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erksamhetsmässigt blev 2003 ett nytt 
starkt år för universitetet. Vi utbildade fler 

studenter än någonsin, vi utfärdade fler än 
3 000 examina i grundutbildningen, vi utfärdade 
fler doktorsexamina än någonsin och antalet pro-
fessorer är nu över 300. 

Universitetet har under året arbetat fram en 
ny forskningsstrategi för 2005-2008 och vi har 
tillsammans med landstinget i Östergötland enats 
om profilerade satsningar inom fem viktiga om-
råden inom medicin och hälsa. Universitetet har 
fortsatt att öka sina i konkurrens erhållna medel 
från Vetenskapsrådet,  inom det utbildningsveten-
skapliga området står vi i särklass. Ytterligare två 
av våra forskare har av VR fått stöd inom ramen 
för särskilt excellenta forskare med internationell 
lyskraft. Antalet projekt med finansiering från EUs 
ramprogram har ökat.

Vi har fortsatt att driva på den pedagogiska 
förnyelsen av grundutbildningen. Här kan nämnas 
GrundSIPA, regeringsuppdraget om en förnyelse 
av utbildningen inom humaniora-samhällsveten-
skap, och vårt arbete tillsammans med bl.a. Massa-
chusetts Institute of Technology för en förnyad 
ingenjörsutbildning – CDIO, ett projekt som fick 
mycket goda vitsord i en internationell utvärde-
ring. Flera andra projekt vid LiU har på motsva-
rande sätt erhållit internationella lovord. 

Högskoleverket har i den nationella s.k. frank-
ingen gett oss toppbetyg för vårt arbete med jäm-
ställdhet och studentinflytande. 

Så långt allt väl. 

Men bokslutet är kärvt, universitetet går 
47 miljoner back. 

I grunden är detta en konsekvens av den urholk-
ning av anslagen som vi sett under en längre tid. 

Över en tioårsperiod har anslagen till grundutbild-
ningen tappat närmare 30 procent av sitt värde. 
Förr eller senare slår detta igenom. För närvarande 
verkar det fåfängt att tro på någon mer betydande 
statsfinansiell förstärkning. På sikt är dock en 
sådan förstärkning, eller ett ändrat regelverk 
som ger bättre egna intjäningsmöjligheter, en nöd-
vändighet. 

Årets underskott kan också ses i ljuset av att 
personalkostnaderna det gångna året ökade med 
109 miljoner. Ökningen har dock sin förklaring 
i ett under lång tid uppdämt behov – varnings-
klockorna om risken för utbrändhet bland lärare 
har ljudit högt. 

Vi har visserligen 167 miljoner i eget myndig-
hetskapital och sparade utbildningsprestationer till 
ett värde av 70 mkr och det kan sägas att 47 miljo-
ner inte är mer än ca 2 procent av en omslutning 
på 2,4 miljarder. Det är naturligtvis sant, men det 
är fortfarande mycket pengar, vi kan inte fortsätta 
som om ingenting hänt. Att skapa en ekonomi i 
balans kommer att kräva ett hårt och mödosamt 
arbete på alla nivåer inom universitetet. 

Det är ansträngningar som naturligtvis inte får 
hindra oss från att fatta nödvändiga strategiska 
beslut och genomföra offensiva satsningar. Det är 
min fasta övertygelse att Linköpings universitet har 
alla förutsättningar att försvara sin position som 
landets bästa grundutbildningsuniversitet och att 
bibehålla och utveckla nya starka forskningspro-

filer.

Mille Millnert
Rektor   

v



4       

1 Årskrönika1 Årskrönika 1 Årskrönika

         5

Januari

• Universitetsstyrelsen utser överbibliotekarie 
Christer Knuthammar till prorektor. • Det nybil-
dade Centrum för Organisk Elektronik, COE, får 
31 mkr i stöd av Strategiska Forskningsstiftelsen 
under fem år. • Ekonomiforskaren Marie Tomicic 
får 200 000 kr i stipendium från Knut och Alice 
Wallenbergs Stiftelse. • Karriärcentrum invigs. 
• Marknadsbolaget i Linköping får sex mkr av 
Westman-Wernerska Stiftelsen för att bygga upp 
ett nationellt datamuseum. • Körfolk från hela 
landet samlas på universitetet för att diskutera kör-
livets status och framtid. 

Februari

• Högskoleverkets utvärdering av kvalitetsarbetet 
vid LiU ger lovord för gott studentinflytande, en 
kvalitetsdrivande organisation av grundutbildning-
en och framsteg i jämställdhetsarbetet. • Sveriges 
kraftfullaste datorsystem för akademiska använ-
dare tas i drift vid Nationellt Superdatorcentrum 
vid Linköpings universitet. • LiU står som värd 
när styrgruppen för Baltech, ett konsortium för 
en rad tekniska högskolor runt Östersjön, samlas. 
• Ulf Mellström, forskare på Institutionen för tema, 
väljs in i styrelsen för nationella sekretariatet för 
genusforskning. 

Mars

• Miljövetarprogrammet vid Campus Norrköping 
är det enda som lyckats med ett tvärvetenskapligt 
angreppssätt, konstaterar Högskoleverket som ut-
värderat landets miljöutbildningar. • En ny studie 
från fackförbundet Civilekonomerna visar att Lin-
köpings universitet är ett av de lärosäten vars utexa-
minerade studenter får högst löner. • Universitets-
lärarna vid LiU är mycket nöjda med hur de upp-
fyller målen för utbildningen visar Högskoleverkets 
jämförelse mellan landets tio största lärosäten. 
• Linköpings universitet får gott betyg i Högskole-
verkets granskning av landets högskoleutbildningar 
i historia. • Rektor Bertil Andersson nomineras till 
ny chef för European Science Foundation. 

April

• Forskarskolan Hälsa, vård och samhälle antar 
sina första doktorander. • Den snabbt växande 
nanovetenskapen vid LiU samlas i ett nytt centrum 
med Jens Birch, docent i tunnfilmsfysik, som före-
ståndare. • Rekordmånga sökande till universitetets 
magisterprogram på engelska. • Professor Erik San-

dewall, Institutionen för datavetenskap, blir riddare 
av franska hederslegionen. • Kulturjournalisten 
Camilla Lundberg blir gästprofessor på Estetiska 
institutionen under ett år. • Kulturgeografen Jose-
fina Süssner får tyska statens långtidsstipendium 
för forskning vid ett tyskt universitet. • Damkören 
LiHtösen fyller 25 år och firar med en jubileums-
konsert och studentorkestern LiThe Blås firar sina 
30 år med ett redigt jubileumsös.

Maj

• Forskningen om biomimetiska material vid 
Linköpings universitet ligger i den absoluta forsk-
ningsfronten enligt internationella experter som 
utvärderat svensk materialforskning. • Christer 
Svensson, professor vid Institutionen för sys-
temteknik, kommer på 15:e plats i tidningen Ny 
Tekniks rankinglista över 50 personer som ”styr 
IT-Sverige”. • Bara nio av 25 högskolor klarar sig 
utan kritik i Högskoleverkets utvärdering av lan-
dets ingenjörsutbildningar. Linköpings universitet 
är en av dessa.  • Avdelningen för tillämpad fysik 
firar 25-årsjubileum. • Åttioen nya doktorer och 
åtta hedersdoktorer promoveras. • Per Anders 
Strandberg, student på programmet Kultur, sam-
hälle, mediegestaltning i Norrköping väljs till en av 
de tre vice ordförandeposterna i Sveriges Förenade 
Studentkårer. • Studentorkesterfestivalen, SOF, fi-
rar 30-årsjubileum.

Juni

• Universitetsstyrelsen beslutar inrätta en ny insti-
tution, Institutionen för studier av samhällsutveck-
ling och kultur. • Klartecken att utfärda socionom-
examen vid LiU. • Invigning av Centrum för medi-
cinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV),  ett 
samarbete mellan universitetet, Landstinget i Öst-
ergötland och Sectra Imtec AB. • Start för projektet 
SMER, som syftar till att underlätta samarbetet 
mellan företag och universitet genom deltagande 
i EUs ramprogram för forskning och utveckling. 
• Uttryck i trä och textil och Kostymdesign för 
scen, två av universitetets sommarkurser i Vadstena, 
avslutas med utställning.

Studentorkesterfestivalen, SOF, 
firar 30-årsjubileum.

Högtidlig invigning av regionalt 
kontaktsekretariat i Katrineholm.
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Augusti

• En enhällig universitetsstyrelse föreslår Mille 
Millnert, professor i reglerteknik och dekan för 
Tekniska högskolan, till ny rektor för universitetet. 
• Ett forskningsprojekt vid LiU klassas som ”excel-
lent” i en internationell utvärdering av bioteknik. 
Bo Liedberg, professor i tillämpad fysik, leder pro-
jektet som syftar till att ta fram nya metoder för att 
studera proteiner som ingår i fotosyntesen. • Beslut 
om ny yrkeshögskoleutbildning vid Tekniska hög-
skolan.  • !Upp ur gräset! titulerar Akademiska hus 
utställningen med verk av studenter från Kungliga 
Konsthögskolan som visas i universitetsparken på 
Campus Valla. • Upptäckarvecka på universitetet 
för ett 90-tal högstadieelever som får pröva på labo-
rationer inom naturvetenskap och teknik. • Linkö-
pings universitet har i särklass flest besökare bland 
högskolornas webbplatser, enligt en ny rapport 
från Statskontoret. • Ett ex-jobb av Norrköpings-
studenterna Robert Johansson och Jimmy Linder 
får internationell uppmärksamhet. Det handlar om 
hårdvarudesignen till en webbkamera baserad på 
bluetooth-teknik. • En ny börssal invigs på Cam-
pus Valla – en för högskolevärlden unik satsning, 
där studenterna kan koppla upp sig i realtid till all 
världens finanscentra via Reuters. 

September

• Regeringen utnämner Mille Millnert till rektor 
för Linköpings universitet. • Det nya tema Mat, 
Kultur, Medicin antar sina första doktorander.     
• Åke Öberg, professor emeritus i medicinsk 
teknik, tilldelas Vladimir K. Zworykin Award 
för ”utomordentliga forskningsbidrag inom det 
medicintekniska fältet” av den internationella or-
ganisationen för medicinsk teknik IFMBE. • Olle 
Stendahl, professor i mikrobiologi, blir ordförande 
i Svenska Läkaresällskapet.

Oktober

• Sveriges universitets- och högskoleförbund an-
ordnar i samarbete med Linköpings universitet en 
konferens om arbetsfördelning inom högskolevärl-
den. • Institutet för handikappvetenskap lovordas 
i en internationell utvärdering. Verksamheten be-
döms ha extremt hög produktivitet och forskning 
i världsklass. • Linköpings universitet etablerar ett 
regionalt kontaktsekretariat i Katrineholm. •Två 
projekt vid Linköpings universitet väljs ut till Stra-
tegiska Forskningsstiftelsens program ProViking, 
som stöder forskning om produktframtagning och 

produktionssystem. • Hans Lundgren, director 
musices, utses till årets körledare i Sverige.

November

• Dags för promotion av 65 nya doktorer, in-
stallation av 36 nya professorer och ny rektor. 
• Universitetsstyrelsen utser professor Inger 
Rosdahl, Hälsouniversitetet, till ny prorektor. 
• Helen Dannetun, professor i tillämpad fy-
sik, väljs till dekan för Tekniska högskolan. 
• Professor Lennart Ljung väljs om på tre år i 
Vetenskapsrådets styrelse. • Linköpings univer-
sitet och Landstinget i Östergötland beslutar 
satsa särskilt på fem strategiska forskningsområden. 
• Linköpingsforskare tar hem hela 40 procent av 
Vetenskapsrådets anslag inom utbildningsveten-
skap. • Universitetet presenterar tre nya profil-
områden i sin forskningsstrategi till utbildnings-
departementet. • Professorerna Staffan Larsson, 
forskningsledare för avdelningen för vuxenutbild-
ning och folkbildning, och Lars Hultman, ledare 
för avdelningen för tunnfilmsfysik, utses till excel-
lenta forskare av Vetenskapsrådet. • LiU-forskarna 
William Salaneck och Mats Fahlman deltar i ett 
forskarteam som belönas med  EUs prestigefyllda 
Descartespris på 56,3 mkr för sin forskning om lys-
dioder av plast för bildskärmar. • LiU är det lärosäte 
i landet som arbetar bäst för jämställdhet, enligt 
Högskoleverket. • Emma, M-teknologernas tjejför-
ening, firar 30 år • De tre studentkårerna anordnar 
en välbesökt genusdag på Campus Valla. • Fem 
av tio vinnare i första omgången av affärsplane-
tävlingen Venture Cup har anknytning till LiU.

December

• Docent Jonte Bernhard, Institutionen för teknik 
och naturvetenskap, förordnas som ledamot i 
regeringens jämställdhetsdelegation för förskolan. 
• Miljöstrategiska stiftelsen Mistra anslår 8 mkr till 
ett tvärvetenskapligt forskningsprogram vid LiU 
med fokus på samspelet mellan kunskap och poli-
tik vid klimatförhandlingarna. • Professor Lennart 
Ljung mottar Hendrik W. Bode Lecture Prize från 
IEEE, den USA-baserade ingenjörsorganisationen 
för elektroteknik, för framstående insatser inom 
reglerteknik.

Inger Rosdahl blir ny prorektor.

Helen Dannetun blir ny dekan 
för Tekniska högskolan.
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2 ÅRET I KORTHET                 

 LiU ÅR 2003  UTVECKLING

STUDENTER (individer)
Totalt 26 493
varav Campus Valla 18 229
          Campus US 2 766
          Campus Norrköping 5 483
Nybörjare på program 5 231
Examinerade 3 185

ANTAL STUDENTER FÖRDELADE PÅ:
Utbildningsprogram 19 173
Fristående kurser 9 440

EXEMPEL PÅ UTBILDNINGAR 
MED HÖGT SÖKTRYCK

(1:a handssökande/nybörjare)

Filosofiska fakultetsnämnden:
Psykologutbildningen 9,7
Socionomutb., allm. inr. 7,3

Nämnden för utbildningsvet.:
Aspirantutb., inr. lärare 2,3
Folkhögskollärarutbildningen 1,4

Hälsouniversitetet:
Socionomutb., inr. socialpedagogik 9,1
Sjukgymnastutbildningen 7,0
Läkarutbildningen 5,4

Tekniska högskolan:
Industriell ekonomi - internat. 1,9
Industriell ekonomi 1,6

HELÅRSSTUDENTER
Totalt 18 160
På utbildningsprogram 14 335
På fristående kurser 3 825

HELÅRSSTUDENTER  
PER FAKULTET (motsv)
Filosofiska fakultetsnämnden 5 925
Nämnden för utb.vet. 2 874
Hälsouniversitetet 2 340
Tekniska högskolan 7 022

HELÅRSSTUDENTER
PER UTBILDNINGSOMRÅDE
Hum., Juridik, Samh.vet., Teologi 6 495
Nat.vet., Teknik 8 009
Farmaci, Medicin, Vård 2 101
Undervisning 1 173
Övrigt 321
Design 61

Trots en kraftig expansion de senaste sex åren fort-
satte grundutbildningen vid universitetet att öka 
under 2003. Antalet studenter ökade till 26 500*, 
vilket är 10 000 fler än 1994. I Norrköping finns ca 
5 500 studenter, en ökning med drygt 100 jämfört 
med år 2002. 

Eftersom utbudet både består av heltids- och 
deltidskurser kan man få en tydligare bild av omfatt-
ningen genom att utgå från antalet helårsstudenter. 
(Med antalet helårsstudenter avses antalet studenter 
som har påbörjat studier på en kurs multiplicerat 
med kursens poäng delat med 40.) Under 2003 var 
antalet helårsstudenter 18 160, vilket är ca 7 300 
fler än 1994/95 och mer än dubbelt så många som 
1990/91.

Linköpings universitet har profilerat sin grundut-
bildning genom att ha en hög andel utbildningspro-
gram. Under år 2003 var andelen helårsstudenter på 
program 79 % och på fristående kurser 21 %. Sedan 
1994/95 har andelen på program ökat med ca 9 %. 

Universitetet erbjuder grundutbildning i natur-
vetenskap och teknik; humaniora, juridik, samhälls-
vetenskap och teologi; medicin, vård och farmaci; 
undervisning; övrigt (praktisk-estetiska kurser) och 
design (Carl Malmstenutbildningarna). Statsmakter-
nas prioritering av naturvetenskapliga och tekniska 
utbildningar avspeglas i att antalet helårsstudenter 
inom dessa områden har ökat kraftigt vid universite-
tet sedan 1997 (ca 1 900 helårsstudenter). En ökning 
har också ägt rum inom farmaci, medicin och vård, 
framförallt på de treåriga programmen, och inom 
humaniora, juridik, teologi och samhällsvetenskap. 
En viss ökning har också ägt rum inom undervisning, 
övrigt och design.

Universitetets studenter är unga; nästan 60 % 
är under 25 år medan drygt 10 % är över 34 år, att
jämföra med genomsnittet vid landets högskolor, där 
andelen studenter under 25 år är knappt 50 %. Ålders-
fördelningen avspeglar utbildningsutbudets samman-
sättning med stark tonvikt på utbildningsprogram 
som främst vänder sig till ungdomsstuderande. 

Sett över hela universitetet är könsfördelningen 
jämn; 51 % av studenterna är kvinnor och 49 % 
män. Stora skillnader finns dock inom enskilda ut-
bildningar. På lärar- och vårdutbildningarna är kvin-
norna i majoritet. På de naturvetenskapliga och tek-
niska utbildningarna dominerar männen.  Även om 
mycket ännu återstår att göra anser Högskoleverket 
i en rapport presenterad under 2003 att Linköpings 
universitet har det mest genomgripande och välorga-

* Fr.o.m. 2001 används en ny metod för att beräkna antalet studenter (individer).
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 LiU ÅR 2003

FÖRDELNING KVINNOR - MÄN
HELÅRSSTUDENTER 
                                     Kvinnor         Män 
                                  HST       %    HST     %
Totalt                           9 325      51  8 835     49
Filosofiska fakultetsn.  3 439      58  2 486     42
Nämnd f. utb.vet.         2 162      75     712     25
Hälsouniversitetet        1 857      79     483     21
Tekniska högskolan      1 867      27  5 155     73

ÅLDERSFÖRDELNING          Antal      Procent
< 25 år                                10 362                57
25-34 år                                5 603                31
>34 år                                   2 195                12

ANTAL EXAMINA  ≥120 p     Antal      Procent
Filosofiska fakultetsn.              737                24
Nämnd f. utb.vet.                     676                22
Hälsouniversitetet                    561                19
Tekniska högskolan               1 074                35

GRUNDUTBILDNINGENS INTÄKTER (tkr)

Totalt                                                  1 230 713
varav takbelopp                                  1 055 117

 UTVECKLINGniserade jämställdhetsarbetet och därmed befäster sin 
starka position sedan den förra utvärderingen. 

Universitetet utfärdade 3 048 examina om minst
120 poäng under 2003, en kraftig ökning jämfört 
med 2002, då 2 685 examina utfärdades. I förhål-
lande till 1994/95 är ökningen ca 1 500, närmast en 
fördubbling. Eftersom antalet helårsstudenter 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 1 231 mkr år 2003, d.v.s. med ca 
80 %. Huvuddelen av intäkterna utgörs av universi-
tetets utbildningsuppdrag från regering och riksdag 
och  styrs av ett s.k. takbelopp (den maximala ersätt-
ning som universitetet får för utförda helårsprestatio-
ner). Sedan1994/95 har LiUs takbelopp ökat med 
530 mkr till 1 055 mkr år 2003. Mellan år 2002 och 
2003 ökade takbeloppet med 86 mkr, främst bero-
ende på en s.k. halvårseffekt av de nya platser uni-
versitetet tilldelats fr.o.m. höstterminen 2002, och en 
kvalitetsförstärkning inom vårdområdet. 

Linköpings universitet har förnyat grundut-
bildningen både vad gäller innehåll och undervis-
ningsformer. Sedan 90-talet har ett tjugotal längre 
program utvecklats och de flesta var riksunika när 
de etablerades. Under år 2003 har arbetet fortsatt 
med utvecklingen av bl.a. de nystartade socionom-, 
logoped- och musikproducentutbildningarna. Flera 
utbildningar som leder till magisterexamen med 
bredd har inrättats liksom några utbildningar som 
leder till yrkeshögskoleexamen. Inom problembase-
rat lärande är Hälsouniversitetet en pionjär. Tekniska 
högskolan medverkar till att förnya svensk ingenjörs-
utbildning. Filosofiska fakultetsnämnden arbetar på 
regeringens uppdrag med att förnya arbetsformerna 
inom humanistisk och samhällsvetenskaplig utbild-
ning och en genomgripande pedagogisk förnyelse av 
lärarutbildningen pågår inom Nämnden för utbild-
ningsvetenskap.

LiU är ett av de lärosäten i Sverige där grundut-
bildningen expanderat mest. Trots detta har universi-
tetet, med undantag för 2002, som ett av få lärosäten 
nått sitt takbelopp varje år. Högskoleverkets Student-
spegel 2002 visar att LiU har Sveriges mest nöjda stu-
denter. Enligt Högskoleverkets undersökning 2003 
bland universitetslärare har LiU även landets mest 
nöjda lärare då det gäller möjligheterna att uppfylla 
de grundlägggande målen för högre utbildning. Uni-
versitetet har alltså lyckats kombinera en stark expan-
sion med gott resultat och nöjda studenter och lärare. 
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 UTVECKLING LiU ÅR 2003

FORSKARSTUDERANDE

Aktiva forskarstuderande               

                                     Kvinnor           Män
                                  Antal   %   Antal    %

Totalt                               641   44       821   56

Hum/sam vet.område      233   59       160   41

Medicinskt vet.område    250   60       166   40

Tekniskt vet.område         158   24       495   76

Doktorandanställningar   311   42       423   58

Antal utbildningsbidrag     62   66         32   34

ÅLDERSFÖRDELNING            

                                     Kvinnor           Män
                                  Antal   %   Antal    %

<30 år                              175   37       298   63

 30-39 år                          259   43       351   57

>39 år                              207   55       172   45

FORSKARUTBILDNINGSEXAMINA

                                     Kvinnor           Män
                                  Antal   %   Antal    %

Doktorsexamen                 71   42         97   58 

Licentiatexamen                27   31         61   69

PROFESSORER

                                     Kvinnor           Män
                                  Antal   %   Antal    %

Professorer                       37   12       275   88
varav adjungerade               1     2         51   98

Forskningen vid Linköpings universitet präglas av 
både hög vetenskaplig och samhällelig relevans och 
kännetecknas av att den förenar ett betydande djup 
och spetskompetens med förmågan att arbeta gräns-
överskridande. I den senaste forskningspolitiska pro-
positionen beskrivs Linköpings universitet både som 
en pionjär och omdanare av forskarutbildningen, 
särskilt inom området forskarskolor.

Under 2003 har universitetet fastställt en ny forsk-
ningsstrategi. 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 områden som framhålls. Dessa 
områden tillsammans med de profilområden som 
lyftes fram i universitetets tidigare forskningsstrategi, 
d.v.s. Den informationsteknologiska utmaningen, 
Biomedicin och livsvetenskapernas teknologier, Hälsa 
- omsorg - ansvar, Barn, kunskapsproduktion, etni-
citet och genus, Klimat och miljö samt Utbildnings-
vetenskap utgör grunden för universitetets fortsatta 
förnyelse.

Antalet aktiva doktorander (med minst 10 pro-
cents aktivitet) har ökat med 73 % på tio år (från 
847 år 1990/91 till 1 462 år 2003, det största an-
talet aktiva doktorander någonsin). Knappt hälften 
av doktoranderna finns vid Tekniska högskolan 
(= tekniskt vetenskapsområde), nästan en tredjedel vid 
Hälsouniversitetet (= medicinskt vetenskapsområde)
och drygt en fjärdedel inom det humanistisk-
samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet (= Filosof-
iska fakultetsnämnden och Nämnden för utbild-
ningsvetenskap).

Inom de humanistisk-samhällsvetenskapliga och
medicinska vetenskapsområdena är könsfördelningen 
bland doktoranderna relativt jämn (andelen kvinnor 
är 59 respektive 60 %). Inom det tekniska veten-
skapsområdet är andelen kvinnor 24 %, en ökning 
med 3 % jämfört med år 2000 och med 9 % sedan 
1994/95.

Antalet professorer ökade år 2003 till 312 (inkl. 
adjungerade). Vid LiU Norrköping har på bara 
några år antalet professorer ökat från 0 till 27 (inkl. 
adjungerade). Av LiUs professorer är 37 kvinnor. 
Inom de humanistisk-samhällsvetenskapliga och 
medicinska vetenskapsområdena är en fjärdedel res-
pektive en sjättedel av professorerna kvinnor. Inom 
det tekniska vetenskapsområdet däremot är endast 
sju av de 155 professorerna kvinnor. Av dessa sju 
tillsattes tre under 2003.  På sikt kommer troligen 
andelen kvinnliga professorer vid Tekniska högskolan 
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 UTVECKLING LiU ÅR 2003

ANTAL FORSKAREXAMINA

HUMANISTISK-SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT
                                     
                             2000   2001   2002  2003 
Doktorsexamen           27        38        40       31
Licentiatexamen            9        12        15         8
Totalt antal 
examina                      36        50        55       39

MEDICINSKT
                             2000   2001   2002  2003
Doktorsexamen           40        48        51       66
Licentiatexamen            3                      9         5
Totalt antal                      
examina                      43        48        60       71

TEKNISKT
                             2000   2001   2002  2003
Doktorsexamen           49        55        74       71
Licentiatexamen          51        57        63       75
Totalt antal                      
examina                    100      112      137     146 

INTÄKTER FORSKNING /
FORSKARUTBILDNING (tkr)

Totalt                                                 1 172 187

varav fakultetsanslag                            459 769 

                                                                          

att öka, allteftersom kvinnorna där blir fler på såväl 
grundutbildningen som forskarutbildningen. Enligt 
det rekryteringsmål som riksdag och regering satt 
upp för universitetet skall 26 % av de professorer som 
nyrekryteras under 2001-2004 vara kvinnor. År 2003 
var 20 % av de nyrekryterade och befordrade profes-
sorerna kvinnor.

Under år 2003 utfärdades 168 doktorsexa-
mina, d.v.s. mer än tre gånger så många jämfört med 
1990/91, och det högsta antalet någonsin under 
universitetets historia. Antalet utfärdade licentiat-
examina under år 2003 var 88, de flesta vid Tekniska 
högskolan. 

Intäkterna till forskning och forskarutbildning 
uppgick år 2003 till 1 172 mkr. Fördelningen av in-
täkterna på vetenskapsområden framgår av figuren 
på föregående sida. Forskning och forskarutbildning 
svarar för 49 % av universitetets totala intäkter och 
grundutbildningen för 51 %.

Regering och riksdag har beslutat att under perio-
den 2001-2003 öka universitetets s.k. fakultetsanslag 
med 37 mkr för nationella forskarskolor i grundläg-
gande datavetenskap resp. teknisk och naturveten-
skaplig didaktik, teknisk forskning i Norrköping 
samt förstärkning av forskning inom humaniora. 
Detta är en välbehövlig förstärkning, mot bakgrund 
av att fakultetsanslaget realt legat på en konstant låg 
nivå sedan 1994/95. 

Den expansion som ändå har skett av forskning 
och forskarutbildning beror till största delen på 
universitetets förmåga att dra till sig externa medel. 
De största externa bidragen kommer dels från forsk-
ningsstiftelser, forskningsråd, VINNOVA och andra 
statliga myndigheter, dels från organisationer och 
enskilda såsom Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.  
De senaste åren har inflödet av externa medel till uni-
vesritet dämpats. Glädjande är dock att universitetet 
ökade sin andel vid forskningsrådens fördelning av 
forskningsmedel under 2003.

Eftersom grundutbildningen expanderade kraf-
tigt under 90-talet medan den anslagsfinansierade 
forskningen och forskarutbildningen under samma 
tid bara ökade marginellt har fakultetsanslaget sjun-
kit i relation till grundutbildningens s.k. takbelopp. 
Trycket har alltså ökat ytterligare på universitetet att 
skaffa externa medel för att studenters och lärares 
möjligheter till forskningsanknytning skall kunna 
bibehållas.
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 UTVECKLING LiU ÅR 2003

ANTAL  ANSTÄLLDA

Helårsanställningar:

Totalt                                             3 423

Kvinnor                                          1 705             

Män                                               1 718

Individer:

Totalt                                             3 640

ANTAL FORSKARE OCH LÄRARE (individer)         

Professorer  (inkl. adjungerade)       312

Övriga lärare och forskare              1 176

Antal anställda
Den största ökningen av antalet anställda (260 hel-
årsanställningar) skedde mellan åren 1994/95 och 
1995/96 och berodde på överflyttningen av personal 
(ca 150 helårsanställningar) från landstinget i sam-
band med att universitetet tog över ansvaret för de 
treåriga vårdutbildningarna. Om man bortser från 
ökningen som är att hänföra till övertagandet av de 
treåriga vårdutbildningarna så har ökningen av anta-
let anställda legat kring ca 100 helårsanställningar/år 
för att sjunka något 1999 och 2000. Den nedåtgå-
ende trenden har dock brutits under 2002 och 2003 
och vi kan notera att antalet anställda under dessa två 
år ökat med 156 respektive 168 helårsanställningar. 

Fördelning på olika kategorier
Den kraftigaste ökningen av antalet helårsanställning-
ar mellan åren 1994/95 och 2003 redovisas i katego-
rin lärare (+428). Antalet helårsanställningar inom 
kategorin doktorander har under perioden ökat med 
206. Kategorierna administrativ/bibliotekspersonal 
och teknisk personal har under perioden ökat med 
153 respektive 169 helårsanställningar. 

Kategori och kön
Andelen kvinnor i kategorin lärare har ökat med 
11 % under perioden 1994/95 - 2003. Den största 
könsmässiga förändringen skedde mellan 1994/95 
och 1995/96 (6 %) vilket berodde på övertagandet 
av de treåriga vårdutbildningarna där merparten av 
lärarna är kvinnor.

Den mest glädjande förändringen är att andelen 
kvinnor bland doktorandanställda ökade från 22 % 
till 43 % under perioden 1994/95 - 2003. 

Den könsmässiga fördelningen i kategorierna 
administrativ/bibliotekspersonal och teknisk perso-
nal har endast förändrats marginellt mellan 1994/95 
och 2003, på så sätt att andelen kvinnliga tekniker 
sjunkit något under perioden för att under 2003 
återigen nå samma nivå som 1995/95, d.v.s. 45 %. 
Andelen män inom administrationen och biblioteket 
minskar: 1994/95 var andelen män 20 % och 2003 
är andelen 15 %.



PERSONAL

10     

2 ÅRET I KORTHET                PERSONAL EKONOMI

                11

2 ÅRET I KORTHET                 

 UTVECKLING LiU ÅR 2003

UTVECKLING AV ÅRLIG KAPITALFÖRÄNDRING (mkr) 
(exkl. resultat i Universitetsholding)

År                        1998  1999  2000   2001   2002  2003
Kapitalförändring      -59      -54        -4       -17        14     -48

Årets och balanserad      
kapitalförändring      288        220 1)   217      200      214    166

 1)  Balanserad kapitalförändring har minskats med 14 mkr enligt 
årsredovisning 2002.

