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linköpings universitet i korthet

Linköpings universitet bedriver utbildning, forskning och 
forskarutbildning inom fyra områden: Filosofiska fakulteten, 
Tekniska högskolan, Hälsouniversitetet samt Utbildnings- 
vetenskap.

Grundutbildningen inom Filosofiska fakulteten spänner 
över ett brett fält - humaniora, kulturvetenskap, samhällsveten-
skap, beteendevetenskap, ekonomiska ämnen, datavetenskap 
och affärsjuridik. Fakulteten satsar medvetet på ämnesöver-
gripande och mångvetenskapliga forskningsmiljöer. Den 
tvärvetenskapliga temaforskningen var ensam i sitt slag vid 
starten 1980. Här samlas forskare med olika bakgrund kring 
breda problemområden, teman. Forskarutbildning ges främst 
i tvärvetenskapliga forskarskolor och teman men därtill finns 
också ämnesbaserad forskarutbildning. 

Inom området för utbildningsvetenskap bedrivs grundläg-
gande lärarutbildning, folkhögskollärarutbildning samt speci-
alpedagogutbildning. Dessutom ges ett antal fristående kurser 
som bl.a. fungerar som fortbildning och vidareutbildning för 
skolans personal. Därutöver ges en kompletterande utbildning 
för arbetslösa akademiker i syfte att ge lärarbehörighet.

Inom forskning och forskarutbildning är ett åttiotal forskare 
och doktorander verksamma. Lärarutbildningen vid LiU har 
rötter tillbaka till 1800-talet. Genom tradition och förnyelse 
har universitetet lyckats skapa en lärarutbildning som är fast 
förankrad både i yrkets praktik och i för skolan relevanta forsk-
ningsområden. Under de senaste åren har stort arbete lagts 
ned på att stärka forskningen inom området. Alla studenter 
som examineras på lärarprogrammen vid LiU är behöriga till 
forskarutbildning. 

De flesta utbildningarna vid Hälsouniversitetet leder till 
yrkesexamen: arbetsterapeut-, barnmorske-, logoped-, läkar-,  
sjukgymnast- och sjuksköterskeexamen samt socionom-
examen. Kännetecknande för utbildningen är främst det 
problembaserade lärandet och att undervisningen bygger 
på verklighetsanknutna situationer för att bättre förbereda 

studenten för  yrkeslivet. Kandidat- och magisterutbildningar 
i medicinsk biologi och folkhälsovetenskap ingår också i 
utbudet liksom specialistutbildning för sjuksköterskor och 
fristående kurser. 

Forskningen utgörs såväl av grundforskning som patient-
nära forskning och bedrivs särskilt inom en rad övergripande 
områden: diabetesforskning. medicinsk bildbehandling och 
visualisering, inflammationsforskning, hälsovetenskap samt 
biomedicinska material. 

Vid Tekniska högskolan finns civilingenjörs- och högskole- 
ingenjörsprogram, matematisk-naturvetenskapliga och data-
vetenskapliga utbildningar, yrkeshögskoleutbildningar samt 
utbildningar som leder till kandidatexamen (design- och hant-
verksutbildningar och utbildning i musikproduktion). 

Forskningen vid Tekniska högskolan har tyngdpunkten på 
traditionella tillämpade tekniska ämnen, men spänner från 
ren grundforskning till uppdragsforskning. Dessutom finns 
forskning i matematik, naturvetenskap och datavetenskap. 

Ett omfattande tvärvetenskapligt samarbete finns mellan fy-
siker, biologer, kemister, tekniker och medicinare. Forskningen 
nyttiggörs bl.a. genom tre nationella kompetenscentra som 
drivs i samarbete med industriföretag: S-Sence, (forskning om 
sensorer), Nimed (non-invasiva mätmetoder och utvärdering av 
medicinsk teknologi), och ISIS (industriella system för kontroll 
och övervakning). Ämnena för forskarutbildningen spänner 
över allt från hållfasthetslära, medicinsk teknik och medietek-
nik till bildbehandling och tillämpad matematik. Genom att 
utveckla forskarskolor vid sidan av ämnesforskningen har LiU 
bidragit till att förnya svensk forskarutbildning.

Utbildningen och forskningen utförs vid 23 institutioner 
(se förteckning på omslagets s 3). De flesta är storinstitutioner, 
d.v.s. de omfattar flera närliggande ämnen. Institutionerna 
tillhör inte någon enskild fakultet utan en och samma insti-
tution kan bedriva utbildning och forskning på uppdrag av 
flera fakulteter.
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Under 2005 pågick ett omfattande strategiarbete vid Linköpings 
universitet.

En vision för Linköpings universitet har formulerats: LiU 
skall vara Ett universitet med internationell lyskraft som är en 
drivkraft i en kosmopolitisk kunskapsregion.

Strategiarbetet som sker dels på övergripande nivå, dels på 
fakultetsnivå, kommer under de närmaste åren att bedrivas 
på olika sätt, exempelvis genom kompetensutveckling av 
personal, strategisk rekrytering till forskningsmiljöer och 
satsning på internationellt konkurrenskraftiga master- och 
forskarutbildningsprogram liksom intensifiering av studen-
trekryteringsarbetet.

Linköpings universitet kommer att fortsätta sina insatser för 
att stimulera till nyföretagande, tillväxt, välstånd och välfärd i 
regionen och bidra till en långsiktig kunskapsuppbyggnad.

För att aktivt möta de förändringar som informations-

om denna årsredovisning

teknologi medför inom vetenskaplig kommunikation och 
grundutbildning har en strategi för informationsförsörjning 
antagits där universitetsbibliotekets roll lyfts fram ytterligare 
vad gäller utveckling av tjänster och informationskompetens 
hos studenter, lärare, forskare och andra anställda.

Denna årsredovisning utgår huvudsakligen från de krav 
som ställs i regleringsbrevet, vilket innebär att utbildnings-
uppdrag och måluppfyllelse redovisas för de två verksam-
hetsgrenarna utbildning och forskning. Dessutom beskrivs 
kortfattat hur universitetet samverkar med det omgivande 
samhället samt mål och strategier för universitetets perso-
nalförsörjning. Årsredovisningen avslutas med sedvanlig 
finansiell redovisning.

Därför kommer endast en del av den omfattande verksam-
het som har bedrivits under år 2005 vid Linköpings universitet 
att belysas här. 
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förord

i slUtet av 2005 kom beskedet att Stiftelsen för Strategisk Forsk-
ning satsar på tre centers of excellence vid LiU. En satsning 
som tar sin utgångspunkt i forskargrupper som levererar 
internationell spetsforskning samtidigt som de bedöms vara 
strategiskt viktiga för Sverige.

Tre centers av 18 är en mycket god utdelning och ett kvitto 
på vår förmåga att bedriva spetsforskning med hög samhäl-
lelig relevans. 

LiU-forskare nådde framgångar också på många andra 
arenor under året. I en utvärdering av svensk fysikforskning 
lyftes flera forskargrupper vid LiU fram. Det är ingen tvekan 
om att vi i IFM har en av landets starkaste fysikinstitutioner. 
Utdelningen från forskningsråden blev god, och Vinnova sat-
sade på ett s.k. Vinnex-center, Helix, om rörlighet i arbetslivet 
som ett sätt att främja hälsa och utveckling. En satsning som 
är intressant inte minst för att den engagerat flera av regionens 
största arbetsgivare. 

Inom forskarutbildningen tangerar vi 2003 års rekordno-
tering med 168 doktorsexamina. Det kommer förmodligen 
att stå sig ett tag. Vi ser sedan något år tillbaka en minskad 
antagning till forskarutbildning. Inte på grund av minskat 
intresse utan ändrade finansieringsmöjligheter, delvis till följd 
av ändrade strategier hos forskningsfinansiärerna. Det är inte 
säkert detta är enbart av ondo, det har inom vissa områden 
funnits tendenser till överproduktion i förhållande till vad 
arbetsmarknaden, inom och utanför akademin kan svälja. 

Grundutbildningen visar genomgående upp mycket goda 
resultat. 3 447 examina är det största antalet någonsin, på fyra 
år har antalet examinerade ökat med 50 procent. Studenternas 
produktivitet har ökat vilket gör att vi trots 100 färre studenter 
och ett utökat utbildningsuppdrag når takbeloppet med råge. 

Och studenterna är eftertraktade. I Högskoleverkets stora 
analys av studenternas etablering på arbetsmarknaden kom-
mer LiU ut som klar etta av de stora universiteten. 

Även om söktrycket till flertalet utbildningar fortfarande 
är gott finns det vissa tendenser till en vikande rekrytering 
samtidigt som vi ser en hårdnande konkurrens om de nya 
studenterna. Vi behöver bli ännu bättre på att utveckla och 
marknadsföra utbildningar attraktiva för studenter med skilda 
behov, förutsättningar och ambitioner. 

Bokslutet slutade med ett överskott på 40 mkr, främst till 
följd av de goda prestationerna inom grundutbildningen och 
bantade personalkostnader. Det har varit en process som ställt 
tuffa krav på institutioner och andra enheter. Men det har varit 
nödvändigt och vi har varit framgångsrika. Vi behöver den 
handlingsfrihet som en ekonomi under kontroll ger. 

Högskolan står inför en period av stora förändringar, spel-
planen ändras i viktiga avseenden. Den grundläggande utbild-
ningen görs om inom ramen för den s.k.Bolognaprocessen, vi 
får ändrade villkor för utländska studenter (utanför EES-områ-
det) och det ställs ökade krav på universiteten att engagera sig 
i kommersialisering av forskningsresultat, för att nu nämna 
något av det som kommer att påverka oss de närmaste åren. 

För att möta detta har vi vid LiU tagit ett antal strategiska 
initiativ. Vi har lagt fast nya strategier för rekrytering av fors-
kare och lärare och för internationalisering, vi har tagit viktiga 
initiativ för att stärka vår externa finansiering och initierat en 
översyn av institutionsstrukturen. Åtgärder som tillsammans 
med en ekonomi under kontroll och en stark verksamhet inom 
både utbildning och forskning gör att det finns anledning att 
blicka framåt med tillförsikt.

Mille Millnert

Rektor
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1. GrundutbildninG

1. Grundutbildning

InlednIng

Utbyggnaden av grundutbildningen vid Linköpings universitet 
(LiU) har under perioden 1997–2005 varit bland de absolut 
största i landet.  Antalet helårsstudenter ökade från ca 13 000 
till ca 18 200. Under denna period ökade grundutbildningens 
resurser i form av det s.k. takbeloppet i nominella tal från ca 558 
mkr till ca 1 115 mkr. Resursmässigt betyder detta att grundut-
bildningen vid Linköpings universitet nu är i samma storleks-
ordning som grundutbildningen vid Uppsala universitet.

Vad är det då som drivit på denna utveckling? En förkla-
ring är tvivelsutan att det vid Linköpings universitet finns en 
kultur som stimulerar till utveckling av utbildningsutbudet. 
Denna kultur växte fram tidigt och ledde till att flera riksunika 
utbildningsprogram startade, exempelvis civilingenjörsut-
bildningarna i industriell ekonomi och datateknik. Dessa ges 
numera också vid andra lärosäten. Sedan mitten av nittiotalet 
har dessutom ett tjugotal längre utbildningsprogram (varav 
flera är riksunika) tillkommit. Under senare år har också flera 
internationella magisterutbildningar utvecklats som ett led i 
den ökade utbildningssamverkan inom Europa. En annan 
förklaring till utvecklingen är viljan att utveckla och arbeta 
med studentaktiva undervisningsformer. Utbildningarna vid 
Hälsouniversitetet har varit pionjärer men idag finns student-
aktiva undervisningsformer inom alla verksamhetsområden. 
Filosofiska fakulteten har på regeringens uppdrag förnyat 
arbetsformerna inom de humanistiska och samhällsveten-
skapliga utbildningarna. Tekniska högskolan har, också på 
regeringens uppdrag, förnyat svensk ingenjörsutbildning. 
Den pedagogiska utvecklingen inom universitetets verksam-
hetsområden är således ständigt närvarande och får nu genom 
den pågående Bolognaprocessen nytt bränsle.

Drivkraften att utveckla nya utbildningar och att bidra till 
den pedagogiska förnyelsen har sannolikt varit några av de 
faktorer som gjort Linköpings universitet attraktivt bland pre-
sumtiva studenter vilket i sin tur har möjliggjort den kraftfulla 
expansionen av universitetets grundutbildning.

Studenter från Linköpings universitet är attraktiva på 
arbetsmarknaden. Ett år efter examen har 86 % av LiU-
studenterna etablerat sig på arbetsmarknaden. Det placerar 
LiU i topp bland de stora universiteten, enligt en rapport från 
Högskoleverket.

Expansionen och utvecklingen har åstadkommits med 
nöjda lärare och studenter (Högskoleverkets studentspegel 
2002 respektive undersökning bland universitetslärare 2003). 
Samtidigt visar den medarbetarundersökning som under 2004 

genomfördes vid universitetet att ca var femte medarbetare 
befinner sig under hög stress.

Grundutbildningen vid LiU består till 78 % av utbild-
ningsprogram och  till 22 % 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.

Linköpings universitet uppnår även under 2005 sitt utbild-
ningsuppdrag i form av det s.k. takbeloppet. Detta sker trots 
att grundutbildningen vid LiU omfattade färre helårsstudenter 
2005 jämfört med 2004 då universitetet hade en relativt kraftig 
överproduktion (2005: 18 187 helårsstudenter, 2004: 18 421 
helårsstudenter). Omräknat till antal registrerade studenter 
motsvarar detta 26 658 individer (2004: 26 757). Minskningen 
i antalet helårsstudenter avser framförallt utbildningsområdena 
teknik, humaniora och samhällsvetenskap. 

 I det följande avsnittet ges en redovisning av sådana upp-
gifter som universitetet i regleringsbrevet för 2005 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 
redovisas uppdelade i universitetets verksamhetsområden: 
Filosofiska fakulteten, Utbildningsvetenskap, Hälsouniversi-
tetet och Tekniska högskolan.

1. UtbIldnIngsUtbUdet 

Förändringar i förhållande till 2004

Uppdrag: Väsentliga 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.   
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Under året gjordes antagning till 18 långa utbildningsprogram 
(80–200 poäng). Tolv av de korta magisterprogrammen ges på 
engelska. Två av dessa tolv är på 80 poäng och är väl anpassade 
till den struktur av utbildningarna som Bolognaprocessen 
eftersträvar.  Ett av dem, Erasmus Mundus Master’s Course 
in Applied Ethics, ges i samarbete med ett nederländskt och 
ett norskt universitet. LiU har det samordnande ansvaret för 
detta program. 

Estetiska institutionen har under ett antal år utvecklat 
ett tvåårigt grundutbildningsprogram, Slöjd, hantverk och 
formgivning, vilket sjösattes hösten 2005. Programmet har 
två inriktningar med vardera 16 nybörjarplatser. 

Fakulteten har också ett stort utbud av fristående kurser. 
Cirka 46 % 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). 

Utbildningsvetenskap. Lärarutbildningen är LiUs största och 
äldsta grundutbildning. LiU utbildar lärare för förskola, för-
skoleklass, grundskola, gymnasieskola samt för folkbildande 
verksamhet. Universitetet har rikets enda folkhögskollärar-
program. Under 2004 fick LiU examensrätt i specialpedago-
gik och kunde alltså under 2005 etablera en utbildning till 
specialpedagog.

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 finns sjuksköterskeutbildning och socionomutbildning 
med två inriktningar. Både i Linköping och Norrköping ges 
specialistsjuksköterskeutbildning med vissa inriktningar. So-
cionomutbildningens två inriktningar i Norrköping kommer 
fr.o.m. 2006 att föras över till Filosofiska fakulteten, som sedan 
tidigare genomför socionomutbildning med allmän inriktning. 
Arbetsterapeututbildningen kommer under 2007 att flytta till 
Norrköping. HUs receptarieutbildning och kandidatutbildning 
i folkhälsovetenskap är under avveckling sedan 2004 till 
följd av resursbrist. Breddmagisterutbildning i biomedicin 
slutfördes under 2005 och någon nyantagning planeras inte. 
Den forskarförberedande biomedicinska utbildningen, (kallad 
Biomedicinska Forskarskolan), som startade 1997 med finan-
siering via Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), är nu en 
grundutbildning inom ramen för HUs ordinarie utbildnings-
utbud, och kommer att genomföras samordnad med tvåårig 
masterutbildning i medicinsk biologi fr.o.m. 2007.

 tekniska Högskolan erbjuder civilingenjörs- och högsko-
leingenjörsprogram, matematisk-naturvetenskapliga och 
datavetenskapliga utbildningar, yrkeshögskoleutbildningar, 
samt utbildningar som leder till kandidatexamen. De sist-
nämnda inkluderar design- och hantverksutbildningar samt 
en utbildning i musikproduktion. Utbildningarna finns inom 
många nya områden och kännetecknas av hög kvalitet med 
profilområden som är kopplade till starka forskningsmiljöer. 
En styrka är att utbildningar med olika tyngdpunkt vad gäl-

ler teori och praktisk tillämpning kan samverka inom ett 
profilområde vilket leder till att resurser och kompetens kan 
utnyttjas effektivt.

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 2005 har de två nya påbyggnadsprogram som 
startade under året  (se tabell 1.1) haft sin första antagning. 
Ytterligare ett påbyggnadsprogram på engelska, Intelligenta 
transportsystem, har utvecklats liksom ett treårigt program 
för nybörjare inom grafisk design och kommunikation. Det 
sistnämnda skiljer sig något från Tekniska högskolans tidigare 
utbud på så sätt att programmet har ett något mer blandat 
innehåll vad gäller fördelningen mellan naturvetenskap/teknik 
och samhällsvetenskap/humaniora. Tekniska högskolan ser 
detta som en möjlighet att skapa ökat intresse för det tekniska 
området. De nyutvecklade programmen kommer att erbjudas 
våren 2006 respektive hösten 2006. Inför antagningen hösten 
2006 erbjuder Tekniska högskolan dessutom ett unikt 40-po-
ängs kurspaket inom forensisk vetenskap* som är utvecklat  i 
samverkan med Statens Kriminaltekniska Laboratorium och 
Rättsmedicinalverkets avdelningar  i Linköping.

* Samlingsnamn för vetenskaper med tillämpning inom kriminaltekniken, 
dels ämnen inom naturvetenskap/teknik och medicin, dels undersök-
ningar i rättsfall som grundas på vetenskaplig metodik

Avvägning program och kurser

Uppdrag: Avvägningen mellan kurser och program skall redovisas.
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Figur 1: Fördelning program-kurser utveckling 1996–2005

Av universitetets utbildningsutbud utgör, om antalet helårsstu-
denter betraktas, utbildningsprogrammen 78 % och fristående 
kurser 22 %. Därmed har andelen utbildningsprogram sedan 
mitten av nittiotalet ökat med 7 procentenheter.

Av tabell 1.2  framgår andelen utbildningsprogram och 
andelen fristående kurser inom universitetets verksamhetsom-
råden. Andelen utbildningsprogram inom Hälsouniversitetet, 
Utbildningsvetenskap och Tekniska högskolan är ca 90 %. 
Inom Filosofiska fakulteten är andelen fristående kurser (46 %) 
nästan lika stor som andelen utbildningsprogram (54 %).
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TAB 1.1 GRUNDUTBILDNING VID LINKÖPINGS UNIVERSITET 2005

Filosofiska fakulteten

UTBILDNINGSPROGRAM
Affärsjuridik med allmän inriktning, 160 p
Affärsjuridik med Europainriktning, 180 p
Användarinriktad systemutveckling, 80 p
Aspirantutbildning allmän inriktning, 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, 160 p
Samhälls- och kulturanalys, 160 p

Socionomutbildning allmän inriktning, 140/160 p
Statistik och dataanalys, 160 p
Systemvetenskap, 160 p

Magisterutbildning:
Teknik-design-kommunikation, 40 p

Magisterutbildning med engelska 
som undervisningsspråk:

Applied Ethics in Specialized Area Studies, 40 p
Applied Ethics, 40 p
Applied Ethics, Erasmus Mundus, 40 p1

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, 60 p

Yrkeshögskoleutbildning:
Slöjd, hantverk och formgivning

– textil/trä- och metallslöjd, 80p1

FRISTÅENDE KURSER: ca 300 

Totalt antal HST: 6 149
Totalt antal HPR: 4 897
Kostnad: 246 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 p1

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: 2 790
Totalt antal HPR: 2 504
Kostnad: 181 mkr (exkl. uppdragsutbildning)

Hälsouniversitetet

UTBILDNINGSPROGRAM
Arbetsterapeututbildning, 120 p

 Aspirantutbildning, inriktad mot läkare, 40 p
Barnmorskeutbildning, 60 p
Folkhälsovetenskap, 120 p
Logopedutbildning, 160 p
Läkarutbildning, 220 p
Medicinsk biologi, 160 p
Receptarieutbildning, 120 p
Sjukgymnastutbildning, 120 p

Sjuksköterskeutbildning, 120 p
Social omsorgsutbildning, 120 p
Socionom inr social omsorg, 140/160 p
Socionom inr socialpedagogik, 140/160 p
Specialistsjuksköterskeutbildning, 40p

Magisterutbildning:
Forskarförberedande Biomedicinsk utb, 40 p
Folkhälsovetenskap, 40 p

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

FRISTÅENDE KURSER: ca 70

Totalt antal HST: 2 541
Totalt antal HPR: 2 484
Kostnad: 265 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

Magisterutbildning:
Ergonomi, 45p

Magisterutb m engelska som undervisningsspråk:
Advanced Computer Graphics, 80 p1

Applied Biology, 80 p
Communication and Interactivity, 60 p
Computer Science, 80 p
Manufacturing Management, 60 p

Material Physics and Nanotechnology, 60 p
Molecular Electronics and System Design, 80 p1

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 p1

Öppen ingång

Yrkesteknisk högskoleutbildning:
Industriell elektronik, 60 p

Yrkeshögskoleutbildning:
Driftteknik, 80 p
Industriell elteknik och elektronik, 80 p
Musikproducentutbildning 80/120 p

Carl Malmsten design- och hantverksutbildning:
Gitarrbyggeri, 120 p
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, 160/200 p
Fysik, 160 p
Kemi, 160 p
Kemisk biologi, 160/200 p
Matematik, 160 p

FRISTÅENDE KURSER: ca 140

Totalt antal HST: 6 683
Totalt antal HPR: 5 487
Kostnad: 516 mkr (exkl. uppdragsutbildning)

1 Ny utbildning 2005
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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 
2005 uppgår till 7 700. 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 under 2005 
uppgick till 18 187, vilket är drygt 200 färre än under 2004. 
Flest helårsstudenter finns inom det tekniska utbildnings-
området (4 461) följt av det samhällsvetenskapliga (4 124) och 
naturvetenskapliga (3 061). Minskningen berör i första hand 
det tekniska utbildningsområdet (2004: 4 756 helårsstuden-
ter). Detta innebär att universitetet under 2005 inte riktigt når 
målet för antalet helårsstudenter inom utbildningsområdena 
naturvetenskap och teknik (mål 2005: 7 700 helårsstudenter; 
utfall 2005: 7 522 helårsstudenter). 

Antalet helårsprestationer under 2005 uppgick till 15 370 
vilket är 201 prestationer fler än under 2004. 

Detta betyder att den s.k. prestationskvoten (antalet helårs-

studenter/antalet helårsprestationer) i jämförelse med tidigare 
år ökat till 85 % efter att under en följd av år (fr.o.m. år 2000 
t.o.m. år 2004) legat på 82 %.  Framförallt har ökningen ägt 
rum inom utbildningsområdena farmaci, medicin och vård 
som också har de högsta prestationskvoterna (98 %, 97 % 
respektive 95 %) medan humaniora (77 %) och teologi (73 %) 
har de lägsta. Kvinnor har i genomsnitt bättre studieresultat 
(prestationskvot 88 %) än män (prestationskvot 81 %). Äldre 
studerande (studerande äldre än 34 år (86 %) och studerande 
i intervallet 25–34 år (92 %)) har en högre prestationskvot än 
gruppen som är yngre än 25 år (prestationskvot 80 %). Beroende 
på utbildningsval varierar dock dessa värden.

De intäkter som antalet helårsstudenter och helårspresta-
tioner genererar kan högst uppgå till universitetets takbelopp. 
Detta takbelopp uppgick ursprungligen till 1 098 800 tkr för 
2005. Genom att riksdagen under hösten 2005 beslutade om 
att öka omfattningen av högskolans grundutbildning ökade 
universitetets takbelopp för 2005 med 16 100 tkr till 1 114 
900 tkr.

Om antalet helårsstudenter och helårsprestationer är större 
än vad som ryms inom takbeloppet när året summeras har 
universitetet haft en överproduktion. Linköpings universitet 
har alltsedan 1993/94, då det nya resurstilldelningssystemet 
för grundläggande högskoleutbildning infördes, haft en 
överproduktion varje år utom ett (år 2002). 2005 uppgick 

TAB 1.3 PRESTATIONER OCH INTÄKTER INOM RAMEN FÖR UNIVERSITETETS TAKBELOPP 2005

 
Utbildningsområde

Antal 
HST

Antal 
HPR

Ersättning
(tkr)

Andel av 
ersättning (%)

Prestationskvot
HPR/HST (%)

Humaniora 1 613 1 238 48 765 4 77
Teologi 186 135 5 483 0 73
Juridik 616 506 19 171 2 82
Samhällsvetenskap 4 124 3 358 127 950 11 81
Naturvetenskap 3 061 2 492 226 195 20 81
Teknik 4 461 3 763 334 563 30 84
Farmaci 73 71 5 813 1 97
Vård 1 286 1 224 113 207 10 95
Medicin 1 122 1 100 132 623 12 98
Undervisning 1 239 1 142 81 364 7 92
Övrigt 356 295 21 705 2 83
Design 50 46 10 064 1 92
Summa ersättning för HST och HPR 2005 18 187 15 370 1 126 903 100 85

Ersättning för helårsprestationer från december 2004 1 352
Summa ersättning för prestationer 1 128 255

Takbelopp 2005 1 114 900

Sparade helårsprestationer
Värde av sparade helårsprestationer (överproduktion) från 2005 13 355
Värde av sparade helårsprestationer som förts över från 2004 till 2005 99 959
Summa 113 314

Värde av sparade helårsprestationer som får överföras till 2006 (10 % av 2005 års takbelopp) 111 490

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

2003 2004 2005

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

Filosofiska fakulteten 56 44 5 924 53 47 6 243 54 46 6 192

Utbildningsvetenskap 88 12 2 874 90 10 2 793 92   8 2 790

Hälsouniversitetet 91   9 2 340 94   6 2 491 96   4 2 541

Tekniska högskolan 91   9 7 022 90 10 6 894 88 12 6 683

LIU totalt 79 21 18 160 78 22 18 421 78 22 18 2061)

1) Inklusive aspirantutbildning med start ht 2005, finansierad i särskild ordning
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denna överproduktion till 13 355 tkr (2004: 29 869 tkr, 2003: 
12 896 tkr). Detta betyder att universitetets grundutbildning 
varit mycket efterfrågad av studenterna.

Storleken på 2005 års överproduktion tillsammans med det 
ackumulerade värdet av överproduktionen under tidigare år  
(99 959 tkr) innebär att universitetet passerar den maxgräns 
som är tillåten (max 10 % av 2005 års takbelopp) att föra över 
till kommande budgetår. Denna begränsningsregel betyder 
att universitetet får föra över sparade helårsstudenter och hel-
årsprestationer från 2005 till 2006 till ett värde som uppgår 
till 111 490 tkr, d.v.s. 10 % av 2005 års takbelopp.

3. examIna

Uppdrag: För perioden 2005 – 2008 gäller följande examensmål:  
Civilingenjörsexamen 2 810, sjuksköterskeexamen 890, lärarexamen 
med inriktning mot tidigare år 800, varav 250 med inriktning mot 
förskola/förskoleklass samt lärarexamen med inriktning mot senare 
år 905. Antalet examina inom högskoleingenjörsutbildning samt 
högskole-, kandidat- och magisterexamina med inriktning mot teknik 
bör öka 2005 i förhållande till 2004. 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.

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.

I förhållande till tidigare år (2004: 3 364 examina, 2003:  
3 185 examina) har det under 2005 utfärdats totalt fler examina 
(2005: 3 447 examina). Universitetet har inte under något år 
utfärdat så många examina under ett enskilt år som under 
2005. I förhållande till 2001 (2 234 examina) är ökningen över 
50 %. Antalet utfärdade yrkesexamina har ökat kontinuerligt 
liksom antalet magisterexamina. Antalet kandidatexamina 
har dock minskat sedan toppåret 2003. 

Beträffande de examina som har examensmål kan kon-
stateras att 2005 är det första året i den fyraårsperiod (2005 
– 2008) som examensmålen avser. Det är således för tidigt att 
dra alltför långtgående slutsatser om universitetet kommer eller 
inte kommer att nå de uppsatta målen. Det kan dock konstateras 
att universitetet under 2005 utfärdat mer än en fjärdedel av 
examensmålen för civilingenjörsexamen, sjuksköterskeexamen 
och lärarexamen både med inriktning mot tidigare och senare 
år. Antalet examina mot förskola/förskoleklass är förhållande-
vis stort i relation till motsvarande delmål.  Detta utgångsläge 
tillsammans med en god rekrytering till de utbildningar 
som leder fram till dessa examina är bra indikation på att 
examensmålen kommer att nås för perioden 2005–2008. Viss 

TAB 1.4 EXAMINA VID LIU 2001–2005

 
2001

 
2002

 
2003

 
2004

Summa
2001–2004

Examensmål
2001–2004

 
2005

Examensmål
2005–2008

Yrkesexamina med examensmål

Civilingenjörsexamen 467 616 664 699 2 446 2 340 757 2 810 

Sjuksköterskeexamen1) 144 164 173 202 683 715 245 890 

Lärarexamen med inriktning mot tidigare år2) 200 192 229 218 839 750 238 800 

varav med inr mot förskola/förskoleklass 85 36 121 78 250 

Lärarexamen med inriktning mot senare år2) 187 271 273 276 1 007 905 303 905 

varav med inr mot yrkeslärare 6

Övriga yrkesexamina 120 poäng eller mer

Psykologexamen 19 28 31 33 111 28 
Teologie kandidatexamen 8 6 8 7 29 14 

Högskoleingenjörsexamen3) 109 157 190 161 617 161 

Arbetsterapeutexamen1) 45 45 37 42 169 46 

Biomedicinsk analytikerexamen1) 2 2 

Läkarexamen 71 83 73 75 302 81 

Receptarieexamen 25 25 22 

Sjukgymnastexamen1) 45 46 36 43 170 42 

Social omsorgsexamen1) 47 49 36 46 178 52 

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

Generella examina 120 poäng eller mer

Magisterexamen3) 519 698 793 937 2 947 1 780 951 

Kandidatexamen3) 226 330 505 434 1 495 321 

Examina enligt äldre studieordning 7 0 7 

Summa generella examina 120 poäng eller mer 752 1 028 1 298 1 371 4 449 1 272 

Totalt antal examina 120 poäng eller mer 2 096 2 685 3 048 3 198 11 027 3 261 

Yrkesexamina mindre än 120 poäng 120 106 115 141 482 160 

Generella examina mindre än 120 poäng3) 18 18 22 25 83 26 

Summa examina mindre än 120 poäng 138 124 137 166 565 186 

Totalt antal examina vid LIU 2 234 2 809 3 185 3 364 11 592 3 447 

1) Ingick t.o.m. 2001 i universitetets uppdrag från Landstinget i Östergötland
2) Antal lärarexamina med inriktning mot matematik, teknik eller naturvetenskap: 2005:154; 2004:109, 2003:108
3) Examen med teknisk inriktning: Magisterexamen 2005:131, 2004:82, 2003:80, Högskoleingenjörsexamen 2005:161, 2004:161, 2003:190, 
Kandidatexamen 2005:61, 2004:85, 2003:40, Högskoleexamina 2005:6, 2004:2, 2003:1, Sammanlagt 2005:359, 2004:330, 2003:311
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osäkerhet finns dock på civilingenjörsprogrammen till följd av 
en liten minskning i antagningen till dessa program. Antalet 
högskoleingenjörsexamina ligger på samma nivå som under 
2004. Sammantaget ökar antalet högskoleingenjörsexamina 
och antalet avlagda högskole-, kandidat- och magisterexamina 
med teknisk inriktning från 330 examina år 2004 till 359 
examina år 2005 (se not 3 till tabell 1.4).

