförändring i förhållande till årets intäkter 24,0%

2. Summa utgående balans avser riktat sparande för finansiering av utrustning eller planerad verksamhet.

Avgiftsbelagd verksamhet 2006 Över-/underskott 
t.o.m. 2004

Över-/underskott 
2005

Intäkter 
2006

Kostnader 
2006

Över-/underskott 
2006

Ackumulerat Över-/ 
underskott utg 2006

Uppdragsverksamhet
Beställd utbildning 0 0 0 0 0 0
Uppdragsutbildning 13 956 297 31 514 31 083 433 14 686
Uppdragsforskning 13 371 491 85 734 85 677 58 13 920

Summa 27 327 788 117 248 116 760 491 28 606

Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet –159 672 591 81 –78

Summa avgiftsbelagd verksamhet 27 327 629 117 920 117 351 572 28 528

Övriga intäkter av avgifter och bidrag 2006

Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning 48 400
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning 72 186
Bidrag inom grundläggande högskoleutbildning 32 855
Bidrag inom forskning och forskarutbildning 510 493
Finansiella intäkter 11 385
Summa övriga intäkter 675 319

Avgifter och bidrag 2006 där LiU disponerar intäkterna (tkr)

Redovisning och förslag till disposition av myndighetskapital m.m. (tkr)
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Intäkter och kostnader per verksamhetsgren (tkr)

Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Linköpings universitet totalt 2006 Grundutb. enl
uppdr. i RB

Uppdrags- 
utbildning

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 234 747

 - varav takbelopp 1 184 389

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 49 072 31 184 

Intäkter av bidrag 32 855 

Finansiella intäkter 3 450 330 

Summa intäkter 1 320 124 31 514 

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 815 871 18 409

Kostnader för lokaler 204 352 2 472 

Övriga driftkostnader 213 120 9 669 

Finansiella kostnader 1 609 19 

Avskrivningar och nedskrivningar 30 350 511 

Summa kostnader 1 265 303 31 081 

Verksamhetsutfall 54 821 433 

Transfereringar

Erhållna 3 870  
Lämnade 3 870

Årets kapitalförändring 54 821 433 

ORDINARIE 
GRUNDUTBILDNING

Linköpings universitet totalt Filosofiska fakulteten Utbildningsvetenskap Hälsouniversitetet Tekniska högskolan

2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 234 747 1 162 615 1 132 526 265 564 239 472 224 984 186 182 166 908 186 247 271 603 250 916 220 380 511 398 505 319 500 915

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 49 072 33 724 32 386 9 447 4 166 7 024 11 203 4 427 5 804 16 164 16 455 14 748 12 258 8 676 4 811

Intäkter av bidrag 32 855 26 302 23 096 5 609 2 859 3 213 4 733 1 997 2 851 11 015 8 131 7 528 11 498 13 314 9 503

Finansiella intäkter 3 450 2 328 2 323 273 298 429 566 533 592 848 384 359 1 763 1 112 942

Summa intäkter 1 320 124 1 224 969 1 190 331 280 893 246 795 235 650 202 684 173 865 195 494 299 630 275 886 243 015 536 917 528 421 516 171

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 815 871 754 783 738 195 194 791 169 926 170 183 118 680 104 320 99 307 163 200 157 205 146 507 339 200 323 334 322 197

Kostnader för lokaler 204 352 201 304 192 417 38 254 37 917 35 273 34 101 30 737 35 160 24 296 20 353 9 724 107 702 112 297 112 261

Övriga driftkostnader 213 120 216 722 223 231 27 997 30 819 32 548 38 134 40 740 47 795 88 701 84 100 81 238 58 288 61 063 61 651

Finansiella kostnader 1 609 1 500 2 573 290 298 304 440 381 855 351 223 213 529 599 1 200

Avskrivningar och nedskrivningar 30 350 33 979 35 048 6 033 6 961 7 573 4 686 4 833 4 737 3 107 3 510 3 565 16 524 18 675 19 173