INTÄKTER TOTALT (mkr)                   2 403
Anslag                                              1 633
Avgifter, ersättningar                          265
Bidrag                                                 490
Finansiella intäkter                               15

KOSTNADER TOTALT (mkr)                2 451 
Personal                                            1 524
Lokaler                                                344
Övrig drift                                           461
Finansiella kostnader                            12
Avskrivningar                                      110

Verksamhetsutfall                          -48
Resultat från andelar i dotterftg       1
Årets kapitalförändring                 -47

Årets kapitalförändring
Universitetets intäkter uppgick under verksamhets-
året 2003 till 2 403 mkr (2002: 2 356 mkr), en ök-
ning med 2 % (2002: 11 %), medan kostnaderna 
uppgick till 2 451 mkr, en ökning med 5 % (2002: 
9 %). Årets kapitalförändring var -47,3 mkr (2002: 
13,9 mkr). 

Finansiering
Universitetets intäkter ökade totalt sett under år 2003 
med 47 mkr jämfört med år 2002. Anslagen svarade 
för den största ökningen, 53 mkr (3 %). Intäkterna 
från bidrag ökade med 14 mkr (3 %) medan avgif-
ter och andra ersättningar minskade med 14 mkr 
(-5 %). De finansiella intäkterna minskade med 6 mkr 
(-29 %).

Anslagsökningen medför att den andel av univer-
sitetets verksamhet som finansieras av anslag ökade 
från 67 % år 2002 till 68 % år 2003. 

Resursförbrukning  
De totala kostnaderna för verksamheten ökade under 
2003 med 5 %. Personalkostnaderna, som utgör 
62 % av universitetets kostnader, ökade under året 
med 8 %,  lokalkostnaderna med 1 %  och övriga 
driftkostnader var oförändrade mot föregående år.

Verksamhetsområden  
Filosofiska fakultetsnämnden uppvisade ett nollre-
sultat under 2003 (2002: +8 mkr). Övriga verksam-
hetsområden uppvisade ett negativt resultat för 2003 
enligt följande: Nämnden för utbildningsvetenskap 
-4 mkr (2002: +13 mkr), Hälsouniversitetet -19 mkr 
(2002: +8 mkr) och Tekniska högskolan -25 mkr 
(2002: -15 mkr).

Verksamhetsgrenar  
Grundutbildningen visar en negativ kapitalföränd-
ring på -32,6 mkr (2002: 19 mkr). Inom grund-
utbildningen visar dock uppdragsutbildningen en 
positiv kapitalförändring på 2,6 mkr (2002: -2 mkr). 

Kapitalförändringen för forskning och forskar-
utbildning var negativ, -14,7 mkr. År 2002 uppgick 
motsvarande siffra till -5 mkr. Av årets kapitalföränd-
ring svarar uppdragsforskningen för -2 mkr (2002: 
-8 mkr).

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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Universitetet kan se tillbaka på en period av kraftig 
expansion av grundutbildningen. Genom riksdags-
beslutet att bygga ut den högre utbildningen med 
89 000 nya platser under 1997-2002 fick Linkö-
pings universitet 5 260 platser. Endast Malmö 
högskola fick fler platser under denna period. 

Vidare har universitetet på uppdrag av Lands-
tinget 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 grundutbildning-
en att expandera under 2003.

Hur stor tillväxten är mäts bäst om antalet hel-
årsstudenter (HST, se definition på s. 13) studeras 
i stället för antalet individer eftersom HST-begrep-
pet också tar hänsyn till studiernas omfattning. 
Utvecklingen av antalet helårsstudenter framgår 
av figur 3.1.

Räknat i helårsstudenter har utbildningen 
mellan åren 2002 och 2003 ökat från 17 438 till 
18 160  HST. Sedan läsåret 1990/91 har antalet 
helårsstudenter ökat med ca 130 %. Antalet regist-
rerade studenter/individer (exkl. omregistrerade) 
var 26 493 under 2003, att jämföra med  24 573  
år 2002. 

Antalet studenter på utbildningsprogram upp-
gick år 2003 till 19 173 medan antalet studenter 
på de fristående kurserna var 9 440. Jämfört med år 
2002 innebär detta en ökning med ca 700 studen-
ter på utbildningsprogrammen och en ökning med 
ca 500 studenter på de fristående kurserna. Cirka 
2 100 studenter bedriver studier både på program 
och fristående kurs. 

Utbildningsutbudet

I beskrivningen nedan av grundutbildningsutbudet 
är antalet helårsstudenter (HST) utgångspunkten 
för beräkningarna, om inget annat sägs.

Av grundutbildningen utgörs 79 % av ut-
bildningsprogram och 21 % av fristående kurser.  
Sedan läsåret 1994/95 har andelen utbildnings-
program ökat med 9 %. Eftersom studieresultaten 
är något bättre på program än på fristående kurser 
blir, med antalet helårsprestationer som beräk-
ningsgrund (se definition på s. 13), andelen utbild-
ningsprogram ännu större (82 %).

Andelen helårsstudenter per verksamhets-
område är följande: 33 % finns inom Filosofiska 

fakultsnämndens verksamhetsområde, 16 % inom 
verksamhetsområdet för Nämnden för utbild-
ningsvetenskap, 13 % vid Hälsouniversitetet och 
38 % vid Tekniska högskolan (se figur 3.2).

Grundutbildningen fördelad på utbildnings-
områden framgår av figur 3.3. som också visar 
könsfördelningen. De största områdena är teknik, 
samhällsvetenskap och naturvetenskap. De minsta 
är farmaci och design (Carl Malmsten-utbildning-
arna i Stockholm). Mellan åren 2002 och 2003 har 
den största ökningen skett inom samhällsvetenskap  
med knappt 500 HST. Antalet HST inom natur-
vetenskap och teknik ligger sammantaget på en 
oförändrad nivå i förhållande till 2002. 

Fördelningen på fördjupningsområden framgår 
av figur 3.6. Andelen kurser på C- och D-nivå var 
31 % under 2003, densamma som år 2002.

Studenterna

Studentpopulationen har en jämn könsfördelning 
med 51 % kvinnor och 49 % män, d.v.s. ungefär 
samma fördelning som föregående år (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 erbju-
da ett utbildningsutbud som är lika attraktivt för 
män som för kvinnor. Nedbrutet per utbildnings-
område framträder emellertid ett välbekant och 
traditionellt mönster: den största andelen kvinnor 
finns främst inom undervisning, vård, humaniora 
och samhällsvetenskap medan männen dominerar 
inom teknik och naturvetenskap. Se figur 3.3.

Majoriteten av studenterna utgörs av ungdoms-
studerande. 57 % av de studerande är under 25 år 
medan de studerande över 34 år svarar för 12 % (se 
figur 3.5). Jämfört med läsåret 1995/96 har dock 
en förskjutning skett (10 %) från åldersgruppen 
under 25 år till de äldre grupperna. Förhållandevis 
störst andel äldre studenter finns inom undervis-
ning, vård och farmaci, medan de yngre främst 
finns inom naturvetenskap, teknik och juridik.

Rekrytering

Linköpings universitet är ett av de mest riksrekryte-
rande lärosätena där nästan hälften av alla nyantag-
na kommer från orter utanför närområdet (definie-
rat 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 
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Begreppet helårsstudent och 
helårsprestation är grundläggande i 
resursfördelningssystemet:

HST = 
registrerade stud x kursens poäng

 40

HPR =  
avklarade poäng

 40

utbildningar. Vissa utbildningar och grupper av ut-
bildningar rekryterar majoriteten av sina studenter 
från hela landet, t.ex. civilingenjörsprogrammen, 
medan andra har en mer regional rekrytering, t.ex. 
högskoleingenjörs- och lärarprogrammen. 

I Östergötland var länge intresset för högsko-
lestudier lägre än riksgenomsnittet, men mellan 
1995/96 och 2001/02 ökade andelen högskole-
nybörjare från Östergötland i åldern18-64 år från 
10,1 till 12,9 promille och ligger nu över riksge-
nomsnittet (12,5 promille). Samtidigt ökade an-
delen studenter från Norrköping från 8,9 till 12,7 
promille, vilket sannolikt beror på utbyggnaden 
av LiU i Norrköping.  Dock är övergångstalen för 
en kommun som Linköping fortfarande lägre än i 
andra universitetsstäder av motsvarande storlek.  I 
Linköping är det 45 % av de ungdomar som slutar 
gymnasiet som tre år senare påbörjat högskolestu-
dier. För Norrköping är motsvarande siffra 42 %. 
Genomsnittet för riket är 43 %.

Det genomsnittliga antalet förstahandssökande 
till utbildningsprogrammen är fortfarande högt, 
med nästan 2,5 förstahandssökande per plats. Se 
tabell 3.1. Rekryteringsläget är fortfarande gott 
inom alla verksamhetsområden. Av universitetets 
97 utbildningsprogram med antagning under 2003 
hade 76 fler förstahandssökande än nybörjare. 44 
program hade över två förstahandssökande per 
nybörjare. Det finns dock ett orosmoln som kan 
komma att få stora konsekvenser för svensk utbild-
ning och forskning i framtiden: Söktrycket är lågt 
till de naturvetenskapliga specialiseringarna av 
lärarprogrammen. Detta gäller hela landet. Likaså 
finns i förhållande till de som avslutar de naturve-
tenskapliga och tekniska programmen inom gym-
nasieskolan en överkapacitet av utbildningsplatser 

i landet på högskoleutbildningar inom de natur-
vetenskapliga och tekniska områdena. LiU är ett 
av de lärosäten som klarar sig bäst i konkurrensen 
inom dessa områden och fyller utbildningsplatser-
na men söktrycket (antalet sökande per plats) har 
minskat de senaste åren. Att få fler gymnasister att 
välja de naturvetenskapliga och tekniska program-
men inom gymnasieskolan är avgörande för om 
Sverige skall kunna bibehålla sin konkurrenskraft. 
Mot denna bakgrund är det särskilt allvarligt att 
det finns så få sökande inom de naturvetenskapliga 
specialiseringarna av lärarutbildningsprogrammen.

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

LiU bedriver en omfattande informationsverk-
samhet i hela landet som syftar till att stimulera 
intresset för högre studier och rekrytera studenter. 
Stommen i verksamheten är tryckta utbildnings-
kataloger och webbaserad information. Över 80 % 
av de nyantagna studenterna anger dessa informa-
tionskällor som de viktigaste för utbildningsvalet. 
Dessa kompletteras med uppsökande verksamhet 
i gymnasieskolan (under 2003 besöktes ett 100-tal 
gymnasier, främst i Mellan- och Sydsverige) samt 
”öppet-hus”-aktiviteter på hemmaplan. I den upp-
sökande verksamheten är det studenter som möter 
gymnasister och andra potentiella studerande, 
detta för att kunna ge en trovärdig bild av hur det 
är att vara student idag. De generella insatserna 
kompletteras med riktade projekt som syftar till 
att stimulera till mer otraditionella utbildningsval 
(se s. 17).

Universitetets arbete med vidgad rekrytering 
redovisas i kapitlet Kvalitetsarbete med studenten i 
fokus.

Kartorna på nästa sida ger en bild av varifrån 
LiU-studenterna kommer och vart de tar vägen 
efter utbildningen. En stor överensstämmelse finns 
mellan de båda kartbilderna. 

En viktig faktor för rekryteringen är tillgången 
på studentbostäder. I Linköping har de senaste två 
åren 600 studentbostäder byggts. I Norrköping 
får studenterna bostadsgaranti. För att tillgodose 
behovet av bostäder samarbetar universitetet med 
berörda kommuner. Att både Linköping och 
Norrköping hör till landets studentvänligaste kom-
muner framgår av de rankningar som görs av TCOs 
tidning Studentliv.

TAB 3.1 TILLSTRÖMNING AV STUDENTER               

                                  2000       2001        2002       2003

Nybörjarplatser                                      
Utbildningsprogram                  4 204         4 640          4 741        4 856  
Fristående kurser                      8 556         8 989        10 697      10 392 
                                                                                                
Antal 1:a handssökande                                                                         
Utbildningsprogram                  9 444       10 915       10  556      11 777 
Fristående kurser1)                  47 998       38 057        39 126      37 521  
                                                                         
1:a handssökande 
per nybörjarplats                                                                                    
Utbildningsprogram                    2,25           2,35            2,23           2,43
Fristående kurser1)                      5,61           4,23            3,66           3,61  

                                                                            
1)För fristående kurser motsvarar siffrorna det totala antalet sökande   
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Ljusdal

Nordanstig

AlumniGIS
© 2003, LiU, CORE

Antal alumner per kommun*

FIG 3.7 GEOGRAFISK REKRYTERING HÖSTTERMINEN 2003

Ljusdal

Nordanstig

FIG 3.8 ANTAL NYA STUDENTER 
VID LiU PER KOMMUN

Av totalt 4 437 nyregistrerade 
studenter 2003

Av totalt 46 233 folkbokförda 
och registrerade

FIG 3.9 ANTAL ALUMNER 
FRÅN LiU PER KOMMUN

Alumner = f.d. studenter 
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UTBILDNINGSUPPDRAGET

1. Takbelopp och mål för antalet 
helårsstudenter 2003

• Antalet helårsstudenter totalt och inom de 
naturvetenskapliga och tekniska utbildnings-
områdena bör öka i förhållande till 2002.

• Takbelopp 1 055 117 tkr
 (Redovisas i tabell 3.2.)

2. Examensmål
• Universitetet skall under perioden 2001-2004 

utfärda minst följande antal examina 
 Magisterexamen                                   1 780
 Civilingenjörsexamen                           2 340
 Sjuksköterskeexamen                              715
 Lärarexamen med inriktning
 mot tidigare år                                         750
 Lärarexamen med inriktning mot 
 senare år                                                 905
 (Redovisas i tabell 3.3.)

• Minst en tredjedel av antalet lärarexamina bör 
ha en inriktning med matematik, naturveten-
skap eller teknik. (Redovisas på s. 26.)

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

• Antalet avlagda examina inom högskoleingen-
jörsutbildningen bör, tillsammans med  antalet 
avlagda högskole-, kandidat- och magisterexa-
mina med inriktning mot teknik, sammantaget 
öka år 2003 i förhållande till 2002.

 (Redovisas i tabell 3.3.)

TAB 3.2 PRESTATIONER OCH INTÄKTER INOM RAMEN FÖR UNIVERSITETETS TAKBELOPP 2003
Utbildningsområde Antal 

HST
Antal 

HPR
Ersättning

(tkr)
Procent
av ers.

Prestationskvot
HPR/HST (%)

Humaniora 1 629 1 199 46 733 4 74

Teologi 171 119 4 777 0 70

Juridik 505 397 14 872 1 79

Samhällsvetenskap 4 185 3 223 122 650 12 77

Naturvetenskap 3 126 2 582 223 614 21 83

Teknik 4 876 4 052 349 558 33 83

Farmaci 71 61 5 158 0 87

Vård 1 099 1 061 93 596 9 97

Medicin 923 840 100 788 9 91

Undervisning 1 173 1 104 76 220 7 94

Övrigt 321 239 18 035 2 74

Design 50 49 9 858 1 98

Summa ers. för HST och HPR 2003 18 128 14 925 1 065 857 82

Ersättning för helårsprestationer från december 2002 2 156

Summa 1 068 013

Takbelopp 2003 1 055 117

Sparade helårsprestationer

Värde av sparade helårsprestationer (överproduktion) 
från 2003 12 896

Värde av sparade helårsprestationer som förts över från 
2002 till 2003 57 194

Värde av sparade helårsprestationer som får överföras 
till 2004 70 090

REDOVISNING AV STATLIGT 
UTBILDNINGSUPPDRAG 

1.Takbelopp och mål antal helårs-
studenter år 2003

Antalet registrerade studenter inom utbildnings-
uppdragets ram i form av helårsstudenter (HST) 
och antalet utförda helårsprestationer (HPR) under 
år 2003 samt de intäkter som därmed genereras 
framgår av tabell 3.2. 

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

För 2001, 2000, 1999 och 1998 var överpro-
duktionen 18,2 mkr, 6,5 mkr, 22,6 mkr respektive 
27,7 mkr. Medel motsvarande maximalt 10 % av 
ett givet års takbelopp får föras över till nästkom-
mande år. Till 2002 kunde 77 100 tkr föras över. 
Under 2002 hade universitetet en underproduk-
tion på 19,9 mkr. (Detta var ändå ett bra resultat 
mot bakgrund av att universitetet under detta år 
hade en mycket kraftig expansion av grundutbild-
ningen.) Således minskade under 2002 värdet av 
universitetets sparade helårsprestationer från 77,1 
mkr till 57,2 mkr, vilket var det ”belopp” som 
universitetet fick föra med sig in i 2003. Under 
2003 hade Linköpings universitet en utbildnings-
volym (inklusive sparade helårsprestationer från 
december 2002) som motsvarade 1 068,0 mkr, 
d.v.s. universitetet hade en överproduktion med 
12,9 mkr. Tillsammans med värdet av de sparade 
helårsprestationerna (57,2 mkr) som universitetet 
fick föra med sig in i 2003 uppgår därmed värdet 
av de sparade helårsprestationer som universitetet 
får föra med sig in i 2004 till 70,1 mkr (6,6 % av 
takbeloppet för 2003). 

Antalet helårsstudenter inom utbildningsuppdra-
get uppgick under 2003 till 18 128 (2002: 17 289). 
Av dessa fanns 8 002 inom naturvetenskap och 
teknik (2002: 7 972).

Om antalet helårsprestationer sätts i relation 
till antalet helårsstudenter får man prestationsmåt-
tet HPR/HST (redovisas också i tabell 3.2). Den 
genomsnittliga prestationskvoten är 82 % (2002: 
82 %, 2001: 82 %, 2000: 82 %, 1999: 81 %).
 Prestationskvoten blir något lägre än vad den 
borde genom att antalet helårsprestationer för stu-
denter som studerar någon period utomlands inom 
ramen för ett utbytesprogram inte får tillgodoräk-

nas. Prestationskvoten är högst inom områdena 
design, vård och undervisning. Kvinnor har i ge-
nomsnitt bättre studieresultat (prestationskvot 86 
%) än män (78 %). Äldre studerande, d.v.s. äldre 
än 34 år, (84 %) presterar mer än yngre studenter 
(79 %). Beroende på utbildningsval varierar dock 
dessa värden. Se vidare tabellbilagan.

2. Examensmål

Antalet examina med examensmål som utfärdades 
under 2003 framgår av tabell 3.3. Av tabellen fram-
går också antalet examina under perioden 2001-
2003 samt examensmålen för perioden 2001-2004. 
Mellan 2003 och 2002 har antalet examina om 
minst 120 poäng ökat med 363 examina, till totalt 
3 048 examina. På två år har därmed antalet exa-
mina ökat från ca 2 100 till ca 3 000, bl.a. beroende 
på att examinationen från de utbildningar som är 
förlagda till Norrköping tagit fart. Universitetet 
kommer sannolikt att nå alla examensmål för pe-
rioden 2001-2004. Övriga examina om minst 120 
poäng redovisas också i tabell 3.3. 

Antalet helårsstudenter i vissa utbildningar re-
dovisas i tabell 3.4.



16     

3 Grundutbildning 3 Grundutbildning

         17

3. Särskilda åtaganden 

Redovisas enligt uppgifter i marginalrutan t.v.

Aspirantutbildning

Många invandrare i Sverige är högskoleutbildade, 
men får inte arbeten som motsvarar deras utbild-
ning. Mot den bakgrunden har Linköpings univer-
sitet och Malmö högskola ett regeringsuppdrag att 
anordna kompletterande utbildning för invandrare 
med utländsk högskoleutbildning, s.k. aspirantut-
bildning. Denna omfattar 40 poäng och består av 
teoretiska studier och praktik. Studenterna erbjuds 
också individuellt stöd i svenska språket. LiU er-
bjuder tre inriktningar, en mot läraryrket, en mot 
sjuksköterskeyrket och en mot övriga akademiska 
yrkesområden. För inriktningen mot sjuksköterska 
och lärare är ambitionen att utbildningen skall 
leda till en svensk examen. Behörig att antas till 
utbildningen är den som har grundläggande behö-
righet och en treårig utländsk högskoleutbildning. 
Vidare skall den sökande vara invandrad till och 
folkbokförd i Sverige samt ha ett annat modersmål 
än svenska.

Inriktningen mot läraryrket omfattar 40 p, 
och den svenska skolans värdegrund med elevsyn, 
lärarroll och kunskapssyn är centrala studieom-
råden. Vidare ingår ämnesdidaktik, individuell 
språkfärdighetsträning och en stor del praktik 
inom skolväsendet. Utbildningen vänder sig såväl 
till redan utbildade lärare som till studenter som 
vill komplettera sina ämnesstudier fram till en 
lärarexamen. Inriktningen övriga akademiker inne-
håller ett 10p-block med språkfärdighetsträning, 
praktiska frågor kring arbetsmarknaden och studier 
av det svenska samhället. Utifrån den studerandes 
tidigare utbildning ges en lämplig ämneskomplet-
tering. Utbildningen innehåller också praktik på en 
relevant arbetsplats. 

Inriktningen mot sjuksköterska är upplagd med 
utgångspunkt från den enskilde individens kompe-
tens och förkunskaper.

I alla inriktningar har stödet i svenska språket 
varit en viktig del då många studerande trots 
formellt betyg inte haft tillräckliga kunskaper i 
svenska. 

Rekrytering till utbildningen har skett genom 
annonsering, spridning av informationsfolder samt 
uppsökande information till vuxenutbildning och 
arbetsförmedling. År 2003 sökte över 200 personer 
aspirantutbildningen.  Av dessa antogs 37 till lärar-
inriktningen (17 år 2002) och 28 till inriktningen 

mot övriga akademiker (7 år 2002). Av de 14 som 
sökte till sjuksköterskeinriktningen uppfyllde en-
dast en de grundläggande kraven på kunskaper i 
svenska och engelska. 

Många sökande saknade grundläggande behö-
righet, framför allt engelska A, vilket kan bero på 
att man i flera länder inte har engelska som främ-
mande språk utan istället t.ex. tyska eller ryska. De 
som antogs hösten 2002 och som valt att läsa vidare 
mot examen har fått vägledning i att hitta lämpliga 
kompletteringskurser. 

Stora ansträngningar gjordes för att nå ut 
med information om inriktningen mot sjuksköter-
ska men ingen antagning kunde ske till hösten 2003 
då samtliga sökande saknade grundläggande 
behörighet.

Erfarenheter:

• Aspirantutbildningen omfattar idag 40 p, men 
våra erfarenheter säger att 40 p oftast inte är till-
räckligt, varför den bör anpassas till individuella 
behov. På lärarinriktningen är målet att utbildning-
en skall leda till en svensk examen. På inriktningen 
mot övriga akademiker är detta mål inte lika utta-
lat, men många studerande, framför allt inom det 
tekniska området, önskar en svensk examen. 

• I de flesta fall har arbetsförmedlingen finansierat 
studierna och endast ett fåtal har studiemedel från 
CSN. Arbetsförmedlingen beviljar endast stöd för 
ett läsår.

• Anskaffandet av praktikplatser har varit tidskrä-
vande, framför allt på inriktningen mot övriga aka-
demiker där det är svårt att hitta praktikplatser som 
motsvarar de studerandes kvalifikationsnivå. Även 
på lärarinriktningen har det varit svårt att få platser 
beroende på det stora behovet av praktikplatser 
från ordinarie utbildning. 

• Sökande till sjuksköterskeinriktningen måste vara 
beredda att tillgodogöra sig en utbildning som dels 
skall leda till en akademisk examen dels en yrkes-
examen med legitimation. Kraven på en sjuksköter-
skeexamen är i många fall högre i Sverige än i andra 
länder. En viktig slutsats är att 40 p är otillräckligt i 
de flesta fall för att den kompletterande utbildning-
en skall leda fram till examen och legitimation.

• Bedömningen/valideringen av de sökandes ut-
ländska utbildning har tagit mycket tid i anspråk, 
samtidigt som kunskapen på området har ökat. 
Högskoleverket och universitetets institutioner har 
anlitats vid bedömningar och aspirantutbildningen 
har bildat nätverk för erfarenhetsutbyte med andra 
lärosäten i Sverige och England. 

UTBILDNINGSUPPDRAGET

3. Särskilda åtaganden m m
- Förnyelse av grundutbildningen
 Universitetet skall under perioden 2002-

2004 ansvara för ett särskilt projekt för att 
förnya grundutbildningen inom det huma-
nistisk-samhällsvetenskapliga området vad 
avser nya pedagogiska arbetsformer.

 (Redovisas på s. 24.)

- Kompletterande utbildning för invandrare 
med utländsk högskoleutbildning

 Universitetet skall anordna sådan komplet-
terande utbildning som avses i förordning-
en om en särskild teoretisk och praktisk 
utbildning vid universitet och högskolor för 
invandrare med utländsk högskoleutbild-
ning.

 (Redovisas i tabell 3.5 och på s. 16.)

- Universitetet skall senast under 2004 ge-
nomfört utbildning till  lärare i svenska som 
andra språk i en omfattning som motsvarar 
15 helårsstudenter.

 (Redovisas på s. 25.)

4. Underrepresenterat kön
 Universitetet bör vidta ytterligare åtgärder 

för att
- öka andelen kvinnor inom de naturveten-

skapliga och tekniska utbildningar där 
kvinnor är underrepresenterade.

- öka andelen män inom de lärarutbildningar 
och vårdutbildningar där män är under-
representerade.

 (Redovisas i tabell 3.4 och på s. 17.)

5. Övrigt
- Internationell rörlighet 
 Universitetet skall öka den internationella 

rörligheten genom att erbjuda internatio-
nellt attraktiva utbildningar och bedriva ett 
aktivt rekryteringsarbete.

 (Redovisas på s. 64.)

- Basår
 Universitetet får erbjuda s.k. basår enligt 

förordningen om behörighetsgivande förut-
bildning vid universitet och högskolor.  

 (Redovisas i tabell 3.5.)

- Högskoleintroducerande utbildning
 Universitetet får erbjuda högskoleintrodu-

cerande utbildning.
 (Redovisas på s.17 och s. 25.)

- Tillgänglighet
 Tillgängligheten och omfattningen av IT-     

stödd distansutbildning (bl. a. inom nätuni-
versitetet) skall öka. 

 (Redovisas i tabell 3.6 och på s. 17.)
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4. Underrepresenterat kön  

I samverkan med kommuner, länsarbetsnämnd 
och Växtkraft mål 3 har en förberedande ettårig 
utbildning med sikte på läraryrket arrangerats för 
arbetslösa män. Den akademiska delen i utbild-
ningen tillgodoräknas med 20p i lärarprogrammet. 
Ett trettiotal män genomför utbildningen och de 
flesta kommer att fortsätta utbildningen fram till 
en lärarexamen. Ökningen av andelen män bland 
de nyregistrerade på lärarprogrammen (2003:32 %
män, 2002:26 %, 2001:20 % män) tyder på att 
insatserna för att få fler män i lärarutbildningen ger 
visst resultat.

Inom arbetsterapeututbildningen har en studie 
genomförts som visar att manliga studenter som 
påbörjar utbildningen har behov av stöd från andra 
manliga studenter och från yrkesverksamma. Det 
manliga nätverk som finns vid utbildningen har 
därför ytterligare aktiverats för att möta de studen-
ter som börjar termin 1. Institutionen för vård och 
välfärd i Norrköping, där sjuksköterskeutbildning 
och socionomutbildning ges, planerar att samla alla 
manliga studenter för att utreda behovet av extra 
stöd samt behovet av manligt nätverk. Strävan att 
öka andelen män i vårdutbildningarna har bl.a. 
inneburit att vid öppethusaktiviteter och andra pre-
sentationer av HUs utbildningar medverkar både 
manliga och kvinnliga studenter. Strävan är också 
att ge basgrupperna en sådan sammansättning att 
det finns minst två manliga studenter i de grupper 
där det finns män. Sjuksköterskeutbildningen i 
Linköping har lyckats rekrytera fler manliga lärare, 
en faktor som kan ha bidragit till att fler män anta-
gits till utbildningen under året. 

Den tidigare ökningen av andelen kvinnor 
på civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbild-
ningarna bröts i slutet av 90-talet och andelen 
kvinnor har minskat de senaste åren. Vid årets 
antagning var minskningen särskilt påtaglig inom 
högskoleingenjörsutbildningarna. En orsak kan 
vara att kvinnor, i tider då arbetsmarknaden för 
ingenjörer är osäker, oftare än män väljer bort 
dessa utbildningar. Nedgången visar tydligt att 
det långsiktiga arbetet både med att ge kvinnor 
tillfälle att ”uppleva” teknisk utbildning och med 
att utveckla utbildningarna för att bättre tillgodose 
alla målgrupper måste fortsätta. 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 fortsatte under 2003. För 
andra året i rad anordnades en sommarskola där 

högstadieelever fick komma till LiTH och pröva på 
laborationer under en vecka. 

Utöver de riktade projekten där målet är att 
uppnå balans på utbildningar med sned könsför-
delning pågår ett långsiktigt utvecklingsarbete 
inom utbildningarna som skall leda till att utbild-
ningarnas uppläggning tillgodoser många olika 
gruppers behov.  Erfarenheterna från ett genom-
fört genusprojekt på utbildningarna Y, D, C och 
IT har givit värdefullt underlag för fortsatt arbete 
och hösten 2003 startades ett liknande projekt på 
I- och Ii-programmen. Se vidare kapitlet Universi-
tetspedagogik.

5. Övriga mål

För att ge en bild av universitetets fort- och vidare-
utbildning resp. distansutbildning redovisas antalet 
studenter, helårsstudenter och helårsprestationer 
för kvälls- och helgkurser, uppdragsutbildning och 
distansutbildning (totalt samt inom ramen för nät-
universitetet) i tabell 3.6. Observera att en student 
(HST eller HPR) kan förekomma i mer än en kate-
gori. De totala intäkterna för uppdragsutbildning, 
inkl. såväl poänggivande som icke poänggivande, 
uppgick 2003 till 51 768 tkr. Antalet HST i den 
poänggivande uppdragsutbildningen var 213.

LiU har under 2003 inte bedrivit någon hög-
skoleintroducerande utbildning enligt förordning 
(2002:763) men satt igång ett utvecklingsarbete 
för att kunna starta en sådan utbildning vt 2005. 
Dock bedrev LiU under året en collegeutbildning 
för arbetslösa män som är snarlik en högskoleintro-
ducerande utbildning (se s. 25).

Utbildning inom nätuniversitetet 

Vid LiU har under 2003 utbildning inom nätuni-
versitetet givits på 9 utbildningsprogram, varav 5 
magisterprogram, och 35 fristående kurser. Sam-
manlagt har under året 300 helårsstudenter och 155 
helårsprestationer redovisats. Totalt deltog ca 1 500
individer. Den genomsnittliga prestationskvoten 
för fristående kurser inom nätuniversitetet var 
0,49 medan genomsnittet för universitetets samt-
liga fristående kurser totalt var 0,71. Den genom-
snittliga prestationskvoten för program inom nät-
universitetet är 0,54 medan motsvarande utbild-
ningar totalt redovisar en prestationskvot på 0,84.

