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var ett år av fortsatt expansion 
om än i något lugnare takt än 

vi varit vana vid. Antalet studenter fortsätter 
att öka och är nu närmare 27 000 och antalet 
examina ökar. Bokslutet är i balans med en 
omslutning på 2,5 miljarder. Sammantaget är 
det starka siffror för LiU.

Universitetets årsredovisning innehål-
ler massor med siffror och analyser. Jag tror 
kanske inte vi är så många som läser den 
från pärm till pärm. Men en sak vill jag gärna 
uppmana er till: läs årskrönikan. Ingenstans 
blir universitetets myllrande och mångfaset-
terade verksamhet lika tydlig; här ges exempel 
på det stora internationella engagemang som 
många av våra forskare och lärare har, här 
finns priser och belöningar från internatio-
nella akademier och svenska företag, här ges 
f lera exempel på samverkansformer inom 
utbildning och forskning, här noteras några 
av de större externa forskningsanslag som 
LiU attraherat under året och här finns andra 
viktiga händelser. Listan är inte uttömmande; 
det hade gått utmärkt att göra en lika lång lista 
till. Men den samlade bilden är viktig. Här 
finns mycket av den levande institution som 
riskerar att komma bort i årsredovisningarnas 
formella sifferexercis. 

Grundutbildningen vid universitetet står 
stark. Vi har bakom oss en lång period av 
snabb expansion och på 10 år har antalet stu-
denter ökat med 70 procent. Detta har skett 
inte bara med bibehållen utan med ökad effek-
tivitet; antalet examina har mer än fördubblats 
under samma period. När det gäller kvaliteten 
får vi fortsatt mycket höga betyg såväl från 
studenter som från arbetsmarknad. 

Vi kan glädja oss åt att LiU-forskarna 
under året tog hem rekordstora anslag från 
Vetenskapsrådet och vi kan överlag se en 
stärkt forskningsfinansiering. De stora på-

frestningar som minskade utdelningar från 
forskningsstiftelserna inneburit har kompen-
serats med andra källor. Det innebär också att 
en lång trend, där grundutbildningssektorn 
vuxit relativt forskningen, brutits. Det är vik-
tigt för att bibehålla den långsiktiga balansen 
mellan utbildning och forskning. 

LiUs låga fakultetsanslag och därmed 
stora beroende av externa källor gör det extra 
viktigt att vidga finansieringsbasen. Här är 
framgångarna för kampanjen Forskning och 
Framtid i Norrköping ett exempel. Under året 
har man säkrat 38 miljoner till stöd för unga 
lovande forskare i karriären. Medel som till 
stor del kommer från nya finansiärer och som 
går till ändamål som annars är svårt att få fi-
nansiering till.   

Bokslutet visar på 1 mkr plus. Det är en 
väsentlig förbättring jämfört med 2003 (-47 
mkr), det är 26 mkr bättre än vår egen halv-
årsprognos och ett nollresultat ett år före tidta-
bell. Lägg därtill att vi överproducerade utbild-
ning för 25 mkr som vi inte får ersättning för 
så är det ett glädjande och starkt resultat. Del-
vis kan det förklaras med den starka ökningen 
av externa forskningsmedel, men framförallt 
är det ett resultat av institutionernas mödo-
samma arbete med att skapa budgetbalans. 
Det har i vissa fall krävts smärtsamma beslut 
och tuffa omställningar. Och även om det ser 
betydligt ljusare ut nu än för ett år sedan så 
är det en kostnadsjakt som måste fortsätta, 
inte minst för att skapa oss handlingsfrihet att 
göra nödvändiga strategiska satsningar. 

Mille Millnert
Rektor   

2004



4       

1 Årskrönika1 Årskrönika 1 Årskrönika

         5

William Salaneck – ny vicerektor för 
internationella relationer.

Rektor Mille Millnert installerar sin 
företrädare, Bertil Andersson, som 

professor i biokemi.

JANUARI 
• Ett nytt ”Network of Excellence” kring medicinsk 

informatik inom EUs 6e ramprogram leds från LiU 

med professor Hans Åhlfeldt som koordinator. 

• Fredrik Gustafsson, professor i kommunikations-

system, får det Arnbergska priset av Kungliga Veten-

skapsakademien. • Start för det LiU-ledda tvärveten-

skapliga programmet Engo, som ska ta fram verktyg 

för att kunna följa upp de miljömål som Sveriges 

riksdag satt upp. • Eva Jeppsson Grassman, profes-

sor vid tema Äldre och åldrande, är ny ledamot i 

styrelsen för FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och 

socialvetenskap. 

FEBRUARI 
• Läspedagogen Ulla-Britt Persson utses till ”Årets 

kvinnliga pedagog” av Delta Kappa Gamma, en 

internationell förening för kvinnliga pedagoger. 

• Peder Bylander och Didrik von Essen, civilingenjö-

rer i industriell ekonomi, får årets Driftskraftsstipen-

dium på 25 000 kr för sitt examensarbete om kom-

mersialisering av vattenreningsteknik i Singapore. 

• Av landets nyutbildade läkare är de från LiU mest 

nöjda med sina studier enligt en enkät från Läkar-

förbundet. • Över tusen gymnasister besöker univer-

sitetet för att få en inblick i högre studier. • Lennart 

Ljung, professor i reglerteknik, väljs, som åttonde 

svensk någonsin, in i den amerikanska ingenjörs-

vetenskapsakademien. • 27 studenter får dela på 

180 000 kr i stipendier som näringsliv, föreningar, 

kommun och landsting donerat till LiU Norrköping.

MARS 
• Universitetet beslutar om en nysatsning på 

IT med fem nya professorer. • Högskoleverkets 

nationella utvärdering av områdena systemve-

tenskap och informatik ger LiU gott betyg, främst 

för det projektorienterade arbetssättet, god 

forskningsanknytning och lärarnas engagemang. 

• Sångerskan Louise Hoffsten blir hedersdoktor vid 

LiU tillsammans med två direktörer och sex profes-

sorer. • Studenter från Carl Malmsten Centrum för 

träteknik & design deltar i Medelhavsmuseets ut-

ställning ”Design i trä - under 5 000 år”.

APRIL 
• LiU deltar i ett nystartat EU-nätverk inom nano-

vetenskap. • I sin utvärdering av landets grund- och 

forskarutbildning i psykologi ger Högskoleverket LiU 

lovord för den goda forskningsanknytningen och 

psykologprogrammets profilering mot problemba-

serat lärande. • Start för en nordisk forskarskola i 

tvärvetenskaplig genusforskning där 37 lärosäten 

i nio länder deltar. Rektor är Nina Lykke, professor 

vid tema Genus. • Linköpingsprofessorn Per Ask blir 

ordförande i Vetenskapsrådets beredningsgrupp 

för medicinsk teknik. • LiUs studentkårer anordnar 

mångfaldsdagar i Norrköping. 

MAJ 
• William Salaneck, professor i ytors fysik och kemi, 

blir vicerektor för internationella relationer. • Pro-

fessor Klaas Wijma utses till generalsekreterare i 

International Society of Psychosomatic Obstetrics 

and Gynaecology. • 57 doktorer promoveras och 

18 professorer installeras. Nära hälften av såväl 

doktorerna som professorerna är kvinnor. • LiU 

blir medlem i European Consortium of Innovative 

Universities. • LiU och Saab bildar ett gemensamt 

forskningscentrum inom flygsystemteknik. • Mikael 

Hägerby och Mikael Johansson, industriell ekonomi, 

får europeiskt pris för bästa examensarbete inom 

området underhåll. • I Ny Tekniks rankning av de 

50 viktigaste makthavarna i IT- och telekomsve-

rige finns tidigare LiU-studenter på tätplats. Etta är 

Ericssons vd Carl-Henric Svanberg. Med på listan 

är också LiU-professorerna Anders Ynnerman och 

Christer Svensson. • Nio LiU-studenter får dela på 

150 000 kr ur Alfastiftelsens resestipendiefond för 

LiU Norrköping.

JUNI 
• Kompetenscentret Nimed är inom optik, ljud, 

värme och visualisering ett av de mest kända och 

framgångsrika centra i världen konstateras i en 

internationell utvärdering. • Professor Arne Novak 

får jubileumsmedalj av fakulteten för maskinteknik 

vid Tjeckiens tekniska universitet i Prag. • Budapest 

University of Economic Sciences and Public Admi-

nistration utser professor Robert W. Grubbström till 

hedersdoktor. • Docent Birgitta Rasmusson, medi-

cinsk mikrobiologi, tilldelas Fernströmpriset, som 

årligen går till lovande forskare vid varje medicinsk 

fakultet i landet. 

JULI 
• Lennart Ljung, professor i reglerteknik, utses till 

hedersdoktor vid Katolska universitetet i Leuven. 

• Dags för sommarkurser i konstnärligt skapande i 

Vadstena med temat ”Ryskt”.

AUGUSTI

• Klimatcentrum invigs i Norrköping. • Marknadsför-

eningen i Östergötland delar ut pris för bästa mark-

nadsföringsuppsats till civilingenjörerna Marcus 

Jacobsson och Jens Hobroh för deras examensarbe-
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Magnus Johansson, glad projektledare, 
inviger ITceum.

Beatrice Ask – ny ordförande i 
universitetsstyrelsen.

te om marknadsföring av tjänster i Kina. • Vladimir 

Maz’ya, professor emeritus i tillämpad matematik, 

får Kungl. Vetenskaps-Societetens Celsiusmedalj i 

guld. • Lennart Ljung utses än en gång till heders-

doktor, nu vid universitetet i Troyes, Frankrike. • LiU 

tecknar samarbetsavtal med Kommunalarbetarför-

bundet om lärande på arbetsplatsen. • Slöjdbien-

nalen lockar 500 lärare från hela landet. • Blivande 

åttondeklassare deltar i upptäckarvecka på universi-

tetet där de får pröva på laborationer och fältstudier 

i fysik, kemi, biologi och teknik. • Birgitta Forum 

anordnar symposium med temat Utopian Thought 

on Sustainable Development.

SEPTEMBER 
• LiU, Linköpings kommun och IT-företaget Nexus 

planerar ett nationellt centrum för informations-

säkerhet. • Svenskt Näringslivs pris för bästa 

examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen 

vid LiU läsåret 2002/03 går till Maria Wilander 

och Anna Sandahl. • Av de 16 mkr som Högsko-

leverket delar ut till pedagogiska utvecklingspro-

jekt går en tredjedel till LiU. • LiU utbildar sexton 

höga befattningshavare vid kinesiska företag i 

EU-kunskap, juridik, affärskultur och teknolo-

giöverföring. • Det internationella sällskapet för 

miljöforskare med intresse för statistik och andra 

kvantitativa metoder, utser professor Anders 

Grimvall till ny president. • Inflammationsforskaren 

Eva Särndahl får ett av tre nationella forsknings-

anslag från Crafoordstiftelsen. • Medieteknikstu-

denterna Lisa Petersson och Erik Svansbo får LiUs 

jämställdhetspris. • Trehundra alumner firar LiTHs 

35-årsjubileum. • Klartecken för träteknikutbildning 

för civilingenjörer i Bolivia med lärare från LiU. 

• Stefan Glawing, programmet för teknisk fysik och 

elektroteknik, belönas med 15 000 kr för bästa exa-

mensarbete inom SKF-koncernen i Sverige. • Klart 

med kårhus i Norrköping. •  Författaren Viveka Lärn 

får årets Tage Danielsson-pris.

OKTOBER 
• Professor Gunnar Kratz belönas av Stiftelsen 

Forskning utan djurförsök för sin sårforskningsme-

tod där många djurförsök kan undvikas. • Centrum 

för nanovetenskap och nanoteknik får 25 mkr från 

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, ett av de största 

anslagen någonsin vid LiU. • En undersökning som 

Högskoleverket gjort visar att 86 % av studenterna 

från LiU har arbete ett år efter examen, en högre 

andel än vid andra större universitet. • Miljöforskare

och miljöutbildare vid LiU går samman i ett nätverk. 

• Humanistdygnet arrangeras för 12:e gången, och 

temat är Kroppen. • Madelaine Engström, studieväg-

ledare, och Claes Carlsson, lärarutbildare, får årets 

Forum-pris för att de på ett bra sätt har integrerat 

genusperspektivet i utbildningen. • LiU är värd för 

årets nationella jämställdhetskonferens.

NOVEMBER 
• Rektor Mille Millnert är bland de 50 mäktigaste 

inom svensk teknisk och naturvetenskaplig forsk-

ning, enligt Ny Teknik. • I Vetenskapsrådets an-

slagsutdelning får LiU-forskare dela på 107 mkr,

30 % mer än 2003. • Universitetsvecka i Norrköping 

och rivstart för kampanjen Forskning och Framtid. 

• Den nedläggningshotade arbetsterapeututbild-

ningen räddas. • LiU deltar i ett nytt EU-nätverk 

för forskning om inbyggda system. • Av 20 vinnare 

i Vinnovas och Nuteks årliga tävling Vinn Nu är tre 

avknoppningsföretag från LiU. • Start för europeiskt 

forskningsprojekt om studenters engagemang och 

ansvar i samhället. Ansvarig i Sverige är linköpings-

sociologen Marie-Louise Sandén. • 15 professorer 

installeras och 32 doktorer promoveras – ceremonin 

hålls för första gången i Norrköping. • Fem eng-

elskspråkiga magisterprogram vid LiU utses att 

ingå i ett nytt stipendieprogram ”Key Personnel in 

Certain Developing Countries”. • Östgötalandshöv-

dingen Björn Eriksson och förre Japanambassadören 

Gunnar Lonæus får universitetets förtjänstmedalj. 

• Vinnova ger 60 mkr till den regionala satsningen 

”Livets nya verktyg”. • 150 gymnasister från hela lan-

det deltar i Sonja Kovalevskydagarna där matematik-

föredrag varvas med problemlösning. • Per Linell, 

professor vid tema Kommunikation, får, som en av 

sju ledande forskare inom humaniora-samhällsve-

tenskap, ett treårigt anslag av Vetenskapsrådet för 

forskning om språk och samtal.

DECEMBER 
• LiU får rätt att utfärda specialpedagogexamen. 

• Klartecken för ny 40-poängskurs i kammarmusik. 

• LiU får toppbetyg i Högskoleverkets nationella 

utvärdering av lärosätenas samverkan med det om-

givande samhället. • Vattenforskningen vid LiU ran-

kas högt i tidskriften Sciences lista över vetenskap-

liga genombrott under 2004. • Riksdagsledamoten 

Beatrice Ask utses till ny ordförande i universitets-

styrelsen. • Mats Eriksson och Hans Sundgren vid 

S-SENCE får Civilingenjörsförbundets stipendium 

på 400 000 kr för miljöteknisk forskning. • Sveriges 

första datamuseum, ITceum, invigs i Mjärdevi. 
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STUDENTER (individer)
Totalt 26 757
varav Campus Valla 18 533
          Campus US 2 647
          Campus Norrköping 5 278
Nybörjare på program 5 001
Examinerade 3 364

ANTAL STUDENTER FÖRDELADE PÅ:
Utbildningsprogram 19 231
Fristående kurser 9 553

EXEMPEL PÅ UTBILDNINGAR 
MED HÖGT SÖKTRYCK

(1:a handssökande/nybörjare)

Filosofiska fakultetsnämnden:
Socionomutb. allmän inriktning 5,8
Psykologutbildningen 5,4

Nämnden för utbildningsvet.:
Lärarprogrammet i Linköping 5,9
Folkhögskollärarutbildningen 1,9

Hälsouniversitetet:
Sjukgymnastutbildningen 10,1
Socionomutb. inr. socialpedag. 9,3

Tekniska högskolan:
Musikproducentutbildning 3,3
Industriell ekonomi - internat. 1,8

HELÅRSSTUDENTER
Totalt 18 421
På utbildningsprogram 14 387
På fristående kurser 4 034

HELÅRSSTUDENTER  
PER FAKULTET (motsv)
Filosofiska fakultetsnämnden 6 243
Nämnden för utb.vet. 2 791
Hälsouniversitetet 2 491
Tekniska högskolan 6 895

HELÅRSSTUDENTER
PER UTBILDNINGSOMRÅDE
Hum., Juridik, Samh.vet., Teologi 6 611
Nat.vet., Teknik 7 813
Farmaci, Medicin, Vård 2 352
Undervisning 1 264
Design 51
Övrigt 330

* Fr.o.m. 2001 används en ny metod för att beräkna antalet studenter (individer).

Trots en kraftig expansion de senaste sex åren 
fortsatte grundutbildningen vid universitetet 
att öka under 2004. Antalet studenter ökade till 
26 757*, vilket är 10 000 f ler än 1994. 

Eftersom utbudet både består av heltids- och 
deltidskurser kan man få en tydligare bild av 
omfattningen genom att utgå från antalet hel-
årsstudenter. (Med antalet helårsstudenter avses 
antalet studenter som har påbörjat studier på 
en kurs multiplicerat med kursens poäng delat 
med 40.) Under 2004 var antalet helårsstudenter 
18 421, vilket är ca 7 600 f ler än 1994/95 och mer 
än dubbelt så många som 1990/91.

Linköpings universitet har profilerat sin 
grundutbildning genom att ha en hög andel 
utbildningsprogram. Under år 2004 var andelen 
helårsstudenter på program 78 % och på fristå-
ende kurser 22 %. Sedan 1994/95 har andelen 
på program ökat med ca 8 %. 

Universitetet erbjuder grundutbildning i 
naturvetenskap och teknik; humaniora, juridik, 
samhällsvetenskap och teologi; medicin, vård 
och farmaci; undervisning; övrigt (praktisk-
estetiska kurser) och design (Carl Malmstenut-
bildningarna). Statsmakternas prioritering av 
naturvetenskapliga och tekniska utbildningar 
avspeglas i att antalet helårsstudenter inom 
dessa områden har ökat kraftigt vid universitetet 
sedan 1997 (ca 1 700 helårsstudenter). En ök-
ning har också ägt rum inom farmaci, medicin 
och vård, framförallt på de treåriga program-
men, och inom humaniora, juridik, teologi och 
samhällsvetenskap. En viss ökning har också 
ägt rum inom undervisning, övrigt och design.

Universitetets studenter är unga; drygt 55 %
är under 25 år medan drygt 10 % är över 34 år,
att jämföra med genomsnittet vid landets 
högskolor, där knappt hälften av studenterna 
är under 25 år. Åldersfördelningen avspeglar 
utbildningsutbudets sammansättning med 
stark tonvikt på utbildningsprogram som främst 
vänder sig till ungdomsstuderande. 

Sett över hela universitetet är könsfördelning-
en jämn; 52 % av studenterna är kvinnor och 
48 % män. Stora skillnader finns dock mel-
lan enskilda utbildningar. På lärar- och vård-
utbildningarna är kvinnorna i majoritet. På de 
naturvetenskapliga och tekniska utbildningarna 
dominerar männen. Även om mycket ännu åter-
står att göra anser Högskoleverket i en rapport 
presenterad under 2003 att LiU har det mest 
genomgripande och välorganiserade jämställd-
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 LiU ÅR 2004

FÖRDELNING KVINNOR - MÄN
HELÅRSSTUDENTER 
                                     Kvinnor         Män 
                                  HST       %    HST     %
Totalt                           9 491      52  8 930     48
Filosofiska fakultetsn.  3 633      58  2 610     42
Nämnd f. utb.vet.         2 062      74     730     26
Hälsouniversitetet        1 961      79     530     21
Tekniska högskolan      1 835      27  5 060     73

ÅLDERSFÖRDELNING          Antal      Procent
< 25 år                                10 421                56
25-34 år                                5 838                32
>34 år                                   2 162                12

ANTAL EXAMINA  ≥120 p     Antal      Procent
Filosofiska fakultetsn.              831                26
Nämnd f. utb.vet.                     651                20
Hälsouniversitetet                    569                18
Tekniska högskolan               1 147                36

GRUNDUTBILDNINGENS INTÄKTER (tkr)

Totalt                                                  1 233 347
varav takbelopp                                  1 086 741
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hetsarbetet och därmed befäster sin starka posi-
tion sedan den förra utvärderingen. 

LiU utfärdade 3 198 examina om minst
120 poäng under 2004, en kraftig ökning jäm-
fört med 2003, då 3 084 examina utfärdades. 
I förhållande till 1994/95 har antalet examina 
mer än fördubblats. Eftersom antalet helårsstu-
denter under motsvarande period ökade med ca 
70 % visar detta på en stor effektivitetsökning i 
utbildningen.

Grundutbildningens intäkter har sedan 
1994/95 ökat från 678 till 1 233 mkr år 2004, 
d.v.s. med drygt 80 %. Huvuddelen av intäk-
terna utgörs av universitetets utbildningsupp-
drag från regering och riksdag och styrs av ett 
s.k. takbelopp (den maximala ersättning som 
universitetet får för utförda helårsprestationer). 
Sedan 1994/95 har LiUs takbelopp ökat med 564 
mkr till 1 087 mkr år 2004. Mellan år 2003 och 
2004 ökade takbeloppet med 32 mkr. 

LiU har förnyat grundutbildningen vad gäller 
såväl innehåll som undervisningsformer. Sedan 
90-talet har ett tjugotal längre program utveck-
lats och de f lesta var riksunika när de etablera-
des. Under 2004 fortsatte arbetet med utveck-
lingen av bl.a. de nystartade socionom-, logoped-
och musikproducentutbildningarna. Flera ut-
bildningar som leder till magisterexamen med 
bredd inrättades liksom några utbildningar 
som leder till yrkeshögskoleexamen. Inom pro-
blembaserat lärande är Hälsouniversitetet en 
pionjär. Tekniska högskolan medverkar till att 
förnya svensk ingenjörsutbildning. Filosofiska 
fakultetsnämnden arbetar på regeringens upp-
drag med att förnya arbetsformerna inom hu-
manistisk och samhällsvetenskaplig utbildning 
och en genomgripande pedagogisk förnyelse 
av lärarutbildningen pågår inom Nämnden för 
utbildningsvetenskap.

LiU är ett av de lärosäten i Sverige där grund-
utbildningen expanderat mest. Trots detta har 
universitetet, med undantag för 2002, som ett 
av få lärosäten nått sitt takbelopp varje år. Enligt 
f lera undersökningar under senare år har LiU 
mycket nöjda studenter och även nöjda lärare. 
Samtidigt upplever 18 % av medarbetarna att 
de befinner sig under hög stress enligt den med-
arbetarundersökning som genomfördes under 
2004.
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 UTVECKLING LiU ÅR 2004

FORSKARSTUDERANDE

Aktiva forskarstuderande               

                                     Kvinnor           Män
                                  Antal   %   Antal    %

Totalt                               624   44       794   56

Hum-sam vet.område      229   60       153   40

Medicinskt vet.område    247   61       158   39

Tekniskt vet.område         148   23       483   77

Doktorandanställningar   308   42       429   58

Antal utbildningsbidrag     41   59         29   41

ÅLDERSFÖRDELNING            

                                     Kvinnor           Män
                                  Antal   %   Antal    %

<30 år                              165   37       283   63

 30-39 år                          249   42       341   58

>39 år                              210   55       170   45

FORSKARUTBILDNINGSEXAMINA

                                     Kvinnor           Män
                                  Antal   %   Antal    %

Doktorsexamen                 57   44         73   56 

Licentiatexamen                22   26         64   74

PROFESSORER

                                     Kvinnor           Män
                                  Antal   %   Antal    %

Professorer                       42   15       269   85
varav adjungerade               2     4         47   96
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Forskningen vid Linköpings universitet präg-
las av både hög vetenskaplig och samhällelig 
relevans och kännetecknas av att den förenar 
ett betydande djup och spetskompetens med 
förmågan att arbeta gränsöverskridande. I tidi-
gare forskningspolitiska propositioner har LiU 
beskrivits både som en pionjär och omdanare 
av forskarutbildningen, särskilt inom området 
forskarskolor.

Under 2003 fastställde LiU en ny forsknings-
strategi. I denna lyfts följande profilområden 
fram: Medieteknik – upplevelser, kultur och 
lärande, Säkerhet – samhälle, teknik och risk 
samt Medicin och teknologi. Beräkningsteknik 
samt Hälsa, ohälsa och sjukdom är andra om-
råden som framhålls. Dessa områden tillsam-
mans med de profilområden som lyftes fram i 
universitetets tidigare forskningsstrategi, d.v.s. 
Den informationsteknologiska utmaningen, 
Biomedicin och livsvetenskapernas teknologier, 
Hälsa - omsorg - ansvar, Barn, kunskapsproduk-
tion, etnicitet och genus, Klimat och miljö samt 
Utbildningsvetenskap, utgör grunden för univer-
sitetets fortsatta förnyelse.

Antalet aktiva doktorander (med minst 10 
procents aktivitet) har ökat med 67 % på drygt 
tio år (från 847 år 1990/91 till 1 418 år 2004. 
Knappt hälften av doktoranderna finns vid 
Tekniska högskolan (= tekniskt vetenskaps-
område), nästan en tredjedel vid Hälsouni-
versitetet (= medicinskt vetenskapsområde) 
och drygt en fjärdedel inom det humanistisk-
samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet 
(= Filosofiska fakultetsnämnden och Nämnden 
för utbildningsvetenskap).

Inom de humanistisk-samhällsvetenskapliga 
och medicinska vetenskapsområdena är köns-
fördelningen bland doktoranderna relativt jämn 
(andelen kvinnor är 60 respektive 61 %). Inom 
det tekniska vetenskapsområdet är andelen 
kvinnor 23 %, en ökning med 2 % jämfört med 
år 2000 och med 8 % sedan 1994/95.

Antalet professorer var i stort sett oförändrat 
jämfört med 2003 (inkl. adjungerade). Av LiUs 
311 professorer är 42 kvinnor. Inom de huma-
nistisk-samhällsvetenskapliga och medicinska 
vetenskapsområdena är en fjärdedel respektive 
en sjättedel av professorerna kvinnor. Inom det 
tekniska vetenskapsområdet däremot är endast 
åtta av de 148 professorerna kvinnor. På sikt 
kommer troligen andelen kvinnliga professorer 
vid Tekniska högskolan att öka, allteftersom 
kvinnorna där blir f ler på såväl grundutbild-
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 UTVECKLING LiU ÅR 2004

ANTAL FORSKAREXAMINA

HUMANISTISK-SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT
                                     
                             2001   2002   2003  2004 
Doktorsexamen           38        40        31       29
Licentiatexamen          12        15          8       10
Totalt antal 
examina                      50        55        39       39

MEDICINSKT
                             2001   2002   2003  2004
Doktorsexamen           48        51        66       46
Licentiatexamen                         9          5         6
Totalt antal                      
examina                      48        60        71       52

TEKNISKT
                             2001   2002   2003  2004
Doktorsexamen           55        74        71       55
Licentiatexamen          57        63        75       70
Totalt antal                      
examina                    112      137      146     125 

INTÄKTER FORSKNING /
FORSKARUTBILDNING (tkr)

Totalt                                                 1 234 415

varav fakultetsanslag                            473 263 
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ningen som forskarutbildningen. Enligt det 
rekryteringsmål som riksdag och regering satt 
upp för universitetet ska 26 % av de professorer 
som nyrekryteras under 2001-2004 vara kvin-
nor. År 2004 var 36 % av de nyrekryterade och 
befordrade professorerna kvinnor. För hela 
perioden var 19 % av de nyrekryterade kvinnor.

Under år 2004 utfärdades 130 doktorsexami-
na. Det var något lägre än 2002 och 2003, men 
de två tidigare åren har haft det högsta antalet 
examinerade någonsin under LiUs historia. An-
talet utfärdade licentiatexamina under år 2004 
var 86, de f lesta vid Tekniska högskolan. 

Intäkterna till forskning och forskarutbild-
ning uppgick år 2004 till 1 234 mkr. Fördelning-
en av intäkterna på vetenskapsområden framgår 
av figuren på föregående sida. Forskning och 
forskarutbildning svarar för 50 % av universite-
tets totala intäkter och grundutbildningen för 
50 %.

Fakultetsanslaget har legat på en låg nivå 
sedan 1994/95, trots att regering och riksdag 
under perioden 2001-2004 ökade universitetets 
s.k. fakultetsanslag med 37 mkr för nationella 
forskarskolor i grundläggande datavetenskap 
resp. teknisk och naturvetenskaplig didaktik, 
teknisk forskning i Norrköping samt förstärk-
ning av forskning inom humaniora. 

Den expansion som ändå har skett av forsk-
ning och forskarutbildning beror till största 
delen på universitetets förmåga att dra till sig 
externa medel. De största externa bidragen 
kommer dels från Vetenskapsrådet,  forsknings-
stiftelser, VINNOVA och andra statliga myn-
digheter, dels från organisationer och enskilda 
såsom Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. De 
senaste åren har inf lödet av externa medel till 
LiU dämpats, men en viss ökning sker fortfa-
rande. Glädjande är att LiU ökat sin andel vid 
Vetenskapsrådets fördelning av forskningsme-
del under 2003 och 2004.

Eftersom grundutbildningen expanderade 
kraftigt under 90-talet medan den anslagsfinan-
sierade forskningen och forskarutbildningen 
under samma tid bara ökade marginellt har 
fakultetsanslaget sjunkit i relation till grund-
utbildningens s.k. takbelopp. Trycket har alltså 
ökat ytterligare på universitetet att skaffa externa 
medel för att studenters och lärares möjligheter 
till forskningsanknytning ska kunna bibehållas.
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ANTAL  ANSTÄLLDA

Helårsanställningar:

Totalt                                             3 343

Kvinnor                                          1 669             

Män                                               1 674

Individer:

Totalt                                             3 561

ANTAL FORSKARE OCH LÄRARE (individer)         

Professorer (inkl. adjungerade)        311

Övriga lärare och forskare              1 105

År 2004 utgör ett trendbrott  – 35 år av expansion 
som medfört att antalet anställda hela tiden ökat  
bryts och för första gången minskar antalet an-
ställda. Universitetets ekonomiska underskott 
2003 innebar att institutioner och enheter under 
2004 arbetat med att få sin ekonomi i balans. 
och att många anställda med tidsbegränsade 
förordnanden varslats från sina anställningar. 

Kategorin kärnkompetens (lärare, gästlärare, 
anställda som doktorand och assistenter i kom-
bination med utbildningsbidrag) minskade med 
44 heltidsekvivalenter. Kategorin stödkompe-
tens (administrativ personal, teknisk personal 
och bibliotekspersonal) minskade med 36 hel-
tidsekvivalenter. Under året sade LiU dessutom 
upp personal på grund av arbetsbrist.

Könsfördelningen bland personalen var totalt 
50 % kvinnor och 50 % män, d.v.s. oförändrad 
jämfört med föregående år. 

Bland professorerna var andelen kvinnor 
15 %, vilket är en ökning med 1 % jämfört med 
2003. Inom stödkompetens var 68 % kvinnor och 
32 % män. Inom ledningskompetens var 43 %
 kvinnor och 57 % män.

För första gången genomfördes under året en 
medarbetarenkät bland alla anställda vid LiU. 
Svarsfrekvensen var så hög som 83 %. Resultatet 
visar att samtidigt som majoriteten är nöjd med 
sin arbetssituation upplever många stark stress. 
Enkätresultaten ska ligga till grund för utveck-
ling av arbetsmiljön på institutioner och andra 
enheter.
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 UTVECKLING LiU ÅR 2004

UTVECKLING AV ÅRLIG KAPITALFÖRÄNDRING (mkr) 

År                        1999  2000  2001   2002   2003  2004
Kapitalförändring      -54        -4       -15         14       -47        1

Årets och balanserad      
kapitalförändring      221        217     203      214      167    167

Balanserat kapital har justerats för Universitetsholding.

INTÄKTER TOTALT (mkr)                   2 468
Anslag                                              1 677
Avgifter, ersättningar                          269
Bidrag                                                 511
Finansiella intäkter                               10

KOSTNADER TOTALT (mkr)                2 470
Personal                                            1 563
Lokaler                                                348
Övrig drift                                           451
Finansiella kostnader                              4
Avskrivningar                                      103

Verksamhetsutfall                            -2
Resultat från andelar i dotterftg       3
Årets kapitalförändring                    1
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Årets kapitalförändring
Universitetets intäkter uppgick under verksam-
hetsåret 2004 till 2 468 mkr (2003: 2 403 mkr), en 
ökning med 3 % medan kostnaderna uppgick till 
2 470 mkr, en ökning med 1 %. Årets kapitalför-
ändring var 1 mkr (2003: -47 mkr). 

Finansiering
Universitetets intäkter ökade totalt sett under år 
2004 med 65 mkr jämfört med år 2003. Ansla-
gen svarade för den största ökningen, 44 mkr. 
Intäkterna från bidrag ökade med 21 mkr. Avgif-
ter och andra ersättningar ökade med 4 mkr. De 
finansiella intäkterna minskade med 5 mkr.

Anslagen utgör 68 % av de totala intäkterna, 
vilket är en oförändrad andel jämfört med 2003.

Resursförbrukning
De totala kostnaderna för verksamheten ökade 
under 2004 med 1 %. Personalkostnaderna, 
som utgör 63 % av universitetets kostnader, 
ökade under året med 3 %, lokalkostnaderna 
med 1 % medan övriga driftkostnader minskade 
med 2 %.

Verksamhetsområden
Filosofiska fakultetsnämnden uppvisade ett mi-
nusresultat med -10 mkr under 2004 (2003: noll-
resultat). Nämnden för utbildningsvetenskap 
uppvisar ett plusresultat med 9 mkr (2003: -4 
mkr), Hälsouniversitetet ett nollresultat (2003: 
-19 mkr) och Tekniska högskolan ett plusresultat 
på 4 mkr (2003: -25 mkr).

Verksamhetsgrenar
Grundutbildningen visar ett negativt resultat 
om -2 mkr (2003: -33 mkr) varav uppdragsut-
bildningen står för -1 mkr. Kapitalförändringen 
för forskning och forskarutbildning var positiv, 
3,5 mkr (varav resultatet för Universitetsholding 
utgör drygt 3 mkr). Uppdragsforskningens kapi-
talförändring var 3 mkr. År 2003 uppgick mot-
svarande kapitalförändring till -15 mkr.

Ytterligare kommentarer om det ekonomiska 
resultatet för 2004 finns på sid 67.
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Universitetet kan se tillbaka på en period av 
kraftig expansion av grundutbildningen. Ge-
nom riksdagsbeslutet att bygga ut den högre 
utbildningen med 89 000 platser under 1997-
2002 fick LiU 5 260 platser. Endast Malmö hög-
skola fick fler platser under denna period. 

Vidare har LiU på uppdrag av Landstinget i 
Östergötland sedan 1996 givit ett antal treåriga 
vårdutbildningar. Fr.o.m. 2002 ingår dessa i 
riksdagens utbildningsuppdrag till Linköpings 
universitet. Trots att den nominella ökningen 
i form av tilldelade nya platser (bl.a. 40 platser 
inom vårdområdet) planar ut fortsatte grundut-
bildningen att expandera under 2003 och 2004.

Hur stor tillväxten är mäts bäst om antalet 
helårsstudenter (se definition på s. 13) stu-
deras i stället för antalet individer eftersom 
HST-begreppet också tar hänsyn till studiernas 
omfattning. Utvecklingen av antalet helårsstu-
denter framgår av figur 3.1.

Räknat i helårsstudenter ökade utbild-
ningen mellan åren 2003 och 2004 från 18 160 
till 18 421. Sedan läsåret 1990/91 har antalet 
helårsstudenter ökat med ca 135 %. 

Antalet registrerade studenter/individer 
(exkl. omregistrerade) var 26 757 under 2004, 
att jämföra med 26 493 år 2003. Antalet stu-
denter på utbildningsprogram uppgick år 
2004 till 19 231 medan antalet studenter på de 
fristående kurserna var 9 553. Jämfört med år 
2003 innebär detta en ökning med ca 60 stu-
denter på programmen och en ökning med ca 
100 studenter på de fristående kurserna. Cirka 
2 000 studenter studerar både på program och 
fristående kurs. 

Utbildningsutbudet
I beskrivningen nedan av grundutbildnings-
utbudet är antalet helårsstudenter (HST) 
utgångspunkten för beräkningarna, om inget 
annat sägs.

Av grundutbildningen utgörs 78 % av 
utbildningsprogram och 22 % av fristående 
kurser. Sedan läsåret 1994/95 har andelen ut-
bildningsprogram ökat med 8 %. Eftersom stu-
dieresultaten är något bättre på program än på 
fristående kurser blir, med antalet helårspres-
tationer som beräkningsgrund (se definition 
på s. 13), andelen program ännu större (82 %).

Andelen helårsstudenter per verksamhets-
område är följande: 34 % finns inom Filoso-
fiska fakultsnämndens verksamhetsområde, 
15 % inom verksamhetsområdet för Nämnden 

för utbildningsvetenskap, 14 % vid Hälsouni-
versitetet och 37 % vid Tekniska högskolan 
(se figur 3.2).

Grundutbildningen fördelad på utbild-
ningsområden framgår av figur 3.3. som också 
visar könsfördelningen. De största områdena 
är teknik, samhällsvetenskap och naturveten-
skap. De minsta är farmaci och design (Carl 
Malmsten-utbildningarna i Stockholm). Mel-
lan åren 2003 och 2004 skedde den största 
ökningen inom vård med ca 150 HST. Antalet 
HST inom naturvetenskap och teknik mins-
kade något i förhållande till 2003. 

Fördelningen på fördjupningsområden 
framgår av figur 3.6. Andelen helårsstudenter 
på C- och D-nivå var 34 % under år 2004, en 
ökning jämfört med år 2003 och 2002.

Studenterna
Studentpopulationen har en jämn könsfördel-
ning med 52 % kvinnor och 48 % män, d.v.s. 
ungefär densamma som 2003 (se figur 3.4). 
Med tanke på att vi inom svenska högskolan 
ser en växande överrepresentation av kvinnor 
och att de dominerar stort bland nybörjarna 
(över 60 %) är det en styrka att universitetet 
som helhet kan erbjuda ett utbildningsutbud 
som är lika attraktivt för män som för kvinnor. 
Nedbrutet per utbildningsområde framträder 
dock ett välbekant och traditionellt mönster: 
Den största andelen kvinnor finns främst 
inom undervisning, vård, farmaci och övrigt 
medan männen dominerar inom teknik och 
naturvetenskap. Se figur 3.3.

Majoriteten av studenterna är ungdomsstu-
derande. 56 % är under 25 år medan de över 34 
år svarar för 12 % (se figur 3.5). Jämfört med 
läsåret 1995/96 har dock en förskjutning skett 
(9 %) från gruppen under 25 år till de äldre 
grupperna. Förhållandevis störst andel äldre 
studenter finns inom undervisning, vård och 
farmaci, medan de yngre främst finns inom 
naturvetenskap, teknik och juridik.

Rekrytering
LiU är ett av de mest riksrekryterande lärosä-
tena där nästan hälften av alla nyantagna kom-
mer från orter utanför närområdet (definierat 
som Östergötlands län och angränsande delar 
av Jönköpings, Kalmar och Södermanlands 
län). Som framgår av figur 3.7 på s. 14 är det 
emellertid stora skillnader i rekryteringsprofil 
mellan olika utbildningar. Vissa utbildningar 
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TAB 3.1 TILLSTRÖMNING AV STUDENTER               

                                  2001       2002        2003       2004

Nybörjarplatser                                      
Utbildningsprogram                  4 640         4 741          4 856        4 764  
Fristående kurser                      8 989       10 697        10 392      10 541 
                                                                                                
Antal 1:a handssökande                                                                         
Utbildningsprogram                10 915       10  556        11 777      11 555 
Fristående kurser1)                  38 057       39 126        37 521      39 516  
                                                                         
1:a handssökande 
per nybörjarplats                                                                                    
Utbildningsprogram                    2,35           2,23            2,43           2,43
Fristående kurser1)                      4,23           3,66            3,61           3,75  

                                                                            
1)För fristående kurser motsvarar siffrorna det totala antalet sökande   

                                                               

och grupper av utbildningar rekryterar majo-
riteten av sina studenter från hela landet, t.ex. 
civilingenjörsprogrammen, medan andra har 
en mer regional rekrytering, t.ex. högskole-
ingenjörs- och lärarprogrammen. 

I Östergötland var länge intresset för hög-
skolestudier betydligt lägre än riksgenomsnit-
tet, men har ökat på senare år. Mellan 1995/96 
och 2002/2003 ökade andelen högskoleny-
börjare från Östergötland i åldern 18-64 år 
från 10,1 till 12,5 promille, d.v.s strax under 
riksgenomsnittet som var 13,0 promille. An-
delen studenter från Norrköping ökade under 
samma tid från 8,9 till 12,5 promille, vilket 
sannolikt beror på utbyggnaden av LiU i Norr-
köping. Dock är övergångstalen för Linköping 
fortfarande lägre än i andra universitetsstäder 
av motsvarande storlek. Sex år efter gymnasiet 
(vid 25 år) har 53 % av Linköpingsungdomarna 
påbörjat högre studier vilket kan jämföras med 
Umeå 56, Karlstad 59 och Växjö 58 %. De gam-
la universitetsstäderna Lund och Uppsala lig-
ger på 74 resp. 62 %. På uppdrag av Linköpings 
kommun genomförde universitetet under 2004 
mot denna bakgrund en närmare jämförelse av 
Linköping med Umeå och Växjö. I rapporten 
konstateras bl.a. att Linköping har sämre resul-
tat i grundskola och gymnasium men också att 
det generellt är hårdare konkurrens om utbild-
ningsplatserna vid LiU.

Det genomsnittliga antalet förstahands-
sökande till program är fortfarande högt, med 
2,4 förstahandssökande per plats. Se tabell 3.1. 
Rekryteringsläget är fortfarande gott inom alla 
områden. Av universitetets drygt 100 utbild-
ningsprogram med antagning under 2004 
hade 81 fler förstahandssökande än nybörjare. 
40 program hade över två förstahandssökande 
per nybörjare. 

Det finns dock ett orosmoln som kan komma 
att få stora konsekvenser för svensk utbildning 
och forskning i framtiden: antalet nya studen-
ter på de naturvetenskapliga specialiseringarna 
av lärarprogrammen är lågt. Det gäller hela 
landet. Likaså finns i förhållande till dem som 
avslutar de naturvetenskapliga och tekniska 
programmen i gymnasieskolan en överkapaci-
tet av utbildningsplatser i landet på högskole-
utbildningar inom naturvetenskap och teknik. 
LiU är ett av de lärosäten som klarar sig bäst i 
konkurrensen inom dessa områden och fyller 
utbildningsplatserna men söktrycket (antalet 
sökande per plats) har minskat på senare år. 
Att få fler elever att välja de naturvetenskapliga 
och tekniska programmen i gymnasieskolan är 
avgörande för om Sverige skall bibehålla sin 
konkurrenskraft. Mot denna bakgrund är det 
särskilt allvarligt att så få söker till de naturve-
tenskapliga specialiseringarna av lärarutbild-
ningsprogrammen.

En detaljerad fördelning av förstahands-
sökande till program finns i tabellbilagan. Där 
finns också en sammanställning av köns- och 
åldersfördelningen av nybörjarna på program. 

LiU bedriver en omfattande informations-
verksamhet i hela landet som syftar till att 
stimulera intresset för högre studier och re-
krytera studenter. Stommen i verksamheten 
är tryckta utbildningskataloger och webbase-
rad information. Över 80 % av de nyantagna 
studenterna anger dessa informationskällor 
som de viktigaste för utbildningsvalet. Dessa 
kompletteras med uppsökande verksamhet i 
gymnasieskolan (under 2004 besöktes ett 100-
tal gymnasier, främst i Mellan- och Sydsverige) 
samt ”öppet-hus”-aktiviteter på hemmaplan. I 
den uppsökande verksamheten är det studen-
ter som möter gymnasister och andra potenti-
ella studerande, för att kunna ge en trovärdig 
bild av hur det är att vara student idag. De 
generella insatserna kompletteras med rik-
tade projekt som syftar till att stimulera till mer 
otraditionella utbildningsval (se s. 17). 

LiUs arbete med vidgad rekrytering redo-
visas i kapitlet Kvalitetsarbete med studenten 
i fokus.

En viktig faktor för rekryteringen är till-
gången på studentbostäder. I Linköping har  
de senaste åren 600 studentbostäder byggts. 
I Norrköping får studenterna bostadsgaranti. 
För att tillgodose behovet av bostäder samarbe-
tar universitetet med berörda kommuner. Att 

Begreppet helårsstudent och 
helårsprestation är grundläggande i 
resursfördelningssystemet:

HST = 
registrerade stud x kursens poäng

 40

HPR =  
avklarade poäng

 40
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Fig 3.7 Geografisk rekrytering höstterminen 2004
Linköping och Norrköping hör till landets stu-
dentvänligaste kommuner framgår av de rank-
ningar som görs av TCOs tidning Studentliv.

REDOVISNING AV STATLIGT 
UTBILDNINGSUPPDRAG 

1.Takbelopp och mål antal helårsstudenter 2004
Antalet registrerade studenter inom utbild-
ningsuppdragets ram i form av helårsstuden-
ter (HST) och antalet utförda helårsprestatio-
ner (HPR) under år 2004 samt de intäkter som 
därmed genereras framgår av tabell 3.2. 

Linköpings universitet har alltsedan 1993/94,
då det nya resursfördelningssystemet för 
grundläggande högskoleutbildning infördes, 
varje år (med undantag för 2002) haft en över-
produktion inom grundutbildningen. 

För 2001, 2000, 1999 och 1998 var överpro-
duktionen 18,2 mkr, 6,5 mkr, 22,6 mkr respek-
tive 27,7 mkr. Medel motsvarande maximalt 
10 % av ett givet års takbelopp får föras över till 
nästkommande år. Till 2002 kunde 77,1 mkr 
föras över. Genom att LiU 2002 hade en un-
derproduktion på 19,9 mkr minskade värdet av 
universitetets sparade helårsprestationer från 
77,1 mkr till 57,2 mkr. Under 2003 hade LiU en 
överproduktion med 12,9 mkr, vilket medförde 
att universitetet fick föra med sig 70,1 mkr in i 
2004. Under 2004 har LiU haft en utbildnings-
volym (inklusive sparade helårsprestationer 
från december 2003) motsvarande 1 116,6 mkr, 
vilket medfört en överproduktion med 29,9 
mkr. Det sammanlagda värdet av de sparade 
helårsprestationerna uppgår till 100,0 mkr. He-
la beloppet får föras över till 2005 eftersom det 
understiger 10 % (108,7 mkr) av takbeloppet.

Antalet helårsstudenter inom utbildnings-
uppdraget uppgick under 2004 till 18 421 (2003: 
18 128). Av dessa fanns 7 813 inom naturveten-
skap och teknik (2003: 8 002).

Om antalet helårsprestationer sätts i relation 
till antalet helårsstudenter får man prestations-
måttet HPR/HST (redovisas också i tabell 3.2).
Den genomsnittliga prestationskvoten är 82 %
(2003: 82 %, 2002: 82 %, 2001: 82 %, 2000: 
82 %, 1999: 81 %). Prestationskvoten blir
något lägre än vad den borde genom att antalet
helårsprestationer för studenter som studerar 
någon period utomlands inom ramen för ett 
utbytesprogram inte får tillgodoräknas. Presta-
tionskvoten är högst inom områdena design, 
medicin och undervisning. Kvinnor har i ge-
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TAB 3.2 PRESTATIONER OCH INTÄKTER INOM RAMEN FÖR UNIVERSITETETS TAKBELOPP 2004
Utbildningsområde Antal 

HST
Antal 

HPR
Ersättning

(tkr)
Procent
av ers.

Prestationskvot
HPR/HST (%)

Humaniora 1 655 1 239 49 358 4 75

Teologi 157 134 4 931 0 85

Juridik 566 447 17 179 2 79

Samhällsvetenskap 4 234 3 391 130 183 12 80

Naturvetenskap 3 057 2 508 224 813 20 82

Teknik 4 756 3 893 349 030 31 82

Farmaci 79 61 5 649 1 77

Vård 1 254 1 062 103 805 9 85

Medicin 1 019 896 112 612 10 88

Undervisning 1 264 1 215 85 831 8 96

Övrigt 330 275 19 958 2 83

Design 50 49 10 165 1 98

Summa ers. för HST och HPR 2004 18 421 15 169 1 113 513 82

Ersättning för helårsprestationer från december 2003 3 097

Summa 1 116 610

Takbelopp 2004 1 086 741

Sparade helårsprestationer

Värde av sparade helårsprestationer (överproduktion) 
från 2004 29 869

Värde av sparade helårsprestationer som förts över från 
2003 till 2004 70 090

Värde av sparade helårsprestationer som får överföras 
till 2005 99 959

nomsnitt bättre studieresultat (prestationskvot 
85 %) än män (79 %). Äldre studerande, d.v.s. 
äldre än 34 år, (86 %) presterar mer än yngre 
studenter (78 %). Beroende på utbildningsval 
varierar dock dessa värden. Se vidare tabell-
bilagan.

2. Examensmål
Antalet examina med examensmål som ut-
färdades under 2004 framgår av tabell 3.3. Av 
tabellen framgår också antalet examina under 
perioden 2001-2004 samt examensmålen för 
perioden 2001-2004. Mellan 2003 och 2004 har 
antalet examina om minst 120 poäng ökat med 
150 examina, till totalt 3 198 examina. På tre år 
har därmed antalet examina ökat från ca 2 100 
till ca 3 200, bl.a. beroende på att examinatio-
nen från de utbildningar som är förlagda till 
Norrköping tagit fart. Målen har uppnåtts för 
magisterexamina, civilingenjörsexamina och 
lärarexamina, medan de inte riktigt har nåtts 
för sjuksköterskeexamina. Övriga examina om 
minst 120 poäng redovisas också i tabell 3.3. 

Antalet helårsstudenter i vissa utbildningar 
redovisas i tabell 3.4.