Summa kostnader 1 265 303 1 208 288 1 191 464 267 365 245 921 245 881 196 041 181 011 187 854 279 655 265 391 241 247 522 243 515 966 516 482

Verksamhetsutfall 54 821 16 681 -1 133 13 528 875 -10 231 6 644 -7 145 7 640 19 975 10 495 1 768 14 674 12 456 -311

Transfereringar

Erhållna 3 870 6 110 6 916 1 282 1 568 2 820 627 453 620 1 199 3 601 2 615 761 488 861

Lämnade 3 870 6 110 6 916 1 282 1 568 2 820 627 453 620 1 199 3 601 2 615 761 488 861

Årets kapitalförändring 54 821 16 681 -1 133 13 528 875 -10 231 6 644 -7 145 7 640 19 975 10 495 1 768 14 674 12 456 -311

UPPDRAGSUTBILDNING Linköpings universitet totalt Filosofiska fakulteten Utbildningsvetenskap Hälsouniversitetet Tekniska högskolan

2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag   

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 31 184 35 223 42 716 5 484 5 240 7 800 7 975 8 283 14 422 5 906 9 190 7 020 11 819 12 510 13 473

Intäkter av bidrag

Finansiella intäkter 330 146 300 6 8 1 16 4 2 304 137 299

Summa intäkter 31 514 35 369 43 016 5 490 5 248 7 801 7 991 8 283 14 422 5 910 9 192 7 020 12 123 12 647 13 772

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 18 409 24 005 29 948 3 120 4 340 6 044 5 243 6 282 10 286 2 477 4 444 3 749 7 570 8 937 9 869

Kostnader för lokaler 2 472 2 627 3 377 487 402 829 449 633 761 310 160 338 1 226 1 433 1 448

Övriga driftkostnader 9 669 7 902 10 089 1 414 347 563 1 799 1 893 2 767 3 614 3 853 3 853 2 843 1 810 2 906

Finansiella kostnader 19 11 20 9 3 6 10 11 10

Avskrivningar och nedskrivningar 511 529 669 124 20 66 63 91 167 95 82 101 230 336 336

Summa kostnader 31 081 35 074 44 103 5 154 5 109 7 505 7 554 8 899 13 987 6 496 8 539 8 046 11 879 12 527 14 569

Verksamhetsutfall 433 297 -1 087 336 139 296 438 -615 435 -587 653 -1 021 245 121 -797

Transfereringar

Erhållna 355 440 274 283 166

Lämnade 355 440 274 283 166

Årets kapitalförändring 433 297 -1 087 336 139 296 438 -615 435 -587 653 -1 021 245 121 -797



57

7. finansiell del

ORDINARIE 
GRUNDUTBILDNING

Linköpings universitet totalt Filosofiska fakulteten Utbildningsvetenskap Hälsouniversitetet Tekniska högskolan

2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 234 747 1 162 615 1 132 526 265 564 239 472 224 984 186 182 166 908 186 247 271 603 250 916 220 380 511 398 505 319 500 915

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 49 072 33 724 32 386 9 447 4 166 7 024 11 203 4 427 5 804 16 164 16 455 14 748 12 258 8 676 4 811

Intäkter av bidrag 32 855 26 302 23 096 5 609 2 859 3 213 4 733 1 997 2 851 11 015 8 131 7 528 11 498 13 314 9 503

Finansiella intäkter 3 450 2 328 2 323 273 298 429 566 533 592 848 384 359 1 763 1 112 942

Summa intäkter 1 320 124 1 224 969 1 190 331 280 893 246 795 235 650 202 684 173 865 195 494 299 630 275 886 243 015 536 917 528 421 516 171

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 815 871 754 783 738 195 194 791 169 926 170 183 118 680 104 320 99 307 163 200 157 205 146 507 339 200 323 334 322 197

Kostnader för lokaler 204 352 201 304 192 417 38 254 37 917 35 273 34 101 30 737 35 160 24 296 20 353 9 724 107 702 112 297 112 261