En förklaring kan vara att många av de stude-
rande på fristående kurser inom nätuniversitetet är 
intresserade av att delta i en kurs för att få del av 
utbildningsmaterial och att gå kursen utan att delta 
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TAB 3.3 EXAMINA 1997 – 2003

Totalt
1997-1999

Examensmål
1997 - 1999 2000

Examensmål
2000 2001 2002 2003 Totalt

Examensmål
2001 - 2004

Examina med examensmål

Magisterexamen1) 1 162 900 509 367 519 698 793 2 010 1 780 

Civilingenjörsexamen 1 466 1 500 465 567 467 616 664 1 747 2 340 

Sjuksköterskeexamen2) 375 127 144 164 173 481 715 

Lärarexamen med inriktning mot tidigare år 734 208 200 192 229 621 750 

 varav med inr. mot förskola/förskoleklass 65 85 85 

Lärarexamen med inriktning mot senare år 609 565 186 237 187 271 273 731 905 

Övriga examina >= 120 poäng

Psykologexamen 21 19 28 31 78 

Teologie kandidatexamen 6 8 6 8 22 

Högskoleingenjörsexamen 193 96 109 157 190 456 

Arbetsterapeutexamen2) 101 40 45 45 37 127 

Biomedicinsk analytikerexamen2) 52 2 0 2 

Läkarexamen 210 85 71 83 73 227 

Sjukgymnastexamen2) 135 45 45 46 36 127 

Social omsorgsexamen2) 57 29 47 49 36 132 

Kandidatexamen3) 589 209 226 330 505 1 061 

Examina enligt äldre studieordning 130 42 7 0 7 

Summa examina >= 120 poäng 5 813 2 068 2 096 2 685 3 048 7 829 

Examina < 120 poäng4) 517 171 138 124 137 399 

Totalt antal examina 6 330 2 239 2 234 2 809 3 185 8 228 

1) varav med teknisk inriktning 2003:80, 2002:46
2) ingick t.o.m. 2001 i universitetets uppdrag från Landstinget i Östergötland
3) varav med teknisk inriktning 2003:40, 2002:33
4) antal högskoleexamina med teknisk inriktning 2003:1, 2002:0

  
TAB 3.4 ANTAL HELÅRSSTUDENTER INOM VISSA UTBILDNINGAR 

  2000
Kvinnor

  2001
Kvinnor

  2002
Kvinnor

  2003 
KvinnorMän Totalt Män Totalt Män Totalt Män Totalt

Linköpings universitet totalt 7 090 7 313 14 403 7 570 7 848 15 421 9 076 8 361 17 438 9 325 8 835 18 160
varav

Naturvetenskapliga och tekniska utb. omr. 2 515 4 923 7 438 2 727 5 277 8 004 2 677 5 352 8 029 2 565 5 444 8 009

Civilingenjörsutbildning 1 004 3 166 4 170 1 114 3 438 4 552 1 162 3 387 4 549 1 126 3 418 4 544

Högskoleingenjörsutbildning 206 671 877 213 712 925 196 702 898 155 670 825

Lärarutbildning 1 502 471 1 973 1 654 507 2 161 1 739 521 2 260 1 775 637 2 412

Läkarutbildning 247 185 432 275 192 467 297 211 508 317 226 543
Psykologutbildning 111 44 155 122 55 177 133 64 197 151 72 223
Vårdutbildningar 947 145 1 092 963 139 1 102 1 047 160 1 207 1 079 168 1 247

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

  2000    2001    2002 2003

Studenter Helårs-
stud.

Helårs-
prest.

Studenter Helårs-
stud.

Helårs-
prest.

Studenter Helårs-
stud.

Helårs-
prest.

Studenter Helårs-
stud.

Helårs-
prest.

Distansutbildning 901 155 129 1 024 205 149 1 314 205 149 1 870 391 228
varav nätuniversitetet 554 102 36 1 511 300 155
Uppdragsutbildning1)  1 181 212 312 1 227 248 280 760 204 218 944 213 249
varav med  grundl. behörighet 772 173 226
varav utan grundl. behörighet 172 40 23
Kvälls- och helgkurser 1 347 221 158 1 638 299 207 1 842 326 233 2 253 338 238

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

TAB 3.5 ANTAL STUDENTER INOM BASÅRSUTBILDNING SAMT ASPIRANTUTBILDNING

2000   2001   2002   2003

Studenter Helårs-
stud.

Helårs-
prest.

Studenter Helårs-
stud.

Helårs-
prest.

Studenter Helårs-
stud.

Helårs-
prest.

Studenter Helårs-
stud.

Helårs-
prest.

Basår1) 372 199 188 313 158 138 227 115 102 203 107 85
Aspirantutbildning 27 12 2 90 53 32 
1)  Avser basår civilingenjörsutbildning, högskoleingenjörsutbildning och matematisk-naturvetenskaplig utbildning.
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TAB 3.8 INTÄKTER GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING (tkr)

2000 2001 2002 2003

Utbildningsuppdrag 1) 722 560 782 094 970 111 1 056 495
Övriga anslag2) 55 552 122 446 110 687 66 760
Summa anslagsfin. grundutbildning 778 112 904 540 1 080 798 1 123 255
Bidrag grundutbildning 10 552 8 728 21 697 14 873
Beställd utbildning1) 84 548 87 859
Övrig uppdragsutbildning 40 523 48 706 56 415 51 695
Övriga avgifter och ersättningar 39 424 33 294 50 779 36 147
Finansiella intäkter 4 171 5 988 5 971 4 740
Summa grundutbildning 957 329 1 089 115 1 215 660 1 230 713 

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

2) Övriga anslag avser i huvudsak medel för klinisk utbildning och forskning.  

TAB 3.9 GRUNDUTBILDNINGSANSLAGETS UTVECKLING (exkl. lokalkostnader)
1990/91 1992/93 1994/95 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

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

Realt belopp (tkr) 407 430 496 022 517 879 547 956 589 484 603 241 618 466 635 139 759 535 826 317

Jämförelsetal (1990/91 = 100) 100 122 127 134 145 148 152 156 186 203

Anm.: SCB:s omräkningsfaktor ”Statlig konsumtion” per den 31 jan 2004 har använts för omräkning till realt belopp. 
Observera att SCB gjort justeringar i prisindex från 2000 och framåt.

Fr. o.m. 1994/95 är beloppen reducerade med lokalkostnader m.m. för full jämförbarhet.

TAB 3.7 UTBILDNING PÅ NÄTUNIVERSITETET

                                      Antal

Genomsnittliga
utvecklingskostnader per
kurs/program (uppskattade)

Nya kurser -
Anpassade kurser -
Nyutvecklade program -
Anpassade program 11) 415 000 
1) avser receptarieutbildning termin 1 och 2

Gemensamma åtgärder för nätuniversitetskurser

Kostnader (uppskattade) 545 000

i examination. Utbildningsprogrammen inom nät-
universitetet har genomförts under ett par terminer. 
Eftersom de flesta av dem har karaktären av påbygg-
nadsutbildningar har många avhopp ägt rum under 
dessa första terminer, vilket innebär en lägre presta-
tionsgrad än vad motsvarande utbildningar har som 
genomfört utbildning under samtliga terminer på 
programmet.

Söktrycket har varierat alltifrån mycket över-
sökta 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, receptarieprogram-
mets termin 1 och 2, anpassats till utbildning 
över nätet till en kostnad av 415 tkr. Kostnader 
för gemensamma åtgärder avseende nätbaserade 
utbildningar uppgår till ca 545 tkr. Här ingår bl.a. 
personalkostnader för samordning inom fakulteter 
samt utbildning av lärare i den pedagogik som krävs 
för att driva undervisning över nätet. Dessutom in-
går kostnader för programvarulicenser, drift av för 
ändamålet införskaffad server samt kostnader för 
framtagning och utskick av lösenord till student-
konton, som bl.a. ger tillgång till e-post, student-
portal och bibliotekets tjänster.

INTÄKTER OCH KOSTNADER
Grundutbildningsanslagets utveckling under perio-
den 1990/91-2003 framgår av tabell 3.9 och figur 
3.10. Medan grundutbildningsanslaget ökat med 
103 % har antalet studerande ökat med 131 %. 

Intäkterna, se tabell 3.8, genereras förutom av 
utbildningsuppdraget (se s. 15) av andra anslag 
(t.ex. ersättning för klinisk utbildning) och av ex-
terna intäkter, t.ex. från uppdragsutbildning. De 
totala intäkterna för budgetåret 2003 som avser 
grundutbildning uppgår till ca 1 231 mkr (inkl. 
finansiella intäkter), en ökning med ca 15 mkr 
jämfört med 2002. 

Kostnaderna för grundutbildningen uppgick 
under budgetåret 2003 till 1 263 mkr (inkl. fi-
nansiella kostnader), vilket i nominella tal är 66 
mkr mer än året innan. Kostnaderna fördelas på 
kostnadsslagen personalkostnader, lokalkostnader, 
övriga driftkostnader, finansiella kostnader och 
avskrivningskostnader. Grundutbildningens verk-
samhetsutfall blev alltså -33 mkr för budgetåret 
2003. Den totala kostnaden för grundutbildningen 
fördelad på verksamhetsområden redovisas i Verk-
samhetsgrensfördelning.
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TAB 3.10 GRUNDUTBILDNING VID LINKÖPINGS UNIVERSITET 2003

FILOSOFISKA FAKULTETSNÄMNDEN

Utbildningsprogram
Affärsjuridik med Europainriktning, 160/180 p
Användarinriktad systemutveckling, 80/120 p
Aspirantutbildning, allmän inriktning, 40 p
Ekonomutbildning, 160 p
Internationell ekonomutbildning, 180 p
Kognitionsvetenskap, 160 p
Kultur, samhälle, mediegestaltning, 160 p
Kulturvetenskap, 160 p
Miljövetarprogrammet, 160 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

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

Magisterutbildning med engelska som
undervisningsspråk
Applied Ethics, 40 p
Business Administration - Strategy and Culture, 40 p
Child Studies, 50 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, 50 p

Fristående kurser: ca 260

Totalt antal HST: 5 925
Totalt antal HPR: 4 014
Kostnad: 244 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

Magisterutb. 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, 60 p
Traffic Environment and Safety Management, 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 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

Yrkesteknisk högskoleutbildning
Industriell elektronik, 60 p
Industriell träteknik, 60 p

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

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

Fristående kurser: ca 140

Totalt antal HST: 7 002
Totalt antal HPR: 5 734
Kostnad: 513 mkr (exkl. uppdragsutbildning)

NÄMNDEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP

Utbildningsprogram
Aspirantutbildning inriktad mot lärare, 40 p
Barn- och ungdomspedagogiska programmet, 120 p
Collegeutbildning, 20 p
Folkhögskollärarprogrammet, 40 p
Grundskollärarprogrammet, åk 1-7, 140 p
Grundskollärarprogrammet, åk 4- 9, 180 p
Grundskollärarprogrammet, åk 4-9, 180 p, Norrköping
Gymnasielärarprogrammet 180-220 p
Gymnasielärarprogrammet, sen ingång, 40 p
Lärarprogrammet 140-220 p, Linköping
Lärarprogrammet 140-180 p, Norrköping
Lärarprogrammet, sen ingång, 60 p
Slöjdlärarprogrammet, 120 p

Magisterutbildning
Pedagogiskt arbete, 40 p
Specialpedagogik, 40 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: 2 874
Totalt antal HPR: 2 432
Kostnad: 172 mkr (exkl. uppdragsutbildning) 

HÄLSOUNIVERSITETET

Utbildningsprogram
Arbetsterapeututbildning, 120 p
Aspirantutbildning inriktad mot sjuksköterska, 40 p
Barnmorskeutbildning, 60 p
Folkhälsovetenskap, 120 p
Logopedutbildning, 160 p
Läkarutbildning, 220 p
Medicinsk biologi, 160 p
Receptarieutbildning, 120 p
Sjukgymnastutbildning, 120 p
Sjuksköterskeutbildning, 120 p
Social omsorgsutbildning, 120 p
Socionom inr. socialpedagogik, 140/160 p
Socionom inr. social omsorg, 140/160 p
Specialistsjuksköterskeutbildning, 40 p

Magisterutbildning
Biomedicin, 40 p
Folkhälsovetenskap, 40 p

Magisterutbildning med engelska som
undervisningsspråk
Medical Biology, 40 p

Fristående kurser: ca 70

Totalt antal HST: 2 340
Totalt antal HPR: 2 164
Kostnad: 250 mkr (exkl. uppdragsutbildning)
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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 2002 av antalet 
utfärdade högskoleingenjörsexamina.

 (Redovisas i tabellerna 3.3 och 3.11.)

- Minst 6 550 helårsstudenter under 2003 
inom utbildningsområdena naturvetenskap 
och teknik.

 (Redovisas i tabell 3.11.)

- Minst 4 900 helårsprestationer under 2003 
inom ramen för utbildningsprogram.

 (Redovisas i tabell 3.11.)

- Vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen 
kvinnor.

 (Redovisas på s.17.)

- Utvecklingsarbete i anslutning till propositio-
nen ”Den öppna högskolan” skall övervägas 
och vid behov genomföras.

 (Redovisas på s. 60-62.)

TEKNISKA HÖGSKOLAN (LiTH)
LiTH erbjuder ett brett spektrum av utbildningar 
omfattande civilingenjörs- och högskoleingenjörs-
program, yrkestekniska högskoleprogram, yrkes-
högskoleutbildningar, matematisk-naturvetenskap-
liga och datavetenskapliga utbildningar samt ut-
bildningar som leder till kandidatexamen. Dessa 
inkluderar design- och hantverksutbildningar 
samt en nystartad utbildning i musikproduktion. 
Utbildningarna finns inom många nya områden 
och kännetecknas av att vara gränsöverskridande. 
Nya satsningar ligger t.ex. inom ”life science”-
området och utbildningar som erbjuder det senaste 
inom medieteknik, IT, nanoteknologi och modern 
elektronik. Det senaste tillskottet är två utbild-
ningar som leder till yrkeshögskoleexamen inom 
områdena driftteknik (startar ht 2004) samt indu-
striell elteknik och elektronik. Yrkesexamina (som 
civilingenjörs- och högskoleingenjörsexamina) ges 
stor vikt och programupplägget utvecklas ständigt 
för att möta de krav som ställs på den moderna 
ingenjören. LiTH ger också fristående kurser och 
påbyggnadsprogram (magisterprogram). De senare 
ökar i antal, de ges på engelska och är riktade såväl 
till utländska som svenska studenter. Nytt för hös-
ten 2003 är ett program inom tillämpad biologi, 
som ges i samarbete med Kolmårdens djurpark.

Efterfrågan på utbildningarna
År 2003 har varit ett år där nedgången i antalet 
sökande till tekniska och naturvetenskapliga ut-
bildningar, trots stora informationsinsatser, tyvärr 
fortsatt. Linköpings tekniska högskola har dock till 
skillnad från många utbildare inom dessa områden 
kunnat anta ett minst lika stort antal studenter som 
det antal platser som erbjuds och sökande med go-
da betygsmässiga förutsättningar har glädjande nog 
kunnat antas till huvuddelen av utbildningarna. 
Det är av yttersta vikt att tillräckliga resurser garan-
teras för att dessa studenter skall kunna erbjudas en 
högkvalitativ utbildning, för att säkerställa att sam-
hället tillförs viktig teknisk och naturvetenskaplig 
kompetens och för att öka intresset kring yrken 
inom dessa områden.

Civilingenjörsutbildning: Programmen klarar sig 
bra i konkurrens med civilingenjörsutbildningar 
på andra håll i landet. En jämförelse av antalet 
förstahandssökande år 2002 (1 754) och år 2003 
(1 474) visar en tydlig nedgång och utbildningar 
inom data- och elektronikområdet är särskilt hårt 
drabbade.  Det finns dock ett fortsatt stort intresse 

för utbildningarna. Andelen kvinnor bland regist-
rerade nybörjare visar för andra året i rad en liten 
nedgång. Glädjande är dock att flera av de nyare 
utbildningarna har större andel kvinnor och det 
är tydligt att de program där språkinslaget är större 
än i traditionell ingenjörsutbildning har en andel 
kvinnor som klart överstiger motsvarande utbild-
ning utan språkinslag. 

Matematisk-naturvetenskaplig utbildning: Antalet 
förstahandssökande till de naturvetenskapliga 
programmen är lägre än till civilingenjörsprogram-
men, men söktrycket är mycket bra ur ett natio-
nellt perspektiv. Den nedgång i andel kvinnor som 
drabbat civilingenjörs- och särskilt högskoleingen-
jörsutbildningarna har inte berört de matematisk-
naturvetenskapliga utbildningarna där siffran lig-
ger kvar på strax över 40 %. Intresset för biologi 
och den öppna ingång som erbjuds inom kemisk 
biologi, med möjlighet att välja naturvetenskap el-
ler civilingenjörsinriktning, är fortsatt stort.

Högskoleingenjörsutbildning: Antalet sökande  visar 
en nedgång, särskilt inom områdena data-, elektro- 
och medieteknik. Mycket oroande är att den ned-
gång i andelen kvinnor bland de nyantagna som 
inträffade 2002 inte har vänt, utan siffrorna visar 
istället en fortsatt nedgång från 19 % år 2002 till 
endast 11 % år 2003. 

Yrkesteknisk högskoleutbildning (YTH) samt Yrkes-
högskoleutbildning (YH): LiTH erbjuder fr.o.m. 
hösten 2003 en YTH- samt en YH-utbildning 
inom området industriell elektronik. Intresset har 
varit begränsat men utbildningen har startat och 
mer information kommer att spridas inför kom-
mande antagningar.  Ingen av dessa utbildningar 
har lockat några kvinnliga studenter.

Carl Malmsten-utbildningarna har fortsatt ett högt 
antal sökande per plats och dessa design- och hant-
verksutbildningarna har en jämn könsfördelning 
med strax över 50 % kvinnor.

Utbildningen i musikproduktion startade våren 
2003. Utbildningen lockade tre sökande per plats 
men tyvärr fanns endast en kvinna bland de 23 stu-
denter som påbörjade utbildningen.

Fristående kurser: Här ingår kurser i t.ex. entrepre-
nörskap, ekonomi, språk, medicin och IT. Antalet 
kurser år 2003 var ca 140 och omfattningen varie-
rade från 3 till 15 poäng. Kurserna gavs på helfart, 
halvfart, kvartsfart och vissa på distans. Under år 
2003 deltog utöver basåret ca 270 helårsstudenter 
och antalet helårsprestationer var ca 130. LiTH 
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TAB 3.12 ANDEL KVINNOR BLAND NYANTAGNA 
VID LiTH I PROCENT

1999 2000 2001 2002 2003

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

TAB 3.11 STUDIERESULTAT TEKNISKA HÖGSKOLAN
2000 2001 2002 2003

HST (totalt) 6 341 6 867 6 951 7 022
varav       – utbildningsområdena N och T (5 951)) (6 444) (6 529) (6 570)
                – utbildningsprogram (5 801) (6 354) (6 374) (6 386)
HPR (totalt) 5 115 5 454 5 600 5 734
varav       – utbildningsområdena N och T (4 819) (5 131) (5 291) (5 378)
               – utbildningsprogram (4 721) (5 089) (5 206) (5 303)

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

EXAMINA
Minst 120 p
Civilingenjörsexamen 465 467 616 664
Högskoleingenjörsexamen 96 109 157 190
Magisterexamen 123 109 165 169
Kandidatexamen 14 21 44 51
Examen enl. äldre studieordn. 3  -             -            - 
Summa 701 706 982 1 074

Mindre än 120 p
Högskoleingenjörsexamen 12 3 1 -
Yrkesteknisk högskoleexamen 17 27 21 17
Högskoleexamen             1 1 1 2
Summa 30 31 23 19

erbjuder också ett antal platser på programkurser 
som fristående kurs. Ca 250 helårsstudenter deltog 
i sådana kurser.

Behörighetsgivande förutbildning (basår): Intresset 
för basåret minskar något. Under 2003 deltog 107 
helårsstudenter i basårsutbildning. Vid val av ga-
rantiplats inför hösten 2003 var intresset för bygg-
nadsteknik och datateknik störst inom högskole-
ingenjörsutbildningar och bland de studenter som 
valde garantiplats på civilingenjörsutbildning finns 
en kraftig övervikt för val av industriell ekonomi.  
Inför hösten 2004 har LiTH beslutat att inte längre 
utesluta sökande med NV- och T-bakgrund från 
det tekniska basåret.

Återrapportering 
av utbildningsuppdraget
Antalet civilingenjörsexamina uppgick 2003 till 
664, vilket glädjande nog innebär att målet för 
perioden 2001-2004 borde kunna nås utan pro-
blem. För magisterexamina är antalet 169 och 
det uppdrag för perioden som fakulteten fått av 
universitetsstyrelsen kommer att nås med god 
marginal. Inom högskoleingenjörsutbildningen är 
målet en fortsatt ökning av antalet examina och 

detta uppfylls väl då antalet år 2002 var 157 och 
siffran för 2003 uppgår till hela 190 examina. Ut-
bildningsuppdraget vad gäller HPR inom utbild-
ningsprogram är fullgjort med god marginal och 
HST-uppdraget inom NT-området fullgörs också, 
om än marginellt.

Utvecklingsarbete 
LiTH beslutade under året bredda utbildningsut-
budet och hösten 2004 kommer två utbildningar 
som leder till yrkeshögskoleexamen att erbjudas 
inom områdena driftteknik och industriell el-
teknik och elektronik. Intresset för denna typ av 
utbildningar har framförts av regionens företag. 
En förhoppning är att detta breddade utbildnings-
utbud ska ge positiva effekter i form av breddad 
rekrytering.

Vid LiU Norrköping erbjuds sedan våren 2003 
en utbildning inom musikproduktion. Intresset för 
utbildningen var stort i första antagningsomgången 
och inför våren 2004 finns fortsatt stort intresse. 
Utbildningar inom nya områden drabbas ibland av 
vissa uppstartsproblem vilket har varit fallet  med 
utbildningen i musikproduktion. Insatser under 
våren har dock lett till att programmet nu fortgår 
i positiv anda.

Samarbetsprojektet Conceive, Design, Im-
plement, Operate (CDIO) mellan Linköpings 
universitet, Chalmers, KTH samt Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) har utvärderats av 
en internationell utvärderingsgrupp som starkt 
rekommenderar nya medel för fortsatt arbete. En 
viktig fas som nu inletts är att sprida kunskap kring 
projektet både nationellt och internationellt. 

 Inom civilingenjörsprogrammet för maskintek-
nik genomfördes under året ett samarbetsprojekt 
mellan LiTH och Volvo. Åtta studenter i årskurs 
4 har arbetat med utveckling av styrsystemen. Mer 
information om projektet finns på www.ikp.liu.se/
evolve/

Sedan hösten 2002 erbjuds en öppen ingång, 
för utbildning till civilingenjör eller naturvetare, 
inom kemisk biologi. Under 2003 gjorde den för-
sta gruppen studenter sitt utbildningsval, vilket 
ledde till att ca 2/3 av studenterna valde en inrikt-
ning mot civilingenjör. 

Ett omfattande utvecklingsarbete pågår också 
vad gäller kvalitet, jämställdhet och projekt kopp-
lade till satsningen på ”det öppna universitetet”. Se 
kapitlet Kvalitetsarbete med studenten i fokus.
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FILOSOFISKA FAKULTETSNÄMNDENS 
UTBILDNINGSUPPDRAG

- Minst 1 430 magisterexamina under perioden 
2001-2004.

 (Redovisas i tabell 3.13.)

-  Minst 950 helårsstudenter under 2003 inom 
utbildningsområdena naturvetenskap och 
teknik.

 (Redovisas i tabell 3.13.)

- Minst 2 600 helårsprestationer under 2003 
inom ramen för utbildningsprogram.

 (Redovisas i tabell 3.13.)

-  S.k. aspirantutbildning skall anordnas med 
inriktning mot svenska språket och samhället.

 (Redovisas på s.16.)

-  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 s. 60-62.)

FILOSOFISKA 
FAKULTETSNÄMNDEN
Grundutbildningen vid fakulteten spänner över 
ett brett fält – humaniora, kulturvetenskap, sam-
hällsvetenskap, beteendevetenskap, ekonomiska 
ämnen, datavetenskap, affärsjuridik och tematisk 
naturvetenskap. 

Under året gjordes antagning till 16 långa ut-
bildningsprogram (80-180 poäng) och 16 korta 
magisterprogram (40-60 poäng) av vilka fyra är 
breddmagistrar. Tio av magisterprogrammen ges 
på engelska, ett led i fakultetens strävanden att 
internationalisera utbildningsutbudet. Ambitio-
nen är att kunna erbjuda de långa programmens 
senare del som fristående magisterprogram, ett 
utvecklingsarbete i linje med Bolognaprocessen. 
Det internationella magisterprogrammet  Business 
Administration – Strategy and Culture (40 poäng) 
läses sedan 2002 tillsammans med internationella 
ekonomprogrammet. Under året gjorde socionom-
utbildningen sitt första intag. 

Fristående kursutbudet ökade, både mätt i antal 
helårsstudenter och dess andel av fakultetens totala 
grundutbildning. Av sommarkurserna i Vadstena 
är det framför allt Kostymdesign för scen, som med 
åren dragit till sig allt fler sökande, även från utlan-
det. Då efterfrågan på en fortsättning på kursen be-
döms som stor kommer en sådan att erbjudas som-
maren 2004. I anslutning till Birgittajubileet gavs 
kurserna Heliga Birgitta samt Musikhistoria kring 
Heliga Birgitta och därtill en föreläsningsserie om 
Heliga Birgitta som feminist och politiker.

Verksamhetsområdets längre program hade hös-
ten och våren 2003 i genomsnitt 2,7 förstahands-
sökande per registrerad nybörjare, en uppgång 
med en tiondel jämfört med året innan men 
fortfarande långt från toppnoteringen 1998 med 
4,7 förstahandssökande per nybörjare. De senaste 
årens förhållandevis små studentkullar från gym-
nasieskolan har givetvis inneburit en minskning 
i söktrycket och fyra av fakultetens utbildnings-
program lyckades inte fylla sina nybörjarplatser. 
Glädjande är dock att det nystartade socionom-
programmet är det mest efterfrågade programmet, 
sett till det totala antalet förstahandssökande, tätt 
följt av ekonomprogrammet. Ser man till antalet 
förstahandssökande per registrerad nybörjare, är 
psykologprogrammet, socionomprogrammet och 
programmet för personal- och arbetsvetenskap de 
mest efterfrågade. 

Andelen kvinnor bland nybörjarna ht 2003 på 
längre program var i genomsnitt drygt 54 %, 
en minskning med tre procentenheter jämfört 
med året innan. Variationen är dock stor mel-
lan programmen; medan systemvetenskapliga 
programmet har 98 % män bland nybörjarna har 
programmet för personal- och arbetsvetenskap 
74 % kvinnor. Se tabellbilagan.

Återrapportering 
av utbildningsuppdraget 
Filosofiska fakulteten lyckades inte nå takbeloppet 
för 2003. Lägre tillströmning till IT-relaterade ut-
bildningar, försämrade prestationer inom några av 
programmen samt en alltför optimistisk satsning 
på nätbaserade kurser är några av förklaringarna 
till detta.  

Under året var det totala antalet helårspres-
tationer 4 614 varav 2 729 på program. Antalet 
helårsstudenter inom naturvetenskap och teknik 
var 878. Prestationsmålet för programmen har med 
andra ord uppnåtts medan registreringen på natur-
vetenskap- och teknikklassade kurser ej skett i den 
omfattning som planerades. 

Under perioden 2001-2004 skall fakulteten pre-
stera 1 430 magisterexamina med djup. Under pe-
riodens tre första år har sammanlagt 1 322 magis-
terexamina utfärdats. Den ovan angivna periodens 
mål kommer med andra ord att uppfyllas med god 
marginal. Från och med 2001 har antalet nybörjar-
platser på psykologprogrammet ökats från 32 till 
48 vilket gör att det uppdrag Filosofiska fakulteten 
fått att öka antalet examinerade psykologer under 
2005-2008 kommer att kunna tillgodoses. 

Filosofiska fakulteten ger idag fyra längre pro-
gram samt ett antal fristående kurser i Norrköping. 
Även om söktrycket har gått ner är det fortfarande 
tillfredsställande för programmen kultur, samhälle, 
mediegestaltning respektive samhälls- och kultur-
analys. Däremot har både miljövetarprogrammet 
och programmet för användarinriktad systemut-
veckling mött problem att fylla sina platser de tre 
senaste åren. Miljövetarprogrammet görs nu om till 
en ”tre-plus-två-utbildning” i samstämmighet med 
Bolognaprocessen. Magisterdelen kommer att ges 
på engelska och kommer därmed att öppnas även 
mot en internationell marknad. Ansträngningar 
görs för att öka fristående kursutbudet både på hel- 
och halvfart. Flera av programmen har bl.a. öppnat 
vissa av sina kurser för fristående kursstuderande.  
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TAB 3.13 STUDIERESULTAT FILOSOFISKA FAKULTETSNÄMNDEN
2000 2001 2002 2003

HST (totalt) 7 338 7 791 5 591 5 925
varav        – utbildningsområdena N och T (1 351) (1 396) (913) (878)

                 – utbildningsprogram (4 966) (5 269) (3 132) (3 299)
HPR (totalt) 6 123 6 543 4 408 4 614
varav        – utbildningsområdena N och T (1 137) (1 224) (753) (759)
                – utbildningsprogram (4 285) (4 655) (2 704) (2 729)
HPR/HST 0,83 0,84 0,79 0,78

EXAMINA
Minst 120 p
Psykologexamen 21 19 28 31
Teologie kandidatexamen 6 8 6 8
Magisterexamen 356 368 449 505
Kandidatexamen 159 151 173 193
Examen enligt äldre studieordning 39 7 - -
Summa 581 553 656 737

Mindre än 120 p
Högskoleexamen 12 17 17 19
Summa 12 17 17 19

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

Utvecklingsarbete 

GrundSIPA 

GrundSIPA står för förnyelse och utveckling av 
Grundutbildningens Struktur, Innehåll och Peda-
gogiska Arbetsformer inom det humanistiska och 
samhällsvetenskapliga området. Projektet bygger 
på en gemensam uppfattning om vad som skapar 
kvalitet i filosofisk utbildning, antaganden om bl.a. 
kunskap och lärande, lärarens roll, studenten och 
kopplingen mellan grundutbildning och forskning. 

Projektets organisation har under 2003 bestått 
av en ledningsgrupp samt en projektledare på halv-
tid och en sekreterare. 

Tanken att utvecklingsarbetet och olika förny-
elseförsök skall bygga på lärares och studenters in-
tresse av att medverka har varit vägledande för hur 
projektet drivits under året. Arbetet har inriktats 
mot att stimulera utbildare inom Filosofiska fa-
kulteten och området för utbildningsvetenskap att 
medverka i GrundSIPA samt att sprida erfarenhe-
ter från pågående och avslutade utvecklingsprojekt. 
Målet har varit att stimulera deltagande i projektet 
från alla institutioner inom fakulteten.  

Under våren arrangerades två seminariedagar 
där nya, pågående och avslutade projekt presen-
terades och diskuterades. Projektledaren har dess-
utom informerat och diskuterat förnyelseidéer på 
olika institutioner och med enskilda utbildare och 
deltagit aktivt i ett par av projekten. Samarbetet 
med studentkåren har intensifierats och resulterat i 
utvecklingsarbete om utbildning av studenter som 

är engagerade i grundutbildningens kvalitetsut-
veckling.

Under hösten anmäldes till GrundSIPAs andra 
ansökningsomgång 11 förnyelseprojekt inom grund-
utbildningen på initiativ av lärare och studenter. 
Fem av dessa låg inom ramen för projektets inten-
tioner och har tilldelats 1 156 tkr. Åtta projekt från 
den första omgången 2002 har avslutats. Dessa 
projekt har presenterats vid den årliga universitets-
pedagogiska konferensen, CUL-dagen, i november 
eller vid GrundSIPAs seminariedagar under våren, 
allt i enlighet med GrundSIPAs spelregler om ett 
öppet utvecklingsarbete och spridning av resulta-
ten. Dokumentation kring samtliga projekt finns 
dessutom tillgängliga på GrundSIPAs hemsida:
www.liu.se/ffk/aktuellt/grundsipa/welcome.html

Att genomföra en förnyelse av grundutbild-
ningen bygger på lärares och studenters intresse 
och medverkan. Det kommer även fortsättningsvis 
att vara utgångspunkten för utvecklingsarbetet. Ut-
vecklingsarbetet kring frågan om hur utbildningen 
kan organiseras så att lärare får möjlighet till sam-
manhängande tid för kompetensutveckling har 
prioritet under det fortsatta arbetet i projektet. 