3. Särskilda åtaganden 
Redovisas enligt uppgifter i marginalrutan t.h.

Aspirantutbildning

Linköpings universitet har tillsammans med 
Malmö högskola under åren 2002-2004 erhål-
lit särskilda medel för att bedriva utbildning 
enligt förordning om en särskild teoretisk och 
praktisk utbildning vid universitet och högsko-
lor för invandrare med utländsk högskoleut-
bildning (1995:889), s. k. aspirantutbildning, 
om 40 p. För att finansiera de extrakostnader 
utbildningen för med sig har universitetet er-
hållit 5 mkr/år. Vidare har universitetet inom 
ordinarie takbelopp fått tillgodoräkna sig 50 tkr 
extra per helårsstudent.

En första antagning gjordes ht 2002 och 
därefter har antagning skett såväl vår som höst 
under åren 2003 och 2004. De sist antagna stu-
denterna avslutar utbildningen vt 2005 och det 
är först vid denna tidpunkt som universitetet 
betraktar utbildningsuppdraget med aspirant-
utbildning slutfört. Det är också då som den 
slutliga utvärderingen av utbildningsinsatsen 
kommer att göras. För detta har universitetet 
anlitat programmet IMER (Internationell 
Migration och Etniska Relationer) vid Malmö 
högskola. 

Utbildningen vid LiU har tre profiler, dels en 
allmän inriktning, dels två inriktningar mot 
speciella yrkesgrupper, lärare och sjuksköter-
ska. Inriktningen mot sjuksköterska har trots 
stora ansträngningar haft svårt att rekrytera 
behöriga sökande och därför lagts ner. För den 
allmänna inriktningen ansvarar Filosofiska 
fakultetsnämnden (FFN), för lärarinriktningen 
Nämnden för utbildningsvetenskap (NUV) 
och för sjuksköterskeinriktningen Hälsouni-
versitetet.

Information om utbildningen har spridits 
genom annonsering, informationsfolder samt 
uppsökande verksamhet på vuxenutbildningar 
och arbetsförmedlingar. År 2004 sökte 140 per-
soner till utbildningen. Av dessa antogs 40 till 
lärarinriktningen (2002: 17, 2003: 37) och 29
till inriktningen mot övriga akademiker (2002: 
7, 2003: 28). De som antagits till aspirantutbild-
ningen och som vill komplettera med ytterli-
gare studier för att få en svensk examen har fått 
vägledning att hitta lämpliga kurser för detta. 

Erfarenheter
En stor majoritet av de studerande är positiva 
till studierna, främst därför att man fått nya 
kunskaper inför mötet med den svenska ar-
betsmarknaden. Man har också fått ökad för-
ståelse för hur det svenska samhället fungerar. 

UTBILDNINGSUPPDRAGET

1. Takbelopp och mål antalet helårsstudenter 2004
• Takbelopp 1 086 741 tkr. Antal HST: minst 

18 080. Tekniskt och naturvetenskapligt utbild-
ningsområde: minst 8 000. Konstnärligt utbild-
ningsområde: högst 50 HST respektive 50 HPR.  
(Redovisas i tabell 3.2 och på ss. 82-83.)

   
2. Examensmål
• LiU skall under perioden 2001-2004 utfärda 

minst: Magisterexamen: 1 780, Civilingen-
jörsexamen: 2 340, Sjuksköterskeexamen: 
715, Lärarexamen, inriktning tidigare år: 750, 
Lärarexamen, inriktning senare år: 905. Antalet 
avlagda högskole-, kandidat- och magisterexa-
mina med inriktning mot teknik samt inom hög-
skoleingenjörsutbildning bör öka i förhållande till 
2003. Minst 1/3 av antalet lärarexamina bör ha 
inriktning mot matematik, naturvetenskap eller 
teknik. För lärarexamen, inriktning tidigare år 
skall särskilt behovet av lärare i förskola och för-
skoleklass beaktas. För lärarexamen, inriktning 
mot senare år skall särskilt behovet av yrkeslä-
rare beaktas. (Redovisas i tabell 3.3.)

3. Särskilda åtaganden
• LiU har under 2002 – 2004 ansvarat för ett 

särskilt projekt för att förnya grundutbildningen 
inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga 
området vad avser nya pedagogiska arbetsfor-
mer. (Redovisas på s. 24.)

• LiU skall senast under 2004 ha genomfört 
utbildning till lärare i svenska som andra språk i 
en omfattning motsvarande 15 HST. (Redovisas 
på s. 26.)

• LiU skall under perioden 2002 – 2004 anordna 
kompletterande utbildning enligt förordningen 
om en särskild teoretisk och praktisk utbildning 
för invandrare med utländsk högskoleutbildning. 
(Redovisas i tabell 3.5 och på ss. 15-16.)
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Att studera i universitetsmiljö upplevs som 
värdefullt och givande.

Många sökande har inte grundläggande 
behörighet för högskolestudier då de saknar 
kunskaper i engelska. Det har också visat sig 
att många av de antagna studenterna, trots 
formellt betyg i svenska, har bristfälliga språk-
färdigheter. De har därför erbjudits individuellt 
anpassat stöd i svenska språket. 

Arbetet med validering av tidigare utbild-
ning och erfarenhet är tidskrävande men 
nödvändigt för att studenten ska kunna erbju-
das lämpliga kompletteringsmöjligheter. För 
att studenten ska uppnå en svensk examen 
krävs i de flesta fall omfattande komplettering 
utöver 40-poängsutbildningen. Det har även 
varit svårt och tidskrävande att skaffa fram 
praktikplatser som motsvarar den studerandes 
kvalifikationsnivå. 

Det har i samtal med studerande framkom-
mit att de tidigare blivit slussade till många 
olika rådgivare inom universitetet för att få sin 
utländska utbildning jämförd med en motsva-
rande svensk utbildning och få reda på vilka 
vägar som finns att komplettera till en svensk 
examen. FFN och NUV har därför samarbetat 
kring ett ”samordningskontor” dit den stude-
rande har kunnat vända sig för att få vägled-
ning och hjälp med sina frågor. 

Erfarenheterna hittills tyder på att aspirant-
utbildningen i den form som prövats vid LiU 
under 2002-2004 i stort sett fungerat bra. Dock 
bör resultaten från utvärderingen inväntas 
innan en slutlig bedömning görs. Redan nu 
kan följande slutsatser dras: 

• Utbildningen bör omfatta även andra områ-
den än de som angivits i regeringens upp-
drag.

• Beslut om undantag för behörighetskravet 
engelska, Kurs A, bör fattas i det fall engel-
ska inte används inom den aktuella utbild-
ningen.

• Då många studerande som antagits till aspi-
rantutbildningen har stora svårigheter med 
det svenska språket, trots formell behörighet, 
bör utbildningen innehålla fördjupade stu-
dier i svenska. De studerande bör erbjudas 
kvalitativ språkutbildning i akademisk miljö 
från nybörjarnivå redan då arbetet med väg-
ledning och validering påbörjas.

• Information och vägledning till sökande och 
till antagna studenter bör samordnas inom 
lärosätet så att dessa har en samlad instans 

att vända sig till med frågor om validering, 
tillgodoräknande, studievägledning m.m. 
Nära kontakt bör etableras med de enheter 
inom lärosätet som handhar antagning 
och examination, och med de fakulteter/
institutioner som ger kurser, men också 
externt med Högskoleverket, kommuner, re-
gionala organ och arbetsförmedlingar samt 
länsarbetsnämnd och CSN. 

• För att genomföra en utbildningsinsats från 
antagning fram till en eventuell examen 
krävs resurser utöver vanlig ersättning för 
HST/HPR.

4. Övriga mål

Åtgärder för jämnare könsfördelning  

I samverkan med kommuner, länsarbets-
nämnd och Växtkraft mål 3 har en förberedan-
de ettårig utbildning med sikte på läraryrket ar-
rangerats för arbetslösa män. Den akademiska 
delen i utbildningen tillgodoräknas med 20p i 
lärarprogrammet. Ett tjugotal män genomför 
utbildningen och de flesta kommer att fort-
sätta utbildningen fram till en lärarexamen. 
Ökningen av andelen män bland de nyregist-
rerade på lärarprogrammen (2004:33 % män, 
2003:32 % män, 2002:26 %, 2001:20 % män) 
tyder på att insatserna för att få fler män i lärar-
utbildningen ger visst resultat.

Andelen kvinnor/män av antagna nybörjare 
vid Hälsouniversitetets utbildningar framgår 
av tabell 3.17 på s. 27. Strävan att öka andelen 
män i vårdutbildningarna tar tagit sig uttryck 
i bl.a. att manliga studenter finns med vid öp-
pethusaktiviteter och andra presentationer av 
HUs utbildningar. Basgrupperna sätts sam-
man så att det finns minst två manliga stu-
denter i de grupper där män ingår. En manlig 
studievägledare finns vid sjuksköterskeutbild-
ningen i Norrköping. Arbetsterapeututbild-
ningen har genomfört en studie i syfte att 
utveckla kunskap så att stöd kan ges åt manliga 
studenter att fullfölja och avsluta sin utbild-
ning. Studien har visat att det finns behov av 
stöd från andra manliga studenter och från 
yrkesverksamma. Det manliga nätverket har 
därför ytterligare aktiverats för att möta de nya 
studenterna. Ett långsiktigt arbete pågår inom 
HUs grundutbildningar för att öka medveten-
heten om genusperspektivet.

Den tidigare ökningen av andelen kvin-
nor bland nybörjarna på civilingenjörs- och 
högskoleingenjörsutbildningarna bröts 2001 

UTBILDNINGSUPPDRAGET

3. Särskilda åtaganden (forts)
• LiU skall under 2004 svara för utbildnings-

insatser inom ramen för verksamheten 
som drivs av programstyrelsen för Sys-
tem-onChip Design (SoC). (Redovisas i 
tabellbilagan.)

4. Övriga mål och återrapporteringar
• För grundutbildningen skall rapporteras:

- väsentliga förändringar i förhållande till fö-
regående års utbildningsutbud (Redovisas 
på s. 12.)

- avvägningen mellan utbildningsprogram 
och fristående kurser (Redovisas i figur på 
s. 6.) 

- efterfrågan på LiUs utbildningar samt vilka 
åtgärder som vidtagits för att stimulera 
ungdomar att välja högre utbildning (Redo-
visas i tabell 3.1, figur 3.7 samt på s. 13.) 

- fördelningen av studenter på fördjupnings-
nivåer (Redovisas i figur 3.6 samt i tabel-
lerna 3 och 4 i tabellbilagan.)

• LiU skall redovisa hur stort belopp som 
omfördelats mellan staten och Landstinget 
i Östergötland för landstingets medverkan 
i den kliniskt inriktade medicinska forsk-
ningen samt hur mycket av ersättningen 
för klinisk utbildning och forskning (ALF-
ersättningen) som överförts från ett kalen-
derår till ett annat. (Redovisas i tabell på 
s. 76.)

• Antalet HST på läkarutbildningen under 
vår- och hösttermin 2004. (Redovisas i 
tabell 3.16 på s. 27.)

• Åtgärder som vidtagits för att få en jämna-
re könsfördelning i utbildningar med ojämn 
könsfördelning, såsom vissa lärar- och 
vårdutbildningar samt naturvetenskapliga 
och tekniska utbildningar. (Redovisas i 
tabell 3.4 och på s. 16.)

• Behörighetsgivande förutbildning (basår). 
(Redovisas i tabell 3.5.)

• Omfattningen av kurser och program inom 
ramen för Sveriges nätuniversitet. (Redovi-
sas i tabell 3.7 och på s. 18.)

• Antal och inriktning av samverkansprojekt/
aktiviteter vid regionala centra för lärarut-
bildningen. (Redovisas på s. 26.) 

• Totala intäkter för uppdragsutbildningen 
samt antalet HST i den poänggivande upp-
dragsutbildningen. Redovisas på s. 49 resp. 
tabell 3.6.)

• Internationaliseringsarbete: Ökad interna-
tionell rörlighet särskilt inom den grundläg-
gande högskoleutbildningen. (Redovisas på 
ss. 60-62 samt i tabell 9 i tabellbilagan.)
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TAB 3.3 EXAMINA 1997 – 2004

Examina
1997-1999

Examensmål
1997 - 1999

Examina
2000

Examensmål
2000

Examina
2001 2002 2003 2004 2001 - 2004

Examensmål
2001 - 2004

Examina med examensmål

Magisterexamen1) 1 162 900 509 367 519 698 793 937 2 947 1 780 

Civilingenjörsexamen 1 466 1 500 465 567 467 616 664 699 2 446 2 340 

Sjuksköterskeexamen2) 375 127 144 164 173 202 683 715 

Lärarexamen med inriktning mot tidigare år3) 734 208 200 192 229 218 839 750 

    varav med inr. mot förskola/förskoleklass 65 85 36 121

Lärarexamen med inriktning mot senare år3) 609 565 186 237 187 271 273 276 1 007 905 

Övriga examina minst 120 poäng

Psykologexamen 21 19 28 31 33 111

Teologie kandidatexamen 6 8 6 8 7 29

Högskoleingenjörsexamen1) 193 96 109 157 190 161 617

Arbetsterapeutexamen2) 101 40 45 45 37 42 169

Biomedicinsk analytikerexamen2) 52 2  2

Läkarexamen 210 85 71 83 73 75 302

Receptarieexamen 25 25

Sjukgymnastexamen2) 135 45 45 46 36 43 170

Social omsorgsexamen2) 57 29 47 49 36 46 178

Kandidatexamen1) 589 209 226 330 505 434 1 495

Examina enligt äldre studieordning 130 42 7  7

Summa examina minst 120 poäng 5 813 2 068 2 096 2 685 3 048 3 198 11 027

Examina mindre än 120 poäng1) 517 171 138 124 137 166 565

Totalt antal examina1) 6 330 2 239 2 234 2 809 3 185 3 364 11 592

1) Examen med teknisk inriktning: Magisterexamen 2004:82, 2003:80, Högskoleingenjörsexamen 2004:161, 2003:190, Kandidatexamen 2004:85, 2003:40, 
   Högskoleexamina 2004:2, 2003:1, Sammanlagt 2004:330, 2003:311
2) Ingick t.o.m. 2001 i universitetets uppdrag från Landstinget i Östergötland
3) Antal lärareexamina med inriktning mot matematik, teknik eller naturvetenskap: 2004:109, 2003:108. Inga examina med inriktning mot yrkeslärare har utfärdats.

  
TAB 3.4 ANTAL HELÅRSSTUDENTER INOM VISSA UTBILDNINGAR 

  2001
Kvinnor

  2002
Kvinnor

  2003
Kvinnor

  2004 
KvinnorMän Totalt Män Totalt Män Totalt Män Totalt

Linköpings universitet totalt 7 570 7 848 15 421 9 076 8 361 17 438 9 325 8 835 18 160 9 491 8 930 18 421
varav

Naturvetenskapligt och tekniskt utb. omr. 2 727 5 277 8 004 2 677 5 352 8 029 2 565 5 444 8 009 2 492 5 321 7 813

Civilingenjörsutbildning 1 114 3 438 4 552 1 162 3 387 4 549 1 126 3 418 4 544 1 095 3 285 4 380

Högskoleingenjörsutbildning 213 712 925 196 702 898 155 670 825 117 608 725

Lärarutbildning 1 654 507 2 161 1 739 521 2 260 1 775 637 2 412 2 065 743 2 809

Läkarutbildning 275 192 467 297 211 508 317 226 543 349 259 608
Psykologutbildning 122 55 177 133 64 197 151 72 223 161 73 234
Vårdutbildning 963 139 1 102 1 047 160 1 207 1 079 168 1 247 1 187 193 1 380

TAB 3.6 ANTAL STUDENTER INOM DISTANSUTBILDNING, NÄTUNIVERSITETET, UPPDRAGSUTBILDNING SAMT KVÄLLS- OCH HELGKURSER

  2001    2002    2003 2004

Studenter Helårs-
stud.

Helårs-
prest.

Studenter Helårs-
stud.

Helårs-
prest.

Studenter Helårs-
stud.

Helårs-
prest.

Studenter Helårs-
stud.

Helårs-
prest.

Distansutbildning 1 024 205 149 1 314 205 149 1 870 391 228 2 026 421 281
varav nätuniversitetet 554 102 36 1 511 300 155 1 272 270 181
Uppdragsutbildning1)  1 227 248 280 760 204 218 944 213 249 1 282 241 248
varav med grundl. behörighet 772 173 226 957 190 211
varav utan grundl. behörighet 172 40 23 325 51 37
Kvälls- och helgkurser 1 638 299 207 1 842 326 233 2 253 338 238 2 190 372 254

1)  Till och med 2002 redovisades endast studenter med grundläggande behörighet inom ramen för uppdragsutbildning.

TAB 3.5 ANTAL STUDENTER INOM BASÅRSUTBILDNING SAMT ASPIRANTUTBILDNING

2001   2002   2003   2004

Studenter Helårs-
stud.

Helårs-
prest.

Studenter Helårs-
stud.

Helårs-
prest.

Studenter Helårs-
stud.

Helårs-
prest.

Studenter Helårs-
stud.

Helårs-
prest.

Basår1) 313 158 138 227 115 102 203 107 85 199 100 75
Aspirantutbildning 27 12 2 90 53 32 123 82 66
1)  Avser basår civilingenjörsutbildning, högskoleingenjörsutbildning och matematisk-naturvetenskaplig utbildning.
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och andelen kvinnor minskade fram till 2003. 
Nedgången på civilingenjörsutbildningen 
avstannade dock 2004 och på de matematisk-
naturvetenskapliga programmen och högskole-
ingenjörsutbildningarna ökade andelen kvin-
nor jämfört med 2003. Se tabell 3.12 på s. 22. 

En orsak till att andelen kvinnor minskat 
på de tekniska utbildningarna kan vara att 
kvinnor, i tider då arbetsmarknaden för ingen-
jörer är osäker, oftare än män väljer bort dessa 
utbildningar. Det långsiktiga arbetet både med 
att ge kvinnor tillfälle att ”uppleva” teknisk ut-
bildning och med att utveckla utbildningarna 
för att bättre tillgodose alla målgrupper måste 
därför fortsätta. Under 2004 fortsatte projektet 
Quintek, som i många år bl.a. erbjudit flickor 
på gymnasiets NV- och TE-program möjlighet 
att i tre dagar delta i verksamhet vid LiTH. För 
tredje året i rad anordnades en sommarskola 
där högstadieelever fick komma till LiTH och 
pröva på laborationer under en vecka. Av del-
tagarna ansåg hela 90 % att deras intresse för 
naturvetenskap och teknik ökat under veckan.

Utöver de riktade projekten där målet är att 
uppnå balans på utbildningar med sned köns-
fördelning pågår ett långsiktigt utvecklings-
arbete som ska leda till att utbildningarnas 
utformning tillgodoser många olika gruppers 
behov. Se vidare under Universitetspedagogik.

Fortbildning, vidareutbildning och  
högskoleintroducerande utbildning

För att ge en bild av universitetets fortbild-
ning, vidareutbildning resp. distansutbildning 
redovisas antalet studenter, helårsstudenter 
och helårsprestationer för kvälls- och helgkur-
ser, uppdragsutbildning och distansutbildning 
(totalt samt inom ramen för nätuniversitetet) i 
tabell 3.6. Observera att en student (HST eller 
HPR) kan förekomma i mer än en kategori. De 
totala intäkterna för uppdragsutbildning, inkl. 
såväl poänggivande som icke poänggivande, 
uppgick 2004 till 43 000 tkr. Antalet HST i den 
poänggivande uppdragsutbildningen var 190.

LiU har under 2004 inte bedrivit någon 
högskoleintroducerande utbildning enligt 
förordning (2002:763) men satt igång ett ut-
vecklingsarbete för att kunna starta en sådan 
utbildning vt 2005. Dock bedrev LiU under 
året en förberedande utbildning med sikte på 
läraryrket för arbetslösa män som är snarlik en 
högskoleintroducerande utbildning.

TAB 3.7 UTBILDNING PÅ NÄTUNIVERSITETET

                                      Antal

Genomsnittliga
utvecklingskostnader per
kurs/program (uppskattade)

Nya kurser 5 96 000
Anpassade kurser 8 27 500
Nyutvecklade program
Anpassade program 1 415 000 

Gemensamma åtgärder för nätuniversitetskurser

Kostnader (uppskattade) 955 000

Utbildning inom nätuniversitetet 

Vid LiU har under 2004 utbildning inom 
nätuniversitetet givits på 10 utbildningspro-
gram, varav 6 magisterprogram, och 35 fristå-
ende kurser. Sammanlagt har under året 270 
helårsstudenter och 181 helårsprestationer 
redovisats. Totalt deltog ca 1 300 individer. 
Den genomsnittliga prestationskvoten för 
fristående kurser inom nätuniversitetet var 
0,69, d.v.s. densamma som för universitetets 
samtliga fristående kurser. Den genom-
snittliga prestationskvoten för program inom 
nätuniversitetet är 0,80 medan motsvarande 
utbildningar totalt redovisar en prestationskvot 
på 0,86.

Under tidigare år har prestationen för nät-
universitetets utbildning varit avsevärt lägre än 
för motsvarande annan utbildning. Resultatet 
för 2004 visar att denna skillnad är betydligt 
mindre än tidigare.

Söktrycket har varierat alltifrån mycket 
översökta utbildningar till utbildningar med få 
sökande. Ett exempel på utbildning med stort 
sökandetryck är kursen Datasäkerhet till vilken 
ett försök med rullande antagning under året 
genomfördes och närmare 300 antogs.

Under året har ett program, receptarie-
programmets termin 3 och 4, anpassats till 
utbildning över nätet till en kostnad av 415 
tkr. Kostnader för gemensamma åtgärder av-
seende nätbaserade utbildningar uppgår till 
ca 955 tkr. Här ingår bl.a. personalkostnader 
för samordning inom fakulteter samt utbild-
ning av lärare i den pedagogik som krävs för att 
driva undervisning över nätet. Dessutom ingår 
kostnader för programvarulicenser, drift av för 
ändamålet införskaffad server samt kostnader 
för framtagning och utskick av lösenord till 
studentkonton, som bl.a. ger tillgång till e-post, 
studentportal och bibliotekets tjänster.
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TAB 3.8 INTÄKTER GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING (tkr)

2001 2002 2003 2004

Utbildningsuppdrag 1) 782 094 970 111 1 056 495 1 086 741
Övriga anslag2) 122 446 110 687 66 760 45 785 
Summa anslagsfin. grundutbildning 904 540 1 080 798 1 123 255 1 132 526
Bidrag grundutbildning 8 728 21 697 14 873 23 096 
Beställd utbildning1) 87 859
Övrig uppdragsutbildning 48 706 56 415 51 695 42 716 
Övriga avgifter och ersättningar 33 294 50 779 36 147 32 386
Finansiella intäkter 5 988 5 971 4 740 2 623
Summa grundutbildning 1 089 115 1 215 660 1 230 713 1 233 347

1) I utbildningsuppdraget ingår fr.o.m. 2002 vårdhögskoleutbildningen. Den redovisades 
   tidigare som beställd utbildning.   

2) Övriga anslag avser i huvudsak medel för klinisk utbildning och forskning.  
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TAB 3.9 GRUNDUTBILDNINGSANSLAGETS UTVECKLING (exkl. lokalkostnader)
1990/91 1992/93 1994/95 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Nominellt belopp (tkr) 298 044 367 330 405 655 450 091 488 977 519 149 558 660 593 601 726 799 826 317 848 741

Realt belopp (tkr) 409 626 498 683 520 671 550 907 592 699 606 482 621 839 638 624 758 742 829 719 848 741

Jämförelsetal (1990/91 = 100) 100 122 127 134 145 148 152 156 185 203 207

Anm.: SCB:s omräkningsfaktor ”Statlig konsumtion” per den 31 jan 2005 har använts för omräkning till realt belopp. Observera att SCB gjort 
justeringar i prisindex från 2000 och framåt.

Beloppen är omräknade med pris- och löneomräkning 1990/91- 1992/95. Fr.o.m 1994/95 är beloppen reducerade med lokalkostnader m.m för jämförbarhet.

Bolognaprocessen 
Under våren var samtliga LiUs fakulteter enga-
gerade i arbetet med att utarbeta universitetets 
remissvar på departementspromemorian Hög-
re utbildning i utveckling (Ds 2004:2) och 
betänkandet En ny doktorsutbildning (SOU:
2004:27). 

Under hela året pågick inom fakulteterna 
förberedande diskussioner i olika fora kring 
utbildningsutbud, struktur och anpassning av 
befintlig utbildning till Bolognamodellen. Se 
respektive fakultetsavsnitt samt kapitlet Kvali-
tetsarbete med studenten i fokus.

En av rektor tillsatt arbetsgrupp med repre-
sentanter för samtliga fakulteter har tagit fram 
ett underlag för LiUs fortsatta arbete med Bo-
lognaprocessen.

INTÄKTER OCH KOSTNADER
Grundutbildningens utveckling under pe-
rioden 1990/91-2004 framgår av tabell 3.9 och 
figur 3.8. Medan grundutbildningsanslaget har 
ökat med 107 % har antalet studerande ökat 
med 134 %. 

Intäkterna framgår av tabell 3.8. I anslagen 
ingår förutom utbildningsuppdraget också 
andra anslag, t.ex. ersättning för klinisk utbild-
ning och forskning. Av de totala intäkterna för 
grundutbildning på 1 233 mkr (en ökning  med 
knappt 3 mkr jämfört med 2003) avser 1 133 
mkr anslag, 23 mkr bidrag och 43 mkr upp-
dragsutbildning. Uppdragsutbildningen har 
minskat de senaste åren. En förklaring till detta 
är sannolikt att LiU har haft en stor tillväxt av 
det grundutbildningsuppdrag som erhålls ge-
nom beslut i riksdagen. Denna tillväxt har tagit 
institutionernas lärarresurser i anspråk.

Kostnaderna för grundutbildningen upp-
gick 2004 till 1 236 mkr, en minskning jämfört 
med 2003 (1 263 mkr). Kostnaderna fördelas 
på personal, lokaler, övrig drift, avskrivningar 
och finansiella. Grundutbildningens verksam-
hetsutfall blev alltså -2 mkr, en klar förbättring 
jämfört med utfallet för 2003 (-33 mkr). En 
detaljerad redovisning av de totala kostnaderna 
fördelade på verksamhetsområden finns i 
Verksamhetsgrensfördelningen i den finan-
siella delen.
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TAB 3.10 GRUNDUTBILDNING VID LINKÖPINGS UNIVERSITET 2004

FILOSOFISKA FAKULTETSNÄMNDEN

Utbildningsprogram
Affärsjuridik med allmän inriktning, 160 p
Affärsjuridik med Europainriktning, 180 p
Användarinriktad systemutveckling, 80/120 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
Socionomprogrammet, allm inr 140/160 p
Statistik och dataanalys, 160 p
Systemvetenskap, 160 p
Aspirantutbildning, allmän inriktning, 40 p

Magisterutbildning
Hälsa och samhälle, 40 p
Miljöhistoria, 40 p
Teknik-design-kommunikation, 40 p
Tema kommunikation, 40 p
Utbildningsdesign, 40 p
Välfärd, medborgarskap och åldrande, 40 p

Magisterutbildning med engelska som
undervisningsspråk
Applied Ethics in Specialized Area Studies, 40 p
Applied Ethics, 40 p
Business Administration - Strategy and Culture, 40 p
Child Studies, 50 p
Environmental Science, 80 p
Geoinformatics, 40 p
Health and Society, 40 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, 50 p

Fristående kurser: ca 260

Totalt antal HST: 6 243
Totalt antal HPR: 4 833
Kostnad: 246 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 p
Kommunikations- och transportsystem, 180 p
Maskinteknik, 180 p
Medieteknik, 180 p
Teknisk biologi, 180 p
Teknisk fysik och elektroteknik, 180 p
Teknisk fysik och elektroteknik, internationell, 180 p
Öppen ingång, 180 p

Magisterutbildning
Ergonomi, 45 p

Magisterutbildning med engelska 
som undervisningsspråk
Applied Biology, 80 p
Communication and Interactivity, 60 p
Manufacturing Management, 60 p
Material Physics and Nanotechnology, 60 p
Soc-ware Integrated Systems for Communication 
and Media, 60 p

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

Högskoleingenjörsutbildning
Byggnadsteknik, 120 p
Datateknik, 120 p
Data- och elektroteknik, 120 p
Elektroteknik, 120 p
Kemiteknik, 120 p
Kemi- och bioteknik, 120 p
Maskinteknik, 120 p
Medie- och kommunikationsteknik, 120 p

Utbildningar som leder till Kandidatexamen:
Musikproducentutbildning, 120 p

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

Yrkesteknisk högskoleutbildning
Industriell elektronik, 60 p

Yrkeshögskoleutbildning
Driftteknik, 80 p
Industriell elteknik och elektronik, 80 p
Musikproducentutbildning, 80 p

Fristående kurser: ca 140

Totalt antal HST: 6 895
Totalt antal HPR: 5 571
Kostnad: 516 mkr (exkl. uppdragsutbildning)

NÄMNDEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP

Utbildningsprogram
Folkhögskollärarprogrammet, 40 p
Grundskollärarprogrammet, åk 4-9, 180 p, Norrköping
Grundskollärarprogrammet, åk 1-7, 140 p
Grundskollärarprogrammet, åk 4-9, 180 p
Gymnasielärarutbildning 180-200 p
Gymnasielärarutbildning, sen ingång, 40 p
Lärarprogrammet 140-220 p, Linköping
Lärarprogrammet 140-220 p, Norrköping
Lärarprogrammet, sen ingång, 40-80 p
Aspirantutbildning inriktad mot lärare, 40 p
Collegeutbildning, 20 p

Magisterutbildning
Miljö och utomhuspedagogik, 40 p
Pedagogiskt arbete, 40 p
Specialpedagogik, 40/60 p

Magisterutbildning med engelska som
undervisningsspråk
Adult Learning and Global Change, 40 p
Outdoor Environmental Education and Outdoor Life, 40 p

Fristående kurser: ca 90

Totalt antal HST: 2 791
Totalt antal HPR: 2 604
Kostnad: 188 mkr (exkl. uppdragsutbildning)

HÄLSOUNIVERSITETET

Utbildningsprogram
Arbetsterapeututbildning, 120 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, 40 p

Magisterutbildning
Forskningsförberedande biomedicinsk utbildning, 40 p
Folkhälsovetenskap, 40 p

Magisterutbildning med engelska som
undervisningsspråk
Master’s programme in Biomedicine, 40 p

Fristående kurser: ca 70

Totalt antal HST: 2 491
Totalt antal HPR: 2 161
Kostnad: 241 mkr (exkl. uppdragsutbildning)
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TEKNISKA HÖGSKOLAN (LiTH)
LiTH erbjuder civilingenjörs- och högskolein-
genjörsprogram, matematisk-naturvetenskap-
liga och datavetenskapliga utbildningar, yrkes-
högskoleutbildningar, utbildningar som leder 
till kandidatexamen (design- och hantverks-
utbildningar samt utbildning i musikproduk-
tion). LiTHs utbildningar finns inom många 
nya områden och kännetecknas av att vara 
gränsöverskridande. Utbildningarnas profil-
områden är direkt kopplade till starka forsk-
ningsmiljöer. En styrka är att utbildningar med 
olika tyngdpunkt vad gäller teori och praktisk 
tillämpning kan samverka inom ett profilom-
råde, vilket leder till att resurser och lärarkom-
petens kan utnyttjas effektivt.

Yrkesexamina ges stor vikt och program-
men utvecklas ständigt för att möta de krav 
som ställs på den moderna ingenjören. CDIO-
konceptet (Conceive, Design, Implement and 
Operate) har i flera år utvecklats inom civilin-
genjörsprogrammet teknisk fysik och elektro-
teknik och sprids nu vidare inom LiTH. 

LiTH ger också fristående kurser och på-
byggnadsprogram (magisterprogram). De 
senare ökar i antal. De ges på engelska och 
är riktade både till utländska och svenska 
studenter. Under 2004 utvecklades tre nya 
magisterprogram: inom avancerad datorgrafik,  
molekylär elektronik och inom datavetenskap. 
Det sistnämnda är ett forskningsförberedande 
program kopplat till Nationella forskarskolan 
i grundläggande datavetenskap. Programmen 
startar under 2005.

Efterfrågan på utbildningarna
LiTH har i stort sett fyllt utbildningsplat-
serna inom naturvetenskap och teknik och ser 
mycket positivt på att det fortsatt är sökande 
med goda betyg som antas till huvuddelen av 
utbildningarna. År 2004 var söktrycket något 
lägre jämfört med 2003. Precis som tidigare år 
har mycket kraft och resurser lagts på att öka 
intresset för tekniska och naturvetenskapliga 
utbildningar. LiTH ser med ökande oro på hur 
internationella undersökningar visar att intres-
set för yrken inom teknik och naturvetenskap 
minskar. Det är därför oerhört angeläget att 
tillräckliga resurser erhålls för att ta väl hand 
om de studenter som söker sig till dessa relativt 
krävande utbildningar. Detta blir allt viktigare i 
en tid då breddad rekrytering gör att nya grup-
per av studenter kommer till utbildningarna.

Civilingenjörsutbildning: Programmen klarar 
sig bra i konkurrens med civilingenjörsutbild-
ningar på andra håll i landet. Intresset för ut-
bildningarna är fortsatt stort. En jämförelse av 
antalet förstahandssökande år 2003 (1 474) och 
år 2004 (1 361) visar dock att söktrycket fortsät-
ter att minska. Andelen kvinnor bland registre-
rade nybörjare är däremot oförändrad jämfört 
med 2003 och flera av de nyare utbildningarna 
har större andel kvinnor än genomsnittet vid 
LiTH. På kemisk biologi är andelen 57 % och 
på kommunikations- och transportsystem 
39 %. Det kan också noteras att de program 
där språkinslaget är större än traditionellt har 
en andel kvinnor som klart överstiger motsva-
rande program utan språkinslag. 

Matematisk-naturvetenskaplig utbildning: LiTH 
har det bästa söktrycket i landet till dessa ut-
bildningar, om söktryck definieras som antal
förstahandssökande per plats. Andelen kvin-
nor på de matematisk-naturvetenskapliga
utbildningarna har ökat och ligger på 53 %
jämfört med 42 % för 2003. Intresset är 
fortsatt stort för biologi och den öppna in-
gången inom kemisk biologi, med möjlighet 
att välja naturvetenskaplig inriktning eller 
civilingenjörsinriktning.

Högskoleingenjörsutbildning: Andelen kvinnor 
bland de nyantagna ökade starkt – från 11 % 
år 2003 till 20 % år 2004. Antalet sökande 
fortsätter dock att minska. Detta drabbar bl.a. 
områdena data- och elektroteknik. 

Yrkesteknisk högskoleutbildning (YTH) samt 
Yrkeshögskoleutbildning (YH): Intresset för de 
två YH-utbildningar som erbjöds hösten 2004 
var stort. Särskilt glädjande var att den nystar-
tade YH-utbildningen i driftteknik hade 2,65 
sökande per plats. Andelen kvinnliga sökande 
var dock relativt låg. LiTH antog hösten 2004 
inte till YTH på grund av vikande intresse för 
denna utbildning. 

Carl Malmsten-utbildningarna: Dessa har fort-
satt många sökande per plats och huvuddelen 
av dessa hantverksutbildningar har en jämn 
könsfördelning. 

Musikproducentutbildning: Denna startade vå-
ren 2003 och har rönt stort intresse. I och med 
antagningen 2005 kommer den att vara fullt 
utbyggd. Utbildningen lockade våren 2004 ca 3 
sökande per plats. Positivt är också att andelen 
kvinnor bland nybörjarna ökat från 3 till 19 %.

Fristående kurser: Här ingår kurser i t.ex. entre-
prenörskap, ekonomi, språk, medicin och IT. 

TEKNISKA HÖGSKOLANS 
UTBILDNINGSUPPDRAG

• Minst 2 340 civilingenjörsexamina under 
perioden 2001 -2004.
(Redovisas i tabellerna  3.3 och 3.11.)

• Minst 350 magisterexamina under perioden 
2001 – 2004. (Redovisas i tabell 3.11.)

• En ökning i förhållande till 2003 av antalet 
utfärdade högskoleingenjörsexamina liksom 
av antalet avlagda högskole-, kandidat- och 
magisterexamina med inriktning mot teknik. 
(Redovisas i tabellerna 3.3 och 3.11.)

• Minst 6 550 helårsstudenter under 2004 inom 
utbildningsområdena naturvetenskap och 
teknik. (Redovisas i tabell 3.11.)

• Minst 4 900 helårsprestationer under 2004 
inom ramen för utbildningsprogram. 
(Redovisas i tabell 3.11.)

• Vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen 
kvinnor. (Redovisas på s.16.)

• Utvecklingsarbete i anslutning till propositio-
nen ”Den öppna högskolan” skall övervägas 
och vid behov genomföras. (Redovisas på ss. 
57-59.)
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TAB 3.12 ANDEL KVINNOR BLAND NYANTAGNA 
VID LiTH I PROCENT

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Civilingenjörsutb. 25 25 27 25 23 23
Högskoleingenjörsutb. 24 21 22 19 11 20
Mat.nat.utb. 42 43 47 41 42 53

TAB 3.11 STUDIERESULTAT TEKNISKA HÖGSKOLAN
2001 2002 2003 2004

Helårsstudenter HST (totalt) 6 867 6 951 7 022 6 895
varav       – utbildningsområdena N och T (6 444) (6 529) (6 570) (6 455)
                – utbildningsprogram (6 354) (6 374) (6 386) (6 199)
Helårsprestationer HPR (totalt) 5 454 5 600 5 734 5 571
varav       – utbildningsområdena N och T (5 131) (5 291) (5 378) (5 226)
               – utbildningsprogram (5 089) (5 206) (5 303) (5 097)

HPR/HST 0,79 0,81 0,82 0,81

EXAMINA
Minst 120 p
Civilingenjörsexamen 467 616 664 699
Högskoleingenjörsexamen 109 157 190 161
Magisterexamen 109 165 169 202
Kandidatexamen 21 44 51 85
Summa 706 982 1 074 1 147

Mindre än 120 p
Högskoleingenjörsexamen 3 1 - -
YTH-utbildning 27 21 17 13
Högskoleexamen             1 1 2 2
Summa 31 23 19 15

År 2004 gavs ca 140 kurser och omfattningen 
varierade från 3 till 15 poäng. Kurserna gavs 
på hel-, halv- respektive kvartsfart och vissa på 
distans. Utöver basåret deltog ca 170 helårsstu-
denter (2003:270) och antalet helårsprestatio-
ner var ca 100 (2003:130). Minskningen ligger 
inom nätuniversitetskurserna. LiTH erbjuder 
också ett antal platser på programkurser som 
fristående kurs. Ca 400 helårsstudenter deltog 
i sådana kurser, en stark ökning jämfört med 
2003, då 250 deltog. Många av dem är inresan-
de studenter inom utbytesprogram.

Behörighetsgivande förutbildning (basår): Anta-
let helårsstudenter i basårsutbildning var 100, 
d.v.s. ungefär samma omfattning som 2003 
(107). Vid val av garantiplats inför hösten 2004 
var intresset för maskin-, data- och kemi- och 
bioteknik störst på högskoleingenjörsutbild-
ningen. På civilingenjörsprogrammen var 
intresset störst för garantiplats på industriell 
ekonomi, tätt följd av maskinteknik och ke-
misk biologi. Till våren 2005 inför LiTH en bas-
termin som liksom basåret ska ge garantiplats. 
Anledningen är främst att kunna erbjuda en 
alternativ kompletteringsväg som svarar mot 
den alltmer varierade bakgrund som elever 
från gymnasiet har.

Återrapportering av utbildningsuppdraget
Antalet civilingenjörsexamina uppgick 2004 till 
699. Målet för perioden 2001-2004 har därmed 
uppnåtts med god marginal. För magisterexa-
mina var antalet 202 och universitetsstyrelsens 
uppdrag till fakulteten för perioden fullgjordes 
väl. För högskoleingenjörsutbildningen är må-
let fortsatt ökning av antalet examina. Antalet 
examina år 2003 ökade till 190 – det högsta 
någonsin – för att år 2004 ligga på 161, en mer 
normal nivå. Utbildningsuppdraget vad gäller 
HPR på program är genomfört med god mar-
ginal och HST-uppdraget inom NT-området 
fullgörs i det närmaste.

Utvecklingsarbete 
LiTH beslutade under året att omarbeta och 
bredda utbudet av högskoleingenjörsutbild-
ningar i Norrköping. Ett program i teknisk 
logistik har utvecklats, med antagning ht 2005 
och en omarbetning har skett av data- och elek-
troteknikpogrammet som byter namn till indu-
striella el- och IT-system. En öppen ingång har 
också skapats där studenter till en början kan 
läsa på halvfart fr.o.m. våren 2005.

Projektet CDIO, som drivs i samarbete med 
Chalmers, KTH och Massachusetts Institute of 
Technology, har av finansiären Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse tilldelats ytterligare med-
el i slutanslag, varav LiTH fick 990 tkr. Peng-
arna ska användas till fortsatt internationellt 
deltagande i projektet, medverkan i skapandet 
av ett svenskt CDIO-nätverk och för stöd till 
fortsatt kursutveckling och kompetensutveck-
ling av lärare. Inom LiTH sprids nu de goda 
erfarenheterna från projektet och till hösten 
2005 kommer CDIO-inspirerade kurser att fin-
nas t.ex. på civilingenjörsprogrammet i teknisk 
biologi och högskoleingenjörsprogrammen i 
Norrköping.

Nya profiler utvecklas kontinuerligt; t.ex. har 
en bioteknikprofil skapats på industriell ekono-
miprogrammet. På den öppna ingången inom 
kemisk biologi som startade 2002 har studenter-
na nu kommit till de sista årskurserna. De kan 
välja mellan profiler som biomolekylär funktion 
och design, proteomik och molekylärgenetik, 
biomolekylär teknik, proteomisk bioinforma-
tik och biologisk proteomik (startar 2006). Ca 
60 % av studenterna väljer civilingenjörsinrikt-
ningen och 40 % naturvetarinriktningen. 

BOLOGNAPROCESSEN
Diskussionen kring de nya möjligheter och 
de förändringar inom LiTHs utbildningsutbud 
som blir följden av Bolognaprocessen tog or-
dentlig fart i samband med att remissvaret på 
departementspromemorian ”Högre utbildning 
i utveckling” och betänkandet ”En ny dok-
torsutbildning” utarbetades. En arbetsgrupp 
ledd av dekanus och med representation från 
utbildningsnämnder, yrkesliv, studenter och 
personer som arbetar med internationalise-
ringsfrågor har utarbetat ett antal förslag kring 
möjliga strukturer. Diskussioner har också förts 
med andra tekniska högskolor. Förslagen, 
som berör antagning, nivåindelning, master-
programutbud, yrkesexamen  kontra generell 
examen, behörigheter och kursstruktur, har 
remitterats till LiTHs utbildningsnämnder. Sva-
ren bearbetas nu och under våren planeras fler 
diskussioner och därefter kommer riktlinjer för 
utbildningsplaneringen att utarbetas. Mycket i 
arbetet är beroende av vilka ställningstagan-
den som görs av riksdag och regering i frågan 
och LiTH ser därför fram emot de klargöranden 
som kommande högskoleproposition ger.
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FILOSOFISKA  FAKULTETSNÄMNDEN
Grundutbildningen inom Filosofiska fakul-
teten spänner över ett brett fält – humaniora, 
kulturvetenskap, samhällsvetenskap, beteen-
devetenskap, ekonomiska ämnen, dataveten-
skap och affärsjuridik. 

Under året gjordes antagning till 17 långa 
utbildningsprogram (80-200 poäng) och 16 
korta magisterprogram (40-80 poäng) av vilka 
tre är breddmagistrar samt ett stort antal fristå-
ende kurser. Elva av magisterprogrammen ges 
på engelska, ett led i fakultetens strävanden att 
internationalisera utbildningsutbudet. 

Fristående kursutbudet ökade under 2004, 
både mätt i antal helårsstudenter och dess an-
del av fakultetens totala grundutbildning. Två 
nya deltidskurser startades i Norrköping. Av 
sommarkurserna i Vadstena är det framför allt 
Kostymdesign för scen I, som haft störst sök-
tryck. Den stora efterfrågan på en fortsättning 
på den kursen gjorde att en fortsättningskurs, 
Kostymdesign II, erbjöds 2004. Den kommer 
nu att ges vartannat år. Kursen Uttryck i trä och 
textil bedöms också den kunna få en fortsätt-
ning, som kommer att erbjudas tillsammans 
med Uttryck i trä och textil I sommaren 2005 
och sedan vartannat år. 

Söktrycket är fortsatt lågt inom fakultetens 
IT-relaterade utbildningsprogram. Statistik 
och dataanalysprogrammet fyller visserligen 
sina nybörjarplatser men två tidigare starkt 
översökta program lider fortfarande av IT-
branschens nedgång. Kognitionsvetenskapliga 
programmet avviker dock positivt genom att 
vara det klart mest sökta programmet av sitt 
slag i landet med ca två sökande per plats.  

Socionomprogrammet, allmän inriktning, 
hade flest antal förstahandssökande (433) tätt 
följt av ekonomprogrammet med 421 första-
handssökande. Socionomprogrammet, allmän 
inriktning, blev även det mest efterfrågade 
programmet sett till antalet förstahandssö-
kande per registrerad nybörjare (5,8) tätt följt 
av psykologprogrammet med 5,4 sökande per 
registrerad nybörjare. 

Områdets samtliga längre program hade 
hösten och våren 2004 i genomsnitt 2,2 första-
handssökande per registrerad nybörjare, en 
nedgång med en halv förstahandssökande 
jämfört med året innan och fortfarande långt 
från toppnoteringen 1998 med 4,7 första-
handssökande per nybörjare.

Andelen kvinnor bland nybörjarna 2004 på 
längre program var i genomsnitt drygt 58 %, 
en ökning med fyra procentenheter jämfört 
med året innan. Variationen är dock stor mel-
lan programmen; medan programmet för 
användarinriktad systemutveckling har 90 % 
män bland nybörjarna har socionomprogram-
met 83 % kvinnor. Se tabellbilagan.

Återrapportering  av utbildningsuppdraget 
Filosofiska fakultetens överproduktion under 
2004 blev tre procent eller 4,4 mkr, en avvikelse 
det måste finnas plats för inom felmarginalen. 
Totalt sett producerade de långa program-
men något sämre än budget, även om några 
överproducerade. En liten del av fakultetens 
överproduktion kan glädjande nog förklaras 
av en ökad tillströmning till de internationella 
magisterprogrammen. Huvuddelen ägde dock 
rum bland fristående kurser. Men även bland 
dessa fanns underproducenter och kurser 
ställdes t.o.m. in. Detta föranledde fakulteten 
att uppmuntra andra med god tillströmning 
att göra överintag, en ur budgetsynpunkt svår-
kontrollerbar åtgärd som fick större effekt än 
väntat. 

Under året var det totala antalet helårspres-
tationer 4 833, varav 2 893 på program. Antalet 
helårsstudenter inom naturvetenskap och 
teknik var 827.

Under perioden 2001-2004 har drygt 1 900 
studenter tagit ut en magisterexamen inom 
fakulteten. Målet för fakulteten var minst 1 430 
uttagna magisterexamina – med andra ord en 
mycket god måluppfyllelse. 

Utvecklingsarbete
Såväl fakultetens forsknings- som grundut-
bildningsmiljöer har under året engagerats 
starkt i Bolognaprocessen. Se marginalruta på 
nästa sida. 

Det affärsjuridiska programmet delades 
inför höstens antagning upp i två varianter, 
en med och en utan europainriktning (180 
respektive 160 poäng). Ett nytt program inom 
slöjd, hantverk och formgivning om 80 poäng 
är under utveckling med ett första intag hösten 
2005. Miljövetarprogrammet har gjorts om 
till en ”tre-plus-två-utbildning” i enlighet med 
Bolognamodellen. Magisterdelen ges på engel-
ska och har därmed öppnats upp mot en inter-
nationell marknad.

FILOSOFISKA FAKULTETSNÄMNDENS 
UTBILDNINGSUPPDRAG

• Minst 1 430 magisterexamina under perioden 
2001 -2004. (Redovisas i tabell 3.13.)

• Minst 900 helårsstudenter under 2004 inom 
utbildningsområdena naturvetenskap och 
teknik. (Redovisas i tabell 3.13.)

• Minst 2 650 helårsprestationer under 2004 
inom ramen för utbildningsprogram. 
(Redovisas i tabell 3.13.)

• Filosofiska fakultetsnämnden skall under 
perioden 2002 - 2004 ansvara för ett särskilt 
projekt för att förnya grundutbildningen inom 
det humanistisk-samhällsvetenskapliga områ-
det vad avser nya pedagogiska arbetsformer.
(Redovisas på s. 24.)

• Utvecklingsarbete i anslutning till propositio-
nen ”Den öppna högskolan” skall övervägas 
och vid behov genomföras.
(Redovisas på ss. 57-59.)
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TAB 3.13 STUDIERESULTAT FILOSOFISKA FAKULTETSNÄMNDEN
2001 2002 2003 2004

Helårsstudenter HST (totalt) 7 791 5 591 5 925 6 243
varav        – utbildningsområdena N och T (1 396) (913) (878) (827)

                 – utbildningsprogram (5 269) (3 132) (3 299) (3 333)
Helårsprestationer HPR (totalt) 6 543 4 408 4 614 4 833
varav        – utbildningsområdena N och T (1 224) (753) (759) (708)
                – utbildningsprogram (4 655) (2 704) (2 729) (2 893)
HPR/HST 0,84 0,79 0,78 0,77

EXAMINA
Minst 120 p
Psykologexamen 19 28 31 33
Teologie kandidatexamen 8 6 8 7
Magisterexamen 368 449 505 590
Kandidatexamen 151 173 193 201
Examen enligt äldre studieordning 7 - - -
Summa 553 656 737 831

Mindre än 120 p
Högskoleexamen 17 17 19 22
Psykoterapeutexamen 12

Summa 17 17 19 34

T.o.m. 2001 redovisades Filosofiska fakultetsnämnden och Nämnden för utbildningsvetenskap gemensamt.
Fr.o.m. 2002 redovisas Filosofiska fakultetsnämnden separat från Nämnden för utbildningsvetenskap. 