Av not 2 till tabell 1.4 framgår att antalet lärarexamina med 
inriktning mot matematik, teknik eller naturvetenskap under 
2005 (154) är betydligt större än under 2004 och 2003 men 
inte tillräckligt för att nå examensmålet om minst en tredje-
del av det totala antalet lärarexamina (541 examina). Antalet 
lärarexamina med inriktning mot yrkeslärare är 6.

4. efteRfRågan

Antalet förstahandssökande vid den nationella antagningen 
minskade med 7 % inför ht 2005 samtidigt som antalet 
förstahandssökande i riket ökade med 1 %.  Förändringar i 
utbildningsutbudet, både hos oss själva och hos universitet i 
vår närhet och en mer aggressiv marknadsföring från kon-
kurrerande universitet är förmodligen viktiga förklaringar. 
Överlag är dock fortfarande efterfrågan i relation till utbudet 
mycket god inom vård och medicin, god inom humaniora 
och samhällsvetenskap medan det inom lärarutbildning och 
teknik/naturvetenskap finns en mer blandad bild. Inom samt-
liga områden gäller dock att man hävdar sig väl jämfört med 
motsvarande utbildningar vid andra universitet och högskolor.  
Flera utbildningar rapporterar också en ökande rörlighet bland 
studenterna under antagningsprocessen och därmed större 
svårigheter att utifrån ansökningssiffror prognostisera reell 
efterfrågan. 

FilosoFiska FakUlteten. Efterfrågan är fortfarande hög eller 
mycket hög på de flesta av Filosofiska fakultetens utbildnings-
program. Både på det religionsvetenskapliga programmet och 
miljövetarprogrammet har söktrycket ökat. På övriga långa 
program kunde dock en viss nedgång i söktrycket skönjas 
under 2005.

Utbildningsvetenskap. Till lärarprogrammen antogs hösten 
2005 något färre studenter än året innan. Minskningen hade 
att göra med en anpassning till de ekonomiska ramarna. 
Samtidigt var efterfrågan hög eller till och med mycket hög 

för de flesta av nämndens utbildningar. Ett bekymmer var, 
liksom tidigare år, att det var få sökande till inriktningar mot 
naturvetenskap och matematik.

HälsoUniversitetet. HUs utbildningar är attraktiva och har 
många sökande, 2 587 förstahandssökande till 808 utbild-
ningsplatser, d.v.s. i genomsnitt 3,2 sökande per plats. Det 
innebär dock en minskning från 2004 då antalet förstahands-
sökande var 3,8 per plats. Som en följd av tidigare beslut om 
nedläggning av utbildningsprogram, antogs färre studenter 
än föregående år. 

tekniska Högskolan antog hösten 2005 totalt sett lika många 
studenter som året innan och till många av utbildningarna är 
efterfrågan fortsatt god eller mycket god. Glädjande var också 
ett ökande antal sökande till basårsutbildning. Oroande är 
att två högskoleingenjörsprogram – kemi- och bioteknik och 
industriella el- och IT-system – fick ställas in på grund av 
alltför få sökande. De som sökt erbjöds istället platser på andra 
utbildningsalternativ. Noterbart är också att 24 % av samtliga 
förstahandssökande som antagits i urval 1 tackade nej till sin 
utbildningsplats vid urval 2.

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 ungefär hälften av antalet nybörjarplatser (ca 22 000)  
på högskolan som kräver N/T-behörighet.

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. 
Den webbaserade studieinformationen har för varje år blivit 
allt viktigare och 2005 var första året då de nya studenterna 
angav den internetbaserade informationen som viktigare och 
mer nyttjad än den tryckta. 

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. Under 2005 har också 
skett ett arbete med att utveckla rutiner och former för stu-
diebesök vid LiU.

Det finns ett utvecklat samarbete med Linköpings och 
Norrköpings kommuner och deras respektive marknads-
föringsbolag för att visa upp städerna som sådana och alla 

TAB 1.5 TILLSTRÖMNING AV STUDENTER

2003 2004 2005

Nybörjarplatser

Utbildningsprogram 4 856 4 764 4 757

Fristående kurser 10 392 10 541 11 780

Antal 1:a handssökande

Utbildningsprogram 11 777 11 555 11 392

Fristående kurser1) 37 521 39 516 37 953

1:a handssökande per nybörjarplats

Utbildningsprogram 2,43 2,43 2,39

Fristående kurser1) 3,61 3,75 3,22

1) För fristående kurser motsvarar siffrorna det totala antalet sökande
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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 under året 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. 

En stor del av lärarutbildningen sker i förskolor och skolor. 
Studenter är inte bara de ungas tillfälliga lärare utan också 
förebilder med avseende på högre studier. Inom nämndens 
område pågick projektet Växa i Norrköping (se nedan under 
Breddad rekrytering), som syftar till att locka grundskoleele-
ver till högre studier. De studenter som deltog i projektet var 
mentorer för barn och ungdomar och träffade dem under 
deras fritid.

Då Hälsouniversitetet har fler sökande än platser på alla 
program har fakulteten inte vidtagit några egna åtgärder men 
deltagit i de gemensamma rekryteringsfrämjande insatser 
som universitetet genomfört under året.

Det är viktigt att de utbildningar som Tekniska högskolan 
erbjuder beskrivs på ett sådant sätt att presumtiva studenter får 
en korrekt uppfattning av deras innehåll, samtidigt som det är 
viktigt att förändra den ofta felaktiga bild av teknisk utbildning 
som tycks vara alltför vanlig bland ungdomar i dag. Under året 
har texter till kataloger omarbetats och mycket resurser 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 till-
baka har Tekniska högskolan en särskild nämnd, Nämnden 
för skolsamverkan, som bl.a. har till uppgift att samverka med 
grund- och gymnasieskolor kring fortbildning och i arbetet 
med studentrekrytering. Några exempel på aktiviteter under 
året är en matematikkurs för gymnasieelever, nätverksträffar 
för gymnasielärare, mentorprogram och tävlingar i teknik och 
naturvetenskap. 

breddad rekrytering

Uppdrag: LiU skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits under perio-
den 2003–2005 med anledning av handlingsplanen för breddad 
rekrytering.

Under perioden 2003–2005 har ett omfattande arbete genom-
förts för att främja och bredda rekryteringen till högskolan 
– både genom initiativ från mångfaldsrådet och genom insat-
ser på fakultets-, institutions- och utbildningsprogramnivå. 
Arbetet med breddad rekrytering har fått ökat genomslag vid 
universitetet, både i form av utvidgad omfattning och ökat 

antal involverade arbetsenheter. Därutöver har medvetenheten 
mognat hos universitetet om nyttan av en breddad rekrytering. 
Arbetet har samordnats med universitetets mångfalds- och 
likabehandlingsarbete då åtgärder inom dessa områden 
befruktar varandra och bidrar både till att öka mångfalden 
och till att minska den sociala snedrekryteringen. I LiUs 
mångfalds- och likabehandlingsplaner har attitydpåverkande 
åtgärder och information prioriterats i arbetet med breddad 
rekrytering.

Projekt
Flera mentorprogram för breddad rekrytering har pågått, 
exempelvis Citizens and Learners as Mentors (CALAM) och 
Mentoring Online in Europe (MOLIE). Båda har haft som syfte 
att underlätta steget till högre studier för gruppen studenter över 
25 år, men MOLIE har även gymnasieelever som målgrupp. 
Totalt har ca 40 mentorer utbildats och ca 100 adepter deltagit. 
Projektet fortsätter under 2006.

I mentorprojektet Växa i Norrköping läsåret 2004–2005 
var 30 studenter på lärarprogrammet i Norrköping mentorer 
åt varsin adept från två grundskolor i Norrköping. Projektet 
syftar till att inspirera elever i grundskolan till högre studier 
samtidigt som studenterna får ökad förståelse för de ungdomar 
de kommer att möta i sitt yrke. Resultatet var mycket positivt, 
100 % av adepterna ansåg att det har fungerat mycket bra med 
mentorn och att de har fått det stöd och den hjälp de ville ha. 
Projektet fortsätter under 2006 och kommer fr.o.m. hösten 
2006 att ingå i den ordinarie verksamheten som fristående 
kurs.

LiU Norrköping har bedrivit projektet »adoption av en 
gymnasieutbildning« med syfte att öka övergången från gym-
nasiestudier till högskolestudier bland elever på IT-gymnasiet 
i Katrineholm. Projektet fortsätter under 2006.

I samarbete mellan LiU och Folkuniversitetet gavs kursen 
Bryggan (250 gymnasiepoäng) läsåret 2004–2005. Kursen 
syftade till att minska avståndet mellan vuxenstudier och 
högre studier genom att olika kursmoment varit förlagda till 
universitetet. 16 elever deltog under 2004. Nybörjarkurser i 
svenska för invandrade akademiker har förlagts till univer-
sitetet där kursdeltagarna även regelbundet fick träffa en 
mentor/fadder.  

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 mellan 
18 och 25 år. Syftet med projektet är att öka individens möjlig-
heter till lärande, detta för att minska arbetslösheten för de 
gymnasieungdomar som på grund av exempelvis annan etnisk 
bakgrund än svensk, funktionshinder eller misslyckade studier 
hamnat utanför arbetslivet. Projektet fortsätter t.o.m. 2007. 
Inom projektets ram har LiU tilldelats medel för samordning 
och utveckling av befintliga mentorprogram.

Information, studievägledning, fadderutbildning
Universitetet har vid flera tillfällen strategiskt annonserat 
med syfte att synliggöra att LiU välkomnar mångfald – både 
genom allmän annonsering och riktade satsningar till särskilda 
målgrupper. Universitetets utbildningskatalog har analyserats 
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och omarbetats utifrån ett mångfaldsperspektiv för att säkra 
att man genom bildval eller texter inte utesluter eller diskrimi-
nerar någon grupp i samhället. LiUs webb har utvärderats ur 
tillgänglighetsperspektiv. Hemsidan är en mycket väsentlig 
informationskälla så det är viktigt att presumtiva studenter 
med funktionshinder kan hitta den information de söker på 
samma villkor som andra.

Strategisk studievägledning har genomförts i samverkan 
med andra myndigheter och olika kommunala instanser för 
att nå exempelvis målgrupper med annan etnisk bakgrund 
än svensk. 

Utbildningen av faddrar (äldre studenter som hjälper nya 
studenter) som sedan länge sker årligen vid LiU har breddats 
och fördjupats genom samordning och samverkan mellan 
studentkårerna, fakulteterna och Studenthälsan. 1 200 fadd-
rar utbildades under 2005. LiU avser att med ett genomtänkt 
mottagande säkerställa att alla nya studenter oavsett bakgrund 
känner sig välkomna och kommer till sin rätt.

Möjligheten till stödåtgärder och service för studenter med 
funktionshinder har ökat under treårsperioden, och under 
2005 anställdes en dyslexipedagog.

Ny organisation
 En ny organisation för arbetet med mångfald och jämställdhet 
– »lika villkor« träder i kraft den 1 januari 2006. Den nya organi-
sationen ger möjlighet att ta ett mer samlat grepp kring arbetet 
med att främja mångfald och motverka diskriminering och 
social snedrekrytering. Se även under avsnittet Personal.

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. Exempelvis har högskoleförberedande 
collegeutbildningar startat vid Filosofiska fakulteten och Ut-
bildningsvetenskap. Se vidare under Högskoleintroducerande 
utbildning. Aspirantutbildning för invandrade akademiker 
och basår är andra exempel. Se vidare under respektive avsnitt 
och nedan.

Såväl aspirantutbildningen och basåret som collegeut-
bildningarna  har bidragit till att på olika sätt öka och bredda 
möjligheterna för elever och studenter med olika bakgrund.

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 Nyköping. I projektet e-learning prövas möjligheten att nå 
en bredare studentkrets genom att erbjuda utbildning, bl.a. 
specialistsjuksköterskeutbildning via nätet.

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 öp-
pen ingång för högskoleingenjörer där starten sker på halvfart 
och i utbildningsutbudet finns också ett antal påbyggbara 
yrkeshögskoleutbildningar.

Genom den nybörjarenkät som delas ut till alla nyantagna 
vid Tekniska högskolan första dagen inhämtas information om 
hur de nyantagna värderar olika informationskällor, sin egen 
kunskapsnivå i matematik/kemi samt vilka särskilda behov av 
stöd de har. Utifrån en analys av enkätresultatet kan åtgärder 

vidtas där det finns behov och förebyggande åtgärder sättas 
in i tid. Enkätresultatet ligger också till grund för en analys av 
hur den nya studenten har upplevt olika informationskällor 
före valet av utbildning.

I syfte att underlätta den akademiska introduktionen 
utvecklades inför antagningen höstterminen 2005 en Stu-
dentguide som delades ut till alla nyantagna vid Tekniska 
högskolan. Studentguidens syfte är att få de nya studenterna 
att börja reflektera över sitt sätt att studera och motivera dem 
till att göra de förändringar som eventuellt behövs för att bättre 
möta de krav studierna vid universitetet ställer.  

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.

bedömning av reell kompetens
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 har antalet ansökningar om reell 
kompetens ökat (2005: 382, 2004: 364). De som har fått sin 
ansökan beviljad är något färre än 2004 (2005: 161, 2004: 174). 
Det är för tidigt att dra några säkra slutsatser av detta. 

Samtliga berörda inom LiU framhåller att bedömnings-
arbetet för reell kompetens är resurskrävande. Utfallet har 
hittills varit ganska ringa. LiU har genom informationsinsatser 
på webben och i samband med att ansökningsblanketterna 
lämnats ut sökt att vägleda studenterna så att de får en kor-
rekt behandling. 

Alternativt urval
Liksom föregående år tillämpades lokal antagning utifrån 
bedömning av reell kompetens till lärarprogrammen. Bedöm-
ningen av reell kompetens avseende särskild behörighet görs av 
programansvarig.  20 platser var avsatta för sökande med reell 
kompetens på Lärarprogrammet i Linköping (Öppen ingång, 
140–220p) och 20 platser på Lärarprogrammet i Norrköping 
(140–180p). Av 36 sökande beviljades  17 reell kompetens.  Av 
de 17 påbörjade fyra lärarprogrammet i Linköping och elva 
lärarprogrammet i Norrköping. 

7. pedagogIsk UtvecklIng

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

Linköpings universitet har fastställt en arbetsplan för ar-
betet med den s.k. Bolognaprocessen. Fakulteterna har ett 
huvudansvar för att omvandla de nuvarande utbildningarna 
till den nya examensordningen. Universitetsgemensamma 
arbetsgrupper arbetar bl.a. med att utveckla fakultetsövergri-
pande masterutbildningar, och ta fram underlag för kurs- och 
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utbildningsplaner liksom betygssystem. Deras uppgift är 
också att lösa de problem som finns vid övergången mellan 
grundnivå och avancerad nivå.

FilosoFiska FakUlteten. Projektet GrundSIPA är nu sedan 
fyra år väl etablerat inom Filosofiska fakulteten. Det står för 
förnyelse och utveckling av Grundutbildningens Struktur, 
Innehåll och Pedagogiska Arbetsformer inom det humanistiska 
och samhällsvetenskapliga området och är den strategiska 
plattformen för det pedagogiska utvecklingsarbetet inom 
fakulteten.

GrundSIPA bygger på en gemensam uppfattning om vad 
som skapar kvalitet i filosofisk utbildning, antaganden om bl.a. 
kunskap och lärande, lärarens roll, studenten och kopplingen 
mellan grundutbildning och forskning. 

Under året har arbetet varit inriktat mot att ta fram gemen-
samma riktlinjer för grundutbildningen – en GrundGUIDE. 
Den baseras på kunskaper och erfarenheter från de närmare 
30 utvecklingsprojekt som genomförts på institutionerna och 
bygger på ett studentcentrerat förhållningssätt till utbildning. 
Den innehåller ställningstaganden om hur grundutbildningen 
ska genomföras inom fakulteten. Riktlinjerna har tagits fram 
i samarbete med fakultetens lärare och diskuterats vid såväl 
fakultetens årliga grundutbildningsdag som vid ett antal 
seminarier med studierektorer och forskningsledare. Rikt-
linjerna kommer också att ligga till grund för det fortsatta 
arbetet i Bolognaprocessen. Dokumentation kring arbetet med 
GrundGUIDE och GrundSIPA finns tillgängliga på: www.liu.
se/ffk/aktuellt/grundsipa/welcome.html. 

Utvecklingsarbetet går vidare. Under våren 2006 kommer 
implementeringen av GrundGUIDE att följas upp tillsam-
mans med studenter och lärare. En viktig fråga kommer att 
vara hur grundutbildningen kan organiseras inom ramen 
för GrundGUIDE så att lärare kan få sammanhållen tid för 
forskning och kompetensutveckling. 

Under 2005 granskades ämnena statistik, statsvetenskap 
och litteraturvetenskap av Högskoleverket som ännu inte har 
lämnat några bedömningar.

 Ämnena engelska, franska, tyska, spanska, pedagogik, 
filosofi samt informations- och medievetenskap utvärderades 
under 2004 och fick sina bedömningar under 2005. Flerta-
let av dessa ämnen fick goda vitsord. När det gäller ämnena 
spanska och informations- och medievetenskap ifrågasattes 
examensrätten. I det senare fallet har ett avvecklingsarbete 
genomförts till förmån för satsningar på nya profiler inom 
området. Högskoleverket fann därmed inte skäl att längre ifrå-
gasätta examensrätten. Inom ämnet spanska har nyanställning 
skett. Detta har bl.a. gjort det möjligt att åtgärda delar av de 
synpunkter Högskoleverket lämnade. Här kan t.ex. nämnas 
en förbättrad fördelning av handledaruppdragen utifrån 
lärarnas kompetens. Slutlig bedömning från Högskoleverket 
är ännu ej lämnad.

I utvecklingsarbetet i och med Bolognaprocessen har fa-
kultetsnämnden under året haft en arbetsgrupp med uppdrag 
att ta fram förslag på hur utbildningar på mastersnivån kan 
organiseras. Detta arbete fortsätter även under 2006, om än 
i en förändrad form då arbetsgruppen har presenterat sin 
rapport och nya riktlinjer för det fortsatta arbetet fattades av 
fakultetsnämnden i december 2005. På den grundläggande 
nivån genomförs planering av hur utbildningarna kan gå över 
från nuvarande system till Bolognamodellen. Miljövetarpro-
grammet har under året påbörjat förändringen i denna riktning 
och är numer ett program om 120 poäng med möjlighet att 
läsa vidare till masterexamen via ett fristående magisterpro-
gram (80 poäng). 

Utbildningsvetenskap. Utbildningarna till lärare i förskola, 
fritidshem, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning 
är sedan ett par år tillbaka 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 utbildningsmiljöer, inte bara som arbetsplats utan 
också som kunskapskälla. 

Lärarprogrammen granskades av Högskoleverket under 
2004 och båda programmen kom väl ut i utvärderingen som 
blev klar 2005. Den visar t.ex. att lärarprogrammet i Linköping 
har flest disputerade lärare inom det allmänna utbildningsom-
rådet, jämfört med samtliga lärarprogram i landet.

HälsoUniversitetet. Fakultetsnämnden har hösten 2005 
fastställt strategiska mål för HU. Ett sådant mål är att utveckla 
profilerade utbildningsprogram vars inriktning har koppling 
till profilerade forskningsområden. Utbildningarna ska känne-
tecknas av studentcentrerad undervisning med problembaserat 
lärande i dynamisk utveckling som metod. 

Ett annat mål är att utveckla internationellt konkurrens-
kraftiga master- och forskarutbildningar. Utbildningarna 
ska genomföras i anslutning till starka forskarmiljöer. HUs 
masterutbildningar ska vara tydligt forskningsförberedande 
och därmed tvååriga.

TAB 1.6 REELL KOMPETENS, ANSÖKNINGAR TILL PROGRAM
OCH FRISTÅENDE KURSER 2005

Totalt
Ej bedömda

enligt RK1) Avslag Beviljade
Filosofiska fakulteten

sökt GB 23 5 10 8

sökt SB 89 5 44 40

Summa 112 10 54 48

Utbildningsvetenskap

sökt GB 24 10 4 10

sökt SB 90 2 51 37

Summa 114 12 55 47
Hälsouniversitetet

sökt GB 9 5 3 1

sökt SB 113 9 55 49

Summa 122 14 58 50

Tekniska högskolan

sökt GB 10 3 6 1

sökt SB 24 1 8 15

Summa 34 4 14 16

Totalt LiU1) 382 40 181 161

GB = grundläggande behörighet, SB = särskild behörighet, RK = reell kompetens
1) Sökande som redan hade formell behörighet eller kunde beviljas dispens från grundläg-
gande eller särskild behörighet
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Fakultetsnämnden fattade 2004 principbeslut om att utbild-
ningen i medicinsk biologi och den forskarförberedande 
biomedicinska utbildningen ska integreras i en tvåårig mas-
terutbildning enligt Bolognamodell samt att en tvåårig mas-
terutbildning i folkhälsovetenskap ska utvecklas. 

De flesta utbildningarna vid HU leder till en yrkesexamen 
med legitimation. Läkar- och logopedutbildningen betraktas 
som utbildningar på avancerad nivå. Det är ännu inte helt klart 
hur dessa ska anpassas till den nya examensstrukturen. Sjuk-
sköterske-, arbetsterapeut- och sjukgymnastutbildningarna, 
som är treåriga utbildningar på grundnivån ska inordnas i 
den modell som propositionen Ny värld – ny högskola föreslår. 
Tre arbetsgrupper inom HUs grundutbildning har under 
2005 diskuterat modeller för masterutbildningar och förut-
sättningar att genomföra sådana. Masterutbildningarna ska 
bestå av kursmoduler som gör att de är valbara för studenter 
från andra masterutbildningar vid HU och övriga fakulteter 
vid universitetet.  

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 
Norrköping. Under 2005 har frågan om utvidgad verksamhet 
vid undervisningsvårdavdelning utretts och olika alternativ 
har presenterats. 

tekniska Högskolan. Yrkesexamina (som civilingenjörs- och 
högskoleingenjörsexamina) spelar en central roll och pro-
gramupplägget utvecklas ständigt för att möta de krav som 
ställs på den moderna ingenjören. Det s.k. CDIO-konceptet 
(Conceive, Design, Implement and Operate) har under ett antal 
år utvecklats inom civilingenjörsprogrammet teknisk fysik 
och elektroteknik och sprids nu vidare både till andra civilin-
genjörsutbildningar och till högskoleingenjörsutbildningar. 
Exempelvis har utbildningsprogrammet i teknisk biologi 
genomfört inledande projektkurser enligt CDIO-metoden. 

Även för de matematisk-naturvetenskapliga utbildningarna 
har en struktur för att beskriva innehåll och mål utvecklats. 
Konceptet kallas Critical thinking-Scientific methods-Com-
municating (CSC), och har börjat införas i utbildningarna.

Ett intensivt arbete pågår med anledning av den s.k. Bo-
lognaprocessen. Sedan 2004 finns en styrgrupp, där dekanus 
är ordförande, som på övergripande nivå leder arbetet. Ett antal 
utredningar kring struktur och organisation har genomförts 
och en bild av hur utbildningsutbudet ska struktureras har 
vuxit fram. Några mycket aktuella frågor som just nu diskuteras 
nationellt med andra tekniska fakulteter är:

definition av grundnivå och avancerad nivå
antagning till forskarutbildning
examenskriterier för yrkesexamina
engelsk översättning av examensbenämningar 
kriterier för antagning till masternivån. 

Inom fakulteten utreds bl.a. utbudet av masterprogram, 
övergångar mellan olika yrkesutbildningar samt kopplingen 
mellan avancerad nivå och forskarnivå.

•
•
•
•
•

Mycket arbete har under året lagts ner på den självvärdering 
som genomförts i samband med Högskoleverkets utvärdering 
av civilingenjörsutbildningen i Sverige. I november gjorde 
HSVs bedömargrupp platsbesök vid Tekniska högskolan. 
Utöver arbetet med civilingenjörsutbildningarna innefattade 
året slutrapport inom fysik och självvärdering och platsbesök 
inom biologi och arbetsvetenskap.  Ämnesutvärderingarna 
har även inkluderat forskarutbildningen – exempelvis visar 
självvärderingen på biologiområdet att forskningsöverbyggna-
den på biologiområdet har förstärkts väsentligt på senare år, 
något som får positiva återverkningar på grundutbildningen. 
Parallellt med programutvärdering av civilingenjörsutbildning 
har en separat utvärdering av forskarutbildning inom teknik 
genomförts  (se mer under forskningsavsnittet). 

8. stUdentInflytande 

Uppdrag: Åtgärder som vidtagits under året 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. 
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9. 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 lärar- och vårdutbildningar. LiU 
skall också rapportera hur jämställdhet och genusperspektiv ingår 
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 och därför har hittills inga särskilda åtgärder bedömts 
nödvändiga. Under 2005 uppmärksammades att det inom ett 
fåtal av utbildningsprogrammen  råder ojämn könsfördelning, 
ett fenomen som är nytt inom fakulteten. Detta kommer att 
följas upp under 2006.

Utbildningsvetenskap. Idag är det betydligt fler kvinnor än 
män som är lärare. Ju yngre eleverna är, desto troligare är 
det att en kvinna är deras lärare. LiU har sedan år 2002 till-
sammans med EU, Länsarbetsnämnden i Östergötland och 
vuxenutbildningar i regionens kommuner drivit ett projekt 
med syfte att locka fler män till yrket.

Förutom att ett antal män har erhållit lärarexamen genom 
den här särskilda satsningen, har andelen män på lärarut-
bildningen ökat under de senaste åren.  Höstterminen 2005  
var 38 % av de nyregistrerade studenterna män, vilket kan 
jämföras med hösten 2001 då andelen män bland de nyre-
gistrerade var 21 %.

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 58 % 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. År 2005 innebar en tillbakagång när det 
gäller antalet kvinnor på många av utbildningarna trots att 
tidigare påbörjade projekt som Quintek (där gymnasieflickor 
får tillbringa några dagar med kvinnliga teknologer), särskilda 
mentorprogram och nätverk har fortsatt. Nya insatser som 
diskuteras inför 2006 är riktad information till flickor och 
ett porträttgalleri med bl.a. kvinnliga förebilder.

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. 

FilosoFiska FakUlteten. Information och diskussion i syfte att 
skapa medvetenhet om genus och jämställdhet sker i flertalet 
kurser och program inom humaniora och samhällsvetenskap 
i form av föreläsningar och seminarier. I vissa kurser är dessa 
moment angivna i kursplanen. Pågående utvecklingsarbete 
utförs inom flera av fakultetens program. Programmet för 
personal- och arbetsvetenskap genomför exempelvis, inom 
ramen för GrundSIPA, ett projekt i syfte att utveckla, införa och 
utvärdera metoder för att integrera ett genusperspektiv inom 
programmet. Fakultetens genuslektor har under året inlett sitt 
arbete med viss fortbildning men även träffat kontaktpersoner 
vid olika institutioner samt hållit i ett seminarium för lärare i 
ämnet geografi med rubriken Genus i utbildningen.

Utbildningsvetenskap. Liksom många andra högskoleutbild-
ningar domineras lärarprogrammet av kvinnliga studenter. 
Detta leder till en medvetenhet om genus inom utbildningarna. 

TAB 1.7 ANTAL HELÅRSSTUDENTER OCH ANDEL KVINNOR OCH MÄN INOM LIU

2003 2004 2005

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

Filosofiska fakulteten 58 42 5 924 58 42 6 243 59 41 6 192

Utbildningsvetenskap 75 25 2 874 74 26 2 793 72 28 2 790

Hälsouniversitetet 79 21 2 340 79 21 2 491 78 22 2 541

varav Läkarutbildning 58 42 543 57 43 608 58 42 651

Vårdutbildning1) 87 13 1 247 85 15 1 313 85 15 1 271

Tekniska högskolan 27 73 7 022 27 73 6 894 27 73 6 683

varav Civilingenjörsutbildning 25 75 4 544 25 75 4 380 24 76 4 174

Högskoleingenjörsutbildning 19 81 825 16 84 725 15 85 620

Matematisk-naturvetensk. utb. 44 56 719 44 56 722 45 55 645

LiU totalt 51 49 18 160 52 48 18 421 52 48 18 2062)

1) Avser sjuksköterskeutbildning, sjukgymnastutbildning, social omsorgsutbildning och arbetsterapeututbildning.
2) Inklusive aspirantutbildning med start ht 2005, finansierad i särskild ordning.
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En annan viktig faktor som påverkar diskussionerna och 
förhållningssätten till genus är att den framtida arbetsmark-
naden domineras av kvinnliga lärare och rektorer. Nämn-
dens genuslektor har gedigen erfarenhet av forskning inom 
området. Hon har under året haft en kurs för kursansvariga 
lärare i lärarutbildningen i Norrköping om genusmedveten 
undervisning i högskolan.

HälsoUniversitetet. Hälsouniversitetets genuslektor har under 
året inriktat sitt arbete främst  på sjuksköterskeutbildningen 
och sjukgymnastutbildningen. Arbetet sker i flera steg: 1) In-
ventering av vad som finns av genuskunskap i undervisningen 
och av de behov som lärare och studenter har, 2) Föreläsningar 
om genus, 3) Hjälp med t.ex. underlag till föreläsningar, eller 
med att konstruera basgruppsfall.

Genusvetenskap och jämställdhet utgör viktiga delar i 
kurserna Hälsa-Etik-Lärande, del 1 och del 2, som är för-
lagda till början respektive slutet av utbildningen och där alla 
HU-studenter samläser. Vidare behandlas dessa frågor som 
scenarier  i  basgruppsarbete (en stor del av studierna på alla 
HU-utbildningar bedrivs i mindre grupper, s.k. basgrupper, 
där studenterna studerar verklighetsanknutna patientfall, 
ofta  i s.k. scenarier) 

Arbetet med att införa genusperspektivet på läkarprogram-
met har pågått i flera år. I samband med att programmet om-
arbetades 2003  infördes temat Folkhälsa och Förhållningssätt 
i hela utbildningen. Flera undervisningsmoment om genus 
ingår idag på de första fem terminerna.

I logopedutbildningen tas genusaspekten upp i varje kurs. 
När det gäller röst, tal och språk är genusdiskussioner en na-
turlig del, eftersom det finns tydliga skillnader i de anatomiska 
förutsättningarna. Exempelvis är tal- och språkförseningar van-
ligare hos pojkar än hos flickor. Även röstproblem är vanligare 
hos pojkar än hos flickor medan förhållandet är det omvända 
hos vuxna kvinnor och män.  Även sociala, psykologiska och 
kulturella aspekter behandlas inom samtalsanalys.