Övriga driftkostnader 213 120 216 722 223 231 27 997 30 819 32 548 38 134 40 740 47 795 88 701 84 100 81 238 58 288 61 063 61 651

Finansiella kostnader 1 609 1 500 2 573 290 298 304 440 381 855 351 223 213 529 599 1 200

Avskrivningar och nedskrivningar 30 350 33 979 35 048 6 033 6 961 7 573 4 686 4 833 4 737 3 107 3 510 3 565 16 524 18 675 19 173

Summa kostnader 1 265 303 1 208 288 1 191 464 267 365 245 921 245 881 196 041 181 011 187 854 279 655 265 391 241 247 522 243 515 966 516 482

Verksamhetsutfall 54 821 16 681 -1 133 13 528 875 -10 231 6 644 -7 145 7 640 19 975 10 495 1 768 14 674 12 456 -311

Transfereringar

Erhållna 3 870 6 110 6 916 1 282 1 568 2 820 627 453 620 1 199 3 601 2 615 761 488 861

Lämnade 3 870 6 110 6 916 1 282 1 568 2 820 627 453 620 1 199 3 601 2 615 761 488 861

Årets kapitalförändring 54 821 16 681 -1 133 13 528 875 -10 231 6 644 -7 145 7 640 19 975 10 495 1 768 14 674 12 456 -311

UPPDRAGSUTBILDNING Linköpings universitet totalt Filosofiska fakulteten Utbildningsvetenskap Hälsouniversitetet Tekniska högskolan

2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag   

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 31 184 35 223 42 716 5 484 5 240 7 800 7 975 8 283 14 422 5 906 9 190 7 020 11 819 12 510 13 473

Intäkter av bidrag

Finansiella intäkter 330 146 300 6 8 1 16 4 2 304 137 299

Summa intäkter 31 514 35 369 43 016 5 490 5 248 7 801 7 991 8 283 14 422 5 910 9 192 7 020 12 123 12 647 13 772

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 18 409 24 005 29 948 3 120 4 340 6 044 5 243 6 282 10 286 2 477 4 444 3 749 7 570 8 937 9 869

Kostnader för lokaler 2 472 2 627 3 377 487 402 829 449 633 761 310 160 338 1 226 1 433 1 448

Övriga driftkostnader 9 669 7 902 10 089 1 414 347 563 1 799 1 893 2 767 3 614 3 853 3 853 2 843 1 810 2 906

Finansiella kostnader 19 11 20 9 3 6 10 11 10

Avskrivningar och nedskrivningar 511 529 669 124 20 66 63 91 167 95 82 101 230 336 336

Summa kostnader 31 081 35 074 44 103 5 154 5 109 7 505 7 554 8 899 13 987 6 496 8 539 8 046 11 879 12 527 14 569

Verksamhetsutfall 433 297 -1 087 336 139 296 438 -615 435 -587 653 -1 021 245 121 -797

Transfereringar

Erhållna 355 440 274 283 166

Lämnade 355 440 274 283 166

Årets kapitalförändring 433 297 -1 087 336 139 296 438 -615 435 -587 653 -1 021 245 121 -797
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Intäkter och kostnader per verksamhetsgren (tkr)

forskning och forskarutbildning med stödfunktioner

Linköpings universitet totalt 2006 Ordinarie 
forskning

Uppdrags- 
forskning

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 584 890

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 72 186 85 423 

Intäkter av bidrag 510 493 

Finansiella intäkter 7 935 312 

Summa intäkter 1 175 504 85 734 

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 721 635 50 479 

Kostnader för lokaler 124 854 5 907 

Övriga driftkostnader 237 800 27 859 

Finansiella kostnader 2 107 89 

Avskrivningar och nedskrivningar 53 219 1 343 

Summa kostnader 1 139 615 85 677 

Verksamhetsutfall 35 889 58 
Resultat från andelar i dotterföretag 
och intresseföretag -1 468 
Transfereringar

Erhållna 93 746 1 092
Lämnade 93 746 1 092

Årets kapitalförändring 34 421 58 

Noter till verksamhetsredovisningen

1. Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde motsvaras inom 
Linköpings universitet av Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap.