GrundSIPA 
GrundSIPA står för förnyelse och utveckling 
av Grundutbildningens Struktur, Innehåll och 
Pedagogiska Arbetsformer inom det humanis-
tiska och samhällsvetenskapliga området. Pro-
jektet bygger på en gemensam uppfattning om 
vad som skapar kvalitet i filosofisk utbildning, 
antaganden om bl.a. kunskap och lärande, lä-
rarens roll, studenten och kopplingen mellan 
grundutbildning och forskning. 

Projektets organisation har under 2004 
bestått av en ledningsgrupp samt en adminis-
tration bestående av en projektledare på deltid 
och en sekreterare. 

Tanken att utvecklingsarbetet och olika 
förnyelseförsök skall bygga på lärares och 
studenters intresse av att medverka har varit 
vägledande för hur projektet drivits under 
året. Arbetet har inriktats mot att stimulera 
utbildare inom Filosofiska fakulteten och om-
rådet för utbildningsvetenskap att medverka i 
GrundSIPA samt att sprida erfarenheter från 
pågående och avslutade utvecklingsprojekt. 
Under året fick tio nya projekt totalt 1 270 tkr 
från GrundSIPA. Samtliga institutioner deltar 
med minst ett förnyelseprojekt.  

Under de tre år som GrundSIPA-projektet 
pågått har 29 förnyelseprojekt satts igång. 
Merparten av projekten handlar om pedago-
giska arbetsformer. Elva projekt har hittills 
slutrapporterats. De projekt som ännu inte 

slutförts planeras att vara genomförda under 
2005/2006. Dokumentation kring samtliga 
projekt finns tillgänglig på GrundSIPAs 
hemsida: www.liu.se/ffk/aktuellt/grundsipa/
welcome.html

GrundSIPA är väl förankrat inom fakulte-
ten. Kraftsamlingen i ett fakultetsgemensamt 
projekt har lett till att det pedagogiska arbetet 
blivit än mer synligt inom fakulteten och ska-
pat ökad medvetenhet om hur resurserna för 
utbildning kan användas samt hur valet av 
pedagogiska arbetsformer kan påverka utfallet 
i utbildningen. Fokuseringen på pedagogiska 
arbetsformer kan vara ett tecken på att utbild-
ningens struktur och organisation är svårare 
att förändra. 

Utvecklingsarbetet går vidare. Under hös-
ten har arbetet med att ta fram gemensamma 
riktlinjer för grundutbildningen påbörjats, 
baserade på kunskaper och erfarenheter från 
GrundSIPA. De 29 utvecklingsprojekten kom-
mer nu att tjäna syftet att vara goda konkreta 
exempel på hur grundutbildning kan planeras 
och genomföras. GrundSIPA övergår i en 
GrundPOLICY som också blir vägledande i 
fakultetens arbete i Bolognaprocessen.

Verksamheten i Vadstena expanderar
För sjätte året i rad anordnade LiU sommar-
kurser i Vadstena under rubriken ”Konstnär-
liga uttryck”. Som nämnts ovan är det kursen  
Kostymdesign för scen I, som med åren dragit 
till sig allt fler sökande, även från utlandet. Den  
stora efterfrågan på en fortsättningskurs gjorde 
att även Kostymdesign för scen II erbjöds  2004 
och blev en framgång. Den kommer nu att ges 
vartannat år. Även för kursen Uttryck i trä och 
textil I planeras en fortsättning, Uttryck i trä 
och textil II, till sommaren 2005. 

Under 2004 planerades även för ytterligare  
sommarkurser under rubriken ”Konstnärliga 
uttryck” samt för en 40-poängskurs i kammar-
musik med inriktning på sång och piano som 
startar i samarbete med Vadstena Folkhögskola 
hösten 2005.

BOLOGNAPROCESSEN
Fakultetens forsknings- och grundutbildnings-
miljöer har under året engagerat sig starkt i 
Bolognaprocessen. Riktlinjer för förändrings-
arbetet från våren 2004 har legat till grund 
för ett utvecklingsarbete på institutionsnivå, 
vilket har resulterat i ett femtiotal förslag till 
framtida mastersutbildningar. En arbetsgrupp 
med förankring både inom forskar- och grund-
utbildning har påbörjat arbetet att strukturera 
förslagen och med hjälp av förslagsställarna 
utveckla ett antal konkurrenskraftiga masters-
program. Samtidigt leder programansvariga 
för dagens långa magisterprogram (160-200 
poäng) arbetet att skära ner dessa till kan-
didatprogram som ska uppfylla de nya krav 
som kommer att ställas. Fakultetsnämnden har 
utsett en styrgrupp med uppgift att samordna 
de olika gruppernas arbete. Huvuddelen av 
förändringsarbetet kommer att äga rum under 
2005. Fakulteten vill slå vakt om redan väl 
fungerande grundutbildningsprogram och 
samtidigt involvera fler forskningsmiljöer i 
undervisning på framför allt den avancerade 
nivån. Det bör nämnas att miljövetarprogram-
met redan hösten 2004 införde ett tre-plus-två-
system och att ekonomprogrammen beräknar 
vara klara med sitt bolognakoncept redan till 
hösten 2006. 
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NÄMNDEN 
FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP
Nämnden för utbildningsvetenskap (NUV) har 
ansvar för grundläggande lärarutbildning samt 
forskning och forskarutbildning som knyter 
an till lärarutbildningen. Universitetsstyrelsen 
fördelar resurser till nämnden på samma sätt 
som till de tre fakultetsnämnderna. Huvud-
delen av utbildningsutbudet leder till lärarexa-
men eller folkhögskollärarexamen. Efter beslut 
av Högskoleverket (HSV) fick LiU år 2004 
examensrätt i specialpedagogik. Utbildningen 
startar höstterminen 2005.

Utöver programmen ges fem magisterpro-
gram och ett antal fristående kurser, som bl.a.  
fungerar som fort- och vidareutbildning för sko-
lans personal. Hösten 2004 gavs t.ex. fem kur-
ser som var förlagda till Mjölby och Nyköping.
Kursinnehållet skapades utifrån kommuner-
nas önskemål. 

Under 2004 utvärderades stora delar av Ut-
bildningsvetenskaps utbud (se kapitlet Kvalitets-
arbete) av HSV. Ett stort arbete lades ned på 
självvärderingen av programmen. Under året 
inleddes också arbetet med att anpassa utbild-
ningarna inför den stora reform som följer av 
Bolognaprocessen. 

Lärarutbildningsprogram
År 2004 sökte till lärarutbildningsområdets 
nybörjarplatser på program 1 816 personer 
i första hand (1,9 per plats) och 961 registre-
rades. Utbildningarna lockar både yngre och 
äldre studerande.

Lärarprogram finns både i Norrköping och 
Linköping. Orterna har olika förutsättningar, 
vilket ger möjlighet till profileringar som ger 
en mångfald av inriktningar. De två program-
men har gemensam struktur vilket underlättar 
att utnyttja kursutbudet vid båda. 

För år 2004 gjorde NUV en överproduk-
tion på 8 %. I Norrköping skedde ett överintag 
medan Linköping minskade antalet platser 
i jämförelse med 2003. Söktrycket till mate-
matisk-naturvetenskapliga ingångar ökade 
jämfört med år 2003. Även andelen studenter 
som valt verksamhetsfält mot förskola och för-
skoleklass ökade.

På lärarprogrammet i Norrköping regist-
rerades ht 2004 totalt 312 studenter, av vilka 
ca 60 % registrerades på 140p- och 40 % på 
180p-ingång. Jämfört med föregående år har 

antalet studenter som går på 180-poängsut-
bildning ökat något. Andelen kvinnor är 73 % 
(80 % år 2003). 

På lärarprogrammet i Linköping registre-
rades ht 2004 totalt 424 studenter på de äm-
nesområdesdefinierade ingångsalternativen 
och öppen ingång. Andelen kvinnor är 65 %, 
(67 % år 2003). På de matematisk-naturveten-
skapliga ingångarna, med en planeringsram 
på 110 platser, registrerades något fler än året 
innan. Estetisk ingång, slöjdingång resp. språk-
ingång blev inte fyllda och platserna överfördes 
till öppen ingång och samhällsvetenskaplig 
ingång. På öppen ingång registrerades därmed 
totalt 107 studerande. 

Till s.k. sen ingång på lärarprogrammet an-
togs 85 studerande med redan inhämtade äm-
neskunskaper. Intresset för inriktningar mot 
gymnasieskolans yrkesförberedande program 
har ökat. I rådande arbetsmarknadsläge har fle-
ra civilingenjörer sökt sig till denna utbildning 
och en speciell kurs som syftar till att komplet-
tera studenternas matematiska kunskaper har 
tagits fram för att ge gymnasielärarkompetens. 
Andelen kvinnor på sen ingång är 65 %.

I Linköping gjordes även under 2004 urval 
till vissa ingångar genom intervjuer. Detta har 
kompletterats med möjlighet att via reell kom-
petensprövning av grundläggande och särskild 
behörighet antas till programmen. Se s. 58.

Som enda lärosäte i landet examinerar LiU 
folkhögskollärare. Programmet ges som hel-
farts- och halvfartsutbildning på distans med 
datorkommunikation. Till de 90 platserna 
sökte 193 i första hand och 100 studerande 
registrerades.

Även 2004 arrangerades en förberedande 
utbildning för arbetslösa män. Se s. 16. På upp-
drag av Länsarbetsnämnden ges även komplet-
terande utbildning för arbetslösa akademiker i 
syfte att uppnå lärarbehörighet.

Återrapportering av utbildningsuppdraget
Under 2001 utfärdades 200 examina för 
skolans tidigare år. Motsvarande för skolans 
senare år var 187. År 2002 utfärdades 192 res-
pektive 271 examina, år 2003 var motsvarande 
siffror 229 och 273. År 2004 utfärdades 218 res-
pektive 276 examina. Målet att utfärda minst 
750 lärarexamina med inriktning mot tidigare 
år och minst 905 lärarexamina med inriktning 
mot senare år, har alltså uppfyllts med råge, då 
det under perioden utfärdats 839 lärarexamina 

NÄMNDEN FÖR UTBILDNINGSVETEN-
SKAPS UTBILDNINGSUPPDRAG

• Minst 750 lärarexamina med inriktning mot 
tidigare år under perioden 2001 -2004. 
(Redovisas i tabellerna 3.3 och 3.14.)

• Minst 925 lärarexamina med inriktning mot 
senare år under perioden 2001 -2004.
(Redovisas i tabellerna 3.3 och 3.14.)

• Minst en tredjedel av antalet lärarexamina skall 
ha en inriktning med matematik, naturvetenskap 
eller teknik.
(Redovisas i tabell 3.3 och på s. 25.)

• Behovet av lärare i förskola och förskoleklass 
skall beaktas. (Redovisas i tabell 3.3.)

• Behovet av yrkeslärare skall beaktas. 
(Redovisas i tabellerna 3.3.)

• Minst 400 helårsstudenter under 2004 inom ut-
bildningsområdena naturvetenskap och teknik.
(Redovisas i tabell 3.14.)

• Minst 2 100 helårsprestationer under 2004 
inom ramen för utbildningsprogram.
(Redovisas i tabell 3.14.)

• Ytterligare åtgärder skall vidtas för att öka 
andelen män inom lärarutbildningar där män är 
underrepresenterade. (Redovisas på s. 16.)

• Utvecklingsarbete i anslutning till propositionen 
”Den öppna högskolan” skall övervägas och vid 
behov genomföras. (Redovisas på ss. 57-59.)
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TAB 3.14 STUDIERESULTAT NÄMNDEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP
2001 2002 2003 2004

Helårsstudenter HST (totalt) Se fotnot 2 699 2 874 2 791
varav       – utbildningsområdena N och T (424) (397) (392)
                – utbildningsprogram (2 348) (2 515) (2 507)
Helårsprestationer HPR (totalt) Se fotnot 2 358 2 432 2 604
varav       – utbildningsområdena N och T (365) (374) (337)
                – utbildningsprogram (2 109) (2 175) (2 352)
HPR/HST 0,87 0,85 0,93

EXAMINA

Minst 120 p
Grundskollärare 1-7 84 84 90 103
Grundskollärare 4-9 81 142 157 144
Lärarexamen - tidigare år 3 34
Lärarexamen - senare år 7 41
Barn- och ungdomspedagogisk examen 116 108 136 81
Gymnasielärarexamen 78 96 78 81
Slöjdlärarexamen 28 33 31 10
Magisterexamen Se fotnot 7 39 50
Kandidatexamen Se fotnot 79 135 107

Summa 387 549 676 651

Mindre än 120 p
Folkhögskollärarexamen 81 76 80 75

Summa 81 76 80 75

T.o.m. 2001 redovisades Filosofiska fakultetsnämnden och Nämnden för utbildningsvetenskap gemensamt.
Fr.o.m. 2002 redovisas Flosofiska fakultetsnämnden separat från Nämnden för utbildningsvetenskap.

mot tidigare år respektive 1 007 lärarexamina 
mot senare år. I kategorin ”senare år” skulle 
även folkhögskollärarexamina kunna inklude-
ras, då många med denna examen tillsvidare-
anställs som lärare i gymnasie- och grundsko-
la. År 2004 utfärdades 75 folkhögskollärarexa-
mina (år 2003 var antalet 80). Under perioden 
2001-2004 utfärdades totalt 312 examina. 

Av de 494 lärarexamina som utfärdats 2004 
har 109 matematisk-naturvetenskaplig eller 
teknisk inriktning. Bland dem som avlagt 
barn- och ungdomspedagogisk examen finns 
dessutom en stor andel som valt att inrikta 
studierna mot dessa ämnesområden. Även 
folkhögskollärarutbildningen har en profil mot 
naturvetenskap.

En tendens har varit att allt färre studerande 
valt studievägar mot förskola, fritidshem och 
mot grundskolans senare år. År 2004 märktes 
dock ett brott. Om det är tillfälligt eller om 
trenden har vänt återstår att se. 

Under 2004 utfördes 2 362 HPR på pro-
gram. Därmed har målet 2 000 HPR uppnåtts. 
Antalet HST inom naturvetenskap och teknik 
var 392. Därmed tangeras målet 400 HST. Ge-
nomströmningen har ökat i jämförelse med 
tidigare år. Det finns flera skäl till detta. För 
det första har flera program inom nämndens 
område avslutats, vilket leder till fler prestatio-
ner än registrerade studenter när studenter i 

efterhand avslutar kurser. En annan förklaring 
är att nämnden minskat utbudet av fristående 
kurser. Sådana kurser har alltid lägre genom-
strömning än kurser inom program. En tredje 
förklaring är att det införts tröskelregler inom 
program, vilket ökar genomströmningen för 
de studenter som är registrerade. 

I tilläggsbudget för 2002 tilldelades LiU 
15 helårsstudieplatser för lärare i svenska som 
andra språk. De annonserades ut i LiUs kurs-
katalog. År 2003 registrerades endast 3 studen-
ter och dessa kunde samläsa med motsvarande 
kurser på lärarprogrammet. År 2004 regist-
rerades 9 studenter som även dessa samläste 
med lärarprogrammet. Inför 2005 har antalet 
platser minskats till 10 och fortsatt samläsning 
kommer att ske. 

Fortsatta insatser kommer att göras för att 
bredda rekryteringen till lärarutbildning. Ex-
empelvis har satsningen på kompletterande 
utbildning för lärare och andra akademiker 
med utländsk utbildning mot en svensk lärar-
examen varit framgångsrik och dessa utgör ett 
icke försumbart antal i redovisningen av exa-
mina. Likaså kommer fortsatta insatser att gö-
ras för att öka antagningen av studerande som 
inhämtat delar av en lärarutbildning genom 
andra utbildningar och erfarenheter. Detta 
gäller särskilt studenter inriktade mot gym-
nasieskolans yrkesinriktade karaktärsämnen, 
studenter på matematisk-naturvetenskapliga/
tekniska program och ingenjörsprogram. 

Regionalt utvecklingscentrum
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) 
är ett regionalt utvecklingscentrum i Östergöt-
land för bl.a. det utbildningsvetenskapliga om-
rådet. Bärande inslag i verksamhetsidén som 
tagits fram av universitetet och kommuner är 
samverkan kring lärarutbildning, forskning, 
skolutveckling och kompetensutveckling för 
pedagogisk personal i kommunerna. Under 
2004 har CKS till exempel stött nätverket ”Öst-
götaForum för vuxnas lärande” som koordine-
ras av lärare från Institutionen för beteendeve-
tenskap. Verksamheten består av seminarier, 
pedagogiska caféer, föreläsningar samt hand-
ledning av lärargrupper i vuxenutbildningen. 
Se vidare www.isak.liu.se/cks/startsida
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TAB 3.15 ANTAL NYBÖRJARE
PÅ LÄKARUTBILDNINGEN

Vt Ht

1997 45 41
1998 42 42
1999 45 40
2000 40 51
2001 60 73
2002 63 66
2003 75 72
2004 63 73

2005 (planerat) 60 60

TAB 3.16 ANTAL HELÅRSSTUD.  
PÅ LÄKARUTBILDNINGEN 

1997 407
1998 440
1999 435
2000 432
2001 466
2002 508
2003 543
2004 608

TAB 3.17 ANTAL BEHÖRIGA SÖKANDE PER NYBÖRJARE 2004

Nyb Varav  kvinnor 1:a handssökande 1:a hands/nyb

Arbetsterapeututbildning 55 51 140 2,5
Barnmorskeutbildning 14 14 34 2,4
Folkhälsovetenskaplig utbildning 38 35 92 2,4
Logopedutbildning 32 31 192 6,0
Läkarutbildning 136 79 771 5,7
Medicinsk biologi 45 31 75 1,7
Receptarieutbildning 34 31 67 2,0
Sjukgymnastutbildning 57 45 576 10,1
Sjuksköterskeutbildning 350 289 761 2,2
Socionomutbildning inr. socialpedagogik 28 22 259 9,3
Socionomutbildning inr. social omsorg 17 15 96 5,6
Magisterutbildning Forskarförberedande
Biomedicinsk utbildning 17 12 52 3,1
Magisterutbildning i folkhälsovetenskap 15 14 30 2,0
Master’s program in Biomedicine 17 6 121 7,1

HÄLSOUNIVERSITETET (HU)
De flesta utbildningarna vid Hälsouniversitetet 
leder till yrkesexamen, nämligen arbetstera-
peut-, barnmorske-, logoped-, läkar-, receptarie-,
sjukgymnast- och sjuksköterskeexamen samt 
socionomexamen med två inriktningar. Dess-
utom ges kandidat- och magisterutbildningar 
i medicinsk biologi och folkhälsovetenskap. 
Specialistutbildning för sjuksköterskor med 
vissa inriktningar ges liksom fristående kurser. 
Sjuksköterske- och socionomutbildning finns i 
Norrköping, medan övriga program (inklusive 
sjuksköterskeutbildning) ges i Linköping.

Efterfrågan på utbildningarna
HUs utbildningar är attraktiva och har många 
sökande per plats. Totalt 3 266 personer sökte 
i första hand till 857 platser på program, d.v.s. 
i snitt 3,8 sökande per plats. Söktrycket till 
påbyggnadsutbildningar som kräver tidigare 
examen/utbildning var även det 3,8 första-
handssökande per plats. Se vidare tabell 3.17.

Återrapportering av utbildningsuppdraget 
Totalt antogs 857 nybörjare vid HU, vilket är 
125 färre än föregående år. Av nybörjarna är 
677 kvinnor (79 %). Andelen män av nybörjar-
na är oförändrat 21 %. Lägst andel kvinnor har 
läkarutbildningen (58 %). Högst andel kvinnor 
av nybörjarna har barnmorskeutbildningen, 
(100 %). Antalet nybörjare på de treåriga vård-
utbildningarna (arbetsterapeut-, sjukgymnast-
och sjuksköterskeutbildning) vt 2004 och ht 
2004 var 478. Om socionomutbildningen, som 
ersatte social omsorgsutbildning hösten 2003, 
inkluderas uppgår antalet nybörjare till 523. 
Enligt uppdraget skulle fakultetsnämnden 
genomföra vårdutbildningar med en dimen-
sionering som innebar att det sammanlagda 
antalet nybörjarplatser på dessa utbildningar 
skulle vara minst lika stort som under 2003. 
Antalet nybörjare, 523, nådde därmed nästan 
2003 års nivå då antalet nybörjare var 543. Till 
läkarutbildningen, som utökats fr.o.m. 2000, 
antogs 136 studenter under 2004, (till senare 
del av programmet antogs ytterligare 2 studen-
ter). Antalet nybörjare på läkarutbildningen 
åren 2001–2004 redovisas i tabell 3.15. 

Barnmorskeutbildning genomfördes i 
Linköping under året. Som följd av fakultets-
nämndens budgetbeslut för 2004 ställdes 
samtliga antagningar till specialistutbildningar  

för sjuksköterskor i Linköping in på grund av  
överproduktion av studenter. I Norrköping 
skedde dock antagning till distriktssköterske-
utbildning.

Specialistutbildningar för sjuksköterskor 
med inriktning mot distriktssköterska och 
psykiatri startade våren 2004 i Norrköping som 
uppdragsutbildning. 

Antalet studenter vid HU var 3 402, en 
minskning med ca 3 % sedan 2003. Antalet 
HST uppgick till totalt 2 491 och antalet HPR 
till 2 161, varav på utbildningsprogram 2 348 
HST och 2 033 HPR. Antalet HST ökade 
därmed med 6 % jämfört med föregående år. 
96 % av utbudet utgjordes av program och 
4 % av kurser. Det är en ökad andel för pro-
gram och en följd av det reducerade kursut-
budet. Av HST var 1 961 kvinnor, (79 %) och 
530 män.  861 HST och 771 HPR kan relateras 
till studier på C- och D-nivåerna, vilket är en 
ökning med 3 procentenheter jämfört med 
2003. Prestationskvoten (HPR/HST) är fortsatt 
mycket hög, 0,87. Antalet HST och HPR i nät-
utbildning uppgick till 25 resp 23.

I Norrköping uppgick antalet HST och HPR 
till 596 resp. 512, varav 17 HST och 11 HPR var 
fristående kurser. 

Antalet examina uppgick till 611, en ök-
ning med 5 % jämfört med föregående år. 
569 examina omfattade minst 120 p. Antalet 
yrkesexamina var 474, varav 433 om minst 120 
poäng. Utfärdade magisterexamina var 95 och 
kandidatexamina var 41. Av yrkesexamina var 
202 sjuksköterskeexamina. Enligt utbildnings-
uppdraget är målet att utfärda 715 sjuksköter-
skeexamina under perioden 2000–2004. Under 
perioden har totalt 683 sjuksköterskeexamina

HÄLSOUNIVERSITETETS
UTBILDNINGSUPPDRAG

• Minst 715 sjuksköterskeexamina 
under perioden 2001 -2004. 
(Redovisas i tabellerna 3.3 och 3.18.)

• Det sammanlagda antalet nybörjarplatser på de 
treåriga vårdutbildningarna skall uppgå till minst 
470 under 2004. (Redovisas i tabell 3.17.)

• Antagningen till läkarutbildningen skall planeras 
utifrån en antagning av 60 nybörjare per termin. 
(Redovisas i tabell 3.15.)

• Ytterligare åtgärder skall vidtas för att öka 
andelen män inom vårdutbildningar där män är 
underrepresenterade. (Redovisas på s. 16.)

• Utvecklingsarbete i anslutning till propositionen 
”Den öppna högskolan” skall övervägas och vid 
behov genomföras. (Redovisas på ss. 57-59.)
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utfärdats. Examensmålet är därmed i det när-
maste uppnått. Hur examina fördelar sig på 
olika slag av examina framgår av tabellbilagan. 

Utbudet av fristående kurser har reduce-
rats kraftigt på grund av överproduktionen av 
studenter. De kurser som påbörjats tidigare år 
har fortsatt. Kurser på D-nivå i vårdutbildning-
arnas huvudämnen prioriterades och kunde 
starta även hösten 2004. Av totalt 116 HST gavs 
72 HST i kategorin lägre studietakt än helfart. 
Uppdragsutbildningen omfattade 85 HST. 
Psykoterapeututbildning med inriktning mot 
familjeterapi ges som uppdragsutbildning.

I uppdraget till HU ingår att erbjuda aspi-
rantutbildning för utländska sjuksköterskor 
som vill skaffa sig en svensk examen. Intresse 
för utbildningen finns men ytterst få sökande 
uppfyller behörighetskraven i svenska och/
eller engelska. (Se vidare s. 16.) 

Utvecklingsarbete
HU har en överproduktion av studenter 
som riskerar bli kronisk. Detta leder till en 
utspädning av takbeloppet som kan leda till 
kvalitetsproblem för alla utbildningar. Fa-
kultetsnämnden beslutade därför att under 
2004 halvera antalet antagna studenter till 
programmet i medicinsk biologi och till so-
cionomprogrammet samt stoppa antagning 
till receptarieutbildningen i Hässleholm och 

TAB 3.18 STUDIERESULTAT HÄLSOUNIVERSITETET

2001 2002 2003 2004

Helårsstudenter HST (totalt) 2 002 2 197 2 340 2 491
varav           – utbildningsområdena N och T (197) (153) (164) (139)
                   – utbildningsprogram (1 796) (1 979) (2 135) (2 348)
Helårsprestationer HPR (totalt) 1 779 1 922 2 164 2 161

varav          – utbildningsområdena N och T (168) (154) (129) (130)
                   – utbildningsprogram (1 626) (1 746) (1 992) (2 033)
HPR/HST 0,89 0,87 0,92 0,87

EXAMINA

Minst 120 p

Arbetsterapeutexamen 45 45 37 42
Biomedicinsk analytikerexamen  2               -  - -
Läkarexamen 71 83 73 75
Receptarieexamen 25
Sjukgymnastexamen 45 46 36 43
Sjuksköterskeexamen 144 164 173 202
Social omsorgsexamen 47 49 36 46
Magisterexamen 42 77 80 95
Kandidatexamen 54 34 126 41
Summa 450 498 561 569

Mindre än 120 p
Barnmorskeexamen 9 8 5 14
Specialistsjuksköterskeexamen 13 27
Högskoleexamen 1 1
Summa 9 8 19 42

BOLOGNAPROCESSEN
HU har vidtagit åtgärder för att skapa 
ekonomiskt utrymme så att fjärde året i 
programmet för medicinsk biologi och den 
forskningsförberedande biomedicinska utbild-
ningen skall kunna integreras till en ny tvåårig 
mastersutbildning enligt Bolognamodellen. 
Likaså planeras ett tvåårigt mastersprogram 
i folkhälsovetenskap. 

Grundutbildningsrådet har initierat ett förbe-
redande arbete. Programstudierektorerna har 
givits uppdrag att engagera lärare, studenter 
och avnämare i arbetet att utveckla en 
programstruktur med hänsyn till Bolognapro-
cessen. Redovisning skall lämnas i slutet av 
januari. Den framtida utbildningsstrukturen 
kommer att diskuteras vid ett seminarium och 
ytterligare ett seminarium om betygssystem, 
graderad betygsskala och dess pedagogiska 
konsekvenser är inplanerat.

till specialistutbildningarna i Linköping. Bud-
geten för fristående kurs minskades med 
2 mkr (56 %). 

För att ytterligare ta sig an överproduktions-
problemet tillsatte fakultetsnämnden under 
våren en arbetsgrupp med uppdrag dels att 
se över HUs utbildningsutbud i relation till 
beviljade medel för grundutbildning, dels att 
föreslå förändringar i utbudet för att anpassa 
utbildningsproduktionen till beviljade medel. 
Överproduktionen av utbildning har bedömts 
uppgå till ca 4-6 mkr för 2004 för att successivt 
öka till ca 9 mkr år 2008 om inga åtgärder sat-
tes in. Arbetsgruppens förslag behandlades i 
fakultetsnämnden, vars beslut även prövades 
av universitetsstyrelsen. Resultatet blev att re-
ceptarieutbildningen och grundutbildningen 
i folkhälsovetenskap läggs ned. Arbetstera-
peututbildningen förläggs till Norrköping 
för att där i samspel med sjuksköterske- och 
socionomutbildningarna och tema Äldre och 
åldrande skapa en integrerad vårdutbildning, 
med bibehållna yrkesprofiler. Ekonomiskt 
utrymme har därigenom skapats för att medi-
cinsk biologis nuvarande fjärde utbildningsår 
och den forskningsförberedande biomedicin-
ska utbildningen skall kunna integreras till en 
ny, tvåårig magisterutbildning enligt Bologna-
modell. Vidare innebär förändringen att ett två-
årigt magisterprogram i folkhälsovetenskap av 
Bolognamodell kan rymmas inom takbeloppet.

Gemensamma för alla HUs program är kur-
sen Hälsa-Etik-Lärande del 1, som ges under 
de åtta första veckorna, och kursen Hälsa-Etik-
Lärande del 2, som ligger senare i utbildningen 
och har fokus på sexologi. Vissa program har 
även ett integrationsmoment i form av samar-
bete i team på undervisningsvårdavdelningar 
på Universitetssjukhuset i Linköping och 
Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Tanken är 
att studenterna redan under studietiden skall 
träna samarbete med andra yrkesgrupper än 
den egna. Under 2004 infördes ett nytt integra-
tionsmoment, där studenter från flera program 
samarbetar kring hälsoförebyggande aktiviteter 
i stadsdelen Eneby i Norrköping. 

HU bygger nu upp ett nordiskt nätverk, Nip-
net, tillsammans med nordiska universitet och 
högskolor som arbetar med tvärprofessionell 
utbildning, och som planerar att starta utbild-
ningsavdelningar av den modell som HU varit 
först med att introducera.
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Allmänna mål och uppdrag för 
forskning och forskarutbildning 

1.  Universitet och högskolor skall 
bedriva internationellt konkurrens-
kraftig forskning.

2.  Forskarstuderande skall erbjudas 
utbildning av hög kvalitet som 
förbereder för en karriär såväl inom 
som utanför högskolan.

3.  Utbildningen skall ge de kunskaper 
och färdigheter som behövs för att 
självständigt kunna bedriva forsk-
ning. Effektiviteten i forskarutbild-
ningen skall öka. 
(Redovisas på s. 30 samt i tabellerna 
10-13 i tabellbilagan.) 

4.  Universitet och högskolor skall i 
ökad utsträckning främja goda vill-
kor för mång- och tvärvetenskaplig 
forskning. 
(Redovisas på s. 31, 36, 41 och 46.)

5.  LiU skall redovisa åtgärder som 
vidtagits under 2004 för att för-
stärka forskning i nära anslutning 
till lärarutbildning och pedagogisk 
verksamhet. 
(Redovisas på ss. 42-43.)

6.  Examensmål för  2001-2004:
 Hum-samhällsvet. vetenskaps-

område: 108, Medicinskt veten-
skapsosmråde: 175, Tekniskt: 297. 
(Redovisas i tabell 4.3.)

7.  LiU skall vara värduniversitet för två 
forskarskolor, en i grundläggande 
datavetenskap samt en i teknisk 
och naturvetenskaplig didaktik. Vid 
utgången av år 2007 skall minst 25 
doktorander ha examinerats. 
(Redovisas på ss. 36 och 43.)

TAB 4.2 PROFESSORER, DOKTORANDER OCH FORSKAREXAMINA PER VETENSKAPSOMRÅDE OCH KÖN 2004 
(INOM PARENTES UPPGIFTER FRÅN 2003)

Hum-sam Medicinskt Tekniskt Linköpings universitet, totalt
Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Summa

Antal professorer 17 (15) 48 (44) 15 (14) 57 (58) 8 (7) 117 (122) 40 (36) 222 (224) 262 (260)
Antal adj. professorer 2 (1) 7 (7) 17 (18) 23 (26) 2 (1) 47 (51) 49 (52)
Antal aktiva doktorander 229 (233) 153 (160) 247 (250) 158 (166) 148 (158) 483 (495) 624 (641) 794 (821) 1 418 (1 462)
                   varav nyantagna 12 (52) 22 (35) 34 (41) 37 (24) 22 (36) 64 (99) 68 (129) 123 (158) 191 (287)

Antal utfärdade doktors-
examina

16 (18) 13 (13) 26 (39) 20 (27) 15 (14) 40 (57) 57 (71) 73 (97) 130 (168)

Antal utfärdade
licentiatexamina

2 (3) 8 (5) 4 (5) 2 (0) 16 (19) 54 (56) 22 (27) 64 (61) 86 (88)

OMFATTNING OCH INRIKTNING
Linköpings universitet bedriver forskning 
och forskarutbildning i humaniora, samhälls-
vetenskap, utbildningsvetenskap, matematik, 
naturvetenskap, medicin, teknik samt tema-
orienterad forskning och forskarutbildning. 
Forskningen omfattar både grundforskning 
och tillämpad forskning och bedrivs inom 
Tekniska högskolan (= tekniskt vetenskaps-
område), Hälsouniversitetet (= medicinskt 
vetenskapsområde) och verksamhetsområ-
dena för den Filosofiska fakultetsnämnden 
respektive Nämnden för utbildningsveten-
skap (= humanistisk-samhällsvetenskapligt 
vetenskapsområde). I detta avsnitt ges först en 
sammanfattande redovisning av forskning och 
forskarutbildning vid universitetet som helhet. 
Därefter följer en redovisning per vetenskaps-
område.

Forskningens volym och inriktning kan be-
skrivas på olika sätt. Ett sätt är att ange antalet 
professorer, antalet doktorander och examina 
inom forskarutbildningen samt den veten-
skapsområdesvisa fördelningen av dessa. Av 
tabell 4.2 framgår att antalet professorer den 
31 december 2004 (siffrorna för år 2003 inom 
parentes) var 262 (260) och antalet adjungerade 
professorer var 49 (52). Antalet aktiva doktoran-
der var 1 418 (1 462) och antalet doktors- och li-
centiatexamina var 130 (168) respektive 86 (88). 
Av tabell 4.2 framgår också antalet nyantagna 
doktorander under året. För jämförelser tillba-
ka i tiden hänvisas till tabell 4.4 och tabellbila-
gan. Antalet beslutade anställningsprofiler för 
professorer uppgick under 2004 till 13 (7) med-
an antalet befordrade professorer var 12 (15).
Se tabell 4.1. 

Antalet kvinnliga professorer (exkl. adjung-
erade) år 2004 var 40. Motsvarande siffra för 
2003, 2002 respektive 2001 var 36, 31, respek-
tive 31. Att öka andelen kvinnliga professorer 
är, trots insatser inom flera områden, en lång-

siktig process. En ökning av andelen kvinnliga 
lektorer kan dock noteras: från 19 % år 1994/95 
till 36 % år 2004.

Av tabell 4.4 framgår vidare bl.a. följande: 

Under perioden 1990/91–2004 har antalet 
professorer ökat från 115 till 262 (exkl. adjung-
erade), en ökning med 128 %. Under samma 
period ökade antalet aktiva doktorander succes-
sivt från 847 till 1 418, d.v.s. med 67 %. Antalet 
doktorsexamina 2003 var det högsta någonsin 
vid universitetet, 168 examina. Under 2004 
blev antalet lägre, 130 examina, men eftersom 
antalet aktiva doktorander fortsätter att ligga 
på en hög nivå kommer sannolikt också de 
närmaste åren ett stort antal doktorsexamina 
att utfärdas. Antalet nyantagna doktorander 
var under 2004 lägre än under 2003 (191 mot 
287). I förhållande till 1990/91 avlades år 2004 
nästan tre gånger så många doktorsexamina. 
Sedan starten 1970 har 2 190 doktorsexamina 
utfärdats. Antalet licentiatexamina, 86 st, ligger 
på samma nivå som under 2003 (88 examina).

Jämfört med grundutbildningen, där to-
tala andelen kvinnor var 52 % under 2004, 
är den totala andelen kvinnor bland de aktiva 
doktoranderna lägre (44 %). Sedan 1999 har 
andelen kvinnor bland doktoranderna ökat 
med 7 %. Inom det humanistisk-samhällsve-
tenskapliga vetenskapsområdet (= Filosofiska 
fakultetsnämnden och Nämnden för utbild-
ningsvetenskap) är andelen kvinnor 60 % 
och inom det medicinska vetenskapsområdet 
(= Hälsouniversitetet) 61 %, d.v.s. inom dessa 
två vetenskapsområden finns en övervikt av 

TAB 4.1 BESLUTADE ANSTÄLLNINGSPROFILER FÖR PROFESSORER SAMT BEFORDRADE PROFESSORER 
2004 (INOM PARENTES UPPGIFTER FÖR 2003)

Vetenskapsområde    Hum-sam     Medicinskt    Tekniskt    LiU totalt

Antal beslutade anställningsprofiler 5    (1) 2    (1) 6    (5) 13   (7) 

Antal befordrade professorer 5    (2) 1    (4) 6    (9) 12 (15)   
1) Genus, Vatten i natur och samhälle, Äldre och åldrande (2 st) och Teknik och social förändring
2) Molekylär neurobiologi och Reumatologi
3) Databassystem, Distribuerad produktrealisering, Informationssäkerhet, Kemiska sensorsystem, Ljudteknologi och Sensorinformatik

2) 3)1)
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TAB 4.3 EXAMINA OCH EXAMENSMÅL FÖR FORSKARUTBILDNINGEN

 2001  2002  2003 2004 2001 - 2004

Vetenskapsomr.
D DL L P D DL L P D DL L P D DL L P Poäng    Mål

       enl RB

Hum-sam 30 8 12 40 31 9 15 43 28 3 8 33,5 26 3 10 32,5 149 108

Medicinskt 44 4 46 49 2 9 54,5 66 5 68,5 43 3 6 47,5 216,5 175

Tekniskt 21 34 57 66,5 30 44 63 83,5 38 33 75 92 21 34 70 73 315 297

Totalt 95 46 69 152,5 110 55 87 181 132 36 88 194 90 40 86 153 680,5 580

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 poäng för doktorsexamen, 0,5 poäng för doktorsexamen med tidigare licentiatexamen samt 0,5 poäng för licentiatexamen
RB = regleringsbrev

Allmänna mål och uppdrag för 
forskning och forskarutbildning
forts. 

8. Rekryteringsmål: För perioden 
2001-2004 skall andelen kvinnor 
bland nyrekryterade professorer 
vara minst 26 %. 
(Redovisas på denna sida och 
i avsnittet Personal.)

9.  Minst 75 % av de medel som 
avsätts för studiefinansiering av 
forskarutbildningen skall avse 
doktorandanställningar. 
(Redovisas i tabell 4.9.)

10.  LiU skall redovisa antal inneha-
vare av utbildningsbidrag fördelat 
på  vetenskapsområden samt 
uppdelade på finansiering. 
(Redovisas i tabell 4.10.)

11.  LiU skall bedriva internationellt 
konkurrenskraftig forskning. 
Internationella kontakter skall 
redovisas liksom omfattning och 
deltagande i EUs ramprogram för 
forskning och teknisk utveckling 
samt Euratom. Även program 
kanaliserade genom EU-myndig-
heter skall redovisas.

 (Redovisas på ss. 33-34 .)

kvinnliga doktorander. Inom det tekniska 
vetenskapsområdet (= Tekniska högskolan) är 
andelen kvinnliga doktorander 23 %. Det kan 
dock noteras att andelen kvinnor bland de ny-
antagna doktoranderna efter att ha ökat under 
en följd av år minskade under 2002 till 17 % för 
att åter under 2003 stiga till 27 % och 2004 till 
35 %. För ett närmare studium, se avsnitten för 
resp. vetenskapsområde och tabellbilagan.

Rekryteringsmål
Av de professorer som under perioden 2001-
2004 anställs vid universitetet skall minst 
26 % vara kvinnor.  LiU har under 2004 rekry-
terat och befordrat 25 professorer, varav 9 kvin-
nor. Detta innebär att andelen kvinnor bland 
nyrekryterade professorer under 2004 var 
36 % (2003: 20 %, 2002: 10 %, 2001: 13 %). 
Under perioden 2001–2004 var andelen kvin-
nor totalt 19 %. Under perioden 1997–1999 
var andelen 23 % medan den under perioden 
1998–2000 var 20 %. Att andelen minskat beror 
på att befordrade professorer är medräknade 
och att majoriteten av dessa är män. Detta i sin 
tur beror på att lektorsgruppen domineras av 
män även om, som tidigare konstaterats, ande-
len kvinnliga lektorer ökat på senare år.

För rekryteringsmål och uppfyllandegrad 
för övriga läraranställningar se avsnittet 
Personal.

Examensmål
Av tabell 4.3 framgår universitetets examens-
mål. Examensmålen utgår från ett poängsys-
tem där en licentiatexamen ger 0,5 poäng, en 
doktorsexamen som föregåtts av en licentiat-
examen 0,5 poäng och där en doktorsexamen 
utan tidigare licentiatexamen ger 1,0 poäng. 
Av tabellen framgår antalet utfärdade examina 

(poäng) under 2004 och under perioden 2001-
2004. LiU har med råge uppfyllt målen för 
samtliga vetenskapsområden. 

Genomströmning
Linköpings universitet har gjort en studie 
av genomströmningen inom forskarutbild-
ningen. Resultatet presenteras i tabell 4.5. 
Utgångspunkten är de år då doktoranderna 
antogs. Under exempelvis 1994/95 antogs 
vid Linköpings universitet 194 doktorander. 
Av dessa (varje doktorand ingår endast i en 
kategori) har 100 avlagt doktorsexamen t.o.m. 
verksamhetsåret 2004, 17 har klarat av 80 % 
av studierna, 20 har avlagt licentiatexamen, 11 
har klarat av 50 % av studierna medan 36 har 
avbrutit sin forskarutbildning. 10 personer är 
fortfarande doktorander utan att ha nått någon 
av ovan nämnda examina eller gränser. De 
senaste årens resultatuppföljning pekar på att 
drygt 50 % av dem som antas avlägger doktors-
examen och drygt 10 % licentiatexamen. Flera 
faktorer påverkar studietidens längd, exempel-
vis föräldraledighet.

Förnyelse inom forskning och forskarutbildning 
I den senaste forskningspolitiska propositio-
nen Forskning och förnyelse (prop: 2000/01:
3) beskrivs LiU som en pionjär inom området 
forskarskolor och ”har med sina temainrikt-
ningar samt med satsningar på ytterligare ett 
campus i Norrköping omdanat såväl forskning 
som forskarutbildning”. Mest känd i samman-
hanget är temaorienterad forskning vid Filo-
sofiska fakulteten som funnits sedan början 
av 1980-talet. Men tvärvetenskaplig forskning 
i Linköping är mycket mer än Tema. Även vid 
Hälsouniversitetet och Tekniska högskolan och 
inom andra delar av Filosofiska fakulteten har 
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TAB 4.5 GENOMSTRÖMNING I FORSKARUTBILDNINGEN
Antagningsår 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99
Vetenskapsområde Hum-

sam
Med Tek LiU Hum-

sam
Med Tek LiU Hum-

sam
Med Tek LiU Hum-

sam
Med Tek LiU Hum-

sam
Med Tek LiU

Antagna 50 55 89 194 35 56 113 204 60 69 139 268 57 73 123 253 30 69 124 223
Doktorsexamen 25 32 43 100 28 36 60 124 36 38 74 148 20 48 48 116 10 37 49 96
Avklarat 80 % 7 5 5 17 2 6 6 14 3 8 12 23 14 7 16 37 6 7 23 36
Licentiatexamen 3 1 16 20 3 21 24 3 2 23 28 5 23 28 3 23 26
Avklarat 50 % 4 4 3 11 1 1 3 5 5 8 8 21 12 3 8 23 4 10 4 18
Avbrott 7 10 19 36 4 6 18 28 8 7 18 33 2 9 22 33 3 5 19 27
Övriga 4 3 3 10 4 5 9 5 6 4 15 4 6 6 16 4 10 6 20

TAB 4.4 ANTALET PROFESSORER (EXKL. ADJUNGERADE), AKTIVA DOKTORANDER, DOKTORS- OCH LICENTIATEXAMINA

1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Professorer 115 119 125 124 128 137 160 168 166 200 223 241 260 262
Aktiva doktorander 847 900 1 009 1 035 1 120 1 098 1 229 1 286 1 338 1 379 1 396 1 414 1 462 1 418
Doktorsexamina 51 70 83 86 95 114 92 104 138 116 141 165 168 130
Licentiatexamina 48 41 63 69 60 83 80 95 86 63 69 87 88 86

tvärvetenskapliga program och forskarskolor 
byggts upp. Tillämpad fysik är ett tidigt ex-
empel, medan IMIE (International Graduate 
School of Management and Industrial Engi-
neering) och Forum Scientium har tillkommit 
under senare år.

Som grund för fortsatt förnyelse ligger uni-
versitetets nya forskningsstrategi som avser 
perioden 2005–2008 och universitetets tidigare 
forskningsstrategi för perioden 2001–2004. 
I forskningsstrategin lyfts tre profilområden 
fram: 

•  Medieteknik - upplevelser, kultur och lärande
•  Säkerhet- samhälle, teknik och risk
•  Medicin och teknologi

Även områdena Beräkningsteknik samt 
Hälsa, ohälsa och sjukdom är prioriterade.

I universitetets tidigare forskningsstrategi 
för perioden 2001–2004 lyftes följande profil-
områden fram:

• Den informationsteknologiska utmaningen
• Biomedicin och livsvetenskapernas 
 teknologier

• Hälsa - omsorg - ansvar  
• Barn, kunskapsproduktion, etnicitet och 
 genus. 

Senare framhölls även Klimat och miljö 
samt Utbildningsvetenskap som prioriterade 
områden. 

Dessa profilerade satsningar innefattar 
givetvis inte alla starka forskningsprofiler vid 
universitetet, än mindre all den forskning som 
bedrivs. Inte heller rymmer de allt förnyelsear-
bete som sker inom forskningen. Gemensamt 
för profilområdena är att de präglas av både 

hög vetenskaplig och samhällelig relevans. 
De är dessutom områden som ställer krav på 
forskning som förenar ett betydande djup och 
spetskompetens med förmåga att samverka 
över ämnes- och fakultetsgränser. 

Under 2004 fortsatte utbyggnaden av bio-
medicin och livsvetenskapernas teknologier. 
Universitetets samtliga fakulteter omfattas av 
satsningen. Under 2004 konsoliderades också 
den satsning som universitetsstyrelsen inledde 
2002 på hälsovetenskaplig forskning vid Insti-
tutionen för hälsa och samhälle och på forsk-
ning inom Institutionen för vård och välfärd i 
Norrköping. Även styrelsens tidigare satsning 
på utbildningsvetenskap konsoliderades.

Under 2003 påbörjade universitetsstyrel-
sen en satsning på informationsteknologi 
genom att avsätta 3 mkr  för detta ändamål till 
Tekniska högskolan och 1 mkr till Filosofiska 
fakultetsnämnden.

Universitetsstyrelsen beslutade under hös-
ten 2003 att under 2004 prioritera kulturveten-
skaplig forskning (4 mkr). Universitetsstyrel-
sen avsatte också 12 mkr till en strategisk pott 
som rektor disponerar. Avsikten är att kunna 
göra strategiska rekryteringar inom nyckelom-
råden genom att erbjuda professorer kringre-
surser i form av t.ex. forskarassistenttjänster 
och doktorander. 

Åtgärder för att främja mång- och tvärvetenskap  
Mång- och tvärvetenskap har satt sin prägel 
på Linköpings universitet. Hela tematanken 
bygger på detta och också de mer traditionella 
ämnena arbetar oftast i mång- och tvärveten-
skapliga miljöer eftersom flera institutioner är 
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stora och sammansatta av flera ämnen. Uni-
versitetet uppmuntrar också samverkan över 
institutions- och fakultetsgränser,. 

De mång- och tvärvetenskapliga satsningar 
som inletts på senare år finns beskrivna i 
årsredovisningarna för 2002 och 2003. Denna 
verksamhet fördjupades och vidareutvecklades
under 2004. Det gäller t.ex. de strategiska 
forskningsområden i gränssnittet mellan bio-
medicinsk forskning, teknik, hälsa och sjuk-
vård som arbetats fram gemensamt av LiU och 
Landstinget i Östergötland. 

Flera fakultetsövergripande projekt startade 
under året, exempelvis SCENE/BrainPower 
inom neuroteknik och SemanticMining och 
SIMILAR inom medicinsk informatik där 
Tekniska högskolan, Filosofiska fakulteten och 
Hälsouniversitetet samverkar.

Under året beslutade universitetsstyrelsen 
inrätta Svenskt centrum för klimatpolitisk 
forskning som ska bedriva tvärvetenskaplig 
forskning om samspelet mellan vetenskap och 
politik. 

Filosofiska fakulteten kommer i samverkan 
med Tekniska högskolan att göra en utredning 
om ett centrum för tvärvetenskaplig forskning 
om familjeägda företag.

Arbetet med att definiera fakultetsövergri-
pande forskningssatsningar mellan institutio-
nerna vid LiU Norrköping fördjupades under 
året. Exempelvis har diskussioner mellan LiU, 
Arbetslivsinstitutet och Norrköpings kommun 
resulterat i ett tvärvetenskapligt projekt med 
arbetsnamnet E-health.

Se vidare under resp. vetenskapsområde.