I socionomprogrammet finns genusaspekten med under 
hela utbildningen, som ett perspektiv att relatera alla delar 
av undervisningen till, d.v.s. varje delkurs tar upp könets 
betydelse för området.

tekniska Högskolan. Hur genusperspektivet ska behandlas i 
utbildningarna har varit föremål för diskussion i flera år och 
under 2005 intensifierades arbetet i och med att en genuslektor 
utsågs. På uppdrag av Tekniska högskolans styrelse genom-
fördes utbildning av utbildningsansvariga och riktlinjer för 
kursansvariga utformades. 

10. basåRsUtbIldnIng

Uppdrag: Antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom s.k. 
basårsutbildning skall redovisas liksom till vilka högskoleprogram 
sådan utbildning anordnats.

Det basår som Tekniska högskolan erbjuder har omarbetats 
för att även kunna ge möjlighet att läsa delar av basåret i form 
av en bastermin. Intresset för basåret ökade väsentligt hösten 
2005 och inför basterminens start våren 2006 finns fler 
sökande än året innan. 

Den mycket glädjande ökning som skett av antalet helårs-
studenter inom basåret kommer att göra fler personer behöriga 
till vidare utbildning inom de tekniska och naturvetenskap-
liga områdena och kommer förhoppningsvis att leda till en 
ökad tillströmning till de naturvetenskapliga och tekniska 
utbildningsprogrammen. Sommaren 2005 fanns också en 
möjlighet att komplettera gymnasiebetyget med Matematik 
E och vid godkänt resultat erbjöds garantiplats på ett antal 
utbildningar. Tekniska högskolan tillhör en av de få utbildare 
av civilingenjörer som även fortsättningsvis kräver MaE för 
behörighet.

11. högskoleIntRodUceRande 
UtbIldnIng

Uppdrag: Omfattningen av högskoleintroducerande utbildning skall 
redovisas, vilka utbildningsanordnare som medverkat i utbildnings-
samarbetet, innehållet i utbildningen, hur många som gått igenom 
utbildningen samt hur många som fortsatt att studera vid LiU.

Vid Institutionen för tematisk utbildning och forskning 
startades under året ett collegeår i samarbete med Sensus stu-
dieförbund, Öppna gymnasiet i Norrköping och Norrköpings 
kommun. Till hösten 2005 antog Sensus ett tiotal studenter. 
Studierna inleddes med kompletterande eller repeterande 
heltidsstudier i den kommunala vuxenutbildningen. Vårter-
minen 2006 påbörjar de studerande sina universitetsstudier 
genom tre akademiska introduktionskurser – Att studera 
vid universitet och högskola 5 poäng, Muntlig och skriftlig 
framställning 10 poäng, Elementär vetenskapsteori 5 poäng. 
Dessa kurser kan även läsas som fristående kurs av alla som 
har grundläggande behörighet. Målet är att de studerande 
under collegeåret ska förberedas för högre studier och med 
studievägledning också kunna hitta passande utbildning för 
fortsatta studier. 

Vårterminen 2005 startade ett collegeår i Norrköping i 
samarbete mellan LiU och den kommunala vuxenutbild-

TAB 1.8 ANTAL STUDENTER INOM BASÅRSUTBILDNING, HÖGSKOLEINTRODUCERANDE UTBILDNING SAMT ASPIRANTUTBILDNING

2003 2004 2005

Antal
stud

Helårs-
stud

Helårs-
prest

Antal
stud

Helårs-
stud

Helårs-
prest

Antal
stud

Helårs-
stud

Helårs-
prest

Basår1) 203  107  85  199  100  75  297  186  109  

Högskoleintroducerande utbildning 41 10 10

Aspirantutbildning med antagning 2004 och tidigare 90  53  32  123  82  66  93  38  41

Aspirantutbildning med antagning 2005 44  13  1  

1) Avser basår för civilingenjörsutbildning, högskoleingenjörsutbildning samt matematisk-naturvetenskaplig utbildning.
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ningen. Utbildningen är en ettårig förberedande utbildning 
inför lärarprogrammet. Den vände sig till personer som ville 
förbereda sig för högskolestudier och lärarutbildning. Utbild-
ningen hade 25 platser och genomfördes vid LiU Norrköping 
och collegestudenterna har läst kurser inom lärarprogrammet. 
Dessa studenter har likaså bedrivit studier för att nå behörighet 
till lärarprogrammet. Detta har skett i samarbete med kom-
munal vuxenutbildning. 

12. aspIRantUtbIldnIng

Uppdrag: Universitetet skall redovisa de kompletterande utbildningar, 
särskilt riktade till invandrade akademiker, som anordnas, antalet 
helårsstudenter på dessa utbildningar samt ange eventuella externa 
utbildningsfinansiärer.

Universitetet bedriver sedan några år på regeringens upp-
drag kompletterande utbildning för invandrade akademiker 
(s.k. aspirantutbildning). Syftet har varit att ge dessa bättre 
möjligheter på arbetsmarknaden. Aspirantutbildningen har 
bedrivits inom Filosofiska fakulteten, Utbildningsvetenskap 
och Hälsouniversitetet. 

En extern utvärdering (utförd under 2005 av program-
met IMER – Internationell Migration och Etniska Relationer 
vid Malmö högskola) visar goda resultat. Aspiranterna har 
antingen fått arbete eller på eget initiativ fortsatt studier vid 
universitetet. På inriktningen övriga akademiker visar resulta-
ten på att 80 % av aspiranterna är i sysselsättning (inberäknat 
de aspiranter som fortfarande är i studier) och motsvarande 
siffra på inriktningen för komplettering till lärarexamen/be-
hörighet är 90 %. 

Flera av studenterna är dock kritiska till att utbildningstiden 
blev betydligt längre än de 40 poäng som de var inställda på när 
de sökte sig till utbildningen. Erfarenheten visar att det i flera 
fall krävs mer än de 40 poäng som förordningen föreskriver 
för att få den examen som eftersträvas.

Det var svårt att hitta praktikplatser för aspiranterna. I 
intervjuer framkom att de som hade den uppgiften använde 
informella kontakter för att lyckas med uppdraget.

Av utvärderingen framgår också att den kompletterande 
utbildningen generellt kräver större insatser av såväl undervi-
sande personal som studievägledare. Det gör att kostnaden per 
student är väsentligt högre än för genomsnittet inom ordinarie 
utbildning.  Utvärderingen visar också att det kan vara svårt 
att att få utrymme att bedriva aspirantutbildning i en given 
struktur av utbildningsprogram och kurser.

FilosoFiska FakUlteten/ Utbildningsvetenskap. Hösten 2005 
antogs studenter till ytterligare en omgång av den allmänna 
inriktningen av aspirantutbildningen i Filosofiska fakultetens 
regi. Till den allmänna inriktningen antas bland annat stu-
denter med teknisk bakgrund, vilket innebär ett samarbete 
med Tekniska högskolan för att erbjuda studenterna lämpliga 
individuella lösningar för studier och praktik. 

Under året fortsatte Nämnden för utbildningsvetenskap  
sin satsning på att utbilda invandrade akademiker till lärare. 
Nämnden fick ett förnyat förtroende och antog därför under 
hösten ytterligare studenter till aspirantutbildning. Satsningen 

har visat sig lyckad på så sätt att ett stort antal personer erhållit 
lärarexamen. Dessa studenter har dock inte kunnat nå fram till 
examen efter 40 poäng som det var tänkt, utan de har fortsatt 
studera för att kunna nå de krav som en svensk lärarexamen 
ställer. Utbildningstiden har således blivit längre än de 40 po-
äng som stipulerades när utbildningen startade. Erfarenheterna 
har lett till att aspirantutbildningen från och med hösten 2005 
knyts närmare till lärarprogrammet i Linköping.

HälsoUniversitetet. Institutionen för molekylär och klinisk 
medicin (IMK) genomför kompletterande utbildning för läkare 
med utländsk examen. Till utbildningen, som omfattar 40 
poäng, med start i slutet av november 2005, har 14 studenter 
antagits. Utbildningen ska ge läkare med läkarexamen från 
länder utanför EU möjlighet att komplettera sin tidigare 
läkarutbildning med relevanta medicinska kunskaper och 
färdigheter så att de kan få svensk läkarlegitimation. De stu-
derande ska skaffa sig kunskap om läkarrollen, sjukvårdens 
organisation och resurser och om lagar och förordningar. De 
ska också utveckla sina färdigheter i kommunikation, infor-
mationssökning och kunskapsutveckling.

13. stUdenteR med RekRyteRIngsbIdRag

Uppdrag: Antalet studenter med rekryteringsbidrag skall redovisas. 
En kortfattad redogörelse skall lämnas för vilka kurser studenterna 
antagits till liksom om LiU har behövt anordna särskilda kurser för 
denna grupp studenter.

Regeringen gjorde under 2004 en satsning, som fortsatte 
även under 2005, för anställda inom vård, skola och omsorgs-
sektorn. Denna satsning gick ut på att deltagarna ska kunna 
kombinera halvfartsstudier inom kommunal vuxenutbildning 
eller högskola med deltidsarbete. 

TAB 1.9 ANTAL STUDENTER MED REKRYTERINGSBIDRAG 2005

Kurs Poäng Antal

Filosofiska fakulteten 11

Beteendevetenskaplig grundkurs 20 1

Det professionella samtalet i vård omsorg etc. 10 1

Engelska 3 20 1

Grundläggande forskningsmetodik 10 2

Kommunikation och samtalsmetodik 10 1

Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer 1 20 2

Pedagogik 1 20 1

Pedagogik 3 20 1

Sexualitet, identitet, samhälle 10 2

Spanska 1 20 1

Utbildningsvetenskap 10

Aspirantutbildning 20 1

Lärarprogrammet i Linköping 20 4

Lärarprogrammet i Norrköping 20 1

Specialpedagogprogrammet 10 2

Barn och ungdom i psykosocialt betingade svårigheter 5 1

Utomhusped m. inr. mot hälsa, kost, fysisk aktivitet, rörelse 5 1

Hälsouniversitetet 8

Allmän forsknings- och utvecklingsmetodik 5 6

Diabetes och diabetesvård 10 1

Socialpedagogik och kriminalvård 10 1

LiU totalt 29
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Under 2005 har Filosofiska fakulteten haft 11 studenter med 
rekryteringsbidrag antagna. Dessa har läst framförallt kurser 
inom samhällsvetenskap och humaniora. 

Utbildningsvetenskap har haft 10 studenter med rekryte-
ringsbidrag antagna. Dessa studenter har läst fristående kurser 
men även kurser inom lärarprogrammen.

Hälsouniversitetet har haft 8 studenter antagna med re-
kryteringsbidrag. Dessa personer har läst fristående kurser. 
Se vidare tabell 1.9. Några särskilda kurser för denna grupp 
har inte anordnats.

14. 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 2005 ett 20-tal nät/distans-
utbildningar. Utbudet består av fristående kurser förutom två 
internationella magisterprogram och ett magisterprogram 
på svenska. De fristående kurserna är av karaktären fort- och 
vidareutbildningskurser. Totalt läste ca 500 studenter på 
nätkurser under 2005.

Utbildningsvetenskap gav under 2005 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 ca 500 studenter på 
nätkurser under 2005. 

Hälsouniversitetet genomförde receptarieutbildning i 
Hässleholm som nätutbildning. 

Tekniska högskolan utannonserade 17 kurser inom nät-
universitetet under 2005. Tre av dessa kurser ställdes in på 
grund av för få anmälda.  Av nätkurserna som givits är 11 fort- 
och vidareutbildningskurser för ingenjörer och lärare inom 
teknik/naturvetenskap (datasäkerhet, GIS, programmering, 
energisystem, medicinsk teknik, organisk elektronik, natur-
vårdsbiologi). Tre kurser är allmänorienterande kurser inom 
biologi (hundens beteendebiologi, djurens kommunikation, 
hoten mot Sveriges biologiska mångfald).

15. 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.

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) fungerar som 
universitetets regionala utvecklingscentrum. Under året har 
centret bland annat arbetat med ett större forsknings- och 
utvecklingsprojekt i samarbete med Myndigheten för skol-
utveckling. 

Lärarprogrammet är idag ett program med många valmöj-
ligheter. Studenter väljer såväl vad de ska undervisa i som vilken 
del i utbildningssystemet de ska vara verksamma inom. För att 
de ska kunna göra så kloka val som möjligt tillhandahåller LiU 
studievägledning på olika nivåer. Studievägledare finns såväl 
vid institutioner som vid programmen. Till detta kommer en 
omfattande information via www-sidor.

16. fn:s baRnkonventIon I 
gRUndUtbIldnIngen

Uppdrag: Arbetet med att införliva kunskap om FN:s barnkonvention 
i utbildningar där sådan kunskap bedöms betydelsefull skall redo-
visas. Utgångspunkten skall vara slutsatserna i den rapport som 
Högskoleverket avlämnade 2003.

Inom Filosofiska fakulteten berörs FNs barnkonvention på 
olika sätt i flera kurser, bland annat genom en föreläsning 
om barnkonventionen och Deklarationen om mänskliga rät-
tigheter. Ett exempel kan hämtas från utbildningsprogram-
met Samhälls- och kulturanalys där konventionen används 
av studenter och lärare i undervisning med tonvikt på bl.a. 
»Livsvillkor och identitet«. Barnperspektivet finns särskilt med 
i kurserna Fostran och Social ordning (åk 2). Under åk 2 skriver 
studenterna även en antologi om 10p där flera grupper väljer 
att bl.a. behandla barnperspektivet med FNs barnkonvention 
som ett självklart dokument. Programmet har också haft ett 

TAB 1.11 ANTAL STUDENTER INOM UPPDRAGSUTBILDNING

2003 2004 2005
 

Stud.
Helårs-

stud.
Helårs-

prest.
 

Stud.
Helårs-

stud.
Helårs-

prest.
 

Stud.
Helårs-

stud.
Helårs-

prest.

Uppdragsutbildning 944 213 249 1 282 241 248 1 218 190 229

varav med grundläggande behörighet 772 173 226 957 190 211 886 144 186

varav utan grundläggande behörighet 172 40 23 325 51 37 332 46 43

Intäkter (tkr) 51 698 43 016 35 224

TAB 1.10 ANTAL STUDENTER INOM DISTANSUTBILDNING, NÄTUNIVERSITETET

2003 2004 2005

Antal
stud

Helårs-
stud

Helårs-
prest

Antal
stud

Helårs-
stud

Helårs-
prest

Antal
stud

Helårs-
stud

Helårs-
prest

Distansutbildning 1 870 391 228 2 026 421 281 2 937 482 261

– varav nätuniversitetet 1 511 300 155 1 272 270 181 1 839 294 146
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antal projektarbeten under åk 3 samt magisteruppsatser där 
barnkonventionen varit ett centralt inslag.

Inom lärarprogrammen utgör FNs barnkonvention ett 
viktigt och självklart dokument som värdegrund när det gäller 
barns rättigheter. Den belyses redan under första året i kursen 
Allmänt utbildningsområde, bl.a. genom ett antal föreläsningar 
med utgångspunkt från barnkonventionen. 

I sjuksköterskeutbildningen i Linköping tas barnkonven-
tionen upp i ett ordinarie barntema under termin 5, genom 
föreläsning, studieuppgift och tentamen. Även i specialist-
sjuksköterskeutbildningarna tas konventionen upp i flera 
sammanhang.

Läkarutbildningens studenter får i samband med intro-
duktionen till kursen i pediatrik en orientering om barnkon-
ventionen som omfattar sex lektionstimmar. Den innefattar 
information dels om barnkonventionen, dels om barns rättig-
heter vid vård på sjukhus enligt »nordisk standard för omsorg 
om barn och unga på sjukhus«. Denna standard, som är färgad 
av FNs barnkonvention, delas ut skriftligt liksom utdrag ur 
barnkonventionen. 

I logopedutbildningen tas konventionen upp under ter-
minerna 2 och 3, t.ex. i samband med utredning om läs- och 
skrivsvårigheter. 

Socionomutbildningen studerar FNs barnkonvention 
framförallt i tillämpningen av svensk socialrätt. 

17. UppdRagsUtbIldnIng

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

Antalet studenter, helårsstudenter och helårsprestationer i 
universitetets uppdragsutbildning framgår av tabell 1.11. I 
förhållande tilll tidigare år har antalet helårsstudenter minskat 
något. Intäkterna från uppdragsutbildning uppgick under 
2005 till 35 mkr (2004: 43 mkr; 2003: 52 mkr).

18. läkaRUtbIldnIngens 
dImensIoneRIng

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

Vårterminen 2005 antogs till läkarutbildningen 70 studenter 
(varav 10 överintag) och till höstterminen 2005 antogs 70 
studenter, (varav 10 överintag). Inför vår- och höstterminerna 
2006 planeras antagning av 60 studenter per termin.

landstingets medverkan i läkarutbildningen

Uppdrag:  En särskild ekonomisk redovisning skall göras av den s.k. 
ALF ersättningen, d.v.s. ersättningen för landstingets medverkan i 
grundutbildningen av läkare. Särskilt skall framgå hur stort belopp 
som omfördelats till grundutbildningen från de medel som avsatts 
för den kliniska forskningen samt vilka prioriteringar och fördel-
ningar som genomförts gemensamt mellan LiU och landstinget 
med utgångspunkt i de regionala avtalen. En beskrivning av den 
gemensamma organisationen skall ges.

Redovisning av medel för klinisk utbildning och forskning (s.k. 
ALF-medel) återfinns på sidan 46 i den finansiella delen. Av 
denna framgår att 48 mkr använts för grundutbildning och 
drygt 76 mkr för forskning. Av landstinget tillförda medel för 
forskning är drygt 155 mkr. Till 2006 har överförts 35 mkr av 
anslagsmedlen. Av dessa är 16 mkr medel som disponeras 
av forskare till och med första kvartalet 2006. Övriga medel 
utgörs till största delen av ännu ej utnyttjade strategi- och inves-
teringsmedel. Från 2004 finns därutöver ca 14 mkr kvar som 
ännu ej förbrukats. En av orsakerna är sannolikt att landstinget 
under de senaste åren genomgått mycket genomgripande or-
ganisatoriska förändringar liksom att de strategiska satsningar 
och ambitioner som manifesterats i det regionala ALF-avtalet 
ännu inte medfört några stora kostnadsökningar.

19. IntäkteR och kostnadeR föR 
gRUndUtbIldnIngen

1.12 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 60 (planerat)

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

Grundutbildningens intäkter fortsätter att öka. De samlade 
intäkterna uppgick under 2005 till 1 260 mkr (2004: 1 233 
mkr, 2003: 1 231 mkr). 

Den absolut största andelen (92 %) av grundutbildningens 
intäkter utgörs av anslag från regering och riksdag. Anslagen 
avser medel för finansiering av utbildningsuppdraget och 
medel för ersättning för klinisk utbildning (som överförs från 
universitetet till landstinget i Östergötland).

Intäkter i form av bidrag (26 mkr) kommer t ex från EU-
kommissionen och från Kammarkollegiet, som utbetalar 
medel i form av bidrag för de utbildningssatsningar som 
regeringen beslutar särskilt om, såsom exempelvis den s.k. 
aspirantutbildningen.

Intäkter i form av avgifter (69 mkr) erhålles för uppdrags-
utbildning (35 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 något av verksamhetsgrenarna grundut-
bildning respektive forskning och forskarutbildning utan som 
fördelas proportionellt på de två verksamhetsgrenarna.
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Grundutbildningens kostnader uppgick under 2005 till  
1 243 mkr (2004: 1 235 mkr, 2003: 1 263 mkr). 

Merparten av kostnaderna avser personal (63 %).  Lokal-
kostnaderna utgör 16 % medan övriga driftkostnader uppgår 
till 18 %. 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 
2005 visar ett positivt resultat om 17 mkr (2004: -2 mkr, 
2003: -32 mkr).

TAB 1.13 INTÄKTER OCH KOSTNADER FÖR GRUNDLÄGGANDE 
HÖGSKOLEUTBILDNING MED STÖDFUNKTIONER

Linköpings universitet totalt 2005
Grundutbildning
enl uppdrag i RB

Uppdrags-
utbildning

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 162 615  

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 33 724 35 223  

Intäkter av bidrag 26 302  

Finansiella intäkter 2 328  146  

Summa intäkter 1 224 969  35 369  

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 754 783  24 005 

Kostnader för lokaler 201 304  2 627  

Övriga driftskostnader 216 722  7 902  

Finansiella kostnader 1 500  11  

Avskrivningar och nedskrivningar 33 979 529  

Summa kostnader 1 208 288 35 074  

Verksamhetsutfall 16 681  297  

Transfereringar

Erhållna 6 110  355 

Lämnade 6 110 355

Årets kapitalförändring 16 681 297  
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2. Forskning 
och forskarutbildning

FORSKNING

Linköpings universitet bedriver forskning och forskarutbild-
ning inom tre vetenskapsområden: Humanistisk – samhälls-
vetenskapligt (Filosofiska fakultetsnämnden och Området  
för utbildningsvetenskap), Medicinskt (Hälsouniversitetet) 
och Tekniskt (Tekniska högskolan). Den naturvetenskapliga 
forskning som bedrivs vid Linköpings universitet sker i hu-
vudsak inom Tekniska högskolan men äger också rum vid 
Hälsouniversitetet och Filosofiska fakulteten.  

I samband med den senaste lärarutbildningsreformen 
fick begreppet utbildningsvetenskap en delvis ny innebörd. 
Inom varje lärosäte som bedriver lärarutbildning ska ett sär-
skilt organ ansvara för denna och till den hörande forskning, 
utbildningsvetenskaplig forskning. Vid LiU tolkades beslutet 
så att ett antal forskningsmiljöer inom humaniora–samhälls-
vetenskap definierades som utbildningsvetenskap. Den utbild-
ningsvetenskapliga forskningen vid LiU inryms således i det 
humanistisk–samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.

Linköpings universitet utvecklade tidigt mång- och tvär-
vetenskaplig forskning. Utifrån denna tradition har sedan 
också annan nyskapande forskning växt fram i gränslandet 
mellan traditionella discipliner och fakultetsområden, ofta 
med utgångspunkt i för näringsliv och samhälle högintres-
santa forskningsområden.

Finansieringen av forskningen skiljer sig från finansie-
ringen av grundutbildningen eftersom den vid sidan av an-
slagsfinansiering (från regering och riksdag) till stor del utgörs 
av externa medel från forskningsråd, forskningsstiftelser etc. 
Under 2005 uppgick t.ex. de externa forskningsbidragen till 
486 mkr medan fakultetsanslaget uppgick till 475 mkr.

Linköpings universitet har ett lågt fakultetsanslag i jäm-
förelse med landets övriga större universitet. Det var därför 
glädjande att regeringen föreslog en relativt stor förstärkning 
(34 mkr) av universitetets fakultetsanslag  i den forsknings-
politiska propositionen »Forskning för ett bättre liv« (prop: 
2004/05:80) som presenterades våren 2005. 

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. Ofta gäller detta större forskningsprojekt 
som universiteten inte har råd att säga nej till. Samtidigt har 
det blivit svårare att erhålla externa medel för forskarutbild-
ning eftersom de större forskningsfinansiärerna redan för ett 
par år sedan började göra andra prioriteringar än att i första 
hand stödja forskarskolor (och därmed forskarutbildningen).  

Detta, tillsammans med att karriärvägar måste skapas för att 
trygga den framtida rekryteringen till universitetens lärar- och 
forskartjänster genom att fler s.k. mellantjänster inrättas, gör 
att mindre resurser kan disponeras för forskarutbildningen.
vilket i sin tur har medfört att nyantagningen till forskarut-
bildningen måst minskas. 

1. Mång- och tvärvetenskap

Uppdrag: LiU skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att främja 
mång- och tvärvetenskaplig forskning. I detta sammanhang skall 
redovisas hur begreppen definieras.

HUmanistisk-samHällsvetenskapligt vetenskapsområde. 
Under hösten 2005 fastställde Filosofiska fakultetsnämnden 
en strategisk handlingsplan för perioden 2005–2008 som 
följer upp och kompletterar de långsiktiga principerna för 
utveckling av utbildning och forskning från 1999 och 2003. 
I planen anges att ämnesövergripande och mångvetenskap-
liga perspektiv ligger till grund för fakultetens forskning och 
grundutbildning.  Här betonas också vikten av att synliggöra 
starka forskningsmiljöer. Därför har nämnden avsatt medel 
för samarbetsprojekt mellan olika forskningsfält.  

Fakulteten har också uppmärksammat områden som 
bedöms behöva forskarutbildade personer. Som ett sätt att 
överbrygga disciplinära traditioner får professorer med disci-
plinär kompetens ansvar för mångdisciplinära forskarutbild-
ningar. Därför satsar fakulteten också på forskarskolan som 
pedagogisk princip. 

Forskningen inom Området för utbildningsvetenskap är 
organiserad utifrån samhälleliga problemområden och inte 
utifrån traditionella akademiska discipliner. Forskningen är 
därför alltigenom mång- och tvärvetenskaplig. Några exempel 
på forskningsmiljöer är Pedagogiskt arbete, Processinriktad 
skolforskning (PiUS) och forskarskolan Vuxnas lärande. 

Varken Filosofiska fakultetsnämnden (FFN) eller Nämnden 
för utbildningsvetenskap (NUV) har eftersträvat att närmare 
definiera mångvetenskap och tvärvetenskap som skilda be-
grepp, då de kan uppfattas som separata men till stora delar 
också sammanfallande och synonyma. 

FFN uttrycker sin ståndpunkt på följande sätt:  Begreppet 
tvärvetenskap inrymmer det samarbete över ämnes- och ibland 
även fakultetsgränser som är en förutsättning för den koncen-
tration på bestämda samhällsrelevanta forskningsproblem som 
fakulteten eftersträvar. I begreppet mångvetenskap finns en 
antydan om hur ett flera ämnen utifrån sina identiteter kan 
samverka i ett tvärvetenskapligt arbetssätt. 
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NUV uttrycker sin ståndpunkt så här: Begreppet tvärvetenskap 
inrymmer det samarbete över ämnes- och ibland även fakul-
tetsgränser som är en förutsättning för den koncentration på 
bestämda samhällsrelevanta problem och frågeställningar som 
nämnden eftersträvar. I begreppet mångvetenskap finns en 
antydan om hur forskningen kring problem bedrivs ur olika 
perspektiv hämtade ur skilda vetenskapliga traditioner. 

medicinskt vetenskapsområde. Med mångvetenskap menas 
forskning som kombinerar kunskap mellan olika vetenskapliga 
ämnen. Inom mångvetenskaplig forskning arbetar de olika 
forskarna parallellt med en gemensam fråga, alla utifrån sitt 
vetenskapsområde. Forskning som kombinerar teorier och 
metoder från flera olika vetenskapliga områden kallas tvärve-
tenskaplig eller interdisciplinär forskning. I tvärvetenskapliga 
projekt samarbetar forskarna intimt för att lösa ett problem. 

Linköpings universitet och Landstinget i Östergötland 
beslutade 2003 att stödja fem strategiområden som delar på 
30 mkr per år. Inom strategiområdena finns en strävan att på 
ett integrerat sätt arbeta med problemställningar som berör 
såväl de kliniska, basvetenskapliga, vårdvetenskapliga som de 
beteendevetenskapliga forskningsområdena.

Vid Institutionen för Hälsa och samhälle (IHS) och Insti-
tutionen för vård och välfärd (IVV) startade 2003 den tvär- 
fakultetliga forskarskolan Hälsa, vård och samhälle tillsam-
mans med Högskolan i Jönköping. 

tekniskt vetenskapsområde. Med mångvetenskap avses 
forskning som inkluderar vetenskap från ett antal olika 
ämnesområden. Forskarna arbetar parallellt för att lösa ge-
mensamma frågeställningar. I tvärvetenskaplig forskning 
arbetar forskarna gemensamt tvärs över de vetenskapliga 
ämnesområdena. Både inom mång- och tvärvetenskap kan 
samarbete ske inom fakulteten, över fakultetsgränser och 
med miljöer utanför fakulteten, t.ex. med industrin och med 
internationella parter.

Under året har samarbetet med Saab Technologies organise-
rats i ett gemensamt forskningscentrum, LinkLab, där forskare 
medverkar från Institutionen för datavetenskap, respektive 
Institutionen  för  konstruktions- och produktionsteknik och 
Institutionen för systemteknik samt utvecklare inom Saab 
Aerosystems.

Inom Centrum för bio- och kemisk sensorvetenskap och 
teknologi (S-SENCE) fortsätter verksamheten med flera projekt 
tillsammans med industrin och forskare från flera institutioner 
är engagerade. 

Tekniska högskolan deltar tillsammans med övriga fakul-
teter i flera centrumbildningar inom LiU. Se nedan. 

The Network of Excellence »Semantic Interoperability and 
Data Mining in Biomedicine« är ett forskarnätverk inom EUs 
sjätte ramprogram. Nätverket koordineras av Institutionen 
för medicinsk teknik och omfattar 110 forskare från elva 
europeiska länder.

Många institutioner samarbetar med universitet utanför 
Sverige i ett stort antal projekt. Ekonomiska institutionen 
samarbetar i olika projekt med Örebro universitet, Handels-
högskolan i Jönköping och KTH i Stockholm. Institutionen för 
fysik, kemi och biologi driver projekt tillsammans med Goethe-

University i Frankfurt, Dublin City University, National Device 
Laboratory i Taiwan och universitetet i Pittsburgh m.fl. 

Institutionen för teknik och naturvetenskap är till sin natur 
mång- och tvärvetenskaplig med professurer inom vetenskap-
liga områden snarare än inom ämnen. Institutionen för kon-
struktions- och produktionsteknik driver projekt tillsammans 
med Chalmers, KTH och Uppsala universitet.

Fakultetsövergripande verksamhet – några exempel
Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV) 
är exempel på centrumbildning där forskare från Hälsouni-
versitetet och Tekniska högskolan samverkar.

I forskarskolan Forum Scientium deltar doktorander från 
det tekniska, det medicinska och det humanistisk-samhällsve-
tenskapliga vetenskapsområdet i integrerade forskningsprojekt. 
Gemensamma seminarier och studiebesök görs, vilket ger 
doktoranderna breda kunskaper.

Även i forskarskolan Hälsa, vård och samhälle möts 
doktorander från olika discipliner och med olika fakultets-
tillhörighet.

2. Vetenskaplig publicering

Uppdrag: LiU skall redovisa publicerade refereegranskade vetenskap-
liga artiklar.  

En ny publikationsdatabas har utvecklats inom LiU och 
togs i bruk under 2004. Under 2005 fortsatte arbete med 
att förbättra inrapporteringen i databasen. Det faktum att 
vetenskapstraditionerna skiljer sig åt mellan de olika veten-
skapsområdena, gör att det är svårt att jämföra publiceringar 
mellan vetenskapsområden.

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 publikationer i tidskrifter med referee-
granskning uppgick under 2005 till 112. Inom humanistisk- 
samhällsvetenskapligt vetenskapsområde sker dock största 
delen av den vetenskapliga publiceringen i annan form, exem-
pelvis monografier. Uppgiften ger därför ingen samlad bild av 
publiceringsverksamhetens omfattning och inriktning.

medicinskt vetenskapsområde. Antal artiklar i refereegran-
skade vetenskapliga tidskrifter var 460 vilket är en minskning 
jämfört med 2004 (596). Mycket arbete har lagts ner för att 
förbättra kvaliteten i inrapporteringen av publikationer och 
detta kommer att fortsätta i och med Hälsouniversitetets 
strategiprojekt. 