2. Medicinskt vetenskapsområde motsvaras inom Linköpings universitet 
av Hälsouniversitetet.

3. Tekniskt vetenskapsområde motsvaras inom Linköpings universitet av 
Tekniska högskolan.

ORDINARIE FORSKNING Linköpings universitet totalt Humanistisk-samhällsvetenskapligt 1 Medicinskt 2 Tekniskt 3

2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 584 890 569 938 549 921 132 812 117 452 120 545 209 006 211 824 188 968 243 073 240 652 240 409
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 72 186 104 418 105 734 12 212 39 420 36 791 57 163 45 710 45 526 2 811 19 289 23 417
Intäkter av bidrag 510 493 480 124 493 644 101 917 103 363 101 804 109 799 76 798 76 879 298 778 299 962 314 961
Finansiella intäkter 7 935 5 843 7 212 2 573 1 998 2 233 1 961 1 162 1 568 3 401 2 684 3 411

Summa intäkter 1 175 504 1 160 323 1 156 511 249 514 262 233 261 373 377 939 335 494 312 941 548 063 562 587 582 198

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 721 635 717 682 746 060 192 358 200 204 195 810 181 718 158 928 165 543 347 559 358 547 384 706
Kostnader för lokaler 124 854 133 802 144 122 26 925 31 444 34 336 14 993 14 780 13 154 82 935 87 577 96 632
Övriga driftkostnader 237 800 227 535 201 957 29 992 30 453 24 548 160 082 148 268 126 761 47 726 48 807 50 648
Finansiella kostnader 2 107 1 950 1 967 286 293 333 554 458 449 1 267 1 199 1 185
Avskrivningar och nedskrivningar 53 219 58 887 65 111 5 035 5 419 6 544 9 032 8 009 9 990 39 151 45 458 48 576

Summa kostnader 1 139 615 1 139 856 1 159 217 254 596 267 813 261 571 366 379 330 443 315 897 518 638 541 588 581 747

Verksamhetsutfall 35 889 20 468 -2 706 -5 084 -5 580 -199 11 550 5 050 -2 957 29 423 20 998 451

Resultat från andelar i dotter-
företag och intresseföretag -1 468 2 256 3 266 -315 511 739 -459 654 877 -693 1 091 1 650

Transfereringar
Erhållna 93 746 58 820 91 147 27 276 18 904 18 123 6 710 6 365 4 056 59 760 33 553 68 969
Lämnade 93 746 58 820 91 147 27 276 18 904 18 123 6 710 6 365 4 056 59 760 33 553 68 969

Årets kapitalförändring 34 421 22 724 561 -5 400 -5 069 540 11 091 5 703 -2 080 28 730 22 089 2 101

UPPDRAGSFORSKNING Linköpings universitet totalt Humanistisk-samhällsvetenskapligt 1 Medicinskt 2 Tekniskt 3

2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ers. 85 423 92 656  90 941 14 140 14 871 18 371 35 317 32 587 35 041 35 965 45 198 37 529
Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter 312 312 213 47 1 71 75 35 193 237 177

Summa intäkter 85 734 92 968 91 154 14 187 14 871 18 372 35 388 32 662 35 076 36 158 45 435 37 706

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 50 479 63 496 62 131 6 784 11 439 12 219 23 738 25 211 26 530 19 957 26 846 23 382
Kostnader för lokaler 5 907 8 509 7 585 1 524 1 924 1 803 391 392 245 3 993 6 194 5 537
Övriga driftkostnader 27 859 18 504 16 025 5 867 3 239 4 816 11 628 7 405 6 882 10 363 7 860 4 327
Finansiella kostnader 89 48 70 33 7 13 8 15 42 40 48
Avskrivningar och nedskrivningar 1 343 1 921 2 191 251 177 138 216 266 294 877 1 479 1 758