Samarbete i forskarutbildningen
Kännetecknande för forskarutbildningen 
vid LiU är att den i stor utsträckning är or-
ganiserad i form av forskarskolor. I dessa är 
doktorander inskrivna i olika ämnen men har 
en gemensam utbildning och samarbetar i 
projekt. En forskarskola är ofta knuten till ett 
större forskningsprogram eller ett kompe-
tenscentrum och har ofta en tvärvetenskaplig 
inriktning. De två nationella forskarskolor 
som LiU ansvarar för drivs i samarbete med ett 
flertal andra lärosäten.

Under 2004 beslutade Nämnden för utbild-
ningsvetenskap att inrätta en ny forskarskola i 
pedagogiskt arbete vid LiU Norrköping.

Ett nytt forskarutbildningsämne, Ingenjörs-

vetenskapens didaktik, har inrättats vid Insti-
tutionen för teknik och naturvetenskap, vilket 
har kopplingar till Nationella forskarskolan 
inom naturvetenskapens och teknikens didak-
tik som Institutionen för tematisk utbildning 
och forskning är värdinstitution för.

Som ett led i LiUs och landstingets gemen-
samma satsning på livsvetenskap, teknik och 
medicin gjordes under 2004 en omfattande 
antagning till forskarskolan Forum Scientium.

Samtliga vetenskapsområden vid LiU har 
omfattande samarbete kring forskarutbild-
ning, både mellan ämnen, mellan institutio-
ner och med andra fakulteter och lärosäten 
inom och utanför Sverige.

Se vidare under resp. vetenskapsområde.

Finansiering av forskning och forskarutbildning 
Forskning och forskarutbildning finansieras 
på i huvudsak tre sätt: fakultetsanslag (från 
riksdag och regering), bidrag (t.ex. från forsk-
ningsråd, forskningsstiftelser) och avgifter 
(uppdrag). Fakultetsanslaget, som tilldelas 
universitetet av riksdagen, utgör basfinansie-
ringen. Bidragsfinansiering, från t.ex. forsk-
ningsråd, VINNOVA, stiftelser och näringsliv, 
kan avse både grundforskning och tillämpad 
forskning. Uppdragsforskning ger uppdrags-
givaren rätt att helt eller delvis förfoga över 
resultaten av forskningen.

Linköpings universitet har ett lågt fakul-
tetsanslag. En studie visar att universitetets 
fakultetsanslag med några undantag är lägre 
jämfört med landets äldre universitet och fack-
högskolor i förhållande till omfattningen av 
respektive lärosätes grundutbildningsanslag. 

Fakultetsanslaget har realt sett i stort legat 
på en konstant nivå sedan 1992/93. Mycket 
glädjande ägde dock en liten ökning rum 
under perioden 1998–2003 genom att univer-
sitetet tilldelats medel för uppbyggnaden av 
teknisk forskning och tema Etnicitet i Norr-
köping, förstärkning av forskningen inom 
humaniora samt medel för två nationella fors-
karskolor.

Forskning och forskarutbildning vid LiU 
finansieras till stor del av externa medel. Detta 
är en följd av att universitetet har utnyttjat fa-
kultetsmedlen på ett ändamålsenligt sätt för 
att skapa verksamhet som i sin tur genererar 
externa medel till forskning och forskarutbild-
ning. Då fakultetsanslaget är väsentligt för 
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grundforskningen utgör ett lågt anslag ett pro-
blem. Problemet förstärks av det ökade kravet 
på motfinansiering från externa finansiärer 
som gör att en allt mindre del av fakultets-
medlen kan användas till grundforskning. Det 
stora beroendet av externa anslag har fått som 
konsekvens att universitetet måst välja bort 
vissa angelägna insatser såsom att inrätta mel-
lantjänster. Det starka beroendet av externa fi-
nansiärer gör dessutom att universitetet är sår-
bart och känsligt för förändringar hos externa 
bidragsgivare. Detta gäller t.ex. omläggningen 
av forskningsfinansieringssystemet och för-
ändrade policies hos externa bidragsgivare.

Bidrag från forskningsråd
Under 2004 erhöll LiU forskningsbidrag från 
Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv 
och socialvetenskap (FAS) och Forskningsrå-
det för miljö, areella näringar och samhälls-
byggnad (FORMAS). Glädjande är att univer-
sitetet ökat sina intäkter mellan 2002 och 2004 
från 126 mkr till 140 mkr.

Forskningsprogram och forskarskolor 
finansierade av forskningsstiftelser
Universitetet har varit mycket framgångsrikt 
när det gäller att erhålla stiftelsemedel. Intäk-
terna låg i flera år runt 100 mkr (2001: 96 mkr, 
2000: 98 mkr, 1999: 105 mkr, 1998: 100 mkr). 
Under 2002 minskade dock intäkterna till 
62 mkr för att under 2003 (61 mkr) och 2004 
ligga kvar på ungefär samma nivå (58 mkr). De 
lägre intäkterna beror bl.a. på att stiftelserna 
fördelat mindre belopp än tidigare och att man 
delvis ändrat policy. Detta har bl.a. inneburit 
att trots goda utvärderingar tilldelade medel 
till forskarskolor har minskat. Störst bidrag 
har universitetet fått från Stiftelsen för stra-
tegisk forskning (SSF). LiU har också erhållit 
medel från bl.a. Stiftelsen för kunskaps- och 
kompetensutveckling (KK-stiftelsen), Stiftel-
sen för miljöstrategisk forskning (MISTRA), 
Vårdalstiftelsen (vård- och allergiforskning), 
Stiftelsen för internationalisering av högre ut-
bildning och forskning (STINT) samt kultur-
donationen vid Riksbankens Jubileumsfond. 

SSF finansierar ett femårigt Centrum för 
Organisk elektronik (COE) som bedriver 
forskning på flervetenskaplig bas. Forskare 
deltar från flera institutioner, i Linköping och 
Norrköping samt andra lärosäten (Chalmers, 
Lunds universitet och KTH).

Under december månad 2003 beslutade 
den miljöstrategiska stiftelsen Mistra att till 
Linköpings universitet anslå åtta mkr för att 
finansiera en tvåårig uppbyggnad av ett tvär-
vetenskapligt forskningsprogram, Klimat- och 
samhällsförändring, med fokus på samspelet 
mellan kunskap och politik vid de internatio-
nella klimatförhandlingarna. Om verksamhe-
ten utvecklas som beräknat, så planeras för ett 
fortsatt och växande stöd med upp till åtta mkr 
årligen under ytterligare åtta år.

Kompetenscentrum 
Verksamheten inom ett kompetenscentrum 
baseras på etappvisa överenskommelser mel-
lan tre parter: Intressenter inom näringslivet, 
universitetet samt VINNOVA. Genom avtal 
regleras bl.a. mål, medel och inriktning av 
forskningen samt parternas ekonomiska åta-
ganden. Vid universitetet finns tre kompetens-
centra, samtliga inom Tekniska högskolan. 
Dessa är: ISIS (Integrerade Styr- och infor-
mationssystem), S-SENCE (bio- och kemisk 
sensorvetenskap och teknologi) och NIMED 
(Noninvasiv medicinsk mätteknik).

Nationellt Superdatorcentrum
Nationellt Superdatorcentrums (NSC) uppgift 
är att tillhandahålla beräkningskapacitet och 
expertkunskap inom högpresterande datorsys-
tem för akademiska användare i hela Sverige 
och för NSCs partners SMHI och SAAB. År 
2003 tog NSC i drift Sveriges kraftfullaste da-
torsystem för akademiska användare. Under 
2004 vände sig över 70 % av de svenska använ-
darna till NSC för att få tillgång till resurser 
och support. 

NSC arbetar med att skapa Sveriges hit-
tills största superdatorprojekt SweGrid, en 
nationell beräkningsresurs som består av 
600 datorer fördelade på sex centra i Sverige. 
Tillsammans bildar de ett nät där beräkningar 
automatiskt utförs på lämpligast resurs, obero-
ende av var den är placerad. NSC är även en av 
partnerna i Centrum för medicinsk bildveten-
skap och visualisering (CMIV) – navet i LiUs 
satsning på medicinsk bildbehandling och 
visualisering.

Deltagande i EUs forskningsprogram
EU:s sjätte ramprogram för forskning och tek-
nisk utveckling (FP6) har nu nått halvvägs. Ett 
ramprogram löper över fyra år och FP6 inled-

Visualisering av nervfibrer i hjärnan 
med hjälp av magnetkameramätning 
av lokala diffusionstensorer (DT-MRI). 
Fibrerna har färgats med hjälp av en 
dimensionsreduceringsmetod så att 
fibrer med liknande läge och form får 
liknande färg. Bilden framtagen av 
Anders Brun och Hans Knutsson vid 
Medicinsk Informatik, Institutionen 
för medicinsk teknik och CMIV (Cen-
trum för medicinsk bildvetenskap och 
visualisering) Linköpings universitet. 
I samarbete med Hae-Jeong Park, 
Martha Shenton och Carl-Fredrik 
Westin från Harvard Medical School.
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TAB 4.6 INTÄKTER FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING (tkr)

2001 2002 2003 2004

Fakultetsanslag 391 052 403 744 438 275 473 263
Övriga anslag 44 662 95 370 71 382 71 196
SUMMA  ANSLAG 435 714 499 114 509 657 544 459

Forskningsråd1) 78 734 125 960 140 060 146 930
Vinnova2) 42 936 48 734 51 885 57 721
Statliga myndigheter 117 627 133 920 126 936 131 087
Forskningsstiftelser 96 298 62 002 61 325 58 203
Kommuner o landsting 58 781 59 760 67 498 55 447
Svenska org. utan vinstsyfte 80 205 83 634 72 098 79 563
Svenska företag 67 341 53 602 71 356 54 898
EU-kommissionen 21 412 29 799 31 733 33 333
Utländska företag och org. 7 470 10 704 7 469 12 555
Övriga intäkter 23 577 18 307 22 290 52 794
Summa externfinansiering 594 381 626 422 652 650 682 531

Summa ränteintäkter 13 622 14 922 9 880 7 425

SUMMA 1 043 717 1 140 458 1 172 187 1 234 415

varav
Uppdragsforskning 94 604 90 424 86 072 88 687

1) Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap samt  Forskningsrådet för miljö, 
    areella näringar och samhällsbyggnad.
2) Vinnova motsvarar de tidigare organen KFB och NUTEK samt 50 % av RALF.

TAB 4.7 FAKULTETSANSLAGETS UTVECKLING (exkl. lokalkostnader)
1990/91 1992/93 1994/95 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Nominellt belopp (tkr) 177 576 218 657 235 149 241 412 260 542 265 601 266 162 294 953 321 789 358 343 371 628

Realt belopp (tkr) 244 057 296 846 301 821 295 486 315 808 310 282 296 262 317 324 335 932 359 818 371 628

Jämförelsetal (1990/91 = 100) 100 122 124 121 129 127 121 130 138 147 152

Anm.: SCB:s omräkningsfaktor ”Statlig konsumtion” per den 31 jan 2005 har använts för omräkning till realt belopp. 
Observera att SCB gjort justeringar i prisindex från 2000 och framåt.

Beloppen är omräknade med pris- och löneomräkning 1990/91. Fr. o.m. 1994/95 är beloppen reducerade med lokalkostnader m.m. för 
jämförbarhet.

SJÄTTE RAMPROGRAMMET  
Program                                             Antal 
-  Genforskning och bioteknik                          1
-  Informationssamhällets teknik                   18
- Nanoteknik, intelligenta material, 

nya  produktionsprocesser                            8                 
 -  Flyg- och rymdteknik                                    2
 -  Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet    -
-  Hållbar utveckling                                        1
- Medborgare och styrelseformer i ett öppet  

europeiskt kunskapssamhälle                        -
-  Marie Curie                                                   1 
-  CRAFT                                                          1 

Summa                                                    32    

des vid årsskiftet 2002/2003 och avslutas 2006. 
Härintill redovisas de projekt inom det sjätte 
ramprogram där LiU medverkat under 2004. 
Totalt deltar universitetet i 32 projekt. Mer än 
hälften av projekten ligger inom programmet 
för Informationssamhällets teknik. 

Förutom i EUs forskningsprogram del-
tog universitetet i andra EU-finansierade 
program under året; t.ex. Leonardo och Mål 
5b. LiU koordinerar fyra av de projekt i sjätte 
ramprogrammet som universitetet deltar i. 
Tre av dessa projekt är inom programmet för 
Informationssamhällets teknik samt ett inom 
ramen för Marie Curie. Inför det sjätte rampro-
grammet riktades stort fokus på de nya projekt-
formerna Integrated Projects och Networks of 
Excellence (NoE). Dessa utmålades som stora 
projekt med många partners. LiU koordinerar 
ett sådant NoE, Semantic Interoperability and 

Data Mining in Biomedicine, med över 20 
parter. Detta är ett komplext åtagande, men 
Institutionen för medicinsk teknik har genom 
sitt engagemang i projektet visat att det är fullt 
möjligt för LiU att koordinera stora vetenskap-
liga projekt.

LiU har också deltagit i forskningsprojekt 
i det femte ramprogrammet som nu fasas 
ut. Totalt deltog LiU i 79 projekt i det femte 
ramprogrammet. En vanlig bedömning var 
att antalet projekt skulle bli mindre i det sjätte 
ramprogrammet än det föregående eftersom 
de enskilda projekten beräknades bli mer 
omfattande. Utifrån denna situation ligger 
LiUs deltagande så här långt i det sjätte ram-
programmet i paritet med deltagandet i det 
föregående ramprogrammet. LiUs intäkter 
från EU-kommissionen har ökat varje år sedan 
1999. Intäkten för 2004 redovisas i tabell 4.6. 
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TAB 4.9 STUDIEFINANSIERING INOM ANSLAGET FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING

Vetenskaps-
område

2001 2002 2003 2004

Belopp som
använts för

studie-
finansiering

varav för
doktorand-

anställn.

Andel 
doktorand-

anställn.
(%)

Belopp som
använts för

studie-
finansiering

varav för
doktorand-

anställn.

Andel 
doktorand-

anställn
(%)

Belopp som
använts för

studie-
finansiering

varav för
doktorand-

anställn.

Andel 
doktorand-

anställn
(%)

Belopp som
använts för

studie-
finansiering

varav för
doktorand-

anställn.

Andel 
doktorand-

anställn
(%)

Hum-sam 23 349 16 594 71 24 049 18 780 78 26 850 22 444 84 37 995 34 982 92

Medicinskt 11 045 8 948 81 12 496 10 790 86 12 336 10 865 88 15 276 14 167 93

Tekniskt 39 084 38 148 98 39 886 39 337 99 42 797 42 369 99 43 960 43 520 99

Summa 73 478 63 690 87 76 431 68 907 90 81 983 75 678 92 97 231 92 669 95

TAB 4.8 UTVECKLING EXTERNA MEDEL (exkl. lokalkostnader)
1990/91 1992/93 1994/95 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Nominellt belopp (tkr) 310 624 341 291 414 728 480 712 468 324 518 063 519 440 498 151 535 196 567 645 587 808

Realt belopp (tkr) 424 916 463 333 532 317 588 387 567 665 605 214 578 183 535 934 558 718 569 982 587 808

Jämförelsetal (1990/91 = 100) 100 109 125 138 133 142 135 126 131 134 138

Anm.: SCB:s omräkningsfaktor ”Statlig konsumtion” per den 31 jan 2005 har använts för omräkning till realt 
belopp.Observera att SCB gjort justeringar i prisindex från 2000 och framåt.

Beloppen är omräknade med pris- och löneomräkning 1990/91–1992/93. Fr. o.m. 1994/95 är beloppen reducerade med lokalkostnader 
m.m. för full jämförbarhet. Ändrade periodiseringsregler för 1998 har medfört att bokförda intäkter minskat jämfört med 1997.

TAB 4.10 ANTAL UTBILDNINGSBIDRAG (HELTIDSEKVIVALENTER) FÖR OLIKA VETENSKAPSOMRÅDEN FÖRDELADE DELS PÅ KÖN DELS PÅ FINANSIERING

Vetenskaps-
område

Antal utbildningsbidrag 2001 Antal utbildningsbidrag 2002 Antal utbildningsbidrag 2003 Antal utbildningsbidrag 2004

Totalt Kön Finansiering Totalt Kön Finansiering Totalt Kön Finansiering Totalt Kön Finansiering

Kv Män Anslag Externt Kv Män Anslag Externt Kv Män Anslag Externt Kv Män Anslag Externt

Hum-Sam 65,5 47,9 17,6 40,0 25,5 69,0 46,7 22,3 39,9 29,1 42,1 26,9 15,2 23,4 18,7 13,4 8,3 5,1 10,2 3,2

Medicinskt 40,2 27,2 13,0 9,6 30,6 56,1 40,7 15,4 9,9 46,2 45,4 32,5 12,9 7,2 38,2 39,1 25,2 13,9 3,2 35,9

Tekniskt 14,0 5,0 9,0 5,0 9,0 9,0 5,0 4,0 4,0 5,0 6,0 2,3 3,7 6,0 17,4 7,7 9,7 5,3 12,1

Summa 119,7 80,1 39,6 54,6 65,1 134,1 92,4 41,7 53,8 80,3 93,5 61,7 31,8 30,6 62,9 69,9 41,2 28,7 18,7 51,2

FÖRKORTNINGAR - INSTITUTIONER

IBV Institutionen för beteendevetenskap
IDA Institutionen för datavetenskap
EKI Ekonomiska institutionen
ESI Estetiska institutionen
IFM Institutionen för fysik och mätteknik
IKP Institutionen för konstruktions- och        

produktionsteknik
MAI Matematiska institutionen
IMT Institutionen för medicinsk teknik
IPE Institutionen för produktionsekonomi
IRK Institutionen för religion och kultur
ISAK Institutionen för studier av samhällsutveck-

ling och kultur
ISK Institutionen för språk och kultur
ISY Institutionen för systemteknik
TEMA   Institutionen för tema
IUV Institutionen för utbildningsvetenskap
IBK Institutionen för biomedicin och kirurgi
IHS Institutionen för hälsa och samhälle
IMK Institutionen för molekylär och klinisk     

medicin
IMV Institutionen för medicin och vård
INR Institutionen för nervsystem och rörelse- 

organ
ITUF Institutionen för tematisk utbildning och  

forskning
ITN Institutionen för teknik och naturvetenskap
IVV Institutionen för vård och välfärd

INTÄKTER OCH KOSTNADER
Intäkterna framgår av tabell 4.6. I anslagen in-
går förutom fakultetsanslagen också andra an-
slag, t.ex. ersättning för klinisk utbildning och 
forskning. Av de totala intäkterna för forsk-
ning och forskarutbildning på 1 234 mkr (en 
ökning med drygt 62 mkr jämfört med 2003) 
avser 544 mkr anslag, 488 mkr bidrag och 
89 mkr uppdragsforskning. 

Kostnaderna för forskning och forskar-
utbildning uppgick 2004 till 1 234 mkr, en
ökning jämfört med 2003 (1 188 mkr). 
Kostnaderna fördelas på personal, lokaler, 
övrig drift, avskrivningar och finansiella. 
Forskning och forskarutbildning uppvisar

alltså ett nollresultat (exkl. resultat från 
andelar i dotterföretag och intresseföretag), en 
klar förbättring jämfört med utfallet för 2003 
(-16 mkr). En detaljerad redovisning av de 
totala kostnaderna fördelade på vetenskapsom-
råden finns i Verksamhetsgrensfördelningen 
i den finansiella delen.

Fakultetsanslagens och de externa medlens 
reala utveckling (exkl. lokalkostnader) under 
perioden 1990/91 framgår av tabellerna 4.7 och
4.8 samt figur 4.1. 

Studiefinansieringen inom fakultetsansla-
get framgår av tabell 4.9 och antal utbildnings-
bidrag och dessas finansiering av tabell 4.10.
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TAB 4.11 ANTAL FORSKAREXAMINA INOM TEKNISKT 
VETENSKAPSOMRÅDE

2001 2002 2003 2004

Doktorsexamen 55 74 71 55
Licentiatexamen 57 63 75 70
Totalt antal forskarexamina 112 137 146 125
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TEKNISKT VETENSKAPSOMRÅDE

Tekniska högskolan 
Tekniska högskolans (LiTHs) vetenskapliga 
verksamhet omfattar både grundforskning och 
tillämpad forskning i teknik, ekonomi, mate-
matik och naturvetenskap. Forskarutbildning 
erbjuds inom alla dessa områden, och mycket 
av arbetet sker i samarbete med näringsliv och 
andra lärosäten. Under året har flera av LiTHs 
forskare uppmärksammats i olika samman-
hang och fått internationella utmärkelser.

Professorer/disputerade 
LiTH befinner sig i en fas inom forskning 
och forskarutbildning där expansionstakten 
för närvarande är något lugnare, framför allt 
på grund av osäkerheten kring externa forsk-
ningsmedel. Antalet disputerade lärare är nu 
470 (475). Av dessa är 125 (129) professorer 
och 23 (26) adjungerade professorer. (Siffror 
inom parentes avser år 2003.) LiTH har ca 125
odisputerade lärare; främst adjunkter. Under 
perioden 1999/2000–2003/2004 fick LiTH 73 
nya docenter, en ökning med 12 % jämfört 
med föregående period. Vid årsskiftet 2004/
2005 fanns dessutom över 20 ansökningsären-
den under behandling. Totalt har under året 16 
professorer anställts, varav 11 är befordrade 
universitetslektorer och 2 är adjungerade pro-
fessorer.

Doktors- och licentiatexamina – måluppfyllelse 
LiTHs examinationsmål för perioden 2001–
2004 är 297 poäng. Resultatet för perioden 
2001–2004 är 315 poäng, vilket innebär att 
LiTH har uppnått examinationsmålet för 
perioden.

Nationella forskarskolan i grundläggande  
datavetenskap 
Nationella forskarskolan i grundläggande da-
tavetenskap (CUGS) är organiserad som en fe-
deration av deltagande forskargrupper. CUGS 
består av Linköpings universitet (30), Mälarda-
lens högskola (4), Högskolan i Skövde (4), Öre-

bro universitet (2), Lunds tekniska högskola (5) 
och Växjö universitet (2). Siffrorna inom pa-
rentes anger antalet doktorander som antagits 
till forskarutbildning vid respektive högskola/
universitet, d.v.s. totalt 47 doktorander. Av 
dessa är 7 kvinnor (LiTH 5; LTH 1; HS 1).
Samtliga hör till det tekniska vetenskapsom-
rådet. Doktoranderna vid Högskolan i Skövde, 
som saknar examensrättigheter, är antagna vid 
LiU. CUGS arbete drivs av en styrgrupp som 
fastställer undervisningsplaner; deltagande 
forskargrupper representeras där av en se-
nior forskare. CUGS anordnade 12 doktorand-
kurser 2004.

Mång- och tvärvetenskap 
Under 2004 har några speciella satsningar 
gjorts för att främja mång- och tvärvetenskap 
vid LiTH. Vid Institutionen för teknik och 
naturvetenskap (ITN) i Norrköping har man 
arbetat med att skapa större och färre, tvärve-
tenskapligt orienterade, forskningsområden. 

Många institutioner har breda samarbeten 
över universitetsgränserna. Inom produktions-
teknik samarbetar man exempelvis med ett 
antal universitet i projektet ”Manufacturing-in-
a-box”; ett samspel mellan innovationsforsk-
ning, datavetenskap och managementforsk-
ning. Den omfattande antagning som gjordes 
under 2004 till forskarskolan Forum Scientium 
är ett led i LiUs och landstingets gemensamma 
satsning på livsvetenskap, teknik och medicin. 
Institutionen för datavetenskap planerar forsk-
ningssamarbete med tema Kommunikation, 
Institutionen för språk och kultur och Institu-
tionen för tematisk utbildning och forskning, 
d.v.s. över fakultetsgränserna.

Vetenskaplig publicering
Antalet publicerade arbeten i internationellt 
erkända tidskrifter uppgick under 2004 till 
569, en ökning med ca 20 % jämfört med 
2003 (457). Många forskare vid LiTH väljer 
att publicera sig genom konferensbidrag som 
genomgått peer review. Det är relativt stor skill-
nad mellan forskningsområdena när det gäller 
publiceringstradition; både vad avser publice-
ringsform och antal publikationer.

Externt finansierad verksamhet 
Den externa finansieringen utöver fakultets-
anslaget uppgick 2004 till 378 mkr (2003: 
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369 mkr). Exkluderas hyreskostnader så visar 
siffrorna att ca 2/3 av LiTHs forskning är 
externfinansierad. Siffrorna visar på LiTHs 
framgångsrika forskning och forskarutbild-
ning, men också på att fakultetsanslaget är 
för litet. Externfinansieringen har stagnerat i 
förhållande till fakultetsanslaget. Detta är be-
kymmersamt eftersom fakultetsanslaget och 
grundutbildningsanslaget inte ökar tillräckligt 
mycket för att täcka kostnadsökningarna. 
Framgångsrika forskare får lägga ner mycket 
tid på att söka pengar och resurserna för fort-
satta forskarkarriärer efter doktorsexamen blir 
för små.

Under året har forskare vid LiTH lämnat in 
drygt 500 ansökningar om forskningsanslag. 
Många har gått till Vetenskapsrådet, Vinnova, 
Stiftelsen för strategisk forskning och EU, men 
bredden är stor. 

Inom EUs femte och sjätte ramprogram har 
LiTH 2004 erhållit bidrag med 27 mkr (2003: 
25 mkr). Ökningen i förhållande till 2003 är li-
ten. Bidragen under 2005 kommer att visa hur 
LiTH lyckats med att erhålla anslag inom EUs 
sjätte ramprogram. Inom detta ramprogram, 
den del som avser ”Networks of Excellence”, 
deltar Institutionen för medicinsk teknik 
(IMT) i två nätverk. I det ena koordinerar de 
programmet ”Semantic mining”. Institutionen 
för datavetenskap deltar i ett nätverk om in-
byggda system. Målet är att den internationella 
finansieringen av forskningen ska öka och EUs 
forskningsfinansiering är en del av denna.

Jämställdhet 
Under året har LiTH genomfört en rad åtgär-
der för att uppnå en jämnare könsfördelning 
bland doktorander och forskare. 

Vid de disputationer och licentiatfram-
läggningar som genomförts vid Ekonomiska 
institutionen har betygsnämnder resp. oppo-
nentskap delats mellan män och kvinnor. Vid 
Institutionen för teknik och naturvetenskap 
har kungörelser av nya anställningar gran-
skats ur genusperspektiv inför utlysningarna, 
då formuleringar och tjänstebeskrivningar 
kan påverka kvinnors intresse för anställning-
arna. Institutionen för konstruktions- och 
produktionsteknik har genomfört en allmän 
introduktion kring genusbegreppet för ämnes-
företrädare och arbetsledare. Proprefekt och 
personalintendent har haft personliga möten 
med samtliga doktorander och belyst de kvinn-

liga doktorandernas situation vid diskussionen 
kring den individuella studieplanen. 

Vid Matematiska institutionen anordnades 
ett jämställdhetsseminarium under året och 
institutionen stod som värd för årets ”Kova-
levskydagar”, där ca hälften av deltagarna var 
kvinnliga gymnasieelever. På Institutionen 
för medicinsk teknik uppmuntrar man tilldel-
ningen av forskningsförberedande stipendier 
till kvinnor genom att stå för halva kostnaden 
med institutionsgemensamma medel. För att 
skapa fler kvinnliga förebilder inom framför 
allt fysikområdet har Institutionen för fysik 
och mätteknik  (IFM) representerats av kvinn-
liga forskare och doktorander i kontakterna 
med elever i grund- och gymnasieskolor. In-
stitutionens jämställdhetsgrupp har också 
fastställt målet att minst 30 % av de externa 
föredragshållare som bjuds in till IFMs semi-
narieserie ska vara kvinnor.

Under 2004 anställdes 10 lektorer vid LiTH, 
varav två kvinnor, d.v.s. 20 %. Ingen av de fyra 
nyanställda forskarassistenterna var kvinna. 
Antalet kvinnliga professorer vid LiTH ökade 
under året från 7 till 8. 

Av de 55 personer som uppnått doktorsexa-
men 2004 var 27 % (20 %) kvinnor. För licen-
tiatexamen var 2004 motsvarande andel 23 % 
(25 %). Av 631 (653) aktiva forskarstuderande 
hösten 2004 var 148 kvinnor (158) eller 23 % 
(24 %). (Siffror inom parentes avser 2003.)

Av de totalt 86 personer som antogs till fors-
karutbildning 2004 var 22 kvinnor, eller 26 % 
(att jämföra med 2003 då 135 personer antogs, 
varav 36 kvinnor, d.v.s. 24 %). Av dessa 86 an-
togs 29 till licentiatutbildning, varav 7 kvinnor, 
d.v.s. 24 %. 

Informationsspridning 
LiTHs lärare och forskare är ofta engagerade i 
konferenser, kurser och offentliga föreläsning-
ar. Vid årets Arbetsmarknadsdagar (LARM) 
medverkade institutioner och forskarskolor 
och intresset var stort för deras information. 
För att öka och bredda rekryteringen till forsk-
ning och forskarutbildning utvecklas informa-
tionen fortlöpande. Exempelvis har forsknings- 
och forskarutbildningsnämnden tillsammans 
med studentkåren Lintek planerat en serie ar-
tiklar om pågående forskning och intressanta 
forskare i studentkårens tidning Lithanian. 
Under året medverkade LiTH i flera andra 
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utåtriktade aktiviteter, t.ex. ett journalistmöte 
om aktuell fordonsforskning. Norrköpings 
Visualiserings- och Interaktionsstudio (NVIS, 
se nedan) erbjuder ett besöksprogram för 
allmänhet och gymnasieklasser. Programmet  
har rönt stor uppmärksamhet och under 2004 
hade NVIS 5 000 besökare. 

Förnyelsearbete 
Under året har Forsknings- och forskarutbild-
ningsnämnden arbetat vidare med att utveckla 
ett balanserat styrkort som ett hjälpmedel för 
att formulera visioner och mål för arbetet och 
tydliggöra kopplingen mellan mål och prak-
tiskt arbete. 

Under 2004 genomförde LiU en enkät 
där forskarstuderande på alla fakulteter fick 
besvara frågor om bl.a. handledning, arbets-
miljö, resurser, vetenskapligt samarbete och 
social samvaro. Se kapitlet Kvalitetsarbete med 
studenten i fokus.

Några nedslag i forskningsarbetet

Evolve-projektet 

Evolve-projektet är ett samarbete mellan Insti-
tutionen för konstruktions- och produktions-
teknik och Volvo Car Corporation som bidragit 
med en forskningsplattform bestående av en 
Volvo som utrustats med sensorer, aktuatorer, 
förargränssnitt och programvara. Plattformen 
används i flera forskningsprojekt; ett så kallat 
”active pinion” behandlar teknik som medger 
att nya säkerhetsfunktioner kan införas i bilar. 
Ett exempel är ”lane keeping aid” som förhin-
drar föraren att oavsiktligt lämna den fil fordo-
net framförs i. Ett annat projekt behandlar den 
metodik som behövs för att utforma säkerhets-
kritiska system i framtidens fordon.

Studenter på civilingenjörsprogrammet 
för maskinteknik har inom ramen för Evolve-
projektet studerat fyrhjulsstyrning och 
automatisk fickparkering. Dessa projekt 
sammanför teori, praktik och industriellt 
utvecklingsarbete. Projekten genomfördes på 
ett realistiskt sätt under stark tidspress och 
utmynnade i en demonstrator som förevisades 

för uppdragsgivaren Volvo Car och massmedia 
fem månader efter projektstart. Projekten 
har väckt stor uppmärksamhet och visar att 
studenterna kan hantera komplexa tekniska 
frågeställningar som också innebär svåra 
överväganden som berör människa-maskin-
kommunikation. Demonstratorerna har utvär-
derats av ett stort antal fordonsingenjörer och 
motorjournalister och har fått mycket positiva 
omdömen. 

Vetenskaplig visualisering 

Mängden data som genereras från experiment 
och simuleringar ökar mycket snabbt. Det är 
idag inte ovanligt att en enda simulering kan 
generera flera Tbyte (1 000 Gbyte) och inom 
områden där sensorer används för datainfång-
ning kan stora datamängder skapas mycket 
snabbt. Ett för LiU aktuellt exempel på det 
senare är radiologin där senaste generationens 
utrustning levererar tusentals högupplösta 
bilder per patient på bara några minuter. 

Vetenskaplig visualisering syftar till att ut-
nyttja hjärnans enorma kapacitet att tolka bil-
der för att analysera och interagera med dessa 
stora datamängder. Interaktiva visuella model-
ler som representerar data skapas i datorn och 
presenteras med hjälp av datorgrafik på allt 
från arbetsstationer till avancerade VR-system. 

LiU har på senare tid byggt upp stor kom-
petens inom området. Forskargrupperna vid 
Institutionen för teknik och naturvetenskap 
(ITN) består idag av fyra professorer och sex 
lektorer inom visualisering och datorgrafik 
samt 15 doktorander – Nordens största sats-
ning på visualisering och datorgrafik. I sam-
band med att forskningen vid ITN etablerats 
har Norrköpings Visualiserings- och Interak-
tionsstudio (NVIS) byggts upp. Studion inne-
håller den senaste VR- och visualiseringsut-
rustningen, t.ex. en VR-teater med en 3 x 10 m 
stor visualiseringsvägg på vilken realtidsgrafik 
projiceras. Visualisering har blivit en nyckel-
ingrediens i civilingenjörsprogrammet i medie-
teknik och idag konkurrerar studenter som 
läst programmet med sin spetskompetens på 
världsmarknaden.

Fickparkering har blivit enklare med 
hjälp av ett system som har utvecklats 

av studenter vid maskinteknikpro-
grammet tillsammans med forskare 

på Institutionen för konstruktions- 
och produktionsteknik inom det s.k. 

Evolve-projektet. Mer information på 
www.ikp.liu.se/evolve
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TAB 4.12 FORSKAREXAMINA INOM HUMANISTISK-
SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT VETENSKAPSOMRÅDE

2001 2002 2003 2004

Doktorsexamen 38 40 31 29
Licentiatexamen 12 15 8 10
Totalt antal forskarexamina 50 55 39 39

HUMANISTISK-SAMHÄLLSVETEN-
SKAPLIGT VETENSKAPSOMRÅDE

Filosofiska fakultetsnämnden 
Filosofiska fakulteten vid Linköpings univer-
sitet är i hög grad delaktig i framväxten av nya 
och otraditionella former för forskning och 
har bidragit till en förnyelse av forskarutbild-
ningen i landet. 

Fakulteten har eftersträvat att bygga upp 
kompetens inom nya kunskapsområden och 
att stimulera framväxten av innovativa mil-
jöer på grundval av fakultetens styrkeposition 
inom forskningen. Detta gäller även grund-
utbildning. Fakulteten är i dag en kraftfull 
forsknings- och utbildningsorganisation med 
internationellt erkänd forskning inom huma-
niora, samhällsvetenskap och naturvetenskap. 
Forskarutbildningen håller hög kvalitet med 
god genomströmning. 

Fakultetsnämnden har fastställt långsik-
tiga principer för utvecklingen av forskning 
och grundutbildning. En huvudprincip är att 
forskningen och forskarutbildningen samlas 
i forskningsmiljöer. Det skapar möjlighet till 
samverkan inom en grupp av forskare och 
bidrar till en gynnsam långsiktig utveckling. 
Varje forskningsmiljö skall ha en tydlig inrikt-
ning mot ett tematiskt eller ämnesmässigt 
definierat område. Som regel rymmer varje 
miljö flera discipliner. De profilerade enäm-
nesmiljöer som tidigare funnits har utvecklats 
bl.a. genom ett ökat samarbete med andra 
ämnen eller med teman. Forskningsmiljöerna 
och grundutbildningen måste ha en koppling 
till varandra. Anknytningen mellan fakultetens 
forskning och grundutbildning har också varit 
vägledande både i utvecklingen av ny grundut-
bildning och ny forskning. Forskningsmiljö-
erna är därför aktiva i arbetet med att planera 
utbildningen på mastersnivå enligt Bologna-
modellen.

Fakultetsnämnden anvisar ekonomiska 
ramar och ställer krav på bl. a. omfattningen 
av forskarutbildningen per forskningsmiljö. 
I forskningsmiljöernas verksamhet sker upp-

följning av forskning och forskarutbildning. 
Fakulteten har genomfört en omfattande 
inventering av forskningsmiljöerna. Den kom-
mer efter bearbetning att ligga till grund för 
beslut under 2005 om fakultetens nya forsk-
ningsstrategi. 

Koncentration av resurser och därmed 
profilering är avgörande förutsättningar för 
att forskningsmiljöer skall utvecklas till na-
tionellt och internationellt ledande. Samtidigt 
måste fakulteten upprätthålla stor bredd i både 
forskning och grundutbildning. Nya områ-
den som utvecklas ansluter till och stärker 
befintlig forskning och grundutbildning. En 
prioritering görs av områden där fakulteten 
och universitetet har särskilt goda förutsätt-
ningar att bidra till vetenskapligt betydelsefull 
och samhällsrelevant forskning. Det innebär 
också att fakulteten prioriterar forskning och 
forskarutbildning som är unik i förhållande till 
övriga svenska universitet och som har goda 
förutsättningar att vara betydelsefull också i 
en internationell jämförelse. Internationella 
trender och utvärderingar har initialt fått stor 
tonvikt i utvecklingen av både forskning och 
grundutbildning under medverkan av interna-
tionell expertis.

I Filosofiska fakultetens olika forsknings-
miljöer bedrivs framgångsrikt tvärvetenskaplig 
forskning om komplicerade samhällsfeno-
men. Ett sådant exempel är forskningen kring 
arbetsliv och företagande vid t.ex. Institutionen 
för betendevetenskap (IBV), Ekonomiska insti-
tutionen (EKI)  och Institutionen för tema. Vid 
IBV, inom ramen för forskningsmiljön Arbete 
och arbetsliv, har forskningen fokus på frågor 
om lärande och kompetensutveckling i arbets-
livet, förändringsarbete inom och mellan orga-
nisationer samt psykosocial hälsa/ohälsa i vid 
mening. Forskningen om lärande i arbetslivet 
behandlar olika aspekter av arbetsplatslärande. 
Forskningen om förändringsarbete behand-
lar frågor om strategier, organisations- och 
arbetsformer, bl.a. projektarbete och arbete i 
nätverk, ägarskap samt ledarskap. Vad gäller 
hälsa/ohälsa behandlas frågor kring sjukfrån-
varoproblematik och olika praktiska, teoretiska 
och ideologiska aspekter av vårdens och om-
sorgens arbete. Forskning finns även vad gäller 
samspelet mellan dessa områden, exempelvis i 
form av studier av lärandebaserade strategier/
metoder för förändringsarbete samt studier av 
förändringsprocesser och deras konsekvenser 
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för hälsa, lärande och handlingsförmåga. Ett
brett spektrum av teoretiska och metodo-
logiska ansatser finns representerade inom 
miljön. Inom framförallt forskningen om 
lärande och förändringsarbete finns ett starkt 
inslag av praktiknära och interaktiva forsk-
ningsansatser. 

Ett annat område inom vilket fakulteten har 
en ledande position är samtalsforskning som 
de senaste tjugo åren framträtt som ett livligt 
internationellt forskningsfält. Samtal studeras 
som arenor där identitet och makt förhandlas 
och där sociala verksamheter, sociala insti-
tutioner och språksystem reproduceras och 
förändras. 

LiU har hela tiden varit nationellt ledande 
och internationellt uppmärksammat inom det-
ta forskningsfält. Samtalsforskningen vid tema 
Kommunikation, tema Barn och Institutionen 
för språk och kultur är välkänd och stilbildan-
de. Goda exempel är de pågående projekten 
Samtalsspråkets grammatik (Riksbankens 
kulturvetenskapliga donation) och Everyday li-
ves of working families (SLOAN Foundation). 
Under 2004 har samtalsforskningen vid LiU 
ytterligare stärkts. De tre forskningsmiljöerna 
har formulerat ett gemensamt, långsiktigt 
forskningsprogram, som stöds av Filosofiska 
fakulteten och ett gemensamt seminarium, 
samtalsseminariet, har skapats.

Kommentarer till måluppfyllelsen
Antalet doktorsexamina var 2001:38, 2002:40 
och 2003:31. Under 2004 avlades sammanlagt 
39 forskarexamina (29 doktorsexamina, varav 
16 av kvinnor och 10 licentiatexamina, varav 
2 av kvinnor). Av doktorsexamina 2004 utfär-
dades 1 inom området utbildningsvetenskap. 
Av licentiatexamina 2004 utfärdades 2 inom 
området utbildningsvetenskap. Det samman-
lagda poängtalet för åren 2001-04 inom veten-
skapsområdet humaniora/samhällsvetenskap 
är 149,0. Examensmålet för 2001-04 (108) är 
således uppfyllt. Det jämförelsevis minskade 
antalet doktorsexamina 2003 och 2004 skall 
ses mot bakgrund av de ökade svårigheterna 
att externfinansiera forskarutbildning.

Doktoranderna
Antalet aktiva doktorander inom vetenskaps-
området var 382. Under 2004 antogs 27 (därav 
12 kvinnor) till doktorsexamen. Till licentiat-
examen antogs 7 (inga kvinnor).

För studiestöd till forskarutbildning användes 
under året sammanlagt 37 995 tkr, varav 92 % 
gick till doktorandanställningar.

Under tre terminer har ett antal doktoran-
der vid Institutionen för religion och kultur, 
Institutionen för språk och kultur samt Insti-
tutionen för utbildningsvetenskap erbjudits en 
personlig mentor. Målet har varit att överföra 
erfarenheter från den väletablerade forskaren 
till den mindre erfarna kollegan i syfte att bi-
dra till hans/hennes personliga utveckling och 
fortsatta akademiska karriär.

Vetenskapliga artiklar  

Från och med 2004 har registrering påbörjats 
av vetenskapliga publiceringar i en ny pub-
likationsdatabas. Den kommer att avsevärt 
förbättra den framtida rapporteringen men 
är fortfarande ofullständig. Några siffror för 
vetenskaplig rapportering 2004 kan därför inte 
redovisas.

Ansökningar till stiftelser och EU-program m.m
Fakulteten är starkt beroende av externa medel 
för finansiering av forskning och forskarut-
bildning. Förhållandevis stor aktivitet avse-
ende forskningsansökningar kan iakttagas. 
Antalet ansökningar inom vetenskapsområdet 
uppgick 2004 till 273 och riktade sig främst till 
FAS, Formas, Riksbankens Jubileumsfond och 
Vetenskapsrådet.

Fakultetsnämnden har avsatt medel till stöd 
för utveckling av fakultetsgemensamma forsk-
ningsansökningar.

Jämställdhet
Andelen kvinnor var bland de aktiva doktoran-
derna totalt 60 % (59 % år 2003), bland inne-
havare av anställning som doktorand 61 %
(61 % år 2003) och bland doktorander med ut-
bildningsbidrag 64 % (68 % år 2003). Andelen 
varierar mellan olika institutioner. Antalet pro-
fessorer (inkl. adjungerade) inom det humanis-
tisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet 
var 65 av vilka 17 d.v.s. 26 %, var kvinnor (25 %
år 2003). Antalet lektorer inom vetenskaps-
området var 194 varav 43 % kvinnor (39 %
år 2003). Uppdraget att eftersträva en jämn 
könsfördelning har genomsyrat valberedning-
ens arbete vid fyllnadsval till fakultetsnämn-
den. Blanketten för anmälan om disputation 
har kompletterats med att motivering ska 
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lämnas i de fall inte både män och kvinnor är 
representerade bland de personer som utgör 
betygsnämnd och fakultetsopponent. Sett till 
fakulteten i dess helhet går utvecklingen vad 
gäller könsfördelning inom olika lärargrupper 
i rätt riktning. Markanta skillnader föreligger 
dock mellan institutionerna vad gäller köns-
fördelningen inom respektive lärarkategori. 
För att komma till rätta med denna snedför-
delning ska könsfördelningen inom aktuell 
lärarkategori vid berörd institution utgöra 
bedömningsgrund vid beslut om företräde för 
underrepresenterat kön vid annonsering av 
lediga anställningar.

Åtgärder för att främja mång- och tvärvetenskap 
Ett viktigt syfte med fakultetens strävan att 
stärka forskningsmiljöerna är just att främja 
mång- och tvärvetenskap. Forskningsmiljöer-
na har genomgående en mång- och tvärveten-
skaplig prägel och inom flera av dem finns ut-
talade tvärvetenskapliga verksamhetsmål som 
varit vägledande under 2004. Detta gäller i hög 
grad forskningsmiljöerna vid Institutionen för 
tematisk utbildning (ITUF) och forskning och 
Institutionen för tema som alltsedan starten 
varit organiserad som en tvärvetenskaplig 
forsknings- och forskarutbildningsinstitution. 
Vid de två institutionerna finns sedan länge 
samarbete mellan forskare med bakgrund in-
om humaniora, samhällsvetenskap och vård. 

Under 2004 inleddes satsningar på flera 
nya forskningsområden som lever upp till 
fakultetens krav som samhällsrelevant grund-
forskning.

På Ekonomiska institutionen samverkar 
ekonomer, jurister, statsvetare och tekniker i 
forskningsprogram om t.ex. ekonomisk brotts-
lighet samt värdeskapande industriprocesser.

I mars 2004 beslutade fakultetsnämnden 
att stödja en utredning om ett centrum för 
familjeägda företag i samverkan med Tekniska 
fakulteten. Familjen, ägandet och företagandet 
betraktas ofta som skilda arenor och är nor-

malt föremål för särskilda forskningsintres-
sen. I det familjeägda företaget sammanfaller 
de tre områdena till ett komplicerat samspel 
av släktskap, ägarmakt och förvaltning. Forsk-
ning om ägarfamiljer och familjeföretag krä-
ver därför en tvärvetenskaplig ansats och en 
organiserad samverkan mellan forskare från 
olika discipliner. Idag saknas en systematisk 
tvärvetenskaplig kunskap om ägarfamiljernas 
historiska utveckling, sociala problem, juri-
diska särart, ekonomiska betydelse, ledarskap 
etc. Sådan kunskap är inte bara av intresse för 
ägarfamiljerna själva utan för hela samhället.

Forskningen kring Klimat och samhälls-
förändringar knyter an till miljövetarprogram-
met i Norrköping men bygger också på en 
utveckling av den forskningskompetens som 
sedan länge finns vid tema Vatten i natur och 
samhälle. Genom denna stärks samarbetet 
ytterligare mellan verksamheten i Linköping 
och Norrköping. 

I april 2004 beslutade universitetsstyrelsen 
att inrätta Svenskt centrum för klimatpolitisk 
forskning (The Swedish Institute for Climate 
Science and Policy Research). Dess uppdrag är 
att bedriva tvärvetenskaplig forskning och fors-
karutbildning om samspelet mellan vetenskap 
och politik inom två centrala fält inom klimat-
området. Det första fältet – Kunskap och kom-
munikation – fokuserar på vetenskapens roll 
vid beslutsfattande på olika nivåer i samhället. 
Det andra fältet – Sårbarhet och anpassning 
– fokuserar på olika samhällens anpassnings-
förmåga och  sårbarhet.

Forskningen inriktas på såväl svenska som 
internationella och globala förhållanden och 
skall bedrivas i nära samarbete med forskare 
från andra länder.

Vid ITUF startade under året ett tvärveten-
skapligt forskningsprojekt i samarbete med 
SMHI. Det finansieras av Mistras nya stora 
forskningsprogram CLIPORE, Climate Policy 
Research Programme. 

Som mentor för Maria Lindholm, doktorand 
vid Institutionen för språk och kultur kan 
Staffan Larsson, professor på en annan 
institution än Marias, hjälpa henne hitta 
sin plats i akademin och stötta henne i 
karriären.
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Nämnden för utbildningsvetenskap
Nämnden för utbildningsvetenskap som inrät-
tades vårterminen 2002 ansvarar för den fors-
karutbildning och forskning som knyter an till 
lärarutbildningen vid Linköpings universitet. 
Här finns tre forskarskolor: forskarskolan i 
pedagogiskt arbete, forskarskolan i naturve-
tenskapernas och teknikens didaktik och fors-
karskolan i vuxnas lärande. Därutöver finns 
ämnesbaserad forskarutbildning i pedagogik 
inom ramen för forskningsmiljön PiUS (Peda-
gogik i utbildning och skola) vid Institutionen 
för beteendevetenskap. Den är främst fokuse-
rad på skolforskning och processinriktad klass-
rumsforskning samt forskning om lärare och 
lärarutbildning. Inom nämnden finns likaså 
forskarutbildning om vuxenutbildning, uni-
versitetspedagogik och ämnesdidaktik.

Forskning och forskarutbildning i 
nära anslutning till lärarutbildning

Forskning i nära anslutning till lärarutbild-
ningen bedrivs inom 22 forskningsmiljöer vid 
universitetet. Miljöerna fördelar sig över näs-
tan hälften av universitetets institutioner. Flera 
av miljöerna är unika i landet. Linköpings uni-
versitet var en föregångare inom området Pe-
dagogiskt arbete och universitetet är synnerli-
gen framgångsrikt med att få projekt beviljade 
av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga 
kommitté. I den senaste ansökningsomgången 
tilldelades LiU drygt 19,6 mkr, vilket är drygt 
16 % av det totala anslaget.

För att stärka relationen mellan forskning 
och grundutbildning har universitetet inrättat 
flera nya ämnen inom lärarutbildningen som 
har relevans för forskningsmiljöerna. Exempel 
är Pedagogiskt arbete, Naturvetenskap i ett 
skolperspektiv och Samhälle och kultur i ett 
skolperspektiv. Lärarstudenter läser kurser i 
ämnena under sin grundutbildning och många 
av dem skriver också sitt examensarbete i dem. 
Det finns likaså möjlighet för studenter att för-
utom att få en lärarexamen, också bli filosofie 
magister i exempelvis Naturvetenskap i ett 
skolperspektiv.