 TAB 2.1 VETENSKAPLIG PUBLICERING PER VETENSKAPSOMRÅDE

2003 2004 2005 Summa

Hum - sam 94 120 112 326

Medicinskt 589 596 460 1 645

Tekniskt 158 359 451 968

Med vetenskaplig publicering avses refereegranskade vetenskapliga artiklar
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tekniskt vetenskapsområde. Antalet artiklar publicerade i refe-
reegranskade vetenskapliga tidskrifter var 451 år 2005, vilket är 
en stark ökning jämfört med 2004.  Antalet refereegranskade 
konferensbidrag var 340. Publiceringstraditionerna varierar 
mellan olika ämnesområden. Vissa ämnen publicerar mest i 
refereebedömda tidskrifter medan andra vanligen publicerar 
sig i form av refereebedömda konferensuppsatser.

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 bevis på att 
satsningen 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.

Det finns forskning som anknyter till lärarutbildningen 
inom samtliga fakulteter, men Nämnden för utbildnings-
vetenskap har det främsta ansvaret. Nämnden fördelar ex-
empelvis fakultetsanslag till miljöer som Forskarskolan i 
naturvetenskapernas och teknikens didaktik (FoNTD) samt  
processinriktad skolforskning (PiUS). Under 2005 beslutade 
nämnden att inrätta en ny forskarutbildning i nära anslutning 
till lärarutbildningen vid LiU Norrköping.

FORSKARUTBILDNING

Inledning
I föregående forskningspolitiska proposition »Forskning och 
förnyelse« (prop: 2000/01:3) beskrivs Linköpings universitet 
som en pionjär genom utvecklingen av forskarskolor 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 inte bara mellan olika ämnesområden 
utan också över fakultetsgränserna. Genom detta angrepps-
sätt har forskarskolorna ofta sin hemvist i stora och starka 
forskningsmiljöer som i sig också kan inkludera små äm-
nesområden. 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 2005 antogs 189 doktorander till 
forskarutbildning (2004: 191 doktorander) att jämföras med 
toppåret 2003 då 287 doktorander antogs. Denna nedgång har 
ännu inte märkts på antalet utfärdade doktorsexamina men 
kommer naturligtvis att påverka antalet om ett par år. Under 
2005 utfärdades 168 doktorsexamina. Därmed tangeras det 
högsta antalet doktorsexamina som hittills utfärdats under 
ett verksamhetsår (2003).

Antalet aktiva doktorander med en aktivitetsgrad om minst 
10 % ligger på samma nivå 2005 (1 419 doktorander) som 
under 2004 (1 418 doktorander) och 2003 (1 462 doktorander). 
Andelen kvinnor respektive män bland aktiva doktorander har 
bara ändrats marginellt. Se tabell 2.2.

Antalet professorer fortsätter att öka och uppgick under 
2005 till 290 (exklusive adjungerade). Sedan mitten av nit-
tiotalet har antalet professorer mer än fördubblats, bl.a. till 
följd av befordringsreformen. Detta betyder att antalet aktiva 
doktorander per professor sjunkit från 8 till 5.

HUmanistisk-samHällsvetenskapligt vetenskapsområde. 
Antalet aktiva doktorander inom humanistisk-samhällsve-
tenskapligt vetenskapsområde var 357 år 2005, vilket är en 
minskning från 382 året innan. Av de aktiva doktoranderna 
2005 var ca 60 % kvinnor och 40 % män. 

medicinskt vetenskapsområde. Totala antalet aktiva doktoran-
der var 428 varav 260 kvinnor (60 %) och 168 män (40 %). 
Andelen kvinnor har ökat successivt under 2000-talet. 

tekniskt vetenskapsområde. Totala antalet doktorander under 
2005 var 634 (2004: 631), varav 150 (24 %) var kvinnor  (2004: 
148 kvinnor eller 23 %).  Antalet doktorander ökar endast något, 
beroende på en svacka i externfinansieringen. 

Andelen kvinnor bland de aktiva doktoranderna har ökat 
på senare år  – för femton år sedan var denna andel ca 15 %. 
Under åren 2003–2005 låg andelen nyantagna kvinnor på 
26–27 %, vilket tyder på att totalandelen kvinnor av de aktiva 
doktoranderna kommer att öka även fortsättningsvis.

1. Pedagogisk utveckling

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

Under 2005 publicerades rapporten Livet som doktorand vid 
Linköpings universitet. Den är en redovisning av en enkät som 
bestod av 47 frågor och som alla antagna doktorander fick våren 
2004. 70 % av dem svarade på enkäten. Rapporten innehåller 
uppgifter om doktoranderna med avseende på kön, ålder, utbild-
ningsbakgrund, familjesituation och bostadsort. Vidare finns 
uppgifter om hur man uppfattar forskarutbildningen och den 
egna arbetsprestationen. Resultaten visar att doktoranderna är 

TAB 2.2: AKTIVA DOKTORANDER

Vetenskaps- 2003 2004 2005 
område Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot
Hum-sam 233 160 393 229 153 382 215 142 357 
Medicinskt 250 166 416 247 158 405 260 168 428 
Tekniskt 158 495 653 148 483 631 150 484 634 
Totalt LiU 641 821 1 462 624 794 1 418 625 794 1 419 
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nöjda med sin utbildning. På en femgradig skala där 5 stod för 
»mycket bra« hamnade medelbetyget på 3,65. Allra viktigast 
i utbildningen ansågs bra handledning vara.

En svag punkt i forskarutbildningarna tycks vara tillgången 
till nationella och framför allt internationella forskarnätverk. 
En majoritet av de svarande (70 %) är intresserade av att forska 
utomlands efter examen. Det finns därför anledning att stärka 
de internationella kontakterna även under utbildningstiden.

Handledarutbildning krav för docentkompetens
LiU genomför varje år pedagogisk utbildning för lärare, forskare 
och doktorander (finns närmare beskriven under avsnittet 
Personal).  Den grundläggande kursen är ett krav för de fors-
karstuderande som ska undervisa i grundutbildningen. För 
den som har eller kommer att få forskarhandledande uppgifter 
anordnas handledarutbildning av alla LiUs fakulteter gemen-
samt. (Utöver den gemensamma delen ges även en fakultets-
specifik utbildning.)  Samarbetet över fakultetsgränserna har 
visat sig mycket fruktbart i arbetet för att utveckla kvaliteten 
i forskarutbildningen. 

För den forskarutbildade är den fortsatta meriteringen till 
oavlönad docent ett viktigt steg. Den som ansöker om docent-
kompetens vid LiU måste kunna visa på erforderlig pedagogisk 
kompetens, vilket normalt innebär att de ska ha genomgått 
handledarutbildning. Den som har docentkompetens kan 
utses till huvudhandledare för doktorander. 

Bolognaarbetet 
Arbete pågick under året inom hela LiU med att utreda hur 
utbildningarna ska anpassas till den nya utbildnings- och exa-
mensstrukturen enligt Bolognakonceptet och hur kopplingen 
mellan grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå 
ska ske. En arbetsordning med tidplan har fastställts för 2006 
års arbete. Mer om fakulteternas arbete med Bolognaproces-
sen, se under Grundutbildning.

HUmanistisk-samHällsvetenskapligt vetenskapsområde. Un-
der året avrapporterades ett mentor-adeptprojekt som genom-
förts inom de tre forskarskolor som finns i hus Key, Campus 

Valla: Identitet och pluralism, Pedagogiskt arbete samt Språk 
och kultur i Europa. Projektet har finansierats gemensamt av 
Filosofiska fakultetsnämnden och Nämnden för utbildnings-
vetenskap. Syftet har varit att ge doktorander kontakt med och 
stöd av etablerade forskare utanför den egna forskningsmiljön. 
Mentorernas uppdrag var att hjälpa doktoranderna att orien-
tera sig brett i den akademiska världen. I projektet har också 
ingått seminarieverksamhet för såväl adepter som mentorer. 
Projektet omfattade drygt tio doktorander.

medicinskt vetenskapsområde. I den fakultetsspecifika hand-
ledarkursen vid Hälsouniversitetet ingår bl.a. information och 
diskussion om forskarutbildning och handledning. Dessutom 
besöker deltagarna varandras forskningsmiljöer.

tekniskt vetenskapsområde. Av en omgång nyantagna dok-
torander vid Tekniska högskolan genomgår flertalet (ca 80 %) 
pedagogisk utbildning. 

Högskoleverket utvärderade under året  forskarutbildningen 
vid Tekniska högskolan. Självvärderingen finns publicerad i en 
rapport »Utvärdering av teknikvetenskaplig forskarutbildning 
vid LiU/LiTH« oktober 2005. Självvärderingen har inneburit 
en värdefull översyn av forskarutbildningen och utgör en grund 
för fortsatt utveckling.

2. Examina och examensmål

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

Examensmål för forskarutbildningen under perioden 2005 
– 2008 anges i tabell 2.4. I denna tabell beskrivs också det 
poängsystem som bildar examensmålen liksom utfallet under 
2005, dvs det första året i innevarande fyraårsperiod.

Av tabellen framgår att universitetet under 2005 nått en 
fjärdedel av examensmålen för vetenskapsområdena huma-
nistisk-samhällsvetenskapligt och medicinskt och drygt en 
fjärdedel av examensmålet för tekniskt vetenskapsområde.

Eftersom antalet nyantagna doktorander minskat sedan 

TAB 2.3 ANTALET PROFESSORER (EXKL ADJUNGERADE), AKTIVA DOKTORANDER SAMT DOKTORS- OCH LICENTIATEXAMINA (individer)

1995/96 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Professorer 137 160 168 166 200 223 241 260 262 290
Aktiva doktorander 1 098 1 229 1 286 1 338 1 379 1 396 1 414 1 462 1 418 1 419
Doktorsexamina 114 92 104 138 116 141 165 168 130 168
Licentiatexamina 83 80 95 86 63 69 87 88 86 94

TABELL 2.4 EXAMINA OCH EXAMENSMÅL FÖR FORSKARUTBILDNINGEN

Vetenskaps-
områden

Poäng
Summa poäng

01–04
Mål 01–04

enl RB

2005
Mål 05–08

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

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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2003 inom humanistisk-samhällsvetenskapligt och tekniskt 
vetenskapsområde kan det bli svårt att nå målen inom dessa 
vetenskapsområden. De faktiskt utfärdade examina framgår 
av tabell 2.5.

HUmanistisk-samHällsvetenskapligt vetenskapsområde. 
Antalet doktorsexamina som utfärdades under 2005 var 38 
(24 av kvinnor och 14 av män). Antalet licentiatexamina som 
utfärdades var 12 (5 av kvinnor, 7 av män).  8 doktorsexamina 
har föregåtts av en licentiatexamen. 

Examenstakten för 2005 har ökat jämfört med 2004 och 
2003 (32,5 poäng respektive 33,5 poäng).

medicinskt vetenskapsområde. Antal doktorsexamina som 
utfärdades under 2005 var 49 (30 av kvinnor och 19 av män). 
Antalet licentiatexamina som utfärdades var 6 (5 av kvinnor, 1 av 
män).  3 doktorsexamina har föregåtts av en licentiatexamen. 

Examenstakten för 2005 har ökat något jämfört med 
2004 (47,5 poäng) men är inte i nivå med 2003 då 68,5 poäng 
producerades.

tekniskt vetenskapsområde. Antalet doktorsexamina som 
utfärdades under 2005 var 81 (13 av kvinnor och 68 av män). 
Antalet licentiatexamina som utfärdades var 76 (16 av kvinnor, 
60 av män).  54 doktorsexamina har föregåtts av en licentiat-
examen. Examenstakten för 2005 har ökat jämfört med 2004 
(73 poäng) och ligger på samma nivå som under 2003 då 92 
poäng producerades.

3. Studietid och genomströmning till 
forskarexamen

Uppdrag: Effektiviteten skall öka i forskarutbildningen. Forskarstude-
rande skall erbjudas utbildning av hög kvalitet som förbereder för 
karriär såväl inom som utanför högskolan.

Uppdrag: Den genomsnittliga studietiden för licentiat- respektive 
doktorsexamen 2004 skall redovisas och jämföras med 2002.

Studietid
Tabellerna 2.6 och 2.7 visar medianstudietiden netto (uttryckt 
i terminer) för dem som avlagt doktorsexamen respektive 
licentiatexamen under åren 2002 och 2004.

HUmanistisk-samHällsvetenskapligt vetenskapsområde. 
Medianstudietid för dem som avlagt doktorsexamen 2004 är 
för humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde 8,5 
terminer (kvinnor 8,4 – män 9,3 terminer). För båda könen 
innebär det en viss förlängning jämfört med 2002 (8,3 res-
pektive 8,6 terminer).

Medianstudietid för dem som avlagt licentiatexamen 2004 
är för humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde 
5,4 terminer (kvinnor 4,7 – män 5,7 terminer). För kvinnor 
innebär det en förkortning av studietiden och för män en 
förlängning i jämförelse med 2002 (kvinnor 6,2 – män 5,2 
terminer). Det bör observeras att relativt få doktorander avlagt 
licentiatexamen.

medicinskt vetenskapsområde. Medianstudietid för dem som 
avlagt doktorsexamen 2004 är för medicinskt vetenskapsom-
råde 5,6 terminer (kvinnor 7,2 – män 4,7 terminer). För båda 
könen innebär det en viss förlängning jämfört med 2002 (6,5 
respektive 3,7 terminer).

Medianstudietid för dem som avlagt licentiatexamen 2004 
är för medicinskt vetenskapsområde 3,0 terminer (kvinnor 3,0 
– män 1,5 terminer). För kvinnor innebär det en viss förlängning 
av studietiden och för män en förkortning i jämförelse med 
2002 (kvinnor 2,4  – män 4,3 terminer). Det bör observeras 
att ytterst få doktorander har avlagt licentiatexamen.

tekniskt vetenskapsområde. Medianstudietid för dem som 
avlagt doktorsexamen 2004 är för tekniskt vetenskapsområde 
9,0 terminer (kvinnor 9,5 – män 8,8 terminer). För kvinnor 
innebär detta en viss förlängning av studietiden och för män 
en viss förkortning i jämförelse med 2002 (8,4 terminer resp. 
9,5 terminer).

Medianstudietid för dem som avlagt licentiatexamen 2004 
är för tekniskt vetenskapsområde 5,3 terminer (kvinnor 5,7 
– män 5,2 terminer). För kvinnor innebär det en viss förläng-
ning av studietiden och för män en förkortning i jämförelse 
med 2002 (kvinnor 4,3  – män 5,6 terminer). Uppgifterna 
om medianstudietid till doktors- respektive licentiatexamen 
kompletteras i tabell 2.8 med uppgifter om genomströmning 
inom forskarutbildningen.

TAB 2.5: AVLAGDA FORSKAREXAMINA

2003 2004 2005 
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 3 5 8 18 13 31 2 8 10 16 13 29 5 7 12 24 14 38 
Medicinskt 5 0 5 39 27 66 4 2 6 26 20 46 5 1 6 30 19 49 
Tekniskt 19 56 75 14 57 71 16 54 70 15 40 55 16 60 76 13 68 81 
Totalt Linköpings universitet 27 61 88 71 97 168 22 64 86 57 73 130 26 68 94 67 101 168 

TAB 2.6: MEDIANSTUDIETID (TERMINER) FÖR DE SOM AVLAGT
LICENTIATEXAMEN 2002 RESP 2004

2002 2004 
Vetenskapsområde Kv Män  Totalt Kv Män  Totalt
Hum-sam 6,2 5,2 5,5 4,7 5,7 5,4 
Medicinskt 2,4 4,3 4,3 3,0 1,5 3,0 
Tekniskt 4,3 5,6 5,2 5,7 5,2 5,3 
Totalt LIU 4,4 5,5 5,2 4,7 5,4 5,2 

TAB 2.7: MEDIANSTUDIETID (TERMINER) FÖR DE SOM AVLAGT
DOKTORSEXAMEN 2002 RESP 2004

2002 2004 
Vetenskapsområde Kv Män  Totalt Kv Män  Totalt
Hum-sam 8,3 8,6 8,3 8,4 9,3 8,5 
Medicinskt 6,5 3,7 5,1 7,2 4,7 5,6 
Tekniskt 8,4 9,5 9,3 9,5 8,8 9,0 
Totalt LIU 7,9 8,5 8,2 8,4 8,3 8,3 
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Genomströmning
Utgångspunkten är de år då doktoranderna antogs. Under 
exempelvis 1995/96 antogs 204 doktorander. Av dessa (varje 
doktorand ingår endast i en kategori) har 128 avlagt doktors-
examen t.o.m. verksamhetsåret 2005. 11 har klarat av 80 % 
av studierna, 24 har avlagt licentiatexamen, 5 har klarat av  
50 % av studierna medan 27 har avbrutit sin forskarutbildning. 
9 personer är fortfarande doktorander utan att ha nått några 
examina eller gränser. Resultatet 1995/96  pekar på att andelen 
som avlägger doktorsexamen utgör ca 60 %, vilket är något 
högre än under tidigare år. Ca 10 % av de antagna avlägger li-
centiatexamen. Andelen avbrott minskar 1995/96 jämfört med 
tidigare år. Ett skäl till detta är sannolikt att doktoranderna varit 
kopplade till forskarskolor med mer strukturerade processer, 
organiserad kursverksamhet, kollegialt handledarskap och i 
vissa fall tryggare finansiering. 

4. Nybörjare i forskarutbildningen

Uppdrag: Antalet personer som påbörjat forskarutbildning under 2005 
skall redovisas fördelade på vetenskapsområden och kön samt hur 
många personer som antagits för licentiatexamen.

Av tabell 2.9 framgår nyantagningen av doktorander till dels 
doktorsexamen, dels licentiatexamen. Det framgår att antalet 
nyantagna doktorander minskat inom vetenskapsområdena 
humanistisk-samhällsvetenskapligt och tekniskt. Huvudor-
saken till detta är de försämrade möjligheterna att finansiera 
forskarutbildningen. År 2005 antogs 189 doktorander till 
forskarutbildning, (2004: 191 doktorander) att jämföras med 
toppåret 2003 då 287 doktorander antogs. 

HUmanistisk-samHällsvetenskapligt  vetenskapsområde. 
Under 2005 antogs 24 doktorander (18 kvinnor, 6 män) till 
forskarutbildning mot doktorsexamen.  Denna antagning 
ligger på samma nivå som under 2004 då 27 doktorander 
(12 kvinnor, 15 män) antogs men är mycket lägre än under 
2003 då 81 doktorander (47 kvinnor, 34 män) antogs. Andelen 
kvinnor ökar till 75 % under 2005. (Andelen kvinnor inom 
grundutbildningen är 63 %).

Under 2005 antogs 5 doktorander  (1 kvinna, 4 män) till fors-
karutbildning mot licentiatexamen (2004: 7 och 2003: 6).
Filosofiska fakultetsnämnden fattade 2003 beslut om res-
triktivitet vid antagning till licentiatexamen. Antagning bör 
främst ske på externa medel och ska följas upp av fakultets-
nämnden.

medicinskt vetenskapsområde. Under 2005 antogs 64 dok-
torander (41 kvinnor, 23 män) till forskarutbildning mot 
doktorsexamen.  Denna antagning ligger på samma nivå som 
under 2004 då 66 doktorander (30 kvinnor, 36 män) antogs 
men är högre än under 2003 då 55 doktorander (31 kvinnor, 
24 män) antogs. Andelen kvinnor ökar till 64 % under 2005. 
(Andelen kvinnor inom grundutbildningen är 78 %).

Under 2005 antogs 8 doktorander (4 kvinnor, 4 män) till fors-
karutbildning mot licentiatexamen (2004:5 och 2003: 10).

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 delegerat till 
institutionsstyrelserna.

tekniskt vetenskapsområde. Under 2005 antogs 45 doktoran-
der (9 kvinnor, 36 män) till forskarutbildning mot doktorsexa-
men. Detta ligger under 2004 års nivå, då 57 doktorander (15 
kvinnor, 42 män) antogs men är mycket lägre än under 2003 
då 86 doktorander (20 kvinnor, 66 män) antogs. Andelen 
kvinnor minskar något till 20 % under 2005. (Andelen kvin-
nor inom grundutbildningen är 27 %).

Under 2005 antogs 43 doktorander (15 kvinnor, 28 män) till 
forskarutbildning mot licentiatexamen (2004: 29 och 2003: 
49). Således är antagningen till licentiatexamen inom det tek-
niska vetenskapsområdet omfattande. Det kan konstateras att 
andelen kvinnor bland nyantagna doktorander är större bland 
dem som antas till licentiatexamen än bland dem som antas 
till doktorsexamen. Orsakerna till detta behöver studeras yt-
terligare. Antalet antagna till licentiatexamen ökade 2005 som 
andel av det totala antalet antagna doktorander, huvudsakligen 

TAB 2.8 GENOMSTRÖMNING I FORSKARUTBILDNINGEN

Antagningsår 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00
Vetenskapsområde H M T LiU H M T LiU H M T LiU H M T LiU H M T LiU
Antagna 35 56 113 204 60 69 139 268 57 73 123 253 30 68 124 222 62 62 119 243
Doktorsexamen t.o.m. 2005 28 38 62 128 39 40 78 157 29 52 56 137 17 40 62 119 21 26 54 101
Avklarat 80% t.o.m. 2005 2 5 4 11 3 7 10 20 7 4 12 23 4 6 14 24 18 9 21 48
Licentiatexamen t.o.m. 2005 3 21 24 3 1 22 26 5 21 26 3 20 23 6 6 21 33
Avklarat 50% t.o.m. 2005 1 1 3 5 4 9 7 20 11 4 6 21 1 8 3 12 7 9 9 25
Avbrott 4 5 18 27 8 10 18 36 3 8 22 33 3 6 19 28 3 8 10 21
Övriga 4 5 9 3 2 4 9 2 5 6 13 2 8 6 16 7 4 4 15

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

TAB 2.9: NYANTAGNA FORSKARSTUDERANDE

2003 2004 2005 
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 5 1 6 47 34 81 0 7 7 12 15 27 1 4 5 18 6 24 
Medicinskt 10 0 10 31 24 55 4 1 5 30 36 66 4 4 8 41 23 64 
Tekniskt 16 33 49 20 66 86 7 22 29 15 42 57 15 28 43 9 36 45 
Totalt Linköpings universitet 31 34 65 98 124 222 11 30 41 57 93 150 20 36 56 68 65 133 
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som en följd av oklarheter i den externa forskningsfinansie-
ringen. 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. 

5. Jämställdhet i forskarutbildningen

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

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

HUmanistisk-samHällsvetenskapligt vetenskapsområde. För-
delningen män–kvinnor bland doktoranderna vid Filosofiska 
fakulteten och Utbildningsvetenskap är relativt jämn (se tabell 
2.2) och därför har särskilda åtgärder hittills inte bedömts 
vara nödvändiga. 

medicinskt vetenskapsområde. Av Hälsouniversitetets 428 
aktiva forskarstuderande är 60 % kvinnor och 40 % män. 
Andelen kvinnor har konstant ökat de senaste åren. 2001 var 
det 54% kvinnor och 46 % män. 

Under 2005  antogs 7 docenter. Av dessa var en kvinna och 
sex män. De två åren innan var könsfördelningen jämnare 
(2004: 3 kvinnor, 4 män, 2003: 6 kvinnor, 6 män) så det är 
svårt att se om det är en tillfällig förändring eller ej. 

Inom institutionerna arbetar man på olika sätt för att 
främja en jämn könsfördelning. I regel görs detta genom 
jämställdhetsgrupper och jämställdhetsplaner. För fakulteten 
som helhet är könsfördelningen 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 doktorandutbild-
ning 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 är ande-
len kvinnliga nyantagna forskarstuderande ca 27 %. Siffran är 
för låg, men är ungefär densamma som andelen kvinnor som 
examineras från civilingenjörsutbildningen, den grupp varifrån 
de flesta forskarstuderande rekryteras. Förebilder är viktiga, 
därför verkar fakulteten för att uppmuntra fler kvinnor att an-
söka om docentur och söka professorstjänster/meritera sig för 
professorstjänst. Antalet kvinnliga professorer är lågt, men ökar. 
Andelen utnämnda kvinnliga docenter var 15 % under 2000–
2005 av totalt 16 nya docenter i genomsnitt per år.  Av HSVs 
utvärdering av teknikvetenskaplig forskarutbildning framgår 
att andelen kvinnliga lektorer i gruppen upp till 44 år var ca  

28 % vid LiTH 2004. Andelen visar på att fler handledare och 
förebilder kommer att vara kvinnor i framtiden, något som 
kan leda till positiva förändringar.

I den lokala doktorandenkäten, som genomfördes 2004, 
kan man se att gruppen kvinnliga doktorander i många 
hänseenden (bland annat handledning och infrastruktur) är 
något mindre nöjd än den manliga doktorandgruppen, ett 
mönster som också konstateras i den nationella doktorand- 
enkäten »Doktorandspegeln« som Högskoleverket genomförde 
2003. Under 2005 har de kvinnliga doktoranderna vid Tekniska 
högskolan bildat ett nätverk som ska arbeta för att förbättra de 
kvinnliga doktorandernas situation.

Flera institutioner, t.ex. Institutionen för datavetenskap och 
Institutionen för medicinsk teknik, arbetar med stipendier och 
har arbetsgrupper vars syfte är att öka antalet kvinnor som 
antas till forskarutbildningen. Institutionen för datavetenskap 
har också en kontaktperson i jämställdhetsfrågor på varje av-
delning. Institutionen för fysik, kemi och biologi arbetar med 
rekrytering av personal för att främja kvinnor, seminarieserier 
och karriärplanering och verkar för att båda könen ska vara 
representerade i samband med besök vid institutionen.

6. Nationella forskarskolor

Uppdrag: LiU skall redovisa hur många doktorander (uppdelat på kön) 
som antagits till forskarskolorna i grundläggande datavetenskap 
respektive naturvetenskaperna och teknikens didaktik. Vidare 
skall samarbetet mellan värduniversitetet och partnerhögskolorna 
belysas.

Grundläggande datavetenskap (CUGS)
Tekniska högskolan koordinerar genom Institutionen för 
datavetenskap den nationella forskarskolan i Grundläggande 
datavetenskap (CUGS) 

I CUGS deltar förutom LiU (29), högskolan i Skövde (4), 
Mälardalens högskola (3), Växjö universitet (2), Lunds tekniska 
högskola (3), Blekinge tekniska högskola (1) och Örebro universi-
tet (2). Siffrorna inom parentes anger antalet forskarstuderande 
på respektive högskola. 

Under 2005 har två forskarstuderande tillhöriga tekniskt 
vetenskapsområde antagits i Linköping, en kvinna och en 
man. Det totala antalet forskarstuderande är nu 44, varav 
9 kvinnor. Under 2005 har 5 personer examinerats för tek-
nologie doktor. Ingen av dessa var kvinna. Doktoranderna 
antas och examineras på sina respektive högskolor och hand-
ledarna finns oftast på samma ställe som sina doktorander. 
Doktorandutbildningens grundläggande kärnkurser ges på 
en kursgård och de avancerade kurserna ges vid respektive 
examinators lärosäte.

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

Naturvetenskapernas och teknikens didaktik (FoNTD)
Institutionen för tematisk utbildning och forskning  (fr.o.m. 1 
januari 2006: Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier) 
inom LiU svarar för koordineringen av den nationella forskar-
skolan FoNTD. Forskarskolan omfattar förutom LiU (värd-



2828

2. FORSKNING Och FORSKaRutbIldNING

universitet), högskolorna i Malmö, Kristianstad, Kalmar och 
Mälardalen, Lärarhögskolan i Stockholm, Karlstads universitet 
och Umeå universitet. Samarbete sker även med de associe-
rade högskolorna Mittuniversitetet, högskolorna i Halmstad 
och Gävle samt genom särskilt avtal med Ingenjörshögskolan 
vid Högskolan i Jönköping. Antagning och examination sker 
vid värduniversitetet (LiU) eller partnerlärosäte med exami-
nationsrätt inom forskarutbildningen. Värduniversitetet och 
partnerlärosätena medverkar i undervisning och handledning. 
För att reglera verksamheten mellan lärosätena finns en skrift-
lig överenskommelse.

De doktorander som är direkt antagna till Linköpings 
universitet är till antalet 18 varav 10 är kvinnor. Antagning har 
skett under år 2002, 2003 samt 2005. Under 2005 fördes två 
doktorander över till Mälardalens högskola och en doktorand 
avslutade sin anställning av personliga skäl. 

Det finns en styrelse för forskarskolan som är sammansatt 
av representanter för samtliga deltagande lärosäten samt två 
doktorandrepresentanter. Forskarskolan leds och administreras 
av en föreståndare som också är föredragande i styrelsen. 

Ett vetenskapligt råd med nationellt och internationellt 
erkända forskare på ämnesfältet genomför årligen en kvali-
tetsgranskning av utbildningen. Rådet är tillsatt enligt beslut 
av forskarskolans styrelse på en mandatperiod på tre år (2003-
01-01–2005-12-31).

Forskarskolan omfattade vid utgången av 2005 totalt 43 
doktorander.

7. Studiefinansiering i forskarutbildningen

Uppdrag: Den totala omfattningen av de medel som används för stu-
diefinansieringen av forskarutbildningen skall redovisas, uppdelat 
i anslagsmedel och externa medel samt hur medlen fördelas på 
olika finansieringsformer.

I tabell 2.10 redovisas studiefinansieringen i forskarutbild-
ningen. Av tabellen framgår tydligt att den helt dominerande 
formen för studiefinansiering är anställning som doktorand. 
Av 688 (heltidsekvivalenter) forskarstuderande (44 % kvinnor, 
56 % män) har 601 eller 87 % anställning som doktorand  
(42 % kvinnor, 58 % män). Tabellen visar även uppdelningen 
på vetenskapsområden.

Av tabellen framgår också att studiefinansieringen i forskar-
utbildningen till största delen (62 %) finansieras med externa 
medel medan 38 % finansieras ur anslag. De externa medlen 
dominerar inom medicinskt och tekniskt vetenskapsområde 

medan anslagen utgör den största andelen inom humanistisk- 
samhällsvetenskapligt vetenskapsområde.

Antalet forskarstuderande med direkt finansiering från 
företag och organisationer uppgår till 212 heltidsekvivalenter. 
Eftersom denna finansiering sker externt utan att motsvarande 
resurser överförs till universitetet ingår dessa forskarstuderande 
inte i beräkningarna ovan.

INTÄKTER OCH KOSTNADER FÖR 
FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING

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

Universitetet erhåller intäkter till forskning och forskarut-
bildning på i huvudsak tre sätt: anslag (erhålles 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 ökar något 
i förhållande till 2004. De samlade intäkterna uppgick under 
2005 till 1 253 mkr (2004: 1 248 mkr, 2003 1 187 mkr). 

Av intäkterna kommer 45 %  från anslag och 55 % från 
bidrag och avgifter.

Intäkter från anslag har mellan 2004 och 2005 ökat från 
544 mkr till 570 mkr. Denna ökning beror förutom på pris- 
och löneomräkning på en ökning av anslaget till ersättning 
för klinisk utbildning och forskning. 