Summa kostnader 85 677 92 478 88 002 14 459 16 779 18 983 35 986 33 282 33 966 35 232 42 419 35 052

Verksamhetsutfall 58 491 3 152 -270 -1 908 -611 -598 -619 1 110 926 3 016 2 654

Transfereringar
Erhållna 1 092 2 971 2 690 182 1 077 154 31 15 2 635 2 488
Lämnade 1 092 2 971 2 690 182 1 077 154 31 15 2 635 2 488

Årets kapitalförändring 58 491 3 152 -270 -1 908 -611 -598 -619 1 110 926 3 016 2 654
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ORDINARIE FORSKNING Linköpings universitet totalt Humanistisk-samhällsvetenskapligt 1 Medicinskt 2 Tekniskt 3

2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 584 890 569 938 549 921 132 812 117 452 120 545 209 006 211 824 188 968 243 073 240 652 240 409
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 72 186 104 418 105 734 12 212 39 420 36 791 57 163 45 710 45 526 2 811 19 289 23 417
Intäkter av bidrag 510 493 480 124 493 644 101 917 103 363 101 804 109 799 76 798 76 879 298 778 299 962 314 961
Finansiella intäkter 7 935 5 843 7 212 2 573 1 998 2 233 1 961 1 162 1 568 3 401 2 684 3 411

Summa intäkter 1 175 504 1 160 323 1 156 511 249 514 262 233 261 373 377 939 335 494 312 941 548 063 562 587 582 198

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 721 635 717 682 746 060 192 358 200 204 195 810 181 718 158 928 165 543 347 559 358 547 384 706
Kostnader för lokaler 124 854 133 802 144 122 26 925 31 444 34 336 14 993 14 780 13 154 82 935 87 577 96 632
Övriga driftkostnader 237 800 227 535 201 957 29 992 30 453 24 548 160 082 148 268 126 761 47 726 48 807 50 648
Finansiella kostnader 2 107 1 950 1 967 286 293 333 554 458 449 1 267 1 199 1 185
Avskrivningar och nedskrivningar 53 219 58 887 65 111 5 035 5 419 6 544 9 032 8 009 9 990 39 151 45 458 48 576

Summa kostnader 1 139 615 1 139 856 1 159 217 254 596 267 813 261 571 366 379 330 443 315 897 518 638 541 588 581 747

Verksamhetsutfall 35 889 20 468 -2 706 -5 084 -5 580 -199 11 550 5 050 -2 957 29 423 20 998 451

Resultat från andelar i dotter-
företag och intresseföretag -1 468 2 256 3 266 -315 511 739 -459 654 877 -693 1 091 1 650

Transfereringar
Erhållna 93 746 58 820 91 147 27 276 18 904 18 123 6 710 6 365 4 056 59 760 33 553 68 969
Lämnade 93 746 58 820 91 147 27 276 18 904 18 123 6 710 6 365 4 056 59 760 33 553 68 969

Årets kapitalförändring 34 421 22 724 561 -5 400 -5 069 540 11 091 5 703 -2 080 28 730 22 089 2 101

UPPDRAGSFORSKNING Linköpings universitet totalt Humanistisk-samhällsvetenskapligt 1 Medicinskt 2 Tekniskt 3

2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ers. 85 423 92 656  90 941 14 140 14 871 18 371 35 317 32 587 35 041 35 965 45 198 37 529
Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter 312 312 213 47 1 71 75 35 193 237 177

Summa intäkter 85 734 92 968 91 154 14 187 14 871 18 372 35 388 32 662 35 076 36 158 45 435 37 706