Forskarskolan i Pedagogiskt arbete startade 
hösten 2000 och har Institutionen för utbild-
ningsvetenskap som värdinstitution. Flera av 
doktoranderna har sin grundutbildning från 
någon av universitetets lärarutbildningar. 
Verksamheten är inne i en produktiv fas såtill-

vida att den första doktorsavhandlingen är på 
väg att färdigställas. 

Under året har Nämnden för utbildningsve-
tenskap fattat beslut om att starta en ny forskar-
utbildning i Pedagogiskt arbete, med hemvist i 
Norrköping. Utbildningen kommer att byggas 
upp i nära samarbete med Lärarprogrammet, 
för att på så sätt garantera en nära kontakt mel-
lan grund- och forskarutbildning. Den första 
antagningen av doktorander är planerad till 
hösten 2005. Ett annat nämndbeslut, som syf-
tar till att öka samarbetet mellan forskning och 
grundutbildning, är den forskningsresurs som 
disputerade lärare kan söka från de två stora 
lärarprogrammen.

Forskarskolan i Vuxnas lärande är ett samar-
bete mellan Linköpings universitet, Göteborgs 
universitet och Mälardalens högskola med 
Vetenskapsrådet som central finansiär. Den är 
inriktad på att utveckla kunskap om fenomenet 
vuxnas lärande. Här studeras den vuxnas rela-
tion till lärandets innehåll och sammanhang. 
Kopplingen till livssituation och erfarenhet blir 
central, liksom relationen till olika arrange-
mang för lärande. Undervisning, utbildnings-
institutioner, folkbildande verksamheter och 
organisation av arbetslivet för att åstadkomma 
lärande, är intressanta kunskapsobjekt, liksom 
det lärande som sker utan särskilda arrange-
mang i vardagslivet. Förutom kursverksamhet 
är forskarskolans löpande seminarium en 
viktig del i verksamheten, där doktorandernas 
avhandlingsarbeten står i fokus.

Doktorandgruppen består av 12 doktoran-
der varav 8 från Institutionen för beteendeve-
tenskap (IBV). En av doktorandanställningarna 
i Linköping är speciellt inriktad på folkbildning 
och är knuten till Mimer, det nationella pro-
grammet för folkbildningsforskning.

En annan stark forskargrupp inom IBV är 
processinriktad skolforskning (PiUS). Under 
året har nämnden stärkt den forskning inom 
gruppen som ägnar sig åt läs- och skrivforsk-
ning. Inom området har likaså två doktorander 
antagits under året. PiUS har startat en ny rap-
portserie, i vilken sex rapporter kommit ut un-
der året. Dessa vänder sig såväl till verksamma 
inom skolan som till forskare inom området. 
En rapport handlar om arbete utan timplaner 
och en annan om skolans sociala fostran, för 
att nämna ett par exempel.

Forskarna i PiUS är verksamma i en rad 
olika nationella och internationella nätverk, ex-
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empelvis Classroom Management som samlar 
forskare från såväl Europa som USA. Under 
året har det funnits en strävan att samtliga 
doktorander ska presentera sin forskning på 
internationella konferenser, vilket också skett. 

Forskning i anslutning till lärarutbildning 
sker också vid Institutionen för språk och 
kultur (ISK), Institutionen för vård och väl-
färd (IVV) och Institutionen för tema. I den 
nationella forskarskolan i Svenska med didak-
tisk inriktning ingår ISK som partner. Inom 
Arbetslivsinstitutets ram delar IBV och ISK ett 
projekt inom tema skolliv med namnet Roller 
och gränser i skolan.

Under året har Nämnden för utbildnings-
vetenskap fattat beslut att stödja en doktorand 
i matematikens didaktik med placering vid 
Matematiska institutionen.

Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas 
och teknikens didaktik (FontD)
Den nationella forskarskolan FontD omfattar 
förutom LiU (värduniversitet), högskolorna i 
Malmö, Kristianstad, Kalmar och Mälardalen, 
Lärarhögskolan i Stockholm, Karlstads uni-
versitet och Umeå universitet. Samarbete sker 
även med de associerade högskolorna Mitt-
högskolan, Högskolorna i Halmstad och Gävle 
samt genom särskilt avtal med Högskolan i 
Jönköping, Ingenjörshögskolan. 

För forskarskolan finns en styrelse som 
är sammansatt av representanter från varje 
lärosäte samt två doktorandrepresentanter. 
Den dagliga verksamheten  inom de ramar och 
med de beslut som styrelsen fattar leds av en 
föreståndare. Föreståndaren, som är knuten 
till Institutionen för tematisk utbildning och 
forskning (ITUF), är föredragande i styrelsen. 

Ett vetenskapligt råd med nationellt och 
internationellt erkända forskare genomför 
årligen en kvalitetsgranskning av FontDs dok-
torandutbildning. Rådet är tillsatt enligt beslut 
av forskarskolans styrelse på en mandatperiod 
på tre år.  Antagning och examination sker vid 
värduniversitetet (LiU) eller vid partnerläro-
säte med examinationsrätt inom forskarutbild-
ningen. LiU och partnerlärosätena medverkar i 
undervisning och handledning. 

Forskarskolan omfattade under 2004 totalt 
30 doktorander. De doktorander som antagits 
under år 2002 och 2003 inom ramen för LiU, 
ITUF är 15, varav 7 är kvinnor. Någon antag-
ning under 2004 har ej skett. 

Samarbete i forskarutbildningen 
Mellan institutioner och ämnesområden finns 
ett väl utvecklat samarbete. Ett flertal av de kur-
ser som erbjuds inom forskarutbildningen vid 
Institutionen för beteendevetenskap (IBV) är 
gemensamma för ämnena pedagogik, psykolo-
gi och sociologi. Forskarskolan Vuxnas lärande 
drivs i samarbete med Göteborgs universitet 
och Mälardalens högskola. 

Forskarskolan i pedagogiskt arbete är ännu 
ett exempel på samarbete mellan institutioner. 
Den engagerar handledare från förutom den 
egna institutionen (IUV) även IBV, temana 
Barn och Kommunikation, Institutionen för 
religion och kultur (IRK) samt Institutionen 
för tematisk utbildning och forskning.

Forskningsmiljöerna har ett flertal samar-
betspartners utanför universitetet, bland annat 
Göteborgs, Umeå och Uppsala universitet. 
Kommuner i regionen och Arbetslivsinstitutet 
är andra exempel.

I samarbete med Linköpings kommun har 
LiU till forskarskolan i Pedagogiskt arbete 
antagit en doktorand som är verksam lärare 
inom kommunen.

Doktoranderna och forskarexamina
Inom Utbildningsvetenskap fanns 84 aktiva 
doktorander (52 kvinnor och 32 män). Av dessa 
antogs en under 2004 (man). Under 2004 av-
lades 3 forskarexamina (1 doktorsexamen av 
en kvinna och 2 licentiatexamina, varav 1 av en 
kvinna).

Doktorander vid Institutionen för utbild-
ningsvetenskap har möjlighet att delta i ett 
mentorprojekt, som drivs gemensamt av Ut-
bildningsvetenskap och Filosofiska fakultets-
nämnden. 

Jämställdhet
Antalet professorer var 7 (5 män, 2 kvinnor), 
antalet lektorer 42 (19 män, 23 kvinnor) och 
antalet forskarassistenter 1 (man). Inom ka-
tegorin professorer har Utbildningsvetenskap 
inte uppnått jämställdhetsmålet. Se även 
Filosofiska fakultetsnämndens avsnitt.
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TAB 4.13 FORSKAREXAMINA INOM MEDICINSKT
VETENSKAPSOMRÅDE

2001 2002 2003 2004

Doktorsexamen 48 51 66 46
Licentiatexamen - 9 5 6
Totalt antal forskarexamina 48 60 71 52

MEDICINSKT VETENSKAPSOMRÅDE

Hälsouniversitetet (HU)
HU arbetar för högklassig forskning och 
forskarutbildning inom klinisk forskning 
och medicinsk grundvetenskap med hög re-
levans för hälso- och sjukvården. Inom HUs 
verksamhetsområde bedriver sex institutioner 
forskning och forskarutbildning, varav en är 
lokaliserad till Norrköping (Institutionen för 
vård och välfärd, IVV). Institutionen för Hälsa 
och samhälle (IHS) har tagit form och startat 
forskarskolan ”Hälsa, vård och samhälle”. 
Under året har HU arbetat hårt med att få eko-
nomin i balans vilket resulterat i besparingar 
som fått konsekvenser även för forskning och 
forskarutbildning.

Forskarutbildning
Forskarutbildningen vid HU är under omor-
ganisering. Forskarutbildning ska erbjudas 
inom fyra övergripande huvudområden: 
Biomedicinsk vetenskap, Hälsovetenskap, 
Medicinsk-teknisk vetenskap och Vårdveten-
skap. Dessa forskarutbildningsämnen bedöms 
ha tillräcklig kritisk massa för mer samlade 
forskarutbildningsprogram. Omorganisering-
en kommer att genomföras under 2005. 

För att se över kvaliteten i forskarutbild-
ningen genomfördes 2004 en handledarstudie 
som var en uppföljning till doktorandstudien 
som genomfördes året innan. Båda studierna 
var baserade på djupintervjuer med forskar-
studerande och handledare och beskriver hur 
dessa uppfattar forskarutbildningen vid HU. 
Till båda studierna har varit knutna en refe-
rensgrupp bestående av forskarutbildnings-
koordinatörerna vid respektive institution 
och en forskarstuderande. Som komplement 
till dessa båda studier har Hälsouniversitetet 
under året tillsammans med övriga fakulteter 
vid Linköpings universitet deltagit i en enkät 
riktad till de forskarstuderande. Se kapitlet 
Kvalitetsarbete.

Forskarutbildade läkare är en viktig länk 
mellan grundforskning och den patientnära 
forskningen. Den Biomedicinska Forskarsko-
lan (BMF) vid HU är en av sex lokala, ettåriga 
forskningsförberedande forskarskolor som 
startade vt 1997 och som finansieras av Stif-
telsen för Strategisk Forskning (SSF). Sedan 
starten har 120 studenter, fördelat på nio 
antagningar, antagits till BMF. Av dessa har 

hittills 69 påbörjat forskarutbildning, varav 
17 har disputerat och ytterligare 8 genomfört 
halvtidskontroll. Under året har läkarutbild-
ningens curriculum anpassats så att en termin 
i läkarutbildningen är utbytbar mot en termin 
i BMF. Den Biomedicinska forskarskolan är 
numera organiserad under Forsknings- och 
docenturnämnden (FOD) och har under 2004 
till hälften bekostats av fakultetsmedel.

Doktorandhandboken är en sammanställ-
ning över de regler som gäller centralt vid LiU 
respektive lokalt vid HU för behörighet till 
forskarutbildning, antagning, handledning, 
etiska regler i forskningen, examination m m. 
Handboken uppdateras fortlöpande.

Delfinansiering av tjänster och stipendier
FOD har delfinansierat totalt 38 doktorandan-
ställningar under året och intresset för dessa 
delfinansieringar är fortsatt stort. Föränd-
ringar har skett i ansökningsförfarandet så att 
huvudhandledaren söker för en namngiven 
doktorand. Målsättningen är att styra medlen 
för doktorandanställningar till de mest fram-
gångsrika forskningsgrupperna, något som 
också betonats i fakultetens forskningsstrate-
gidokument. Viktiga kriterier vid fördelning 
av medlen är därför handledarens dokumente-
rade förmåga att erhålla forskningsanslag i na-
tionell konkurrens t.ex. från Vetenskapsrådet 
eller Cancerfonden, liksom en stark publika-
tionsförteckning under de senaste åren och ti-
digare framgångsrikt handledarskap. FOD har 
inventerat angelägna forskningsområden och 
beslutat stödja dessa genom delfinansierade 
forskarassistenttjänster. Vid urvalet av dessa 
områden har liknande kriterier som för finan-
siering av doktorandanställningarna använts i 
avsikt att stärka framgångsrika forskningsmil-
jöer. Medel för gästforskarstipendier har även 
utlysts och tillsatts. Forskningsförberedande 
stipendier, s.k. sommarstipendier, har tyvärr 
inte kunnat delas ut på grund av det ekono-
miska läget.
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Samverkan
Forskningssamverkan i den sydöstra sjuk-
vårdsregionen har förstärkts finansiellt från 
den regionala forskningsfonden FORSS. HU 
har haft representation i FORSS-rådet och 
även varit representerat i prioriteringsarbetet 
för lokala forskningsfonder inom Universi-
tetssjukhuset, Landstinget i Östergötland och 
Lions forskningsfond. HU har tagit initiativ 
till en regional forskarutbildningskurs i basal 
vetenskapsmetodik (20 p) som gavs för första 
gången år 2002. Kursen har finansierats av 
FORSS med målet att bredda forskning och 
forskarutbildning i hela sydöstra regionen. 

HU har ett mycket brett samarbete regio-
nalt och forskare vid HU handleder ett flertal 
kliniska doktorander i regionen. Därutöver 
samverkar de flesta forskargrupper på HU 
med andra universitet nationellt och interna-
tionellt både inom och utom Europa. Flera 
forskargrupper deltar i stora EU-finansierade 
forskningsprojekt. Inom forskarutbildningen 
finns samverkan bl.a. med Baltikum och några 
doktorander vid HU har biträdande handle-
dare i Europa eller i USA.

Informationsspridning
Ett flertal forskningspresentationer har getts 
vid Lionsmöten i södra Sverige. FOD har 
förmedlat information om forskning och 
forskningsresultat för Landstingets FoU-
utskott och har i samarbete med Universitets-
sjukhuset spridit forskningsinformation till 
politiker och allmänhet i tidningen ”Forskning 
och Utveckling”.

Anmälan till disputation och ansökan om 
docentur har omarbetats helt och finns nume-
ra i elektroniskt ifyllningsbara blanketter via 
FODs hemsida. Ämnesföreträdaren kontaktar 
och vidtalar betygsnämndsledamöterna vilket 
förenklat hanteringen.

Den statistiska rådgivningen till forskarstu-
derande har utökats och genomförandet sker 
genom Matematiska institutionen, avdelning-
en för Statistik. Utvärdering av verksamheten 
har gett ett mycket positivt gensvar.

Kommentar till måluppfyllelsen
Examensmålet för perioden 2001–2004 är 175 
poäng. Under 2004 har 46 doktorsexamina och 
6 licentiatexamina registrerats. Detta resulte-
rar i 52 forskarexamina motsvarande 47,5 po-

äng och totalt för perioden 2001–2004 ger det 
216,5 poäng. Tre doktorsexamina har föregåtts 
av en licentiatexamen. Målet överstigs alltså 
med 41,5 poäng. Examenstakten för 2004 har 
dock minskat jämfört med 2003 (68,5 poäng) 
och 2002 (54,5 poäng).

Doktoranderna
Totala antalet doktorander var 465, vilket är 
en liten minskning jämfört med 2003 (470). 
Antalet aktiva doktorander (minst 10 % akti-
vitet) har stigit under 1990-talet för att plana 
ut under 2000-talet. Under 2004 (405 aktiva 
doktorander) sågs en liten minskning jämfört 
med 2003 (416 aktiva doktorander). Andelen 
kvinnor är i stort konstant (61 % för 2004 jäm-
fört med 60 % år 2003). Andelen kvinnor har 
sedan mitten av 1990-talet ökat årligen, men 
ökningen tycks nu plana ut. Totalt nyantogs 66 
forskarstuderande till doktorsexamen år 2004, 
fördelat på 30 kvinnor och 36 män. Fem per-
soner, fyra kvinnor och en man, nyantogs till 
licentiatexamen.

Studiefinansiering inom anslaget motsva-
rade 93 %. Antal utbildningsbidrag (heltids-
ekvivalenter) var 39,1 varav  25,2 kvinnor och 
13,9 män. Detta är en minskning med 6,3 hel-
tidsekvivalenter jämfört med 2003 (32,5 kvin-
nor och 12,9 män). 3,2 heltidsekvivalenter med 
utbildningsbidrag finansierades via anslag och 
35,9 via externa medel.

Jämställdhet
Andelen kvinnor av aktiva doktorander var 
61 % under 2004. Av de nyantagna var 34 kvin-
nor och 37 män. Könsfördelningen totalt sett 
inom HU är idag relativt jämn både när det 
gäller antagning till forskarutbildning och 
antalet examinerade. Under 2003 och 2004 var 
könsfördelningen jämn även för de nyantagna 
docenterna (2004: 4 män, 3 kvinnor, 2003: 
6 kvinnor, 6 män). Troligtvis kommer därför 
den nuvarande manliga dominansen bland 
nya professorer att ändras om något eller 
några år. 

Även om könsfördelningen är jämn inom 
forskarutbildningen totalt, finns stora skill-
nader inom olika forskarutbildningsämnen. 
Vissa institutioner har påbörjat ett arbete att 
ta fram statistik för att belysa jämställdhetsas-
pekterna inom forskarutbildningen. Det finns 
bl.a. en tendens att kvinnor är äldre än män 
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när de disputerar, vilket leder till försämrade
möjligheter för kvinnor till fortsatt avan-
cemang. Frågan om kombination av familj och 
arbete är central.

Vetenskaplig publicering
Under 2004 publicerades totalt 413 artiklar 
i internationellt erkända vetenskapliga tids-
skrifter, vilket är en ökning jämfört med 2003 
(311). Mycket arbete har lagts ned sedan 1999 
på att förbättra kvaliteten i inrapporteringen 
av publikationerna. En ny publikationsdatabas 
har utvecklats inom LiU och tagits i bruk un-
der 2004. Ett stort arbete har lagts ner på att in-
formera om hur inrapporteringen till den nya 
databasen skall gå till. Under tidigare år har 
det inrapporterade antalet artiklar minskat, 
vilket sannolikt beror på att den förbättrade 
kvaliteten i inrapportering medfört att dubblet-
ter rensats bort. Under 2004 har dock antalet 
artiklar ökat med 30 %, men det är för tidigt att 
säga vad denna ökning beror på. 

Ansökningar till stiftelser och EU-program mm
Ansökningar görs främst till Vetenskapsrådet, 
till kliniskt och grundvetenskapligt inriktade 
fonder såsom t.ex. Cancerfonden och Hjärt-
Lungfonden, men också till Vårdalstiftelsen 
och Forskningsrådet för arbetsliv och soci-
alvetenskap (FAS). Landstingsfinansierade 
fonder och Forskningsrådet i sydöstra Sverige 
(FORSS) har även ett stort antal ansökningar. 
Hälsouniversitetets andel av anslagen från 

Vetenskapsrådet är ca 5 %. Trots att det under 
2004 lagts ner ett stort arbete för att förbättra 
diarieföringen av ansökningarna är det svårt att 
få en historisk bild över om ansökningarna och 
de beviljade projekten har ökat eller minskat. 
Under året har även en utredning analyserat 
forskningsprestationer i form av publikationer, 
examina och externa anslag. Uppgifter har ta-
gits fram från Vetenskapsrådet, Cancerfonden, 
Vårdalstiftelsen, FAS, Formas och Hjärt-Lung-
fonden under en femårsperiod. 

Mång- och tvärvetenskaplig forskning
Linköpings universitet och Landstinget i 
Östergötland beslutade 2003 att stödja fem 
strategiområden som kommer att dela på 30 
mkr per år. Inom strategiområdena finns en 
strävan att på ett integrerat sätt arbeta med 
problemställningar som berör såväl de klinis-
ka, basvetenskapliga, vårdvetenskapliga som 
beteendevetenskapliga forskningsområdena. 
Institutionen för Hälsa och samhälle (IHS) 
och Institutionen för vård och välfärd (IVV) 
startade 2003 den tvärfakultetliga forskarsko-
lan Hälsa, vård och samhälle tillsammans med 
Högskolan i Jönköping. Sexton doktorander 
är antagna till forskarskolan som genomförs 
i samverkan mellan universitet/högskolor, 
landsting, kommuner, stat, näringsliv, sam-
hällsaktörer och arbetsmarknadens parter. 
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LINKÖPING
Campus Valla

Institutionen för 
BETEENDEVETENSKAP (IBV)
Anställda: Totalt 179 varav 11 professorer, 2 adjungerade 

professorer och 82 övriga lärare/forskare, 36 administratörer, 

2 tekniker, 40 forskarstuderande med doktorandanställning 

samt 3 övriga.

Övriga forskarstuderande: 4.

Intäkter: Totalt 121 mkr  varav anslag 79 mkr, avgifter 24 mkr, 

bidrag 18 mkr samt övrigt 1 mkr.

Ämnesområden: • Folkbildningskunskap • Handikappvetenskap 

• Pedagogik • Psykologi • Socialt arbete • Sociologi • Specialpeda-

gogik • Vuxenpedagogik

Institutionen för
DATAVETENSKAP (IDA)
Anställda: Totalt 237 varav 20 professorer, 7 adjungerade profes-

sorer och 66 övriga lärare/forskare, 23 administratörer, 47 tekni-

ker, 90 doktorander med doktorandanställning samt 6 övriga.

Intäkter: Totalt 172 mkr varav anslag 97 mkr, avgifter 13 mkr, 

bidrag 62 mkr.

Ämnesområden: • Artificiell intelligens och integrerade dator-

system • Databas- och Informationsteknik • Human-Centered 

Systems • Informationssystem och Management • Programvara 

och system

EKONOMISKA 
INSTITUTIONEN (EKI)
Anställda: Totalt 196 varav 12 professorer, 8 adjungerade 

professorer och 90 övriga lärare/forskare, 31 administratörer, 

41 doktorander med doktorandanställning samt 15 övriga.

Intäkter: Totalt 154 mkr varav anslag 87 mkr, avgifter 47 mkr, 

bidrag 20 mkr.

Ämnesområden: • Rätt och rättsfilosofi • Företagsekonomi 

 • Industriell marknadsföring och ekonomi • Logistik • National-

ekonomi inkl. ekonomisk historia • Projektledning, innovationer 

och entreprenörskap • Statsvetenskap

ESTETISKA 
INSTITUTIONEN (ESI)
Anställda: Totalt 27 varav 20 lärare/forskare, 5 administratörer, 

1 tekniker samt 1 övrig.

Intäkter: Totalt 28 mkr varav anslag 24 mkr, avgifter 3 mkr, 

bidrag 1 mkr. 

Ämnesområden: • Bild och form • Idrott • Miljö- och utomhuspe-

dagogik • Musik • Pedagogiskt drama • Slöjd • Teknik

Institutionen för
FYSIK OCH MÄTTEKNIK (IFM)
Anställda: Totalt 308 varav 35 professorer, 3 adjungerade profes-

sorer, 85 övriga lärare/ forskare, 23 administratörer, 47 tekniker 

samt 96 forskarstuderande med doktorandanställning.

Övriga forskarstuderande: 21.

Intäkter:Totalt 263 mkr varav anslag 134 mkr, avgifter 28 mkr, 

bidrag 101 mkr samt övrigt 1 mkr.

Ämnesområden:  • Beräkningsfysik • Biologi • Biomolekylär och 

organisk elektronik • Ekologi • Kemi • Kemisk fysik • Materiefysik 

• Molekylärbiologi • 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 (IKP)
Anställda: Totalt 185 varav 17 professorer, 6 adjungerade profes-

sorer, 69 övriga lärare/ forskare, 20 administratörer, 23 tekniker, 

47 forskarstuderande med doktorandanställning samt 4 övriga.

Intäkter: Totalt 149 mkr varav anslag 96 mkr, avgifter 20 mkr, 

bidrag 33 mkr.

Ämnesområden: • Elektroteknik • Energisystem • Fluid och 

mekanisk systemteknik • Hållfasthetslära • Industriell arbetsve-

tenskap • Industriell miljöteknik • Konstruktionsmaterial 

• Kvalitetsteknik • Maskinkonstruktion • Mekanik • Mekanisk 

värmeteori och strömningslära • Monteringsteknik 

• Produktionssystem • Träteknik och design

MATEMATISKA 
INSTITUTIONEN (MAI)
Anställda: Totalt 135 varav 13 professorer, 1 adjungerad professor,  

65 övriga lärare/ forskare, 12 administratörer, 6 tekniker och 

34 forskarstuderande med doktorandanställning samt 10 övriga. 

Intäkter: Totalt 95 mkr varav anslag 75 mkr, avgifter 4 mkr, 

bidrag 16 mkr. 

Ämnesområden: • Matematisk statistik • Numerisk analys 

• Optimeringslära • Statistik • Tillämpad matematik

Institutionen för
MEDICINSK TEKNIK (IMT)
Anställda: Totalt 48 varav 9 professorer, 8 övriga lärare/forskare, 

5 administratörer, 7 tekniker, 19 forskarstuderande med dokto-

randanställning . 

Intäkter: Totalt 35 mkr varav anslag 13 mkr, avgifter 4 mkr, 

bidrag 18 mkr. 

Ämnesområden: • Biomedicinsk instrumentteknik • Biomedi-

cinsk modellering och simulering • Medicinsk informatik 

• Medicinsk teknik 

Institutionen för
PRODUKTIONSEKONOMI (IPE)
Anställda:Totalt 16 varav 2 professorer, 8 övriga lärare/forskare, 

3 administratörer och 3 forskarstuderande med doktorand-

anställning.

Intäkter: Totalt 13 mkr varav anslag 11 mkr, avgifter 1 mkr, bidrag 

1 mkr. 

Ämnesområden: • Produktionsekonomi

Institutionen för
RELIGION OCH KULTUR (IRK)
Anställda: Totalt 26 varav 3 professorer, 13 övriga lärare/forskare, 

5 administratörer, 1 tekniker samt 4 forskarstuderande med 

doktorandanställning.

Intäkter: Totalt 15 mkr varav anslag 11 mkr, avgifter 1 mkr, 

bidrag 3 mkr. 

Ämnesområden: • Etik • Filosofi • Religionsvetenskap 

• Socialantropologi

Institutionen för
SPRÅK OCH KULTUR (ISK)
Anställda: Totalt 49 varav 2 professorer, 2 adjungerade 

professorer, 29 övriga lärare/forskare, 10 administratörer 

och 7 forskarstuderande med doktorandanställning.

Intäkter: Totalt 36 mkr varav anslag 27 mkr, avgifter 8 mkr, 

bidrag 1 mkr. 

Ämnesområden: • Allmän språkvetenskap • Engelska • Franska 

• Spanska • Språk och kultur • Svenska språket • Svenska som 

andraspråk • Tyska

Institutionen för
STUDIER AV SAMHÄLLSUTVECKLING OCH 
KULTUR (ISAK)
Anställda: Totalt 40 varav 6 professorer, 9 övriga lärare/forskare, 

10 administratörer, 1 tekniker, 12 forskarstuderande med dokto-

randanställning samt 2 övriga. 

Intäkter: Totalt 27 mkr varav anslag 12 mkr, avgifter 12 mkr, 

bidrag 3 mkr. 

Tema: • Kultur och samhälle

Ämnesområden: • Historia • Kulturella arvet

Institutionen har verksamhet både i Linköping (Campus Valla) 

och i Norrköping.

Anslag erhålls direkt från regering eller riksdag till 

grundutbildning och forskning.

Avgifter erhålls som ersättning för uppdragsutbildning, 

uppdragsforskning , konsultuppdrag m.m.

Bidrag erhålls från offentliga eller privata givare till i 

huvudsak forskning.
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Institutionen för
SYSTEMTEKNIK (ISY)
Anställda: Totalt 154 varav 14 professorer, 1 adjungerad 

professor, 37 övriga lärare/ forskare, 11 administratörer, 

25 tekniker, 64 forskarstuderande med doktorandanställning 

samt 2 övriga.

Intäkter: Totalt 116 mkr varav anslag 71 mkr, avgifter 5 mkr, 

bidrag 40 mkr. 

Ämnesområden: • Bildbehandling • Bildkodning • Datatransmis-

sion • Elautomatik och datamaskinteknik • Elektroniksystem 

• Elektroniska komponenter • Fordonssystem • Informations-

teori • Reglerteknik

Institutionen för
TEMA
Anställda: Totalt 197 varav 22 professorer, 50 övriga lärare/

forskare, 26 administratörer, 10 tekniker, 87 forskarstuderande 

med doktorandanställning, samt 1 övrig. 

Intäkter: Totalt 143 mkr varav anslag 73 mkr, avgifter 15 mkr, 

bidrag 35 mkr.

Teman: • Barn • Genus • Kommunikation • Mat, Kultur, Medicin

 • Teknik och social förändring • Vatten i natur och samhälle 

Ämnesområden: • Geografi • Konstvetenskap och visuell kom-

munikation • Litteraturvetenskap • Medie- och kommunikations-

vetenskap • Miljöhistoria • Tematisk naturvetenskap

Institutionen för
UTBILDNINGSVETENSKAP (IUV)
Anställda: Totalt 54 varav 1 professor, 24 övriga lärare/forskare, 

12 administratörer, 1 tekniker samt 16 forskarstuderande med 

doktorandanställning.

Intäkter: Totalt 37 mkr varav anslag 23 mkr, avgifter 9 mkr, 

bidrag 5 mkr.

Ämnesområden: • Pedagogiskt arbete

Campus US

Institutionen för
BIOMEDICIN OCH KIRURGI (IBK)
Anställda: Totalt 151 varav 23 professorer, 5 adjungerade profes-

sorer, 23 övriga lärare/forskare, 12 administratörer, 25 tekniker, 

35 forskarstuderande med doktorandanställning samt 8 övriga.

Övriga forskarstuderande: 22.

Intäkter: Totalt 93 mkr varav anslag 34 mkr, avgifter 42 mkr, 

bidrag 17 mkr samt övrigt 1 mkr.

Ämnesområden: • Cellbiologi • Dermatologi• Kirurgi • Klinisk 

kemi • Onkologi

Institutionen för
HÄLSA OCH SAMHÄLLE (IHS)
Anställda: Totalt 121 varav 11 professorer, 2 adjungerade profes-

sorer, 48 övriga lärare/ forskare, 24 administratörer, 1 tekniker, 

32 forskarstuderande med doktorandanställning samt 7 övriga. 

Övrig forskarstuderande: 1.

Intäkter: Totalt 72 mkr varav anslag 32 mkr, avgifter 28 mkr, 

bidrag 12 mkr.

Tema: • Hälsa och samhälle

Ämnesområden: • Allmänmedicin • Arbetslivsinriktad rehabilite-

ring • Sjukgymnastik • Socialmedicin och folkhälsovetenskap 

• Utvärdering av medicinsk teknologi

Institutionen för
MOLEKYLÄR OCH KLINISK MEDICIN (IMK)
Anställda: Totalt 130 varav 18 professorer, 4 adjungerade profes-

sorer, 30 övriga lärare/forskare, 17 administratörer, 24 tekniker, 

24 forskarstuderande med doktorandanställning samt 2 övriga.

Övriga forskarstuderande: 12.

Intäkter: Totalt 75 mkr varav anslag 38 mkr, avgifter 14 mkr, 

bidrag 23 mkr.

Ämnesområden: • Allergicentrum • Barn- och ungdomspsykiatri 

• Gastroenterologi och hepatologi • Genus och medicin 

• Infektionsmedicin • Klinisk immunologi • Klinisk mikrobiologi 

• Medicinsk mikrobiologi • Molekylär och immunologisk 

patologi • Molekylär virologi • Obstetrik och gynekologi 

• Pediatrik • Reumatologi • Rättsgenetik • Rättsmedicin 

• Transfusionsmedicin • Yrkes- och miljömedicin

Institutionen för
MEDICIN OCH VÅRD (IMV)
Anställda: Totalt 167 varav 14 professorer, 5 adjungerade profes-

sorer, 87 övriga lärare/ forskare, 20 administratörer, 23 tekniker, 

9 forskarstuderande med doktorandanställning samt 1 övrig.

Övriga forskarstuderande: 8.

Intäkter: Totalt 89 mkr varav anslag 56 mkr, avgifter 19 mkr, 

bidrag 14 mkr. 

Ämnesområden: • Anestesiologi • Farmakologi • Invärtesmedicin 

• Kardiologi • Klinisk farmakologi • Klinisk fysiologi • Lungmedi-

cin • Medicinsk radiofysik • Medicinsk radiologi • Njurmedicin 

• Thoraxkirurgi • Vårdvetenskap, ssk. omvårdnad

Institutionen för
NERVSYSTEM OCH RÖRELSEORGAN (INR)
Anställda: Totalt 74 varav 10 professorer, 1 adjungerad professor, 

35 övriga lärare/ forskare, 9 administratörer, 9 tekniker, 6 forskar-

studerande med doktorandanställning samt 1 övrig. 

Övriga forskarstuderande: 3.

Intäkter: Totalt 39 mkr varav anslag 24 mkr, avgifter 7 mkr, 

bidrag 8 mkr. 

Ämnesområden: • Arbetsterapi • Geriatrik • Logopedi 

• Neurologi • Oftalmologi • Ortopedi och idrottsmedicin 

• Oto-rhino-laryngologi • Patologi • Psykiatri • Rehabiliterings-

medicin • Teknisk audiologi • Vårdvetenskap, ssk sjukgymnastik

NORRKÖPING
Campus Norrköping

Institutionen för
TEKNIK OCH NATURVETENSKAP (ITN)
Anställda: Totalt 166 varav 11 professorer, 2 adjungerade profes-

sorer, 76 övriga lärare/ forskare, 15 administratörer, 19 tekniker, 

41 forskarstuderande med doktorandanställning samt 2 övriga.

Intäkter: Totalt 133 mkr varav anslag 100 mkr, avgifter 9 mkr, 

bidrag 24 mkr.

Ämnesområden: • Datalogi • Elektronik – produktion, byggsätt, 

design • Infrainformatik • Medieteknik • Organisk elektronik 

• Organisk fysik • Tillämpad matematisk fysik • Vetenskaplig 

visualisering

Institutionen för
TEMATISK UTBILDNING 
OCH FORSKNING (ITUF)
Anställda: Totalt 173 varav 7 professorer, 92 övriga lärare/ 

forskare, 27 administratörer, 9 tekniker, 24 forskarstuderande 

med doktorandanställning samt 8 övriga.

Övriga forskarstuderande: 7.

Intäkter: Totalt 116 mkr varav anslag 86 mkr, avgifter 12 mkr, 

bidrag 18 mkr.

Teman: • Etnicitet  • Äldre och åldrande 

Ämnesområden: • Kultur- och mediegestaltning  • Lärande 

• Miljövetenskap • Samhälls- och kulturanalys • Bild och form 

• Metodik • Musik • Naturkunskap i ett skolperspektiv • Pedago-

gik • Pedagogiskt drama  • Rörelse • Röst- och talvård • Samhälle 

i ett skolperspektiv • Barn, skola, samhälle • Barn- och ungdoms-

vetenskap • Slöjd • Teknik

Institutionen för
VÅRD OCH VÄLFÄRD (IVV)
Anställda: Totalt 75 varav 1 professor, 60 övriga lärare/ forskare, 

8 administratörer, 3 tekniker och 6 forskarstuderande med 

doktorandanställning.

Intäkter: Totalt 40 mkr varav anslag 32 mkr, avgifter 5 mkr, 

bidrag 3 mkr.

Ämnesområden: • Egenvård och lärande • Fysisk vårdforskning 

• Palliativ vård • Socialpedagogiken i samhället • Äldre och 

åldrande

Institutionen för
STUDIER AV SAMHÄLLSUTVECKLING OCH 
KULTUR (ISAK)
Institutionen har verksamhet både i Linköping (Campus Valla) 

och i Norrköping.

För mer information se under ISAK Campus Valla

Anslag erhålls direkt från regering eller riksdag till 

grundutbildning och forskning.

Avgifter erhålls som ersättning för uppdragsutbildning, 

uppdragsforskning , konsultuppdrag m.m.

Bidrag erhålls från offentliga eller privata givare till i 

huvudsak forskning.
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TAB 6.1 INTÄKTER AV 
UPPDRAGSUTBILDNING OCH 
-FORSKNING 2004 (tkr)

Uppdragsutbildning 43 016
Uppdragsforskning 88 687

Samverkan med näringsliv och samhälle
Under 2004 genomförde Högskoleverket en 
nationell kvalitetsutvärdering av hur högskolan 
sköter samverkansuppgiften. Rapporten kom i 
december 2004, och Linköpings universitet 
lyftes fram som bäst i två av tre kategorier! När 
det gällde samverkan för att främja tillväxt och 
nyföretagande kom LiU etta tillsammans med 
Chalmers och Blekinge tekniska högskola. 
När det gällde samverkan för att skapa bättre 
utbildningar var det LiU och Mälardalens hög-
skola som kom i topp. I den tredje kategorin, 
samverkan för att främja demokratin, blev Gö-
teborgs universitet etta, men HSV skrev ”här 
förtjänar alla stora universitet att nämnas”.

Det var naturligtvis ett mycket glädjande 
resultat och en bekräftelse på styrkan i uni-
versitetets synsätt, där samverkan ses som en 
naturlig och integrerad del av forskning och 
utbildning – ett förhållningssätt för att utveckla 
utbildning och forskning och samtidigt främja 
samhällets utveckling.

Samverkan för utveckling och tillväxt
Universitetets i särklass viktigaste funktion 
som regional tillväxtmotor, vår främsta kanal 
för att föra ut ny kunskap och kompetens till 
näringsliv och offentlig sektor, är att tillhanda-
hålla välutbildade individer från grund- och 
forskarutbildning. Över 60 procent av alla 
högskoleutbildade i närregionen har fått sin 
utbildning vid LiU. Därtill kommer kunskaps-
produktionen inom forskningen och en lång 
rad samverkansuppgifter som syftar till att 
stimulera ett mer systematiskt FoU-arbete, 
stimulera tillkomsten av nya kunskapsbase-
rade företag och utveckling av befintliga. Att 
fortsätta utveckla denna tillväxtskapande roll är 
en viktig uppgift för universitetet.

Det finns en utvecklad samsyn om samver-
kan mellan regionala parter för att effektivisera 
det regionala innovationssystemet, något som 
tar sig uttryck bl.a. i det Regionala Tillväxtpro-
grammet (RTP). Med RTP som strategi kan 
man redan se att beslut om gemensamma 
satsningar har underlättats och gett ökade 
finansiella möjligheter. Samverkan sker också 
genom samarbeten i teknikparkerna Mjärdevi 
Science Park i Linköping och ProNova Science 
Park i Norrköping.  Båda parkerna erbjuder in-
kubatormiljöer till nystartade företag, och man 
har ett aktivt samarbete med IVA Connect. Par-
kerna är också viktiga aktörer inom Growlink. 

LiU har vidare ett utvecklat samarbete med 
marknadsbolagen i Norrköping och Linköping 
som båda utgör samverkansarenor för lokalt 
näringsliv och offentlig sektor. Båda bolagen 
lyfter fram universitetet som en av regionens 
absolut viktigaste tillgångar i ett tillväxtper-
spektiv och med en nyckelroll som brygga för 
att knyta ihop regionen. 

I december 2004 öppnade IT-ceum, landets 
första datamuseum, i Mjärdevi Science Park. 
IT-ceum är ett projekt som LiU driver på upp-
drag av Marknadsbolaget i Linköping. Ambi-
tionen är att skapa en institution som visar på 
kopplingarna mellan teknik och samhälle och 
ger ett historiskt perspektiv på en teknik som 
i grunden förändrat vårt samhälle. Samtidigt 
skapas här en arena där dagens forskning kan 
presenteras och aktuella frågor debatteras. 

Ett gott exempel på långsiktigt samarbete är 
FoU-programmet mellan Norrköpings kom-
mun, Arbetslivsinstitutet och LiU. Ett annat 
är vidareutvecklingen av SMER-projektet, 
vars syfte är att utarbeta en modell för hur 
man kan få fler SMEs (Small and Medium-
sized Enterprises) att tillsammans med uni-
versitetets forskare söka medel från EUs 
6:e ramprogram. 

Vinnväxt-projektet Livets Nya Verktyg fick 
under 2004 klartecken för 60 mkr under en 
10-årsperiod, från VINNOVA, för att effekti-
visera och utveckla det regionala innovations-
systemet inom Life Science. Projektet kommer 
att involvera såväl näringsliv som offentlig 
sektor, som tillsammans med universitetet 
kommer att utveckla hälsofrämjande teknik 
och produkter. Ett annat samverkansprojekt 
inom Life Science-området som startade under 
året är det s.k. SMART-projektet. Där har LiU 
gått samman med Landstinget i Östergötland 
och Linköpings kommun för att underlätta 
kommersialisering av idéer och koncept från 
forskningen på området.

Universitetsholding AB som leder arbetet 
med Livets Nya Verktyg har också bedrivit en 
framgångsrik ”idésökning” bland studenter 
och forskare. Vinnaren av 1:a pris i slutom-
gången av affärsplanetävlingen Venture Cup 
2004 kom från LiU. Bland bidragen från 13 
lärosäten i östra Sverige kom 96, eller drygt en 
tredjedel, från LiU. 

Under 2004 fick CIE, Centrum för innova-
tioner och entreprenörskap vid Ekonomiska 
institutionen, uppdraget att bedriva en treårig

TAB 6.3 ADJUNGERADE 
LÄRARTJÄNSTER 2004 

Adj. universitetsadjunkter 9
Adj. universitetslektorer 9
Adj. professorer 49

TAB 6.2 FORSKNING 
I SAMVERKAN OCH 
UPPDRAGSFORSKNING (mkr)

2001 2002 2003 2004

Vinnova 43 49 52 58
Statl. mynd. 118 134 127 131
Kommuner o. 
landsting 59 60 67 55
Sv. org./för 80 84 72 79
Sv. företag 67 54 71 55
EU-komm. 21 30 32 33
Utl. ftg och org. 7 11 7 13
Övr. intäkter 24 18 22 53
Summa 419 438 451 477

”En enkel, robust och smart lösning 
på ett stort och växande folkhälso-
problem presenterad i en utmärkt 
genomarbetad affärsplan av ett 
kompletterande team som visar stor 
förståelse för kundnyttan.” Det var 
motiveringen till förstapriset i 
Venture Cup som gick till Ulf Glendor, 
Anita Jernberger, Joakim Wren och 
Billy Nilsson (ej med på bild) för deras 
platta som hjälper diabetiker att 
kontrollera hur deras fötter mår.
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TAB 6.4 EXTERNT FINANSIERAD 
UTBILDNING (mkr)

2001 2002 2003 2004

Bidrag gr.utb. 9 22 15 23
Beställd utb. 88
Övr. uppdr. utb. 49 56 52 43
Övr. avg. o. ers. 33 51 36 32
Summa 179 129 103 98

utbildning i Kaluga-distriktet söder om Mosk-
va. Projektet stöds av svenska biståndsorganet 
Sida med nära 9 miljoner kronor. Ett 30-tal 
unga studenter/företagare från Kaluga påbör-
jade redan under höstterminen 2004 sina stu-
dier på LiUs entreprenörskapsprogram, förlagt 
till vetenskapsstaden Obninsk.

Samverkan som en integrerad del av forskning 
och utbildning
Merparten av LiUs samverkan sker som en 
naturlig och integrerad del av forskning och 
utbildning. Den kan ta sig en mängd olika och 
inte sällan komplexa former som involverar na-
tionella och internationella företag, myndighe-
ter och organisationer. Forskningssamverkan 
handlar ibland om enskilda uppdrag, ibland 
om fleråriga satsningar på gemensamma pro-
gram och centrumbildningar. Intäkterna från 
den samverkansbaserade forskningen ligger på 
nivån 477 mkr/år, varav ca 89 mkr är uppdrags-
forskning. Till detta kommer delfinansiering, i 
storleksordningen 15 milj kr/år, som sker hos 
andra parter, exempelvis avseende adjungerade 
professorer eller motfinansiering i nationella 
och internationella Centres of Excellence. 

Under 2004 har en mängd initiativ startat, 
exempelvis ”LinkLab”, där LiU samverkar 
med Saab Aerosystems beträffande utveckling 
inom flygområdet, främst med inriktning på 
obemannade flygplan. 

Ett glädjande tecken på tilltron till universi-
tetets verksamhet är kampanjen ”Forskning & 
Framtid” som under 2004 resulterat i 38 miljo-
ner från näringsliv och offentliga verksamheter 
till stöd för forskningen vid LiU Norrköping. 
Pengarna ska gå till nyrekrytering av yngre 
lovande forskare. 

Samverkan med näringsliv och samhälle 
inom grundutbildningen sker också på många 
plan. Adjungerade professorer och lektorer, 
gästföreläsare, verksamhetsförlagd praktik, 
projekt- och examensarbeten som görs i 
samverkan med företag och myndigheter är 
vanliga exempel. Ett nytt initiativ under 2004 
är Pegasus, vid Ekonomiska institutionen, ett 
projekt där partners från näringsliv och offent-
lig sektor medverkar och bidrar med livecase, 
gästföreläsningar m.m. för att stärka verklig-
hetsförankringen i utbildningen. 

Hösten 2003 och 2004 drev KarriärCentrum 
pilotprojektet SMEK, som syftar till att få fler 
mindre företag att vilja ha studenter som gör 

exjobb/uppsats i samarbete med dem. Projek-
tet genomfördes tillsammans med Finspångs, 
Söderköpings, Valdemarsviks och Norrköpings 
kommuner och handlar framförallt om stu-
denterna vid LiU Norrköping. SKILL, Student-
kompetens AB, erbjuder studentkompetens till 
företag och organisationer. Verksamheten som 
startade 1998 genomförde under 2004 ca 200 
uppdrag som engagerade 170 studenter. 

Samverkan med skolan 
Skolan är både en viktig mottagare av en stor 
grupp av våra studenter (LiU har en av landets 
största lärarutbildningar) och en ”leverantör” 
av nya studenter. I så måtto är skolan dubbelt 
viktig för universitetet. 

Universitetets största naturliga kontaktyta 
mot skolan är lärarutbildningen, då över tusen 
nybörjare/år redan under de första månaderna 
får komma ut i klassrummen och under hand-
ledning av aktiva lärare möta skolelever. Som 
ett led i att vidga rekryteringen, såväl socialt 
som ur ett mångfaldsperspektiv, inleddes un-
der året ett projekt där studenter på lärarpro-
grammet i Norrköping är mentorer för elever 
i årskurs 8 som går i en skola med tradition av 
låga övergångstal till högre studier. Ett näralig-
gande initiativ, ”adoption” av en gymnasieklass 
i Nyköping, handlar om mer intensiv kontakt 
under en längre period.

I syfte att utveckla kontakterna med skolan 
och på sikt öka intresset för teknik och naturve-
tenskap bland ungdomar har Tekniska högsko-
lan under 2004 bl.a. skapat en särskild nämnd 
för skolsamverkan.

LiU arrangerar en mängd konferenser varje 
år; de fungerar både som mötesplatser och 
kompetensutvecklingsarenor för akademi, nä-
ringsliv och samhälle. Utvecklingen är mycket 
positiv för denna samverkansform, som har 
stor genomslagskraft. Under 2004 genom-
fördes 13 konferenser med totalt drygt 3 000 
deltagare.

Ny organisation
För att skapa förutsättningar för att arbeta 
ännu mer effektivt med samverkansuppgiften 
bildades under 2004 en ny samlad avdelning 
för externa relationer. I denna ingår den tidi-
gare informationsavdelningen, uppdragsverk-
samheten (ULiU), internationella enheten och 
telefonväxeln.

Bidragsgivare i kampanjen 
Forskning & Framtid

Föreningssparbanken/
Sparbanksstiftelsen Alfa

Henry Ståhl Fastigheter AB

Norrköpings kommun

Mattssons Fastighetsutveckling AB

Östgöta Enskilda Bank

HSB Östra Östergötland

Norrköpings Tidningar AB

Pronovum i Norrköping AB

Holmenbyggarna AB

Hyresbostäder, Norrköping

Kungsleden AB

TP Group, Norrköping

Obemannade flygfarkoster, UAV, är en 
del i forskningsprogrammet för LiU:s 

och Saabs nystartade kompetenscen-
trum Linklab. En uppvisningsflygning 
med WITAS-projektets obemannade 

helikopter imponerade på näringsmi-
nister Leif Pagrotsky som var mycket 
positiv till samarbetet och betonade 

vikten av att koppla ihop militära 
och civila tillämpningar.
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7 Personal7 Personal

TAB 7.1 TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA
(heltidsekvivalenter)

Kvinnor Män Totalt

Kärnkompetens
Lärare
Professor, 
adj. professor 41 234 275
Universitetslektor, 
adj. univ.lekt. 183 325 508
Universitetsadjunkt, 
adj. univ.adj. 187 170 357
Forskarassistent 36 69 105
Gästlärare 41 40 81

Doktorander/assistenter i 
kombination med utbildningsbidrag

Anställd som doktorand/assistent
med utb.bidrag 318 432 750

Summa kärnkomp. 806 1 270 2 076

Stödkompetens

Adm. personal 557 79 636
Bibliotekspersonal 67 24 91
Teknisk personal 198 253 451
Övriga 42 47 89

Summa stödkomp. 864 403 1 267

Summa totalt 1 670 1 673 3 343

Varav lednings-
kompetens 48 84 132

TAB 7.2 PERSONALENS FÖRDELNING PÅ 
ÅLDERSGRUPPER 2004 (ANTAL ANSTÄLLDA)

-24 25- 34 35- 44 45- 54 55 - Totalt

Kärnkompetens
Lärare 2 149 370 407 488 1 416

Doktorand/ass 
m. utb.bidrag 17 632 124 37 5 815

Stödkompetens
Administrativ personal 20 121 204 214 207 766
(inkl. bibl. personal)

Teknisk personal 22 128 109 125 101 485
Övriga 18 37 26 21 15 117
Totalt 79 1 067 833 804 816 3 599
I tabellen kan en person återfinnas i mer än en kategori.