De externa intäkterna från bidrag och avgifter har minskat 
något (10 mkr) mellan 2004 och 2005. 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). Från EU-kommissionen erhål-
ler universitetet 36 mkr för deltagande i 38 projekt i det sjätte 
ramprogrammet (varav universitetet koordinerar fem) och 
79 projekt inom ramen för det femte (som nu fasas ut). Mer 
än hälften av projekten i sjätte ramprogrammet ligger inom 
programmet för Informationssamhällets teknik.

TAB 2.10 ANTAL FORSKARSTUDERANDE (HELTIDSEKVIVALENTER) SAMT FINANSIERING AV FORSKARUTBILDNINGEN PER VETENSKAPSOMRÅDE (tkr)

Hum- sam Medicinskt Tekniskt Totalt LIU
Finansieringsform Kv Män Tot Kostn Kv Män Tot Kostn Kv Män Tot Kostn Kv Män Tot Kostn

Anst som doktorand 100,9 67,6 168,5 59 255 76,9 20,9 97,8 34 227 75,4 258,8 334,2 131 296 253,2 347,3 600,5 224 778
Utbildningsbidrag 4,6 2,5 7,1 978 28,6 12,2 40,8 11 110 6,5 11,0 17,5 3 901 39,7 25,7 65,4 15 989 
Annan anst vid LIU 2,9 5,6 8,5 1 882 2,1 0,8 2,9 1 320 3,4 3,4 2 122 5,0 9,8 14,8 5 324 
Stipendier   3,1 1,3 4,4 675 3,1 1,3 4,4 675 
Övrig finansiering 1,0 2,0 3,0 1 224  1,0 2,0 3,0 1 224 
Summa 109,4 77,7 187,1 63 339 107,6 33,9 141,5 46 667 85,0 274,5 359,5 137 994 302,0 386,1 688,1 247 990 
 - varav anslag 38 189 15 813 39 227 93 229 
 - varav externa medel 25 149 30 844 98 767 154 760 

Ej LiU-finansierade ¹ 11,0 9,9 20,9  - 49,7 31,5 81,2  - 30,1 79,8 109,9  - 90,8 121,2 212,0  -
¹ Doktorander med finansiering från företag eller organisationer där inte medlen överförs till LIU
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Av de externa intäkterna under 2005 utgör intäkter från upp-
dragsforskning 93 mkr, vilket är något mer än under 2004 
(91 mkr) och 2003 (89 mkr). Kostnaderna för forskning och 
forskarutbildning uppgick under 2005 till 1 232 mkr (2004: 
1 247 mkr, 2003: 1 203 mkr). 
Merparten av kostnaderna avser personal (63 %). Lokalkostna-
derna utgör 12 % medan övriga driftkostnader uppgår till 20 %. 
I det sistnämnda kostnadsslaget inkluderas den ersättning för 
klinisk utbildning som av universitetet utbetalas till landstinget 
i Östergötland. Kostnader för avskrivningar och nedskrivningar 
samt finansiella kostnader omfattar resterande 5 %.

Sammantaget betyder detta att forskning och forskarutbild-
ning för 2005 visar ett positivt resultat (kapitalförändring) om 
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 2.11 FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING MED STÖDFUNKTIONER

Linköpings universitet totalt 2005 Ordinarie Uppdrags-
forskning forskning

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 569 938 
Intäkter av avgifter och andra ers. 104 418 92 656 
Intäkter av bidrag 480 124 
Finansiella intäkter 5 843 312 

Summa intäkter 1 160 323 92 968 
Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 717 682 63 496 
Kostnader för lokaler 133 802 8 509 
Övriga driftskostnader 227 535 18 504 
Finansiella kostnader 1 950 48 
Avskrivningar och nedskrivningar 58 887 1 921 

Summa kostnader 1 139 856 92 478 
Verksamhetsutfall 20 468 491 
Resultat från andelar i dotterföretag 
och intresseföretag 2 256 
Transfereringar

Erhållna 58 820 2 971 
Lämnade 58 820 2 971 

Årets kapitalförändring 22 724 491 

TAB 2.12 INTÄKTER FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING (tkr)

2003 2004 2005
Anslagsfinansiering

Fakultetsanslag 438 275 458 440 458 608
Övriga anslag 71 382 86 019 111 330

Summa anslag 509 657 544 459 569 938

Bidragsfinansiering
Offentliga finansiärer

Forskningsråd 140 060 146 930 142 548
Vinnova 51 885 57 721 62 708
Statliga myndigheter 86 874 88 094 86 320

Kommuner och landsting 3 552 3 688 2 883
Övriga svenska finansiärer

Forskningsstiftelser 61 325 58 203 49 313
Svenska org./föreningar/ 66 649 73 977 72 059
Svenska företag 9 439 18 735 22 570

Utländska finansiärer
EU-kommissionen 31 326 32 966 35 964
Utländska företag och org 3 210 6 642 5 759

Övriga intäkter 30 696 8 579 5 843
Summa bidrag 485 016 495 535 485 967

Avgiftsfinansiering
Statliga finansiärer 40 062 42 993 46 993
Kommuner och landsting 63 946 51 759 78 227
Övriga svenska finansiärer 67 366 44 828 56 829
Utländska finansiärer 4 869 6 280 7 920
Övrigt 1 271 48 561 7 417

Summa avgiftsfinansiering 177 514 194 421 197 386

Utbildningsbidrag1) 14 978 13 250
Totalt 1 187 164 1 247 665 1 253 291

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

(tkr)
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Genom en fortsatt utvecklinG av formerna för samverkan 
mellan högskola, näringsliv och samhälle har universitetet 
ytterligare stärkt kvalitet och samhällsrelevans under 2005. Ett 
bevis för detta är att nyutexaminerade studenter från LiU ligger 
i topp, bland de större svenska universiteten, med avseende 
på etablering på arbetsmarknaden (HSV -Rapport 2005:9R). 
Detta i sin tur visar att deras kompetens är eftertraktad i 
näringsliv och samhälle.  Ett annat bevis på internationell 
toppkvalitet i kombination med samhällsrelevans är att LiU i 
stor konkurrens tilldelades tre forskningscentra (med anslag  
på  totalt 127 mkr) när Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) 
beslutade sin rekordsatsning 2005. 

En gemensam syn på hur kunskap och kompetens driver 
utveckling och tillväxt i företag och organisationer är en för-
utsättning för samhandling och samarbeten. Under året har 
en rad satsningar kommit till stånd, som bygger på tidigare 
erfarenheter, nätverk och kunskapsbehov (se nedan). Samver-
kansuppgiften som ett led i det strategiska arbetet kommer 
ytterligare att utvärderas under 2006.

LiU är ett entreprenöriellt universitet, där utveckling, dialog 
och handlande är centrala aktiviteter. Vi väljer att ta tillvara 
möjligheter som ligger i linje med våra strategier och arbets-
sätt. Under 2005 har 4:e storstadsregionen (Linköping och 
Norrköping) definierats av NUTEK som en egen arbetsmark-
nadsregion, vilket positivt påverkar attraktionskraften regionalt 
både för arbetstagare och arbetsgivare. En ökad tonvikt på 
kommersialisering och nyttiggörande av forskningsresultat är 
tydlig i regeringens proposition (2004/05:80) »Forskning för 
ett bättre liv«. LiU har här redan en styrka genom sin aktiva 
roll i utvecklingen av det regionala innovationssystemet.

samverkan för utveckling och tillväxt
Under våren 2005 beslutade VINNOVA att finansiera VINN- 
Excellence-centret Helix (en satsning på totalt 210 mkr under 
10 år), som kommer att vara inriktat på rörlighetens betydelse 
för hälsa, lärande och innovationer. Helix innebär att företag 
inom den privata och offentliga sektorn, näringslivsorganisa-
tioner och fackliga organisationer genomför och finansierar 
satsningen tillsammans med VINNOVA. Det här är det första 
centret i sitt slag i Sverige för forskning inom arbetslivsom-
rådet. Tidigare liknande satsningar har enbart gjorts inom 
teknikområdet. Helix är bl.a. ett resultat av gott ledarskap, 
högkvalitativ samhällsrelevant forskning på området och 
aktivering av etablerade nätverk.

Ett annat sätt att tillföra ny kunskap i företag och orga-
nisationer är att erbjuda s.k. uppdragsutbildningar. Under 

2005 har LiU genomfört helt nya sådana utbildningar inom 
områden som ledarskap, socialrätt, integration och vuxenpe-
dagogik. Utbudet av reguljära utbildningar utvecklas beroende 
på behov och efterfrågan. Exempel på nya kurser/program 
2005 är »Slöjd, hantverk och formgivning« samt »Applied 
Ethics» 40 p och »Advanced Computer Graphics« 80 p (båda 
magisterprogram på engelska). Dessutom har LiU utvecklat 
ett nytt, unikt 40-poängs kurspaket i Forensisk vetenskap 
tillsammans med Statens Kriminaltekniska Laboratorium 
och Rättsmedicinalverkets avdelningar i Linköping, med 
antagning hösten 2006.

LiU bygger också nya strukturer med externa parter för 
att underlätta utbildning och forskning inom vissa områden, 
några exempel:

Brains & Bricks är namnet på ett nystartat centrum i 
Katrineholm för utveckling av högteknologiskt byggande, 
med målet bättre och billigare hus. Byggkoncernen PEAB, 
Katrineholms kommun och LiU är gemensamma intres-
senter.
i-Trust är en ny centrumbildning som ska stärka LiUs och 
Linköpings position som en ledande aktör inom området 
IT-säkerhet. Intressenter är LiU, kommunen och en rad 
IT-företag.
LinkLab är ett gemensamt centrum mellan LiU och Saab 
för utveckling av obemannade farkoster. Centret etablerades 
2004 men verksamheten tog fart under 2005. 
Hälsans nya verktyg är en tillväxtsatsning där nya individ-
anpassade lösningar för hälsa ska generera nya företag och 
nya jobb i regionen. Bakom denna VINNVÄXT-satsning 
står VINNOVA, universitetet och en rad regionala intres-
senter.

entreprenörskap, innovationer och nya företag
Gränsöverskridande forskning och utbildning jämte entre-
prenörskap är två av LiUs främsta kännetecken. Ett ständigt 
utvecklingsarbete inom dessa områden ligger till grund för 
nya samarbetsformer, forskningsområden, utbildning, inno-
vationer och nya kunskapsintensiva företag. 

Under 2005 beviljades fakultetsövergripande inspirations-
projekt och ett utbildningsprojekt medel av NUTEK inom 
»Det nationella Entreprenörskapsprogrammet«. Satsningarna 
innebär att studenter på kursen Turistiskt arbete, sjuksköter-
skeprogrammet, civilingenjörsutbildningen i elektronikdesign 
samt lärarprogrammet ska ha inslag av entreprenörskap i sin 
utbildning. Dessutom ska de erbjudas aktiviteter som ska 

•

•

•

•
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inspirera till att se entreprenörskap och egenföretagande som 
en karriärmöjlighet. Projekten kommer dessutom att generera 
arbetsmodeller och kursmaterial. 

Inom det s.k. SMART-projektet som startade 2004 arbetar 
LiU och Universitetsholding tillsammans med landstinget 
i Östergötland, Linköpings kommun och regionförbundet 
Östsam för att underlätta kommersialisering av idéer från 
forskningen på Life Science-området. Idag omfattar portföljen 
64 projekt, som väl infriar förväntningarna på kvalitet och 
potential. Universitetsholding medverkar också i satsningar 
inom EU-program med syfte att underlätta och effektivisera 
bildandet av nya företag  samt att nå nya målgrupper (exem-
pelvis ENTREE och TOWER ).

Utbildning möter arbetsliv
För LiU och för våra studenter är det viktigt inte bara med god 
utbildningskvalitet utan också goda karriärmöjligheter efter 
avslutade studier. Genom att de får kontakt med arbetsmarknad 
och arbetsgivare under utbildningstiden, exempelvis regionalt, 
kan fler studenter stanna kvar i regionen efter avslutade studier 
(andelen idag är 43 %). Under 2005 utvidgades 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 2005 genomfördes 
200 projekt och ca 140 studenter fick arbetslivserfarenhet 
och kontakter via SKILL AB. En annan uppskattad satsning 
är de program där alumner (f.d. LiU-studenter) är mentorer 
för studenter. 

regional samverkan
LiU medverkar i partnerskapet för den Regionala Utvecklings-
planen samt i arbetet med det Regionala tillväxtprogrammet. 
Arbetet har förutom en rad regionala satsningar också bidragit 
till en större samsyn kring mekanismerna bakom tillväxt, 
innovation och generering och spridning av kunskap.

LiU har väl etablerade kontakter med regionens FoU- 
intensiva industri, landstinget och med Linköpings och 
Norrköpings kommuner. Men för att utveckla samverkan till 
att nå fler intressenter, offentliga och privata, är det angeläget 
med personlig närvaro. Universitetet har därför byggt upp 
ett antal kontaktsekretariat, finansierade gemensamt av LiU 
och lokala intressen. De har en dubbelriktad uppgift och ska 
underlätta kontakten både inåt i universitetet och utåt mot 
lokalsamhället. Kontaktsekreterare finns sedan tidigare i 
Linköping, Norrköping, Nyköping och Katrineholm och i 
september 2005 etablerades ett kontaktsekretariat för västra 
Östergötland i Motala. Under de tre första månaderna har man 
där kunnat förmedla 34 examensarbeten, vilket är en av det 
viktigaste länkarna mellan universitet och näringsliv.

skolsamverkan
Under året har LiU fortsatt att fördjupa sin dialog med regio-
nens skolor och en mötesplats i form av en årlig träffpunkt 
för rektorer, skolledare och universitetsledning har etablerats. 
Lärarutbildningen har naturligt en central roll och dess sats-
ning på arbetsplatsförlagda moment innebär att ett mycket 

stort antal lärare i skolan är engagerade som handledare för 
studenterna och bidrar till att skapa ett dubbelriktat flöde av 
kunskap och erfarenheter. Även de andra fakulteterna är en-
gagerade i samverkan med skolan och vid Tekniska högskolan 
finns en särskild nämnd för skolsamverkan för att samordna 
aktiviteterna. Exempelvis utvecklades under året kursen Matte 
H för särskilt matteintresserade elever. Kursen som gavs i 
Norrköping blev en av de mest populära valbara kurserna. 

En dialog har förts med utbildningsansvariga i Linköpings 
och Norrköpings kommuner om hur man kan stimulera 
intresset för högre utbildning och bredda rekryteringen till 
högre utbildning. Detta har resulterat i gemensamma infor-
mationsaktiviteter och projekt med studenter som mentorer 
för gymnasister från hem utan studievana.

En viktig kontaktyta mot skolan och en viktig resurs i arbetet 
med att öka intresset för teknik och naturvetenskap är de mer 
publika institutionerna Fenomenmagasinet i Linköping (som 
drivs i samverkan med kommun och landsting) och NVIS 
(Norrköpings Visualiserings- och Interaktionsstudio). Under 
2005 hade Fenomenmagasinet 12 000 skolelever i organiserade 
pedagogiska besök, därtill 20 600 besök av intresserad allmän-
het, motsvarande siffror för NVIS är 3 900 och 4 100.

Information
En viktig del av samverkansuppgiften är information till 
allmänheten. Det handlar såväl om populärvetenskap och att 
föra ut forskningens rön till breda grupper som att öka kän-
nedomen om universitetets verksamhet och förutsättningarna 
för högre utbildning och forskning. 

Strimmaföreläsningarna och Forum vid Strömmen är 
etablerade populärvetenskapliga föreläsningsserier. I sam-
verkan med olika intresseföreningar anordnas också varje år 
populärvetenskapliga aktiviteter knutna till den medicinska 
forskningen. Under 2005 genomfördes för andra året i rad 
en universitetetsvecka i Norrköping med en mängd populär-
vetenskapliga aktiviteter. Andra exempel på arrangemang är 
aktiviteterna i anslutning till FNs 60 årsdag och en mycket 
välbesökt föreläsningskväll i samband med Einsteinjubileet.

För att nå ut till en bred allmänhet med information om 
verksamheten är synlighet i medier och på webb avgörande. 
Under 2005 behandlades universitetets verksamhet i över  
2 300 artiklar och notiser i över 300 tidningar och andra 
medier. Närmare 85 % av exponeringen gäller forskningen 
och forskningens resultat. Webben spelar en central roll i 
information till omvärlden, både nationellt och internationellt. 
LiU har alltid haft en omfattande  trafik på sin webbplats. I 
statskontorets utredning om den offentliga sektorns webb-
platser 2003 lyftes LiUs webb fram som den mest trafikerade 
universitetswebben. Under året hade den centrala LiU webben 
ca 200 000 besökare varje månad, den totala webbtrafiken 
på liu-domänen är mer än  det dubbla. En omfattande studie 
för att kartlägga tillgängligheten för personer med olika 
funktionshinder genomfördes under 2005 och i slutet av året 
inleddes arbetet med en redesign och teknisk konvertering 
av webben.
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UNIVERSITETETS KOMPETENS 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 men var inte lika stor som 2004. 
Flera institutioner och enheter har under 2005 arbetat med att 
få sin ekonomi i balans och som en konsekvens av detta har 
många anställda med tidsbegränsade förordnanden varslats 
från sina anställningar. Universitetet har även för andra året 
i rad sagt upp personal på grund av arbetsbrist. 

I december 2005 hade LiU 3 503 anställda (en minsk-
ning med 58 personer jämfört med 2004), vilket omräknat 
motsvarar 3 280 helårsanställningar (en minskning med 63 
helårsanställningar i förhållande till 2004). Av de 3 503 perso-
nerna hade 2 100 tillsvidareanställning (1 119 kvinnor och 981 
män) och 1 403 personer hade tidsbegränsad anställning (637 
kvinnor och 766 män). Kompetenskategorin kärnkompetens 
(lärare, gästlärare, anställda som doktorand och assistenter 
i kombination med utbildningsbidrag) har minskat med 53 
heltidsekvivalenter. Kategorin stödkompetens (administrativ 
personal, teknisk personal och bibliotekspersonal) har minskat 
med 10 heltidsekvivalenter.

Förutom löner till tillsvidareanställda och tidsbegränsat 
anställda betalade LiU under året ut 28,6 mkr som arvoden 

till tillfälligt anställda och som timarvoden. Det motsvarar 
46 helårsanställningar som universitetslektor. (För 2004 var 
motsvarande belopp 30,1 mkr.)

Fördelning på kompetenskategori och 
verksamhetsområde
Universitetets personal utgörs till 62 % av kärnkompetens och 
till 38 % av stödkompetens. Ledningskompetens (personal 
med formellt personalansvar med uppgift att planera och leda 
universitetets verksamhet på olika nivåer, oberoende av om 
ledningsuppgifterna avser kärn- eller stödkompetens) utgör 
4 %. Se tabell 4.1.

Fördelning på kön och ålder
Av totala antalet helårsanställningar är hälften kvinnor och 
hälften män (samma fördelning som 2004). I kategorin 
kärnkompetens är 40 % kvinnor och 60 % män. Bland 
professorerna (45 kvinnor och 245 män) är andelen kvinnor 
16 %, 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 
44 % kvinnor och 56 % män.

Drygt hälften av LiUs anställda är 44 år och yngre (se tabell 
4.2). Gruppen 55 år eller äldre utgör 25 %. Kategorin 34 år och 
yngre utgörs huvudsakligen av doktorander, inkl. assistenter 

TAB 4.1 TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA (heltidsekvivalenter)

2003 2004 2005
Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot

KÄRNKOMPETENS
Lärare

Professor, adj professor 36 229 265 41 234 275 47 248 295
Universitetslektor, adj universitetslektor 171 334 505 183 325 508 187 311 498
Universitetsadjunkt, adj universitetsadjunkt 196 179 375 187 170 357 183 156 339
Forskarassistent 40 71 111 36 69 105 41 66 107
Gästlärare 55 52 107 41 40 81 30 35 65

Doktorander/assistenter i kombination med utbildningsbidrag
Anställd som doktorand/assistent
med utbildningsbidrag 325 433 758 318 432 750 317 403 720

Summa kärnkompetens 823 1 298 2 121 806 1 270 2 076 805 1 218 2 023

STÖDKOMPETENS
Teknisk och administrativ personal

Administrativ personal 556 81 637 557 79 636 540 90 630
Bibliotekspersonal 69 25 94 67 24 91 68 24 92
Teknisk personal 217 265 482 198 253 451 173 259 432
Övriga 40 49 89 42 47 89 54 49 103

Summa stödkompetens 882 420 1 302 864 403 1 267 835 422 1 257

Totalt LiU 1 705 1 718 3 423 1 670 1 673 3 343 1 640 1 640 3 280
Varav ledningskompetens 48 84 132 64 82 146
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med utbildningsbidrag (57 %), medan ålderskategorin 55 år 
och äldre till 59 % utgörs av lärare.

Medelåldern för universitetets personal är 43 år. Medel-
åldern för kärnkompetens är 42 år (42 år för både kvinnor 
och män), för stödkompetens 44 år (45 år för kvinnor och 42 
år för män) och för ledningskompetens 51 år (51 år för både 
män och kvinnor). 

Utbildningsbakgrund
Personalens utbildningsbakgrund fördelar sig på följande 
sätt: Doktorsexamen 29 %, Licentiatexamen 5 %, Akademisk 
grundexamen  (2–6 år) 43 %, Annan eftergymnasial examen 
(inkl folkhögskola) 2 %, gymnasieexamen 15 % och grundskole-
/realexamen 3 %, uppgift saknas 3 %.

Personalomsättning
Under året har 439 personer avslutat sin anställning.  Av dessa 
slutade 354 på grund av att deras tidsbegränsade anställning 
upphörde. 28 personer lämnade universitetet för en privat 
anställning, 3 personer lämnade LiU för arbete på annat 
universitet och 11 för att påbörja en annan statlig anställning. 
22 personer slutade på grund av ålderspension. Övriga 21 
slutade av andra skäl. 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

uppdrag: LiU skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits under 2005 
för att uppnå myndighetens mål för kompetensförsörjningen, ana-
lysera och kommentera i vilken omfattning detta mål har uppnåtts 
samt redovisa vilka åtgärder som planeras för 2006. Insatser för att 
främja etnisk och kulturell mångfald, ändamålsenlig åldersstruktur 
och rörlighet skall också redovisas.

Nedan redovisas de åtgärder som vidtagits under 2005 i enlig-
het med LiUs kompetensförsörjningsplan (se årsredovisning 
för 2004). 

Attrahera kompetens: 
Måluppfyllelse 2005: LiU har under 2005 genom gemensamma 
insatser från institutioner, anställningsnämnder och univer-
sitetsledning lyckats attrahera den kärn- och stödkompetens 
som krävts för att genomföra universitetets utbildnings- och 
forskningsuppdrag under året. 
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 resurser på att underlätta för dem 
som erhåller strategiska akademiska anställningar att etablera 
sig socialt i Linköping med omnejd. 

Rekrytera kompetens:

Strategi och process för rekrytering
Universitetsstyrelsen har under 2005 fattat 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 forskningsmil-
jöer
 att uppnå en stabil forskningsfinansiering
 att rekrytera professorer och universitetslektorer som 
erbjuder utbildning i internationell toppklass

Universitetets framtid är beroende av förmågan att rekry-
tera 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. 
Under de närmaste tio åren ska en stor del av lärarna vid Lin-
köpings universitet ersättas på grund av pensionsavgångar. 40 
% av professorerna och 24 % av universitetslektorerna går i 
pension fram till 2012. Eftersom andra universitet samtidigt 
står inför omfattande pensionsavgångar, kommer konkur-
rensen om såväl internationellt framstående forskare som 
personer som står i början av sin forskarkarriär, att vara hård. 
Den nivå på fakultetsanslagen som statsmakten lagt fast 
innebär att LiU generellt sett inte kan erbjuda lika goda villkor 
som andra större universitet och fackhögskolor. Linköpings 
universitet måste därför söka attrahera de bästa lärarna/fors-
karna genom att tillhandahålla en särskilt lockande akademisk 
miljö i bredare mening, skräddarsydd för de personer som 
universitetet vill rekrytera och i vissa fall företa extraordinära 
satsningar. Exempel på konkurrensfördelar för LiU är det 
omfattande mång- och tvärvetenskapliga samarbetet inom 
forskning och utbildning.

Rekryteringsstrategin bygger på grundförutsättningen att 
Linköpings universitet har förmåga att på de tre organisatoriska 
nivåerna (rektor, fakultet, institution) utveckla en samsyn i fråga 
om prioriteringar och styrning av verksamheten. Universite-
tets närmaste framtid kommer att karaktäriseras av ett aktivt 
internt prioriterings- och omfördelningsarbete både avseende 
verksamhet och kompetens. Dessutom kommer den samman-
tagna volymen av professorernas och universitetslektorernas 
pensionsavgångar att skapa ekonomiska förutsättningar för 
omdisposition.

De ekonomiska resurser som genereras i samband med 

•

•

•

•
•

TAB 4.2 PERSONALENS FÖRDELNING PÅ ÅLDERSGRUPPER 2005

(antal anställningar) –24 25–34 35–44 45–54 55– Totalt
Kärnkompetens
Lärare 1 126 355 406 531 1 419
Anställd som doktorand/ass.
med utbildningsbidrag 15 595 125 37 2 774
Stödkompetens
Administrativ personal

(inkl bibliotekspersonal)
18 115 203 199 226 761

Teknisk personal 18 121 98 108 117 462
Övriga 19 43 29 24 20 135
Totalt LiU 71 1 000 810 774 896 3 551

Nettoantalet individer är 3 503.
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generationsskiftet och genom aktivt omprioriteringsarbete 
ska leda till att antalet anställningar som professor minskar 
och att antalet meriteringsanställningar ökar och ge förut-
sättningar till följande strategiska satsningar under perioden 
2005–2012:

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

Karriärplanering ska leda till goda utvecklingsmöjligheter 
för den enskilde läraren/forskaren och skapa förutsättningar 
till god bemanningsplanering. Karriärplaneringen ska un-
derlätta rörligheten i den akademiska karriären och utveckla 
det internationella kontaktnätet. Linköpings universitet ska 
framförallt utveckla en stark och målmedveten karriärplane-
ring 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 medarbetarsamtalet. 

Rekryteringsprocessen ska:
säkerställa implementering av strategin för rekrytering 
av lärare
vara universitetsövergripande, rättssäker och effektiv
resultera i kraftigt reducerad handläggningstid

Rekryteringsprocessen måste effektiviseras vilket kommer 
att ske genom förkortade ledtider, vilket är möjligt att realisera 
genom  bättre framförhållning (verksamhets- och kompetens-
analyser), bättre planering, delegering och ökad tydlighet om 
vem som ansvarar och fattar beslut i processens olika led. 
Processen ska 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. 

Nationellt rekryteringsmål för professorer 2005–2008: Minst 27 
% av de professorer som anställs skall vara kvinnor. I målet 

•

•

•

•

•

•

•
•

inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men 
inte adjungerade professorer. 

Måluppfyllelse 2005: Se tabell 4.4. Under 2005 rekryterade 
och befordrade LiU 26 professorer, varav 6 kvinnor (23 %). 
Universitetet har delvis uppfyllt rekryteringsmålet under 
perioden 2001–2004 (mål: 26 %, utfall 19 %). LiU uppfyllde 
däremot till fullo rekryteringsmålen för andelen kvinnor bland 
nyrekryterade professorer under perioderna 1997–1999 (mål: 
17 %, utfall: 24 %) och 1998–2000 (mål: 17 %, utfall: 20 %).

Befordran till professor och universitetslektor: Under den sju-
årsperiod som det har varit möjligt att via befordran få an-
ställning som professor respektive universitetslektor har 
117 universitetslektorer befordrats till professor (27 kvinnor 
och 90 män) och 125 universitetsadjunkter befordrats till 
universitetslektor 60 kvinnor och 65 män). När det gäller 
befordran av universitetsadjunkter till universitetslektor har 
117 befordrats på behörighetsgrunden avlagd doktorsexamen, 
pedagogisk skicklighet och genomgången högskolepedago-
gisk utbildning. Sju har befordrats på behörighetsgrunden 
särskild pedagogisk skicklighet och en har befordrats på visad 
särskild förmåga att samverka med det omgivande samhäl-
let. Fördelning av befordringsärenden på vetenskapsområde 
framgår av tabell 4.6.

Som framgår av redovisningen i tabell 4.3  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 då 
den disputerade meriterar sig för att kunna söka en anställning 
som forskarassistent för att därefter gå vidare till en anställning 
som universitetslektor eller professor. 

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.

Lokalt rekryteringsmål för 2005 för universitetslektorer och 
forskarassistenter finns angivna i tabell 4.5, där måluppfyl-
lelsen också redovisas. 

Av tabellen framgår att humanistisk-samhällsvetenskap-
ligt och medicinskt vetenskapsområde till fullo har uppfyllt 
rekryteringsmålen för både universitetslektorer och forskar-
assistenter medan tekniskt vetenskapsområde bara till en del 
uppfyllt sina rekryteringsmål. 

Rekrytering av dekaner, prefekter och studierektorer:
Inom ledningskompetens är andelen kvinnor 36 % och an-
delen män 64 %. Av universitetets tre dekaner är en kvinna 

TAB 4.3 TOTALANTAL SAMT NYANSTÄLLDA PROFESSORER, BITRÄDANDE UNIVERSITETSLEKTORER OCH FORSKARASSISTENTER 2003–2005 (heltidsekvivalenter)

Totalt Nyanställda
2003 2004 2005 2003 2004 2005

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 5 20 25 9 17 26 6 20 26
Biträdande universitetslektorer 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
Forskarassistenter 40 72 112 37 69 106 41 66 107 13 17 30 8 8 16 12 5 17
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och bland prodekanerna är en kvinna. Av de 23 prefekterna 
är sex kvinnor. Bland studierektorerna är 35 % kvinnor. För 
att uppnå en jämnare könsfördelning på ledningsuppdrag 
bedrivs arbete på olika nivåer vid LiU framförallt inom IDAS-
projektet (se nedan).

Behålla kompetens:
Måluppfyllelse 2005: Resultaten av den Nöjd-medarbetar-un-
dersökning som genomfördes 2004  redovisades under 2005.  
Svarsfrekvensen var 83 %. Av resultatet framgår att medarbe-
tarna är nöjda med sin personliga arbetssituation. De känner 
sig även delaktiga i utformandet av sina arbetsuppgifter och 
anser att de har tillräckligt med befogenheter. Medarbetarna 
visar även handlingskraft i form av att vara nytänkande och 
utvecklande när det gäller det egna arbetet. De områden 
som inte fick lika positivt resultat gällde förutsättningar i 
organisationen. Det handlar framför allt om otydligheter i 
arbetsfördelning, arbetsorganisation, mål och strategier. Brister 
inom detta område har stark koppling till negativ stress. 18 
% av medarbetarna upplever att de befinner sig under hög 
stress och var tredje anställd upplever att det finns konflikter 
på arbetsplatsen som påverkar deras arbete negativt.

Mål 2006 och 2007–2008: Resultatet av Nöjd-medarbetar-under-
sökningen skall användas som underlag i LiUs förbättringsar-
bete kring en attraktiv arbetsplats. Handlingsplaner kommer 
att upprättas och aktiviteter genomföras under 2006–2008.
Andelen genomförda medarbetarsamtal ska öka. Nöjd-med-
arbetar-undersökningen visar att endast 53 % av de anställda 
haft medarbetarsamtal det senaste året. Ökningen ska uppnås 

dels genom tydliga direktiv att varje medarbetare ska ha ett 
medarbetarsamtal per år, dels genom utbildning för chefer 
och medarbetare.