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 50 479 63 496 62 131 6 784 11 439 12 219 23 738 25 211 26 530 19 957 26 846 23 382
Kostnader för lokaler 5 907 8 509 7 585 1 524 1 924 1 803 391 392 245 3 993 6 194 5 537
Övriga driftkostnader 27 859 18 504 16 025 5 867 3 239 4 816 11 628 7 405 6 882 10 363 7 860 4 327
Finansiella kostnader 89 48 70 33 7 13 8 15 42 40 48
Avskrivningar och nedskrivningar 1 343 1 921 2 191 251 177 138 216 266 294 877 1 479 1 758

Summa kostnader 85 677 92 478 88 002 14 459 16 779 18 983 35 986 33 282 33 966 35 232 42 419 35 052

Verksamhetsutfall 58 491 3 152 -270 -1 908 -611 -598 -619 1 110 926 3 016 2 654

Transfereringar
Erhållna 1 092 2 971 2 690 182 1 077 154 31 15 2 635 2 488
Lämnade 1 092 2 971 2 690 182 1 077 154 31 15 2 635 2 488

Årets kapitalförändring 58 491 3 152 -270 -1 908 -611 -598 -619 1 110 926 3 016 2 654
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Tabell 1a: Redovisning av antal helårsstudenter (HST), helårsprestationer (HPR) samt redovisning av intäkter på grundutbildningsanslaget. 
Utfall avseende perioden 2006-01-01 – 2006-12-31

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 1 434,0 1 070,0 25 491 18 735 18,4 13,3 327 233 44 785
Teologi 158,9 136,0 2 825 2 381 5 206
Juridik 614,7 491,0 10 927 8 597 19 524
Samhällsvetenskap 3 914,9 3 281,3 69 591 57 452 139,4 95,0 2 478 1 663 131 185
Naturvetenskap 2 736,5 2 464,9 122 710 95 236 50,7 30,1 2 273 1 163 221 383
Teknik 4 095,1 3 503,2 183 632 135 353 22,5 10,4 1 009 402 320 396
Farmaci 40,0 47,3 1 794 1 828 0,3 4,6 13 178 3 812
Vård 1 280,9 1 181,2 63 091 50 391 0,1 4 113 486
Odontologi
Medicin 1 202,0 1 074,4 66 159 71 931 1,9 2,2 105 147 138 342
Undervisning 1 235,4 1 118,4 39 721 42 349 50,5 51,3 1 624 1 943 85 636
Övrigt 356,2 303,0 13 253 9 158 0,1 4 22 415
Design 50,0 50,0 6 564 3 999 10 564
Totalt 17 118,6 14 720,7 605 758 497 411 283,8 207,0 7 833 5 733 1 116 735 1 184 389

Lärosätet har tidigare uppkommet anslagssparande motsvarande 0 tkr.
Lärosätet har tidigare sparade helårsprestationer motsvarande 111 490 tkr.
Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet motsvarande 0 tkr exkl. ersättning för helårsprestationer från december 2005.
Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet motsvarande 67 654 tkr exkl. ersättning för helårsprestationer från december 2005.

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 7 595 enligt RB. Utfall 2006 6 905 HST. Totalt antal utbildade helårsstudenter 54,3 
inom design. Högst får 50 HST avräknas inom det aktuella utbildningsormådet. Övriga helårsstudenter (4,3) inom design har avräknats mot utbildningsområdet teknik.
Totalt antal helårsprestationer 59,5 inom design. Högst får 50 HPR avräknas inom det aktuella utbildningsormådet. Övriga helårsprestationer (9,5) inom design har avräk-
nats mot utbildningsområdet teknik.
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 2006 genomförda helårsstudenter och helårsprestationer inom 2006 års takbelopp enligt bilaga 2 1 116 735
1b. Decemberprestationer från 2005 som ryms inom takbeloppet 882
2a. Utnyttjande av under tidigare budgetår uppkommet anslagssparande, eller 0
2b. utnyttjande av tidigare sparade helårsprestationer 66 772
Summa 1 184 389
Årets anslagsbelastning avseende särskilda åtaganden 1 651
Summa anslagsbelastning grundutbildning 1 1 186 040 
1. Beloppet överensstämmer med summan för motsvarande anslag i anslagsredovisningen.