Socionomprogrammet 

Universitetet fick under året rätt att utfärda socio-
nomexamen. Det nyutvecklade socionomprogram-
met kunde därmed starta hösten 2003 som plane-
rat. Programmet har sammanlagt 108 platser och 
omfattar 160 poäng (med möjlig avgång efter 140 
poäng) och ges i samarbete mellan Filosofiska fa-
kulteten och Hälsouniversitetet. Det har tre inrikt-
ningar:  en allmän inriktning som ges av Filosofiska 
fakulteten, en inriktning mot social omsorg och 
en inriktning mot socialpedagogik, som båda ges 
vid Hälsouniversitetet. Tillsammans har de tre in-
riktningarna fem specialiseringar; Barn och familj, 
Funktionshinder och handikapp, Ledning, organi-
sering och förändring av socialt arbete, Socialpeda-
gogik och Den äldre människan. Det sista året är 
indelat i dessa specialiseringar och studenterna kan 
fritt välja specialisering oberoende av vilken inrikt-
ning de har gått. Söktrycket var mycket högt, ett av 
de högsta vid LiU.
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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 905 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, naturveten-
skap eller teknik.

 (Redovisas på s. 26.)

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

- S.k. aspirantutbildning skall anordnas med 
inriktning mot lärare.
(Redovisas på s. 16.)

- Minst 400 helårsstudenter under 2003 inom ut-
bildningsområdena naturvetenskap och teknik.

 (Redovisas i tabell 3.14.)

- Minst 2 000 helårsprestationer under 2003 inom 
ramen för utbildningsprogram.

 (Redovisas i tabell 3.14.)

- Ytterligare åtgärder skall vidtas för att öka 
andelen män inom de lärarutbildningar där män 
är underrepresenterade.

 (Redovisas på s. 17.)

- Utvecklingsarbete i anslutning till propositionen 
”Den öppna högskolan” skall övervägas och vid 
behov genomföras.

 (Redovisas på s. 60-62.)

NÄMNDEN 
FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP
Nämnden för utbildningsvetenskap har det samla-
de ansvaret för grundläggande lärarutbildning, och 
för forskning och forskarutbildning inom området. 
Universitetsstyrelsen fördelar resurser till nämnden 
på samma sätt som till de tre fakultetsnämnderna. 
Nämnden delar kansli med Filosofiska fakultets-
nämnden. Huvuddelen av utbildningsutbudet 
leder till lärarexamen och folkhögskollärarexamen. 
Därutöver ges fyra magisterprogram och ett antal 
fristående kurser. De senare utgör till stor del 
fort- och vidareutbildningsmöjligheter för skolans 
personal. Detta gäller även magisterprogrammen,  
av vilka två ges på engelska. 

Lärarutbildningsprogram
Sista antagningen till lärarutbildning enligt äldre 
studieordning gjordes år 2000/01. Från ht 2001 
sker antagning till program som leder till den nya 
lärarexamen. Lärarprogram finns både i Norrkö-
ping och Linköping. Orterna har olika förutsätt-
ningar, vilket ger möjlighet till profileringar som 
totalt ger en mångfald av inriktningar. De två pro-
grammen har gemensam struktur vilket underlättar 
för studenten att utnyttja kursutbudet vid båda.

Båda lärarprogrammen har utnyttjat antalet 
tilldelade platser. I Linköping har även ett visst 
överintag skett. Konkurrensen om platserna på 
vissa ingångsalternativ är obefintlig men söktrycket 
till matematisk-naturvetenskapliga ingångar har 
ökat något.

På lärarprogrammet i Norrköping registrerades 
ht 2003 totalt 266 studenter, varav 182 på 140p- 
och 84 på 180p-ingång. Detta innebär att 180p-
alternativet, till skillnad från föregående år, i stort 
uppnådde sin planeringsram på 90 platser. Andelen 
kvinnor är 80 % (att jämföra med 84 % år 2002). 
Programmet är upplagt så att studenterna efter 
första året väljer mellan naturvetenskaplig, sam-
hällsvetenskaplig, estetisk eller informations- och 
kommunikationsteknisk inriktning. Senare kan 
dessa kombineras med inriktningar mot matematik 
och miljövetenskap.

På lärarprogrammet i Linköping registrerades ht 
2003 totalt 453 studenter på nio ämnesområdesde-
finierade ingångsalternativ. Därutöver finns en öp-
pen ingång. På de matematisk-naturvetenskapliga 
ingångarna med en planeringsram på 110 platser, 
registrerades 60 studerande. Inte heller estetisk 

ingång, slöjdingångarna och språkingång blev 
fyllda och platserna överfördes till öppen ingång 
och samhällsvetenskaplig ingång. På öppen ingång 
registrerades därmed totalt 187 studerande. Ande-
len kvinnor är 65 % men variationerna mellan in-
gångarna är stor. På trä- och metallslöjd är andelen 
kvinnor endast 10 %.

Inom lärarprogrammet i Linköping väljer stu-
denten successivt ämnesinriktning och verksam-
hetsområde. De får fortlöpande vägledning inför 
dessa val. Speciell uppmärksamhet ägnas åt att följa 
upp hur gruppen som antagits till öppen ingång 
väljer att utforma sin lärarexamen. 

Studerande med redan inhämtade ämneskun-
skaper antogs till sen ingång på grundskollärar- och 
gymnasielärarutbildningen i samma omfattning 
som tidigare år (75 platser). Utbildningen ges 
som helfarts- resp. halvfartsutbildning på distans. 
Intresset för inriktningar mot gymnasieskolans 
yrkesförberedande program har ökat. I rådande 
arbetsmarknadsläge har också flera civilingenjörer 
sökt sig till denna utbildning och en speciell kurs 
med matematikkomplettering har tagits fram för 
att ge gymnasielärarkompetens. Andelen kvinnor 
på kursen är 52 %.

Båda lärarprogrammen gjorde även under 2003 
urval till vissa ingångar genom intervjuer. Detta 
har kompletterats med en möjlighet att via reell 
kompetensprövning av grundläggande och särskild 
behörighet antas till lärarprogrammen. Se s. 62. 

Universitetet tilldelades i tilläggsbudget 15 
helårsstudieplatser för lärare i svenska som andra 
språk. Platserna annonserades ut i ordinarie kurs-
katalog men endast 4 studerande registrerades. 
Samläsning sker med motsvarande kurser inom lä-
rarprogrammet. Under 2002 registrerades totalt 24 
helårsstudenter. Motsvarande för 2003 är 18. Un-
der 2004 kommer ytterligare fristående kursplatser 
i samläsning med lärarprogrammet att erbjudas.

I samverkan med kommuner, länsarbetsnämnd 
och Växtkraft mål 3 har en collegeutbildning för 
arbetslösa män arrangerats. Den akademiska delen 
i utbildningen tillgodoräknas med 20p i lärarpro-
grammet. 29 män (23 HST, 20 HPR) genomför 
utbildningen och de flesta kommer att fortsätta 
utbildningen fram till en lärarexamen.

Som enda lärosäte i landet examinerar Linkö-
pings universitet folkhögskollärare. Folkhögskol-
lärarprogrammet ges som helfarts- och halvfartsut-
bildning på distans med datorkommunikation. 
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TAB 3.14 STUDIERESULTAT NÄMNDEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP
2000 2001 2002 2003

HST (totalt) Se fotnot 2 699 2 874
varav       – utbildningsområdena N och T (424) (397)
                – utbildningsprogram (2 348) (2 515)
HPR (totalt) Se fotnot 2 358 2 432
varav       – utbildningsområdena N och T (365) (374)
                – utbildningsprogram (2 109) (2 175)
HPR/HST 0,87 0,85

EXAMINA

Minst 120 p
Grundskollärare 1-7 85 84 84 90
Grundskollärare 4-9 88 81 142 157
Lärarexamen - tidigare år 3
Lärarexamen - senare år 7
Barn- och ungdomspedagogisk examen 123 116 108 136
Gymnasielärarexamen 66 78 96 78
Slöjdlärarexamen 32 28 33 31
Magisterexamen 7 39
Kandidatexamen Se fotnot 79 135
Examen enligt äldre studieordning - -

Summa 394 387 549 676

Mindre än 120 p
Barn- och ungdomspedagogisk examen 3 - - -
Folkhögskollärarexamen 70 81 76 80

Summa 73 81 76 80

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

Till de 90 platserna sökte 154 i första hand och 95 
studerande registrerades.

Totalt erbjöd lärarutbildningsområdet under 
året 825 nybörjarplatser på program. Till dessa 
sökte 1 423 i första hand (1,7 per plats) och 894 
registrerades. Lärarutbildningarna lockar i allt hö-
gre grad äldre studerande med yrkeserfarenhet från 
annat område än skolans. Kombinationen av ung-
domsstuderande och äldre ger en extra dimension 
som på sikt kommer att gynna skolverksamheten. 

Förutom aspirantutbildning (se s. 16) ges på 
uppdrag av Länsarbetsnämnden en komplette-
rande utbildning för utländska lärare/akademiker 
i syfte att uppnå svensk lärarbehörighet.

Återrapportering av 
utbildningsuppdraget
Under 2001 utfärdades 200 examina för tidi-
gare år (barn- och ungdomspedagogisk examen 
och grundskollärarexamen 1-7). Motsvarande för 
senare år (grundskollärarexamen 4-9, slöjdlärar- 
resp. gymnasielärarexamen) var 187. År 2002 
utfärdades 192 resp. 271 examina och år 2003  var 
motsvarande siffror 229 och 273. Under 2003 har 
också den nya lärarexamen utfärdats. Efter 3/4 av 
perioden 2001-2004 tyder allt på att examens-
målen uppnås. Under 2003 utfärdades 80 folk-
högskollärarexamina (föregående år 76). Denna 
utbildning borde också kunna inräknas i kategorin 

”senare år” då flera med folkhögskollärarexamen  
tillsvidareanställs som lärare i gymnasieskola och 
grundskola. Av de 335 examina som utfärdats 2003 
för grundskola 1-7, 4-9 och gymnasieskola har 108 
(32 %) matematisk-naturvetenskaplig eller teknisk 
inriktning. (Andelen examina med matematisk-
naturvetenskaplig eller teknisk inriktning bland 
grundskollärare 1-7 är 34 % och bland grundskol-
lärare 4-9 och gymnasielärare 24 %.) Bland dem 
som avlagt barn- och ungdomspedagogisk examen 
finns dessutom en minst lika stor andel som valt att 
inrikta studierna mot dessa ämnesområden. Även 
folkhögskollärarutbildningen har en profil mot 
naturvetenskap.

En märkbar tendens är att allt färre studerande 
väljer studievägar mot förskola, fritidshem och mot 
grundskolans senare år. 

Under 2003 utfördes 2 175 HPR på program. 
Därmed har målet 2000 HPR uppnåtts. Antalet 
HST inom naturvetenskap och teknik var 397. 
Därmed tangeras målet 400 HST.

Fortsatta insatser kommer att göras för att öka 
antagningen av studerande som inhämtat delar 
av en lärarutbildning genom andra utbildningar 
och erfarenheter. Detta gäller särskilt studenter 
inriktade mot gymnasieskolans yrkesinriktade
karaktärsämnen, studenter på matematisk-natur-
vetenskapliga/tekniska program och ingenjörspro-
gram. Satsningen på kompletterande utbildning 
för lärare och andra akademiker med utländsk 
utbildning mot en svensk lärarexamen har varit 
framgångsrik och dessa utgör ett icke försumbart 
antal i redovisningen av avlagda examina. 

Regionalt utvecklingscentrum
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) är 
ett regionalt utvecklingscentrum i Östergötland för 
bl.a. lärarutbildning. Bärande inslag i verksamhets-
idén som tagits fram av universitet och kommuner 
är samverkan kring lärarutbildning, forskning, 
skolutveckling och kompetensutveckling för peda-
gogisk personal i kommunerna. CKS har utvecklat, 
finansierat och informerat om samverkansprojekt 
kommun-universitet kring forskning inom utbild-
ningsområdet. Uppdragsutbildning som fort- och 
vidareutbildning för skolväsendets behov bedrivs i 
olika omfattning av universitetets institutioner. En 
del organiseras via uppdragsenheten medan andra 
sköts direkt av institutionerna. Universitetets lärare 
blir också engagerade direkt av uppdragsgivare för 
denna verksamhet. Se vidare www.tema.liu.se/cks
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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 74
2004 (planerat) 63 70

TAB 3.16 ANTAL HELÅRSSTUD.  
PÅ LÄKARUTBILDNINGEN 

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

TAB 3.17 ANTAL BEHÖRIGA SÖKANDE PER NYBÖRJARE 2003

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

Arbetsterapeututbildning 56 51 121 2,2
Barnmorskeutbildning 14 14 32 2,3
Folkhälsovetenskaplig utbildning 28 26 94 3,4
Logopedutbildning 30 28 170 5,7
Läkarutbildning 149 84 809 5,4
Magisterutbildning i folkhälsovetenskap 16 15 36 2,3
Magisterutbildning i biomedicin 20 11 124 6,2
Medicinsk biologi 76 59 119 1,6
Receptarieutbildning 25 23 79 3,2
Receptarieutbildning (nätutbildning) 18 17 49 2,7
Sjukgymnastutbildning 72 51 504 7,0
Sjuksköterskeutbildning 333 280 738 2,2
Social omsorgsutbildning 27 23 58 2,1
Socionomutbildning inr. socialpedagogik 28 24 256 9,1
Socionomutbildning inr. social omsorg 27 24 67 2,5

HÄLSOUNIVERSITETETS
UTBILDNINGSUPPDRAG

-  Minst 715 sjuksköterskeexamina skall utfärdas 
under 2001-2004

 (Redovisas i tabellerna 3.3 och 3.18.)
-  Det sammanlagda antalet nybörjarplatser på 

de treåriga vårdutbildningarna skall uppgå till 
minst 470 under 2003.

 (Redovisas i tabell 3.17.)
-  Antagningen till läkarutbildningen skall planeras 

utifrån ett intag av 60 nybörjare per termin.
 (Redovisas i tabell 3.15.)
-  Ytterligare åtgärder skall vidtas för att öka 

andelen män inom de vårdutbildningar där män 
är underrepresenterade.

 (Redovisas på s. 17.)
-  S.k. aspirantutbildning med inriktning mot sjuk-

sköterska skall genomföras under 2003.
 (Redovisas på s.16.)
-  Utvecklingsarbete i anslutning till propositionen 

”Den öppna högskolan” skall övervägas och vid 
behov genomföras.

 (Redovisas på s. 60-62.)

HÄLSOUNIVERSITETET
De flesta utbildningarna vid Hälsouniversitetet 
leder till yrkesexamen, nämligen arbetsterapeut-, 
barnmorske-, logoped-, läkar-, receptarie-, sjuk-
gymnast- och sjuksköterskeexamen samt socio-
nomexamen med två inriktningar. Dessutom ges 
kandidat- och magisterutbildningar i medicinsk 
biologi och folkhälsovetenskap. Specialistutbild-
ning för sjuksköterskor finns med flera inrikt-
ningar. Vidare erbjuds ett antal fristående kurser, 
bl.a. som fort- och vidareutbildning för verksamma 
inom vård- och omsorgsområdet. 

Efterfrågan på utbildningarna

Hälsouniversitetets utbildningar är attraktiva och 
har många sökande per utbildningsplats. Totalt 
3 256 personer sökte till 919 utbildningsplatser 
på program, d.v.s. i genomsnitt 3,5 sökande per 
plats. Högst söktryck hade socionomprogrammets 
inriktning mot socialpedagogik med 9,1 sökande 
per plats, därnäst sjukgymnastutbildningen med 
7,0 sökande per utbildningsplats. Breddmagister-
utbildningen i Biomedicin hade 6,2 sökande per 
utbildningsplats och den nystartade logopedutbild-
ningen 5,7 sökande  per plats.  Läkarutbildningen 
hade 5,4 sökande per plats.

Specialistutbildningar för sjuksköterskor har 
bedrivits med följande inriktningar: barnmorske-
utbildning, distriktsköterskeutbildning, operation 
samt intensivvård. Inriktningarna mot anestesi och 
barn och ungdom fick ställas in på grund av få sö-
kande. Skälet till att få söker specialistutbildningen 
är bl.a. svårigheter att finna ersättare i verksamheten.

Återrapportering av 
utbildningsuppdraget 

Totalt antogs 919 nybörjare vid Hälsouniversite-
tet, varav 730 är kvinnor (79 %). Andelen män 
av nybörjarna har ökat med en procentenhet. 
Högst andel kvinnor av nybörjarna har barnmor-
skeutbildningen, 100 %. Lägst andel  kvinnor har 
läkarutbildningen, 56 %. Antalet nybörjare på de 
treåriga vårdutbildningarna (arbetsterapeut-, sjuk-
gymnast-, sjuksköterske- och social omsorgsutbild-
ning) vt 2003 var 488. Om socionomutbildningen, 
som ersatt social omsorgsutbildning fr.o.m. ht 
2003, inkluderas uppgår antalet nybörjare till 543. 
Uppdraget om minst 470 nybörjare på vårdut-
bildningarna uppfylls därmed med god marginal. 
Till läkarutbildningen, som utökats fr.o.m. 2001,  
antogs 149 studenter under 2003, (inkl. antagna 
till senare del av programmet). Antalet nybörjare 

på läkarutbildningen åren 1997-2003 redovisas i 
tabell 3.15. 

Antalet studenter vid Hälsouniversitetet var 
3 514, en ökning med 9 % sedan föregående år. 
Antalet HST uppgick till totalt 2 340 och antalet 
HPR till 2 164 varav på utbildningsprogram 2 135 
HST och 1 992 HPR. Det innebär att 91 % av 
utbildningen genomförts på program och 9 % på 
kurser.  742 HST och 707 HPR kan relateras till 
studier på C- och D-nivåerna. Prestationskvoten 
(HPR/HST) är mycket hög, 0,92. I Norrköping 
ges sjuksköterskeutbildning och socionomutbild-
ning samt kurser. Totalt uppgick antalet HST och 
HPR i Norrköping till 562 resp 540. Antalet HST 
och HPR på läkarutbildningen uppgår till 543  
resp. 501.  För redovisning av antalet helårsstuden-
ter på läkarutbildningen se tabell 3.16. 

Totalt utfärdades 561 examina om minst 120 p, 
vilket är en ökning med 13 % jämfört med föregå-
ende år. Antalet yrkesexamina var 373, varav 355 
var examen om minst 120 poäng. Utfärdade magis-
terexamina var 80 och kandidatexamina var 126.  
Av yrkesexamina var 173 sjuksköterskeexamina. 
Enligt utbildningsuppdraget är målet att utfärda 
715 sjuksköterskeexamina under perioden 2000-
2004. Under de tre första åren av perioden har 481 
utfärdats. Vid periodens slut torde därmed målet i 
det närmaste vara uppnått. Hur utfärdade examina 
fördelar sig på olika slag av examina framgår av  ta-
bellbilagan. 

Ett sjuttiotal fristående kurser erbjöds under 
året, bl.a. fort- och vidareutbildning för yrkes-
verksamma inom vård och omsorg. Vidare gavs 
ämneskurser på C- och D-nivå inom de treåriga 
vårdutbildningarnas huvudämnen, omvårdnad, 
sjukgymnastik, arbetsterapi och social omsorg och 
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TAB 3.18 STUDIERESULTAT HÄLSOUNIVERSITETET

2000 2001 2002 2003

HST (totalt) 1 942 2 002 2 197 2 340
varav           – utbildningsområdena N och T (195) (197) (153) (164)
                   – utbildningsprogram (1 742) (1 796) (1 979) (2 135)
HPR (totalt) 1 723 1 779 1 922 2 164

varav          – utbildningsområdena N och T (162) (168) (154) (129)
                   – utbildningsprogram (1 560) (1 626) (1 746) (1 992)
HPR/HST 0,89 0,89 0,87 0,92

EXAMINA

Minst 120 p

Arbetsterapeutexamen 40 45 45 37
Biomedicinsk analytikerexamen  -                 2 - -
Läkarexamen 85 71 83 73
Sjukgymnastexamen 45 45 46 36
Sjuksköterskeexamen 127 144 164 173
Social omsorgsexamen 29 47 49 36
Magisterexamen 30 42 77 80
Kandidatexamen 36 54 34 126
Summa 392 450 498 561

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

 

socialpedagogik. Av totalt 205 HST gavs 100 HST  
i kategorin lägre studietakt än helfart. 162 HST var 
25 år eller äldre. Uppdragsutbildningen omfattade 
80 HST. Psykoterapeututbildning med inriktning 
mot familjeterapi genomförs som uppdragsut-
bildning. Uppdragskurser har givits bl.a. i Gävle, 
Gnesta och Nyköping. Bl.a. ges kurser för krimi-
nalvårdens anställda, polisens och socialtjänstens 
brottspreventiva arbete. Under året har även kurser 
givits inom sommaruniversitetet. 

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

Utvecklingsarbete

Universitetet har beviljats examensrätt för socio-
nomexamen. Socionomutbildningen har utveck-
lats i samverkan med Filosofiska fakulteten. Vid 
HU finns två inriktningar, mot social omsorg 
respektive socialpedagogik. Vid Filosofiska fakul-
teten finns en allmän inriktning (se även s. 24). De 
första studenterna antogs ht 2003. I takt med att 
socionomutbildningen byggs upp kommer social 
omsorgsutbildningen att avvecklas. Logopedut-
bildningen som startade hösten 2003 ges också den 
i samverkan med Filosofiska fakulteten. 

HU har utvecklat utbildningar som leder till ma-
gisterexamen med ämnesbredd i klinisk biomeka-
nik respektive biomedicin. Den biomedicinska 
utbildningen har startat och utbildningen i klinisk 
biomekanik planeras starta under 2004.

I januari 2003 startade sjuksköterskeutbildning 
på distans i Nyköping. Utöver receptarieutbild-
ning har följande kurser givits som nätkurser: 
sjukgymnastik-klinisk utvärdering, hälsofrämjande 
åtgärder/folkhälsoarbete samt hälso- och sjukvårds-
informatik. 

HUs pedagogiska koncept utvecklas i relation 
till IT. Satsning sker på simulering och visualise-
ring, nätundervisning, fortsatt utveckling av EDIT 
(Educational Development using Information 
Technology) och HUs utbildningslaboratorium. 

Under året träffades avtal om praktikplatser för 
barnmorske-, logoped- och sjukgymnastutbildning 
med Landstinget i Jönköpings län. Med Lands-
tingen i Östergötland och Sörmland har avtal 
träffats om praktikplatser för logopedutbildningen. 
Samarbetsavtal har också slutits med Norrköpings 
kommun, Landstinget i Sörmland och Nyköpings 
kommun samt med Landstinget i Kalmar och Os-
karshamns  kommun. 

Gemensam för alla HUs grundutbildningar de 
första åtta veckorna är kursen Hälsa-Etik-Lärande. 
Hösten 2003 infördes ytterligare ett integrations-
moment, Hälsa-Etik-Lärande del II, med fokus 
på sexologi. Vissa program har dessutom ett inte-
grationsmoment i slutet av utbildningen, i form av 
samarbete i team på undervisningsvårdavdelning 
(Linköping och Norrköping). Grundtanken är att 
studenterna redan under studietiden skall få trä-
ning i samarbete med andra yrkesgrupper än den 
egna.

HU har deltagit i universitetets gemensamma 
projekt för att utveckla metoder för att bedöma 
reell kompetens av sökande i förhållande till de 
behörighetskrav som ställs. Se s. 62. 
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TAB 4.2 PROFESSORER, DOKTORANDER OCH FORSKAREXAMINA PER VETENSKAPSOMRÅDE OCH KÖN 2003 
(INOM PARENTES UPPGIFTER FRÅN 2002)

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

Antal professorer 15 (14) 44 (45) 14 (13) 58 (56) 7 (4) 122 (109) 36 (31) 224 (210) 260 (241)
Antal adj. professorer 1 7 (6) (1) 18 (18) 26 (27) 1 (1) 51 (51) 52 (52)
Antal  aktiva doktorander 233 (225) 160 (146) 250 (244) 166 (179) 158 (148) 495 (472) 641 (617) 821 (797) 1 462 (1 414)
                   varav nyantagna 52 (39) 35 (33) 41 (41) 24 (21) 36 (17) 99 (86) 129 (97) 158 (140) 287 (237)

Antal utfärdade doktors-
examina

18 (25) 13 (15) 39 (29) 27 (22) 14 (13) 57 (61) 71 (67) 97 (98) 168 (165)

Antal utfärdade
licentiatexamina

3 (8) 5 (7) 5 (6) (3) 19 (12) 56 (51) 27 (26) 61 (61) 88 (87)

TAB 4.1 BESLUTADE ANSTÄLLNINGSPROFILER FÖR PROFESSORER SAMT BEFORDRADE 
PROFESSORER 2003  (INOM PARENTES UPPGIFTER FÖR 2002)

Vetenskapsområde    Hum/sam     Medicinskt    Tekniskt    LiU totalt

Antal beslutade anställningsprofiler 1    (2) 1    (1) 5    (3) 7   (6) 

Antal befordrade professorer 2    (3) 4    (2) 9    (7) 15 (12)   
1) Pedagogiskt arbete
2) Klinisk barnonkologi
3) Biologi, datalogi, medicinsk teknik, programvaruteknik, teoretisk fysik

Allmänna mål och uppdrag för 
forskning och forskarutbildning 

1. Universitet och högskolor skall be-
driva internationellt konkurrenskraftig 
forskning.

2. Effektiviteten i forskarutbildningen 
skall öka. Forskarstuderande skall er-
bjudas utbildning av hög kvalitet som 
förbereder för en karriär såväl inom 
som utanför högskolan.

3. Forskarutbildningen skall, utöver de 
mål som formulerats för grundutbild-
ningen, ge de kunskaper och färdig-
heter som behövs för att självständigt 
kunna bedriva forskning.

4. Universitet och högskolor skall i 
ökad utsträckning främja goda villkor 
för mång- och  tvärvetenskaplig 
forskning.
(Redovisas på s. 32, 38, 42 och 47.)

5. Följande examensmål gäller för 
forskarutbildningen vid LiU perioden 
2001-2004:
Vetenskapsområden:                     Mål:
Humanistisk-samhälls-
vetenskapligt                                     108
Medicinskt                                          175
Tekniskt                                                297
(Redovisas i tabell  4.3.)

6. Linköpings universitet 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 s. 37 och 44.)

7. Rekryteringsmål:
För perioden 2001-2004 skall andelen 
kvinnor bland nyrekryterade profes-
sorer vara minst 26 procent.                 
(Redovisas på nästa sida och i avsnittet 
Personal.)

OMFATTNING OCH INRIKTNING
Linköpings universitet bedriver forskning och 
forskarutbildning i humaniora, samhällsvetenskap, 
utbildningsvetenskap, matematik, naturvetenskap, 
medicin, teknik samt temaorienterad forskning 
och forskarutbildning. Forskningen omfattar 
både grundforskning och tillämpad forskning och 
bedrivs inom Tekniska högskolan (= tekniskt ve-
tenskapsområde), Hälsouniversitetet (= medicinskt 
vetenskapsområde) och verksamhetsområdena 
för den Filosofiska fakultetsnämnden respektive 
Nämnden för utbildningsvetenskap (= humanis-
tisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde). I 
detta avsnitt ges först en sammanfattande redovis-
ning av forskning och forskarutbildning vid uni-
versitetet som helhet. Därefter följer en vetenskaps-
områdesvis redovisning.

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 vetenskaps-
områdesvisa fördelningen av dessa. Av tabell 4.2 
framgår att antalet professorer den 31 december 
2003 (siffrorna för år 2002 inom parentes) var 
260 (241) och antalet adjungerade professorer 
var 52 (52). Antalet aktiva doktorander var 1 462 
(1 414) och antalet doktors- och licentiatexamina 
var 168 (165) respektive 88 (87). Av tabell 4.2 
framgår också antalet nyantagna doktorander un-
der året. För jämförelser tillbaka i tiden hänvisas 
till tabell 4.4 och tabellbilagan. Antalet beslutade 
anställningsprofiler för professorer uppgick under 
2003 till 7 (6) medan antalet befordrade professo-
rer var 15 (12). Se tabell 4.1. 

Antalet kvinnliga professorer (exkl. adjungerade) 
år 2003 var 36. Motsvarande siffra för 2002, 2001 
respektive 2000 var 31, 31, respektive 26. Att öka 
andelen kvinnliga professorer är, trots insatser 
inom flera områden, en långsiktig process. En viss 
ökning av andelen kvinnliga lektorer kan dock no-
teras: från 19 % år 1994/95 till 34 % år 2003.

Av tabell 4.4 framgår vidare bl.a. följande: 

Under perioden 1990/91–2003 har antalet pro-
fessorer ökat från 115 till 260 (exkl. adjungerade), 
en ökning med 126 %. Under samma period ökade 
antalet aktiva doktorander successivt från 847 till  
1 462, d.v.s. med 73 %.  Antalet doktorsexamina 
var under 2003 det högsta någonsin vid universi-
tetet, 168 examina. Eftersom antalet aktiva dokto-
rander fortsätter att ligga på en hög nivå kommer 
sannolikt också de närmaste åren ett stort antal 
doktorsexamina att utfärdas. Antalet nyantagna 
doktorander var under 2003 högre än under 2002 
(287 mot 237). I förhållande till 1990/91 avlades 
år 2003 drygt tre gånger så många doktorsexamina. 
Sedan starten har 2 060 doktorsexamina utfärdats. 
Antalet licentiatexamina, 88 st, ligger på samma 
nivå som under 2002 (87 examina).

Jämfört med grundutbildningen, där totala an-
delen kvinnor var 51 % under 2003, är den totala 
andelen kvinnor bland de aktiva doktoranderna  
lägre (44 %). Sedan 1999 har andelen kvinnor 
bland doktoranderna ökat med 7 %. Inom det hu-
manistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområ-
det (= Filosofiska fakultetsnämnden och Nämnden 
för utbildningsvetenskap) utgör andelen kvinnor 
59 % och inom det medicinska vetenskapsområ-
det (= Hälsouniversitetet) 60 %, d.v.s. inom dessa 

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

   1997 - 1999 2000  2001  2002  2003

Vetenskapsomr.
P Mål 97-99

       enl RB
P Mål 2000

       enl RB
D DL L P D DL L P D DL L P Poäng

01 - 03
Mål 01-04
       enl RB

Hum/sam 82 71 29,5 31 30 8 12 40 31 9 15 43 28 3 8 33,5 116,5 108

Medicinskt 111,5 112 41 42 44 4 46 49 2 9 54,5 66 5 68,5 169 175

Tekniskt 207,5 218 57 89 21 34 57 66,5 30 44 63 83,5 38 33 75 92 242 297

Totalt 401 401 127,5 162 95 46 69 152,5 110 55 87 181 132 36 88 194 527,5 580

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

två vetenskapsområden finns en liten övervikt 
av kvinnliga doktorander. Inom det tekniska 
vetenskapsområdet (= Tekniska högskolan) är an-
delen kvinnliga doktorander 24 %. Det kan dock 
noteras att andelen kvinnor bland de nyantagna 
doktoranderna efter att ha ökat under en följd av 
år minskade under 2002 till 17 % för att åter under 
2003 stiga till 27 %. För ett närmare studium, se 
avsnitten för respektive vetenskapsområde och 
tabellbilagan.

Rekryteringsmål
Av de professorer som under perioden 2001-2004 
anställs vid universitetet skall minst 26 % vara 
kvinnor. Linköpings universitet har under 2003 
rekryterat och befordrat 25 professorer, varav 5 
kvinnor. Detta innebär att andelen kvinnor bland 
nyrekryterade professorer under 2003 var 20 % 
(2002: 10 %, 2001: 13 %, 2000: 20 %). Under 
perioden 1997-1999 var andelen 23 % medan den 
under perioden 1998-2000 var 20 %.  Att andelen 
minskar beror på att befordrade professorer är med-
räknade och att majoriteten av dessa är män. Detta 
i sin tur beror på att lektorsgruppen domineras av 
män även om, som tidigare konstaterats, andelen 
kvinnliga lektorer ökat på senare år.