Sjukfrånvaron (se tabell 4.7 och 4.8) ska minska. Genom 
att öka kunskapen om det systematiska arbetsmiljöarbetet 
på alla nivåer i organisationen ska ohälsa fångas upp innan 
det leder till sjukfrånvaro. Rehabiliteringsrutinen ska införas 
inom hela LiU. 

Andelen hälsofrämjande och förebyggande insatser från 
företagshälsovården ska öka och de rehabiliterande insatserna 
som en följd av detta minska. 

Insatser för att främja ökad hälsa
Företagshälsovård: Företagshälsovården är en oberoende expert-
resurs som stödjer Linköpings universitet inom områdena 
arbetsmiljö och arbetslivsinriktad rehabilitering. Dess syfte 
är att förebygga och undanröja hälsorisker i vår arbetsmiljö. 
Företagshälsovården är en strategisk partner och har en kon-
sultativ roll. LiU använder den som ett metodiskt stöd i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Utnyttjandet av Previas tjänster uppgick till 4 360 000 
kr under 2005 och fördelades sig enligt följande: preventiva 
åtgärder: 41 %, hälsobefrämjande (promotiva) åtgärder: 1 %, 
rehabiliteringsåtgärder, övrigt: 8 %.

Friskvård: För att stimulera anställda till fysisk aktivitet introdu-
cerades en ny friskvårdsförmån under 2005. Förmånen innebär 
att varje anställd får 2000 kr per kalenderår att disponera för 
köp av skattefri friskvård enligt skatteverkets definitioner.

Nöjd-medarbetarundersökningen visade på behov av 
insatser inom olika områden. Institutioner och enheter har 
upprättat lokala handlingsplaner med förbättringsåtgärder 
som genomförts och påbörjats under 2005. 

LiU har tillsammans med Previa utarbetat utbildning i 
medarbetarsamtal för att stödja ett ökat genomförande av 
sådana samtal. Utbildningen riktar sig både till chefer och 
medarbetare. Fem utbildningar har genomförts under 2005. 
LiU har tillsammans med Göteborgs universitet fått externa 
medel från Utvecklingsrådet för den statliga sektorn för 
att centralt arbeta med insatser för att åtgärda brister inom 
områdena ledarskap, ledarförsörjning, medarbetarsamtal, 
konflikthantering, ledarroller och delaktighet. Projekten pågår 
under perioden 2006–2008. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete: Som ett resultat av Arbetsmil-
jöverkets inspektion under 2004 har arbetsmiljöarbetet i 
den centrala samverkansgruppen tydliggjorts genom en ny 

TAB 4.4 NATIONELLT REKRYTERINGSMÅL – PROFESSORER ANDEL KVINNOR

Antal rekryterade och befordrade professorer Andel kvinnor
1998–2000 2001–2004 2005 1998–2000 2001–2004 2005–2008
Kv Män Kv Män Kv Män Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall 05
19 75 21 89 6 20 17% 20% 26% 19% 27% 23%

TAB 4.5 LOKALA REKRYTERINGSMÅL – UNIVERSITETSLEKTORER OCH FORSKARASSISTENTER ANDEL KVINNOR

LIU totalt Hum/samhällsv Medicinskt Tekniskt
Andel Andel Mål Mål Andel Mål Mål Andel Mål Mål

Kv Män kvinnor Kv Män kvinnor 2005 06–08 Kv Män kvinnor 2005 06–08 Kv Män kvinnor 2005 06–08
Universitetslektorer 24 18 57% 15 10 60% 40% 40% 8 1 89% 50% 40% 1 7 13% 30% 30%
Forskarassistenter 7 10 41% 3 2 60% 40% 40% 3 2 60% 50% 40% 1 6 14% 30% 30%

TAB 4.6 BESLUTADE ANSTÄLLNINGSPROFILER FÖR PROFESSORER SAMT 
BEFORDRADE PROFESSORER 2005 (INOM PARENTES UPPGIFTER FÖR 2004)

Vetenskapsområde Hum/sam Medicinskt Tekniskt LiU totalt
Antal beslutade anst. profiler 21) (5) 42) (2) (6) 6 (13) 
Antal befordr. professorer 4 (5) 5 (1) 4 (6) 13 (12) 

1) Tema vatten i natur & samhälle, samt affärsrätt
2) Teknisk audiologi, klinisk och experimentell genomik, medicinsk molekylärbiologi, samt 
barn- och ungdomspsykiatri

Antalet professorer 2005 har ökat med 15 heltidsekvivalenter i förhållande till 2004.
Rekryteringarna under 2005 har skett inom ämnesområdena pedagogiskt arbete, molekylär 
virologi, reumatologi, kemiska sensorsystem, sensorinformatik, teknisk audiologi, informa-
tionssäkerhet, språk- och kulturforskning, ljudteknologi, psykologi och tema genus. Beford-
ringarna har skett inom ämnesområdena klinisk fysiologi, folkhälsovetenskap med särskild 
inriktning mot befolkningsbaserad skadeprevention, molekylär och cellulär onkologi med 
inriktning mot kolorektal cancer, pediatrik, omvårdnad, pedagogik, tema etnicitet, historia 
med äldrehistorisk inriktning, tema hälsa och samhälle, språk och kultur, sensorteknik, till-
lämpad matematik, experimentell fysik med inriktning mot elektronik, datalogi, och kemiska 
sensorsystem.
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arbetsmiljöpolicy. Policyn har introducerats i samtliga lokala 
samverkansgrupper. Det lokala arbetsmiljöarbetet har följts upp 
genom en speciellt utarbetad checklista som varje institution/
enhet har fyllt i. Lokala handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet 
har upprättats och samlats in. Dessa handlingsplaner ligger 
till grund för den centrala handlingsplan som kommer att tas 
fram under första kvartalet 2006. I ett nytt samverkansavtal 
tydliggörs även hur arbetsmiljöarbetet skall bedrivas och or-
ganiseras. Arbetet har påbörjats under 2005 med att hitta en 
organisation som integrerar arbetsmiljöarbetet för studenter 
och anställda. Under 2006 kommer ett intensivt arbete att 
ske med att utbilda både chefer, medarbetare och studenter i 
arbetsmiljöfrågor.

Rehabiliteringsrutin: Universitetet fick under 2005 externa 
medel från Utvecklingsrådet för den statliga sektorn för att 
utarbeta en gemensam rutin för LiUs rehabiliteringsarbete. 
Arbetet har genomförts i projektform och rutinen kommer att 
provas på en pilotinstitution. Målet med rutinen är att skapa 
en gemensam arbetsform med vilken vi kan fånga upp tidiga 
signaler på ohälsa. Både chefers och medarbetares ansvar 
tydliggörs liksom ambitionen att hålla tät kontakt med dem 
som blir sjuka. 

Insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald samt 
jämställdhet
Arbetet för ökad mångfald och jämställdhet har bedrivits i flera 
år vid LiU, bl.a. inom ramen för ett mångfaldsråd respektive 
ett jämställdhetsråd. 

I linje med universitetets handlingsplan för mångfald och 
likabehandling genomfördes ett antal insatser under 2005. 
Exempelvis deltog universitetet i ett utvecklingsprojekt ini-
tierat av Statens kvalitets- och kompetensråd för ökad etnisk 
mångfald i statlig förvaltning i Östergötland. Andra deltagande 
parter är Länsarbetsnämnden, Länsstyrelsen, Skatteverket och 
Arbetsmiljöverket och projektets syfte är att utbyta erfarenheter 
om åtgärder och metoder för att främja etnisk mångfald. Inom 
ramen för Equal-projektet »Mångfaldens ansikten« under-
tecknade LiU en regional mångfaldsdeklaration tillsammans 
med en rad organisationer och myndigheter i Östergötland 
med syfte att främja ett arbets- och samhällsliv utan diskri-
minering och ojämlikhet. Därutöver medfinansierade LiU 
dels den nationella konferensen »Ett arbetsliv för alla» där 
mångfald i arbetslivet behandlades, dels den bok som tagits 
fram för att sprida erfarenheter från projektet »Mångfaldens 
ansikten – människor, möten, möjligheter«. Med syftet att 
möta den religiösa mångfald som finns bland universitetets 
studenter och anställda färdigställdes under året ett särskilt 
rum, Andrum. Andrum är fritt från symboler från enskilda 
religioner och livsåskådningar och har tillkommit för att fylla 
ett behov av lugn, stillhet och tystnad hos studenter och per-
sonal. Ett stort antal åtgärder och projekt kopplade till etnisk 
och kulturell mångfald som har studenter som huvudsaklig 
målgrupp finns beskrivna i avsnittet Grundutbildning.

Universitetsstyrelsen antog i maj ett handlingsprogram 
för jämställdhet 2005–2006 med målet att LiU år 2006 ska 
kunna beskriva sig som ett genusmedvetet universitet. För 
att höja medvetenheten om jämställdhetsproblematiken ge-

nomfördes under 2005 bl.a. ett tjugotal utbildningstillfällen 
för såväl studenter som anställda. Målgrupper var bl.a. uni-
versitetsledningen, valberedningarna till fakultetsstyrelsernas 
val, prefekter och kårstyrelser. 

Under 2005 beslutade universitetet att organisera om och 
samordna arbetet för mångfald och jämställdhet. I december 
upphörde mångfaldsrådet och jämställdhetsrådet och ersattes 
av en strategigrupp för lika villkor. Till strategigruppen knyts 
fyra arbetsgrupper, en för varje diskrimineringsgrund, med 
både studenter och anställda som målgrupper. Universitetet 
kommer med denna organisation att tydligare kunna belysa de 
lagstadgade diskrimineringsgrunderna (jämställdhet, etnicitet 
och religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder 
respektive sexuell läggning) samtidigt som man möjliggör 
ett helhetsgrepp kring frågorna. Utredningen som föranledde 
beslutet pågick under 2005 och hade som mål att »universitetets 
mångfaldsarbete ska bli tydligare organiserat, styrt och effek-
tivare genomfört. Arbetet ska svara mot universitetets visioner 
och mål samt de krav lagstiftaren ställer.« En tydligare och 
mer rättssäker ärendehantering gällande diskriminering och 
trakasserier har också utarbetats, och fler personella resurser 
har tillsatts inom det förebyggande arbetet. Under hösten 2005 
genomgick universitetets personalintendenter utbildning, dels 
om den nya organisationen, dels om gällande lagar och krav 
på universitetet som arbetsgivare.

Utveckla kompetens:
Måluppfyllelse 2005: Anställdas kompetensutveckling under 
året har till största delen skett inom ramen för forskning (ta 
fram ny kunskap), forskarutbildning och grundutbildning 
(förmedla kunskap). Universitetets programutbud för kom-
petensutveckling har dels tillhandahållits vid Centrum för 
utbildning och lärande (CUL) som erbjuder utbildning för 
personal med pedagogiska uppgifter samt IT-kurser, dels 
vid Centrum för kompetensutveckling (CKU) som anordnar 
kurser i första hand för stödkompetens. 

Kompetensutveckling: Personalavdelningen har fått ett utökat 
ansvar för att samordna det kompetensutvecklingsutbud 
som finns inom LiU. En gemensam webbsida där det totala 
utbudet av kompetensutveckling visas har skapats i samver-
kan med de olika aktörerna som erbjuder utvecklingsinsatser 
på LiU. Denna webbsida kommer under 2006 att utvecklas 
till ett utbildningsadministrativt system. Ett nytt upplägg av 
introduktionsutbildning har genomförts med gott resultat. I 
utbildningen deltog universitetsledningen och representanter 
från LiUs olika verksamheter. 

Ledningsutveckling: Ledningsutveckling är en strategisk funk-
tion och utgör som sådan ett led i universitetets förändrings- 
och utvecklingsarbete. Ett stort ledningsansvar har genom 
högskolans decentralisering sedan ett tiotal år knutits till 
institutionsnivån. Olika utvecklingsinsatser har följaktligen 
riktats till institutionernas ledning, särskilt prefekter. 
Under de senaste åren har ett antal insatser riktade till kvinnliga 
lärare/forskare varit aktuella vid LiU. 

En positiv effekt av bl.a. Framtidsresan (ett ledarutvecklings-
projekt i samverkan med fyra andra lärosäten) är tillkomsten 
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av ett nationellt program, benämnt IDAS,  som syftar till att få 
flera kvinnor på högre akademiska poster i Sverige. Initialor-
det IDAS är skapat efter en amerikansk process med samma 
syfte och innehåller delarna I=identification, D=development, 
A=advancement och S=support. Sveriges samtliga 40 lärosäten 
deltar med lokala programsamordnare och lokal organisation 
för att  genomföra projektets syften på det sätt som passar  var 
och en bäst. 

Projektet som startade under 2004 har under 2005 i 
Linköping arbetat med att erbjuda utvecklingsinsatser av 
värde i den fortsatta akademiska karriären. Eftersom en ny 
mandatperiod för ledare startar vid LiU den 1 januari 2006 
finns stora förhoppningar att flera av de kvinnor som deltar 
i IDAS-projektet ska nomineras och åta sig ledningsuppdrag 
inom universitetet.

Mål 2006 och 2007–2008:  
Under perioden 2006–2008 ska samtliga mellanchefer med 
personalansvar genomgå en s.k. mellanchefsutbildning. Målet 
är att ledarskapet ska få högre betyg i nästa Nöjd-medarbetar-
undersökning. 

De utvecklingsinsatser som erbjuds till kvinnliga akademi-
ker vid LiU under 2006 inom projektet IDAS ska resultera i 
att ett större antal kvinnor än idag återfinns på olika lednings-
nivåer. Målet är att, när den nya mandatperioden i januari 
2009 inleds, andelen kvinnor som är prefekter ska öka från 
27% till 40%, att andelen kvinnor som är studierektorer under 
samma tid ska öka till 40 % samt att andelen kvinnor som är 
programstudierektorer ska öka från 39 % till 50 %.

Ett förslag ska utarbetas till organisation av universitetets 
kompetens- och ledarutveckling. Målet är att utveckla en or-
ganisation som stöder en medveten och tydlig personlig och 
professionell utveckling.

Sammanfattning
Under 2005 har universitetet genomfört följande aktiviteter 
för att understödja de långsiktiga målen med vår kompetens-
försörjning fram till 2012:

En rekryteringsstrategi och rekryteringsprocess (se ovan) 
inriktad på behovet av en tydlig akademisk karriärväg, rekry-
tering 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

Initierat projektet ledar- och kompetensutveckling som 
ska skapa förutsättningar  för främst stödkompetens att för-
värva den system- och kulturkompetens som tillsammans 
med goda språkkunskaper kommer att vara stor betydelse 
för att de ska utgöra ett professionellt och kompetent stöd till 
kärnkompetensen.

SJUKFRåNVaRO

uppdrag: LiU skall lämna uppgifter om de anställdas frånvaro 2005 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 4.7  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 sjukersätt-
ningar och tidsbegränsade sjukersättningar. Det som i tidigare 
årsredovisningar redovisats som frånvaro med sjukbidrag.

Den totala sjukfrånvaron 2005 är 4 %, vilket är en ökning 
med 0,6 procentenheter jämfört med 2004. Kvinnors sjuk-
frånvaro ökar och i första hand långtidssjukskrivning över 
60 dagar. En ökning av sjukfrånvaro ses bland anställda i 
åldersgruppen 30–49 år.

Sjukfrånvaron för olika yrkeskategorier (tabell 4.8) visar 
att sjuktalen fortsätter att öka för administrativ personal, bib-
liotekspersonal och för forskarstuderande medan sjuktalen 
för lärare minskar.

DELTaGaNDE I PEDaGOGISK UTBILDNING

uppdrag: LiU skall redovisa antalet lärare som under 2005 genomgått 
pedagogisk utbildning samt därav antalet lärare som deltagit i 
utbildning för handledare inom forskarutbildningen.

CUL erbjuder inom det universitetspedagogiska området s.k. 
stegkurser. Det innebär att varje gång en person tar ett större 

TAB 4.7 SJUKFRÅNVARO VID LIU (procent)

2003 2004 2005

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

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

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

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

TAB 4.8 SJUKFRÅNVARO FÖR OLIKA YRKESKATEGORIER 2003-2005 (procent)

2003 2004 2005

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



3838

4. PERSONAL

pedagogiskt steg så ska man 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 och 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 skall få kurs- och examinationsansvar 
och innehållet i kursen är främst kursplanering och exami-
nation.

Steg 3a-kursen omfattar 2 poäng och är avsedd för dem som 
har eller ska få forskarhandledaruppgifter. Kursen behandlar 
forskarhandledningsprocessen och halva kursen är universi-
tetsgemensam och halva är fakultetsspecifik. 

Steg 3b-kursen omfattar 2 poäng och vänder sig till dem som 
har eller ska få pedagogiskt ledningsansvar och innehållet rör 
kunskapsbegreppet, utbildningsdesign, ledarskapsfrågor, pe-
dagogisk meritering, kursadministration och organisation.

Antalet deltagare i CULs stegkurser fördelat på vetenskaps-
område och nivåer framgår av tabell 4.9. Stegkurserna har 
under 2005 för första gången minskat och minskningen är 
25 %. Minskningen beror till allra största delen på att antalet 
doktorander är mindre vid LiU och därmed minskar antalet 
deltagare i steg 1-kursen och i forskarhandledarkursen. 

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 minskade antalet deltagare på 
PBL-kurser något och denna utveckling har fortsatt under 2005. 
Orsaken till detta är troligen dels en mättnad beroende på det 
begränsade antalet nyanställda lärare inom PBL-program, dels 
på att Hälsouniversitetet har utrett ganska stora förändringar 
i utbildningsutbudet. En markant ökning, närmare 30 %, har 
däremot skett i fråga om deltagande i IT-kurser.

Om samtliga deltagare på stegkurserna och övriga längre 
kurser delas upp på tjänstekategori blir fördelningen 153 dokto-
rander, 164 lärare, 21 övrig personal och 16 externa deltagare. 
De deltagande lärarnas och doktorandernas fördelning på 
vetenskapsområde framgår av tabell 4.10.

TAB 4.10 ANTAL LÄRARE OCH DOKTORANDER 
SOM GENOMGÅTT LÄNGRE PEDAGOGISK UTB 2005

Vetenskapsområde Totalt antal lärare
Lärare som genomgått 
längre ped utb. 2005

Kv M Kv M

Hum-sam
Professor 18 55
Lektor 89 109 15 27
Adjunkt 63 61 14 5
Forskarassistent 19 15 2 4
Doktorand 129 84 32 16

Medicinskt
Professor 20 62 2
Lektor 60 38 17 13
Adjunkt 101 14 16 6
Forskarassistent 17 9 9 1
Doktorand 92 28 28 8

Tekniskt
Professor 9 129
Lektor 38 163 2 22
Adjunkt 20 81 4 1
Forskarassistent 5 43 4
Doktorand 85 282 14 55

TAB 4.9  DELTAGANDE I S.K. STEGKURSER

Vetenskapsområde Steg 1 Steg 2 Steg 3a Steg 3b

Hum-sam 30 42 16 5
Tekniskt 58 17 15 4
Medicinskt 21 20 21 5
Totalt 109 79 52 14

varav kvinnor 43 38 19 10
varav män 66 41 33 4
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Årets kapitalförändring
Linköpings universitets kapitaLförändring (resultat) för 
2005 uppvisar ett överskott på 40 mkr. Detta innebär att LiUs 
resultat på två år har gått från minus 47 mkr till ett överskott. 
Av det totala resultatet om 40 mkr uppgår resultatet från 
dotterföretaget Universitetsholding i Linköping AB till drygt 
2 mkr. Verksamhetsutfallet var alltså 38 mkr. Grundutbild-
ningens verksamhetsutfall var 17 mkr, medan utfallet för 
forskning/forskarutbildning var 21 mkr.

Prognoserna i budgetunderlaget och delårsrapporten visade 
båda ett nollresultat. 

I tabellerna 5.1 och 5.2 görs en jämförelse mellan årets 
resultat och de prognoser som upprättats dels i budgetunder-
laget, dels i delårsrapporten. 

Jämfört med delårsrapportens prognos är intäkterna något 
högre vid helåret. Detta beror till stor del på att regeringen 
under hösten 2005 beslutade att öka grundutbildningsanslaget  
med 16 mkr. 

De redovisade kostnaderna är betydligt lägre än den prognos 
som lämnades i delårsrapporten. Den största förklaringen 
till detta är att antalet anställda har minskat under 2005. 
Minskningen har varit störst för  doktorandanställningar och 
teknisk personal, men även lärarpersonalen har minskat. Även 
premieavgiften till Statens pensionsverk har minskat.

Inom LiU uppvisar flera enheter överskott medan andra 
enheter har negativa resultat. Samtidigt kommer sannolikt 
intäkterna att öka de närmaste åren. Anslagen till grundut-
bildning och forskning/forskarutbildning kommer att öka 
under kommande år. Bedömningen är också att externa 
forskningsmedel kommer att öka igen efter en viss stagnation 
under 2004 och 2005.  

Det balanserade kapitalet (inklusive årets kapitalförändring) 
uppgår till 204 mkr, fördelat på 43 mkr för grundutbildning 
(varav 14 mkr för avgiftsfinansierad verksamhet) och 161 mkr 
för forskning/forskarutbildning (varav 14 mkr för avgiftsfi-
nansierad verksamhet).

finansiering
verksamhetsårets intäkter uppgick till 2 514 mkr, vilket är 
en ökning med 33 mkr jämfört med 2004. Intäkter av an-
slag ökar med 50 mkr medan intäkter av avgifter och bidrag 
minskar med 6 resp. 10 mkr. Inflödet av forskningsmedel 
ökade under 2005, vilket visar sig i att oförbrukade bidrag 
ökar med 17 mkr.

Intäkterna för uppdragsutbildning (35 mkr) fortsatte att 
minska för tredje året i följd. Detta beror sannolikt på att upp-
draget från regering och riksdag vad avser grundutbildning 
fortsatt att öka, vilket har begränsat uttrymmet för att bedriva 
uppdragsutbildning. Uppdragsforskning (93 mkr) fortsatte 
däremot att öka. Intäkter per finansiär framgår av tabell 5.3.

Transfereringarna uppgick 2005 till 68 mkr, en minskning 
med 33 mkr jämfört med 2004. Förklaringen är att LiU under 
år 2004 förmedlat 28 mkr till svenska företag.

Resursförbrukning
verksamhetens kostnader uppgick 2005 till totalt 2 476 mkr, 
en minskning jämfört med 2004 på 7 mkr. Personalkostna-
derna minskar med 16 mkr främst som en följd av att antalet 
anställda minskat. Övriga driftkostnader ökar visserligen med 
20 mkr, men tar man hänsyn till ökningen av de medel som 
överförts till landstinget för klinisk utbildning och forskning 
(25 mkr) är det en minskning på 5 mkr. Lokalkostnader är 

TAB 5.2 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTATRÄKNINGEN I ÅRSREDOVISNINGEN 
FÖR 2005 OCH LÄMNAD PROGNOS I DELÅRSRAPPORTEN FÖR 2005

Utfall Prognos Differens %
Intäkter (mkr)

Intäkter av anslag 1 733 1 717 16 1
Intäkter av avg. och andra ers. 266 260 6 2
Intäkter av bidrag 506 500 6 1
Finansiella intäkter 9 9 0 0

Summa intäkter 2 514 2 486 28 1

Kostnader (mkr)
Kostnader för personal 1560 1554 6 0
Kostnader för lokaler 346 345 1 0
Övriga driftkostnader 471 480 -9 -2
Finansiella kostnader 4 4 0 0
Av- och nedskrivningar 95 103 -8 -8

Summa kostnader 2476 2486 -10 0

Verksamhetsutfall 38 0 38

TAB 5.1 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTATRÄKNINGEN I ÅRSREDOVISNINGEN 
FÖR 2005 OCH BUDGETUNDERLAGETS PROGNOS FÖR 2005 

Utfall Prognos Differens %
Intäkter (mkr)

Intäkter av anslag 1 733 1 731 2 0
Intäkter av avgifter och andra ers. 266 280 -14 -5
Intäkter av bidrag 506 542 -36 -7
Finansiella intäkter 9 10 -1 -10

Summa intäkter 2 514 2 563 -49 -2

Kostnader (mkr)
Kostnader för personal 1 560 1 623 -63 -4
Kostnader för lokaler 346 345 1 -0
Övriga driftkostnader 471 484 -13 -3
Finansiella kostnader 4 4 0
Avskrivningar och nedskrivningar 95 107 -12 -11

Summa kostnader 2 476 2 563 -87 -3

Verksamhetsutfall 38 0 38
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oförändrade jämfört med 2004 medan avskrivningskostna-
derna fortsätter att minska (minus 8 mkr). Minskningen av 
övriga driftkostnader och avskrivningar har sin grund i att 
kostnaderna för elektronisk utrustning och då främst datorer 
har fortsatt att minska.

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 har de senaste 
åren givit överskott och i ett preliminärt bokslut för 2005 var 
överskottet drygt 2 mkr. Universitetets kapitalförändring har 
påverkats i motsvarande mån.

likvida medel
LiU hade per den 31 december 2005 likvida medel som uppgick 
till 477 mkr, vilket är en ökning med 3 mkr jämfört med före-
gående år. Behållningen på räntekontot har ökat med 2 mkr.  

investeringar och låneram
Under 2005 uppgick investeringarna till totalt 86 mkr, vilket 
är 9 mkr mindre än föregående år. För finansiering av inves-
teringar har universitetet under verksamhetsåret disponerat 
en låneram om 280 mkr. Årets nyupplåning uppgick till 55 
mkr (2004: 78 mkr). Under året gjordes låneamorteringar 
med 80 mkr, 11 mkr mindre än 2004. 

anläggningstillgångar
Det bokförda värdet av befintliga anläggningstillgångar var 
31 december 2005 250 mkr, en minskning med 7 mkr i för-
hållande till 2004. De materiella anläggningstillgångarna 
står för större delen av denna minskning. De immateriella 
anläggningstillgångarna ökade med 1 mkr. 

De finansiella anläggningstillgångarna ökade med 2 mkr 
jämfört med 2005.

TAB 5.3 INTÄKTER PER FINANSIÄR LIU TOTALT (tkr)

2005 2004 2003
Intäkter av anslag 1 732 553 1 676 985 1 632 912

Intäkter av avg/ers och bidrag 772 446 780 729 755 368
Forskningsråd 142 548 146 930 140 060
Vinnova 62 708 57 721 51 885
Statliga myndigheter 181 800 179 324 180 498
Forskningsstiftelser 49 313 58 203 61 325
Kommuner o landsting 104 668 72 358 94 146
Svenska org./föreningar 85 217 81 385 78 049
Svenska företag 81 401 66 756 86 471
EU-kommissionen 37 269 33 581 31 750
Utländska företag och org 10 089 13 997 8 321
Övriga intäkter 9 354 70 474 22 863

Finansiella intäkter 8 630 10 049 14 620
Utbildningsbidrag1) 13 250 14 978
SUMMA 2 513 630 2 467 762 2 402 899

1) Fr.o.m. 2005 redovisas utbildningsbidrag till doktorander som personalkostnader istället 
för transfereringar i enlighet med anvisningar från Ekonomistyrningsverket. Föregående 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 utbetalningarna 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 definieras som anläggnings-
tillgångar. Flera objekt som utgör en fungerande enhet och 
vars sammanlagda värde uppgår till 10 tkr eller mer klassifi-
ceras även som anläggningstillgångar. Anläggningstillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 

•

•

avskrivningar enligt plan, varvid linjär avskrivningsmetod 
tillämpas. 

Immateriella anläggningstillgångar kan avse utveckling, 
dataprogram eller andra rättigheter. 

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
rättigheter ……………………………………………… 3–5 år
dataprogram…………………………………………………3 år

Under transfereringar redovisas bidrag som för statens räk-
ning vidareförmedlas till olika mottagare. Dessa bidrag avser 
stipendier, forskningsbidrag eller andra bidrag.
 

nya redovisningsprinciper 2005. Fr.o.m. juli 2005 tillämpar 
Linköpings universitet månatlig avskrivning (tidigare halvårs-
vis) för samtliga anläggningstillgångar. Fr o m 2005 redovisas 
utbildningsbidrag till doktorander som personalkostnader i 
stället för transfereringar i enlighet med anvisningar från 
Ekonomistyrningsverket.
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ResultatRäkning (tkr)

Not
2005 01 01  

–2005 12 31
2004 01 01  

–2004 12 31

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 1 732 553 1 682 447

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 266 022 271 776

Intäkter av bidrag 3 506 426 516 740

Finansiella intäkter 4 8 630 10 049

Summa intäkter 2 513 630 2 481 012

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 1 559 964 1 576 333

Kostnader för lokaler 346 242 347 501

Övriga driftkostnader 6 470 661 451 303

Finansiella kostnader 7 3 509 4 629

Avskrivningar och nedskrivningar 95 316 103 019

Summa kostnader 2 475 692 2 482 785

Verksamhetsutfall 37 938 -1 773

Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag 2 256 3 266

Transfereringar

Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag 1 18 225 16 128

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 34 733 67 140

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 15 299 17 753

Lämnade bidrag 8 68 257 101 021

Saldo transfereringar 0 0

Årets kapitalförändring 40 194 1 494
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4. Finansiella intäkter
2005 2004

Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret 8 510 9 785

Övriga finansiella intäkter 120 264

Summa 8 630 10 049

5. Kostnader för personal
2005 2004

Lönekostnader, exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och 
andra avgifter. 

1 009 559 1 008 469

Fr o m 2005 redovisas utbildningsbidrag till doktorander som personalkostnader i stället för 
transfereringar i enlighet med anvisningar från Ekonomistyrningsverket. Dessa utbildningsbi-
drag uppgick till 12 358 tkr år 2005 och 13 250 tkr år 2004. Föregående års värden är omräk-
nade enligt de nya redovisningsprinciperna.

Avsättning till Trygghetsstiftelsen och Utvecklingsrådet 3 573 3 557

6. Övriga driftkostnader
2005 2004

Ersättning för klinisk utbildning och forskning 159 043 134 405

Linköpings universitet disponerar ett anslag avseende ersättning för klinisk utbildning och 
forskning (s k ALF-ersättning). Anvisat anslagsbelopp utbetalas av LiU till Landstinget i Öster-
götland och redovisas som en övrig driftkostnad.

Reavinst/-förlust vid avyttring av anläggningstillgångar

Reavinst 1 195 577

Reaförlust -168 -1 994

Saldo 1 027 -1 417

7. Finansiella kostnader
2005 2004

Ränta på lån hos Riksgäldskontoret 3 382 4 457

Övriga finansiella kostnader 127 172

Summa 3 509 4 629

8 Lämnade bidrag
2005 2004

Stipendier 18 263 15 832

Lämnade bidrag till myndigheter 39 622 36 453

Lämnade bidrag till övriga 10 372 48 736

Summa 68 257 101 021

Under 2004 lämnade LiU 27 532 tkr i bidrag till svenska företag. Denna verksamhet, som finansierades av 
NUTEK, avslutades under 2004.