Underlag för beräkning av belastning av anslaget avseende 
grundutbildning för budgetåret 2006
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Tabell 1b. Redovisning av grundutbildningen

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)
Årets takbelopp (tkr) 1 184 389 
Ev ingående anslagssparande (tkr) 0 
Summa (A) 1 184 389

B. Utnyttjade medel
Ersättning för HPR från december 2005 882
Årets utfall; ersättning HST + HPR (tkr) 1 116 735
Ev. utnyttjande av tidigare sparade HPR (tkr) 66 772
Summa (B) 1 1 184 389 
Summa (A-B) 2 0

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

Tabell 1c. Anslagssparande

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

Summa 0 

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

Tabell 1d. Sparade helårsprestationer

Ingående värde av sparade HPR (tkr) 4 111 490
 – Ev utnyttjande av tidigare sparade HPR (tkr) under 2006 66 772
 + Ev sparade HPR under 2006 (tkr)

Summa 44 718

10 % av takbeloppet 2006 enligt regleringsbrev (tkr) 118 438

Utgående värde av sparade HPR (tkr) 5 44 718

4. Kan uppgå till högst 10 % av takbeloppet 2005.
5. Kan uppgå till högst 10 % av takbeloppet 2006.
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Redovisning av styrelseledamöters och ledande befattningshavares övriga uppdrag i styrelser och råd

Mille Millnert, rektor
Ordförande i:
 styrelsen för SUNET
Ledamot av:

styrelsen för Mjärdevi Science Park 
styrelsen för ProNova Science Park 
styrelsen för ACREO AB
Nordea kontorsstyrelse Linköping 
Arbetsgivarverket

Beatrice Ask, ordförande — sept 2006
Ordförande i:

City polisnämnd, Stockholm
Ledamot av:

Statens ansvarsnämnd 
styrelsen för Trygg-Hansa Försäkring AB 
styrelsen för Rikspolisstyrelsen

Britt-Marie Danestig, ordförande okt 2006 –
Ordförande i:

Polarforskningssekretariatet
Ledamot av:

Forskningsforum inom Vetenskapsrådet

Aaron Axelsson
Ordförande i:

styrelsen för studentkåren vid filosofisk fakultet
Ledamot av:

styrelsen för Kårservice AB

Sara Bergqvist
Ordförande i:

styrelsen för Hälsouniversitetets studentkår

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
Ledamot av: 

styrelsen för Ispalatset AB 
styrelsen för IT-hantverkarna Sverige AB
styrelsen för LHC

Lars Hultman
Ordförande i:

LiTHs Centrum för nanoforskning (CENano)
Ledamot av:

styrelsen för Svenska vakuumsällskapet
exekutivkommittén i divisionen Advanced Surface  
Engineering inom det amerikanska sällskapet AVS

Emma Karlsson
Ordförande i: 

styrelsen för Linköpings Teknologers Studentkår 

Lennart Ljung
Ordförande i:

Tekniska klassen, Kungl. Vetenskapsakademin
Ledamot av:

styrelsen för Kungl. Vetenskapsakademin (akademi-
nämnden) 
styrelsen för Vetenskapsrådet 
styrelserna för forskarskolorna CPDC, ECSEL 
styrelsen för Ljung Toolbox AB 
styrelsen för Verktygslådan AB 
styrelsen för CYBKON AB

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: 

Promtech Systems i Linköping AB 
advisory board till SOS-alarm AB Östergötland
Fastighetsteknik och Verksamhetsservice AB

Olle Stendahl
Ordförande i:

SIDA/SAREC/VR:s programstyrelse för
Swedish Research Links

Ledamot av: 
styrelsen för Nya Munken AB 
styrelsen för Totalförsvarets  
Forskningsinstitut (FOI) 

Ersättning till styrelsens ledamöter samt till ledande befattningshavare inom universitetet – inkomstår 2006