För rekryteringsmål och uppfyllandegrad för 
övriga läraranställningar se avsnittet Personal.

Examensmål
Av tabell 4.3 framgår universitetets examensmål. 
Examensmålen utgår från ett poängsystem där en 
licentiatexamen ger 0,5 poäng, en doktorsexamen 
som föregåtts av en licentiatexamen 0,5 poäng 
och där en doktorsexamen utan tidigare licentiat-
examen ger 1,0 poäng. Av tabellen framgår antalet 
utfärdade examina (poäng) under 2003 och under 

perioden 2001-2003.  Det sammanlagda resultatet 
för perioden visar på att universitetet redan nått 
målet inom det humanistisk-samhällsvetenskap-
liga vetenskapsområdet. Inom de medicinska och 
tekniska vetenskapsområdena har en ökning skett 
mellan 2002 och 2003 vilket visar att universitetet 
med råge kommer att uppfylla även dessa examens-
mål för perioden 2001-2004.

Genomströmning
Linköpings universitet har gjort en studie av 
genomströmningen inom forskarutbildningen. 
Resultatet presenteras i tabell 4.5. Utgångspunkten 
är de år då doktoranderna antogs. Under exem-
pelvis 1993/94 antogs vid Linköpings universitet 
166 doktorander. Av dessa (varje doktorand ingår 
endast i en kategori) har 86 avlagt doktorsexamen 
t.o.m. verksamhetsåret 2003, 12 har klarat av 80 % 
av studierna, 15 har avlagt licentiatexamen, 12 har 
klarat av 50 % av studierna medan 32 har avbrutit 
sin forskarutbildning. 9 personer är fortfarande 
doktorander utan att ha nått någon av ovan nämn-
da examina eller gränser. Resultatet pekar på att ca 
50 % av dem som antas avlägger doktorsexamen. 

Genomsnittlig studietid för 
forskarutbildningsexamina
Den genomsnittliga nettostudietiden till doktors-
examen vid Linköpings universitet är 5,9 år för per-
soner som tagit sin examen under 2003. Män har 
något längre studietid (5,9 år) än kvinnor (5,8 år). 
Studietiden inom de olika vetenskapsområdena är 
som följer: Humanistisk-samhällsvetenskapligt: 6,5 
år, (2002: 6,5 år), Medicinskt: 6,0 år (2002: 5,1 år), 
Tekniskt: 5,4 år (2002: 6,1 år). Den genomsnittliga 
nettostudietiden till en licentiatexamen är 4,2 år 
(2002: 2,8 år). Se vidare tabell 13 i tabellbilagan.
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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

Professorer 115 119 125 124 128 137 160 168 166 200 223 241 260
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
Doktorsexamina 51 70 83 86 95 114 92 104 138 116 141 165 168
Licentiatexamina 48 41 63 69 60 83 80 95 86 63 69 87 88

TAB 4.5 GENOMSTRÖMNING I FORSKARUTBILDNINGEN
Antagningsår 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
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 29 60 77 166 50 55 89 194 35 56 113 204 60 69 139 268 57 73 123 253
Doktorsexamen 18 33 35 86 24 32 42 98 27 32 58 117 32 34 71 137 15 42 40 97
Avklarat 80 % 2 8 2 12 7 5 6 18 3 11 7 21 6 11 13 30 17 10 23 50
Licentiatexamen 1 3 11 15 3 1 16 20 3 22 25 3 2 24 29 5 22 27
Avklarat 50 % 3 7 2 12 5 4 3 12 1 3 4 5 9 9 23 14 5 9 28
Avbrott 3 7 22 32 7 10 19 36 4 6 16 26 8 7 17 32 2 9 20 31
Övriga 2 2 5 9 4 3 3 10 4 7 11 6 6 5 17 4 7 9 20

Förnyelse inom forskning och 
forskarutbildning 
I den senaste forskningspolitiska propositionen 
Forskning och förnyelse (prop: 2000/01:3) beskrivs 
Linköpings universitet som en pionjär inom 
området forskarskolor och ”har med sina temain-
riktningar samt med satsningar på ytterligare ett 
campus i Norrköping omdanat såväl forskning som 
forskarutbildning”. Mest känd i sammanhanget är 
temaorganisationen vid Filosofiska fakulteten som 
varit verksam 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 Filo-
sofiska fakulteten har tvärvetenskapliga program 
och forskarskolor byggts upp. Tillämpad fysik är 
ett tidigt exempel, medan IMIE (International 
Graduate School of Management and Industrial 
Engineering) och Forum Scientium har tillkommit 
under senare år.

Som grund för fortsatt förnyelse ligger univer-
sitetets nya forskningsstrategi som avser perioden 
2005-2008 och universitetets tidigare forsknings-
strategi för perioden 2001-2004. I den nya forsk-
ningsstrategin 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 profilområden 
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 hel-
ler rymmer de allt förnyelsearbete 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 2003 fortsatte utbyggnaden av biome-
dicin och livsvetenskapernas teknologier. Univer-
sitetets samtliga fakulteter omfattas av satsningen. 
Under 2003 konsoliderades också den satsning 
som universitetsstyrelsen inledde 2002 på hälso-
vetenskaplig forskning vid Institutionen för hälsa 
och samhälle och på forskning inom Institutionen 
för vård och välfärd i Norrköping. Även styrelsens 
tidigare satsning på utbildningsvetenskap konsoli-
derades.

Under 2003 påbörjade universitetsstyrelsen en 
satsning på informationsteknologi genom att avsät-
ta 3 mkr  för detta ändamål till Tekniska högskolan 
och 1 mkr till Filosofiska fakultetsnämnden.

Universitetsstyrelsen beslutade under hösten 
2003 att under 2004 prioritera kulturvetenskaplig 
forskning (4 mkr). 



32     

4 Forskning/forskarutbildning 4 Forskning/forskarutbildning

         33

Forum för kvinnliga forskare och 
kvinnoforskning 
Verksamheten vid Forum för kvinnliga 
forskare och kvinnoforskning omfattade 
under 2003 dels grundutbildning i kvinno/
genusvetenskap (helfartskurserna Kvinno-
vetenskap 1, 1-20 p och Kvinnovetenskap 
2, 21-40 p) och uppdragsutbildning (kursen 
Jämställdhet i arbetslivet – teori och praktik,5 
p) dels ett tjugotal utåtriktade seminarier och 
informationsinsatser för olika målgrupper. 
Tillsammans med Filosofiska fakulteten  ar-
rangerades fem seminarier med anknytning 
till firandet av Birgittajubileet. Årets Forum-
pris till lärare ”som på ett bra sätt integrerar 
genusperspektiv i undervisningen” gick till 
professor Elisabet Näsman.
Genusvetenskap är ämnesövergripande 
till sin karaktär och hämtar kunskap från 
flera olika områden, främst humaniora och 
samhällsvetenskap, men också teknik och 
medicin. Området lämpar sig som en del av 
utbildningen för studenter och doktorander 
vid alla universitetets utbildningsområden. 
Kursutvärderingar visar att kurserna för 
många är en öppning mot vidare universi-
tetsstudier och bidrar därmed till att vidga 
universitetets rekryteringsbas. Forums lektorer 
har också undervisat i genuskurser vid andra 
ämnen inom universitetet. 
Vid Forum finns anställda motsvarande 2,25 
tjänster. Undervisningen sköts med av Forum 
timarvoderade lärare.

Universitetsstyrelsen avsatte också 12 mkr till en 
strategisk pott som rektor disponerar. Avsikten 
är att kunna göra strategiska rekryteringar inom 
nyckelområden genom att erbjuda professorer 
kringresurser i form av t.ex. forskarassistenttjänster 
och doktorander. 

Åtgärder för att främja mång- 
och tvärvetenskap  
Linköpings universitet präglas sedan starten av 
sitt arbete med mång- och tvärvetenskap. Hela 
tematanken bygger på detta och också de mer 
traditionella ämnena arbetar oftast i mång- och 
tvärvetenskapliga miljöer eftersom flera institu-
tioner är stora och sammansatta av flera ämnen. 
Universitetet uppmuntrar också samverkan över 
institutions- och fakultetsgränser, vilket framgår av 
dess forskningsstrategi (se ovan). 

Tillsammans med Landstinget i Östergötland 
satsar LiU på fem nya strategiska forskningsom-
råden: Medicinsk bildvetenskap och visualisering, 
Medicinska material med tonvikt på rörelseappa-
raten, Förebyggande av diabetes och dess kompli-
kationer, Hälsa och samhälle samt Inflammation, 
åderförkalkning och ischemisk hjärtsjukdom.

Särskild tonvikt har lagts vid tvärvetenskaplig 
och fakultetsövergripande forskning i ljuset av bl.a. 
universitetets livsvetenskapliga och hälsovetenskap-
liga satsningar. Då systemet med storinstitutioner 
nu är infört vid huvuddelen av universitetet finns 
en infrastruktur som stimulerar till tematisk och 
ämnesövergripande forskning. 

En del av lärartjänsterna har inrättats i syfte att 
stödja just mångdisciplinärt arbete. Ett annat kon-
kret exempel är att det vid Institutionen för medi-

cinsk teknik finns samverkan med forskare både 
från Tekniska högskolan och Hälsouniversitetet. Se 
vidare under resp. vetenskapsområde.

Ett antal nya tvär- eller mångvetenskapliga 
centra och forskningsmiljöer har de senaste åren 
skapats vid Linköpings universitet. Ett exempel 
är Centrum för organisk elektronik (COE) som 
bedriver forskning på flervetenskaplig bas. Fors-
kare deltar från flera institutioner, i Linköping och 
Norrköping.

Det nya forskningsprogrammet Klimat- och 
samhällsförändring (se nedan) drivs i samarbete 
mellan Institutionen för tematisk utbildning och 
forskning i Norrköping, tema Vatten i natur och 
samhälle i Linköping, SMHI och forskargrupper i 
USA, Brasilien och Kina.

Forskningsmiljön Marknad och politik i rätts-
samhället spänner över områden som nationaleko-
nomi, rätt och rättsfilosofi och statsvetenskap. Ett 
delprogram är Nationellt centrum för forskning 
om ekobrott, speciellt miljöbrott.

De tidigare satsningar på ämnes- och fakul-
tetsövergripande forskning som inletts på senare 
år (se årsredovisningen för 2002) fördjupades och 
vidareutvecklades under 2003. Det gäller t.ex. de 
strategiska forskningsområden i gränssnittet mellan 
biomedicinsk forskning, teknik, hälsa och sjukvård 
som arbetats fram gemensamt av Linköpings uni-
versitet och Landstinget i Östergötland. 

Till tema Äldre och åldrande (Tema Ä) som 
startade sin verksamhet  år 2000 knöts under 2003 
ytterligare två professurer och ett nytt tema, tema 
Mat, Kultur, Medicin, antog sina första doktoran-
der hösten 2003.

Avdelningen för statistik vid Matematiska insti-
tutionen har av Naturvårdsverket fått ett uppdrag 
att leda ett femårigt forskningsprogram om verktyg 
för uppföljning av de miljömål som fastställts av 
riksdagen. Här är såväl Filosofiska fakulteten som 
Tekniska högskolan engagerade.

Se vidare under respektive vetenskapsområde.

Samarbete i forskarutbildningen
Kännetecknande för forskarutbildningen vid Lin-
köpings universitet är att den alltsedan temainsti-
tutionens bildande i stor utsträckning är organise-
rad i form av forskarskolor. I dessa är doktorander 
inskrivna i olika ämnen och har en gemensam ut-
bildning och samverkar i projekt. En forskarskola 
är ofta knuten till ett större forskningsprogram eller 

TAB 4.6 FORUM FÖR KVINNLIGA FORSKARE OCH 
KVINNOFORSKNING (tkr)

2000 2001 2002 2003

Intäkter

Anslag 1 380 1 463 1 411 1 361

Bidrag 105 624

Avgifter och ersättningar 71 324 200 230

Summa 1 451 1 802 1 611 2 215

Kostnader 

Personal 1 022 954 1 121 1 253

Lokaler 6 -3

Övrig drift 371 610 483 791

Avskrivningar 12 15 11 12

Summa 1 411 1 576 1 615 2 057

Saldo 40 226 -4 158   
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ett kompetenscentrum (se nedan) och har ofta en 
tvärvetenskaplig inriktning. 

Några exempel på forskarskolor som tillkommit 
under 2003:

Vid Institutionen för hälsa och samhälle (IHS) 
som inrättades 2002 startade en ny fakultetsgemen-
sam forskarskola, Hälsa, vård och samhälle, och de 
första doktoranderna antogs hösten 2003.

Den flervetenskapliga forskningsmiljön Iden-
titet och pluralism där grundutbildningsämnena 
religionsvetenskap, filosofi och socialantropologi 
ingår, har under 2003 en för alla de tre ämnesområ-
dena gemensam organisatorisk struktur skapats för 
forskarutbildningen. 

Linköpings universitets samtliga vetenskapsom-
råden har ett omfattande samarbete kring forskar-
utbildning, både mellan ämnen, mellan institutio-
ner och med andra fakulteter och lärosäten inom 
och utanför Sverige.

Institutet för handikappvetenskap som drivs av  
Örebro och Linköpings universitet gemensamt, 
har utvärderats av internationell expertis och fick 
mycket positiva omdömen. Huvudansvaret för 
forskarutbildningen kommer att alternera till Lin-
köpings universitet  fr.o.m 2004. 

  Se vidare under respektive vetenskapsområde.

Finansiering av forskning 
och forskarutbildning 
Forskning och forskarutbildning finansieras på 
i huvudsak tre sätt: fakultetsanslag (från riksdag 
och regering), bidrag (t.ex. från forskningsråd, 
forskningsstiftelser) och avgifter (uppdrag). Fakul-
tetsanslaget, som tilldelas universitetet av riksda-
gen, utgör basfinansieringen. Bidragsfinansiering, 
från t.ex. forskningsråd, VINNOVA, stiftelser 
och näringsliv, kan avse både grundforskning och 
tillämpad forskning. Uppdragsforskning ger upp-
dragsgivaren rätt att helt eller delvis förfoga över 
resultaten av forskningen.

Linköpings universitet har ett lågt fakultets-
anslag. En studie visar att universitetets fakultets-
anslag med några undantag är lägre jämfört med 
landets äldre universitet och fackhögskolor i för-
hållande 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 universitetet tilldelats medel 
för uppbyggnaden av teknisk forskning och tema 
Etnicitet i Norrköping, förstärkning av forskning-
en inom humaniora samt medel för två nationella 
forskarskolor.

Forskning och forskarutbildning vid universite-
tet finansieras till stor del av externa medel. Detta 
är en följd av att universitetet har utnyttjat fakul-
tetsmedlen på ett ändamålsenligt sätt för att skapa 
verksamhet som i sin tur genererar externa medel 
till forskning och forskarutbildning. Eftersom fa-
kultetsanslaget är väsentligt för grundforskningen 
utgör ett lågt anslag ett problem. Problemet för-
stärks av det ökade kravet på motfinansiering från 
externa finansiärer som gör att en allt mindre del av 
fakultetsmedlen kan användas till grundforskning. 
Det stora beroendet av externa anslag har dessutom 
fått som konsekvens att universitetet måst välja 
bort vissa angelägna insatser såsom att inrätta mel-
lantjänster. Det starka beroendet av externa finan-
siärer gör dessutom att universitetet är sårbart och 
känsligt för förändringar hos externa bidragsgivare. 
Detta gäller t.ex. omläggningen av forskningsfi-
nansieringssystemet och förändrade policies hos 
externa bidragsgivare.

Bidrag från forskningsråd

Under 2003 erhöll universitetet forskningsbidrag 
från Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv 
och socialvetenskap (FAS) och Forskningsrådet 
för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad   
(FORMAS). Glädjande är att universitetet ökat 
sina intäkter mellan 2002 och 2003 från 126 mkr 
till 140 mkr.

Forskningsprogram och forskarskolor 
finansierade av forskningsstiftelser

Universitetet har varit mycket framgångsrikt när 
det gäller att erhålla stiftelsemedel. Intäkterna låg 
under en följd av 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 ligga kvar på den nivån 
(61 mkr). De lägre intäkterna beror bl.a. på att 
stiftelserna fördelat ett 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 strategisk 
forskning (SSF). Universitetet har också erhållit 
medel från bl.a. Stiftelsen för kunskaps- och kom-

Hörselforskningen i Linköping, här represente-
rad av professor Stig Arlinger, ligger i absoluta 
fronten enligt internationella utvärderare.
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FEMTE RAMPROGRAMMET

Program                                         Antal

Information Society 
Technologies (IST)                                     25
Quality of Life and Management of 
Living Resources                                       14
Promoting Competitive 
and Sustainable Growth                           12
Energy, Environment and 
Sustainable Development                           7
Improving Human Potential and the 
Socio-Economic Knowledge Base              20
Confirming the International 
Role of Community Research                      1

Summa                                                79

petensutveckling (KK-stiftelsen), Stiftelsen för mil-
jöstrategisk forskning (MISTRA), Vårdalstiftelsen 
(vård- och allergiforskning), Stiftelsen för inter-
nationalisering av högre utbildning och forskning 
(STINT) samt kulturdonationen vid Riksbankens 
Jubileumsfond. 

SSF finansierar ett femårigt Centrum för Orga-
nisk elektronik (COE) som bedriver forskning på 
flervetenskaplig bas. Forskare deltar från flera insti-
tutioner, 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 tvåår-
ig uppbyggnad av ett tvärvetenskapligt forsknings-
program, Klimat- och samhällsförändring, med 
fokus på samspelet mellan kunskap och politik vid 
de internationella klimatförhandlingarna. Om 
verksamheten 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 mellan tre parter: 
intressenter inom näringslivet, universitetet samt 
VINNOVA. Genom avtal regleras bl.a. mål, medel 
och inriktning av forskningen samt parternas 
ekonomiska åtaganden. Vid universitetet finns 
tre kompetenscentra, samtliga inom Tekniska 
högskolan. Dessa är: ISIS (Integrerade Styr- och 
informationssystem), S-SENCE (bio- och kemisk 
sensorvetenskap och teknologi) och NIMED 
(Noninvasiv medicinsk mätteknik).

Nationellt Superdatorcentrum
Nationellt Superdatorcentrums (NSC) uppgift 
är att tillhandahålla beräkningskapacitet och ex-
pertkunskap inom högpresterande datorsystem 
för akademiska användare i hela Sverige och för 
NSCs partners SMHI och SAAB. I februari tog 
NSC i drift Sveriges kraftfullaste datorsystem för 
akademiska användare. Under året vände sig över 
70 % av de svenska användarna till NSC för att få 
tillgång till resurser och support. 

NSC förbereder nu Sveriges hittills största 
superdatorprojekt SweGrid, en nationell beräk-
ningsresurs som består av 600 datorer fördelade på 
sex centra i Sverige. Tillsammans bildar de ett nät 
där beräkningar automatiskt utförs på lämpligast 

resurs, oberoende av var den är placerad. NSC 
är även en av partnerna i Centrum för medicinsk 
bildvetenskap och visualisering (CMIV) – navet 
i LiUs satsning på medicinsk bildbehandling och 
visualisering.

Deltagande i EUs 
forskningsprogram
EUs femte ramprogram för forskning och teknisk 
utveckling avslutades under året och ytterligare 
ansökningstillfällen kommer inte att utlysas. Dock 
pågår flera av projekten inom programmet under 
flera år framöver. Totalt under femte ramprogram-
met har 79 projekt startats med deltagande från 
Linköpings universitet. Det är möjligt att detta 
antal kan förändras något då partnersituationen i 
pågående projekt kan ändras. 

LiU koordinerar 14 av de projekt som univer-
sitetet deltar i, vilket är en hög siffra i förhållande 
till de projekt som koordinerades från LiU under 
fjärde ramprogrammet (fem under hela rampro-
gramsperioden). Fem projekt är inom Information 
Society Technologies, ett inom Quality of Life samt 
åtta inom Improving Human Potential and the So-
cio-Economic Knowledge Base.

Härintill redovisas antalet projekt inom EUs 
femte ramprogram där universitetet medverkade 
under 2003. Förutom i EUs forskningsprogram 
deltog universitetet i andra EU-finansierade pro-
gram under året, t.ex. Leonardo och Mål 5b. 

I det fjärde ramprogrammet deltog LiU i sam-
manlagt 70 projekt. En vanlig bedömning var 
att antalet projekt skulle bli mindre i det femte 
ramprogrammet eftersom de enskilda projekten 
beräknades bli mer omfattande. Utifrån denna bak-
grund framstår LiUs ökade deltagande i det femte 
ramprogrammet som anmärkningsvärd. I diskus-
sionerna inför det sjätte ramprogrammet gjordes 
återigen prognosen att antal projekt skulle minska. 
Ett stort fokus riktades på de nya projektformerna 
Integrated Projects och Networks of Excellence. 
Dessa projekt beräknas pågå under längre tid och 
innehålla ett stort antal deltagare.

Vid årsskiftet 2002/2003 startade det sjätte 
ramprogrammet. I december 2003 tecknades de 
första kontrakten och det är därför svårt att ge en 
uttömmande bild av LiUs deltagande i det nya 
ramprogrammet. Det är dock alldeles uppenbart 
att LiU redan i den första ansökningsomgången 
kommer att teckna flera kontrakt och att projekt 

Blodkärl i hjärnan avbildade med 
magnetresonans (MRI).
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TAB 4.7 INTÄKTER FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING (tkr)

2000 2001 2002 2003

Fakultetsanslag 360 440 391 052 403 744 438 275
Övriga anslag 119 393 44 662 95 370 71 382
SUMMA  ANSLAG1) 479 833 435 714 499 114 509 657

Forskningsråd2) 99 838 78 734 125 960 140 060
Vinnova3) 41 507 42 936 48 734 51 885
Statliga myndigheter 118 576 117 627 133 920 126 936
Forskningsstiftelser 97 970 96 298 62 002 61 325
Kommuner o landsting 46 072 58 781 59 760 67 498
Svenska org. utan vinstsyfte 61 465 80 205 83 634 72 098
Svenska företag 40 883 67 341 53 602 71 356
EU-kommissionen 19 005 21 412 29 799 31 733
Utländska företag och org. 7 937 7 470 10 704 7 469
Övriga intäkter 86 520 23 577 18 307 22 290
Summa externfinansiering 619 774 594 381 626 422 652 650

Summa ränteintäkter 11 145 13 622 14 922 9 880

SUMMA 1 110 753 1 043 717 1 140 458 1 172 187

varav
Uppdragsforskning 90 030 94 604 90 424 86 072

1) Anslagen redovisas exklusive transfereringar.
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.

kommer att koordineras vid Linköpings universi-
tet, även projekt i de stora projektformerna. Fors-
kare från Linköpings universitet deltog i minst 56 
ansökningar. Av dessa söktes koordinatorskap i 10 
projekt.  Intäkter från EU-kommissionen redovisas 
i tabell 4.7.

European Contact Point

Under 2003 togs ett första steg till att etablera ett 
EU Contact Point (EUCP) vid LiU. Avsikten var 
att samla de personalresurser och kompetenser 
inom LiU som idag fungerar som stöd för ett 
framgångsrikt deltagande i EUs ramprogram för 
forskning och utveckling. Tanken är att underlätta 
för forskare, som söker stöd för sitt deltagande i 
ramprogrammet, att hitta relevant kompetens. 

INTÄKTER OCH KOSTNADER
De totala intäkterna för budgetåret 2003 avseende 
forskning och forskarutbildning uppgick till ca 
1 172 mkr (inkl. finansiella intäkter), en ökning 
med 32 mkr i förhållande till 2003. Uppdrags-
forskningens intäkter uppgick till ca 86 mkr (inkl. 
finansiella intäkter), d.v.s. 7 % av de totala intäk-
terna. 

Kostnaderna för forskning och forskarutbild-
ning uppgick 2003 till ca 1 188 mkr. Kostnaderna 
fördelas på kostnadsslagen personalkostnader, 
lokalkostnader, övriga driftkostnader, finansiella 
kostnader och avskrivningskostnader. 

Verksamhetsutfallet för forskning och fors-
karutbildning för budgetåret 2003 blev alltså 

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

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

Realt belopp (tkr) 242 756 295 243 300 203 293 903 314 095 308 623 294 655 315 593 336 283 358 343

Jämförelsetal (1990/91 = 100) 100 122 124 121 129 127 121 130 139 148

Anm.: SCB:s omräkningsfaktor ”Statlig konsumtion” per den 31 jan 2004 har använts för omräkning till realt belopp. Observera 
att SCB gjort justeringar i prisindex från 2000 och framåt.

Fr. o.m. 1994/95 är beloppen reducerade med lokalkostnader m.m. för full jämförbarhet.
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-16 mkr (exkl. resultat från andelar i dotterföretag 
och intresseföretag). 

Hur den totala kostnaden för forskning och 
forskarutbildning fördelas på vetenskapsområden 
framgår av verksamhetsgrensfördelningen.

Fakultetsanslagets och de externa medlens reala 
utveckling (exkl. lokalkostnader) under perioden 

1990/91-2003 framgår av tabell 4.8 respektive 4.9 
samt figur 4.1. 

Studiefinansieringen inom fakultetsanslaget 
framgår av tabell 4.10 och antal utbildningsbidrag 
och deras finansiering av tabell 4.11.

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
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

 

TAB 4.10 STUDIEFINANSIERING INOM ANSLAGET FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING

Vetenskaps-
område

2000 2001 2002 2003

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 22 244 14 910 67 23 349 16 594 71 24 049 18 780 78 26 850 22 444 84

Medicinskt 9 799 8 219 84 11 045 8 948 81 12 496 10 790 86 12 336 10 865 88

Tekniskt 39 120 37 464 96 39 084 38 148 98 39 886 39 337 99 42 797 42 369 99

Summa 71 163 60 593 85 73 478 63 690 87 76 431 68 907 90 81 983 75 678 92

TAB 4.11  ANTAL UTBILDNINGSBIDRAG (HELTIDSEKVIVALENTER) FÖR OLIKA VETENSKAPSOMRÅDEN FÖRDELADE DELS PÅ KÖN 
DELS PÅ FINANSIERING
Vetenskapsomr. Antal utbildningsbidrag 2003  Antal utbildningsbidrag 2002

Totalt Kön Finansiering Totalt Kön      Finansiering
Kvinnor Män Anslag Externt Kvinnor Män Anslag Externt

Hum/sam 42,1 26,9 15,2 23,4 18,7 69,0 46,7 22,3 39,9 29,1
Medicinskt 45,4 32,5 12,9 7,2 38,2 56,1 40,7 15,4 9,9 46,2
Tekniskt 6,0 2,3 3,7 6,0 9,0 5,0 4,0 4,0 5,0
Summa 93,5 61,7 31,8 30,6 62,9 134,1 92,4 41,7 53,8 80,3

TAB 4.9 UTVECKLING EXTERNA MEDEL (exkl. lokalkostnader)
1990/91 1992/93 1994/95 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

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

Realt belopp (tkr) 424 640 460 830 529 463 585 235 564 586 601 979 575 047 533 010 559 302 567 645

Jämförelsetal (1990/91 = 100) 100 109 125 138 133 142 135 126 132 134

Anm.: SCB:s omräkningsfaktor ”Statlig konsumtion” per den 31 jan 2004 har använts för omräkning till realt belopp. 
Observera att SCB gjort justeringar i prisindex från 2000 och framåt.

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.
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TAB 4.12 ANTAL FORSKAREXAMINA  INOM TEKNISKT 
VETENSKAPSOMRÅDE

2000 2001 2002 2003

Doktorsexamen 49 55 74 71
Licentiatexamen 51 57 63 75
Totalt antal forskarexamina 100 112 137 146
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Tekniska högskolan 
Tekniska högskolans (LiTHs) vetenskapliga verk-
samhet omfattar såväl grundforskning som tilläm-
pad forskning inom teknik, ekonomi, matematik 
och naturvetenskap. Forskarutbildning erbjuds 
inom samtliga dessa områden. Till profilområdena 
hör datavetenskap, industriell ekonomi, material-
fysik, nanoteknologi, medicinsk teknik, produkt-
framtagning, reglerteknik, visualisering, tillämpad 
matematik, livsvetenskapernas teknologier och 
organisk elektronik. Mycket av arbetet pågår i sam-
arbete med näringslivet och andra högskolor.

Under året har flera av LiTHs forskare upp-
märksammats i olika sammanhang och bland annat 
fått internationella utmärkelser. 

Professorer/disputerade 

LiTH befinner sig i en fas inom forskning och 
forskarutbildning där expansionstakten för när-
varande är något lugnare. Antalet disputerade 
lärare har ökat under senare år och uppgår nu till 
ca 475 (ca 440). Av dessa är 129 (113) professorer 
och 26 (27) adjungerade professorer. (Siffror inom 
parentes gäller år 2002.) LiTH har ett antal odis-
puterade lärare, främst adjunkter, ca 120, och det 
behovet kommer att finnas även framöver. Under 
den senaste femårsperioden 1999-2003 har LiTH 
fått 78 nya docenter, en ökning med 36 % jämfört 
med närmaste föregående period. Totalt har under 
året 17 professorer anställts varav 9 är befordrade 
lektorer och 3 är adjungerade professorer.

Doktoranderna 

Av de 640 forskarstuderande som har doktorand-
tjänst undervisar ca 400, och den genomsnittliga 
undervisningsinsatsen motsvarar ca 17 % (17,7) 
av deras totala arbetstid (siffrorna i parentes gäller 
2002). Doktorander som har utbildningsbidrag i 
kombination med anställning som assistent är 13 
st, och de undervisar i genomsnitt 20 % ( 20).  Den 
genomsnittliga studietiden för en doktor är 5,4 år 
(6,1).

Doktors- och licentiatexamina 
– måluppfyllelse 

LiTHs examinationsmål för perioden 2001-2004 
är 297 poäng. Resultatet för perioden 2001-2003 
blev 242, vilket innebär att LiTH har goda möjlig-
heter att uppnå examinationsmålet för perioden.

Samarbete i forskarutbildningen 

Samarbete sker på flera nivåer, och det är påtagligt 
att samarbete inom forskarutbildningen är mycket 
väl utvecklat. Flera institutioner samverkar inom 
forskarskolor som Forum Scientium, ECSEL (Ex-
cellence Center in Software Engineering and Com-
puter Science) och Forskarskolan i tvärvetenskaplig 
matematik. Sådant samarbete finns både inom 
LiTH och över fakultetsgränserna. Forskarsko-
lan Program Energisystem har doktorander från 
teknisk och filosofisk fakultet, och flera av LiTHs 
forskare handleder doktorander vid andra delar av 
Linköpings universitet. Gemensamma doktorand-
kurser har också utvecklats; ett exempel på en sådan 
är Computational Materials Science. 

Samarbete finns även på ett nationellt plan, 
bland annat genom samverkan i olika natio-
nella forskarskolor. Här kan nämnas Nationella 
forskarskolan i matematik med ämnesdidaktisk 
inriktning. Doktorander från LiTH deltar också i 
forskarutbildning vid andra högskolor, som i den 
nya forskarskolan ProViking med hemvist på Chal-
mers. Samarbetet mellan högskolorna gäller även 
forskningsprojekt och sommarkurser. Exempelvis 
har forskare och forskarstuderande vid LiTH del-
tagit i flera av de materialinriktade program som fi-
nansieras av Stiftelsen för Strategisk forskning, och 
i gemensamma sommarkurser. Samarbete omfattar 
också andra aktörer. Ett exempel är projektet Inte-
grerad kollektivtrafik, där Vägverket är finansiär 
och LiTH samarbetar med Lunds universitet.