Fr o m 2005 redovisas utbildningsbidrag till doktorander som personalkostnader i stället för 
transfereringar i enlighet med anvisningar från Ekonomistyrningsverket. Dessa utbildningsbi-
drag uppgick till 12 358 tkr år 2005 och 13 250 tkr år 2004. Föregående års värden är omräk-
nade enligt de nya redovisningsprinciperna.

noter till resultaträkningen (tkr)

1. Intäkter av anslag 
2005 2004

Intäkter av anslag 1 732 553 1 682 447

Medel som erhållits från statsbudgeten för transferering 18 225 16 128

Summa utgifter enligt anslagsredovisningen 1 750 778 1 698 575

Fr o m 2005 redovisas utbildningsbidrag till doktorander som personalkostnader i stället för 
transfereringar i enlighet med anvisningar från Ekonomistyrningsverket. Dessa utbildningsbi-
drag uppgick till 12 358 tkr år 2005 och 13 250 tkr (varav 5 462 tkr finansierades av anslag) år 
2004. Föregående års värden är omräknade enligt de nya redovisningsprinciperna.

Ersättning för klinisk utbildning och forskning 159 043 134 405

Linköpings universitet disponerar ett anslag avseende ersättning för klinisk utbildning och 
forskning (s k ALF-ersättning). Anvisat anslagsbelopp utbetalas av LiU till Landstinget i Öster-
götland och redovisas som en övrig driftkostnad.

2. Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Under 2005 har LiU granskat bokföringen under kontogruppen Övriga avgifter/andra er-
sättningar. Denna granskning har resulterat i att en stor del av dessa bokföringar numera 
redovisas, på ett mer korrekt sätt, som intäkter enl §4 Avgiftsförordningen, som uppdrags-
forskning, eller som kostnadsreduktion. Som en följd av dessa korrigeringar har intäkter enl 4 § 
Avgiftsförordningen har ökat kraftigt under 2005 och övriga ersättningar och intäkter minskat 
i motsvarande grad.

2005 2004

Intäkter av uppdragsutbildning 35 223 42 716

Intäkter av uppdragsforskning 92 656 91 606

Intäkter enligt 4 § Avgiftsförordningen 123 273 80 775

Tjänsteexportverksamhet

Intäkter 8 474 8 136

Kostnader 8 439 7 954

Saldo 35 182

Offentligrättsliga avgifter

Högskoleprovet 
Intäkter 735 746

Kostnader 894 746

Saldo -159 0

Kopior, bevis mm 9 0

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar

Reavinst/-förlust vid avyttring av anläggningstillgångar

Reavinst 1 195 577

Reaförlust -168 -1 994
Saldo 1 027 -1 417

Övriga ersättningar och intäkter 12 931 55 356

Summa intäkter av avgifter och andra ersättningar 266 022 271 776

3. Intäkter av bidrag
2005 2004

Bidrag från anknutna stiftelser 179 460

Vid Linköpings universitet förvaltas 11 st till universitetet anknutna stiftelser. 

Donationer av större värde

Bidragsgivare Ändamål, område

K & A Wallenbergs stift. Utrustningsbidrag mm 29 532 30 396

Cancerfonden Forskningsbidrag, medicin 7 952 4 788

Hjärt och Lungfonden Forskningsbidrag, medicin 2 424 1 911

Riksbankens Jubileumsfond Forskningsbidrag, hum-sam. 1 968 4 903

Barncancerfonden Forskningsbidrag, medicin 1 500 1 072

Läkaresällskapet Forskningsbidrag, medicin 1 109

Carl Tryggers stiftelse Forskningsbidrag, med., tekn. 991 1 228

Kungliga Vetensk.akademin Forskningsbidrag, teknik 979 1 503

L E Lundbergs stiftelse Forskningsbidrag, teknik 550 1 500
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BalansRäkning (tkr)

TILLGÅNGAR Not 2005-12-31 2004-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 1
Balanserade utgifter för utveckling 6 357 5 309
Rättigheter och andra immateriella tillgångar 232 387

Summa immateriella anläggningstillgångar 6 589 5 696

Materiella anläggningstillgångar 2
Förbättringsutgifter på annans fastighet 12 982 12 187
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 187 394 206 934
Pågående nyanläggningar 32 526 23 857

Summa materiella anläggningstillgångar 232 902 242 977

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag och intresseföretag 3 10 218 8 309

Summa finansiella anläggningstillgångar 10 218 8 309

Fordringar
Kundfordringar 38 143 36 997
Fordringar hos andra myndigheter 48 159 40 757
Övriga fordringar 1 562 872

Summa fordringar 87 864 78 625

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader 4 84 471 88 009
Upplupna bidragsintäkter 5 26 008 27 086
Övriga upplupna intäkter 6 2 451 3 526

Summa periodavgränsningsposter 112 930 118 622

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket 7 13 214 -100

Summa avräkning med statsverket 13 214 -100

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 8 474 478 472 379
Kassa, postgiro och bank 2 545 1 411

Summa kassa och bank 477 023 473 790

SUMMA TILLGÅNGAR 940 741 927 918

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital
Statskapital 9 5 000 5 000
Resultatandelar i dotter- och intresseföretag 10 2 962 42
Balanserad kapitalförändring 11 164 231 166 003
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 40 194 1 494

Summa myndighetskapital 212 387 172 539

Avsättningar 12
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 14 651 10 874
Övriga avsättningar 2 322 2 588

Summa avsättningar 16 973 13 462

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret 13 169 067 194 434
Skulder till andra myndigheter 49 680 49 066
Leverantörsskulder 14 61 734 60 104
Övriga skulder 32 947 32 077
Depositioner 1 360 1 489

Summa skulder m.m. 314 787 337 170

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader 15 93 311 107 436
Oförbrukade bidrag 16 282 470 265 086
Övriga förutbetalda intäkter 17 20 813 32 224

Summa periodavgränsningsposter 396 594 404 747

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 940 741 927 918
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noter till balansräkningen (tkr)

1. Immateriella anläggningstillgångar 

Utveckling Rättigheter, inkl dataprogram

2005 2004 2005 2004

Anskaffningsvärde IB 7 441 7 528 1 164 700

Årets anskaffningar 2 944 114 0 464

Årets avyttringar

Korrigering av tidigare års anskaffningar -200

Årets överföringar

Årets uppskrivningar

Anskaffningsvärde UB 10 385 7 441 1 164 1 164

Ackumulerade avskrivningar IB -2 132 518 -777 -467

Årets avskrivningar -1 896 -1 614 -155 -311

Årets avyttringar

Korrigering av tidigare års avskrivningar

Årets nedskrivningar

Ackumulerade avskrivningar UB -4 028 -2 132 -932 -777

Restvärde 6 357 5 309 232 387

2. Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter 
på annans fastighet

Maskiner, inventarier, 
installationer mm

Pågående 
nyanläggningar

2005 2004 2005 2004 2005 2004

Anskaffningsvärde IB 21 619 20 844 980 665 955 562 23 857 13 025

Årets anskaffningar 3 163 1 052 53 228 59 777 27 091 33 820

Årets avyttringar 0 0 -42 154 -55 632 0 -1 689

Årets omföringar från pågående nyanläggningar 0 0 18 525 20 682 -18 525 -20 682

Korrigering av tidigare års anskaffningar 0 -277 0 277 103 -618

Årets överföringar

Årets uppskrivningar

Anskaffningsvärde UB 24 782 21 619 1 010 263 980 665 32 526 23 857

Ackumulerade avskrivningar IB -9 432 -7 293 -773 731 -728 529 0 0

Årets avskrivningar -2 367 -2 139 -90 898 -98 954 0 0

Årets avyttringar 0 0 41 760 53 752 0 0

Korrigering av tidigare års avskrivningar

Årets nedskrivningar

Ackumulerade avskrivningar UB -11 800 -9 432 -822 869 -773 731

Restvärde 12 982 12 187 187 394 206 934 32 526 23 857
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3. Andelar i dotterföretag och intresseföretag

Posten avser samtliga aktier i Universitetsholding i Linköping AB (nominellt värde 300 tkr) vilka 
överförts till Linköpings universitet från Näringsdepartementet den 1 januari 1998. Det kapital 
om 5 000 tkr som tillfördes Universitetsholding i Linköping AB vid bildandet 1995 redovisas 
som statskapital. Omvärderingen av aktierna görs enligt kapitalandelsmetoden varvid  prelimi-
nära värden per 2005 12 31 för holdingbolaget använts.

4. Förutbetalda kostnader
2005 2004

Förutbetalda kostnader statliga myndigheter 1 012 570

Icke-statliga förutbetalda kostnader 83 459 87 439

Summa 84 471 88 009

5. Upplupna bidragsintäkter
2005 2004

Upplupna bidragsintäkter staliga myndigheter 5 769 6 250

Icke-statliga upplupna bidragsintäkter 20 239 20 836

Summa 26 008 27 086

6. Övriga upplupna intäkter
2005 2004

Upplupna avgiftsintäkter statliga myndigheter 962 1 415

Icke-statliga upplupna avgiftsintäkter 1 404 2 058

Övriga upplupna intäkter 85 53

Summa 2 451 3 526

7. Avräkning med statsverket
2005 2004

Ingående balans -100 -37

Avräknat mot statsbudgeten

anslag 1 750 778 1 698 575

inkomsttitlar -17 -126

Avräknat mot statsverkets checkräkning

anslagsmedel som tillförts räntekonto -1 737 547 -1 698 575

medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel 100 62

uppbördsmedel mm

transfereringar mm
medel till/från statsverkets checkräkning 0 0

Utgående balans 13 214 -100

Sammansättning utgående balans

Ränta valutakonto -17 -100

Avräkning FO-anslag enl regleringsbrev -2 869

Avräkning GU-anslag tillägg enl regleringsbrev 16 100

Summa 13 214 -100

8. Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
2005 2004

Behållning räntekonto

Anslag 42 132 15 221

Avgifter 41 879 53 754

Bidrag från annan statlig myndighet 222 626 223 530

Donationer 108 265 101 181

Övriga icke-statliga bidrag 49 809 59 097

Övriga medel 9 766 19 597

Summa 474 478 472 379

Varav kortsiktigt likviditetsbehov 55 517 79 129

Beviljad räntekontokredit 157 835 156 417

Utnyttjad räntekontokredit 0 0

De viktigaste faktorerna för räntekontosaldots utveckling

Räntekontosaldot har under 2005 varit i stort oförändrat.

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 2004 års resultat i Universitetsholding i Linköping AB, 
vinst 3 266 tkr, omförts till Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag.

11. Balanserad kapitalförändring
2005 2004

Ingående balans 166 003 214 171

Föregående års kapitalförändring 1 494 -47 283
Från balanserad kapitalförändring har resultatet i Univer-
sitetsholding i Linköping AB omförts till Resultatandelar i 
dotter- och intresseföretag -3 266 -885

Utgående balans 164 231 166 003

12. Avsättningar
2005 2004

Avsättningar för pensioner och likn. förpliktelser

Ingående avsättning 10 874 6 341

Årets pensionskostnad 9 221 7 745

 Årets pensionsutbetalningar -5 444 -3 212

Utgående avsättning 14 651 10 874

Här redovisas pensionsförpliktelser som universitetet svarar för.

Övriga avsättningar

Ingående avsättning 2 588 0

Årets avsättningar 1 034 2 588

Årets utbetalningar -1 301

Utgående avsättning 2 322 2 588

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

13. Lån i Riksgäldskontoret
2005 2004

Ingående skuld 194 434 207 340

Nyupplåning 54 682 77 830

Amortering -80 048 -90 737

Utgående skuld 169 067 194 434

Beviljad låneram 280 000 300 000

14. Leverantörsskulder
2005 2004

Leverantörsskulder avseende investeringar 10 200 7 700

15. Upplupna kostnader 
2005 2004

Upplupna löner/semesterlöner 89 564 90 360

Övr upplupna kostnader från annan statl myndighet 377 12 123

Övriga icke-statliga upplupna kostnader 3 370   4 953

Summa 93 311 107 436

Vid bokslutet 2004 var 11 566 tkr avseende premier till SPV uppbokade som Övriga upplupna 
kostnader från annan statlig myndighet.

16. Oförbrukade bidrag
2005 2004

Oförbrukade bidrag

Bidrag från annan statlig myndighet 157 251 145 067

Donationer 88 965 75 121

Övriga icke-statliga bidrag 25 719 33 995

Summa 271 935 254 183

Oförmedlade bidrag

Bidrag från annan statlig myndighet 8 893 9 927

Donationer 790 219

Övriga icke-statliga bidrag 852 758

Summa 10 535 10 904

Totalt 282 470 265 086

17. Övriga förutbetalda intäkter
2005 2004

Oförbr avgiftsintäkter från annan statlig myndighet 3 466 7 868

Oförbr icke-statliga avgiftsintäkter 14 418 20 908

Övriga förutbetalda intäkter 2 929 3 449

Summa 20 813 32 224



4747

5. finansiell del

FinansieRingsanalys (tkr) 
Not 2005 01 01–2005 12 31 2004 01 01–2004 12 31

DRIFT
Kostnader 1 -2 377 814 -2  370 353
Finansiering av drift

Intäkter av anslag 1 732 553 1 681 781
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 266 022 271 776
Intäkter av bidrag 2 486 193 507 872
Övriga intäkter 8 629 10 049
Summa medel som tillförts för finansiering av drift 2 493 397 2 472 144

Ökning (-) av kortfristiga fordringar -3 547 30 547
Minskning (-) av kortfristiga skulder 3 -13 938 25 268
Kassaflöde från/till drift 98 098 157 606

INVESTERINGAR
Investeringar i finansiella tillgångar
Investeringar i materiella tillgångar -83 481 -94 648
Investeringar i immateriella tillgångar -2 944 -578
Summa investeringsutgifter -86 425 -95 226
Finansiering av investeringar

Lån från Riksgäldskontoret 54 682 77 830
 - amorteringar -80 048 -90 737
Försäljning av anläggningstillgångar 1 240 2 096
Bidragsmedel som erhållits för investeringar 20 233 8 868
Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar -3 893 -1 943

Ökning (+) av kortfristiga skulder 3 8 769 -4 407
Kassaflöde från/till investeringsverksamhet -81 549 -101 576

TRANSFERERINGSVERKSAMHET
Lämnade bidrag -68 257 -101 021
Förändring av kortfristiga fordringar och skulder
Utbetalningar i transfereringsverksamhet -68 257 -101 021
Finansiering av transfereringsverksamhet

Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag 18 225 16 128
Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag 34 733 67 140
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 15 299 17 753
Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet 68 257 101 021

Kassaflöde från/till transfereringsverksamhet 0 0

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 16 548 56 030

SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
Likvida medel vid årets början 473 690 417 659
Ökning (+) av kassa och postgiro 0 0
Ökning (+) av tillgodohavande hos RGK 2 099 73 760
Ökning (+) av banktillgodohavande 1 134 -17 666
Ökning (+) av avräkning med statsverket 13 315 -64
Summa förändring av likvida medel 16 548 56 030

Likvida medel vid årets slut 490 238 473 690

Noter till finansieringsanalysen (tkr) 2005 2004

1 Kostnader enligt RR -2 475 692 -2 482 785
avskrivningar 95 316 103 019
avyttrade anläggningar (restvärde) 394 3 569
omföring anläggningstillgångar till (+) / från (-) RR -103 818
försäljningsintäkter sålda anläggningstillgångar -1 240 -2 096
avsättningar för pensioner m.m. 3 511 7 122

Summa kostnader -2 377 814 -2 370 353

2 Intäkter av bidrag enl. RR 506 426 511 419
Bidrag som erhållits för investeringar 20 233 8 868
Bidrag för finansiering av drift 486 193 502 551

3 Minskn (-) / ökn (+) av kortfr skulder enl. BR -5 169 20 861
Minskn (-) / ökn (+) av kortfr skulder avs invest 8 769 -4 407
Minskn (-) / ökn (+) av kortfr skulder avs drift -13 938 25 268

Poster som avser Universitetsholding ingår ej i finansieringsanalysen
Resultat från andelar i dotterftg. o intresseftg. -2 256 -3 266
Aktier och andelar i dotterftg. o intresseftg. 10 218 8 308
Statskapital -5 000 -5 000
Resultatandelar i dotterftg. o intresseftg. -2 962 -42

Summa 0 0
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anslagsRedovisning (tkr)

Redovisning mot anslag
(ramanslag) Not

Ingående 
 

belopp

Årets till- 
delning enl 

regl.brev

Fördelade 
anslags- 

belopp

Omdisp. 
anslags- 

belopp Indragning

Totalt
disponibelt

belopp Utgifter

Utgående
överförings-

belopp

16 25:32 Grundutbildning (ramanslag) 1 116 517 1 116 517 1 116 517  
16 25:32 ap.1 Takbelopp (ram) 1 114 900 1 114 900 1 114 900 
16 25:32 ap.3 Nationellt resurscentrum i teknik (ram) 1 617 1 617 1 617 

16 25:33 Forskning och forskarutbildning (ramanslag) 1 478 087 478 087 475 218 2 869
16 25:33 ap.1 Humanistisk-samhällsvet. (ram) 102 672 102 672 102 672 
16 25:33 ap.2 Medicinskt (ram) 98 306 98 306 98 306 
16 25:33 ap.3 Tekniskt (ram) 171 643 171 643  171 643 
16 25:33 ap.4 Ersättning för lokalhyror m m (ram) 105 466 105 466 102 597 2 869

16 25:77 Ersättning för klinisk utbildning 
och forskning (ram) 159 043 159 043 159 043 

16 25:77 ap. 5 Linköpings universitet 159 043 159 043 159 043 

Summa  1 753 647 1 753 647 1 750 778 2 869

Redovisning mot inkomsttitel

Ing
skuld

inkomsttitel
Inbetalt

under året Inkomster

Utgående
skuld

inkomsttitel

2394.01 Övriga ränteintäkter 2 100 100 17 17

Summa 100 100 17 17

Noter till anslagsredovisningen

1.Enligt 2005 års regleringsbrev får högst 475 218 tkr avräknas på anslaget.
2. Inkomsterna avser erhållen ränta på valutakontot.

Redovisning av medel för klinisk utbildning och forskning (s.k ALF-medel)

Lokaler Löner Övrigt Summa
Grundutbildning 1) 8 943 28 554 10 151 47 648

Kliniskt inriktad med. forskn
Anslagsmedel 19 717 13 785 42 897 76 339
Lokalt tillförda medel 16 756 67 491 71 202 155 449

Summa 45 416 109 830 124 250 279 496

Överfört till 2006 2) 34 996

Lokalkostnader och investeringskostnader under Övrigt är delvis schablonfördelade i enlighet 
med gällande ALF-avtal. 
1)  Enligt Regleringsbrevet skall medel för grundutbildningen uppgå till minst 41 638 tkr av 
ALF-anslaget. Av redovisningen ovan framgår att ytterligare 6 010 tkr tillförts grundutbild-
ningen.

2)  Av de medel som överförts till 2006 utgör 15 800 tkr medel som disponeras av forskare 
t.o.m. 1:a kvartalet 2006. Övriga medel utgörs till största delen av ännu ej utnyttjade strategi- 
och investeringsmedel. Av de medel som överfördes från 2004 (28 554 tkr) till 2005 återstår 
under 2006 13 900 tkr.

överförings-
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Tabell 1. Redovisning av myndighetskapital m.m. Belopp

A. Ackumulerat över- eller underskott (årets och balanserad kapitalförändring) 204 425

-del som avser den avgiftsfinansierade verksamheten -27 956

-del som avser resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag -2 256

-del som avser donationsmedel

Summa A efter justeringar 174 213

B. Årets totala kostnader 2 475 692

-del som avser den avgiftsfinansierade verksamheten -130 490

-del som avser resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag

-del som avser donationsmedel

Summa B efter justeringar 2 345 202

A i procent av B 7,43 %

Redovisning ocH FÖRslag till disposition av MyndigHetskapital M.M. (tkr) 

TABELL 2. REDOVISNING AV KAPITALFÖRÄNDRING PER VERKSAMHETSGREN
Verksamhetsgren

Balanserad kapital- 
förändring (A)

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

Grundläggande högskoleutbildning 26 569 16 978 43 547

- Grundutbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 12 612 16 681 29 293

- Uppdragsverksamhet 13 956 297 14 253

Forskning och forskarutbildning/konstnärligt utvecklingsarbete 137 662 23 215 160 877

- Forskning och forskarutbildning 124 291 22 524 147 015

- Uppdragsforskning 13 371 491 13 862

Summa 164 231 40 194 204 425

TABELL 3A. REDOV. AV KAPITALFÖRÄNDRING AVS ICKE AVG.FINANSIERAD VERKSAMHET Ingående
balans

Förändring
ing.balans

Årets kapital- 
förändring

Utgående
balans

Anslagsfinansierad verksamhet 1) 10 252 0 35 865 46 117

Bidragsfinansierad verksamhet 126 652 0 1 444 128 096

Resultat från andelar i dotter- och intresseföretag 3 266 -3 266 2 256 2 256

Summa 140 170 -3 266 39 565 176 4692)

Årets kostnader i ovanstående verksamhet 2 348 114

Utgående balanserad kapitalförändring i förhållande till årets kostnader 7,52 %

1) Anslag, avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen, exklusive tjänsteexport, samt övriga avgifter/andra ersättningar.
2) Summa utgående balans avser riktat sparande för finansiering av utrustning eller planerad verksamhet.

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

Förändring 
ing.balans

Årets kapital- 
förändring

Utgående 
balans

Beställd utbildning 0 0 0 0

Uppdragsutbildning 13 956 0 297 14 253

Uppdragsforskning 13 371 0 491 13 862

Offentligträttsliga avgifter 0 0 -159 -159

Tjänsteexport enligt 4§ avgiftsförordningen 0 0 0 0

Summa 27 327 0 629 27 9561)

Årets intäkter i ovanstående verksamhet 128 338

Utgående balanserad kapitalförändring i förhållande till årets intäkter 21,78%
1) Summa utgående balans avser riktat sparande för finansiering av utrustning eller planerad verksamhet.

Avgiftsbelagd verksamhet 2005 Över-/underskott 
t.o.m. 2003

Över-/underskott 
2004

Intäkter 
2005

Kostnader 
2005

Över-/underskott 
2005

Ackumulerat Över-/ 
underskott utg 2005

Uppdragsverksamhet
Beställd utbildning 0 0 0 0 0 0
Uppdragsutbildning 15 042 -1 086 35 370 35 073 297 14 253
Uppdragsforskning 10 219 3 152 92 968 92 476 491 13 862

Summa 25 261 2 066 128 338 127 549 788 28 115

Offentligträttslig verksamhet
Högskoleprovet 0 0 735 894 -159 -159

Summa avgiftsbelagd verksamhet 25 261 2 065 129 073 128 443 629 27 956

Övriga intäkter av avgifter och bidrag 2005

Övriga avgifter inom grundutbildning 32 989
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning 104 418
Bidrag inom grundutbildning 26 302
Bidrag inom forskning och forskarutbildning 480 124
Summa övriga intäkter 643 833

avgiFteR ocH BidRag däR liu disponeRaR intäkteRna (tkr)
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ORDINARIE 
GRUNDUTBILDNING

Linköpings universitet totalt Filosofiska fakulteten Utbildningsvetenskap Hälsouniversitetet Tekniska högskolan

2005 2004 2003 2005 2004 2003 2005 2004 2003 2005 2004 2003 2005 2004 2003

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 162 615 1 132 526 1 123 255 239 472 224 984 229 099 166 908 186 247 158 137 250 916 220 380 238 212 505 319 500 915 497 807

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 33 724 32 386 36 147 4 166 7 024 10 054 4 427 5 804 9 339 16 455 14 748 9 513 8 676 4 811 7 241

Intäkter av bidrag 26 302 23 096 14 873 2 859 3 213 3 770 1 997 2 851 3 104 8 131 7 528 1 417 13 314 9 503 6 581

Finansiella intäkter 2 328 2 323 4 670 298 429 949 533 592 969 384 359 1 091 1 112 942 1 660

Summa intäkter 1 224 969 1 190 331 1 178 945 246 795 235 650 243 872 173 865 195 494 171 549 275 886 243 015 250 233 528 421 516 171 513 289

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 754 783 738 195 733 463 169 926 170 183 162 454 104 320 99 307 96 506 157 205 146 507 156 816 323 334 322 197 317 687

Kostnader för lokaler 201 304 192 417 202 338 37 917 35 273 36 414 30 737 35 160 31 511 20 353 9 724 21 698 112 297 112 261 112 715

Övriga driftkostnader 216 722 223 231 229 129 30 819 32 548 34 197 40 740 47 795 46 934 84 100 81 238 81 575 61 063 61 651 66 422

Finansiella kostnader 1 500 2 573 6 137 298 304 986 381 855 999 223 213 383 599 1 200 3 769

Avskrivningar och nedskrivningar 33 979 35 048 43 054 6 961 7 573 8 432 4 833 4 737 4 805 3 510 3 565 3 705 18 675 19 173 26 112

Summa kostnader 1 208 288 1 191 464 1 214 121 245 921 245 881 242 483 181 011 187 854 180 755 265 391 241 247 264 177 515 966 516 482 526 705

Verksamhetsutfall 16 681 -1 133 -35 177 875 -10 231 1 389 -7 145 7 640 -9 206 10 495 1 768 -13 944 12 456 -311 -13 416

Transfereringar

Erhållna 6 110 6 916 4 974 1 568 2 820 2 404 453 620 607 3 601 2 615 1 264 488 861 699

Lämnade 6 110 6 916 4 974 1 568 2 820 2 404 453 620 607 3 601 2 615 1 264 488 861 699

Årets kapitalförändring 16 681 -1 133 -35 177 875 -10 231 1 389 -7 145 7 640 -9 206 10 495 1 768 -13 944 12 456 -311 -13 416

UPPDRAGSUTBILDNING Linköpings universitet totalt Filosofiska fakulteten Utbildningsvetenskap Hälsouniversitetet Tekniska högskolan

2005 2004 2003 2005 2004 2003 2005 2004 2003 2005 2004 2003 2005 2004 2003

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag  

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 35 223 42 716 51 698 5 240 7 800 9 271 8 283 14 422 14 834 9 190 7 020 12 554 12 510 13 473 15 039

Intäkter av bidrag

Finansiella intäkter 146 300 70 8 1 5 38 2 16 137 299 12

Summa intäkter 35 369 43 016 51 768 5 248 7 801 9 276 8 283 14 422 14 872 9 192 7 020 12 570 12 647 13 772 15 051

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 24 005 29 948 32 877 4 340 6 044 6 219 6 282 10 286 11 352 4 444 3 749 5 702 8 937 9 869 9 604

Kostnader för lokaler 2 627 3 377 4 570 402 829 1 039 633 761 1 134 160 338 303 1 433 1 448 2 094

Övriga driftkostnader 7 902 10 089 10 792 347 563 561 1 893 2 767 1 599 3 853 3 853 6 333 1 810 2 906 2 300

Finansiella kostnader 11 20 66 3 4 6 22 4 11 10 36

Avskrivningar och nedskrivningar 529 669 842 20 66 50 91 167 229 82 101 140 336 336 424

Summa kostnader 35 074 44 103 49 147 5 109 7 505 7 873 8 899 13 987 14 336 8 539 8 046 12 482 12 527 14 569 14 458

Verksamhetsutfall 297 -1 087 2 622 139 296 1 403 -615 435 537 653 -1 021 88 121 -797 593

Transfereringar

Erhållna 355 440 834 834 274 283 166

Lämnade 355 440 834 834 274 283 166

Årets kapitalförändring 297 -1 087 2 622 139 296 1 403 -615 435 537 653 -1 021 88 121 -797 593

intäkteR ocH kostnadeR peR veRksaMHetsgRen (tkr)

Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Linköpings universitet  totalt 2005 Grundutb enl. 
 uppdr. i RB

Uppdrags- 
utbildning

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 162 615

Intäkter av avg. och andra ers. 33 724 35 223

Intäkter av bidrag 26 302

Finansiella intäkter 2 328 146

Summa intäkter 1 224 969 35 369

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 754 783 24 005

Kostnader för lokaler 201 304 2 627

Övriga driftkostnader 216 722 7 902

Finansiella kostnader 1 500 11

Avskrivningar och nedskrivningar 33 979 529

Summa kostnader 1 208 288 35 074

Verksamhetsutfall 16 681 297

Transfereringar

Erhållna 6 110 355

Lämnade 6 110 355

Årets kapitalförändring 16 681 297

Noter till verksamhetsredovisningen

Från och med 2004 fördelas anslaget för klinisk utbildning och forskning 
enligt redovisning från Landstinget i Östergötland (se sid 48). 2003 fördelades 
anslaget enligt en beräknad schablon, 44% på grundutbildning och 56% på 
forskning/forskarutbildning. 
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ORDINARIE 
GRUNDUTBILDNING

Linköpings universitet totalt Filosofiska fakulteten Utbildningsvetenskap Hälsouniversitetet Tekniska högskolan

2005 2004 2003 2005 2004 2003 2005 2004 2003 2005 2004 2003 2005 2004 2003

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 162 615 1 132 526 1 123 255 239 472 224 984 229 099 166 908 186 247 158 137 250 916 220 380 238 212 505 319 500 915 497 807

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 33 724 32 386 36 147 4 166 7 024 10 054 4 427 5 804 9 339 16 455 14 748 9 513 8 676 4 811 7 241

Intäkter av bidrag 26 302 23 096 14 873 2 859 3 213 3 770 1 997 2 851 3 104 8 131 7 528 1 417 13 314 9 503 6 581

Finansiella intäkter 2 328 2 323 4 670 298 429 949 533 592 969 384 359 1 091 1 112 942 1 660

Summa intäkter 1 224 969 1 190 331 1 178 945 246 795 235 650 243 872 173 865 195 494 171 549 275 886 243 015 250 233 528 421 516 171 513 289

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 754 783 738 195 733 463 169 926 170 183 162 454 104 320 99 307 96 506 157 205 146 507 156 816 323 334 322 197 317 687

Kostnader för lokaler 201 304 192 417 202 338 37 917 35 273 36 414 30 737 35 160 31 511 20 353 9 724 21 698 112 297 112 261 112 715

Övriga driftkostnader 216 722 223 231 229 129 30 819 32 548 34 197 40 740 47 795 46 934 84 100 81 238 81 575 61 063 61 651 66 422

Finansiella kostnader 1 500 2 573 6 137 298 304 986 381 855 999 223 213 383 599 1 200 3 769

Avskrivningar och nedskrivningar 33 979 35 048 43 054 6 961 7 573 8 432 4 833 4 737 4 805 3 510 3 565 3 705 18 675 19 173 26 112

Summa kostnader 1 208 288 1 191 464 1 214 121 245 921 245 881 242 483 181 011 187 854 180 755 265 391 241 247 264 177 515 966 516 482 526 705

Verksamhetsutfall 16 681 -1 133 -35 177 875 -10 231 1 389 -7 145 7 640 -9 206 10 495 1 768 -13 944 12 456 -311 -13 416

Transfereringar

Erhållna 6 110 6 916 4 974 1 568 2 820 2 404 453 620 607 3 601 2 615 1 264 488 861 699

Lämnade 6 110 6 916 4 974 1 568 2 820 2 404 453 620 607 3 601 2 615 1 264 488 861 699

Årets kapitalförändring 16 681 -1 133 -35 177 875 -10 231 1 389 -7 145 7 640 -9 206 10 495 1 768 -13 944 12 456 -311 -13 416

UPPDRAGSUTBILDNING Linköpings universitet totalt Filosofiska fakulteten Utbildningsvetenskap Hälsouniversitetet Tekniska högskolan