Ordförande Företrädare för allmänna intressen Företrädare för verksamheten
Beatrice Ask 52 250 Trygve Carlsson 28 000 Kajsa Ellegård 2 601 546
Britt-Marie Danestig 47 257 Håkan Eriksson 28 000 Jan Ernerudh 2 609 573

Ewa Groppfeldt 28 000 Lars Hultman 2 714 782

Rektor Louise Malmström 28 000 Lennart Ljung 2 823 818
Mille Millnert 1, 2 1 078 931 Sven Nyberg 28 000 Olle Stendahl 2 745 952

Tommy Skau 28 000

Företrädare för studenter
Aaron Axelsson 14 000
Sara Bergqvist 17 000
Theo Bodin 17 000 
Maria Bolin 2 245 536
Åsa Jernberg 17 000
Emma Karlsson 14 000
Joel Phalén 14 000

1. Bilförmånsvärde ingår med 4 709 kr
2. I ersättningen inkluderas utbetalad lön.

Styrelseledamöters och ledande befattningshavares 
övriga uppdrag och ersättning
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2006 2005 2004 2003 2002

Grundutbildning
Antal hst inkl uppdragsutbildning 17 421 18 405 18 670 18 381 17 634

-andel kvinnor 52% 52% 52% 51% 52%
-andel män 48% 48% 48% 49% 48%

Antal hpr inkl uppdragsutbildning 14 951 15 607 15 419 15 197 14 496

Forskarutbildning
Antal nyantagna doktorander 143 189 191 287 237

-andel kvinnor 48% 47% 36% 45% 41%
-andel män 52% 53% 64% 55% 59%

Antal doktorander totalt ≥10% aktivitet 1 334 1 419 1 418 1 462 1 414
-andel kvinnor 45% 44% 44% 44% 44%
-andel män 55% 56% 56% 56% 56%

Antal doktorander med doktorandanställning (årsarbetare) 648 700 731 733 623
Antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarbetare) 64 65 70 94 134
Antal doktorsexamina 162 168 130 168 165
Antal licentiatexamina 84 94 86 88 87

Personal; lärare
Antal lärare totalt (årsarbetare) 1 286 1 304 1 327 1 362 1 318

-andel kvinnor 37% 37% 37% 37% 37%
-andel män 63% 63% 63% 63% 63%

Antal disputerade lärare (årsarbetare) 981 949 947 835 745
-andel kvinnor 31% 30% 29% 28% 26%
-andel män 69% 70% 71% 72% 74%

Antal professorer (årsarbetare) 309 295 276 265 251
-andel kvinnor 17% 16% 15% 14% 12%
-andel män 83% 84% 85% 86% 88%

Ekonomi (mkr)
Intäkter totalt varav 2 613 2 514 2 468 2 403 2 356

Grundutbildning 1 352 1 260 1 233 1 231 1 216
-andel anslag 91% 92% 92% 91% 89%
-andel externa intäkter 9% 8% 8% 8% 11%

Forskning och forskarutbildning 1 261 1 253 1 234 1 172 1 140
-andel anslag 46% 45% 44% 43% 44%
-andel externa intäkter 54% 54% 55% 56% 55%

Kostnader totalt 2 522 2 476 2 470 2 451 2 345
-andel personal 64% 63% 63% 62% 60%
-andel lokaler 13% 14% 14% 14% 15%

Lokalkostnader per kvm (kr) 1 471 1 525 1 547 1 547 1 554
Balansomslutning varav 1 113 941 928 912 981

-oförbrukade bidrag 311 282 265 237 224
-årets kapitalförändring 1 90 40 1 -47 14
-myndighetskapital (inkl årets kapitalförändring) 1 292 204 167 166 214

1. I årets kapitalförändring och myndighetskapital ingår resultat från Universitetsholding i Linköping AB. Detta resultat omförs nästföljande år till Resultat- 
andelar i dotterföretag och intresseföretag.

8. Väsentliga uppgifter
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