Nationella Forskarskolan i 
grundläggande datavetenskap 

Nationella Forskarskolan i grundläggande datave-
tenskap (CUGS) är organiserad som en federation 
av deltagande forskargrupper. Idag består CUGS av 
Linköpings universitet (25), Mälardalens högskola 
(4), Högskolan i Skövde (4), Örebro universitet 
(2), Lunds tekniska högskola (5), Växjö universitet 
(2) och Blekinge Tekniska Högskola (1). Siffrorna 
inom parentes anger det antal doktorander antagna 
till forskarutbildning i forskningsämnena data-
vetenskap och systemteknik (eller motsvarande) 



38     

4 Forskning/forskarutbildning 4 Forskning/forskarutbildning

         39

Tomas Strömberg
Professor i 
medicinsk teknik

Andrzej Szalas
Professor i 

datalogi

Bo R Andersson
Adjungerad 
professor i fluid 
och mekanisk 
systemteknik

Germano Caronni
Adjungerad 

professor 
i informations-

säkerhet

Thomas Falk
Adjungerad 
professor i 
ekonomiska 
informations-
system

Heimo Zinko
Adjungerad 

professor 
i energisystem

NYA PROFESSORER
Installerade 15 november 2003

som finns vid respektive högskola/universitet, d.v.s. 
totalt 43 doktorander; av dessa är 7 (LiTH 5; LTH 
1; BTH 1) kvinnor. Samtliga hör till det tekniska 
vetenskapsområdet. Doktoranderna vid Högsko-
lan i Skövde, som saknar examensrättigheter, är 
inskrivna vid Linköpings universitet. CUGS arbete 
drivs av en styrgrupp som fastställer undervisnings-
planer; deltagande forskargrupper representeras där 
av en senior forskare. CUGS anordnar både kärn-
kurser och avancerade kurser.

Åtgärder som vidtagits för att främja 
mång- och tvärvetenskap 

När det gäller främjandet av mång- och tvärveten-
skap vid LiTH så förekommer det på olika nivåer. 
Det gäller dels uppbyggnaden av organisationen, 
dels specifika satsningar. Som exempel kan nämnas 
en ”kunskapsturné” som genomfördes vid bildan-
det av ProViking, och där en rad forskarskolor 
presenterade sin forskning vid företag och organi-
sationer i Sverige. Ett annat exempel är medverkan 
inom strategiområdet Medicinsk bildvetenskap 
och visualisering. 

Det handlar även om samarbete mellan hög-
skolor. Ett exempel är att LiTH och Karolinska 
Institutet har en gemensam doktorand i ett tvärve-
tenskapligt hjärnforskningsprojekt där modellering 
och experiment ingår.

Vetenskaplig publicering 

Antalet publicerade arbeten i internationellt erkän-
da tidskrifter uppgick under 2003 till 457, vilket 
innebär en minskning med 3 % jämfört med 2002 
(år 2002: 472). Många forskare vid LiTH väljer att 
publicera sig genom konferensbidrag som genom-
gått peer review; det är relativt stor skillnad mellan 
forskningsområdena när det gäller olika traditioner 
för publicering. Forskarna väljer i regel den ena el-
ler den andra publiceringsformen.

Externt finansierad verksamhet

Den externa finansieringen utöver fakultetsansla-
get uppgick 2003 till 369 mkr (357 mkr 2002). 
Siffrorna visar att 62 % (år 2002: 62 %) av LiTHs 
forskning är externfinansierad och utgör 36 % (år 
2002: 37 %) av LiTHs totala intäkter. Siffrorna 
visar på LiTHs framgångsrika forskning och fors-
karutbildning, men också på att fakultetsanslaget 
är för litet. Externfinansieringen har stagnerat i 
förhållande till fakultetsanslaget. Detta är bekym-

mersamt eftersom fakultetsanslaget och grund-
utbildningsanslaget inte ökar tillräckligt mycket 
för att täcka kostnadsökningarna. Framgångsrika 
forskare får lägga ner mycket tid på att söka pengar 
och resurserna för fortsatta forskarkarriärer efter 
doktorsexamen blir för små.

Inom EUs femte och sjätte ramprogram har 
LiTH erhållit bidrag med 25 mkr 2003. Siffran är 
samma som för år 2002, vilket kan förklaras med 
att vi befinner oss i slutet av femte ramprogram-
met. Inom sjätte ramprogrammet har intresset 
för EU-finansiering ökat, vilket tillsammans med 
att forskarna och universitetet lärt sig att söka 
och hantera EU-projekt bör leda till ökade anslag 
kommande år. Inom sjätte ramprogrammet, delen 
”Networks of Excellence” deltar Institutionen för 
medicinsk teknik i två nätverk varav de koordinerar 
ett. EU-finansieringen ökar i värde som forsknings-
finansiär för LiTH.

Jämställdhet 

Under året har jämställdhetsarbetet vid LiTH 
bidragit till en ökande andel kvinnor både bland lä-
rare och forskarstuderande. Både bland nyanställda 
lektorer och forskarassistenter blev andelen kvinnor 
22 % under 2003, vilket ligger nära rekryterings-
målet på 25 %. Antalet kvinnliga professorer vid 
LiTH ökade under året från 4 till 7. Även på led-
ningsnivå har jämställdhetsarbetet varit framgångs-
rikt. Vid årets slut utsågs en kvinnlig dekan, vilket 
innebär att fakultetsledningen nu består av två 
kvinnor och en man. Fortfarande är spridningen 
stor mellan institutionerna vad gäller andelen kvin-
nor. Av de 14 nyanställda forskarassistenterna 2003  
var 4 kvinnor, jämfört med endast en året innan. 
Ett jämställdhetsmål är att LiTH skall sträva efter 
att nominera kvinnliga hedersdoktorer, och 2003  
promoverades professorn i kemisk fysik Shulamith 
Schlick som en av LiTHs hedersdoktorer.

Av de totalt 71 personer som uppnått dok-
torsexamen 2003 var 20 % (18 %) kvinnor. För 
licentiatexamen var 2003 motsvarande siffra 25 % 
(19 %). Av 653 (620) aktiva forskarstuderande 
hösten 2003 var 158 kvinnor (148) eller 24 % 
(24 %). Av nyantagna forskarstuderande 2003 var 
36 kvinnor  (17) av totalt 135 personer (103), vil-
ket motsvarar 27 % (17 %), en glädjande ökning. 
(Siffror inom parentes avser 2002.) Allmänt sett är 
siffrorna alltså mer positiva än tidigarer.
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Informationsspridning 

LiTHs lärare och forskare är engagerade i kon-
ferenser, kurser och offentliga föreläsningar som 
syftar till att sprida information om forskning och 
utbildning. Vid  Arbetsmarknadsdagarna (LARM) 
som anordnas både i Linköping och Norrköping 
finns institutioner och forskarskolor representerade 
vid LiTHs monter och intresset var stort för den 
informationen. Inom fakulteten har man arbetat 
med att utveckla informationen om forskarutbild-
ning, både med broschyrer och på webben, bl.a. för 
att öka och bredda rekryteringen. Under året har 
ett informationsmaterial på engelska utvecklats, 
och tillsammans med studentkåren Lintek har man 
planerat artiklar om forskning vid LiTH i student-
kårens tidning Lithanian.

Förnyelsearbete 

Under året har Forsknings- och forskarutbildnings-
nämnden arbetat med att utveckla ett balanserat 
styrkort som ett hjälpmedel för att formulera vi-
sioner och mål för arbetet och kopplingen mellan 
mål och praktiskt arbete. Som exempel på mål kan 
nämnas ökad genomströmning, nöjda doktoran-
der, ökad andel kvinnor i forskarutbildning och 
ökade kontakter med omvärlden. Som en effekt av 
det arbetet planeras under kommande år en dokto-
randenkät för LiTHs doktorander. 

Inom LiTH har man också arbetat med policy-
frågor. Det har dels gällt en policy för antagning till 
licentiatexamen, där man är mån om att möjlig-
heten används med varsamhet, dels en policy för 
antagning till oavlönad docent. Där har kraven på 
pedagogisk kompetens höjts.

WITAS-projektet  

Projektet WITAS UAV (Unmanned Aerial Vehic-
les) är ett långsiktigt forskningsprojekt, finansierat 
av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse som avslu-
tades under 2003. Ett av de främsta målen med 
projektet är att utveckla en helt autonom helikop-
ter, som kan flyga över befolkade områden med 
bostäder samt fordon, för att där samla in informa-
tion. De tillämpningsområden som projektet har 
fokuserats på omfattar fotogrammetri och övervak-
ning, räddningstjänst samt fordonsövervakning.

En internationell utvärderingsgrupp deltog 
hösten 2003 i en utvärdering vid Räddningsverkets 
skola i Revinge, där UAV-systemet framgångs-
rikt demonstrerades. I ett av uppdragen spårade 
UAV:n en bil och samlade in en videosekvens 

under 11 minuter då den följde bilen som körde 
omkring vid Räddningsverkets skola. Vid ett annat 
uppdrag flög UAV:n till ett antal byggnader, där 
den samlade in en videosekvens av varje fasad på 
byggnaderna.

I framtiden är målet att utveckla inriktningen 
mot samverkande robotar i ett nätverksbaserat 
ramverk, där både människor och luftburna såväl 
som markbundna robotar samverkar för att uppnå 
uppdragsmål.

Centrum för Organisk Elektronik  

Ett SSF-finansierat femårigt Centrum för Orga-
nisk Elektronik (COE) startades under året vid 
Linköpings universitet. Inom ramen för COE sker
forskning och utveckling inom tre aktiviteter, 
med bidragande parter från fyra universitet: LiU, 
Chalmers, Lunds universitet och KTH. Denna 
organisation täcker hela området från molekyl- och 
polymersyntes, till design av elektroniska system 
byggda av dessa substanser. Området organisk elek-
tronik är en av korsvägarna mellan fysik och kemi, 
där kontroll av objekt med nanometerprecision är 
ett centralt tema. Molekylär elektronik är en av 
föregångarna till det som idag ofta kallas nanotek-
nologi. Inom COE kommer man att försöka skapa 
grunderna för nya vetenskapliga insikter och nya 
tekniska möjligheter, och vidareutveckla det som 
tidigare etablerats i akademisk forskning,  kopplad 
till industriell utveckling. De tre aktiviteter  som 
finansieras via COE är organisk nanoelektronik 
(ONE), tryckt organisk elektronik/pappersburen 
elektronik (TOE), exempelvis elektroniska papper 
(huvudsakligen vid LiU Norrköping) och organisk 
optoelektronik med solceller och kalla ljuskällor 
(THREE). Aktiviteterna TOE och THREE har 
rötter i nittiotalets forskning medan ONE har syf-
tet att skapa nya resultat på nya områden.
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TAB 4.13 FORSKAREXAMINA INOM HUMANISTISK-
SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT VETENSKAPSOMRÅDE

2000 2001 2002 2003

Doktorsexamen 27 38 40 31
Licentiatexamen 9 12 15 8
Totalt antal forskarexamina 36 50 55 39

HUMANISTISK-SAMHÄLLSVETEN-
SKAPLIGT VETENSKAPSOMRÅDE

Filosofiska fakultetsnämnden 
Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet 
är i dag en kraftfull forsknings- och utbildnings-
organisation med internationellt erkänd forskning 
inom humaniora, samhällsvetenskap och naturve-
tenskap. Forskarutbildningen håller hög kvalitet 
med hög disputationsgrad. Sammantaget har 
fakulteten bidragit till en förnyelse av forskarut-
bildningen i landet. Filosofiska fakulteten är i hög 
grad delaktig i framväxten av nya och otraditionella 
former för forskning. Fakulteten har strävat efter 
att bygga upp hög kompetens inom växande och i 
många fall nya kunskapsområden och att stimulera 
framväxten av innovativa miljöer. Detta gäller såväl 
forskning som grundutbildning.

Under senare år har ett omfattande utrednings- 
och utvecklingsarbete genomförts som gällt en 
utvidgning av fakultetens forskning och forskarut-
bildning. Som vägledning för arbetet har fakultets-
nämnden fastställt långsiktiga principer för utveck-
lingen av forskning och grundutbildning.

En huvudprincip i arbetet med forskningsfrågor 
är att forskningen och forskarutbildningen inom 
fakulteten skall vara samlad i forskningsmiljöer 
som ger möjlighet till samverkan inom en grupp av 
forskare och åstadkommer en gynnsam långsiktig 
utveckling. Varje forskningsmiljö skall ha en tydlig 
inriktning mot ett tematiskt eller ämnesmässigt de-
finierat område. Som regel rymmer varje miljö flera 
discipliner. De profilerade enämnesmiljöer som nu 
finns utvecklas bl.a. genom ett ökat samarbete med 
andra ämnen eller med teman. En viktig fråga är 
kopplingen mellan forskningsmiljöerna och grund-
utbildningen. Anknytningen mellan fakultetens 
forskning och grundutbildning har också varit väg-
ledande både i utvecklingen av ny grundutbildning 
och ny forskning.

Planering och uppföljning av forskning och 
forskarutbildning är numera inriktad på verksam-
heterna i de olika forskningsmiljöerna. Det innebär 
att fakultetsnämnden anvisar ekonomiska ramar 

och ställer krav på bl. a. omfattningen av forskarut-
bildningen per forskningsmiljö.

För att forskningsmiljöer skall utvecklas till 
nationellt och internationellt ledande krävs kon-
centration av resurser och därmed profilering. 
Men fakulteten har, och måste självfallet också 
upprätthålla, en stor bredd i både forskning och 
grundutbildning. Nya områden som utvecklas 
ansluter till och stärker befintlig forskning och 
grundutbildning. Områden inom vilka fakulteten 
och universitetet har särskilt goda förutsättningar 
att bidra till vetenskapligt betydelsefull och sam-
hällsrelevant forskning prioriteras. En medveten 
profilering innebär också att fakulteten prioriterar 
forskning och forskarutbildning som är unik i för-
hållande till övriga svenska universitet och som har 
goda förutsättningar att också i en internationell 
jämförelse vara betydelsefulla. I utvecklingen av 
både forskning och grundutbildning har initialt 
lagts stor tonvikt vid internationella trender och ut-
värderingar och internationell expertis har använts.

Ett exempel på en forskningsmiljö inom fakul-
teten som möjliggör samverkan inom en grupp av 
forskare är Marknad och politik i rättssamhället vid 
Ekonomiska institutionen (EKI). Den omfattar 
forskning vid ämnena rätt och rättsfilosofi, natio-
nalekonomi och statsvetenskap. Samarbete sker 
också med andra ämnen både inom och utanför 
EKI. Ett delprogram inom forskningsmiljön är 
Nationellt centrum för forskning om ekobrott. 
Linköpings universitet tilldelades år 2000 medel 
från Riksbankens jubileumsfond för undersökning 
av förutsättningar för ett nationellt centrum om 
Ekobrott vid Linköpings universitet. 

Centralt i denna forskning om ekobrott är na-
turligtvis skatte-, bokförings- och borgenärsbrott. 
Andra former är bidragsbrott, vissa försking-
rings- och bedrägeribrott, samt mutbrott och 
insiderbrott. En viktig profil i Linköping är studier 
av miljöbrott som inkluderas i den ekonomiska 
brottsligheten i den mån de utövas i näringsverk-
samhet med ekonomiskt vinningssyfte.

Filosofiska fakulteten har också utvecklat andra 
forskningsmiljöer av stort samhälleligt intresse. I 
Norrköping har en unik forskningsmiljö skapats 
i samarbete med de övriga fakulteterna vid Linkö-
pings universitet. Forskningsrådet för arbetsliv och 
socialvetenskap (FAS) har beslutat stödja utveck-
lingen av ett nytt tema vid Linköpings universitet: 
tema Äldre och åldrande (tema Ä). Det startade 
2000 och har på kort tid byggt upp en tvärveten-
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skaplig forskningsmiljö med samhällsrelevant 
forskningsprofil och ett 30-tal anställda. Den of-
ficiella invigningen ägde rum i november 2003. 
Tema Ä som nationellt forskningsinstitut förenar 
i sitt arbete de tre fakulteterna: Hälsouniversitetet, 
Tekniska högskolan och Filosofiska fakulteten. 
Under uppbyggnadstiden har Tema Ä också hunnit 
etablera ett flertal internationella kontakter och i 
september 2003 anställdes två nya professorer.

Ett annat unikt tvärfakultetligt samarbete är 
inrättandet av en ny forskarskola vid den nybildade 
Institutionen för hälsa och samhälle (IHS) som 
har verksamhet inom såväl Filosofiska fakulteten 
som Hälsouniversitetet och Tekniska högskolan.  
Höstterminen 2003 startade IHSs gemensamma 
forskarskola Hälsa, vård och samhälle, som är 
både ämnes- och fakultetsövergripande. Femton 
doktorander antogs till forskarskolan, varav tre är 
registrerade inom filosofisk fakultet och kommer 
att följa tema Hs forskarutbildningsplan, med nå-
gon modifikation. Övriga doktorander inom fors-
karskolan följer utbildningsplaner inom medicinsk 
respektive teknisk fakultet.

Bland nysatsningarna märks också ett par nya 
forskningsområden som lever upp till fakultetens 
krav som samhällsrelevant grundforskning. Det 
gäller t.ex. forskning om Mat och om ett nytt om-
råde med hög aktualitet – Klimat- och samhällsför-
ändring. 

Fakulteten har startat forskarutbildning inom 
tema Mat, Kultur, Medicin. Vid temat bedrivs 
tvärvetenskaplig forskning och forskarutbildning 
om maten, ätandet och matproduktionen i sitt 
historiska, sociala och kulturella sammanhang och 
de första doktoranderna har antagits. 

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

Kommentar till måluppfyllelsen

Antalet doktorsexamina var 2000:27, 2001:38 och 
2002:40. Under 2003 avlades sammanlagt 39 fors-
karexamina (31 doktorsexamina, varav 18 av kvin-
nor och 8 licentiatexamina, varav 3 av kvinnor). Av 
doktorsexamina 2003 utfärdades 3 inom området 
utbildningsvetenskap. Det sammanlagda poäng-
talet för åren 2001-03 inom vetenskapsområdet 

humaniora/samhällsvetenskap är 116,5. Examens-
målet för 2001-04 (108) är således redan uppfyllt.

Doktoranderna

Antalet aktiva doktorander inom vetenskapsom-
rådet var 393. Under 2003 antogs 81 (därav 47 
kvinnor) till doktorsexamen. Till licentiatexamen 
antogs 6 (därav 5 kvinnor).

Den genomsnittliga studietiden inom det 
humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsom-
rådet är 6,5 år. Avvikelserna i studietid mellan 
vetenskapsområdets forskarutbildningar uppvisar 
endast smärre skillnader och får anses ligga inom 
vad som kan betraktas som normal studietid. Anta-
let licentiatexamina är fortfarande så litet att några 
mer långtgående slutsatser om studietid inte kan 
dras. För studiestöd till forskarutbildning användes 
under året sammanlagt 27 mkr, varav 84 % gick till 
doktorandanställningar.

För de forskarstuderande som undervisar i 
grundutbildningen motsvarade den genomsnittliga 
undervisningsinsatsen 12 % av deras totala arbets-
tid (12 % år 2002).

Vetenskapliga artiklar

Antalet artiklar publicerade i internationellt er-
kända vetenskapliga tidskrifter uppgick år 2003 till 
92 (2002: 72) och artiklar publicerade i andra ve-
tenskapliga tidskrifter till 46. Antalet monografier 
var 40 och antalet övriga doktors- och licentiatav-
handlingar 23. Det innebär i flertalet fall en ökning 
i förhållande till föregående år.

Jämställdhet

Andelen kvinnor var bland de aktiva doktoranderna
totalt 59 % (61 % år 2002), bland innehavare av an-
ställning som doktorand 61 % (60 % år 2002) och 
bland doktorander med utbildningsbidrag 68 %
(68 % år 2002). Andelen varierar mellan olika in-
stitutioner. Antalet professorer (inkl. adjungerade) 
inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga ve-
tenskapsområdet var 67 av vilka 16, d.v.s. 24 %, 
var kvinnor (22 % år 2002). Antalet lektorer inom 
vetenskapsområdet var 201 varav 39 % kvinnor 
(37 % år 2002). 

Vid tillsättning av fakultetsledning (dekan och 
två prodekaner) har valberedningen ett uppdrag att 
se till att det blir jämn könsfördelning. En större 
satsning för att utveckla fakultetens personalrekry-
teringsprocess har inletts, vilket innebär att plane-
rade insatser på jämställdhetsområdet kommer att 
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initieras efter det att detta projekt är slutfört. Stora 
skillnader finns vad gäller fördelning män/kvinnor 
inom olika lärarkategorier vid fakulteten och un-
der året har diskussioner förts kring vikten av att 
motverka könsmässig obalans vid utannonsering av 
lediga anställningar. 

Samarbeten

Organisationen i forskningsmiljöer, forskarskolor 
och teman innebär att ett omfattande samarbete 
har utvecklats. 

Vid Institutionen för tema finns ett omfattande 
samarbete mellan teman vad gäller utbud av fors-
karutbildningskurser och forskningsprojekt liksom 
samarbete med andra fakulteter. Institutionen har 
också ett stort antal forskningsprogram som inklu-
derar andra lärosäten i Sverige och utomlands. På 
samma sätt präglas också forskningen och forskar-
utbildningen vid Institutionen för tematisk utbild-
ning och forskning (ITUF) i hög grad av samarbete 
inom fakulteten, med övriga fakulteter, andra uni-
versitet och övriga intressenter såväl nationellt som 
internationellt. 

Exempel på samarbete över fakultetsgränserna 
finns också på Ekonomiska institutionen (forskar-
skolan Management and Industrial Engineering, 
IMIE), i statistik på Matematiska institutionen, 
MAI (forskarutbildningskurs i försöksplanering) 
och på Institutionen  för tema och Hälsouniversite-
tet vad gäller ett antal forskningsprojekt inom tema 
Genus, tema Kommunikation och tema Teknik 
och social förändring. 

Ytterligare ett exempel på samarbete med andra 
universitet är forskarutbildningen i informations-
systemutveckling vid Institutionen för dataveten-
skap (IDA). Den bedrivs genom nätverkssamver-
kan med fem andra universitet/högskolor. 

Inom ramen för Institutet för handikappveten-
skap i samarbete med Örebro universitet bedrivs 
sedan våren 2001 forskarutbildning i handikapp-
vetenskap. Centralt i studierna är att bibringa 
den studerande insikter i handikapp utifrån olika 
forskningsperspektiv och forskningsproblem. Verk-
samheten har fått en positiv bedömning av externa 
utvärderare och huvudansvaret för forskarutbild-
ningen kommer från och med 2004 att alternera till 
Linköpings universitet i enlighet med det kontrakt 
som skrivits mellan Örebro universitet och LiU.

Filosofiska fakulteten har också omfattande 
samarbeten med intressenter i det omgivande sam-
hället. Ett exempel är inrättandet under år 2003 

av en ny professur och forskarutbildning inom 
trafikområdet i samarbete mellan tema Teknik och 
social förändring och Statens väg- och transport-
forskningsinstitut. 

Åtgärder för att främja mång- 
och tvärvetenskap

Fakultetens strävan att stärka forskningsmiljöerna 
har som ett viktigt syfte att främja mång- och tvär-
vetenskap. Inom flera av fakultetens forskningsmil-
jöer finns uttalade tvärvetenskapliga verksamhets-
mål som varit vägledande under 2003. Detta gäller 
i hög grad forskningsmiljöerna vid ITUF liksom 
Institutionen för tema som alltsedan starten varit 
organiserad som en tvärvetenskaplig forsknings- 
och forskarutbildningsinstitution. Vid institutio-
nerna finns sedan länge samarbete mellan forskare 
med bakgrund inom humaniora, samhällsveten-
skap och vårdutbildningar. Institutionerna arbetar 
också numera aktivt med att integrera forskarut-
bildningen över temagränserna. 

Avdelningen för statistik vid MAI fick i novem-
ber 2003 i uppdrag av Naturvårdsverket att leda ett 
femårigt forskningsprogram om verktyg för upp-
följning av de av riksdagen fastställda miljömålen. 
Här integreras flera ämnen, fakulteter och forsk-
ningsmiljöer. Liknande exempel kan hämtas från 
flera av fakultetens forskningsmiljöer.
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Nämnden för 
utbildningsvetenskap
Nämnden för utbildningsvetenskap som inrättades 
vårterminen 2002 ansvarar för den forskarutbild-
ning och forskning som knyter an till lärarutbild-
ningen vid Linköpings universitet. Här finns tre 
forskarskolor: forskarskolan i pedagogiskt arbete, 
forskarskolan i naturvetenskapernas och tekni-
kens didaktik och forskarskolan i vuxnas lärande. 
Därutöver finns ämnesbaserad forskarutbildning 
i pedagogik inom ramen för forskningsmiljön 
PIUS (Pedagogik i utbildning och skola) vid In-
stitutionen för beteendevetenskap. Den är främst 
fokuserad på skolforskning och processinriktad 
klassrumsforskning samt forskning om lärare och 
lärarutbildning.

Forskning och forskarutbildning i nära 
anslutning till lärarutbildning

Forskning i nära anslutning till lärarutbildningen 
bedrivs inom 22 forskningsmiljöer vid universi-
tetet. Miljöerna fördelar sig över nästan hälften 
av universitetets institutioner. Flera av miljöerna 
är unika i landet. Linköpings universitet var en 
föregångare inom området Pedagogiskt arbete och 
universitetet är synnerligen framgångsrikt med att 
få beviljade projekt från Vetenskapsrådets utbild-
ningsvetenskapliga kommitté (drygt 40 % av hela 

anslaget).

För att stärka relationen mellan forskning och 
grundutbildning har universitetet inrättat flera nya 
ämnen inom lärarutbildningen som har relevans 
för forskningsmiljöerna. Ett exempel är Pedago-
giskt arbete. Lärarstudenter läser kurser i ämnet 
under sin grundutbildning och många av dem 
skriver också sitt examensarbete i det. Forskarsko-
lan i Pedagogiskt arbete startade hösten 2000 och 
har Institutionen för utbildningsvetenskap som 
värdinstitution. Flera av doktoranderna har sin 
grundutbildning från någon av universitetets lärar-
utbildningar. Verksamheten är inne i en produktiv 
fas såtillvida att några doktorander genomfört sina 
60 %-seminarier. Intresset är stort från anslags-
givare och andra externa aktörer som exempelvis 
skolor och kommuner. Detta bidrar till en fortsatt 
gynnsam utveckling för forskarskolan, vilket inne-
bär stora möjligheter för forskningsanknytning av 
lärarutbildningen. 

Forskarskolan erhöll under våren ett antal pla-
neringsanslag från Vetenskapsrådets utbildningsve-

tenskapliga kommitté, bland annat ett tillsammans 
med Högskolan i Kalmar. 

Forskarskolan har 16 doktorander, varav två i 
samarbete med den nationella forskarskolan i Peda-
gogiskt arbete som har sitt säte i Umeå.

Forskarskolan i Vuxnas lärande är ett samarbete 
mellan Linköpings universitet, Göteborgs universi-
tet och Mälardalens högskola med Vetenskapsrådet 
som central finansiär. Den är inriktad på att ut-
veckla kunskap om fenomenet vuxnas lärande. Här 
studeras den vuxnas relation till lärandets innehåll 
och sammanhang. Kopplingen till livssituation 
och erfarenhet blir central, liksom relationen till 
olika arrangemang för lärande. Undervisning, ut-
bildningsinstitutioner, folkbildande verksamheter 
och organisation av arbetslivet för att åstadkomma 
lärande, är intressanta kunskapsobjekt, liksom 
det lärande som sker utan särskilda arrangemang 
i vardagslivet. Förutom kursverksamhet är fors-
karskolans löpande seminarium en viktig del i 
verksamheten, där doktorandernas avhandlings-
arbeten står i fokus.

Doktorandgruppen består av 12 doktorander 
varav 8 från Institutionen för beteendevetenskap 
(IBV). En av doktorandanställningarna i Linkö-
ping är speciellt inriktad på folkbildning och är 
knuten till Mimer, det nationella programmet för 
folkbildningsforskning.

Inom IBV har forskning och forskarutbildning 
i pedagogik samlats i tre forskningsmiljöer: vuxnas 
lärande, universitetspedagogik och PIUS (Pedago-
gik i utbildning och skola). Under 2003 antogs fem 
nya doktorander till PIUS, den forskningsmiljö 
som berör utbildningsvetenskap,

Sedan 1997 finns ett program vid Estetiska 
institutionen (ESI) för kunskapsutveckling i gräns-
landet mellan konstnärligt arbete, utbildning och 
forskning. Programmet tillkom sedan det visat 
sig ogörligt att finansiera reguljär forskning och 
forskarutbildning. Programmet är en del av för-
stärkningen av lärarutbildningens forskning som 
universitetsstyrelsen beslutade 1995.

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

Stefan Samuelsson
Professor i pedago-
gik, särskilt special-
pedagogik

NY PROFESSOR 
Installerad 15 november 2003
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Nationella forskarskolan i natur-
vetenskapernas och teknikens didaktik 
(FontD)

Linköpings universitet är värduniversitet och där-
med huvudansvarig för en nationell forskarskola 
i Naturvetenskapernas och teknikens didaktik 
(FontD), som ingår i en förstärkning av forskning 
och forskarutbildning i anslutning till lärarutbild-
ningen. Verksamheten är uppbyggd som ett nät-
verk av samverkande universitet och högskolor.

Forskarskolan antog under 2003 nio nya dokto-
rander som påbörjat sina studier. Sammanlagt finns 
nu 30 doktorander vid forskarskolan.

För forskarskolan finns en styrelse i vilken en 
representant från varje lärosäte ingår. Ordföranden 
är dessutom från värduniversitetet (LiU) liksom fö-
reståndaren som ingår som föredragande. Frågor av 
gemensamt intresse behandlas och beslutas.

För varje högskola finns också utsedd en kon-
taktperson som sköter löpande kontakter med 
värduniversitetet. Samtliga handledare från alla 
lärosäten utgör ett handledarkollegium som träf-
fas i återkommande möten, där handlednings- och 
avhandlingsärenden behandlas. Föreståndaren och 
ordföranden i styrelsen har under 2003 påbörjat 
besök vid resp. lärosäte för att följa upp ingångna 
avtal och utvecklingen av de lokala miljöerna.

Forskarskolan har fått ett uppdrag från nämn-
den för utbildningsvetenskap att kartlägga och 
finna former för att samla kompetenser och resur-
ser vid Linköpings universitet när det gäller forsk-
ningsområdet naturvetenskapernas och teknikens 
didaktik. Uppdraget skall redovisas i början av 
2004. Till forskarskolan är knutet ett vetenskapligt 
råd i vilket ingår erkända forskare från flera länder. 
Rådet inledde sitt arbete under 2003.

Se även www.liu.se/fontd/ 

Samarbete i forskarutbildningen 

Mellan institutioner och ämnesområden finns ett 
väl utvecklat samarbete. Ett flertal av de kurser som 
erbjuds inom forskarutbildningen vid Institutionen 
för beteendevetenskap (IBV) är gemensamma för 
ämnena pedagogik, psykologi och sociologi. Fors-
karskolan 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 insti-
tutionen (Institutionen för utbildningsvetenskap) 

även IBV, temana Barn och Kommunikation samt 
Institutionen för religion och kultur (IRK).

Forskningsmiljöerna har ett flertal samarbets-
partners utanför universitetet, bland annat Göte-
borgs, 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

Uppgifterna nedan ingår i motsvarande totala upp-
gifter under Filosofiska fakultetsnämnden (s. 41).