2005 2004 2003 2005 2004 2003 2005 2004 2003 2005 2004 2003 2005 2004 2003

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag  

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 35 223 42 716 51 698 5 240 7 800 9 271 8 283 14 422 14 834 9 190 7 020 12 554 12 510 13 473 15 039

Intäkter av bidrag

Finansiella intäkter 146 300 70 8 1 5 38 2 16 137 299 12

Summa intäkter 35 369 43 016 51 768 5 248 7 801 9 276 8 283 14 422 14 872 9 192 7 020 12 570 12 647 13 772 15 051

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 24 005 29 948 32 877 4 340 6 044 6 219 6 282 10 286 11 352 4 444 3 749 5 702 8 937 9 869 9 604

Kostnader för lokaler 2 627 3 377 4 570 402 829 1 039 633 761 1 134 160 338 303 1 433 1 448 2 094

Övriga driftkostnader 7 902 10 089 10 792 347 563 561 1 893 2 767 1 599 3 853 3 853 6 333 1 810 2 906 2 300

Finansiella kostnader 11 20 66 3 4 6 22 4 11 10 36

Avskrivningar och nedskrivningar 529 669 842 20 66 50 91 167 229 82 101 140 336 336 424

Summa kostnader 35 074 44 103 49 147 5 109 7 505 7 873 8 899 13 987 14 336 8 539 8 046 12 482 12 527 14 569 14 458

Verksamhetsutfall 297 -1 087 2 622 139 296 1 403 -615 435 537 653 -1 021 88 121 -797 593

Transfereringar

Erhållna 355 440 834 834 274 283 166

Lämnade 355 440 834 834 274 283 166

Årets kapitalförändring 297 -1 087 2 622 139 296 1 403 -615 435 537 653 -1 021 88 121 -797 593
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ORDINARIE FORSKNING Linköpings universitet totalt Humanistisk-samhällsvetenskapligt1) Medicinskt2) Tekniskt3)

2005 2004 2003 2005 2004 2003 2005 2004 2003 2005 2004 2003

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 569 938 549 921 514 555 117 452 120 545 114 862 211 824 188 968 170 309 240 652 240 409 229 385

Intäkter av avgifter och andra ers. 104 418 105 734 91 115 39 420 36 791 27 515 45 710 45 526 46 095 19 289 23 417 17 505

Intäkter av bidrag 480 124 493 644 483 061 103 363 101 804 102 370 76 798 76 879 77 278 299 962 314 961 303 413

Finansiella intäkter 5 843 7 212 9 637 1 998 2 233 2 920 1 162 1 568 2 427 2 684 3 411 4 289

Summa intäkter 1 160 323 1 156 511 1 098 368 262 233 261 373 247 667 335 494 312 941 296 109 562 587 582 198 554 592

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 717 682 746 060 708 048 200 204 195 810 175 591 158 928 165 543 163 306 358 547 384 706 369 151

Kostnader för lokaler 133 802 144 122 128 124 31 444 34 336 31 749 14 780 13 154 8 425 87 577 96 632 87 950

Övriga driftkostnader 227 535 201 957 207 128 30 453 24 548 30 581 148 268 126 761 120 452 48 807 50 648 56 095

Finansiella kostnader 1 950 1 967 5 560 293 333 904 458 449 789 1 199 1 185 3 867

Avskrivningar och nedskrivningar 58 887 65 111 63 237 5 419 6 544 6 462 8 009 9 990 8 739 45 458 48 576 48 036

Summa kostnader 1 139 856 1 159 217 1 112 097 267 813 261 571 245 287 330 443 315 897 301 711 541 588 581 747 565 099

Verksamhetsutfall 20 468 -2 706 -13 728 -5 580 -199 2 381 5 050 -2 957 -5 602 20 998 451 -10 507

Resultat från andelar i dotter-

företag och intresseföretag 2 256 3 266 885 511 739 198 654 877 235 1 091 1 650 451

Transfereringar

Erhållna 58 820 91 147 93 617 18 904 18 123 22 477 6 365 4 056 3 932 33 553 68 969 67 208

Lämnade 58 820 91 147 93 617 18 904 18 123 22 477 6 365 4 056 3 932 33 553 68 969 67 208

Årets kapitalförändring 22 724 561 -12 843 -5 069 540 2 580 5 703 -2 080 -5 366 22 089 2 101 -10 056

UPPDRAGSFORSKNING Linköpings universitet totalt Humanistisk-samhällsvetenskapligt1) Medicinskt2) Tekniskt3)

2005 2004 2003 2005 2004 2003 2005 2004 2003 2005 2004 2003

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag

Intäkter av avgifter och andra ers. 92 656  90 941 88 553 14 871 18 371 17 576 32 587 35 041 22 527 45 198 37 529 48 451

Intäkter av bidrag

Finansiella intäkter 312 213 243 1 27 75 35 64 237 177 153

Summa intäkter 92 968 91 154 88 796 14 871 18 372 17 603 32 662 35 076 22 591 45 435 37 706 48 604

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 63 496 62 131 64 783 11 439 12 219 14 672 25 211 26 530 15 793 26 846 23 382 34 319

Kostnader för lokaler 8 509 7 585 8 746 1 924 1 803 1 559 392 245 309 6 194 5 537 6 878

Övriga driftkostnader 18 504 16 025 13 855 3 239 4 816 1 644 7 405 6 882 5 428 7 860 4 327 6 784

Finansiella kostnader 48 70 268 7 18 8 15 56 40 48 194

Avskrivningar och nedskrivningar 1 921 2 191 3 028 177 138 110 266 294 616 1 479 1 758 2 301

Summa kostnader 92 478 88 002 90 680 16 779 18 983 18 003 33 282 33 966 22 202 42 419 35 052 50 476

Verksamhetsutfall 491 3 152 -1 885 1 908 -611 -401 -619 1 110 389 3 016 2 654 -1 873

Transfereringar

Erhållna 2 971 2 690 542 182 154 31 36 2 635 2 488 547

Lämnade 2 971 2 690 542 182 154 31 36 2 635 2 488 547

Årets kapitalförändring 491 3 152 -1 885 1 908 -611 -401 -619 1 110 389 3 016 2 654 -1 873

intäkteR ocH kostnadeR peR veRksaMHetsgRen (tkr)

forskning och forskarutbildning med stödfunktioner

Linköpings universitet totalt 2005 Ordinarie 
forskning

Uppdrags- 
forskning

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 569 938

Intäkter av avgifter och andra ers. 104 418 92 656

Intäkter av bidrag 480 124

Finansiella intäkter 5 843 312

Summa intäkter 1 160 323 92 968

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 717 682 63 496

Kostnader för lokaler 133 802 8 509

Övriga driftkostnader 227 535 18 504

Finansiella kostnader 1 950 48

Avskrivningar och nedskrivningar 58 887 1 921

Summa kostnader 1 139 856 92 478

Verksamhetsutfall 20 468 491

Resultat från andelar i dotter-

företag och intresseföretag 2 256

Transfereringar

Erhållna 58 820 2 971

Lämnade 58 820 2 971

Årets kapitalförändring 22 724 491

Noter till verksamhetsredovisningen

1) Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde motsvaras inom 
Linköpings universitet av Filosofiska fakultetsnämnden och Nämnden för 
utbildningsvetenskap.

2) Medicinskt vetenskapsområde motsvaras inom Linköpings universitet av 
Hälsouniversitetet.

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

Från och med 2004 fördelas anslaget för klinisk utbildning och forskning en-
ligt redovisning från Landstinget i Östergötland (se sid 48). 2003 fördelades 
anslaget enligt en beräknad schablon, 44% på grundutbildning och 56% på 
forskning/forskarutbildning.
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ORDINARIE FORSKNING Linköpings universitet totalt Humanistisk-samhällsvetenskapligt1) Medicinskt2) Tekniskt3)

2005 2004 2003 2005 2004 2003 2005 2004 2003 2005 2004 2003

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 569 938 549 921 514 555 117 452 120 545 114 862 211 824 188 968 170 309 240 652 240 409 229 385

Intäkter av avgifter och andra ers. 104 418 105 734 91 115 39 420 36 791 27 515 45 710 45 526 46 095 19 289 23 417 17 505

Intäkter av bidrag 480 124 493 644 483 061 103 363 101 804 102 370 76 798 76 879 77 278 299 962 314 961 303 413

Finansiella intäkter 5 843 7 212 9 637 1 998 2 233 2 920 1 162 1 568 2 427 2 684 3 411 4 289

Summa intäkter 1 160 323 1 156 511 1 098 368 262 233 261 373 247 667 335 494 312 941 296 109 562 587 582 198 554 592

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 717 682 746 060 708 048 200 204 195 810 175 591 158 928 165 543 163 306 358 547 384 706 369 151

Kostnader för lokaler 133 802 144 122 128 124 31 444 34 336 31 749 14 780 13 154 8 425 87 577 96 632 87 950

Övriga driftkostnader 227 535 201 957 207 128 30 453 24 548 30 581 148 268 126 761 120 452 48 807 50 648 56 095

Finansiella kostnader 1 950 1 967 5 560 293 333 904 458 449 789 1 199 1 185 3 867

Avskrivningar och nedskrivningar 58 887 65 111 63 237 5 419 6 544 6 462 8 009 9 990 8 739 45 458 48 576 48 036

Summa kostnader 1 139 856 1 159 217 1 112 097 267 813 261 571 245 287 330 443 315 897 301 711 541 588 581 747 565 099

Verksamhetsutfall 20 468 -2 706 -13 728 -5 580 -199 2 381 5 050 -2 957 -5 602 20 998 451 -10 507

Resultat från andelar i dotter-

företag och intresseföretag 2 256 3 266 885 511 739 198 654 877 235 1 091 1 650 451

Transfereringar

Erhållna 58 820 91 147 93 617 18 904 18 123 22 477 6 365 4 056 3 932 33 553 68 969 67 208

Lämnade 58 820 91 147 93 617 18 904 18 123 22 477 6 365 4 056 3 932 33 553 68 969 67 208

Årets kapitalförändring 22 724 561 -12 843 -5 069 540 2 580 5 703 -2 080 -5 366 22 089 2 101 -10 056

UPPDRAGSFORSKNING Linköpings universitet totalt Humanistisk-samhällsvetenskapligt1) Medicinskt2) Tekniskt3)

2005 2004 2003 2005 2004 2003 2005 2004 2003 2005 2004 2003

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag

Intäkter av avgifter och andra ers. 92 656  90 941 88 553 14 871 18 371 17 576 32 587 35 041 22 527 45 198 37 529 48 451

Intäkter av bidrag

Finansiella intäkter 312 213 243 1 27 75 35 64 237 177 153

Summa intäkter 92 968 91 154 88 796 14 871 18 372 17 603 32 662 35 076 22 591 45 435 37 706 48 604

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 63 496 62 131 64 783 11 439 12 219 14 672 25 211 26 530 15 793 26 846 23 382 34 319

Kostnader för lokaler 8 509 7 585 8 746 1 924 1 803 1 559 392 245 309 6 194 5 537 6 878

Övriga driftkostnader 18 504 16 025 13 855 3 239 4 816 1 644 7 405 6 882 5 428 7 860 4 327 6 784

Finansiella kostnader 48 70 268 7 18 8 15 56 40 48 194

Avskrivningar och nedskrivningar 1 921 2 191 3 028 177 138 110 266 294 616 1 479 1 758 2 301

Summa kostnader 92 478 88 002 90 680 16 779 18 983 18 003 33 282 33 966 22 202 42 419 35 052 50 476

Verksamhetsutfall 491 3 152 -1 885 1 908 -611 -401 -619 1 110 389 3 016 2 654 -1 873

Transfereringar

Erhållna 2 971 2 690 542 182 154 31 36 2 635 2 488 547

Lämnade 2 971 2 690 542 182 154 31 36 2 635 2 488 547

Årets kapitalförändring 491 3 152 -1 885 1 908 -611 -401 -619 1 110 389 3 016 2 654 -1 873
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Tabell 1a: Redovisning av antal helårsstudenter (HST), helårsprestationer (HPR) samt redovisning av intäkter på grundutbildningsanslaget. 
Utfall avseende perioden 2005-01-01 – 2005-12-31

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
HST 3)

Nätuniv
Utfall
HPR 3)

Nätuniv
HST

Ersättn.
(tkr)

Nätuniv
HPR

Ersättn.
(tkr)

Beräknad
total

ersättn.
C+D+G+H

Takbelopp
enl RB

(tkr)

Humaniora 1 590,8 1 224,9 27 389 20 772 21,9 13,4 377 227 48 765

Teologi 185,7 134,8 3 197 2 286 5 483

Juridik 615,5 505,6 10 597 8 574 19 171

Samhällsvetenskap 3 999,4 3 303,5 68 858 56 021 124,9 54,3 2 150 921 127 950

Naturvetenskap 3 026,5 2 484,1 131 444 92 958 34,4 8,0 1 494 299 226 195

Teknik 4 428,1 3 750,3 192 317 140 340 33,2 12,4 1 442 464 334 563

Farmaci 62,7 60,3 2 723 2 256 9,8 10,9 426 408 5 813

Vård 1 286,3 1 223,4 62 052 51 117 0,9 38 113 207

Odontologi

Medicin 1 118,4 1 097,6 60 291 71 972 3,4 2,7 183 177 132 623

Undervisning 1 172,6 1 098,3 36 925 40 732 66,5 43,5 2 094 1 613 81 364

Övrigt 356,4 294,5 12 988 8 718 21 705

Design 50,0 46,4 6 429 3 635 10 064

Totalt 17 892,4 15 223,7 615 210 499 380 294,1 146,1 8 166 4 147 1 126 903 1 114 900

Lärosätet har under tidigare budgetår uppkommet anslagssparande motsvarande 0 tkr.
Lärosätet har under tidigare budgetår sparade helårsprestationer motsvarande 99 959 tkr.
Redovisningen ovan visar att lärosätet kommer över takbeloppet motsvarande 12 003 tkr (exkl. ersättning för helårsprestationer från december 2004).
Redovisningen ovan visar att lärosätet kommer under takbeloppet motsvarande 0 kr (exkl. ersättning för helårsprestationer från december 2004).

Kommentarer till tabellen
1) Exklusive utbildning för annan högskola och uppdragsutbildning, särskild utbildning för lärare i yrkesexamen, övriga särskilda lärarutbildningar, projekt för invandrade 
akademiker och kurser inom nätuniversitetet
2) Mål för antalet helårsstudenter inom utbildningsområdena naturvetenskap och teknik 7 700 enligt Regleringsbrevet. Utfall 2005 7 522 HST. Totalt antal utbildade 
helårsstudenter 53,3 inom design. Högst får 50 HST avräknas inom det aktuella utbildningsormådet. Övriga helårsstudenter 3,3 inom design har avräknats mot utbild-
ningsområdet samhällsvetenskap.
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 Sveriges nätuniversitet.

Belastning på anslaget för grundutbildning

Utnyttjat takbelopp och eventuellt utnyttjat anslagssparande för grundläggande högskoleutbildning

1a. Under 2005 genomförda HST och HPR inom 2005 års takbelopp 1 114 900

1b. Decemberprestationer från 2004 som ryms inom tilldelade anslagsmedel 0

2a. Utnyttjande av under tidigare budgetår uppkommet anslagssparande, eller     0

2b. utnyttjande av tidigare sparade helårsprestationer 0

Summa 1 114 900

Årets anslagsbelastning avseende särskilda åtaganden 1 617

Summa anslagsbelastning grundutbildning1) 1 116 517     
1) Beloppet skall överensstämma med summan för motsvarande anslag i anslagsredovisningen.

undeRlag FÖR BeRäkning av Belastning av anslaget avseende

gRundutBildning FÖR BudgetåRet 2005
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Tabell 1b. Redovisning av årets anslagsberäkning

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)
Årets takbelopp (tkr) 1 114 900 
Ev ingående anslagssparande (tkr) 0 
Summa (A) 1 114 900

B. Utnyttjade medel
Ersättning för HPR från december 2004 1 352
Årets utfall; ersättning HST + HPR (tkr) 1 126 903
Ev. utnyttjande av tidigare sparade HPR (tkr) 0
Summa (B)1) 1 128 255 
Summa (A-B)2) -13 355

1) Summan avser den totala ersättning lärosätet genomför produktion för. dvs. oberoende av om det ryms inom tilldelade medel (A).
2) Om summan blir positiv, skall beloppet föras in i tabell över 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 takbeloppet3) 0 

Summa4) 0 

3) Den del av anslagssparandet som lärosätet inte får behålla utan regeringens medgivande.
4) Summan skall överensstämma med utgående anslagssparande i anslagsredovisningen.

Tabell 1d. Redovisning av förändringar avseende sparade helårsprestationer

Ingående värde av sparade HPR (tkr)5) 99 959
 – Ev utnyttjande av tidigare sparade HPR (tkr) under 2005 0
 + Ev sparade HPR under 2005 (tkr) 13 355

Summa 113 314

10 % av takbeloppet 2005 enligt regleringsbrev (tkr) 111 490

Utgående värde av sparade HPR (tkr)6) 111 490

5) Kan uppgå till högst 10 % av takbeloppet 2004.
6) Kan uppgå till högst 10 % av takbeloppet 2005.
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Redovisning av styrelseledamöters och ledande befattningshavares övriga uppdrag i styrelser och råd

Mille Millnert, Rektor
Ledamot av:

styrelsen för Mjärdevi Science Park 
styrelsen för ProNova Science Park 
styrelsen för ACREO AB 
Nordea kontorsstyrelse Linköping

Beatrice Ask, Ordförande
Ordförande i:

City polisnämnd, Stockholm
Ledamot av:

Statens ansvarsnämnd 
styrelsen för Trygg-Hansa Försäkring AB 
styrelsen för Rikspolisstyrelsen

Trygve Carlsson
Ordförande i:

styrelsen för T. Carlsson Bokförlag AB
Ledamot av:

styrelsen för Universitetsbokhandeln i Uppsala

Britt-Marie Danestig
Ordförande i:

Polarforskningssekretariatet
Ledamot av:

Forskningsforum inom Vetenskapsrådet

Håkan Eriksson
Vice ordförande i:

Ingenjörsvetenskapsakademien, avd XI

Kajsa Ellegård 
Ledamot av:

FORMAS prioriteringsgrupp Byggande och förvaltning

Ewa Groppfeldt
Ledamot av: 

styrelsen för Ispalatset AB 
styrelsen för IT-hantverkarna Sverige AB

Suppleant i:
styrelsen för LHC

Åsa Jernberg
Ledamot av: 

styrelsen för Linköpings Teknologers Studentkår 
styrelsen för Rädda Barnens ungdomsförbund

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
Ordförande i:

styrelsen för ABF Östra Östergötland
Vice ordförande i:

styrelsen för Östgötateatern
Ledamot av:

styrelsen för Symfoniorkestern i Norrköping, 
styrelsen för Arbetets museum

Sven Nyberg
Ledamot av:

styrelsen för Kemikalieinspektionen 

Tommy Skau
Ledamot av: 

Promtech Systems i Linköping AB 
Fastighetsteknik och Verksamhetsservice AB

Olle Stendahl
Ordförande i:

Vetenskapsrådets Polarforskningskommitté 
SIDA/SAREC/VR:s programstyrelse för
Swedish Research Links 
styrelsen för Institutet för professionell  
utveckling av läkare i Sverige (IPULS) 
Svenska Läkaresällskapet

Ledamot av:
styrelsen för Hälsohögskolan i Jönköping  
styrelsen för Nya Munken AB 
styrelsen för Totalförsvarets  
Forskningsinstitut (FOI) 
SIDAs forskningsnämnd 
styrelsen för Statens beredning för utvärdering 
av medicin (SBU)

Ersättning till styrelsens ledamöter samt till ledande befattningshavare inom universitetet – inkomstår 2005

Ordförande Företrädare för allmänna intressen Företrädare för verksamheten
Beatrice Ask 66 000 Trygve Carlsson 8 600 Kajsa Ellegård 563 539

Britt-Marie Danestig 28 000  Lennart Ljung 800 849 
Rektor Håkan Eriksson 28 000 Olle Stendahl 735 570 
Mille Millnerta) 965 559  Ewa Groppfeldt 28 000

Louise Malmström 28 000 Företrädare för studenter 2005
Sven Nyberg 28 000 Theo Bodin 15 200  
Tommy Skau 28 066 Åsa Jernberg 14 000

Joel Phalén 28 000
Anders Brun 278 283

a) Bilförmånsvärde ingår med 5 909 kr

styRelseledaMÖteRs ocH ledande BeFattningsHavaRes ÖvRiga uppdRag

ocH eRsättning
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Belopp i tkr 2005 2004 2003 2002 2001

Låneram i Riksgäldskontoret
Beviljad låneram 280 000 300 000 336 800 340 000 295 000
Utnyttjad låneram 169 067 194 434 207 340 238 915 252 170

Kontokrediter hos Riksgäldskontoret
Beviljad kontokredit 157 835 156 417 147 872 136 521 108 823
Utnyttjad kontokredit 0 0 0 0 0

Räntor på räntekontot hos Riksgäldskontoret
Räntekostnader 0 0 0 0 0
Ränteintäkter 8 510 9 785 14 591 20 855 19 576

Totala avgiftsintäkter 266 022 271 776 264 789 278 388 342 944
 – varav disponibelt 266 022 271 776 264 789 278 388 342 944
Beräknat enligt regleringsbrev 255 000 283 000 – – –

Beviljad och utnyttjad anslagskredit
Beviljad anslagskredit – – – – –
Utnyttjad anslagskredit – – – – –

Utgående reservation och anslagssparande
Utgående reservation på anslag 2 869 – – – –
Anslagssparande 0 0 0 2 182 6 818
Intecknat belopp för framtida åtaganden – – – – –

Antal anställda
Årsarbetskrafter 3 280 3 343 3 423 3 255 3 099
Medelantal anställda 3 503 3 561 3 640 3 528 3 331

Driftkostnad per årsarbetskraft 725 710 680 681 651

Kapitalförändring
Årets kapitalförändring 40 194 1 494 -47 283 -13 909 -14 577
Balanserad kapitalförändring 164 2311) 166 0032) 214 1713) 202 6474) 216 913

Noter till Väsentliga uppgifter

1) Ingående balans 166 003

     Föregående års kapitalförändring 1 494

     Från föregående års kapitalförändring har resultatet i Universitetsholding i Linköping AB omförts till resultatandelar i dotterföretag  -3 266

     Utgående balans 164 231

2) Ingående balans 214 171

    Föregående års kapitalförändring -47 283

    Från föregående års kapitalförändring har resultatet i Universitetsholding i Linköping AB omförts till resultatandelar i dotterföretag                          -885

    Utgående balans 166 003

3) Ingående balans 202 647

     Föregående års kapitalförändring 13 909

     Från föregående års kapitalförändring har resultatet i Universitetsholding i Linköping AB omförts till resultatandelar i dotterföretag -2 385

     Utgående balans 214 171

4)  Ingående balans 216 913

     Föregående års kapitalförändring -14 577

     Från föregående års kapitalförändring har resultatet i Universitetsholding i Linköping AB omförts till resultatandelar i dotterföretag 311

     Utgående balans 202 647

6. Väsentliga uppgifter
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Linköping: Campus Valla

institutionen för beteendevetenskap: 
Antal anställda: 189. Intäkter: Totalt 127 mkr. 
Ämnesområden: Folkbildningskunskap • Han-
dikappvetenskap • Pedagogik • Pedagogiskt 
arbete • Psykologi • Socialt arbete • Sociologi 
• Specialpedagogik • Vuxenpedagogik

institutionen för datavetenskap: 
Antal anställda: 210. Intäkter: Totalt 148 mkr. 
Ämnesområden: Artificiell intelligens och 
integrerade datorsystem • Databas- och In-
formationsteknik • Human-Centered Sys-
tems • Informationssystem och Management 
• Programvara och system

ekonomiska institutionen: 
Antal anställda: 184. Intäkter: Totalt 158 mkr. 
Ämnesområden: Rätt och rättsfilosofi • Före-
tagsekonomi • Industriell marknadsföring och 
ekonomi • Logistik • Nationalekonomi inkl. eko-
nomisk historia • Projektledning, innovationer 
och entreprenörskap • Statsvetenskap

estetiska institutionen: 
Antal anställda: 29. Intäkter: Totalt 26 mkr 
Ämnesområden: Bild och form • Idrott • Miljö- 
och utomhuspedagogik • Musik • Pedagogiskt 
drama • Slöjd • Teknik

inst. för fysik, kemi och bioLogi: 
Antal anställda: 322. Intäkter: Totalt 274 mkr . 
Ämnesområden: Beräkningsfysik • Biologi • 
Biomolekylär och organisk elektronik • Ekologi 
• Kemi • Kemisk fysik • Materiefysik • Mole-
kylärbiologi • Molekylär bioteknik • Organisk 
kemi • Sensorvetenskap • Teknisk biologi • 
Teoretisk biologi • Teoretisk fysik • Tillämpad 
fysik • Tillämpad optik • Tunnfilmsfysik • Yt- och 
halvledarfysik • Ytors fysik och kemi

institutionen för konstruktions- 

och produktionsteknik: 
Antal anställda: 171. Intäkter: Totalt 153 mkr 
Ämnesområden: Elektroteknik • Energisys-
tem • Fluid och mekanisk systemteknik • 
Hållfasthetslära • Industriell arbetsvetenskap  
• Industriell miljöteknik • Konstruktionsmaterial 
• Kvalitetsteknik • Maskinkonstruktion • Me-
kanik • Mekanisk värmeteori och strömnings-
lära • Monteringsteknik • Produktionssystem  
• Träteknik och design

matematiska institutionen: 
Antal anställda: 126. Intäkter: Totalt 85 mkr. 
Ämnesområden: Matematisk statistik • Nu-
merisk analys • Optimeringslära • Statistik • 
Tillämpad matematik

institutionen för produktionsekonomi: 
Antal anställda: 13. Intäkter: Totalt 14 mkr 
Ämnesområden: Produktionsekonomi

institutionen för reLigion och kuLtur: 
Antal anställda: 16. Intäkter: Totalt 25 mkr 
Ämnesområden: Etik • Filosofi • Religionsve-
tenskap • Socialantropologi

institutionen för språk och kuLtur: 
Antal anställda: 57. Intäkter: Totalt 31 mkr 
Ämnesområden: Allmän språkvetenskap • 
Engelska • Franska • Spanska • Språk och 
kultur • Svenska språket • Svenska som an-
draspråk • Tyska

institutionen för studier av samhäLLs-

utveckLing och kuLtur: 
Antal anställda: 38. Intäkter: Totalt 26 mkr 
Tema: Kultur och samhälle 
Ämnesområden: Historia • Kulturella arvet 
Institutionen har verksamhet både i Linköping 
(Campus Valla) och i Norrköping.

institutionen för systemteknik: 
Antal anställda: 145. Intäkter: Totalt 113 mkr 
Ämnesområden: Bildbehandling • Bildkodning 
• Datatransmission • Elautomatik och datama-
skinteknik • Elektroniksystem • Elektroniska 
komponenter • Fordonssystem • Informa-
tionsteori • Reglerteknik

institutionen för tema: 
Antal anställda: 171. Intäkter: Totalt 116 mkr 
Teman: Barn • Genus • Kommunikation • Mat, 
Kultur, Medicin  • Teknik och social förändring 
• Vatten i natur och samhälle. 
Ämnesområden: • Geografi • Konstvetenskap 
och visuell kommunikation • Litteraturveten-
skap • Medie- och kommunikationsvetenskap 
• Miljöhistoria • Tematisk naturvetenskap

institutionen för utbiLdningsvetenskap: 
Antal anställda: 55. Intäkter: Totalt 33 mkr 
Ämnesområden: Pedagogiskt arbete

Linköping: Campus US

institutionen för biomedicin och kirurgi: 
Antal anställda: 154. Intäkter: Totalt 115 mkr 
Ämnesområden: Cellbiologi • Dermatologi• 
Kirurgi • Klinisk kemi • Onkologi

institutionen för häLsa och samhäLLe: 
Antal anställda: 135. Intäkter: Totalt 72 mkr 
Tema: • Hälsa och samhälle.  Ämnesom-
råden: • Allmänmedicin • Arbetslivsin-
riktad rehabilitering • Sjukgymnastik • 
Socialmedicin och folkhälsovetenskap  
• Utvärdering av medicinsk teknologi

institutionen för medicin och vård: 
Antal anställda: 172. Intäkter: Totalt 78 mkr 
Ämnesområden: Anestesiologi • Farma-
kologi•Invärtesmedicin • Kardiologi • Klinisk 
farmakologi • Klinisk fysiologi • Lungmedicin 
• Medicinsk radiofysik • Medicinsk radiologi • 
Njurmedicin• Thoraxkirurgi • Omvårdnad

institutionen för medicinsk teknik: 
Antal anställda: 48. Intäkter: Totalt 35 mkr 
Ämnesområden: Biomedicinsk instrumenttek-
nik • Biomedicinsk modellering och simulering 
• Medicinsk informatik • Medicinsk teknik

inst. för moLekyLär och kLinisk medicin: 
Antal anställda: 137. Intäkter: Totalt 78 mkr 
Ämnesområden: • Allergicentrum • Barn- och 
ungdomspsykiatri • Gastroenterologi och hepa-
tologi • Genus och medicin • Infektionsmedicin 
• Klinisk immunologi • Klinisk mikrobiologi • 
Medicinsk mikrobiologi • Molekylär och immu-
nologisk patologi • Molekylär virologi • Obstetrik 
och gynekologi • Pediatrik • Reumatologi • 
Rättsgenetik • Rättsmedicin • Transfusions-
medicin • Yrkes- och miljömedicin

inst. för nervsystem och röreLseorgan: 
Antal anställda: 77. Intäkter: Totalt 43 mkr 
Ämnesområden: Arbetsterapi • Geriatrik • 
Logopedi • Neurologi • Oftalmologi • Ortopedi 
och idrottsmedicin • Oto-rhino-laryngologi • 
Patologi • Psykiatri •Rehabiliteringsmedicin • 
Teknisk audiologi 

Norrköping: Campus Norrköping

inst. för teknik och naturvetenskap: 
Antal anställda: 157. Intäkter: Totalt 131 mkr 
Ämnesområden: Datalogi • Elektronik – pro-
duktion, byggsätt, design • Infrainformatik • 
Medieteknik • Organisk elektronik • Organisk 
fysik • Tillämpad matematisk fysik • Vetenskaplig 
visualisering

institutionen för tematisk utbiLdning 

och forskning:  
Antal anställda: 166. Intäkter: Totalt 118 mkr. 
Teman:  Etnicitet • Äldre och åldrande. 
Ämnesområden: • Kultur- och mediegestalt-
ning • Miljövetenskap • Samhälls- och kultur-
analys • Bild och form • Metodik • Musik • 
Naturkunskap i ett skolperspektiv • Pedagogik  
• Pedagogiskt arbete • Pedagogiskt drama  • 
Rörelse • Röst- och talvård • Samhälle i ett 
skolperspektiv • Barn- och ungdomsvetenskap 
• Slöjd • Teknik

institutionen för vård och väLfärd: 
Antal anställda: 74. Intäkter: Totalt 46 mkr 
Ämnesområden: Egenvård och lärande • Fysisk 
vårdforskning • Palliativ vård • Socialpedagogi-
ken i samhället • Äldre och åldrande

institutionen för studier av samhäLLs-

utveckLing och kuLtur: 
Institutionen har verksamhet både i Linköping 
och i Norrköping. För mer information se ovan, 
Campus Valla

institutioner och ämnesområden
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