Universitetets kompetens i siffror
I december 2004 hade LiU 3 561 anställda 
(en minskning med 79 personer jämfört med 
2003), vilket omräknat motsvarar 3 343 helårs-
anställningar (en minskning med 80 helårsan-
ställningar i förhållande till 2003). 2004 utgör
ett trendbrott – 35 år av expansion som bl.a. 
medfört att antalet anställda hela tiden ökat 
bryts 2004 och vi ser för första gången en 
märkbar minskning av antalet anställda. Uni-
versitetets ekonomiska underskott 2003 på 
-47 mkr innebar att institutioner och enheter 
under 2004 arbetat med att få sin ekonomi i 
balans. Som en konsekvens av detta har många 
anställda med tidsbegränsade förordnanden 
varslats från sina anställningar. Kompetens-
kategorin kärnkompetens (lärare, gästlärare, 
anställda som doktorand och assistenter i kom-
bination med utbildningsbidrag) har minskat 
med 44 heltidsekvivalenter. Kategorin stöd-
kompetens (administrativ personal, teknisk 
personal och bibliotekspersonal) har minskat 
med 36 heltidsekvivalenter. 

Under året sade LiU dessutom upp personal
på grund av arbetsbrist. Nio lärare har sagts 
upp vid Institutionen för teknik och naturveten-
skap i Norrköping, två lärare har sagts upp vid
Institutionen för tema och 14 biomedicinska 
analytiker vid Hälsouniversitetet. Effekten av 
dessa uppsägningar kommer inte, på grund av 
uppsägningstidernas längd, att synas i statistik-
en förrän under 2005. Förutom löner till tills-
vidare- och tidsbegränsat anställda betalade 
LiU under året ut 30,1 mkr som arvoden till till-
fälligt anställda och som timarvoden. Det mot-
svarar 80 helårsanställningar som universitets-
lektor. (För 2003 var motsvarande belopp 34,9 
mkr.) Av LiUs 3 561 anställda har 2 126 perso-
ner tillsvidareanställning (1 141 kvinnor och 
985 män) och 1 482 personer har tidsbegrän-
sad anställning (657 kvinnor och 825 män). 

Fördelning på kompetenskategori och 
verksamhetsområde
Universitetets personal utgörs till 60 % av kärn-
kompetens. Stödkompetens utgör 36 % och 
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 
7.1.

Som framgår av fig 7.1 är andelen kärn-
kompetens högst inom Utbildningsvetenskap 
(84 %). Andelen kärnkompetens vid Tekniska 
högskolan uppgår till 71 %, vid Filosofiska 
fakulteten 68 % och inom Hälsouniversitetet 
64 %. 

Fördelning på kön och ålder
Av totala antalet helårsanställningar är 50 % 
kvinnor och 50 % män (samma fördelning 
som 2003). I kategorin kärnkompetens är 39 %
kvinnor och 61 % män. Bland professorerna 
är andelen kvinnor 15 %, en ökning med 1 % 
i förhållande till 2003. I kategorin stödkompe-
tens är 68 % kvinnor och 32 % män. Inom 
ledningskompetens är 36 % kvinnor och 64 %
män.

Drygt hälften (55 %) av LiUs anställda är 44 år
och yngre (se tabell 7.2). Gruppen 55 år eller 
äldre utgör 23 %. Kategorin 34 år och yngre 
(huvudsakligen doktorander, inkl. assistenter 
med utbildningsbidrag) utgör 59 %, medan 
ålderskategorin 55 år och äldre till 60 % huvud-
sakligen utgörs av lärare.

Medelåldern för universitetets personal är 
43 år. Medelåldern för kärnkompetens är 42 år
(42 år för både kvinnor och män), för stöd-
kompetens 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 framgår av 
fig. 7.2.

Personalomsättning
Under året har 256 personer (142 kvinnor och 
114 män) avslutat sin anställning. 178 av dessa 
slutade på grund av att deras tidsbegränsade 
anställning upphörde. 14 personer lämnade 
universitetet för en privat anställning, 8 per-
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* För Filosofiska fakultetsnämnden resp. Nämnden för utbildningsvetenskap 
används i detta avsnitt förkortningarna FFN resp. NUV.
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TAB 7.3 REKRYTERING/NATIONELLT REKRYTERINGSMÅL ANDEL KVINNOR (PROFESSORER)

        Antal rekryterade och 
        befordrade professorer        Andel kvinnor

      1998 - 2000        2001 - 2004       1998 - 2000         2001 - 2004

Kv Män Kv Män Mål Utfall Mål Utfall

19 75 21 90 17% 20% 26% 19%

soner lämnade LiU för arbete på annat uni-
versitet och 5 för att påbörja en annan statlig 
anställning. 16 personer slutade på grund av 
ålderspension. Övriga 35 slutade av andra skäl.

Kompetensförsörjning

Attrahera kompetens: 

Måluppfyllelse 2004: LiU har under 2004 genom 
gemensamma insatser från institutioner, an-
ställningsnämnder och universitetsledning 
lyckats attrahera den kärn- och stödkompetens 
som krävts för att genomföra universitetets ut-
bildnings- och forskningsuppdrag under året.

Mål 2005 och 2006–2007: LiU ska attrahera 
personer med för verksamheten relevant kom-
petens 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, skräddar-
sydd för de personer universitetet vill rekrytera. 
LiU ska satsa resurser på att underlätta för dem 
som erhåller strategiska akademiska anställ-
ningar att etablera sig socialt i Linköping med 
omnejd. 

Rekrytera kompetens:

Rekryteringsmål för professorer 2001–2004: An-
delen kvinnor av de professorer (inkl. universi-
tetslektorer som befordras till professorer) som 
anställs under fyraårsperioden 2001–2004 skall 
vara minst 26 %. 

Måluppfyllelse 2001–2004: Se tabell 7.3. Under 
2004 rekryterade och befordrade LiU 26 profes-
sorer, varav 9 kvinnor (36 %). Under 2003 rekry-
terades och befordrades 25 professorer, varav 
fem kvinnor (20 %). Under 2002 var andelen 
kvinnor bland de professorer som anställdes 
10 % och år 2001 var andelen 13 %. Totalt 

under perioden 2001–2004 har 111 personer 
anställts eller befordrats till professor och av 
dessa 111 är 21 kvinnor (19 %). Universitetet 
har delvis uppfyllt rekryteringsmålet. LiU upp-
fyllde däremot till fullo rekryteringsmålen för 
andelen kvinnor bland nyrekryterade profes-
sorer under perioderna 1997–1999 (mål: 17 %, 
utfall: 24 %) och 1998–2000 (mål: 17 %, utfall: 
20 %).

Befordran till professor och universitetslektor: Un-
der den sexårsperiod som det har varit möjligt 
att via befordran få anställning som professor 
resp. universitetslektor har 103 universitets-
lektorer befordrats till professor (21 kvinnor 
och 82 män) och 117 universitetsadjunkter 
befordrats till universitetslektor 53 kvinnor 
och 64 män). När det gäller befordran av uni-
versitetsadjunkter till universitetslektor har 
109 befordrats på behörighetsgrunden avlagd 
doktorsexamen, pedagogisk skicklighet och ge-
nomgången högskolepedagogisk utbildning. 
Sju har befordrats på behörighetsgrunden 
särskild pedagogisk skicklighet och en har be-
fordrats på visad särskild förmåga att samverka 
med det omgivande samhället. Fördelning av 
befordringsärenden på fakultet framgår av 
tabell 7.4.

Rekrytering av dekaner, prefekter och studierektorer:
Inom ledningskompetens är andelen kvinnor 
36 % och andelen män 64 %. Av universitetets 
tre dekaner är en kvinna och bland prodeka-
nerna är en kvinna. Av de 23 prefekterna är sex 
kvinnor. Bland studierektorerna är 35 % kvin-
nor. För att uppnå en jämnare könsfördelning 
på ledande poster bedrivs arbete på olika nivåer 
vid LiU. 

Mål 2005–2008: 

• Minst 27 % av de professorer som anställs 
skall vara kvinnor. I målet inkluderas befor-
drade professorer och gästprofessorer, men 
inte adjungerade professorer. 

• Rekryteringsmål för 2005 för universitetslek-
torer och forskarassistenter anges i tabell 7.5.

• Universitetets framtid är i mycket stor ut-
sträckning beroende av förmågan att rekry-
tera rätt personer till strategiska akademiska 
anställningar. Dessa personer är av funda-
mental betydelse för utveckling, ledning och 
genomförande av utbildning och forskning 
samt för finansiering av dessa aktiviteter. 
Det förestående generationsskiftet bland 
lärare ska ge ekonomiska förutsättningar att 

TAB 7.5 REKRYTERINGSMÅL 2005
– UNIVERSITETSLEKTORER OCH 
FORSKARASS. ANDEL KVINNOR

Univ.lektorer Forsk.ass

FFN 40 % 40 %
NUV 40 % 40 %
HU 50 % 50 %
LiTH 30 % 30 %
Totalt 40 % 40 %

TAB 7.4 BEFORDRAN TILL PROFESSOR OCH
UNIVERSITETSLEKTOR ÅR 2004

FFN-NUV        HU     LITH

Kv Män Kv Män Kv Män

Professor 2 3 2 - 3 6
Avslag på ansökan - - - 1  - 2
Universitetslektor - - 4 2  - 3
Avslag på ansökan - 1  -        -  - 1
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omfördela och prioritera verksamhet i linje 
med universitetets strategi för forskning och 
samtidigt se till de behov som forskarutbild-
ning och grundutbildning har.

Behålla kompetens: 

Måluppfyllelse 2004: Hösten 2004 genomför-
des på universitetsledningens initiativ en s.k. 
Nöjd-medarbetar-undersökning som en web-
baserad enkät, i samarbete med TEMO. Svars-
frekvensen var 83 %. Av resultatet framgår att 
medarbetarna är nöjda med sin personliga 
arbetssituation. De känner sig även delaktiga i 
utformandet av sina arbetsuppgifter och anser 
att de har tillräckligt med befogenheter. Medar-
betarna 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 organi-
sationen. Det handlar framför allt om otydlig-
heter i arbetsfördelning, arbetsorganisation, 
mål och strategier. Brister inom detta område 
har stark koppling till negativ stress. 18 % av 
medarbetarna upplever att de befinner sig un-
der hög stress och var tredje anställd upplever 
att det finns konflikter på arbetsplatsen som 
påverkar deras arbete negativt.

Sjukfrånvaro: Tabell 7.7 redovisar de anställdas 
totala sjukfrånvaro i förhållande till den totala 
ordinarie arbetstiden. Vidare redovisas andel 
av total sjukfrånvaro som uppgår till 60 da-
gar 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 sjuk-
penning som partiella sjukersättningar och 
tidsbegränsade sjukersättningar.  

Den totala sjukfrånvaron 2004 var 3,4 %, en 
ökning med 0,1 % jämfört med 2003. Kvinnors 
sjukfrånvaro har ökat, i första hand avseende 
långtidssjukskrivna över 60 dagar. En ökad 
sjukfrånvaro märks också bland yngre anställ-
da upp till 29 år.  

Av den totala sjukfrånvaron 2004 utgör 41 % 
deltidssjukskrivning.

Sjuktalen är högst för administrativ och tek-
nisk personal. För administrativ personal 
och bibliotekspersonal noteras en ökning av 
sjukfrånvaron 2004 jämfört med 2003, medan 
sjukfrånvaron för lärare, forskarstuderande 
och teknisk personal var antingen oförändrad 
eller lägre.

Åtgärder för att minska och förebygga ohälsa:
Som ett led i LiUs arbete med att utveckla 
arbetsmiljön har prefekter och enhetschefer 
fått i uppdrag av universitetsledningen att utar-
beta handlingsplaner där resultaten från Nöjd-
medarbetar-undersökningen tas tillvara. 

Inom områdena arbetsmiljö och arbetslivs-
inriktad rehabilitering anlitar LiU företagshäl-
sovården, som är en oberoende expertresurs. 
Dess syfte är att förebygga och undanröja hälso-
risker i vår arbetsmiljö. Företagshälsovården 
är en strategisk partner och har en konsulta-
tiv roll. LiU använder den som ett metodiskt 
stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Universitetet köpte under året företagshälso-
vårdstjänster till en kostnad av 3 261 932 kr. 
Hur tjänsterna fördelades framgår av tabell 7.8. 

Friskvård: För att stimulera anställda till fysisk 
aktivitet subventioneras motionskort på ett an-
tal anläggningar med 75 % av kostnaden upp 
till 2 000 kr/år. Under 2004 utnyttjade ca en 
tredjedel av de anställda denna förmån till en 
kostnad av 1 523 208 kr.

Rehabutbildning: För att öka kunskapen om ar-
betsgivarens skyldigheter och om olika aktörer 
i rehabiliteringsarbetet anordnades en utbild-
ning under 2004 för administrativa chefer/
personalintendenter med medverkande från 
arbetsmiljöverket, Previa, försäkringskassan 
och Institutionen för hälsa och samhälle. LiU 
kommer under 2005 skapa nya gemensamma 
rutiner och arbetsformer för det interna reha-
biliteringsarbetet.

Inspektion: Under våren 2004 inspekterade 
arbetsmiljöverket 17 av LiUs institutioner, 
ett fakultetskansli och två serviceenheter. Vid 
inspektionerna granskades hur det förebyg-
gande arbetsmiljöarbetet bedrivs i linjeorgani-
sationen. Universitetet fick bekräftelse på att 

 TAB 7.6 LOKALA REKRYTERINGSMÅL ANDEL KVINNOR (UNIVERSITETSLEKTORER OCH FORSKARASSISTENTER) 2004

LiU totalt

Andel
kvinnor

Hum-sam Medicinskt  

Andel
kvinnor

Tekniskt 

Andel
kvinnorKvinnor Män Mål Kvinnor Män Mål Kvinnor Män Mål Kvinnor Män Mål

Andel
kvinnor

Universitetslektorer 17 18 49% 41% 11 9 55% 40% 4 1 80% 50% 2 8 20% 35%
Forskarassistenter 8 8 50% 50% 4 2 67% 40% 4 2 67% 50% 0 4 0% 35%

vetenskapsområde vetenskapsområde vetenskapsområde

TAB 7.7 SJUKFRÅNVARO 
VID LiU 2004 (procent)

2004

Totalt 3,3 3,4
Andel långtidssjukskr.
(60 dagar eller mer)

2,6 2,7

Kvinnor 5,0 5,2
Andel långtidssjukskr. 3,9 4,3
Män 1,7 1,6
Andel långtidssjukskr. 1,2 1,2
Åldersfördelning:
Anställda -29 år 1,6 2,4
Anställda 30-49 år 3,3 3,4
Anställda 50 år- 4,4 4,0

TAB 7.8 TJÄNSTER INOM FÖRETAGS-
HÄLSOVÅRDEN 2004 (procent)

2004

Promotiva (hälsofrämjande) 1
Preventiva tjänster (förebyggande) 33
Arbetsanpassning och rehabilitering 50
Övrigt 16

2003
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 TAB 7.9 MEDIANLÖNER 2004

  Totalt LiU
Hum-sam 
vetenskapsområde

Medicinskt    
vetenskapsområde

Tekniskt 
vetenskapsområde

    Kvinnor     Män     Kvinnor    Män     Kvinnor     Män     Kvinnor     Män

Professor 43 750 46 000 43 000 44 625 45 750 46 000 42 250 46 000
Universitetslektor 31 500 33 000 31 000 31 500 31 925 37 500 32 250 33 500
Universitetsadjunkt 24 800 27 000 25 500 25 600 24 300 24 950 26 000 29 000
Forskarassistent 27 700 29 200 27 300 28 250 28 375 29 300 29 125 30 100
Administrativ chef 33 450 31 500
Bibliotekarie 21 400 21 100
Biblioteksassistent 17 100 16 800
Biomedicinsk analytiker 20 300 20 575
Ekonom 29 000 26 800
Ekonomiadministratör 19 550
Forskningsingenjör 20 850 21 950
Förste bibliotekarie 27 000 25 900
Förste forskningsingenjör 27 550 28 650
Ingenjör 19 350 20 025
Intendent 23 550 22 250
Studievägledare 21 725 24 450
Tekniker 16 500 18 275
Utbildningsadministratör 18 700 -

arbetsmiljöarbetet bedrivs på ett ambitiöst och 
systematiskt sätt. LiU behöver dock arbeta vi-
dare med att tydliggöra arbetsmiljöarbetets or-
ganisation, roller och ansvarsfördelning. Även 
brister i vissa rutiner påpekades. Arbetet med 
att tillmötesgå arbetsmiljöverkets synpunkter 
inleds under 2005.

Löner: Den kartläggning av löner som årligen 
ska genomföras enligt jämställdhetslagen med 
syfte att förhindra, upptäcka och åtgärda osak-
liga löneskillnader mellan kvinnor och män 
visar bl.a. att kvinnliga professorers medellön 
utgör 97 % av manliga professorers medellön. 
Kvinnliga universitetslektorers resp. forskar-
assistenters medellön utgör 96 % av manliga 
universitetslektorers resp. forskarassistenters 
medellön. Bland universitetsadjunkter är kvin-
nornas medellön 91 % av männens. Den störs-
ta skillnaden finns vid Tekniska högskolan, där 
kvinnliga universitetsadjunkter har 11 % lägre 
medellön än manliga (8 % år 2003), och vid 
Hälsouniversitetet, där kvinnliga universitets-
lektorers medellön är 7 % lägre än männens 
(10 % år 2003). Inom administrativa och tek-
niska befattningar ligger skillnaden i medellön 
mellan 94 % (med undantag för studievägle-
dare – 90 %) och ingen löneskillnad alls eller 
så har kvinnorna högre medellön än männen. 
I tabell 7.9 redovisas medianlönerna för LiUs 
personal per den 31 december 2004. 

Mål 2005 och 2006–2007: Resultatet av Nöjd-
medarbetar-undersökningen skall användas 
som underlag i LiUs förbättringsarbete kring 
en attraktiv arbetsplats. Handlingsplaner kom-
mer att upprättas och aktiviteter genomföras 
under 2005.

Andelen genomförda medarbetarsamtal ska 
öka. Resultatet av Nöjd-medarbetar-undersök-
ningen visar att endast 53 % av de anställda 
haft medarbetarsamtal det senaste året. Ök-
ningen ska uppnås dels genom tydliga direktiv 
att varje medarbetare ska ha ett medarbetar-
samtal per år, dels genom utbildning för chefer 
och medarbetare.

Sjukfrånvaron ska minska. Genom att öka 
kunskapen om det systematiska arbetsmiljöar-
betet på alla nivåer i organisationen ska ohälsa 
fångas upp innan det leder till sjukfrånvaro. 

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

Ett förslag till en organisation för styrningen 
för mångfaldsarbetet ska utarbetas under våren 
2005. Organisationen ska utformas så att arbe-
tet med mångfald beskrivs på ett sådant sätt att 
alla lagstiftade diskrimineringsgrunder synlig-
görs. Student- och arbetstagarperspektiv ska 
samordnas där det är tillämpligt och arbetet 
ska bedrivas på en jämn och heltäckande nivå 
inom alla diskrimineringsgrunder för såväl 
studenter som anställda. 

Löneskillnaden mellan kvinnliga och man-
liga universitetsadjunkter och universitets-
lektorer vid Hälsouniversitetet ska minska. 
Föräldralediga och långtidssjukskrivna, oftast 
kvinnor, ska ägnas särskild uppmärksamhet 
i kommande lönerevision. Målet är att lokala 
parter ska komma överens om principer för 
hur lönesättningen ska ske under dessa grup-
pers ledigheter.
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Utveckla kompetens:

Måluppfyllelse 2004: Anställdas kompetens-
utveckling under året har till största delen 
skett inom ramen för forskning (ta fram ny 
kunskap), forskarutbildning och grundutbild-
ning (förmedla kunskap). Universitetets pro-
gramutbud för kompetensutveckling 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 kompetensut-
veckling (CKU) som anordnar kurser i första 
hand för stödkompetens. 

Ledningsutveckling. Under 2004 anordnades ett 
fördjupat utvecklingsprogram för de prefekter 
som tillträdde 1 januari 2003, med teman så-
som personligt ledarskap, att leda individer, 
grupper och gruppers utveckling, massmedie-
frågor, kommunikation och konflikthantering. 

Under rektors årliga studieresa med prefek-
ter och dekaner besöktes ett stort antal univer-
sitet på Irland och i västra England. Tonvikten 
låg på strategiska frågor kring finansiering, 
rekrytering och pedagogisk utveckling. 

Under 2004 startades ett liknande program, 
som det för prefekterna, för institutionernas 
administrativa chefer och intendenter, kallat 
LIA. Programmet har syftat till att synliggöra 
rollen som intendent/administrativ chef vid 
LiU samt att bidra till utvecklingen av insti-
tutionens administrativa ledarskap såväl som 
deltagarnas personliga utveckling och ledar-
skap. Innehållet behandlade teman såsom 
ledarskapsstilar/teorier/modeller, kommuni-
kation, organisation och styrning. 

På senare år har ett antal insatser riktade 
till kvinnliga forskare varit aktuella vid LiU. 
En av dessa var Framtidsresan som 2001-2003 
genomfördes tillsammans med universiteten 
i Göteborg och Umeå samt Karolinska Institu-
tet. Projektet syftade till att bidra till att utveckla 
morgondagens ledare inom akademin, att öka 
andelen kvinnliga ledare och att synliggöra 
kvinnor som ledare för att öka universitetens 
förmåga att konkurrera om medarbetare och 
studenter. Sex kvinnor från varje lärosäte deltog 
och följande frågor togs upp: Omvärld, framtid 
och universitet, Makt, struktur och genus, Mitt 
personliga ledarskap-Karriärplanering, Att leda 
solister och Att möta massmedia. Utvärdering-
en, som blev klar under 2004, visade bl.a. på att 
deltagarna anser att samarbetsprogram mellan 

flera universitet ger ett mervärde. De har nu ett 
mer långsiktigt förhållningssätt till yrkesliv och 
karriärplanering. De har dessutom ett reflekte-
rat förhållningssätt till frågan om de är vil-
liga att åta sig ledaruppdrag eller ej. Deltagarna 
stödjer också nu mer aktivt andra kvinnor.

Ett annat exempel på insats som vänder sig 
till kvinnliga forskare är IDAS, ett nationellt 
program som syftar till att få flera kvinnor 
på högre akademiska poster i Sverige. Detta 
initialord (IDAS) är skapat efter en ameri-
kansk process med samma syfte och innehål-
ler delarna I=identification, D=development, 
A=advancement och S=support. 

Mål 2005 och 2006–2007:  

• En ökad satsning på ledarutveckling ska gö-
ras. Målet är att ledarskapet ska få högre be-
tyg i nästa Nöjd-medarbetar-undersökning. 

• Inom projektet IDAS ska under 2005 erbju-
das utvecklingsinsatser för kvinnor av värde 
för deras fortsatta akademiska karriär.

• Ett förslag ska utarbetas till organisation av 
universitetets kompetens- och ledarutveck-
ling.

Avveckla kompetens:

Måluppfyllelse 2004: Universitetets ekonomiska 
situation har medfört att stora personella resur-
ser under året har inriktats på att, tillsammans 
med lokala fackliga organisationer, utarbeta 
en professionell modell för avveckling av per-
sonal. Modellen har fungerat mycket väl. När 
det gäller administrativ personal har arbetet 
med att tidigt identifiera en befarad arbetsbrist 
kunnat matchas mot anmälda rekryterings-
behov. De omorganisationer som skett och 
som resulterat i att personal blivit övertalig har 
oftast berört stödkompetens och de berörda har 
via den ”interna arbetsförmedlingen” erbjudits 
nya arbetsuppgifter inom LiU. 

Mål 2005 och 2006–2007: Universitetets eko-
nomiska situation innebär att medelsbrist 
som leder till avveckling av kompetens fram-
gent kommer att utgöra ett mer permanent 
inslag i arbetet med kompetensförsörjning. 
Institutions- och fakultetsledningar ska genom 
utbildning höja sin kompetens inom detta 
område. LiU ska genom att tidigt identifiera 
befarad arbetsbrist bedriva ett aktivt och tidigt 
omställningsarbete.
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MILJÖ OCH MILJÖLEDNING
LiU fick 1998 regeringens uppdrag att införa 
ett miljöledningssystem. En organisation för 
detta har sedan dess skapats och insatser 
inom kritiska områden genomförts. Någon av 
ledningen sanktionerad modell för hur miljö-
ledningssystemet ska utformas och införas i 
organisationen har dock inte funnits. På upp-
drag av universitetsledningen arbetade mil-
jökoordinator fram ett beslutsunderlag vilket 
presenterades för universitetsstyrelsen i april 
2004. Det innebar att ett miljöledningssystem, 
certifierbart enligt ISO 14 001 och registrerbart 
enligt EMAS, i sin helhet skulle vara infört vid 
LiU 2006. Styrelsen beslöt i enlighet med 
förslaget. Mot bakgrund av de ekonomiska 
besparingskraven inom universitetet beslöt 
rektor dock att frysa styrelsebeslutet och att en 
kostnads- och konsekvensanalys skulle göras 
av den föreslagna modellen. Analysarbetet 
inleddes hösten 2004. 

Flera av de institutioner och enheter 
som påbörjat ett arbete i enlighet med det 

ursprungliga styrelsebeslutet valde dock att 
fortsätta detta arbete. En institution (Institutio-
nen för molekylär och klinisk medicin) och en 
enhet (Lokalservice) beslutade också att arbeta 
vidare mot en miljöcertifiering av verksam-
heten. Även andra institutioner och enheter 
har under 2004 upprättat miljömål och miljö-
handlingsplaner inom områden som varit lätt 
realiserbara. 

Flera större projekt och initiativ inom ra-
men för miljöarbetet genomfördes under året. 
Ett för LiU och Landstinget i Östergötland ge-
mensamt webbaserat kemikaliehanteringssys-
tem, KLARA, har köpts in. Systemet underlät-
tar lagefterlevnad och är ett viktigt redskap för 
ett systematiskt miljö- och arbetsmiljöarbete 
med kemikaliefrågor. Beslut har också fattats 
att utöka källsorteringen vid Campus Valla och 
ett förslag till energieffektiviseringsprogram 
för LiU kommer att utarbetas. Förankringen av 
det strategiska miljöarbetet i organisationen är 
dock, i väntan på den ovan nämnda kostnads- 
och konsekvensanalysen, ännu svag.

Som ett led i miljöarbetet vid LiU har två biogasbilar köpts in till universitetets hyrbilspark.
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Kvalitetsarbetet vid LiU bedrivs på universi-
tets-, fakultets- och institutionsnivå. Högsta 
tillsynen över kvalitetsarbetet utövas av kvali-
tetsrådet under rektor. Kvalitetsarbete gäller 
utveckling av innehåll och arbetsformer i 
utbildningen, arbete för att öka studenternas 
inflytande och arbete för ökad jämställdhet och 
mångfald.

Högskoleverkets (HSV) granskningar av lä-
rosätets kvalitetsarbete har tveklöst bidragit till 
LiUs kvalitetsutveckling. Genom att efterfrågas 
utifrån stimuleras det interna kvalitetsarbetet.  
som fått en starkare ställning i form av upp-
märksamhet, intresse och respekt.

HSVs granskning av särskilda verksamhe-
ter, s.k. franking, utvidgades under året med 
områdena Internationalisering och Samver-
kansuppgiften. LiU lämnade sina självvärde-
ringar i början av hösten. Samverkansutvär-
deringen publicerades i december (se avsnittet 
Samverkan). Internationaliseringsutvärdering-
en publiceras i början av 2005.

Samtliga fakulteter deltog under året i en 
enkät som skickades till alla forskarstuderande 
i maj. Svarsfrekvensen var nära 70 %. De för-
sta resultaten som presenterades i december 
visar bl.a. att man är tämligen nöjd med sin 
utbildning. Alla är mycket nöjda med sin 
forsknings- och arbetsmiljö, men man är inte 
lika nöjd med tillgången till forskarnätverk. 
Den sociala miljön i doktorandgruppen skattas 
högre än den på institutionen i sin helhet. Om-
kring hälften ser möjligheterna som goda eller 
mycket goda att få arbete direkt efter examen. 
Slutrapport väntas i början av 2005.

Kvalitetsrådet har engagerat sig i Bologna-
processen och lämnat synpunkter i samband 
med universitetets remissvar på utredningen 
Högre utbildning i utveckling (Ds 2004:2), 
främst vad gäller pedagogiska aspekter. 

Tekniska högskolan (LiTH)
Under 2004 genomfördes självvärderingen 
inför HSVs ämnesutvärdering i fysik liksom 
platsbesök av HSVs bedömargrupp. Självvär-
deringen visar att, trots svag rekrytering av stu-
denter, ett relativt stort kursutbud upprätthålls 
tack vare samläsning och studenterna är nöjda. 
Vid platsbesöket rosades den gedigna och ge-
nomtänkta introduktionen för nybörjarna. I 
april 2005 kommer slutrapporten. 

Under året inleddes också arbetet med 

utvärdering av biologi samt av civilingenjörs-
programmen och forskarutbildningen inom 
teknik. Självvärderingsarbetet kommer att ta 
stora resurser i anspråk men LiTH är nöjd med 
den dialog som förts med HSV i samband med 
utvärderingsarbetet.

Sedan flera år genomför LiTH en enkätun-
dersökning bland alla nybörjare på program. 
Fr.o.m. 2004 ges en enkät även till studenter i 
årskurs 2 och till alumner. En första analys av 
svaren på studentenkäten visar att man är nöjd 
med utbildningen och studiemiljön. 

Arbetet med Balanserade styrkort som verk-
tyg för strategiarbete, framtagning av mål och 
initiering av aktiviteter fortsatte under 2004. 
Rutinmässigt uppdateras nu uppgifter för 
grundutbildningen, forskarutbildningen och 
för forskningen. Styrkorten står för en del av 
underlaget vid HSVs utvärdering av civilingen-
jörsutbildningen och forskarutbildningen.

Det webbaserade kursvärderingssystemet 
vid LiTH vidareutvecklades under 2004 till-
sammans med Filosofiska fakulteten och 
Nämnden för utbildningsvetenskap. Systemet 
används nu för att utvärdera alla kurser vid 
LiTH. Sedan det infördes har svarsfrekvensen 
ökat.

Filosofiska fakulteten
Under 2004 har ämnena franska, tyska, span-
ska, engelska, filosofi, pedagogik och informa-
tions- och medievetenskap granskats av HSV. 
Hittills har endast informations- och medie-
vetenskap fått en bedömning. Högskoleverket 
beslutade där att ifrågasätta examensrätten för 
ämnet. Diskussioner om ämnets framtid pågår 
därför intensivt i nuläget. Samtliga ämnen 
som utvärderats under 2003 fick återkoppling 
under året. Alla ämnen fick såväl beröm som 
kritik och inget ämne fick sin examensrätt 
ifrågasatt. Fakultetsnämnden har från samt-
liga under året utvärderade ämnen begärt in 
åtgärdsplaner och dessa har diskuterats i fakul-
tetsnämnden.

Fakultetsnämnden beslutade under 2004 
att komplettera den tidigare fastställda hand-
lingsplanen för kursvärderingar med ytterli-
gare riktlinjer. Enligt dessa ska fakulteten två 
gånger per termin följa upp huruvida kursvär-
deringar genomförs eller ej. Detta arbete har 
nu inletts. Nämnden har också beslutat att inte 
göra det webbaserade kursvärderingssystemet
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obligatoriskt. Användning av systemet rekom-
menderas dock.

Fakultetsnämnden beslutade under året att 
utveckla en grundutbildningspolicy utifrån er-
farenheterna från GrundSIPA-projekten. Kva-
litetsarbetet kommer att integreras i arbetet 
med Bolognaprocessen och beredningsgrup-
pen för kvalitetsfrågor har därför avvecklats. 
En ny instruktion för programansvariga har 
dessutom antagits och beslut om fortlöpande 
utbildning av denna grupp har fattats.

Utbildningsvetenskap
Under 2004 har stora delar av Utbildnings-
vetenskaps utbildningsutbud granskats av 
HSV, däribland de båda lärarprogrammen, 
folkhögskollärarprogrammet samt pedago-
giskt arbete. Återkoppling från HSV väntas 
i början av 2005. Ett betydande arbete har 
därutöver lagts ner på att utveckla en samman-
hållande utbildning inom specialpedagogik. 
I december beslutade HSV att ge LiU rätt att 
utfärda examen i specialpedagogik.

Arbetet i beredningsgruppen för kvalitets-
frågor och IKT präglades under 2004 fram-
förallt av Högskoleverkets granskningar och 
gruppen avvaktar nu resultaten utifrån dessa. 
Riktlinjer för 2005 års arbete har emellertid 
dragits upp och kommer att fokusera på stu-
denternas valfrihet inom lärarutbildningarna 
och IKT-frågorna inom desamma. 

Nämnden för utbildningsvetenskap har 
beslutat inrätta en forskarutbildning i Peda-
gogiskt arbete i Norrköping i syfte att stärka 
forskningsanknytningen av lärarprogrammet 
i Norrköping.

Hälsouniversitetet (HU)
Kvalitetsarbetet vid HU har präglats av snabba 
förändringar av arbetsformerna i utbildning-
arna med målet att dessa ska göras med peda-
gogisk medvetenhet. Även den kliniska utbild-
ningen har på kort tid genomgått förändringar 
genom omfattande omorganisationer och 
rationaliseringar inom Landstinget.  

De kvalitetskriterier som utarbetats för 
praktiken och de utvärderingar som görs fort-
löpande är nu mycket viktiga verktyg för att 
upprätthålla kvaliteten. Ett projekt har också 
startat i samarbete med landstinget med syfte 
att planera framtidens praktik och för att möta 
förändringarna i båda verksamheterna. 

Ett område som har prioriterats i kvalitetsarbe-
tet är strategier för pedagogisk kompetensut-
veckling. Lärarnas engagemang och kunskaps-
nivå när det gäller problembaserat lärande 
(PBL) och universitetspedagogik är viktiga för 
att upprätthålla kvaliteten.

Mångfald, inklusive likabehandling 
av studenter och breddad rekrytering
Under året reviderades LiUs mångfaldsplan 
och de olika grunderna för diskriminering och 
trakasserier omnämns tydligare i olika tillämp-
ningssituationer. Liksom tidigare består arbe-
tet i insatser för breddad rekrytering genom 
attitydpåverkande och informerande åtgärder, 
satsningar för att underlätta studiesituationen 
för befintliga studenter, och hjälp med plane-
ring av karriärvägar efter avslutade studier.

Informationen till nyantagna studenter om 
lagen om likabehandling och universitetets 
policy på detta område har förstärkts, genom 
tryckt och webbaserat material.

Arbetsgrupper med särskild kompetens in-
om områdena funktionshinder, etnicitet resp. 
HBT-frågor har knutits till mångfaldsrådet 
och samarbetet med Regnbågen, en intresse-
förening för homosexuella studenter vid LiU, 
har stärkts. LiU deltog också i Equal-projektet 
”Mångfaldens ansikte” och var företrädd i 
projektets styrgrupp. I Norrköping anordnade 
studentkårerna gemensamt en mångfaldsdag 
och i det nystartade projektet Växa i Norrkö-
ping fungerar lärarstuderande som mentorer 
för högstadieelever. Projektet väntas bidra till 
integration av invandrargrupper, motverka 
snedrekrytering till högskolan och ge studen-
ter ett vidare perspektiv på utbildningen.

Vid LiUs årliga Kvalitetsrådsdag diskute-
rades ”Alternativa och rättssäkra examina-
tionsformer” i ett mångfaldsperspektiv. Det 
framkom att området är i behov av ett fastare 
regelsystem och att befintliga regler måste till-
lämpas konsekvent.

Bedömning av reell kompetens
Antalet ansökningar för reell kompetens fram-
går av tabell 8.1. Varje ansökan har bedömts 
individuellt i samarbete mellan Student-
Centrum, fakultetskanslierna och institutio-
nerna. Mycket arbete har måst läggas på varje 
enskilt ärende. 53 av de 364 sökande kunde 
avföras då de redan hade formell behörighet 

–Det är ett bra stöd för mig, säger Linda 
Jakobsson, lärarstudent, här med sin 

mentor Suzan Ertem, miljövetare. Båda 
ingår i det EU-finansierade mentors-

projektet MOLIE (Mentoring online in 
Europe) i Norrköping som syftar till att ge 
äldre studenter den stöttning de behöver 

när det gäller studier och studentliv.
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TAB 8.1 REELL KOMPETENS, ANSÖKNINGAR TILL PROGRAM OCH FRISTÅENDE KURSER 2004

Totalt
Ej bedömda

enligt RK2) Avslag Beviljade
Tekniska högskolan

sökt GB 18 8 3 7
sökt SB 22 1 7 14
sökt både GB och SB 4 1 2 1
Summa 44 10 12 22

Filosofiska fakultetsnämnden
sökt GB 10 3 3 4
sökt SB 90 5 37 48
sökt både GB och SB 13 4 3 6 (2)
Summa 113 12 43 58

Nämnden för utbildningsvetenskap
sökt GB 12 5 2 5
sökt SB 97 33 64
sökt både GB och SB 8 3 2 3 (2)
Summa 117 8 37 72

Hälsouniversitetet
sökt GB 6 3 2 1
sökt SB 71 14 39 18
sökt både GB och SB 13 6 4 3
Summa 90 23 45 22

Totalt LiU1) 364 53 137 174 (4)
GB = grundläggande behörighet, SB = särskild behörighet, RK = reell kompetens.
1) Nettoantal personer totalt 355.
2) Sökande som redan hade formell behörighet eller kunde beviljas dispens från grundläggande eller särskild behörighet.
3) Inom parentes anges personer som endast beviljats reell kompetens för ettdera av grundläggande eller särskild behörighet.

eller medgavs dispens. Av de 116 ansökningar 
som beviljades reell kompetens vid höstan-
tagningen 2004 registrerades 76 personer vid 
LiU, de flesta inom hum-samområdet (inkl. 
lärarutbildningen). För vt 2005 finns ännu inte 
registreringsuppgifter.

Än så länge har endast preliminära slutsat-
ser kunnat dras. Alla berörda inom LiU fram-
håller att bedömningsarbetet är resurskrävan-
de. Antalet registrerade har dock varit ganska 
ringa. LiU har genom information på webben 
och i samband med att ansökningsblanket-
terna lämnats ut sökt vägleda de sökande så att 
de får en korrekt behandling. Informationen 
till sökande via VHS-antagningen kan förbätt-
ras så att de får en klar uppfattning om vilka 
alternativ som finns. 

Studentinflytande
För att studenterna ska kunna utöva inflytande 
behöver de kunskap om universitetets verk-
samhet och policies. För att tillgodose detta 
behov anordnar LiU regelbundet utbildning 
för studentkårernas företrädare i internatform. 
Universitetets studentcentrerade utbildnings-
policy analyseras, begrepp och regelverk förkla-
ras och universitetets arbetsformer beskrivs. 
Utbildningen, som vidareutvecklats under 
2004, uppskattas av deltagarna.

Studentkårerna tycks vara nöjda med det 
representativa utrymme de bereds i styrelser, 
nämnder och andra organ, men ser det som 
ett problem att inte räcka till för alla poster. 
Detta kan gälla såväl att finna individer till 
erbjudna poster, som att få tid till att sköta 
själva uppdraget. Denna brist kan ligga bakom 
den oroande trend till utmattningssymptom 
som noterats hos kårfunktionärer. LiU ser 
därför som en uppgift att hjälpa studen-
terna med prioriteringen av uppdrag. Därtill 
uppmuntras studenterna att begränsa sin 
arbetstid och hushålla med krafterna genom 
välbehövliga avbrott. Det är också angeläget 
att, där så är möjligt, stödja kårerna genom 
administrativa rutiner, t.ex. i informations-
arbetet. Frågan om på vems mandat en student-
representant deltar är ofta inte klart i det 
sammanhang där studenten medverkar, vilket 
känns besvärande i arbetet.

Jämställdhetsarbete 
Här redovisas det övergripande jämställdhets-
arbetet vid LiU, medan jämställdhetsarbetet 

inom fakulteter och på andra nivåer beskrivs 
i andra avsnitt. Universitetsstyrelsen antog i 
februari en treårig jämställdhetspolicy och en 
18-månaders handlingsplan för jämställdhet 
med målet att LiU år 2006 ska kunna beskriva 
sig som ett genusmedvetet universitet. Arbetet 
med detta bedrivs såväl på institutionsnivå 
som på universitetsövergripande nivå. Här ges 
några exempel på åtgärder under 2004.

En inventering har gjorts av personal-
resurser vid universitetet vad gäller särskild 
kompetens på jämställdhetsområdet. Fyra 
lärare (en per fakultet) har dessutom utsetts 
för att inom ramen för 25 % arbetstid fungera 
som särskild resurs i arbetet med att integrera 
genusperspektivet i grundutbildningen. Fyra 
program/ämnen har granskats ur genusper-
spektiv. Se www2.liu.se/jamstalldhet/rapporter

LiU arrangerade årets nationella jämställd-
hetskonferens för universitet och högskolor. 
med temat Jämställdhets- och genusperspek-
tiv i grundutbildningen. LiU delade för första 
gången ut ett jämställdhetspris till studenter 
för förtjänstfulla insatser. 

Jämställdhetsrådet har under året arbetat 
med uppföljning av LiUs jämställdhetsarbete, 
dels genom granskningar av program, dels i 
dialog med institutionerna, vars särskilda kon-
taktpersoner för jämställdhet har en nyckelroll. 
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Internationellt samarbete är en viktig del av 
universitetets verksamhet och är integrerat i 
fakulteternas, institutionernas och de enskilda 
forskargruppernas uppgifter. I detta avsnitt 
beskrivs universitetets internationella arbete 
inom grundutbildningen.

Under 2004 genomfördes en stor omor-
ganisation av universitetets gemensamma 
förvaltning och den internationella enheten. I 
samband med omorganisationen har även en 
vicerektor för internationella relationer utsetts. 

LiUs arbete med internationalisering av 
grund- och forskarutbildning har redovisats 
i en rapport (dnr LiU1551/03-10) i samband 
med Högskoleverkets återkommande kvali-
tetsbedömningar av högre utbildning.

Studentmobilitet 
LiU har under året lyckats behålla sin ställning 
som ett av Sveriges ledande universitet vad 
gäller studentutbyten och beviljade medel för 
europeiskt utbildningssamarbete. LiU är ett av 
Sveriges mest framgångsrika inom ramen för 
Sokrates/Erasmus.

Inresande studenter
Antalet inresande studenter ökade kraftigt mel-
lan 2002/2003 och 2003/2004 från 774 till 920. 
Tillströmningen avser både Erasmusstudenter 
och studenter till de engelskspråkiga magister-
programmen. Tillströmningen av studenter 
till de engelskspråkiga magisterprogrammen 
ökade under 2004 inom samtliga fakulteter 
från 167 till 208 registrerade studenter. Under 
året startades flera nya engelskspråkiga magis-
terprogram. Det faktum att mottagningen av 
inresande studenter sker mycket organiserat, 
både centralt, med två heltidsanställda och ge-
nom fakulteternas försorg, påverkar sannolikt 
intresset för studier vid LiU positivt. Dessutom 
stöds arbetet av ett antal ideella organisationer. 

I mottagningsverksamheten ingår väl-
komstmottagning, fadderverksamhet, infor-
mationsprogram i samband med termins-
start samt förmedling av studentbostäder 
via universitetets avtal med det kommunala 
bostadsföretaget i Linköping. Mottagningen 
omfattar också förmedling av värdfamiljer via 
föreningen ”Host families for International
Visitors”. Föreningen ”Erasmus Student 
Network” (ESN) anordnar en mängd sociala 
aktiviteter för de utländska studenterna som 

exempelvis sportevenemang, utflykter, studie-
besök och fester. 

Utresande studenter
Antalet utresande studenter minskade något 
under verksamhetsåret, från 582 till 520. En 
bidragande orsak till detta kan ha varit en viss 
minskning av informationsinsatserna under 
2004 för studenter vid LiU. 

Den s.k. Ambassadörsdagen genomfördes 
i likhet med tidigare år. Dagen syftar till att 
förbereda utresande LiU-studenter inför rollen 
som universitetets representanter. Studen-
terna får grundläggande information om uni-
versitetet och lyssna till andras erfarenheter av 
utlandsvistelser och möten med nya kulturer.

Leonardo da Vinci
Praktikprogrammet Leonardo da Vinci syftar 
till att ekonomiskt stödja studenter som väljer 
att, antingen inom ramen för sin utbildning 
eller utöver den, genomföra en praktikperiod 
i Europa. Finansieringen kommer från EU 
och täcker kostnader för resa, försäkring och 
språkförberedelser samt en del av levnadskost-
naderna. 

Under 2003/2004 utnyttjades samtliga 
platser som LiU tilldelats inom programmet. 
Dessutom nominerades LiU under hösten 
2004 av Internationella Programkontoret till 
ett kvalitetspris för projektet SWEET (Swedish 
European Enterprise Trainee), inom katego-
rin för studentpraktik. Det var inom ramen 
för detta projekt som de flesta av studenterna 
2003/2004 åkte på praktik inom Europa. Pro-
jektet startade hösten 2002 och löpte fram 
till våren 2004. I fortsatt samarbete med hög-
skolan i Borås och Högskolan i Trollhättan/
Uddevalla utvecklas kontinuerligt nya projekt 
för utlandspraktik inom Europa.

Linnaeus-Palme 
Linköpings universitet var fortsatt aktivt 
inom det SIDA-finansierade Linnaeus-Palme-
programmet som stödjer samarbete med uni-
versitet i utvecklingsländer. Flera av de projekt 
som beviljats medel för den tidigare redovis-
ningsperioden har vidareutvecklats genom 
planeringsresor, lärarutbyten och student-
utbyten. De medel som LiU beviljats för 
perioden 2003/2004 avser samarbetsprojekt 
med Kenya, Mexiko, Senegal och Thailand. 
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TAB 9.1 STUDENTUTBYTE OCH LÄRARUTBYTE FÖRDELAT PÅ GEOGRAFISKA REGIONER OCH FAKULTETER 2003/2004

   EU    Övr Europa    USA    Övr. OECD    Övr. världen    Totalt 03/04  Totalt 02/03  Totalt 01/02  Totalt 00/01

Ut In Ut In Ut In Ut In Ut In Ut In Ut In Ut In Ut In

Filosofiska fakultetsnämnden/
Nämnden för utbildningsvetenskap

Grundutbildningsstudenter 150 196 9 59 8 24 15 19 30 96 212 394 263 309 226 253 323 194

Doktorander 7 4 1 2 1 1 10 6 3 8 2 2

Lärare 1 1 1 1 2 2 5 3 4

Hälsouniversitetet

Grundutbildningsstudenter 31 51 4 7 7 1 8 5 11 13 61 77 55 85 63 62 66 54

Doktorander 1 2 2 2 1 6 9 1 3 5 4

Lärare 7 2 5 1 3 6 6 18 3 12 8 9 7 11

Tekniska högskolan

Grundutbildningsstudenter 151 263 23 46 9 8 39 16 25 116 247 449 264 380 209 317 204 352

Doktorander 13 10 2 3 8 4 4 2 2 7 29 26 3 9 6 1 9

Lärare 4 24 2 15 6 1 3 6 15 19 57 14 47 6 35 7 29

Summa Linköpings universitet

Grundutbildningsstudenter 332 510 36 112 24 33 62 40 66 225 520 920 582 774 498 632 593 600

Doktorander 21 16 3 5 10 5 4 3 2 9 40 38 6 26 1 11 8 13

Lärare 4 32 3 18 11 2 6 6 21 26 77 19 59 19 47 18 40

Lärare: Statistiken avser utbyten som omfattar minst en månad. I gruppen lärare ingår de lärarkategorier som finns angivna i SFS 1993:100 4 kap 1§. Gruppen ”Sokrateslärare” har inte tagits med här, då deras 
vistelse oftast omfattar mindre än en månad. 

Doktorander: Statistiken avser de utbyten som utgör poänggivande delar eller motsvarande av forskarutbildningen. Studiebesök och konferenser redovisas inte.

Definitioner: EU-länder: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike. Övriga Europa: Bulgarien, Island, Estland, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Moldavien, Norge, Polen, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. Övriga OECD: Australien, Japan, Kanada, Mexiko och Nya Zeeland.
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Dessutom tilldelades LiU medel för hela fem 
projekt för samarbete med Sydafrika. Totalt be-
viljades 1 563 tkr av SIDA, en ökning jämfört 
med tidigare år.

Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap
Under 2004 var internationaliseringsarbetet 
främst inriktat på Europasamarbetet och kon-
takterna med partneruniversiteten i samband 
med studentutbyten och samarbetsprojekt 
fördjupades.

Student- och lärarmobilitet

Antalet inresande studenter ökade mellan 
2002/2003 och 2003/2004. Antalet utresande 
har hållit sig förhållandevis konstant. Antalet 
utresande lärare inom befintliga avtal har fort-
farande liten omfattning. En nedgång 2002/
2003 med 60 % vändes dock i en uppgång un-
der 2003/2004.

Kursutvecklingsprojekt

Två intensivprogram har fått EU-stöd. Inom 
ramen för Comenius-projektet Argonauts som 
drivs av Nämnden för utbildningsvetenskap  
gavs kursen Intercultural Communication, 
Project Management and Teaching Practice för 
första gången våren 2004. Samma termin star-

tade inom Filosofiska  fakulteten intensivpro-
grammet ”Health and Social Change – compa-
rative and multidisciplinary approaches”. Ett 
tiotal inresande studenter per program deltog. 

Erasmus Mundus

Förberedelser för ansökan till Erasmus 
Mundus-programmet om medel för ett Joint/
Double Degree Program präglade senare delen 
av verksamhetsåret. Filosofiska fakulteten har 
nu som samordnande universitet ansökt om 
Erasmus Mundus Master’s Course in Applied 
Ethics. Fakulteten ingår också som partner-
universitet i ytterligare en ansökan som om-
fattar magisterprogrammet Health and Social 
Change.