Inom utbildningsvetenskap fanns 92 aktiva 
doktorander (57 kvinnor och 35 män). 

Av dessa antogs 25 under 2003 (12 kvinnor och 
13 män). Under 2003 avlades 6 forskarexamina 
(3 doktorsexamina, varav 2 av kvinnor och 3 licen-
tiatexamina, varav 2 av kvinnor).

Jämställdhet

Uppgifterna nedan ingår i motsvarande totala upp-
gifter under Filosofiska fakultetsnämnden (s. 41).

Antalet professorer var 5 (samtliga män), antalet 
lektorer 44 (52 % kvinnor) och antalet forskaras-
sistenter 2 (1 kvinna). Inrapporteringen i univer-
sitetets personalsystem av uppgifter om anställda 
inom utbildningsvetenskap har nu kommit så långt 
att arbetet med att utarbeta jämställdhetsmål kan 
inledas. Detta arbete kommer att påbörjas i början 
av 2004.
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TAB 4.14 FORSKAREXAMINA INOM MEDICINSKT
VETENSKAPSOMRÅDE

2000 2001 2002 2003

Doktorsexamen 40 48 51 66
Licentiatexamen 3 - 9 5
Totalt antal forskarexamina 43 48 60 71

MEDICINSKT 
VETENSKAPSOMRÅDE

Hälsouniversitetet (HU)
HU arbetar för högklassig forskning och forskar-
utbildning inom medicinsk grundvetenskap och 
klinisk forskning med hög relevans för hälso- och 
sjukvården. Sex institutioner bedriver huvuddelen 
av sin forskning och forskarutbildning inom Häl-
souniversitetets verksamhetsområde. En av dem 
är lokaliserad till Campus Norrköping (Institutio-
nen för vård och välfärd, IVV). Institutionen för 
Hälsa och samhälle (IHS) har tagit form och startat 
forskarskolan ”Hälsa, vård och samhälle”. Under 
året har Landstinget i Östergötland tillsammans 
med Linköpings universitet utlyst medel för s.k. 
strategiområden för att stimulera forskning som 
ska leda till förbättringar i sjukvården. Detta har 
resulterat i fem strategiområden som kommer att 
dela på ca 30 mkr årligen: Medicinsk bildvetenskap 
och visualisering, Medicinska material med tonvikt 
på rörelseapparaten, Förebyggande av diabetes och 
dess komplikationer, Hälsa och samhälle samt 
Inflammation, åderförkalkning och ischemisk 
hjärtsjukdom.

Forskarutbildning

Forskarutbildningen vid HU är under omorga-
nisering. Forskarutbildning skall erbjudas inom 
fyra övergripande huvudområden: Biomedicinsk 
vetenskap, Hälsovetenskap, Medicinsk-teknisk 
vetenskap och Vårdvetenskap. Dessa forskarutbild-
ningsämnen bedöms ha tillräcklig kritisk massa för 
mer samlade forskarutbildningsprogram. Förutom 
de fyra huvudområdena kommer särskilda ämnes-
inriktningar att finnas. 

Forsknings- och docenturkommittén (FOD) 
finansierar ett flertal övergripande och ämnes-
specifika forskarutbildningskurser. Dessutom har 
FOD under året bidragit med medel för att delta 
i forskarutbildningskurs på annan ort, både inom 
och utanför Sverige.

Forskarutbildade läkare är en viktig länk mellan 
grundforskning och den patientnära forskningen. 
Den Biomedicinska Forskarskolan (BMF) vid HU 
är en av sex lokala, ettåriga forskningsförberedande 
forskarskolor som startade vt 1997 och som finan-
sierats av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF). 
Sedan starten har 103 studenter, fördelat på åtta 
antagningar, antagits till BMF. Av dessa har hittills 
67 påbörjat forskarutbildning, varav 13 har dispu-

terat och ytterligare 8 genomfört halvtidskontroll. 
Under året har läkarutbildningens curriculum 
anpassats så att en termin i läkarutbildningen är ut-
bytbar mot en termin i BMF. Den Biomedicinska 
Forskarskolan är numera organiserad under FOD 
och drivs nu huvudsakligen med fakultetsmedel.

Kvaliteten i forskarutbildningen vid HU har 
under året granskats genom två omfattande stu-
dier: en doktorandstudie och en handledarstudie, 
med syfte att belysa doktorandernas respektive 
handledarnas syn på forskarutbildningen vid HU. 
Doktorandstudien som slutfördes under året visar 
att doktoranderna i stort är nöjda, men tillgången 
på arbetsplats och datorer varierar för doktoran-
derna. Dessutom finns skillnader i de materiella, 
ekonomiska och sociala villkoren. Referensgruppen 
för kvalitet i forskarutbildningen har kontinuerligt 
träffats och diskuterat frågor som framkommit i 
studierna.

Doktorandhandboken är en sammanställning 
över de regler som gäller centralt vid LiU respektive 
lokalt vid HU för behörighet, antagning, handled-
ning, etiska regler i forskningen, examination m m. 
Doktorandhandboken uppdateras kontinuerligt 
och har omarbetats både grafiskt och tekniskt för 
att göra informationen lättillgänglig.

Delfinansiering av tjänster 
och stipendier

FOD har delfinansierat totalt 28 doktorandanställ-
ningar under året och intresset för dessa delfinan-
sieringar är fortsatt stort. Förändringar har skett i 
ansökningsförfarandet så att huvudhandledaren 
söker för en namngiven doktorand. Målsättningen 
är att styra medlen för doktorandanställningar 
till de mest framgångsrika forskningsgrupperna, 
något som också betonats i fakultetens forsknings-
strategidokument. Viktiga kriterier vid fördelning 
av medlen är därför handledarens dokumenterade 
förmåga att erhålla forskningsanslag i nationell 
konkurrens t.ex. från Vetenskapsrådet eller Cancer-
fonden, liksom en stark publikationsförteckning 
under de senaste åren och tidigare framgångsrikt 
handledarskap. 
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Dessutom genomfördes hösten 2003 en invente-
ring av angelägna forskningsområden och dessa 
kommer att stödjas genom delfinansiering av fors-
karassistenttjänster. Medel för gästforskarstipendier 
har även utlysts och tillsatts. Forskningsförbere-
dande stipendier, s.k. sommarstipendier, har delats 
ut till 47 studenter omfattande totalt 314 veckor.

För att stärka HUs forskargrupper och främja 
rekryteringen av unga forskare kommer under 
nästa budgetår ett postdoktorsprogram att startas. 
Initialt avsätts 1 mkr, ett belopp som avses ökas 
till det dubbla under 2005. Medlen skall användas 
för delfinansierade tvååriga projektanställningar 
för nydisputerade och kommer att administreras 
av FOD. När programmet under 2005 är fullt 
utbyggt kommer det att stödja 18 postdoktorsan-
ställningar.

Samverkan

Forskningssamverkan i den sydöstra sjukvårdsre-
gionen har förstärkts finansiellt från den regionala 
forskningsfonden FORSS. HU har tagit initiativ 
till en regional forskarutbildningskurs i basal ve-
tenskapsmetodik (20 p). Kursen har finansierats 
av FORSS med målet att bredda forskning och 
forskarutbildning i hela sydöstra regionen. 

HU har ett mycket brett samarbete regionalt 
och forskare vid HU handleder ett flertal kliniska 
doktorander i regionen. Därutöver samverkar de 
flesta forskargrupper på HU med andra universi-
tet nationellt och internationellt både inom och 
utom Europa. Flera forskargrupper deltar i stora 
EU-finansierade forskningsprojekt. Inom forskar-
utbildningen finns samverkan bl.a. med Baltikum 
och några doktorander vid HU har biträdande 
handledare i Europa eller i USA.

Informationsspridning

Under året har HU anordnat en föreläsning för all-
mänheten i serien ”Aktuell forskning vid HU” och 
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 Universitetssjukhuset spridit forskningsin-
formation till politiker och allmänhet i tidningen 
”Forskning och Utveckling”.

Anmälan till disputation och ansökan om do-
centur har omarbetats helt och finns numera i elek-
troniskt ifyllningsbara blanketter via FODs hem-
sida. Beslut har tagits om att ämnesföreträdaren 
kontaktar och vidtalar betygsnämndsledamöterna. 

Den statistiska rådgivningen till forskarstuderande 
har utökats efter en översyn som genomfördes 
under året. 

I ett försök att reducera antalet tryckta pliktex-
emplar av doktorsavhandlingar och samtidigt öka 
spridningen av avhandlingarna har HU i samarbete 
med biblioteket tagit fram möjligheter till elektro-
nisk publicering. 

Kommentar till måluppfyllelsen

Examensmålet för perioden 2001-2004 är 175. 
Under 2003 har 66 doktorsexamina och 5 licenti-
atexamina registrerats. Detta resulterar i 71 forskar-
examina motsvarande 68,5 poäng och totalt för pe-
rioden 2001-2003 ger det 169 poäng. Med samma 
examenstakt för 2004 torde målet därför överstigas 
med minst 50 examina.

Doktoranderna

Antalet aktiva doktorander har stigit alltsedan mit-
ten på 90-talet. År 2003 (416 aktiva doktorander) 
skedde dock en liten minskning jämfört med 2002 
(423 aktiva doktorander). Andelen kvinnor har 
ökat och är 60 % jämfört med 58 % år 2002. Ök-
ningen av andelen kvinnor har varit konstant sedan 
mitten av 90-talet. Totalt nyantogs 55 forskarstude-
rande till doktorsexamen år 2003, 31 kvinnor och 
24 män. 10 personer nyantogs till licentiatexamen, 
varav samtliga var kvinnor.

Studiefinansiering inom anslaget motsvarade 
88 %. Antalet utbildningsbidrag (heltidsekviva-
lenter) var 45,4 varav 32,5 kvinnor och 12,9 män. 
Detta är en minskning med 10 heltidsekvivalenter 
jämfört med 2002 (40,0 kvinnor och 15,4 män). 

Den genomsnittliga studietiden för dem som 
avlagt forskarexamen under 2003 var 6,0 år för 
forskarstuderande inom medicinskt vetenskapsom-
råde. Detta ligger i linje med de andra verksamhets-
områdena vid LiU. Tiden för licentiatexamen var 
4,3 år, vilket är en liten ökning jämfört med 2002. 
Kvinnors genomsnittliga studietid för doktorsexa-
men var 5,5 år och mäns 6,8 år.

Undervisningsvolymen vid HU har ökat på 
senare år både till följd av ökad antagning till 
befintliga utbildningar, t.ex. läkar- och sjukskö-
terskeutbildning, samt start av nya program, t.ex. 
receptarieutbildningen. Många doktorander deltar 
i grundutbildningen, framför allt som basgrupps-
handledare, under upp till 20 % av arbetstiden, 
vilket torde vara en rimlig balans mellan egen fors-
karutbildning och läraruppdrag. 
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Jämställdhet

Vid HU är kvinnorna idag i majoritet både vad gäl-
ler antagning till forskarutbildning och antalet exa-
minerade. Detta kommer inom några år troligtvis 
att ändra på den fortfarande kraftiga manliga do-
minansen både vad gäller antagningen av docenter 
och utnämningen av nya professorer.

När det gäller rekryteringen av lärare har man 
eftersträvat att både kvinnor och män skall vara 
representerade vid utseende av sakkunniga i tillsätt-
ningärenden. Anställningsnämndernas ledamöter 
har varit jämnt fördelade kvinnor/män.

Vetenskaplig publicering

Artiklar publicerade i internationellt erkända ve-
tenskapliga tidskrifter var 311, vilket är en minsk-
ning jämfört med 2002 (416). Alltsedan 1999 har 
ett stort arbete lagts ner på att undvika dubbelrap-
portering och förbättra kvaliteten i inrapportering-
en. För närvarande pågår även en satsning på att 
utveckla en ny publikationsdatabas som beräknas 
vara framtagen våren 2004. 

Samarbete i forskarutbildningen

Många av forskningsprojekten har en mång- och 
tvärvetenskaplig omfattning vilket innebär att fors-
karutbildningen sker i samarbete mellan ett stort 
antal aktörer. Dessutom är samverkan med både 
Filosofiska fakulteten och LiTH vanlig genom s.k. 
”twinning”-doktorander (dubbelt handledarskap). 
De nya strategiområdena förutsätter samarbeten 
mellan fakulteterna vid Linköpings universitet. 
Samarbete med andra fakulteter inom LiU sker 
också genom forskarskolorna Forum Scientium 
och Hälsa, vård och samhälle. Hälsouniversitetet 
samarbetar även med andra lärosäten: Karolinska 
Institutet, universiteten i Lund, Uppsala, Göte-
borg, Örebro och Stockholm, Hälsohögskolan i 
Jönköping samt högskolorna i Kalmar och Borås. 
Det finns ett omfattande samarbete med medarbe-
tare vid sydöstra sjukvårdsregionens olika sjukhus 
(Kalmar, Jönköping, Västervik, Eksjö, Norrköping 
och Motala). En viktig samarbetspartner i forskar-
utbildningen är Rättsmedicinalverket.

Utanför Sverige sker samverkan genom t.ex. 
biträdande handledarskap, EU-projekt, industri-
doktorander och industrisamarbete. Bland länder 
med vilka samarbete sker kan nämnas Belgien, 
Danmark, England, Estland, Finland, Frankrike, 
Förenade arabemiraten, Litauen, Norge, USA och 
bland företagen finns AstraZeneca, Pfizer, Hema-

pure, MSD, Bracco, Pharma Nord, Semper och 
Apoteksbolaget. Det förekommer även att handle-
dare har landstinget som huvudarbetsgivare.

Intäkter och kostnader 

Totalt sett ökade intäkterna för forskning och 
forskarutbildning under 2003 ytterst marginellt. 
Kostnaderna ökade mer, speciellt när det gäller 
kostnader för personal. Kostnadsökningen tillsam-
mans med stagnerande anslag och externa intäkter 
ger ett negativt resultat för året.

Åtgärder för att främja mång- 
och tvärvetenskap

Linköpings universitet och Landstinget i Östergöt-
land har beslutat utöka det strategiska samarbetet 
inom vissa forskningsområden som bedömts ha 
särskild betydelse för sjukvården. Under året har 
beslut fattats om att stödja fem strategiområden 
som kommer att dela på ca 30 mkr årligen. Under 
2003 startades den tvärfakultetliga forskarskolan 
Hälsa, vård och samhälle tillsammans med Hög-
skolan i Jönköping. Institutionen för hälsa och 
samhälle är värdinstitution. HU har fått medel från 
Vetenskapsrådet för fakultetsövergripande biotek-
nisk respektive pedagogisk forskning.

Test av läkemedel på Berzelius Clinical Research 
Center
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5 Institutioner

LINKÖPING
Campus Valla

Institutionen för 
BETEENDEVETENSKAP (IBV)
Anställda: Totalt 179 varav 9 professorer, 2 adjungerade 
professorer och 84 övriga lärare/forskare, 34 administratörer, 
3 tekniker, 39 forskarstuderande med doktorandanställning 
samt 8 övriga.

Övriga forskarstuderande (med en aktivitet >10%): 4.

Intäkter: Totalt 120 mkr varav anslag 71 mkr, avgifter 25 mkr, 
bidrag 22 mkr, övrigt 2 mkr.

Ämnesområden: • Folkbildningskunskap • Pedagogik 
• Psykologi • Socialt arbete • Sociologi • Specialpedagogik 
• Vuxenpedagogik

Institutionen för
DATAVETENSKAP (IDA)
Anställda: Totalt 270 varav 17 professorer, 10 adjungerade 
professorer och 80 övriga lärare/forskare, 29 administratörer, 
30 tekniker, 94 doktorander med doktorandanställning samt 
10 övriga.

Intäkter: Totalt 171 mkr varav anslag 97 mkr, avgifter 11 mkr, 
bidrag 62 mkr, övrigt 1 mkr.

Ämnesområden: • Datalogi • Datorlingvistik • Datorsystem 
• Ekonomiska informationssystem • Informatik • Kognitions-
vetenskap • Systemvetenskap • Tekniska informationssystem

EKONOMISKA 
INSTITUTIONEN (EKI)
Anställda: Totalt 177 varav 13 professorer, 4 adjungerade 
professorer och 78 övriga lärare/forskare, 29 administratörer, 
40 doktorander med doktorandanställning samt 13 övriga.

Intäkter: Totalt 147 mkr varav anslag 79 mkr, avgifter 48 mkr, 
bidrag 20 mkr.

Ämnesområden: • Affärsrätt • Företagsekonomi • Industri-
ell ekonomi • Industriell marknadsföring • Industriell organi-
sation • Logistik och transportsystem • Nationalekonomi inkl. 
ekonomisk historia • Statsvetenskap

ESTETISKA 
INSTITUTIONEN (ESI)
Anställda: Totalt 28 varav 20 lärare/forskare, 5 administratö-
rer, 2 tekniker samt 1 övrig.

Intäkter: Totalt 27 mkr varav anslag 24 mkr, avgifter 3 mkr. 

Ämnesområden: • Bild och form • Idrott • Miljö- och ut-
omhuspedagogik • Musik • Musiskt lärande • Pedagogiskt 
drama • Slöjd • Teknik

Institutionen för
FYSIK OCH MÄTTEKNIK (IFM)
Anställda: Totalt 311 varav 36 professorer, 3 adjungerade 
professorer, 91 övriga lärare/ forskare, 23 administratörer, 54 
tekniker, 96 forskarstuderande med doktorandanställning  
samt 8 övriga.

Övriga forskarstuderande (med en aktivitet >10%): 10.

Intäkter:Totalt 252 mkr varav anslag 129 mkr, avgifter 25 
mkr, bidrag 97 mkr, 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 189 varav 16 professorer, 6 adjungerade 
professorer, 68 övriga lärare/ forskare, 20 administratörer, 22 
tekniker, 56 forskarstuderande med doktorandanställning 
samt 1 övrig.

Intäkter:  Totalt 144 mkr varav anslag 94 mkr, avgifter 24 
mkr, bidrag 26 mkr.

Ämnesområden: • Elektroteknik • Energisystem • Fluid och 
mekanisk systemteknik • Hållfasthetslära • Industriell arbets-
vetenskap • Industriell miljöteknik • Konstruktionsmaterial 
• Kvalitetsteknik • Maskinkonstruktion • Mekanik • Meka-
nisk värmeteori och strömningslära • Monteringsteknik 
• Produktionssystem • Träteknik och design

MATEMATISKA 
INSTITUTIONEN (MAI)
Anställda: Totalt 136 varav 15 professorer, 1 adjungerad 
professor, 70 övriga lärare/ forskare, 11 administratörer, 6 
tekniker och 33 forskarstuderande med doktorandanställning. 

Intäkter: Totalt 95 mkr varav anslag 74 mkr, avgifter 5 mkr, 
bidrag 16 mkr. 

Ämnesområden: • Matematisk statistik • Numerisk analys 
• Optimeringslära • Statistik • Tillämpad matematik

Institutionen för
MEDICINSK TEKNIK (IMT)
Anställda: Totalt 47 varav 8 professorer, 10 övriga lärare/
forskare, 4 administratörer, 6 tekniker och 19 forskarstude-
rande med doktorandanställning. 

Intäkter: Totalt 32 mkr varav anslag 12 mkr, avgifter 5 mkr, 
bidrag 15 mkr. 

Ämnesområden: • Biomedicinsk instrumentteknik • Medi-
cinsk informatik • Medicinsk teknik 

Institutionen för
PRODUKTIONSEKONOMI (IPE)
Anställda:Totalt 14 varav 2 professorer, 8 övriga lärare/
forskare, 2 administratörer och 2 forskarstuderande med 
doktorandanställning.

Intäkter: Totalt 11 mkr varav anslag 10 mkr, avgifter 1 mkr. 

Ämnesområden:• Produktionsekonomi

Institutionen för
RELIGION OCH KULTUR (IRK)
Anställda:Totalt 20 varav 2 professorer, 12 övriga lärare/
forskare, 3 administratörer, 1 tekniker samt 2 forskarstude-
rande med doktorandanställning.

Intäkter:Totalt 15 mkr varav anslag 10 mkr, avgifter 3 mkr, 
bidrag 2 mkr. 

Ämnesområden: • Etik • Filosofi • Religionsvetenskap 
• Socialantropologi

Institutionen för
SPRÅK OCH KULTUR (ISK)
Anställda: Totalt 62 varav 3 professorer, 2 adjungerade 
professorer, 39 övriga lärare/forskare, 9 administratörer och 9 
forskarstuderande med doktorandanställning 

Intäkter: Totalt 37 mkr varav anslag 26 mkr, avgifter 9 mkr, 
bidrag 2 mkr. 

Ämnesområden: • Allmän språkvetenskap • Engelska 
• Franska • Spanska • Språk och kultur • Svenska som andra-
språk • Svenska språket • Tyska

Institutionen för
SYSTEMTEKNIK (ISY)
Anställda: Totalt 157 varav 14 professorer, 2 adjungerade 
professorer, 37 övriga lärare/ forskare, 12 administratörer, 24 
tekniker, 67 forskarstuderande med doktorandanställning 
samt 1 övrig.

Intäkter: Totalt 117 mkr varav anslag 69 mkr, avgifter 4 mkr, 
bidrag 43mkr, övrigt 1 mkr. 

Ämnesområden: • Bildbehandling • Bildkodning • Data-
transmission • Elautomatik och datamaskinteknik • Elektro-
niksystem • Elektroniska komponenter •  Fordonssystem  
• Informationsteori • Reglerteknik
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Institutionen för
TEMA
Anställda: Totalt 239 varav 25 professorer, 1 adjungerad 
professor, 63 övriga lärare/forskare, 33 administratörer, 12 
tekniker, 104 forskarstuderande med doktorandanställning, 
samt 1 övrig. 

Intäkter: Totalt 130 mkr varav anslag 79 mkr, avgifter 16 mkr, 
bidrag 35 mkr.

Teman: • Barn • Genus • Kommunikation • Mat, Kultur, 
Medicin • Teknik och social förändring • Vatten i natur och 
samhälle 

Ämnesområden:• Geografi • Historia • Konstvetenskap  och 
visuell kommunikation • Kulturella arvet • Litteraturveten-
skap • Medie- och kommunikationsvetenskap • Socialt arbete

Institutionen för
UTBILDNINGSVETENSKAP (IUV)
Anställda: Totalt 55 varav 1 professor, 26 övriga lärare/
forskare, 12 administratörer, 1 tekniker, 11 forskarstuderande 
med doktorandanställning samt 4 övriga.

Övriga forskarstuderande (med en aktivitet >10%): 5.

Intäkter: Totalt 33 mkr varav anslag 19 mkr, avgifter 9 mkr, 
bidrag 5 mkr.

Ämnesområden: • Pedagogiskt arbete

Campus US

Institutionen för
BIOMEDICIN OCH KIRURGI (IBK)
Anställda: Totalt 148 varav 22 professorer, 6 adjungerade 
professorer, 26 övriga lärare/forskare, 12 administratörer, 29 
tekniker, 34 forskarstuderande med doktorandanställning 
samt 19 övriga. 

Övriga forskarstuderande (med en aktivitet >10%): 23.

Intäkter: Totalt 99 mkr varav anslag 35 mkr, avgifter 46 mkr, 
bidrag 17 mkr, övrigt 1 mkr.

Ämnesområden: • Cellbiologi • Dermatologi• Kirurgi 
• Klinisk kemi • Onkologi

Institutionen för
HÄLSA OCH SAMHÄLLE (IHS)
Anställda: Totalt 123 varav 11 professorer, 1 adjungerad 
professor, 50 övriga lärare/ forskare, 29 administratörer, 1 
tekniker, 30 forskarstuderande med doktorandanställning 
samt 1 övrig. 

Övriga forskarstuderande (med en aktivitet >10%): 2.

Intäkter: Totalt 75 mkr varav anslag 34 mkr, avgifter 25 mkr, 
bidrag 16 mkr.

Teman: • Hälsa och samhälle

Ämnesområden: • Allmänmedicin • Arbetslivsinriktad 
rehabilitering • Sjukgymnastik • Socialmedicin och folkhälso-
vetenskap • Utvärdering av medicinsk teknologi

Institutionen för
MOLEKYLÄR OCH KLINISK 
MEDICIN (IMK)
Anställda: Totalt 142 varav 19 professorer, 5 adjungerade 
professorer, 33 övriga lärare/forskare, 18 administratörer, 32 
tekniker, 21 forskarstuderande med doktorandanställning 
samt 14 övriga.

Övriga forskarstuderande (med en aktivitet >10%): 14.

Intäkter: Totalt 71 mkr varav anslag 34 mkr, avgifter 18 mkr, 
bidrag 19 mkr.

Ämnesområden: •  Allergicentrum • Barn- och ungdomspsy-
kiatri • Gastroenterologi och hepatologi • Infektionsmedicin 
• Klinisk immunologi • Klinisk mikrobiologi • Medicinsk 
kvinnoforskning • Medicinsk mikrobiologi • Molekylär och 
immunologisk patologi • Molekylär virologi • Obstetrik och 
gynekologi • Pediatrik • Reumatologi • Rättsgenetik • Rätts-
medicin • Transfusionsmedicin • Yrkes- och miljömedicin

Institutionen för
MEDICIN OCH VÅRD (IMV)
Anställda: Totalt 163 varav 12 professorer, 5 adjungerade 
professorer, 90 övriga lärare/ forskare, 19 administratörer, 
22 tekniker, 9 forskarstuderande med doktorandanställning 
samt 6 övriga.

Övriga forskarstuderande (med en aktivitet >10%): 6.

Intäkter: Totalt 84 mkr varav anslag 56 mkr, avgifter 16 mkr, 
bidrag 11 mkr, övrigt 1 mkr. 

Ämnesområden: • Anestesiologi • Farmakologi • Invärtes-
medicin • Kardiologi • Klinisk farmakologi • Klinisk fysiologi  
• Lungmedicin • Medicinsk radiofysik • Medicinsk radiologi 
• Njurmedicin • Thoraxkirurgi • Vårdvetenskap, ssk. omvård-
nad

Institutionen för
NERVSYSTEM OCH 
RÖRELSEORGAN (INR)
Anställda: Totalt 81 varav 13 professorer, 1 adjungerad 
professor, 38 övriga lärare/ forskare, 11 administratörer, 10 
tekniker, 7 forskarstuderande med doktorandanställning samt 
1 övrig. 

Övriga forskarstuderande (med en aktivitet >10%): 2.

Intäkter: Totalt 45 mkr varav anslag 29 mkr, avgifter 9 mkr, 
bidrag 6 mkr, övrigt 1 mkr. 

Ämnesområden: • Arbetsterapi • Geriatrik • Logopedi 
• Neurologi • Oftalmologi • Ortopedi och idrottsmedicin 
• Oto-rhino-laryngologi • Patologi • Psykiatri • Rehabilite-
ringsmedicin • Vårdvetenskap, ssk sjukgymnastik

NORRKÖPING
Campus Norrköping

Institutionen för
TEKNIK OCH NATURVETENSKAP 
(ITN)
Anställda: Totalt 170 varav 10 professorer, 2 adjungerade 
professorer, 82 övriga lärare/ forskare, 19 administratörer, 18 
tekniker, 37 forskarstuderande med doktorandanställning 
samt 2 övriga.

Intäkter: Totalt 136 mkr varav anslag 108 mkr, avgifter 7 mkr, 
bidrag 21 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 195 varav 10 professorer, 1 adjungerad 
professor, 98 övriga lärare/ forskare, 29 administratörer, 10 
tekniker, 20 forskarstuderande med doktorandanställning 
samt 27 övriga.

Övriga forskarstuderande (med en aktivitet >10%): 17.

Intäkter: Totalt 120 mkr varav anslag 90 mkr, avgifter 13 mkr, 
bidrag 16 mkr, övrigt 1 mkr.

Teman: • Etnicitet •  Kultur och samhälle • Äldre och åld-
rande 

Ämnesområden: • Kultur- och mediegestaltning  • Lärande 
• Miljövetenskap • Samhälls- och kulturanalys • Bild och 
form • Metodik • Musik • Naturkunskap i ett skolperspektiv 
• Pedagogik • Pedagogiskt drama  • Rörelse • Röst- och tal-
vård • Samhälle i ett skolperspektiv • Barn, skola, samhälle 
• Barn- och ungdomsvetenskap • Slöjd • Teknik

Institutionen för
VÅRD OCH VÄLFÄRD (IVV)
Anställda: Totalt 80 varav 1 professor, 67 övriga lärare/ fors-
kare, 7 administratörer, 1 tekniker och 4 forskarstuderande 
med doktorandanställning.

Intäkter: Totalt 44 mkr varav anslag 38 mkr, avgifter 3 mkr, 
bidrag 3 mkr.

Ämnesområden: • Egenvård och lärande • Human biomedi-
cin • Palliativ vård • Socialpedagogiken i samhället • Socialt 
arbete • Äldre och åldrande

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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”Hjärtligt välkommen till LiU, om så bara i tanken. Låna oss lite av din tid och låt 
oss berätta om hur mångfacetterat och inspirerande det är att arbeta med kunskaps-
utveckling genom forskning och utbildning i samverkan mellan LiU, näringsliv och 
samhälle”.

Så här börjar den separata redovisningen av samverkansuppgiften för de fyra 
åren 2000-2003 med titeln Närkontakt – Samverkansuppgiften vid Linköpings uni-
versitet 2000-2003 som har producerats i syfte att visa hur samverkan är integrerad 
i forskning och utbildning, men också för att beskriva den kraft, inspiration och 
utvecklingspotential den ger.

Här finns en mängd exempel på samverkansprojekt med olika intressenter: i re-
gionen, på nationell nivå och på den internationella arenan. Här finns också en ut-
förlig redovisning av utvecklingen av samverkansuppgiften vid LiU under perioden 
2000-2003. Nedan finner du ett axplock av innehållet med fokus på år 2003:

Polisens påläggskalvar

Hösten 2003 gick den första kullen blivande polischefer ut från det chefsförsörj-
ningsprogram som ges som uppdragsutbildning vid LiU. Beställare är polismyn-
digheterna i Östergötland, Sörmland och Gotland. Programmet består av 10-
poängskurser från olika delar av universitetet: ledarskap i organisationer, offentlig 
rätt, makt och problem i välfärdsstaten, ledarpraktik hos polisen samt en kurs i 
självkännedom.

Här är verkligheten skenbar

NVIS, Norrköpings Visualiserings- och Interaktionsstudio, är unik genom sin 
kombination av forskning/utbildning/uppdrag/underhållning. Över 4 000 perso-
ner (skolklasser, företag, forskargrupper, föreningar m.fl.) besökte studion under 
2003. NVIS finansieras inom LiU och nyttjas av forskare och studenter på pro-
grammen för Medieteknik och Kultur, samhälle, mediegestaltning. Flera projekt är 
samfinansierade utanför universitetet, t.ex. av SMHI och Nokia. Ett projekt med 
internationell räckvidd är det virtuella universum som utvecklas tillsammans med 
Haydenplanetariet i New York och NASA. 

Fem strategiska forskningsområden

Linköpings universitet och Landstinget i Östergötland beslutade under 2003 att 
gemensamt satsa särskilt på fem forskningsområden som får dela på 30 mkr årligen. 
Dessa är Medicinsk bildvetenskap och visualisering, Medicinska material med ton-
vikt på rörelseapparaten, Förebyggande av diabetes och dess komplikationer. Hälsa 
och samhälle samt Inflammation, åderförkalkning och ischemisk hjärtsjukdom.