Tekniska högskolan (LiTH)
Internationaliseringsfrågor har varit i fokus på 
många sätt under året. Mål och riktlinjer för 
LiTH Internationals arbete har fastställts och 
rutiner har effektiviserats. Exempelvis har en
huvudkoordinator per institution utsetts för 
Sokrates- och ECTS-frågor. En omfattande 
genomlysning av internationaliseringsarbetet 
gjordes dessutom i samband med Högskole-
verkets utvärdering. 
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Ett ökat intresse för Sokratesprogrammets 
Teacher Staff Mobility har lett till att antalet 
utresande lärare ökade med hela 38 %. LiTH 
tog även emot ett stort antal inresande lärare. 
Antalet inresande studenter ökade väsentligt 
– jämfört med antalet utresande var de mer 
än dubbelt så många. Antalet LiTH-studenter 
som studerade utomlands inom utbytespro-
gram minskade något. En enkät till nybörjare 
vid LiTH visar dock på ett stort intresse för att 
studera en period utomlands.

Det treåriga pilotprojekt som syftar till att 
ge inresande studenter från vissa australien-
siska partneruniversitet ekonomiskt stöd har 
varit mycket framgångsrikt. LiTH har hittills 
tagit emot ett tjugotal studenter och intresset 
för denna möjlighet ökar. 

LiTH erbjöd fem magisterprogram med 
engelska som undervisningsspråk och flera 
program har planerats. Två nya program star-
tar i Norrköping 2005. Samtliga program har 
byggts upp kring starka forskningsmiljöer. 
Stiftelsen för internationalisering av högre 
utbildning och forskning (STINT) beviljade 12 
studentstipendier. 

En ansökan inom området logistik har 
lämnats till Erasmus Mundus-programmet. 
Mycket arbete har lagts ner på EUROMIND, 
European Master in Design and Technology 
of Advanced Vehicle Systems. Programmet, 
som ges i samarbete med universitet i Frank-
rike och Storbritannien, startar i Paris i januari 
2005.

Arbete med Bolognaprocessen har initierats 
(se även s. 22) och två LiTH-lärare har utsetts 
till nationella Bolognapromotorer.

Hälsouniversitetet
Antalet utresande studenter ökade något med-
an antalet inresande minskade under 2004. 
Inresande var dock ca 20 % fler än utresande. 
De flesta utbyten gällde länder inom Norden 
och Europa men även Afrika, Indien, Japan, 
Nya Zeeland, Thailand och USA var represen-
terade.

Bland internationella kurser kan nämnas 
läkarprogrammets sommarkurs för studenter 
från Maastricht. Läkarutbildningen kunde 

för första gången erbjuda en kurs i Global 
Medicin med obligatorisk vistelse i Indien. 
Intensivprogrammet ”European Network of 
Occupational Therapy in Higher Education” 
gavs för arbetsterapeuter som också deltog i 
en intensivkurs inom Nordplus. Sjuksköter-
skeprogrammet har även deltagit i en inten-
sivkurs om tvärkulturell omvårdnad ur ett 
europeiskt perspektiv. Socionomutbildningen 
har liksom tidigare år mottagit en stor grupp 
studenter från Japan. Tillsammans med dessa 
har man utifrån respektive kultur studerat ge-
mensamma klientfall.

Antalet sökande till magisteråret i Bio-
medicin var liksom tidigare år högt och årets 
antagning omfattade deltagare från Bangla-
desh, Georgien, Grekland, Indien, Irak, Kame-
run, Kina, Moldavien, Pakistan och Tanzania.

Antalet sökande till Minor Field Studies-
programmet ökade radikalt. Internationella 
Programkontorets tilldelning av fyra stipendier
fördelades i stark konkurrens. Utbytet inom 
Linnaeus/Palme för sjuksköterskeprogram-
met fördjupades och omfattade såväl student- 
som lärarutbyte i båda riktningar. Förberedan-
de kontakter till liknande utbyte har även tagits 
av sjukgymnastutbildningen.

De sedan flera år etablerade samarbetena 
med Pravara Medical Trust i Indien och Moi-
universitetet i Kenya fortsatte som tidigare. 
Studenter från flera program har under som-
maren genomfört huvudsakligen kliniska stu-
dier. I Indien har man grundlagt möjligheten 
till samarbete i projektform, inte bara mellan 
HU-utbildningar utan även med studenter i 
Indien.

Ett antal Free Movers har på eget initiativ 
vänt sig till och kunnat beredas plats vid olika 
lärosäten i bl.a. Australien och USA, där 
Harvard University kan nämnas. Som Free 
Mover inom HU medräknas endast de som får 
sin vistelse tillgodoräknad i utbildningen. Det-
ta kan gälla kurs, praktik eller projektarbete.

Hälsouniversitetet deltog även under 2004 
i konferensen för medlemmar i The Network: 
Towards Unity for Health, vilket gav möjlighe-
ter till nya värdefulla kontakter.
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Det finns flera trender i dag i högskoleväsendet 
i världen. En av de mer tydliga är att distans-
utbildning ökar och de snabbast växande uni-
versiteten är de virtuella. IT ger naturligtvis 
nya möjligheter och virtuella möten är en 
sådan, men för Linköpings universitet är det 
kanske snarare användningen av IT vid cam-
pusförlagd utbildning som är mest intressant. 
Många amerikanska universitet har markant 
ökat ”distansutbildningsinslag” i campus-
kurser och detsamma kan noteras vid LiU, där 
inslagen tar sig många former. 

Exempelvis kan studenter anmäla sig 
till tentor och hämta merparten av all kurs-
information via datorn. Mellan fysiska möten 
förekommer allt oftare virtuella möten mel-
lan studenter. Examensarbeten och uppsatser 
lämnas allt oftare in elektroniskt, och handled-
ning sker till viss del på nätet. Virtuella labbar 
ökar i omfattning och vinjetter i PBL-kurser 
(problembaserat lärande) presenteras många 
gånger via datorn. Det senare kan exemplifie-
ras med Hälsouniversitetets s.k. EDIT-projekt 
som fått pris i en internationell tävling om IT-
användning i högre utbildning. Inom Centrum 
för undervisning och lärande (CUL) noteras 
att användningen av kursplattformar, främst 
Blackboard, ökar och enbart denna plattform 
används på mer än 400 kurser vid Linköpings 
universitet. Den absoluta merparten av dessa 
kurser bedrivs på campus.

Meritering
Meriteringsfrågor har blivit allt viktigare inom 
högskolan. Det obligatorium som införts vad 
gäller deltagande i högskolepedagogisk ut-
bildning visar sig i ett ständigt stigande kurs-
deltagarantal, se nedan. Av tradition är det en 
självklarhet att dokumentera sina forsknings-
meriter medan de pedagogiska meriterna 
inte har dokumenterats eller enbart redovisats 
som kvantiteter. Vi ser i vår omvärld att frågor 
om pedagogisk meritering får allt större upp-
märksamhet och allt fler rapporter och artiklar 
presenteras. 

Linköpings universitet har ägnat tid och 
kraft åt att uppmärksamma frågor om peda-
gogisk meritering i anställningsnämndernas 
arbete och vidare har det blivit ett givet inne-
håll i flertalet av de s.k. stegkurserna. Det hål-
ler möjligen på att uppkomma en situation där 
yngre och nyanställda lärare får pedagogisk 

utbildning och träning i att dokumentera pe-
dagogiska meriter medan äldre lärare, som ju 
har stor undervisningserfarenhet, har mindre, 
formell pedagogisk utbildning och mindre 
träning i att dokumentera sina meriter. För att 
universitetet bättre skall kunna dra nytta av er-
farna lärares pedagogiska kunnande har CUL 
studerat möjligheterna att ordna intressant 
kompetensutveckling av denna lärargrupp. 
Tanken är inte att anordna traditionella kurser 
utan snarare att finna andra former såsom 
skrivarseminarier, temaresor och möten med 
kollegor från andra lärosäten. Förhoppningsvis 
kan denna satsning på utveckling av Linkö-
pings universitet med hjälp av erfarna, duktiga 
lärare starta under 2005.

Genus och mångfald
Genus- och mångfaldsfrågor har främst be-
handlats i de s.k. stegkurserna vid CUL, se 
nedan, där de är en viktig del av kursinnehållet. 
Fakta presenteras och kursdeltagarna läser och 
diskuterar artiklar och rapporter inom ämnet 
och en del deltagare gör egna undersökningar. 
En rapport har publicerats i CULs serie. Rap-
porten är skriven av lärare och kursdeltagare i 
tidigare genus- och mångfaldskurser (Bjure-
mark, A. (red.) Iscensättning av problematiken 
genus och mångfald i undervisningen vid LiU 
– några exempel från fördjupningskurser i 
högskolepedagogik. CUL-rapport nr 9, 2004).

Parallellt med CULs utbildningsverksamhet 
pågår arbete kring genusfrågor i grundutbild-
ningen, dels i jämställdhetsrådets regi (se s. 16),
dels vid de olika fakulteterna. Några exempel 
från verksamheten 2004:

Som ett led i Tekniska högskolans långsik-
tiga utvecklingsarbete som skall leda till att 
utbildningarnas utformning tillgodoser olika 
gruppers behov genomfördes projektet Genus 
i grundutbildningen under 2004. Det syftade 
till att granska civilingenjörsutbildningen i 
industriell ekonomi ur ett genusperspektiv 
men också till att göra både lärare och stu-
denter medvetna om detta perspektiv. De 
medverkande studenterna fick, efter att ha fått 
en introduktion kring genusfrågor, granska 
sin utbildning ur ett genusperspektiv. Även 
lärare fick en introduktion av genusbegreppet 
och observerade i samband med den ett antal 
aspekter på undervisningen hos kollegor uti-
från ett genusperspektiv. (Rapport Studenter 

Edit, Hälsouniversitetets pedagogiska 
IT-projekt, kammade hem en finalplats i 
mjukvarutävlingen European Academic 
Software Award. 158 bidrag anmäldes 
och 30 kom till final. Professor Björn 
Bergdahl ansvarar för utvecklingen 
av Edit tillsammans med universitets-
adjunkt Ann-Christine Persson, HU-
kansliet.
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TAB 10.2 DELTAGANDE I CULs STEGKURSER 2004

Vetenskapsområde Steg 1 Steg 2 Steg 3a

Hum-sam 47 21 10
Tekniskt 116 41 26
Medicinskt 30 21 32

Totalt 193 83 68
varav kvinnor 84 38 25
varav män 109 45 43

Fotnot: Steg 3b gavs inte under 2004

TAB 10.3 ANTAL LÄRARE SOM GENOMGÅTT LÄNGRE 
PEDAGOGISK UTBILDNING 2004

Vetenskapsområde Totalt antal lärare
Lärare som genom-
gått längre ped. utb.

Kv M Kv M
Hum-sam
    Professor 18 50 1 -
    Lektor 83 111 15 11
     Adjunkt 65 61 5 2
    Forskarassistent 17 15 7 2
    Doktorand 143 87 37 15
Medicinskt
    Professor 15 61 1 5
    Lektor 60 38 39 27
     Adjunkt 100 15 26 11
    Forskarassistent 14 8 4 6
    Doktorand 74 23 36 6
Tekniskt
    Professor 8 123 - 2
    Lektor 40 175 9 31
     Adjunkt 22 95 4 10
    Forskarassistent 5 46 1 11
    Doktorand 91 314 26 100

TAB 10.1 STATISTISKA UPPGIFTER 
FÖR 2004    
  Ant. deltagare/publikationer

Längre kurser i universitets-
pedagogik för lärare 473
Forskarhandledarutbildning 68      
Seminarier och workshops 180      
IT-kurser 560
CUL-dagen 118      
Vetenskapliga artiklar, 
avhandlingar, rapporter 14      

genusgranskar sin utbildning på I och Ii. Dnr 
LiU 1586/03-17. Se www2.liu.se/jamstalldhet/
rapporter.)

Läkarutbildningen vid Hälsouniversitetet 
arbetar med genusperspektivet i föreläsningar 
och i diskussionsgrupper.  

Deltagande i pedagogisk utbildning
CUL erbjuder inom det universitetspedago-
giska området s.k. stegkurser. Det innebär att 
varje gång en person tar ett större pedagogiskt 
steg så skall man delta i en kurs som är anpas-
sad för steget i fråga. 

Steg 1-kursen omfattar 4 poäng och vänder 
sig till personer som saknar eller har liten 
undervisningserfarenhet och kursinnehållet 
är främst inriktat på frågor om lärande, grupp-
processer 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 examina-
tion. 

Steg 3a-kursen omfattar 2 poäng och 
är avsedd för dem som har eller skall få 
forskarhandledaruppgifter. Kursen behandlar 
forskarhandledningsprocessen. Halva kursen 
är universitetsgemensam och halva är fakul-
tetsspecifik. 

Steg 3b-kursen är en kurs på 2 poäng och 
den vänder sig till dem som har eller skall få 

pedagogiskt ledningsansvar och innehållet 
rör kunskapsbegreppet, utbildningsdesign, 
ledarskapsfrågor, pedagogisk meritering, kurs-
administration och organisation.

Antalet deltagare i CULs stegkurser förde-
lat på vetenskapsområde och nivåer framgår 
av tabell 10.2. Stegkurserna har ökat med 
ungefär 60 % detta år och den procentuellt 
största ökningen står steg 2-kursen för, följd av 
forskarhandledarkursen (3a). Den största ök-
ning totalt sett för steg-kurserna står Tekniska 
högskolan för.

Förutom stegkurserna ger CUL även andra 
kurser med en omfattning av minst två dagar. 
Det är kurser som introducerar i problembase-
rat lärande (PBL), PBL-handledarutbildningar 
och vissa IT-kurser. Under 2004 har det skett 
en viss minskning av antalet deltagare på 
PBL-kurser. Troligen beror detta både på en 
mättnad beroende på det begränsade antalet 
nyanställda lärare inom PBL-program och på 
att Hälsouniversitetet har utrett ganska stora 
förändringar i utbildningsutbudet.

Om samtliga deltagare på stegkurserna och 
övriga längre kurser delas upp på tjänstekate-
gori blir fördelningen 220 doktorander, 230 
lärare, 74 övrig personal och 23 externa delta-
gare. De deltagande lärarnas och doktorander-
nas fördelning på vetenskapsområde framgår 
av tabell 10.3.
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Campus US

Under 2004 kom universitetet ett stort steg 
närmare målet att lokalisera all verksamhet till 
tre campus i och med att delmålet ett samlat 
Campus Valla nu är uppnått. 

Universitetets lokalkostnader
Universitetets lokalkostnader i förhållande 
till den totala kostnadsvolymen har hållit sig 
tämligen konstant över åren. Ca 14 % av de 
budgeterade utgifterna är lokalkostnader. I 
syfte att minska eller inte öka denna andel strä-
var LiU, som hittills haft växande verksamhet, 
att utnytja lokalerna effektivare och aktivt vid 
omförhandlingar sänka hyresutgifterna. Un-
der 2004 har omförhandlingar lett till ca 3 mkr 
lägre årskostnad. 

Lokalförändringar 
Sommaren 2004, efter 10 år på Mjärdevi, flytta-
de ämnena trä, textil och metall inom Estetiska 
institutionen (ESI) till Key-huset på Campus 
Valla i Linköping och verksamheten är nu 
samlad på ett ställe. Därmed har universitetet 
lämnat samtliga förhyrningar på Mjärdevi. På 
Campus Valla har nya tentamenslokaler tagits 
i bruk i hus Terra dit även Ekonomiska insti-
tutionen flyttat, i samband med att lokalerna 
i A-huset byggs om (se nedan). Tentamens-
lokalerna på Garnisonsområdet har därmed 
frånträtts. 

Arbetet med att åstadkomma ett samlat 
Campus US har inletts i och med att den nya 
entrébyggnaden, som ska ge en tydlig identitet 
åt detta campus, invigdes till höstterminsstar-

ten 2004. Här finns café, nya lärosalar och ett 
upprustat bibliotek. På sjukhusområdet pågår 
även en till- och ombyggnad för Institutionen 
för medicinsk teknik (IMT). De nya lokalerna 
blir klara för inflyttning sommaren 2005. 

I Norrköping har lokaler i Strykbrädan 
byggts om för Institutionen för samhälls-
utveckling och kultur (ISAK) som flyttar in i de 
nya lokalerna i januari 2005. Kåkenhus byggs 
om invändigt för musikproducentutbildning-
en som hittills haft provisoriska lokaler. Dessa 
kunde universitetet lämna i och med att om-
byggnaden blev klar till årsskiftet 2004/2005. 
Ombyggnaden är en förtätning i befintliga 
lokaler.

Aktuella projekt 
I november beslöt universitetsstyrelsen att LiU 
får teckna nytt hyresavtal för ett ombyggt och 
upprustat A-hus på Campus Valla. Ombyggna-
den ska vara genomförd till sommaren 2007. 
Till hösten 2005 planeras en ny hörsal i det 
hus där universitetsrestaurangen Vallfarten 
ligger. På Valla planeras även en tillbyggnad av 
Campushallen som ska stå klar under 2005.

Enligt den generalplan för US-området som 
togs fram 2002 utreds nu förutsättningarna för 
att lokalisera all verksamhet vid Hälsouniversi-
tetet till Campus US. 

Under 2005 ska lokaliseringen av Institu-
tionen för vård och välfärd (IVV) i Norrköping 
utredas och beslutas. Detsamma gäller arbets-
terapiutbildningen, som flyttar till Norrköping 
2007.

Ytor och hyror
Universitetets lokalytor omfattade 240 000 
kvm vid 2004 års utgång. Årskostnaden för 
lokalhyror uppgick till 350 mkr. För 2003 
var motsvarande siffror 220 000 kvm och 
327 mkr.
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Årets kapitalförändring
Linköpings universitets verksamhetsutfall 
uppgick 2004 till -2 mkr och resultatet från dot-
terföretaget Universitetsholding i Linköping 
AB till drygt 3 mkr. Därmed visar LiU totalt 
en positiv kapitalförändring om 1 mkr, vilket 
är en klar förbättring jämfört med 2003 (-47 
mkr). Grundutbildningens verksamhetsutfall 
var -2 mkr, medan utfallet för forskning/
forskarutbildning uppvisar ett nollresultat.

Verksamhetsutfallet är 15 mkr bättre än 
prognosen i budgetunderlaget och 23 mkr 
bättre än delårsrapportens prognos. 

Till en del kan det förbättrade resultatet 
hänföras till en engångsåterbetalning av en för 
hög premiepensionsavgift (9 mkr), men den 
största resultatförbättringen beror på att in-
täkterna ökat snabbare än kostnaderna under 
2004. Detta hör ihop med att personalstyrkan  
under senare delen av 2004 har börjat minska. 
Denna minskning hänför sig till gästlärare 
och teknisk personal. Under 2004 har dess-
utom flera enheter inom universitetet börjat 
minska även på annan lärarpersonal, men 
denna minskning kommer inte att synas i per-
sonalstatistiken förrän under tidigare delen av 
2005. Under hösten 2004 har LiU belastats av 
omställningskostnader för dessa personalför-
ändringar.

Det balanserade kapitalet (inklusive årets 
kapitalförändring) uppgår till 167 mkr, fördelat 
på 26 mkr för grundutbildning (varav 14 mkr 
för avgiftsfinansierad verksamhet) och 141 mkr

för forskning/forskarutbildning (varav 13 mkr 
för avgiftsfinansierad verksamhet).

Finansiering
Verksamhetsårets intäkter uppgick till 2 468 
mkr, vilket är en ökning med 65 mkr jämfört 
med 2003. Det är intäkter av anslag (44 mkr) 
och intäkter av bidrag (21 mkr) som fortsatt att 
öka. Även den bidragsfinansierade forskning-
en ökade. LiU fick under slutet av 1990-talet 
betydande medel från forskningsstiftelserna. 
I och med att Strategiska forskningsstiftelsen 
gjorde omprioriteringar och minskade sin år-
liga utdelning halverades i stort sett intäkterna 
från forskningsstiftelserna för LiUs del. I mot-
svarande grad har intäkterna från forsknings-
myndigheterna och då särskilt Vetenskaps-
rådet och Vinnova fortsatt att öka, vilket gjort 
att bidragsfinansieringen till forskning totalt 
sett ökat de senaste åren. Dessutom har medel 
från EU-kommissionen stadigt ökat, dock från 
en relativt låg nivå.

Intäkterna för uppdragsutbildning (43 mkr) 
fortsatte att minska för tredje året i följd. Detta 
beror sannolikt på att uppdraget från regering 
och riksdag vad avser grundutbildning fortsatt 
att öka i omfattning under en lång följd av år. 
Utrymmet för att bedriva uppdragsutbildning 
har alltså varit ganska begränsat. Uppdrags-
forskning (89 mkr) däremot fortsatte att öka. 

Övriga intäkter var i stort sett oförändrade 
jämfört med tidigare år. 

TAB 12.2 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTATRÄKNINGEN FÖR 
2004 OCH BUDGETUNDERLAGETS PROGNOS (mkr)

Utfall 
2004

Prognos 
2004 Diff. %

Intäkter
Intäkter av anslag 1 677 1 683 -6 0
Intäkter av avgifter och andra ers. 269 275 -6 -2
Intäkter av bidrag 511 514 -3 -1
Finansiella intäkter 10 10 0 0
Summa intäkter 2 468 2 482 -14 -1

Kostnader 
Kostnader för personal 1 563 1 565 -2 0
Kostnader för lokaler 348 347 1 0
Övriga driftkostnader 451 470 -19 -4
Finansiella kostnader 5 4 1 25
Avskrivningar och nedskrivningar 103 113 -10 -9

Summa kostnader 2 470 2 499 -29 -1

Verksamhetsutfall -2 -17 15

TAB 12.1 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTATRÄKNINGEN FÖR 
2004 OCH RESULTATRÄKNINGEN FÖR 2003 (mkr)

Utfall 
2004

Utfall 
2003 +/- %

Intäkter
Intäkter av anslag 1 677 1 633 44 3
Intäkter av avgifter och andra ers. 269 265 4 2
Intäkter av bidrag 511 490 21 4
Finansiella intäkter 10 15 -5 -33
Summa intäkter 2 468 2 403 65 3

Kostnader

Kostnader för personal 1 563 1 524 39 3
Kostnader för lokaler 348 344 4 1
Övriga driftkostnader 451 461 -10 -2
Finansiella kostnader 5 12 -7 -58
Avskrivningar och nedskrivningar 103 110 -7 -6
Summa kostnader 2 470 2 451 19 1

Verksamhetsutfall -2 -48 46
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Transfereringarna uppgick 2004 till 114 mkr, 
en ökning på 1 mkr jämfört med 2003.

Resursförbrukning
Resursförbrukningen uppgick 2004 till totalt 
2 470 tkr, en ökning jämfört med 2003 på 
19 mkr. Den största posten, personalkostna-
derna, ökade med en procentenhet till 63 % av 
de totala kostnaderna och övriga driftkostnader 
minskade med en procentenhet till 18 %. 
Lokalkostnader och avskrivningar var oföränd-
rade jämfört med 2003, 14 % respektive 4 %. 

Personalkostnaderna fortsatte att öka un-
der 2004, men inte i den takt som antogs i 
budgetunderlaget. Under 2004 vidtog LiU en 
rad åtgärder för att begränsa personalkost-
nadsökningen. Bland annat upphörde ett antal 
projektanställningar och antalet gästlärare 
drogs ned. Vid vissa enheter vidtogs dessutom 
åtgärder för att minska antalet lärare i sådana 
ämnesområden där finansieringen varit vikan-
de. Dessa senare åtgärder kommer i huvudsak 
att påverka kostnadsutvecklingen under 2005. 
Det centralt träffade löneavtalet från 1 oktober 
2004 har inte ännu följts upp av ett lokalt avtal. 
Den förväntade löneökningen har bokats som 
upplupen lönekostnad och ingår i personal-
kostnaderna.

Övriga driftkostnader fortsatte att minska. 
Till en del har detta sin grund i att enheterna 
sökt begränsa de löpande kostnaderna. En yt-
terligare anledning till minskningen är att da-
torer och kringutrustning fortsätter att minska 
i pris vilket leder till lägre driftkostnader. 

TAB 12.3 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTATRÄKNINGEN FÖR 
2004 OCH DELÅRSRAPPORTENS PROGNOS (mkr)

Utfall 
2004

Prognos 
2004 Diff. %

Intäkter
Intäkter av anslag 1 677 1 676 1 0
Intäkter av avgifter och andra ers. 269 270 -1 0
Intäkter av bidrag 511 525 -14 -3
Finansiella intäkter 10 11 -1 -9

Summa intäkter 2 468 2 482 -14 -1

Kostnader 
Kostnader för personal 1 563 1 580 -17 1
Kostnader för lokaler 348 347 1 0
Övriga driftkostnader 451 465 -14 -3
Finansiella kostnader 5 5 0 0
Avskrivningar och nedskrivningar 103 110 -7 -6
Summa kostnader 2 470 2 507 -37 -2

Verksamhetsutfall -2 -25 23

Lokalkostnaderna ökade obetydligt jämfört 
med tidigare. Det beror på att den stora utbygg-
naden som skett av LiU i stort är avslutad. Om-
byggnaden av de äldsta lokalerna kommer att 
öka lokalkostnaderna något de närmaste åren, 
men inte alls i samma takt som de närmast 
föregående åren.

Avskrivningskostnaderna fortsatte att mins-
ka. Datorutrustning, som utgör den största 
posten bland universitetets anläggningstill-
gångar, har fortsatt att minska i pris. Detta 
medför att avskrivningskostnaderna för LiUs 
del ligger ganska stilla, trots att tyngre inves-
teringar fortfarande behövs för att upprätthålla 
verksamheten. Eftersom nybyggnationen har 
minskat påverkas också behovet av nyinveste-
ringar vad avser inredning.

Resultat från andelar i dotterföretag
1998 övertog Linköpings universitet Universi-
tetsholding i Linköping AB från näringsdepar-
tementet. Holdingbolaget ska äga, försälja och 
förvalta aktier och andelar i hel- eller delägda 
projekt- och tjänstebolag, vars syfte är att bedri-
va forsknings- och utvecklingsarbete för kom-
mersiell exploatering av projekt och kunskaper 
framtagna eller uppkomna inom ramen för 
universitetets verksamhet. Universitetsholding 
har de senaste åren givit överskott och i ett pre-
liminärt bokslut för 2004 var överskottet drygt 
3 mkr. Universitetets resultat har påverkats i 
motsvarande mån.

Likvida medel
LiU hade per den 31 december 2004 likvida 
medel som uppgick till 474 mkr, vilket är en 
ökning med 56 mkr jämfört med föregående 
år. Behållningen på räntekontot har ökat med 
74 mkr. Ökningen av likvida medel beror dels 
på ökade inbetalningar av bidrag, dels på en 
minskning av kortfristiga fordringar. 

Investeringar och låneram
Under 2004 uppgick investeringarna till totalt 
95 mkr, vilket är 11 mkr högre än föregående 
år. För finansiering av investeringar har uni-
versitetet under verksamhetsåret disponerat 
en låneram om 300 mkr. Årets nyupplåning 
uppgick till 78 mkr (2003: 66 mkr). Under året 
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TAB 12.4 INTÄKTER PER FINANSIÄR LIU TOTALT (tkr)

2004 2003 2002 2001

Intäkter av anslag1) 1 676 985 1 632 912 1 579 913 1 340 254

Intäkter av avgifter/ersättningar och bidrag 780 729 755 368 755 313 772 968
Forskningsråd2) 146 930 140 060 126 415 78 734
Vinnova3) 57 721 51 885 48 848 42 936
Statliga myndigheter 179 324 180 498 178 760 159 184
Forskningsstiftelser 58 203 61 325 64 051 96 298
Kommuner o landsting 72 358 94 146 102 015 175 743
Svenska organisationer/föreningar 81 385 78 049 108 455 80 205
Svenska företag 66 756 86 471 66 118 72 312
EU-kommissionen 33 581 31 750 30 307 21 412
Utländska företag och organisationer 13 997 8 321 11 373 8 163
Övriga intäkter 70 474 22 863 18 971 37 981

Finansiella intäkter 10 049 14 620 20 893 19 610

Summa intäkter 2 467 762 2 402 899 2 356 119 2 132 832

1)  I utbildningsuppdraget ingår fr. o. m. 2002 vårdhögskoleutbildningen. Den redovisades tidigare under kommuner och landsting.
2)  Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap samt Forskningsrådet för miljö, areella 
    näringar och samhällsbyggnad.
3)  Vinnova motsvarar de tidigare organen KFB och NUTEK samt 50% av RALF.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Förordning om årsredovisning och budgetunderlag samt Förordning 
om myndigheters bokföring.                                                                          

Inkomster av anslag redovisas som intäkter utan att periodiseras.                 

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

* som upplupna bidragsintäkter eller upplupna avgiftsintäkter redovisas inkomster som ännu ej erhållits  och som 
motsvaras av nedlagda kostnader.

* som oförbrukade bidrag eller oförbrukade avgiftsintäkter redovisas 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 
anläggningstillgångar. Flera objekt som utgör en fungerande enhet och vars sammanlagda värde uppgår till 10 tkr 
eller mer klassificeras 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 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 förbättringsutg. på annans fastighet 10 år

Tillämpade avskrivningstider - Immateriella anläggningstillgångar 

utveckling 3-5 år dataprogram                    3 år rättigheter 3-5 år

Under transfereringar redovisas bidrag som för statens räkning vidareförmedlas till olika mottagare. Dessa bidrag 
avser stipendier, utbildningsbidrag till doktorander samt forskningsbidrag eller andra bidrag.                                     
                                                                                                                                                                                     
Nya redovisningsprinciper 2004                                                               

Under avsättningar redovisar Linköpings universitet sedan tidigare pensioner som universitetet svarar för.    
Fr.o.m. 2004 redovisas under avsättningar även sådana förpliktelser som uppstår vid avveckling av personal 
och som universitetet svarar för.

gjordes låneamorteringar med 91 mkr, 6 mkr 
mindre än 2003. 

Anläggningstillgångar
Det bokförda värdet av befintliga anläggnings-
tillgångar var 257 mkr, en minskning med 
10 mkr i förhållande till 2003. De materiella 
anläggningstillgångarna står för större delen 
av denna minskning. De immateriella an-
läggningstillgångarna minskade med knappt 
2 mkr. 

De finansiella anläggningstillgångarna öka-
de med 2 mkr jämfört med 2003.
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RESULTATRÄKNING (tkr) 
Not

2004 01 01 -
2004 12 31

2003 01 01 -
2003 12 31

Verksamhetens intäkter  

Intäkter av anslag 1 1 676 985 1 632 912

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 269 309 264 789

Intäkter av bidrag 3 511 419 490 579

Finansiella intäkter 4 10 049 14 620

Summa intäkter 2 467 762 2 402 899

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 1 563 083 1 524 193

Kostnader för lokaler 347 501 343 779

Övriga driftkostnader 6 451 303 460 904

Finansiella kostnader 7 4 629 12 031

Avskrivningar och nedskrivningar 103 019 110 161

Summa kostnader 2 469 535 2 451 068

Verksamhetsutfall -1 773 -48 168

Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag 3 266 885

Transfereringar

Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag 1 21 590 24 165

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 69 729 64 641

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 22 952 24 185

Lämnade bidrag 8 114 271 112 991

Saldo transfereringar 0 0

Årets kapitalförändring 1 494 -47 283
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Noter till resultaträkningen (tkr)

1 Intäkter av anslag 
2004 2003

Intäkter av anslag 1 676 985 1 632 912
Medel som erhållits från statsbudgeten för transferering 21 590 24 165
Summa utgifter enligt anslagsredovisningen 1 698 575 1 657 077

Ersättning för klinisk utbildning och forskning 134 405 127 468

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

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
Anslagsposten Projekt för invandrarde akademiker och anslagsposten Sveriges nätuniversitet, 
per capitaersättning, disponerades 2003 av Linköpings universitet, men disponeras 2004 av 
Kammarkollegiet. Som en följd av denna omdisponering redovisas dessa medel (7 335 tkr) som intäkter 
av bidrag 2004 jämfört med intäkter av anslag 2003.

2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
2004 2003

Intäkter enligt 4 § Avgiftsförordningen 80 775 87 158

Tjänsteexportverksamhet

Intäkter 8 136 5 822
Kostnader 7 954 6 130
Saldo 182 -308

Högskoleprovet 

Intäkter 746 682
Kostnader 746 682
Saldo 0 0

Reavinst/-förlust vid avyttring av anläggningstillgångar
Reavinst 577 296
Reaförlust -1 994 -875
Saldo -1 417 -579

3 Intäkter av bidrag
2004 2003

Bidrag från anknutna stiftelser 460 250

Vid Linköpings universitet förvaltas 11 st till universitetet anknutna stiftelser. 

Donationer av större värde

Bidragsgivare Ändamål
K & A Wallenbergs stift. Utrustningsbidrag mm 30 396 40 337
Riksbankens Jubileumsf. Forskningsbidrag, hum-sam. 4 903 6 289
Cancerfonden Forskningsbidrag, medicin 4 788 4 267
Hjärt- Lungfonden Forskningsbidrag, medicin 1 911 2 753
Kungliga Vetensk.akademin Forskningsbidrag, teknik 1 503 0
L E Lundbergs stiftelse Forskningsbidrag, teknik 1 500 700
Carl Tryggers stiftelse Forskningsbidrag, med.,tekn. 1 228 290
Barncancerfonden Forskningsbidrag, medicin 1 072 0
Enskild privatperson Forskningsbidrag, medicin 1 015 0
SAAB Forskningsbidrag, teknik 892 0

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
Anslagsposten Projekt för invandrade akademiker och anslagsposten Sveriges nätuniversitet, per 
capitaersättning, disponerades 2003 av Linköpings universitet, men disponeras 2004 av Kammar-
kollegiet. Som en följd av denna omdisponering redovisas dessa medel ( 7 335 tkr) som intäkter av 
bidrag 2004 jämfört med intäkter av anslag 2003.

4 Finansiella intäkter
2004 2003

Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret 9 785 14 591
Övriga finansiella intäkter 264 29
Summa 10 049 14 620

5 Kostnader för personal

2004 2003
Lönekostnader, exkl arbetsgivaravgifter, 
pensionspremier och andra avgifter. 1 008 469 982 897

Avsättning till Trygghetsstiftelsen och Utvecklingsrådet 3 557 1 040

Den slutliga avgiften till SPV avs. 2003 har under våren 2004 fastställs till 122 699 tkr, jämfört med 
130 917 tkr i prognos för slutlig avgift. Skillnaden mellan slutlig och prognostiserad slutlig avgift, 
8 218 tkr, redovisas som en minskning av personalkostnaderna 2004. Erhållen ränta 244 tkr, avseende 
inbetalning av för hög preliminär avgift, redovisas som en ränteintäkt.

6 Övriga driftkostnader
2004 2003

Ersättning för klinisk utbildning och forskning 134 405 127 468

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

Reavinst/-förlust vid avyttring av  anläggningstillgångar
Reavinst 577 296
Reaförlust -1 994 -875
Saldo -1 417 -579

7 Finansiella kostnader
2004 2003

Ränta på lån hos Riksgäldskontoret 4 457 11 698
Övriga finansiella kostnader 172 333
Summa 4 629 12 031

Vid övergång till den nya lånemodellen, vt 2003, har LiU betalt en räntekompensation till RGK om 
3 719 tkr. Räntekompensationen beror på att marknadsräntorna var lägre vt 2003 än när LiU tog de lån 
som lösts in.

8 Lämnade bidrag
2004 2003

Stipendier 15 832 14 773
Utbildningsbidrag till doktorander 13 250 14 977
Lämnade bidrag till myndigheter 36 453 36 293
Lämnade bidrag till övriga 48 736 46 948
Summa 114 271 112 991
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BALANSRÄKNING (tkr) Not 2004 12 31 2003 12 31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 1
Balanserade utgifter för utveckling 5 696 7 243
Summa immateriella anläggningstillgångar 5 696 7 243

Materiella anläggningstillgångar 2
Förbättringsutgifter på annans fastighet 12 187 13 551
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 206 934 227 033
Pågående nyanläggningar 23 857 13 025
Summa materiella anläggningstillgångar 242 977 253 610

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag och intresseföretag 3 8 309 6 160
Summa finansiella anläggningstillgångar 8 309 6 160

Fordringar
Kundfordringar 36 997 41 740
Fordringar hos andra myndigheter 40 757 40  998
Övriga fordringar 4 872 20 812
Summa fordringar 78 625 103 551

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader 5 88 009 84 021
Upplupna bidragsintäkter 6 27 086 36 519
Övriga upplupna intäkter 7 3 526 3 703
Summa periodavgränsningsposter 118 622 124 243

Avräkning med statsverket 8
Avräkning med statsverket -100 -37
Summa avräkning med statsverket -100 -37

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 9 472 379 398 620
Kassa, postgiro och bank 1 411 19 076
Summa kassa och bank 473 790 417 696

SUMMA TILLGÅNGAR 927 918 912 467

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital
Statskapital 10 5 000 5 000
Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag 11 42 275
Balanserad kapitalförändring 12 166 003 214 171
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 1 494 -47 283
Summa myndighetskapital 172 539 172 163

Avsättningar 13
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 10 874 6 341
Övriga avsättningar 2 588 0
Summa avsättningar 13 462 6 341

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret 14 194 434 207 340
Skulder till andra myndigheter 49 066 53 224
Leverantörsskulder 15 60 104 49 902
Övriga skulder 32 077 50 807
Depositioner 1 489 1 246
Summa skulder m.m. 337 170 362 518

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader 16 107 436 98 103
Oförbrukade bidrag 17 265 086 236 556
Övriga förutbetalda intäkter 18 32 224 36 785
Summa periodavgränsningsposter 404 747 371 445

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 927 918 912 467
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6 Upplupna bidragsintäkter
2004 2003

Upplupna bidragsintäkter statliga myndigheter 6 250 10 554
Icke-statliga upplupna bidragsintäkter 20 836 25 965
Summa 27 086 36 519

Noter till balansräkningen (tkr)

1 Immateriella anläggningstillgångar 

               Utvecklingsverksamhet            Dataprogram           

2004 2003 2004 2003
Anskaffningsvärde IB 7 528 5 897 700 700
Årets anskaffningar 114 1 669 464 0
Årets avyttringar
Korrigering av tidigare års anskaffningar -200 -39 0 0
Årets överföringar
Årets uppskrivningar
Anskaffningsvärde UB 7 441 7 528 1 164 700
Ackumulerade avskrivningar IB -518 -102 -467 -233
Årets avskrivningar -1 614 -415 -311 -233
Årets avyttringar
Korrigering av tidigare års avskrivningar
Årets nedskrivningar
Ackumulerade avskrivningar UB -2 132 -518 -777 -467

Restvärde 5 309 7 010 387 233

2 Materiella anläggningstillgångar

           Maskiner, inventarier,
           installationer mm

            Pågående 
            nyanläggningar

            Förbättringsutgifter på 
            annans fastighet

2004 2003 2004 2003 2004 2003
Anskaffningsvärde IB 20 844 17 227 955 562 1 062 964 13 025 13 168
Årets anskaffningar 1 052 3 617 59 777 60 295 33 820 18 147
Årets avyttringar 0 0 -55 632 -186 033 -1 689 0
Årets omföringar från pågående nyanläggningar 0 0 20 682 18 335 -20 682 -18 335
Korrigering av tidigare års anskaffningar -277 0 277 0 -618 45
Årets överföringar
Årets uppskrivningar
Anskaffningsvärde UB 21 619 20 844 980 665 955 562 23 857 13 025
Ackumulerade avskrivningar IB -7 293 -5 342 -728 529 -805 114
Årets avskrivningar -2 139 -1 951 -98 954 -107 652
Årets avyttringar 0 0 53 752 184 147
Korrigering av tidigare års avskrivningar
Årets nedskrivningar
Ackumulerade avskrivningar UB -9 432 -7 293 -773 731 -728 529

Restvärde 12 187 13 551 206 934 227 033 23 857 13 025

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 Lkpg AB vid bildandet 1995 
redovisas som statskapital. Omvärderingen av aktierna görs enligt kapitalandelsmetoden 
varvid  preliminära värden per 2004 12 31 för holdingbolaget använts.

4 Övriga fordringar
2004 2003

Diverse fordringar 421 20 045

19 682 tkr, 2003, avser fordran på Landstinget i Östergötland

5 Förutbetalda kostnader
2004 2003

Förutbetalda kostnader statliga myndigheter 570 2 952
Icke-statliga förutbetalda kostnader 87 439 81 069
Summa 88 009 84 021

7 Övriga upplupna intäkter
2004 2003

Upplupna avgiftsintäkter statliga myndigheter 1 415 1 697
Icke-statliga avgiftsintäkter 2 058 1 823
Övriga upplupna intäkter 53 183
Summa 3 526 3 703

8 Avräkning med statsverket
2004 2003

Ingående balans -37 -2 229
Avräknat mot statsbudgeten
anslag 1 698 575 1 657 077
inkomsttitlar -126 -37
Avräknat mot statsverkets checkräkning
anslagsmedel som tillförts räntekonto -1 698 575 -1 527 427
medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel 62 47
uppbördsmedel m.m.
transfereringar m.m.
medel till/från statsverkets checkräkning 0 -127 468
Utgående balans -100 -37

Sammansättning utgående balans
Ränta valutakonto -100 -37
Summa -100 -37
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9 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

2004 2003
Behållning räntekonto
Anslag 15 221 41 722
Avgifter 53 754 41 804
Bidrag från annan statlig myndighet 232 530 146 843
Donationer 101 181 95 745
Övriga icke-statliga bidrag 59 097 55 063
Övriga medel 19 597 17 442
Summa 472 379 398 620
Varav kortsiktigt likviditetsbehov 79 129 69 134

De viktigaste faktorerna för räntekontosaldots utveckling

Räntekontosaldot har under 2004 utvecklats positivt. De viktigaste faktorerna för denna 
utveckling är ökade inbetalningar av bidrag samt en minskning av kortfristiga fordringar.

10 Statskapital
Se not till andelar i dotterföretag och intresseföretag.

11 Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag
Se not till andelar i dotterföretag och intresseföretag.

Från balanserad kapitalförändring har 2003 års resultat i Universitetsholding i Linköping AB, 
vinst 885 tkr, omförts till Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag.

12 Balanserad kapitalförändring
2004 2003

Ingående balans 214 171 202 647
Föregående års kapitalförändring -47 283 13 909
Från balanserad kapitalförändring har resultatet i -885 -2 385
Universitetsholding i Linköping AB omförts till 
Resultatandelar i dotter- och intresseföretag
Utgående balans 166 003 214 171

13 Avsättningar
2004 2003

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Ingående avsättning 6 341 255
Årets pensionskostnad 7 745 7 757
Årets pensionsutbetalningar -3 212 -1 672
Utgående avsättning 10 874 6 341

Här redovisas pensionsförpliktelser som myndigheten själv svarar för.

Övriga avsättningar
Ingående avsättning 0 0
Årets förändring 2 589 0
Utgående avsättning 2 589 0

Fr.o.m. 2004 redovisar Linköpings universitet förpliktelser som uppstår vid avveckling av personal 
och som universitetet svarar för.

14 Lån i Riksgäldskontoret
2004 2003

Ingående skuld 207 340 238 915
Nyupplåning 77 830 65 621
Amortering -90 737 -97 195
Utgående skuld 194 434 207 340

Beviljad låneram 300 000 336 800

15 Leverantörsskulder
2004 2003

Leverantörsskulder avseende investeringar 7 700 7 700

16 Upplupna kostnader 
2004 2003

Upplupna löner/semesterlöner 90 360 80 191
Övriga upplupna kostnader från annan statlig myndighet 12 123 569
Övriga icke-statliga upplupna kostnader 4 953 17 343
Summa 107 436 98 103

17 Oförbrukade bidrag
2004 2003

Oförbrukade bidrag
Bidrag från annan statlig myndighet 145 067 125 411
Donationer 75 121 69 739
Övriga icke-statliga bidrag 33 995 32 994
Summa 254 183 228 144

Oförmedlade bidrag
Bidrag från annan statlig myndighet 9 927 4 709
Donationer 219 490
Övriga icke-statliga bidrag 758 3 213
Summa 10 904 8 412

Totalt 265 086 236 556

18 Övriga förutbetalda intäkter
2004 2003

Oförbrukade avgiftsintäkter från annan statlig myndighet 7 868 6 650
Oförbrukade icke-statliga avgiftsintäkter 20 908 23 556
Övriga förutbetalda intäkter 3 449 6 579
Summa 32 224 36 785
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FINANSIERINGSANALYS (tkr) Not 2004 01 01 – 2004 12 31 2003 01 01 – 2003 12 31

DRIFT

Kostnader 1 -2 357 103 -2 334 212

Finansiering av drift

Intäkter av anslag 1 676 985 1 632 912

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 269 309 264 789

Intäkter av bidrag 2 502 551 471 850

Övriga intäkter 10 049 14 620

Summa medel som tillförts för finansiering av drift 2 458 894 2 384 171

Minskning(+) av kortfristiga fordringar 30 547 -20 633

Ökning(+) av kortfristiga skulder 3 25 268 4 357

Kassaflöde från/till drift 157 606 33 683

INVESTERINGAR

Investeringar i finansiella tillgångar

Investeringar i materiella tillgångar -94 648 -82 060

Investeringar i immateriella tillgångar -578 -1 669

Summa investeringsutgifter -95 226 -83 729

Finansiering av investeringar

Lån från Riksgäldskontoret 77 830 65 621

 -amorteringar -90 737 -97 195

Försäljning av anläggningstillgångar 2 096 1 270

Bidragsmedel som erhållits för investeringar 8 868 18 729

Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar -1 943 -11 575

Minskning(-) av kortfristiga skulder 3 -4 407 1 102

Kassaflöde från/till investeringsverksamhet -101 576 -94 202

TRANSFERERINGSVERKSAMHET

Lämnade bidrag -114 271 -112 991

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder

Utbetalningar i transfereringsverksamhet -114 271 -112 991

Finansiering av transfereringsverksamhet

Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag 21 590 24 165

Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidr. 69 729 64 641

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 22 952 24 185

Summa medel som tillförts för finansiering av
transfereringsverksamhet

114 271 112 991

Kassaflöde från/till transfereringsverksamhet 0 0

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 56 030 -60 519

SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

Likvida medel vid årets början 417 659 478 178

Ökning(+) av kassa och postgiro 0 0

Ökning(+) av tillgodohavande hos RGK 73 760 -78 947

Minskning(-) av banktillgodohavande -17 666 16 236

Minskning(-) av avräkning med statsverket -64 2 192

Summa förändring av likvida medel 56 030 -60 519

Likvida medel vid årets slut 473 689 417 659

Noter till finansieringsanalysen (tkr) 2004 2003

1
Kostnader enl RR -2 469 535 -2 451 068
Avskrivningar 103 019 110 161
Avyttrade anläggningar (restv) 3 569 1 886
Omf. anläggningstillgångar till (+) RR  818 -6
Försäljningsintäkter sålda anl.tillg. -2 096 -1 270
Avsättningar för pensioner m.m. 7 122 6 085
Summa kostnader -2 357 103 -2 334 212

2
Intäkter av bidrag enl. RR 511 419 490 579
Bidrag som erhållits för investeringar 8 868 18 729
Bidrag för finansiering av drift 502 551 471 850

3
Minskning(-) av kortfr. skulder enl. BR 20 861 5 459
Minskning(-) av kortfr. skulder -4 407 1 102
avs. investeringar

Minskning(-) av kortfr. skulder avs. drift 25 268 4 357

Poster som avser Universitetsholding ingår ej i finansieringsanalysen

Resultat från andelar i dotterftg. o intresseftg. -3 266 -885
Andelar i dotterftg. o intresseftg. 8 308 6 160
Statskapital -5 000 -5 000
Resultatandelar i dotterftg. o intresseftg. -42 -275

Summa 0 0
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      ANSLAGSREDOVISNING (tkr)

Redovisning mot anslag
(ramanslag) Not

Ingående
överförings

belopp

Årets till-
delning 

enl
regl.brev

Fördelade
anslags-

belopp

Omdisp
anslags-

belopp Indragning

Totalt
 disponibelt

 belopp Utgifter

Utgående
överförings-

belopp

16 25:30 Grundutbildning (ramanslag) 1 090 907 1 090 907 1 090 907 

16 25:30 ap.1 Takbelopp (ram) 1 086 741 1 086 741 1 086 741 

16 25:30 ap.2 Högskolepedag. utb av lärare (ram) 984 984 984 

16 25:30 ap.3 Nationellt resurscentr. i teknik (ram) 1 601 1 601 1 601 

16 25:30 ap.4 Humanistiskt förnyelseprojekt (ram) 1 581 1 581 1 581 

16 25:31 Forskning och forskarutb. (ramans.) 473 263 473 263 473 263 

16 25:31 ap.1 Humanistisk-samhällsv. (ram) 101 635 101 635 101 635 

16 25:31 ap.2 Medicinskt (ram) 97 315 97 315 97 315 

16 25:31 ap.3 Tekniskt (ram) 169 911 169 911 169 911 

16 25:31 ap.4 Ersättning för lokalhyror m m (ram) 104 402 104 402 104 402 

16 25:73 Särskilda utgifter inom universitet 
och högskolor (ramanslag) 0 

16 25:73 ap.109 Linköpings universitet, särskild per
capitaersättning för nätuniversitetskurser (ram) 1

 

0

16 25:73 ap.110 NT-svux (ram) 0 

16 25:73 ap.114 Proj. för invandrade akadem. (ram) 1 0 

16 25:75 Ersättning för klinisk utbildning 
och forskning (ram) 134 405 134 405 134 405 

16 25:75 ap. 5 Linköpings universitet 134 405 134 405 134 405 

Summa  1 698 575 1 698 575 1 698 575 

Redovisning mot inkomsttitel
Ing skuld

inkomsttitel
Inbetalt

under året Inkomster

Utgående
 skuld

inkomsttitel

2394.01 Övriga ränteintäkter 2 37 62 126 100

Summa 37 62 126 100

        Noter till anslagsredovisningen

1.Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m m
Anslagsposten Projekt för invandrade akademiker och anslagsposten Sveriges nätuniversitet, per capita ersättning, disponerades 2003 av Linköpings universitet, men disponeras 2004  
av Kammarkollegiet. Som en följd av denna omdisponering redovisas dessa medel (totalt 7 335 tkr) inte längre som utgifter under anslag.

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)  5 574 25 182 7 456 38 212

Kliniskt inriktad medicinsk forskning Anslagsmedel 21 354 11 629 34 656 67 639
 Lokalt tillförda medel 16 268 65 133 72 625 154 026
Summa   43 196 101 944 114 737 259 877
Överfört till 2005 2)     28 554
   
 
   

Lokalkostnader och investeringskostnader under Övrigt är delvis schablonfördelade i enlighet med gällande ALF-avtal. 

1)  Enligt RB skall medel för grundutbildningen uppgå till minst 27 765 tkr av ALF-anslaget. Av redovisningen ovan framgår att ytterligare 10 447 tkr tillförts 
grundutbildningen.

2)  Av de medel som överförts till 2005 utgör 15 600 tkr medel som disponeras av forskare t.o.m. 1:a kvartalet 2005, 1 700 tkr medel som omdisponerats till 
2005 och resterande medel investeringar, strategiska åtgårder m.m., där de reserverade medlen inte utnyttjats ännu.
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Tabell 1. Redovisning av myndighetskapital m.m.                                                                                                 Belopp  (tkr)

A. Ackumulerat över- eller underskott (årets och balanserad kapitalförändring)                                                                                                     167 497 

B. Årets totala kostnader                                                                                                                                                                                     2 469 535

A i procent av B                                                                                                                                                                                                        6,78 %

REDOVISNING OCH FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV MYNDIGHETSKAPITAL M.M. 

Tabell 2. Redovisning av kapitalförändring per verksamhetsgren (tkr)

Verksamhetsgren                 Balanserad   Årets   
     kapitalförändring (A) kapitalförändring (B) Summa (A+B)  

Grundläggande högskoleutbildning                                                                               28 787                                -2 219                    26 568  

- Icke avgiftsfinansierad verksamhet                                                                                             13 745                                    -1 133                      12 612

- Avgiftsfinansierad verksamhet                                                                                                    15 042                                    -1 086                      13 956
                                                                                                                                                                                                                                               

Forskning och forskarutbildning/konstnärligt utvecklingsarbete                                 137 215                                 3 713                  140 928

- Icke avgiftsfinansierad verksamhet                                                                                                                               126 996                                        561                    127 557

- Avgiftsfinansierad verksamhet                                                                                                    10 219                                     3 152                      13 371

Summa                                                                                                                          166 003                                 1 494                  167 497  

Tabell 3a. Redovisning av kapitalförändring avseende icke avgiftsfinansierad verksamhet (tkr)
     
 Ingående Förändring Årets Utgående
 balans ing.balans kapitalföränd. balans
Anslagsfinanserad verksamhet 1) 15 131 3 175 -8 054              10 252
Bidragsfinansierad verksamhet 116 500 5 936 4 216            126 652
Resultat från andelar i dotter- och intresseföretag 885 -885 3 266                3 266
Övrig balanserad kapitalförändring 9 111 -9 111                        0
Summa 141 627 -885 -572           140 170
Årets kostnader i ovanstående verksamhet             2 337 140
Utgående balanserad kapitalförändring i förhållande till årets kostnader                 6,00 %

2)

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. Redovisning av kapitalförändring avseende avgiftsfinansierad verksamhet (tkr)
     
 Ingående Förändring Årets Utgående
 balans ing.balans kapitalföränd. balans
Beställd utbildning 0 0 0                       0
Uppdragsutbildning 15 042 0 -1 086              13 956
Uppdragsforskning 10 219 0 3 152              13 371
Offentligträttsliga avgifter 0 0 0                       0
Tjänsteexport enligt 4§ avgiftsförordningen 0 0 0                       0 
Summa 25 261 0 2 066             27 327
Årets intäkter i ovanstående verksamhet               134 460
Utgående balanserad kapitalförändring i förhållande till årets intäkter               20,32 %

Avgiftsbelagd verksamhet 2004 (tkr)
      Ack. Över-/
 Över-/ Över-/   Över-/ underskott
 underskott underskott Intäkter Kostnader underskott utgående
 t.o.m. 2002 2003 2004 2004 2004 2004
Uppdragsverksamhet
Beställd utbildning 0 0 0 0 0                     0
Uppdragsutbildning 12 420 2 622 43 016 44 103 -1 086            13 956
Uppdragsforskning 12 104 -1 885 88 686 85 535 3 152            13 371
Summa 24 524 737 131 702 129 638 2 066           27 327
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet

Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning 0 0 32 386 32 386 0                     0
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning 0 0 105 734 105 734 0                     0

Summa 0 0 138 120 138 120 0                    0

Övriga inkomster som disponeras (tkr)   511 419

AVGIFTER OCH BIDRAG DÄR LiU DISPONERAR INTÄKTERNA

1)

1) Summa utgående balans avser riktat sparande för finansiering av utrustning eller planerad verksamhet.
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Linköpings universitet 
totalt 2004

Grundutb enl.
 uppdr. i RB

Uppdrags-
utbildning

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 132 526

Intäkter av avg. och andra ers. 32 386 42 716

Intäkter av bidrag 23 096

Finansiella intäkter 2 323 300

Summa intäkter 1 190 331 43 016

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 738 195 29 948

Kostnader för lokaler 192 417 3 377

Övriga driftkostnader 223 231 10 089

Finansiella kostnader 2 573 20

Avskr. och nedskrr 35 048 669

Summa kostnader 1 191 464 44 103

Verksamhetsutfall -1  133 -1 087

Transfereringar

Erhållna 6 916 440

Lämnade 6 916 440

Årets kapitalförändring -1 133 -1 087

INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSGREN (tkr)
Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Noter till verksamhetsredovisningen

1) Fr.o.m. 2002 är den tidigare filosofiska fakulteten indelad i två 
nämndområden, filosofiska fakultetsnämnden och nämnden för 
utbildningsvetenskap.

2004 fördelas anslaget för klinisk utbildning och forskning enligt 
redovisning från Landstinget i Östergötland (se sid 76). 2003 och 
2002 fördelades 44% av detta anslag på grundutbildning och 56% på 
forskning/forskarutbildning. 2001 fördelades 70% på grundutbildning 
och 30% på forskning/forskarutbildning.

Fr.o.m. 2002 har vårdhögskoleutbildningen förstatligats. Detta innebär att 
denna verksamhet tillhör ordinarie grundutbildning i stället för beställd 
utbildning och att intäkter för vårdhögskoleutbildningen utgörs av anslag 
i stället för avgifter. För att underlätta jämförelser mellan åren redovisas 
vårdhögskoleutbildningen under ordinarie grundutbildning för hela 
perioden 2001 till 2004.

ORDINARIE 
GRUNDUTBILDNING

Linköpings universitet totalt Fil.fak. nämnd Utb.vet. Totalt1) Fil.fak.nämnd      Utb.vet.    Totalt1) Fil.fak.nämnd    Utb.vet.     Totalt1)            Fil. fak.        Hälsouniversitetet                                                  Tekniska högskolan

2004 2003 2002 2001 2004 2004 2004 2003 2003 2003 2002 2002 2002 2001 2004 2003 2002 2001 2004 2003 2002 2001
Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 132 526 1 123 255 1 080 798 904 540 224 984 186 247 411 231 229 099 158 137 387 236 227 825 150 291 378 116 328 494 220 380 238 212 228 496 145 778 500 915 497 807 474 187 430 268

Intäkter av avg. och andra ers. 32 386 36 147 50 779 121 154 7 024 5 804 12 828 10 054 9 339 19 393 12 173 5 908 18 081 17 300 14 748 9 513 24 373 98 289 4 811 7 241 8 325 5 565

Intäkter av bidrag 23 096 14 873 21 697 8 727 3 213 2 851 6 064 3 770 3 104 6 874 2 917 4 856 7 773 3 189 7 528 1 417 1 948 1 135 9 503 6 581 11 976 4 403

Finansiella intäkter 2 323 4 670 5 851 5 881 429 592 1 021 949 969 1 918 1 245 978 2 223 2 116 359 1 091 1 556 1 608 942 1 660 2 073 2 157

Summa intäkter 1 190 331 1 178 945 1 159 125 1 040 302 235 650 195 494 431 144 243 872 171 549 415 421 244 160 162 033 406 193 351 099 243 015 250 233 256 372 246 809 516 171 513 289 496 561 442 393

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 738 195 733 463 659 261 588 446 170 183 99 307 269 490 162 454 96 506 258 960 154 449 77 894 232 343 205 961 146 507 156 816 138 428 122 052 322 197 317 687 288 490 260 433

Kostnader för lokaler 192 417 202 338 202 968 185 295 35 273 35 160 70 433 36 414 31 511 67 925 40 835 35 781 76 616 72 539 9 724 21 698 21 271 17 794 112 261 112 715 105 081 94 962

Övriga driftkostnader 223 231 229 129 225 243 221 261 32 548 47 795 80 343 34 197 46 934 81 131 33 438 35 663 69 101 60 897 81 238 81 575 86 658 104 942 61 651 66 422 69 484 55 422

Finansiella kostnader 2 573 6 137 6 299 6 824 304 855 1 159 986 999 1 985 894 1 689 2 583 2 417 213 383 341 234 1 200 3 769 3 375 4 173

Avskrivn. och nedskrivn. 35 048 43 054 44 577 46 187 7 573 4 737 12 310 8 432 4 805 13 237 7 919 3 957 11 876 9 189 3 565 3 705 4 421 1 639 19 173 26 112 28 280 35 359

Summa kostnader 1 191 464 1 214 121 1 138 348 1 048 013 245 881 187 854 433 735 242 483 180 755 423 238 237 535 154 984 392 519 351 003 241 247 264 177 251 120 246 662 516 482 526 705 494 710 450 349

Verksamhetsutfall -1  133 -35 177 20 777 -7 711 -10 231 7 640 -2 591 1 389 -9 206 -7 815 6 626 7 049 13 676 98 1 768 -13 944 5 253 149 -311 -13 416 1 850 -7 956

Transfereringar

Erhållna 6 916 4 974 2 966 2 445 2 820 620 3 440 2 404 607 585 809 488 1 297 585 2 615 1 264 1 071 1 466 861 699 598 393

Lämnade 6 916 4 974 2 966 2 445 2 820 620 3 440 2 404 607 585 809 488 1 297 585 2 615 1 264 1 071 1 466 861 699 598 393

Årets kapitalförändring -1 133 -35 177 20 777 -7 711 -10 231 7 640 -2 591 1 389 -9 206 -7 815 6 626 7 049 13 676 98 1 768 -13 944 5 253 149 -311 -13 416 1 850 -7 956

UPPDRAGSUTBILDNING Linköpings universitet totalt Fil.fak. nämnd Utb.vet. Totalt1) Fil.fak.nämnd    Utb.vet.       Totalt1) Fil.fak.nämnd    Utb.vet.       Totalt1)          Fil. fak.        Hälsouniversitetet                                                  Tekniska högskolan

2004 2003 2002 2001 2004 2004 2004 2003 2003 2003 2002 2002 2002 2001 2004 2003 2002 2001 2004 2003 2002 2001
Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag

Intäkter av avg. och andra ers. 42 716 51 698 56 415 48 706 7 800 14 422 22 222 9 271 14 834 24 105 10 474 15 574 26 048 28 539 7 020 12 554 14 285 9 723 13 473 15 039 16 082 10 444

Intäkter av bidrag

Finansiella intäkter 300 70 120 108 1 1 5 38 43 18 18 73 16 299 12 102 36

Summa intäkter 43 016 51 768 56 535 48 814 7 801 14 422 22 223 9 276 14 872 24 148 10 492 15 574 26 066 28 612 7 020 12 570 14 285 9 723 13 772 15 051 16 184 10 480

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 29 948 32 877 33 883 30 115 6 044 10 286 16 330 6 219 11 352 17 571 6 558 10 201 16 759 18 257 3 749 5 702 7 438 5 005 9 869 9 604 9 686 6 853

Kostnader för lokaler 3 377 4 570 3 663 3 320 829 761 15 090 1 039 1 134 2 173 955 1 228 2 183 1 898 338 303 95 19 1 448 2 094 1 385 1 403

Övriga driftkostnader 10 089 10 792 19 816 11 391 563 2 767 3 330 561 1 599 2 160 2 652 4 324 6 976 5 234 3 853 6 333 8 404 4 135 2 906 2 300 4 436 2 022

Finansiella kostnader 20 66 26 202 3 6 9 4 22 26 1 1 174 4 8 4 10 36 17 24

Avskrivn. och nedskrivn. 669 842 824 1 847 66 167 233 50 229 279 106 227 333 1 443 101 140 192 81 336 424 299 323

Summa kostnader 44 103 49 147 58 212 46 875 7 505 13 987 21 492 7 873 14 336 22 209 10 272 15 980 26 252 27 006 8 046 12 482 16 137 9 244 14 569 14 458 15 823 10 625

Verksamhetsutfall -1 087 2 622 -1 676 1 939 296 435 731 1 403 537 1 941 221 -407 -184 1 605 -1 021 88 -1 851 480 -797 593 361 -145

Transfereringar

Erhållna 440 834 104 114 274 274 834 585 104 104 45 166 69

Lämnade 440 834 104 114 274 274 834 585 104 104 45 166 69

Årets kapitalförändring -1 087 2 622 -1 676 1 939 296 435 731 1 403 537 1 941 221 -407 -184 1 605 -1 021 88 -1 851 480 -797 593 361 -145
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ORDINARIE 
GRUNDUTBILDNING

Linköpings universitet totalt Fil.fak. nämnd Utb.vet. Totalt1) Fil.fak.nämnd      Utb.vet.    Totalt1) Fil.fak.nämnd    Utb.vet.     Totalt1)            Fil. fak.        Hälsouniversitetet                                                  Tekniska högskolan

2004 2003 2002 2001 2004 2004 2004 2003 2003 2003 2002 2002 2002 2001 2004 2003 2002 2001 2004 2003 2002 2001
Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 132 526 1 123 255 1 080 798 904 540 224 984 186 247 411 231 229 099 158 137 387 236 227 825 150 291 378 116 328 494 220 380 238 212 228 496 145 778 500 915 497 807 474 187 430 268

Intäkter av avg. och andra ers. 32 386 36 147 50 779 121 154 7 024 5 804 12 828 10 054 9 339 19 393 12 173 5 908 18 081 17 300 14 748 9 513 24 373 98 289 4 811 7 241 8 325 5 565

Intäkter av bidrag 23 096 14 873 21 697 8 727 3 213 2 851 6 064 3 770 3 104 6 874 2 917 4 856 7 773 3 189 7 528 1 417 1 948 1 135 9 503 6 581 11 976 4 403

Finansiella intäkter 2 323 4 670 5 851 5 881 429 592 1 021 949 969 1 918 1 245 978 2 223 2 116 359 1 091 1 556 1 608 942 1 660 2 073 2 157

Summa intäkter 1 190 331 1 178 945 1 159 125 1 040 302 235 650 195 494 431 144 243 872 171 549 415 421 244 160 162 033 406 193 351 099 243 015 250 233 256 372 246 809 516 171 513 289 496 561 442 393

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 738 195 733 463 659 261 588 446 170 183 99 307 269 490 162 454 96 506 258 960 154 449 77 894 232 343 205 961 146 507 156 816 138 428 122 052 322 197 317 687 288 490 260 433

Kostnader för lokaler 192 417 202 338 202 968 185 295 35 273 35 160 70 433 36 414 31 511 67 925 40 835 35 781 76 616 72 539 9 724 21 698 21 271 17 794 112 261 112 715 105 081 94 962

Övriga driftkostnader 223 231 229 129 225 243 221 261 32 548 47 795 80 343 34 197 46 934 81 131 33 438 35 663 69 101 60 897 81 238 81 575 86 658 104 942 61 651 66 422 69 484 55 422

Finansiella kostnader 2 573 6 137 6 299 6 824 304 855 1 159 986 999 1 985 894 1 689 2 583 2 417 213 383 341 234 1 200 3 769 3 375 4 173

Avskrivn. och nedskrivn. 35 048 43 054 44 577 46 187 7 573 4 737 12 310 8 432 4 805 13 237 7 919 3 957 11 876 9 189 3 565 3 705 4 421 1 639 19 173 26 112 28 280 35 359

Summa kostnader 1 191 464 1 214 121 1 138 348 1 048 013 245 881 187 854 433 735 242 483 180 755 423 238 237 535 154 984 392 519 351 003 241 247 264 177 251 120 246 662 516 482 526 705 494 710 450 349

Verksamhetsutfall -1  133 -35 177 20 777 -7 711 -10 231 7 640 -2 591 1 389 -9 206 -7 815 6 626 7 049 13 676 98 1 768 -13 944 5 253 149 -311 -13 416 1 850 -7 956

Transfereringar

Erhållna 6 916 4 974 2 966 2 445 2 820 620 3 440 2 404 607 585 809 488 1 297 585 2 615 1 264 1 071 1 466 861 699 598 393

Lämnade 6 916 4 974 2 966 2 445 2 820 620 3 440 2 404 607 585 809 488 1 297 585 2 615 1 264 1 071 1 466 861 699 598 393

Årets kapitalförändring -1 133 -35 177 20 777 -7 711 -10 231 7 640 -2 591 1 389 -9 206 -7 815 6 626 7 049 13 676 98 1 768 -13 944 5 253 149 -311 -13 416 1 850 -7 956

UPPDRAGSUTBILDNING Linköpings universitet totalt Fil.fak. nämnd Utb.vet. Totalt1) Fil.fak.nämnd    Utb.vet.       Totalt1) Fil.fak.nämnd    Utb.vet.       Totalt1)          Fil. fak.        Hälsouniversitetet                                                  Tekniska högskolan

2004 2003 2002 2001 2004 2004 2004 2003 2003 2003 2002 2002 2002 2001 2004 2003 2002 2001 2004 2003 2002 2001
Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag

Intäkter av avg. och andra ers. 42 716 51 698 56 415 48 706 7 800 14 422 22 222 9 271 14 834 24 105 10 474 15 574 26 048 28 539 7 020 12 554 14 285 9 723 13 473 15 039 16 082 10 444

Intäkter av bidrag

Finansiella intäkter 300 70 120 108 1 1 5 38 43 18 18 73 16 299 12 102 36

Summa intäkter 43 016 51 768 56 535 48 814 7 801 14 422 22 223 9 276 14 872 24 148 10 492 15 574 26 066 28 612 7 020 12 570 14 285 9 723 13 772 15 051 16 184 10 480

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 29 948 32 877 33 883 30 115 6 044 10 286 16 330 6 219 11 352 17 571 6 558 10 201 16 759 18 257 3 749 5 702 7 438 5 005 9 869 9 604 9 686 6 853

Kostnader för lokaler 3 377 4 570 3 663 3 320 829 761 15 090 1 039 1 134 2 173 955 1 228 2 183 1 898 338 303 95 19 1 448 2 094 1 385 1 403

Övriga driftkostnader 10 089 10 792 19 816 11 391 563 2 767 3 330 561 1 599 2 160 2 652 4 324 6 976 5 234 3 853 6 333 8 404 4 135 2 906 2 300 4 436 2 022

Finansiella kostnader 20 66 26 202 3 6 9 4 22 26 1 1 174 4 8 4 10 36 17 24

Avskrivn. och nedskrivn. 669 842 824 1 847 66 167 233 50 229 279 106 227 333 1 443 101 140 192 81 336 424 299 323

Summa kostnader 44 103 49 147 58 212 46 875 7 505 13 987 21 492 7 873 14 336 22 209 10 272 15 980 26 252 27 006 8 046 12 482 16 137 9 244 14 569 14 458 15 823 10 625

Verksamhetsutfall -1 087 2 622 -1 676 1 939 296 435 731 1 403 537 1 941 221 -407 -184 1 605 -1 021 88 -1 851 480 -797 593 361 -145

Transfereringar

Erhållna 440 834 104 114 274 274 834 585 104 104 45 166 69

Lämnade 440 834 104 114 274 274 834 585 104 104 45 166 69

Årets kapitalförändring -1 087 2 622 -1 676 1 939 296 435 731 1 403 537 1 941 221 -407 -184 1 605 -1 021 88 -1 851 480 -797 593 361 -145
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ORDINARIE FORSKNING Linköpings universitet totalt Humanistisk-samhällsvetenskapligt1) Medicinskt2) Tekniskt3)

2004 2003 2002 2001 2004 2003 2002 2001 2004 2003 2002 2001 2004 2003 2002 2001
Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 544 459 509 657 499 114 435 714 118 769 112 812 110 613 102 525 186 412 168 036 165 494 115 381 239 279 228 810 223 007 217 808

Intäkter av avgifter och andra ers. 105 734 91 115 81 027 79 091 36 791 27 515 20 686 17 126 45 526 46 095 42 098 36 980 23 417 17 505 18 243 24 984

Intäkter av bidrag 488 323 475 706 455 228 421 296 101 161 100 682 101 013 90 206 73 896 72 279 65 884 58 319 313 266 302 744 288 330 272 771

Finansiella intäkter 7 212 9 637 14 665 13 012 2 233 2 920 2 824 2 339 1 568 2 427 2 553 2 727 3 411 4 289 9 288 7 946

Summa intäkter 1 145 728 1 086 115 1 050 034 949 113 248 954 243 929 235 136 212 196 307 402 288 837 276 029 213 407 579 372 553 348 538 868 523 509

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 735 277 695 794 652 377 588 799 193 392 171 853 158 356 143 278 160 005 156 034 137 762 124 562 381 880 367 907 356 260 320 959

Kostnader för lokaler 144 122 128 124 123 471 113 867 34 336 31 749 27 621 23 102 13 154 8 425 13 890 7 354 96 632 87 950 81 959 83 411

Övriga driftkostnader 201 957 207 128 202 701 180 560 24 548 30 581 35 134 32 359 126 761 120 452 110 310 75 634 50 648 56 095 57 256 72 566

Finansiella kostnader 1 967 5 560 5 382 6 326 333 904 700 658 449 789 564 769 1 185 3 867 4 119 4 899

Avskrivningar och nedskrivningar 65 111 63 237 65 684 62 367 6 544 6 462 6 130 5 007 9 990 8 739 7 608 6 437 48 576 48 036 51 946 50 923

Summa kostnader 1 148 434 1 099 843 1 049 615 951 919 259 153 241 549 227 941 204 404 310 359 294 439 270 134 214 756 578 921 563 855 551 540 532 758

Verksamhetsutfall -2 706 -13 728 420 -2 806 -199 2 381 7 195 7 792 -2 957 -5 602 5 896 -1 348 451 -10 507 -12 671 -9 249

Resultat från andelar i dotter-

företag och intresseföretag 3 266 885 2 385 -311 739 198 534 -70 877 235 627 -70 1 650 451 1 224 -172

Transfereringar

Erhållna 101 930 105 871 128 286 114 655 20 541 26 215 18 308 16 315 9 594 11 204 9 592 8 987 71 795 68 452 100 385 89 354

Lämnade 101 930 105 871 128 286 114 655 20 541 26 215 18 308 16 315 9 594 11 204 9 592 8 987 71 795 68 452 100 385 89 354

Årets kapitalförändring 561 -12 843 2 805 -3 117 540 2 580 7 730 7 722 -2 080 -5 366 6 523 -1 418 2 101 -10 056 -11 447 -9 421

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

2004 2003 2002 2001 2004 2003 2002 2001 2004 2003 2002 2001 2004 2003 2002 2001
Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag

Intäkter av avgifter och andra ers. 88 474 85 829 90 167 93 994 18 371 15 623 18 822 15 747 32 745 21 798 20 370 27 860 37 358 48 408 50 975 50 388

Intäkter av bidrag

Finansiella intäkter 213 243 257 610 1 27 1 83 35 64 22 164 177 153 234 363

Summa intäkter 88 687 86 072 90 424 94 604 18 372 15 650 18 823 15 830 32 780 21 862 20 392 28 024 37 535 48 561 51 209 50 751

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 59 664 62 059 70 314 66 670 12 219 12 719 15 726 13 839 24 234 15 064 15 993 18 892 23 211 34 277 38 595 33 939

Kostnader för lokaler 7 585 8 746 11 344 14 052 1 803 1 559 1 839 1 680 245 309 268 797 5 537 6 878 9 237 11 575

Övriga driftkostnader 16 025 13 855 12 846 14 685 4 816 1 644 1 101 1 374 6 882 5 428 6 070 7 089 4 327 6 784 5 675 6 221

Finansiella kostnader 70 268 296 218 7 18 4 17 15 56 31 37 48 194 262 164

Avskrivningar och nedskrivningar 2 191 3 028 3 621 4 670 138 110 151 171 294 616 267 1 586 1 758 2 301 3 203 2 913

Summa kostnader 85 535 87 956 98 421 100 295 18 983 16 050 18 821 17 081 31 670 21 473 22 629 28 401 34 881 50 434 56 972 54 812

Verksamhetsutfall 3 152 -1 885 -7 997 -5 691 -611 -401 2 -1 252 1 110 389 -2 237 -379 2 654 -1 873 -5 763 -4 060

Transfereringar

Erhållna 4 986 1 312 1 681 1 928 126 258 2 327 765 1 248 1 142 2 659 547 307 528

Lämnade 4 986 1 312 1 681 1 928 126 258 2 327 765 1 248 1 142 2 659 547 307 528

Årets kapitalförändring 3 152 -1 885 -7 997 -5 691 -611 -401 2 -1 252 1 110 389 -2 237 -379 2 654 -1 873 -5 763 -4 060

INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSGREN (tkr)
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner

Linköpings universitet totalt 2004
Ordinarie
forskning

Uppdrags-
forskning

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 544 459

Intäkter av avgifter och andra ers. 105 734 88 474

Intäkter av bidrag 488 323

Finansiella intäkter 7 212 213

Summa intäkter 1 145 728 88 687

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 735 277 59 664

Kostnader för lokaler 144 122 7 585

Övriga driftkostnader 201 957 16 025

Finansiella kostnader 1 967 70

Avskrivningar och nedskrivningar 65 111 2 191

Summa kostnader 1 148 434 85 535

Verksamhetsutfall -2 706 3 152

Resultat från andelar i dotter-

företag och intresseföretag 3 266

Transfereringar

Erhållna 101 930 4 986

Lämnade 101 930 4 986

Årets kapitalförändring 561 3 152

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.

2004 fördelas anslaget för klinisk utbildning och forskning enligt redovisning från 
Landstinget i Östergötland. 2003 och 2002 fördelades 44% av detta anslag på 
grundutbildning och 56% på forskning/forskarutbildning. 2001 fördelades 70% på 
grundutbildning och 30% på forskning/forskarutbildning.
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ORDINARIE FORSKNING Linköpings universitet totalt Humanistisk-samhällsvetenskapligt1) Medicinskt2) Tekniskt3)

2004 2003 2002 2001 2004 2003 2002 2001 2004 2003 2002 2001 2004 2003 2002 2001
Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 544 459 509 657 499 114 435 714 118 769 112 812 110 613 102 525 186 412 168 036 165 494 115 381 239 279 228 810 223 007 217 808

Intäkter av avgifter och andra ers. 105 734 91 115 81 027 79 091 36 791 27 515 20 686 17 126 45 526 46 095 42 098 36 980 23 417 17 505 18 243 24 984

Intäkter av bidrag 488 323 475 706 455 228 421 296 101 161 100 682 101 013 90 206 73 896 72 279 65 884 58 319 313 266 302 744 288 330 272 771

Finansiella intäkter 7 212 9 637 14 665 13 012 2 233 2 920 2 824 2 339 1 568 2 427 2 553 2 727 3 411 4 289 9 288 7 946

Summa intäkter 1 145 728 1 086 115 1 050 034 949 113 248 954 243 929 235 136 212 196 307 402 288 837 276 029 213 407 579 372 553 348 538 868 523 509

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 735 277 695 794 652 377 588 799 193 392 171 853 158 356 143 278 160 005 156 034 137 762 124 562 381 880 367 907 356 260 320 959

Kostnader för lokaler 144 122 128 124 123 471 113 867 34 336 31 749 27 621 23 102 13 154 8 425 13 890 7 354 96 632 87 950 81 959 83 411

Övriga driftkostnader 201 957 207 128 202 701 180 560 24 548 30 581 35 134 32 359 126 761 120 452 110 310 75 634 50 648 56 095 57 256 72 566

Finansiella kostnader 1 967 5 560 5 382 6 326 333 904 700 658 449 789 564 769 1 185 3 867 4 119 4 899

Avskrivningar och nedskrivningar 65 111 63 237 65 684 62 367 6 544 6 462 6 130 5 007 9 990 8 739 7 608 6 437 48 576 48 036 51 946 50 923

Summa kostnader 1 148 434 1 099 843 1 049 615 951 919 259 153 241 549 227 941 204 404 310 359 294 439 270 134 214 756 578 921 563 855 551 540 532 758

Verksamhetsutfall -2 706 -13 728 420 -2 806 -199 2 381 7 195 7 792 -2 957 -5 602 5 896 -1 348 451 -10 507 -12 671 -9 249

Resultat från andelar i dotter-

företag och intresseföretag 3 266 885 2 385 -311 739 198 534 -70 877 235 627 -70 1 650 451 1 224 -172

Transfereringar

Erhållna 101 930 105 871 128 286 114 655 20 541 26 215 18 308 16 315 9 594 11 204 9 592 8 987 71 795 68 452 100 385 89 354

Lämnade 101 930 105 871 128 286 114 655 20 541 26 215 18 308 16 315 9 594 11 204 9 592 8 987 71 795 68 452 100 385 89 354

Årets kapitalförändring 561 -12 843 2 805 -3 117 540 2 580 7 730 7 722 -2 080 -5 366 6 523 -1 418 2 101 -10 056 -11 447 -9 421

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

2004 2003 2002 2001 2004 2003 2002 2001 2004 2003 2002 2001 2004 2003 2002 2001
Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag

Intäkter av avgifter och andra ers. 88 474 85 829 90 167 93 994 18 371 15 623 18 822 15 747 32 745 21 798 20 370 27 860 37 358 48 408 50 975 50 388

Intäkter av bidrag

Finansiella intäkter 213 243 257 610 1 27 1 83 35 64 22 164 177 153 234 363

Summa intäkter 88 687 86 072 90 424 94 604 18 372 15 650 18 823 15 830 32 780 21 862 20 392 28 024 37 535 48 561 51 209 50 751

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 59 664 62 059 70 314 66 670 12 219 12 719 15 726 13 839 24 234 15 064 15 993 18 892 23 211 34 277 38 595 33 939

Kostnader för lokaler 7 585 8 746 11 344 14 052 1 803 1 559 1 839 1 680 245 309 268 797 5 537 6 878 9 237 11 575

Övriga driftkostnader 16 025 13 855 12 846 14 685 4 816 1 644 1 101 1 374 6 882 5 428 6 070 7 089 4 327 6 784 5 675 6 221

Finansiella kostnader 70 268 296 218 7 18 4 17 15 56 31 37 48 194 262 164

Avskrivningar och nedskrivningar 2 191 3 028 3 621 4 670 138 110 151 171 294 616 267 1 586 1 758 2 301 3 203 2 913

Summa kostnader 85 535 87 956 98 421 100 295 18 983 16 050 18 821 17 081 31 670 21 473 22 629 28 401 34 881 50 434 56 972 54 812

Verksamhetsutfall 3 152 -1 885 -7 997 -5 691 -611 -401 2 -1 252 1 110 389 -2 237 -379 2 654 -1 873 -5 763 -4 060

Transfereringar

Erhållna 4 986 1 312 1 681 1 928 126 258 2 327 765 1 248 1 142 2 659 547 307 528

Lämnade 4 986 1 312 1 681 1 928 126 258 2 327 765 1 248 1 142 2 659 547 307 528

Årets kapitalförändring 3 152 -1 885 -7 997 -5 691 -611 -401 2 -1 252 1 110 389 -2 237 -379 2 654 -1 873 -5 763 -4 060
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Tabell 1a: Redovisning av antal helårsstudenter (HST), helårsprestationer (HPR) samt redovisning av intäkter på grundutbildningsanslaget. 
Utfall avseende perioden 2004-01-01 – 2004-12-31

A B C D E F G H I J K L

Utfall
HST1,2)

Aspirantutb4)

varav 
antal  HST

Utfall
HPR1)

HST
Ersättn

(tkr)

Extra4)

ersättn
för B
(tkr)

HPR
Ersättn

(tkr)

Nätuniv
Utfall
HST 3)

Nätuniv
Utfall
HPR 3)

Nätuniv
HST

Ersättn.
(tkr)

Nätuniv
HPR

Ersättn.
(tkr)

Beräknad
total

ersättn.
D+E+F+I+J

Takbelopp
enl RB

(tkr)Utb. omr

Humaniora 1 633,9 6,9 1 232,1 27 850 345 20 686 21,2 6,9 361 116 49 358

Teologi 157,4 133,9 2 683 2 248 4 931

Juridik 565,9 0,6 446,9 9 646 30 7 503 17 179

Samhällsvetenskap 4 138,9 21,8 3 338,1 70 548 1 090 56 043 95,2 52,4 1 623 880 130 183

Naturvetenskap 3 043,7 9,0 2 493,7 130 870 450 92,384 13,3 14,5 572 537 224 813

Teknik 4 718,5 6,5 3 879,3 202 881 325 143 716 37,2 13,7 1 599 508 349 030

Farmaci 64,1 45,5 2 756 1 686 14,9 15,3 641 567 5 649

Vård 1 251,8 1 060,0 59 785 43 848 2,3 1,5 110 62 103 805

Odontologi

Medicin 1 009,0 1,4 889,2 53 850 70 57 724 10,1 6,6 539 428 112 612

Undervisning 1 188,6 36,0 1 145,8 37 056 1 800 42 069 75,5 69,5 2 354 2 552 85 831

Övrigt 329,9 274,4 11 902 8 042 0,5 15 19 958

Design 50,0 49,0 6 365 3 800 10 165

Totalt 18 151,7 82,2 14 987,9 616 191 4 110 479 750 269,7 180,9 7 799 5 664 1 113 513 1 086 741

Lärosätet har under tidigare budgetår uppkommet anslagssparande motsvarande 0 tkr.

Lärosätet har under tidigare budgetår sparade helårsprestationer motsvarande 70 090 tkr.

Redovisningen ovan visar att lärosätet kommer över takbeloppet motsvarande 26 772 tkr (exkl. ersättning för helårsprestationer från december 2003).

Redovisningen ovan visar att lärosätet kommer under takbeloppet motsvarande 0 kr (exkl. ersättning för helårsprestationer från december 2003).

Kommentarer till tabellen
1) Exklusive utbildning för annan högskola och uppdragsutbildning, sommarkurser och kurser inom nätuniversitetet
2) Mål för antalet helårsstudenter 18 080 enligt RB. Utfall 2004 18 421 HST. 
   Mål för antalet helårsstudenter inom utbildningsområdena naturvetenskap och teknik 8 000 enligt RB. Utfall 2004 7 813 HST.
   Högsta antal helårsstudenter inom utbildningsområdet design 50. Utfall 2004 50 HST.
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.
   Särskild ersättning utgår under budgetåret 2004 från anslaget 25:73 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Denna ersättning inkluderas inte i denna sammanställning. 
   Den särskilda ersättningen beräknas med 20 000 kr per helårsstudent inom tilldelad ram. Tilldelad särskild ersättning enligt regleringsbrev för 2004 2 335 tkr. För att helårsstudenter och   
   helårsprestationer skall kunna redovisas inom nätuniversitetet skall kursen vara registrerad av lärosätet hos Myndigheten för Sveriges nätuniversitet. Beräkning av ersättning med den 
   särskilda ersättningsnivån redovisas i tabell 3.
4)  Varav antal HST inom den kompletterande utbildning som avses i förordningen (1995:889) om en särskild teoretisk och praktisk utbildning vis universitet och högskolor för invandrare med 
   utländsk högskoleutbildning. Regeringen beslutade den 25 april 2002 om ett särskilt stöd för denna utbildning under en trårsperiod vid Linköpings universitet och Malmö högskola. Dessa båda
   lärosäten skall erhålla 50 000 kronor extra per helårsstudent inom takbelopp förutom ersättning för helårsstudent och helårssprestation.

Belastning på anslaget för grundutbildning

Utnyttjat takbelopp och eventuellt utnyttjat anslagssparande för grundläggande högskoleutbildning 1 086 741

1a. Under 2004 genomförda HST och HPR inom 2004 års takbelopp 1 113 513

1b. Decemberprestationer från 2003 som ryms inom tilldelade anslagsmedel 0

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

2b. utnyttjande av tidigare sparade helårsprestationer 0

Årets anslagsbelastning avseende särskilda åtaganden 4 166

Summa anslagsbelastning grundutbildning1) 1 090 907     

Total ersättning för helårsprestationer för december 2003 som tidigare ej ersatts inom takbeloppet 3 097 tkr.

1)  Beloppet skall överensstämma med summan för motsvarande anslag i anslagsredovisningen. 

Underlag för beräkning av belastning av anslaget avseende grundutbildning för budgetåret 2004
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Tabell 1a: Redovisning av antal helårsstudenter (HST), helårsprestationer (HPR) samt redovisning av intäkter på grundutbildningsanslaget. 
Utfall avseende perioden 2004-01-01 – 2004-12-31

A B C D E F G H I J K L

Utfall
HST1,2)

Aspirantutb4)

varav 
antal  HST

Utfall
HPR1)

HST
Ersättn

(tkr)

Extra4)

ersättn
för B
(tkr)

HPR
Ersättn

(tkr)

Nätuniv
Utfall
HST 3)

Nätuniv
Utfall
HPR 3)

Nätuniv
HST

Ersättn.
(tkr)

Nätuniv
HPR

Ersättn.
(tkr)

Beräknad
total

ersättn.
D+E+F+I+J

Takbelopp
enl RB

(tkr)Utb. omr

Humaniora 1 633,9 6,9 1 232,1 27 850 345 20 686 21,2 6,9 361 116 49 358

Teologi 157,4 133,9 2 683 2 248 4 931

Juridik 565,9 0,6 446,9 9 646 30 7 503 17 179

Samhällsvetenskap 4 138,9 21,8 3 338,1 70 548 1 090 56 043 95,2 52,4 1 623 880 130 183

Naturvetenskap 3 043,7 9,0 2 493,7 130 870 450 92,384 13,3 14,5 572 537 224 813

Teknik 4 718,5 6,5 3 879,3 202 881 325 143 716 37,2 13,7 1 599 508 349 030

Farmaci 64,1 45,5 2 756 1 686 14,9 15,3 641 567 5 649

Vård 1 251,8 1 060,0 59 785 43 848 2,3 1,5 110 62 103 805

Odontologi

Medicin 1 009,0 1,4 889,2 53 850 70 57 724 10,1 6,6 539 428 112 612

Undervisning 1 188,6 36,0 1 145,8 37 056 1 800 42 069 75,5 69,5 2 354 2 552 85 831

Övrigt 329,9 274,4 11 902 8 042 0,5 15 19 958

Design 50,0 49,0 6 365 3 800 10 165

Totalt 18 151,7 82,2 14 987,9 616 191 4 110 479 750 269,7 180,9 7 799 5 664 1 113 513 1 086 741

Lärosätet har under tidigare budgetår uppkommet anslagssparande motsvarande 0 tkr.

Lärosätet har under tidigare budgetår sparade helårsprestationer motsvarande 70 090 tkr.

Redovisningen ovan visar att lärosätet kommer över takbeloppet motsvarande 26 772 tkr (exkl. ersättning för helårsprestationer från december 2003).

Redovisningen ovan visar att lärosätet kommer under takbeloppet motsvarande 0 kr (exkl. ersättning för helårsprestationer från december 2003).

Kommentarer till tabellen
1) Exklusive utbildning för annan högskola och uppdragsutbildning, sommarkurser och kurser inom nätuniversitetet
2) Mål för antalet helårsstudenter 18 080 enligt RB. Utfall 2004 18 421 HST. 
   Mål för antalet helårsstudenter inom utbildningsområdena naturvetenskap och teknik 8 000 enligt RB. Utfall 2004 7 813 HST.
   Högsta antal helårsstudenter inom utbildningsområdet design 50. Utfall 2004 50 HST.
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.
   Särskild ersättning utgår under budgetåret 2004 från anslaget 25:73 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Denna ersättning inkluderas inte i denna sammanställning. 
   Den särskilda ersättningen beräknas med 20 000 kr per helårsstudent inom tilldelad ram. Tilldelad särskild ersättning enligt regleringsbrev för 2004 2 335 tkr. För att helårsstudenter och   
   helårsprestationer skall kunna redovisas inom nätuniversitetet skall kursen vara registrerad av lärosätet hos Myndigheten för Sveriges nätuniversitet. Beräkning av ersättning med den 
   särskilda ersättningsnivån redovisas i tabell 3.
4)  Varav antal HST inom den kompletterande utbildning som avses i förordningen (1995:889) om en särskild teoretisk och praktisk utbildning vis universitet och högskolor för invandrare med 
   utländsk högskoleutbildning. Regeringen beslutade den 25 april 2002 om ett särskilt stöd för denna utbildning under en trårsperiod vid Linköpings universitet och Malmö högskola. Dessa båda
   lärosäten skall erhålla 50 000 kronor extra per helårsstudent inom takbelopp förutom ersättning för helårsstudent och helårssprestation.

Tabell 1b: Redovisning av årets anslagsberäkning

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)
Årets takbelopp (tkr) 1 086 741 
Ev ingående anslagssparande (tkr) 0 
Summa (A) 1 086 741 

B. Utnyttjade medel
Ersättning för HPR från december 2003 (3 097)
Årets utfall; ersättning HST + HPR (tkr) 1 086 741
Ev. utnyttjande av tidigare sparade HPR (tkr) 0
Summa (B)1) 1 086 741 

C.  Anslagssparande
Totalt utgående anslagssparande (A-B) 0 
Del av anslagssparandet över 10 % av takbeloppet2) 0 

Summa, dvs varav högst 10 % av takbeloppet 0 

1) Ersättning kan högst utgå inom tillgängliga medel (A)
2) Den del av anslagssparandet som universitetet inte får behålla utan regeringens godkännande.

Tabell 1c: Redovisning av förändringar avseende sparade helårsprestationer

Ingående värde av sparade HPR (tkr)1) 70 090 
 – Ev utnyttjande av tidigare sparade HPR (tkr) under 2004 0
 + Ev sparade HPR under 2004 (tkr) 29 869

Summa 99 959

10 % av takbeloppet 2004 enligt regleringsbrev (tkr) 108 674

Utgående värde av sparade HPR (tkr)2) 99 959

1) Kan uppgå till högst 10 % av takbeloppet 2003.
2) Kan uppgå till högst 10 % av takbeloppet 2004.
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13 Väsentliga uppgifter13 Väsentliga uppgifter

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

Ann-Marie Begler

Ledamot av: styrelsen för utvecklingsrådet inom 
statliga sektorn
styrelsen för Kustbevakningen
Forum för ökad hälsa och lägre sjukfrånvaro i 
staten (finansdepartementet)
styrelsen för Tullverket
styrelsen för elektronisk förvaltning
styrelsen för UNICRI (United Nations Institute 
of Criminology)

Britt-Marie Danestig

Ordförande i: Polarforskningssekretariatet

Ledamot av: Forskningsforum inom Vetenskapsrådet

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

Lennart Ljung 

Ordförande i: Tekniska klassen, Kungl. Vetenskapsakademin

Ledamot av: styrelsen för Kungl. Vetenskapsakademin 
(akademinämnden)
styrelsen för Vetenskapsrådet
styrelsen för SUNET
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

V. 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

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)

Redovisning av styrelseledamöters och ledande befattningshavares övriga uppdrag i styrelser och råd

Ersättning till styrelsens ledamöter samt till ledande befattningshavare inom universitetet – inkomstår 2004

Ordförande Företrädare för verksamheten Företrädare för anställda
Hans Sandebring 85 447   Kajsa Ellegård 577 342 Kenneth Lindh 252 612

Lennart Ljung 754 133 Per Larsson 597 673
Rektor Olle Stendahl 714 048 Marianne Plymoth 257 059
Mille Millnerta) 955 116  

Företrädare för studenter 2004 Suppleanter för företrädare för anställda
Företrädare för allmänna intressen Jill Jönsson                  18 838  Janerik Lundqvist 615 355
Ann-Marie Begler 28 000 Joel Phalén 14 000 Ronny Lock 351 926
Britt-Marie Danestig 28 000  Jonas Åman 15 500
Håkan Eriksson 28 000 Anders Brun 262 600
Ewa Groppfeldt 28 000
Louise Malmström 28 000
Sven Nyberg 28 000
Tommy Skau 28 161

a) Bilförmånsvärde ingår med 7 212 kr
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13 Väsentliga uppgifter13 Väsentliga uppgifter
Belopp i tkr         2004           2003         2002          2001          2000

Låneram i Riksgäldskontoret
Beviljad låneram 300 000 336 800 340 000 295 000 270 000
Utnyttjad låneram 194 434 207 340 238 915 252 170 247 076

Kontokrediter hos Riksgäldskontoret
Beviljad kontokredit 156 417 147 872 136 521 108 823 48 555
Utnyttjad kontokredit 0 0 0 0 0

Räntor på räntekontot hos Riksgäldskontoret
Räntekostnader 0 0 0 0 0
Ränteintäkter 9 785 14 591 20 855 19 576 15 214

Totala avgiftsintäkter 269 309 264 789 278 388 342 944 339 025
 – varav disponibelt 269 309 264 789 278 388 342 944 339 025
Beräknat enligt regleringsbrev 283 000 – – – –

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

Utgående reservation och anslagssparande
Utgående reservation på anslag – – – – –
Anslagssparande 0 0 2 182 6 818 35 948
Intecknat belopp för framtida åtaganden – – – – –

Antal anställda
Årsarbetskrafter 3 343 3 423 3 255 3 099 3 070
Medelantal anställda 3 561 3 640 3 528 3 331 3 216

Driftkostnad per årsarbetskraft 707 680 681 651 634

Kapitalförändring
Årets kapitalförändring 1 494 -47 283 13 909 -14 577 -3 842
Balanserad kapitalförändring 166 003 214 171 202 647 216 913 221 065

214 171

-47 283
-885

166 003

202 647

13 909
-2 385

214 171

216 913
-14 577

311
202 647

221 065
-3 842

-310
216 913

1)                                          2)                                             3)                                            4)

Noter till Väsentliga uppgifter

1) Ingående balans
     Föregående års kapitalförändring
     Från föregående års kapitalförändring har resultatet i Universitetsholding i Linköping AB omförts till resultatandelar i dotterföretag  
     Utgående balans

2) Ingående balans
    Föregående års kapitalförändring
    Från föregående års kapitalförändring har resultatet i Universitetsholding i Linköping AB omförts till resultatandelar i dotterföretag                          
    Utgående balans

3) Ingående balans
     Föregående års kapitalförändring
     Från föregående års kapitalförändring har resultatet i Universitetsholding i Linköping AB omförts till resultatandelar i dotterföretag
     Utgående balans

4)  Ingående balans
     Föregående års kapitalförändring
     Från föregående års kapitalförändring har resultatet i Universitetsholding i Linköping AB omförts till resultatandelar i dotterföretag
     Utgående balans
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Tabellbilaga

Innehållsförteckning

Sidorna 88-104

Tabell 1:  Fördelning av helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR)  
på utbildningsområden, kön och ålder 88 

Tabell 2:  Fördelning av helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) 
på utbildningsprogram, fristående kurser och verksamhetsområden 89 

Tabell 3:  Fördelning av helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) 
på fördjupningsnivåer 90 

Tabell 4:  Fördelning av helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) 
på fördjupningsnivå, kön och ålder 90 

Tabell 5:  Fördelning av helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR)
på verksamhetsområden och orter 91 

Tabell 6:  Uppgifter om utbildningsprogrammen; nybörjare, sökande 1:a hand, 
helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) 92 

Tabell 7 a:  Nybörjare på utbildningsprogrammen fördelade på kön och ålder  94 

Tabell 7 b: Nybörjare på utbildningsprogrammen 2001–2004; andel kvinnor 
i procent 96 

Tabell 8 a:  Uppgifter om avlagda examina 2001–2004 98

Tabell 8 b Uppgifter om avlagda examina 2001–2004; andel kvinnor i procent 98 

Tabell 9: Studentutbyte per fakultet och program 2003/2004 99 

Tabell 10 a:  Uppgifter om forskarutbildning 2001–2004 99 

Tabell 10 b: Uppgifter om forskarstuderande 2001–2004; andel kvinnor 
i procent 100 

Tabell 11 a: Nyantagna forskarstuderande 2004 – doktorsexamina 100

Tabell 11 b: Nyantagna forskarstuderande 2004 – licentiatexamina 100 

Tabell 12 a: Doktorsexamina 2004 101

Tabell 12 b: Licentiatexamina 2004 101

Tabell 13: Aktiva doktorander 2004 101 

Tabell 14: Doktorandernas försörjning vt 2004 fördelad på vetenskapsområden, 
ämnesgrupper och aktivitetsgrad 102 

Tabell 15: Köns- och åldersfördelning för olika personalkategorier
(heltidsekvivalenter) 104

Tabell 16: Personalkategorier 2004 fördelade på kön och vetenskapsområde
(heltidsekvivalenter) 104
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