Smörjmedel och stöd

Vid LiU finns flera verksamheter med primär uppgift att stödja och utveckla sam-
verkan. Ett par exempel: Karriärcentrum har som syfte att underlätta steget ut i ar-
betslivet för studenter vid LiU. Alumniverksamheten och The Alliance är andra kon-
taktskapande verksamheter vid ULiU. Centrum för Innovation och entreprenörskap 
arrangerar varje år utbildning, dels i entreprenörskap och nyföretagande, dels i hur 
man driver och utvecklar ett företag. Under perioden 2000-2003 genomfördes ca 
300 projekt, varav ca 75 % har resulterat i nya företag. Ett tydligt resultat av Uni-
versitetsholdings arbete med idésökning bland studenter, forskare och andra, är den 
framträdande position Östergötland har haft i årets Venture Cup. Fem av tio vinnare 
i första omgången av affärsplanetävlingen Venture Cup har anknytning till LiU.

INTÄKTER AV UPPDRAGS-
UTBILDNING OCH -FORSKNING 
2003 (tkr)

Uppdragsutbildning 51 768
Uppdragsforskning 86 072
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Fortsatt tillväxt för forskning och forskarutbild-
ning framför allt tack vare ett inflöde av externa 
forskningsanslag. Intensifierade kontakter med 
kommuner och företag i närregionen och ökade 
satsningar för att rekrytera nya grupper till högre 
utbildning och forskning. Starkt söktryck till 
många utbildningar, inte minst det nystartade 
socionomprogrammet, men vikande intresse för 
vissa tekniska utbildningar. Norrköping befäster 
sin position som en av Sveriges bästa studentstäder. 
Så kan år 2003 verksamheten vid LiU Norrköping 
kort sammanfattas.  

Studenter och personal
Antalet studenter vid LiU Norrköping var vid slu-
tet av 2003 ca 5 500.  Hösten 2003 startades ett so-
cionomprogram vid HU. Söktrycket till detta pro-
gram var, liksom för övriga utbildningar vid HU, 
mycket stort: sju förstahandssökande per plats. 
Även utbildningsprogrammen inom Filosofiska fa-
kulteten och Nämnden för utbildningsvetenskap, 
med något undantag, lockade många sökanden. 
Det fortsatt vikande intresset för teknik och na-
turvetenskap ledde till att det vid antagningen ht 
2003 fanns tomma platser på vissa högskoleingen-
jörs- och civilingenjörsutbildningar i Norrköping, 
ett problem som LiU har gemensamt med andra 
universitet och högskolor i landet. Kraftfulla och 
samlade marknadsföringsinsatser krävs för att 
denna negativa trend i Norrköping skall brytas.

Institutionen för tematisk utbildning och forsk-
ning (ITUF) och den nystartade Institutionen för 
vård och välfärd (IVV) har fortsatt att expandera 
trots att antalet studieplatser i stort sett varit kon-
stant och att den önskade ökningen av fakultets-
medel för forskningen uteblivit. Vid utgången av 
2003 hade ITUF 195 anställda och IVV 80. Inom 
ITUF är det i första hand antalet doktorander som 
ökat. Av institutionens 37 doktorander antogs 18 
under året. 

Inom IVV anställdes bl.a. sex lärare/forskare, två 
doktorander och en forskningsadministratör.  

Men det vikande intresset för teknik och na-
turvetenskap har medfört minskad grundutbild-
ningsvolym inom Institutionen för teknik och 
naturvetenskap (ITN). Detta tillsammans med 
att fakultetsmedlen inte har ökat i den takt som 
förutspåtts har gjort att institutionens tidigare kraf-
tiga expansion bromsats upp under 2003. Genom 
inflödet av externa medel för forskningen har dock 
elva doktorander kunnat nyanställas. Den totala 
personalstyrkan uppgår till 445 personer. 

Under våren 2003 genomfördes en enkät bland 
studenterna vid LiU Norrköping. Enkäten gjor-
des i samarbete mellan studentbostadsföretaget 
Studentbo, studentkårerna och LiU. En tredjedel 
av den totala studentpopulationen fick svara på frå-
gor om boende, utbildning, studiemiljö, synen på 
kårernas arbete samt uppfattning om Norrköpings 
kommun och dess service. Exempelvis svarar fyra 
av fem studenter att de är nöjda eller mycket nöjda 
med den kommunala servicen. För tredje året i rad 
fick också Norrköping en framskjuten placering, 
när TCOs tidning Studentliv rankade Sveriges 
bästa studentstäder. 

Forskning
Forskningen och forskarutbildningen vid ITN 
fortsätter att växa. Antalet doktorander är nu uppe 
i nästan 50. Under 2003 har tre disputationer ägt 
rum. Verksamheten vid området medieteknik är 
fortsatt mycket expansiv och gruppen har förstärkts 
med ytterligare en professor i datorgrafik och en 
befordringsprofessor. Området fysik och elektro-
teknik växer också tack vara stora externa anslag 
inom områdena organisk elektronik, papperselek-
tronik och höghastighetselektronik. Även området 
kommunikations- och transportsystem lyckades 
under året öka dessa anslag.  ITN har också lyckats 
få ytterligare resurser till den nationella forskarsko-
lan i naturvetenskapens och teknikens didaktik, 
FontD. Att de externa medlen fortsatt växer vid 
ITN är mycket viktigt. Det statliga fakultetsansla-
get är ännu alldeles för litet i förhållande till grund-
utbildningsuppdraget. De externa medlen uppgick 
2003 till 63 mkr.

Även vid ITUF har en viss tillväxt skett på forsk-
ningssidan. Tema Kultur och samhälle förstärktes 
under året med en professur mot medierad kultur. 
Verksamheten vid tema Etnicitet expanderar tack 
vare det lokala samarbetet med Arbetslivsinstitutet, 
med andra lärosäten och myndigheter samt via ex-
terna anslag. Vid slutet av 2003 fanns inom FontD 
trettio doktorander.  Forskarutbildningen vid tema 
Äldre och åldrande utökades 2003 med sex nya 
doktorander till totalt 15. 

Hösten 2003 tilldelades forskare vid ITUF be-
tydande anslag från instanser som MISTRA, FAS 
(Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap), 
Vetenskapsrådet och Naturvårdsverket, bl.a. för 
tvärvetenskaplig forskning kring klimat och miljö, 
etnicitet och visualisering.

Vid IVV pågår arbete med utveckling av forsk-
ningsprofiler. Under 2003 har några viktiga steg 

TAB 7.1 LiU NORRKÖPING  
I SIFFROR

Antal studenter 5 483
Antal anställda 445
varav professorer (inkl.adj.) 27
varav doktorander 90

Totala kostnader för 
verksamheten 2003 (i mkr)
Grundutbildning ca 249
Forskning/forskarutb. ca 121
Summa ca 370 

TAB 7.2 UTVECKLING AV VERK-
SAMHETEN  VID LiU NORRKÖPING

2000 2001 2002 2003

Helårsstud. 3 189 3 663 3 824 3 844
Helårsprest 2 633 3 144 3 328 3 436

Antal profess. 14 19 20 27
varav adj. 5 4 5 5
Aktiva dokt. 32 51 89 90
varav nyant. 11 21 36 30
Doktorsexam. 1 - 7
Licentiatexam. 2 5 -
Kostnader 237 269 320 370
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tagits. Sex forskarstuderande antogs, varav en till 
forskarskolan Äldre och åldrande och två till den 
nya forskarskolan Hälsa, vård och samhälle, som 
drivs i samverkan med Institutionen för hälsa och 
samhälle och Hälsohögskolan i Jönköping.

Expansionen, bl.a. i form av ökat antal forskar-
studerande vid alla tre fakulteterna, har sin grund i 
den medelstilldelning som ansökningar om forsk-
ningsanslag till externa finansiärer, t.ex. Veten-
skapsrådet, FAS och EU, resulterat i. Av betydelse 
för expansionen är också en ökad samverkan med 
andra lärosäten, statliga myndigheter, Arbetslivsin-
stitutet, företaget ACREO, Norrköpings kommun 
och Centrum för Kommunstrategiska studier.

Ett stabilt inflöde av externa anslag förutsät-
ter emellertid tillgång till fasta forskningsresurser, 
d.v.s. fakultetsanslag. Men medan 49 % av LiUs 
totala kostnader under 2003 gick till forskning 
och forskarutbildning, en relativt blygsam andel, 
var motsvarande andel för LiU Norrköping 33 %. 
Detta, och det faktum att universitetet alltsedan sin 
tillkomst har anmärkningsvärt låga fakultetsanslag 
i förhållande till sina utbildnings-åtaganden, gör 
att LiU befinner sig i ”en speciellt utsatt position 
bland de svenska universiteten.”  (Forskningsstra-
tegi LiU 2005-2008). 

För universitetets institutioner i Norrköping är 
situationen särskilt bekymmersam. Därför satsar 
nu det lokala/regionala näringslivet inkl. offentliga 
verk och kommuner med Norrköping i spetsen till-
sammans med LiU på ”fundraising”. Genom den 
s.k. Campusfonden (bildad 2002) skall resurser 
skapas för att rekrytera och under fyra år finansiera 
ett tiotal unga forskare inom profilerade områden. 
Tack vare solidariska ekonomiska åtaganden från 
Norrköpings banker, kommunen och LiU kunde 
en välrenommerad konsult engageras under 2003 
för att organisera, förankra och sprida information 
om Campusfonden och dess betydelse för fortsatt 
förnyelse och utveckling i Norrköping. Ett fondråd 
har bildats med företrädare för det lokala/regionala 
närings- och samhällslivet och universitetet. Rådet 
leds av ordföranden i universitetsstyrelsen, med vd 
för Holmen Paper som vice ordförande. I novem-
ber anställdes dessutom en projektledare vid LiU 
med uppgift att i samverkan med fondrådet under 
två år  bygga upp Campusfonden.

LiU Norrköping och omvärlden
Det samspel med näringsliv och samhälle, som ut-
gör grunden för satsningen på Campusfonden, har 
även på andra vis kommit till uttryck under 2003.  I 
december kunde Campusrådet vid LiU fördela 180 
000 kr i studentstipendier tack vare externa dona-
tioner. Det sedan1998 fungerande samarbetet mel-
lan LiU Norrköping och Katrineholms kommun 
och dess näringsliv fördjupades genom det part-
nerskapsavtal som tecknades i oktober mellan uni-
versitetet och Katrineholms, Vingåkers och Flens
kommuner, och genom att LiU öppnade ett kon-
taktsekretariat i Katrineholm. Sedan våren 2003 be-
driver IVV sjuksköterskeutbildning vid Högskole-
centrum i Nyköping.

Utbyggnaden av utbildningen i Norrköping  har 
resulterat i en allt närmare samverkan med företag, 
myndigheter och kommuner. Det är dels i form 
av praktik eller projekt som studenter genomför, 
dels genom den kontakt med skola och vård som 
lärar- och sjuksköterskestuderande får som ett led i 
utbildningen. Antalet examensarbeten som ingen-
jörsstudenter utför på företag i regionen har ökat 
kraftigt.  En rad uppdragsutbildningar har genom-
förts, t.ex. för personal inom kriminalvården,

En grundläggande ambition med etableringen 
av LiU Norrköping har varit att socialt och et-
niskt bredda rekryteringen av studenter. Detta 
är en prioriterad verksamhet och ett stort antal 
projekt som startade under 2002 fortsatte och vi-
dareutvecklades under 2003. Det gäller bl.a. det 
samarbete som finns med IT-gymnasiet i Katrine-
holm, det EU-finansierade projektet CALAM, där 
äldre studenter kan få en mentor under sitt första 
högskoleår, och det nätverk för studie- och yrkes-
vägledare i regionen, som administreras av LiU. Se 
årsredovisningen för 2002.

Arbetet med att integrera LiU Norrköping i den 
lokala omgivningen sker också genom en rad akti-
viteter: föreläsningsserien Forum vid Strömmen, 
vetenskapliga symposier och konferenser, visningar 
vid Norrköpings visualiserings- och interaktions-
studio (NVIS), öppethusaktiviteter och stöd till 
olika studentaktiviteter. Inom ramen för SMEK, 
ett samarbetsprojekt mellan LiU, studenter, företag 
och en rad kommuner, skapas kontakter mellan 
små och medelstora företag och studenter.

PROFESSURER VID LiU NORRKÖPING 

Humanistisk-samhällsvetenskapligt 
vetenskapsområde
Etnicitet 1
Etnicitet 2
Kulturarv och kulturproduktion 1 
Kulturarv och kulturproduktion 2
Kulturarv och kulturproduktion 3
Kulturarv och kulturproduktion 4  
Samhälls- och kulturanalys
Teknik och social förändring
Vatten i natur och samhälle
Äldre och åldrande 1
Äldre och åldrande 2
Adjungerad:
Miljövetenskap

Tekniskt vetenskapsområde
Datorgrafik
Digital bild- och medieteknik
Elektronikproduktion
Färdsäkerhet
Kommunikationselektronik
Mobil telekommunikation
Optimeringslära
Organisk elektronik
Tillämpad matematisk fysik
Trafikinformatik
Vetenskaplig visualisering
Adjungerade:
Elektronikproduktion
Innovationsteknik
Internationella transportsystem
Visualisering
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8 Personal

TAB 8.1 TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA
(helårsanställningar)

Kvinnor Män Totalt

Lärare
Professor, 
adj. professor 36 229 265
Universitetslektor, 
adj. univ.lekt. 171 334 505
Universitetsadjunkt, 
adj. univ.adj. 196 179 375

Forskarassistent 40 71 111

Doktorander/assist.  i komb.  med 
utbildningsbidrag

Anställd som doktorand/assistent
med utb.bidrag 325 433 758

Teknisk och administrativ personal

Adm. personal 556 81 637
Bibliotekspersonal 69 25 94
Teknisk personal 217 265 482

Gästlärare 55 52 107

Övriga 40 49 89

Summa 1 705 1 718 3 423

TAB 8.2 PERSONALENS FÖRDELNING PÅ 
ÅLDERSGRUPPER 2003 (ANTAL ANSTÄLLDA)

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

Lärare 3 160 361 413 425

Doktorand/ass 
m. utb.bidrag 27 577 114 37 4
Administrativ personal 7 129 188 219 190
(inkl. bibl. personal)

Teknisk personal 24 145 97 123 93
Övriga 10 23 19 22 15
Totalt 71 1 034 779 814 727

Universitetets anställda
I december 2003 hade LiU 3 640 anställda (en 
ökning med 112 personer jämfört med 2002), 
vilket omräknat motsvarar 3 423 helårsanställ-
ningar (en ökning med 168 helårsanställningar 
i förhållande till 2002). Ökningen beror dels på 
nyrekrytering, dels på att den genomsnittliga 
tjänstgöringsgraden bland personalen ökat under 
året. Ökningen har skett inom kategorierna lärare 
(+58), doktorander/assistenter i kombination med 
utbildningsbidrag (+93), teknisk personal (+16) 
och övrig personal (+13). Antalet helårsanställ-
ningar i kategorin gästlärare har minskat något 
(-10) och andelen administrativ personal och bibli-
otekspersonal är oförändrad i förhållande till 2002. 
Utöver tillsvidare- och tidsbegränsat anställda har 
universitetet under året betalat ut 34,9 mkr (för 
2002 var motsvarande belopp 37,8 mkr) som arvo-
den till tillfälligt anställda och som timarvoden, 
vilket omräknat i helårsanställningar motsvarar  62 
anställningar som universitetslektor. Av universite-
tets 3 640 anställda har 2 031 personer en tillsvi-
dareanställning  (1 063 kvinnor och 968 män) och 
1 609 personer en tidsbegränsad anställning (743 
kvinnor och 866 män). 

Fördelning på kategori och 
verksamhetsområde

Fördelningen på olika kategorier anställda är i 
stort sett densamma som 2002. Lärarna (inkl. 
gästlärare) utgör 40 % (en minskning med 1 % 
jämfört med 2002) och innehavare av anställning 
som doktorand/assistent med utbildningsbidrag 
utgör 22 % (en ökning med 2 % jämfört med 
2002). Universitetets stödkompetens (adminis-
trativ, teknisk och bibliotekspersonal) utgör 36 % 
(en minskning med 1 % jämfört med 2002). Övrig 
personal, t.ex. experter, utredare och amanuenser, 
utgör resterande 2 %.

Som framgår av fig 8.1 är andelen lärare i för-
hållande till övrig personal högst vid Hälsouniver-
sitetet (57 %) och Filosofiska fakultetsnämnden/
Nämnden för utbildningsvetenskap* (55 %). 
Vid Tekniska högskolan utgör andelen lärare 
48 %. Största andelen doktorandanställningar 
(inkl. assistenter med utbildningsbidrag) har Tek-
niska högskolan med 37 %. Vid  FFN/NUV är an-
delen 27 % och vid Hälsouniversitetet 18 %. Ande-
len administrativ personal är högst vid FFN/NUV 
(16 %) och Hälsouniversitetet (7 %). Vid Tekniska 
högskolan utgör den administrativa personalen 

6 %. Hälsouniversitetet har högst andel teknisk 
personal, 16 %. Motsvarande andel vid Tekniska 
högskolan är 8 % och vid FFN/NUV 1 %. 

Bland lärarna är andelen professorer högst 
vid Hälsouniversitetet och Tekniska högskolan 
(23 %). Inom FFN/NUV utgör professorerna 13 % 
av lärarna. Andelen universitetslektorer utgör 42 % 
vid FFN/NUV, 40 % vid Tekniska högskolan och 
27 % vid Hälsouniversitetet. Andelen universitets-
adjunkter bland lärarna är högst vid Hälsouniver-
sitetet (34 %). Vid FFN/NUV utgör de 29 % och 
vid Tekniska högskolan 21 %. Andelen forskar-
assistenter är 11 % vid Tekniska högskolan, 6 % 
inom FFN/NUV och 7 % vid Hälsouniversitetet.

Fördelning på kön och ålder

Av totala antalet helårsanställningar är 50 % kvin-
nor och 50 % män (2002 var fördelningen 49 % 
kvinnor och 51 % män). I gruppen lärare är ande-
len män 63 % och andelen kvinnor 37 % (andelen 
kvinnliga lärare har ökat med 1 % i förhållande 
till 2002). Bland professorerna är andelen kvinnor 
14 %, en ökning med 2 % i förhållande till 2002. 

I gruppen doktorander (inkl. assistenter med 
utbildningsbidrag) utgör kvinnorna 43 %, en ök-
ning med 2 % jämfört med 2002. Andelen kvinnor 
bland administrativ och bibliotekspersonal är fort-
satt hög, 85 %, och den tekniska personalen utgörs 
till 55 % av män. En uppdelning på vetenskapsom-
råden finns i tabellbilagan.

Drygt hälften (55 %) av LiUs anställda är 44 år 
och yngre (se tabell 8.2). Gruppen 55 år eller äldre 
utgör 21 %. Kategorin 34 år och yngre utgörs hu-
vudsakligen av doktorander (inkl. assistenter med 
utbildningsbidrag) (55 %) medan ålderskategorin 
55 år och äldre till 59 % utgörs av lärare.

Medelåldern för universitetets personal är 43 år. 
Medelåldern för lärare är 48 år, för administrativ 
personal 45 år, för bibliotekspersonal 48 år och 
för teknisk personal 42 år. De könsmässiga skillna-
derna beträffande medelålder är marginella.

* För Filosofiska fakultetsnämnden resp. Nämnden för utbildningsvetenskap 
används i detta avsnitt förkortningarna FFN resp. NUV.
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TAB 8.3 REKRYTERING/NATIONELLT REKRYTERINGSMÅL ANDEL KVINNOR (PROFESSORER)

Antal rekryterade och 
befordrade professorer Andel kvinnor

1998 - 2000 2001 - 2002 2003 1998 - 2000 2001 - 2004 2001 - 2003

Kv Män Kv Män Kv Män Mål Utfall Mål Utfall

19 75 7 53 5 20 17% 20% 26% 14%

Utbildningsbakgrund

Av universitetets 3 640 anställda har 898 personer 
avlagt doktorsexamen (259 kvinnor, 639 män), 
153 personer (44 kvinnor, 109 män) har avlagt 
licentiatexamen, 1 438 (793 kvinnor, 645 män) 
har en högskoleexamen (2-6 år), 67 (28 kvinnor, 
39 män) har annan eftergymnasial examen (inkl. 
folkhögskola), 521 (364 kvinnor, 157 män) har 
gymnasieexamen och 123 personer (101 kvinnor, 
22 män) har folkskole-, grundskole- eller realsko-
leexamen som utbildningsbakgrund. Övriga 437 
personer saknar registrerad utbildningsnivå.

Personalomsättning

Under året har 350 personer (174 kvinnor, 176 
män) avslutat sin anställning. 189 av dessa slutade 
på grund av att deras tidsbegränsade anställning 
upphört. 26 personer lämnade universitetet för 
arbete på annat universitet (8), annan högskola (6) 
eller annan statlig anställning (12) och 25 personer 
lämnade LiU för en privat anställning. 27 personer 
slutade på grund av ålderspension (20) och sjuk-
pension (7). Övriga 83 slutade av andra skäl.

Rekrytering

Rekryteringsmål avseende lärare

Enligt det nationella rekryteringsmålet bör för 
perioden 2001-2004 andelen kvinnor bland 
nyrekryterade professorer (inkl. universitetslek-
torer som befordras till professorer) uppgå till 
26 %. Under 2003 har universitetet rekryterat 
och befordrat 25 professorer, varav fem kvinnor 
(20 %) (tabell 8.3). Under 2002 var andelen 
10 % och år 2001 var den 13 %. Universitetet 
uppfyllde rekryteringsmålen för andelen kvinnor
bland nyrekryterade professorer under perioderna 
1997-1999 (mål: 17%, utfall: 24 %) och 1998-
2000 (mål: 17 %, utfall: 20 %).

För universitetslektorer och forskarassistenter 
har rektor fastställt rekryteringsmål för 2003 för 
respektive verksamhetsområde och för universitetet 
totalt.  När det gäller universitetet totalt har målet 
nåtts för anställningar som forskarassistent men 
inte för anställningar som universitetslektor. För 
uppdelning på verksamhetsområden, se tabell 8.5. 

För universitetsadjunkter finns inget rekryterings-
mål fastställt, då universitetets generella mål är att i 
första hand rekrytera universitetslektorer. 

Rekrytering av dekaner, prefekter och 
studierektorer

Av universitetets tre dekaner är en kvinna och av 
prodekanerna är en kvinna och fem män. Av de 22 
prefekterna är sex kvinnor och av de 42 proprefek-
terna är 15 kvinnor. Bland studierektorerna är 32 %
kvinnor. Att andelen kvinnor ökar bland universi-
tetslektorerna (1994/95: 19 % och år 2003: 34 %) 
och bland doktoranderna (1994/95: 31 % och år 
2003: 43 %) tyder på att andelen kvinnor i ledande 
befattningar kommer att öka i framtiden. För att 
uppnå en jämnare könsfördelning på ledande pos-
ter bedrivs arbete på olika nivåer vid universitetet. 
Se Kvalitetsarbete med studenten i fokus och Forsk-
ning och forskarutbildning. 

Befordran till professor och 
universitetslektor

Under den fyraårsperiod som det har varit möjligt 
att via befordran få anställning som professor resp. 
universitetslektor har 87 universitetslektorer befor-
drats till professor (14 kvinnor och 73 män) och 
108 universitetsadjunkter befordrats till universi-
tetslektor (49 kvinnor och 59 män). När det gäller 
befordran av universitetsadjunkter till universitets-
lektor har samtliga utom sex befordrats på behö-
righetsgrunden avlagd doktorsexamen, pedagogisk 
skicklighet och genomgången högskolepedagogisk 
utbildning. Sju har befordrats på behörighetsgrun-
den särskild pedagogisk skicklighet och en har 
befordrats på visad särskild förmåga att samverka 
med det omgivande samhället. Fördelning av be-
fordringsärenden på fakultet framgår av tabell 8.4.

Kompetensförsörjning

Linköpings universitet har under tidigare år lämnat 
en särskild, beskrivande redovisning av arbetet med 
kompetensförsörjningen direkt till Utbildnings-
departementet. Fr. o. m. 2003 skall arbetet med 
kompetensförsörjningen ingå i årsredovisningen 
och beskriva dels måluppfyllelse och åtgärder som 
vidtagits under 2003, dels mål för kompetensför-
sörjningen 2004 respektive 2005-2006. Eftersom 
det inte finns några fastställda mål för arbetet med 
kompetensförsörjning 2003 så blir redovisningen 
av ”måluppfyllelse” en beskrivning av pågående 
arbete enligt nedan:

Attrahera. Linköpings universitet är en attraktiv 
arbetsgivare men arbetar för att bättre använda 
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den attraktionskraften i marknadsföringsarbetet. 
Universitets-, fakultets- och institutionsledningar 
lägger stor kraft på att skapa konkurrenskraftiga 
forsknings- och utbildningsmiljöer för att attrahera 
den spetskompetens (professorer och universitets-
lektorer) som universitetet skall rekrytera under 
den kommande tioårsperioden. 

Rekrytera. Inom de närmaste tio åren pensioneras 
var femte anställd (648 personer, varav 379 lärare). 
När det gäller rekrytering av kärnkompetens kom-
mer arbetet i stor utsträckning att initieras i s.k. 
sökkommittéer. I dessa finns företrädare för berörd 
institution, fakultetsledning och externa intressen-
ter. Anställningsnämnderna arbetar med att mins-
ka ledtiderna mellan olika moment i processen. 
Syftet är att i relation till andra arbetsgivare vara 
mer offensiv och därmed snabbare kunna erbjuda 
sökande anställning vid universitetet. Rekrytering 
idag handlar inte enbart om att en ny medarbetare 
skall rekryteras. Det handlar ofta om en helhetslös-
ning för en familj med arbete för två, bostad, plats 
i barnomsorg, skola etc. För att underlätta för pre-
sumtiva sökande att få den hjälp och information 
de behöver ingår universitetet i ett nätverk av före-
tag och myndigheter i Linköpingsregionen (Speja) 
som samarbetar vid rekrytering av personal.

Behålla. En tydlig karriärväg för dem som ge-
nomgår forskarutbildning är ett viktigt inslag i 
förutsättningarna för att behålla kärnkompetens. 
Försöksverksamheten med tidsbegränsad anställ-
ning som biträdande universitetslektor vilken ger 
innehavaren möjlighet att ansöka om en tillsvida-
reanställning som universitetslektor, bör göra en 
akademisk karriär mer attraktiv. Ett annat viktigt 
inslag är att skapa attraktiva miljöer (t.ex. utrust-
ning, personal och lokaler) runt den kärnkom-
petens universitetet vill behålla så att de väljer att 
stanna och utveckla universitetets verksamhet. Pen-

sionsavgångarna ger förutsättningar att stimulera 
både intern rörlighet och karriär- och/eller kompe-
tensutveckling för stödkompetensen. Befattningar 
med större inslag av eget ansvar och kvalificerade 
arbetsuppgifter ledigförklaras i första hand internt, 
vilket dels stimulerar till intern rörlighet, dels ger 
karriärmöjligheter. Personalenheten arbetar även 
med en ”intern arbetsförmedling” för stödkompe-
tens som vill behålla nuvarande arbetsuppgifter 
men flytta till en annan institution/enhet, för över-
taliga och för anställda som i ett led i rehabilitering 
behöver byta miljö. 

Kompetensutveckling. Anställdas kompetensut-
veckling sker till största delen inom ramen för  
forskning, forskarutbildning och grundutbildning. 
Universitetets verksamhet präglas av kontinuerligt 
kunskapssökande och livslångt lärande med syftet 
att ta fram ny kunskap (forskning) och förmedla 
kunskap (utbildning/undervisning). Många pre-
fekter uttrycker stark oro inför det faktum att 
den generellt höga arbetsbelastningen för många 
lärare innebär att egen forskning, forskarutbild-
ning, pedagogisk utbildning och fördjupning 
inom det egna ämnesområdet får stå tillbaka för 
det dagliga arbetet. Detta är en följd av att uni-
versitetets utbildningsuppdrag, genom urholk-
ningen av grundutbildningsanslagen, inte har de 
personella resurser som krävs. Vid LiU finns tre 
verksamheter som erbjuder kompetensutveckling 
för anställda. Centrum för utbildning och lärande 
(CUL) erbjuder kurser, seminarier och workshops 
för personal med pedagogiska uppgifter och Cen-
trum för kompetensutveckling (CKU) anordnar 
utbildningar för stödkompetensen. Universitetets 
ledningsutveckling är en strategisk funktion med 
uppgift att genom operativa insatser utgöra ett led 
i universitetets kvalitets- och utvecklingsarbete. 
Arbetet inriktas på att utveckla, samordna och ge-
nomföra utvecklings- och utbildningsinsatser för 
ledningsfunktioner på olika nivåer.

Avveckling. LiU har sedan starten präglats av 
expansion och antalet anställda ökar fortfarande. 
Det gör att universitetet har liten erfarenhet av att 
arbeta med avveckling av personal. Kompetensen 
inom området avveckling måste därför stärkas. 

TAB 8.4 BEFORDRAN TILL PROFESSOR OCH
UNIVERSITETSLEKTOR ÅR 2003

Fil fak/NUV        HU     LITH

Kv Män Kv Män Kv Män

Professor 1 1 1 2 1 6
Avslag på ansökan     - - - -  2 1
Universitetslektor 2 4 4 - 1 1
Avslag på ansökan 1 -  2        -  -         -

 TAB 8.5 LOKALA REKRYTERINGSMÅL ANDEL KVINNOR (UNIVERSITETSLEKTORER OCH FORSKARASSISTENTER) 2003

LiU totalt

Andel
kvinnor

Hum/samh. Medicinskt 

Andel
kvinnor

Tekniskt 

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

Andel
kvinnor

Universitetslektorer 18 35 34% 40% 6 8 43% 40% 8 13 38% 50% 4 14 22% 25%
Forskarassistenter 13 17 43% 42% 6 2 75% 50% 3 1 75% 50% 4 14 22% 25%

vetenskapsområde vetenskapsområde vetenskapsområde
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De omorganisationer som skett och som resulte-
rat i att personal blivit övertalig har oftast berört 
stödkompetens och de berörda har via den ”interna 
arbetsförmedlingen” erbjudits nya arbetsuppgifter 
inom universitetet. 

Mål 2004-2006: LiU skall attrahera personer med 
för verksamheten relevant kompetens i konkurrens 
med andra universitet/högskolor och näringslivet. 
Arbetet med att marknadsföra Linköpings univer-
sitet som arbetsgivare skall intensifieras.

Mål 2004-2006: Rekrytering blir fortsatt en av 
universitetets strategiskt viktigaste arbetsuppgifter 
för att klara dels nyrekrytering, dels ersättnings-
rekrytering i samband med generationsskiftet. 
Arbetet med att förbättra rekryteringsprocessen, 
framförallt avseende kärnkompetens, fortsätter, 
liksom arbetet med tandemrekrytering.

Mål 2004-2006: Att behålla och nyttja personal 
är en avvägning mellan behovet av viss rörlig-
het och behov att behålla kompetens. LiU skall 
fortsätta arbetet med att skapa attraktiva miljöer 
(t.ex. utrustning, personal och lokaler) runt den 
kärnkompetens universitetet vill behålla så att de 
väljer att stanna och utveckla verksamheten. LiU 
skall arbeta vidare med att skapa förutsättningar 
för intern rörlighet samt karriär- och/eller kompe-
tensutveckling för stödkompetensen. Program för 
kompetensväxlingsåtgärder riktat till både kärn- 
och stödkompetens skall arbetas fram, inom ramen 
för de medel som genererats genom att avgiften till 
Trygghetsstiftelsen sänktes.

Mål 2004-2006: För att få reda på personalens 
uppfattning om bl.a. arbetsmiljö, arbetsvillkor, 
information, ledarskap och kompetensutveckling 
kommer universitetet hösten 2004 att genomföra 
en medarbetarenkät. Resultatet skall ligga till grund 
för bl.a. ett långsiktigt arbete med kompetensut-
veckling för kärn-,  stöd- och ledningskompetens.

Mål 2004-2006: Universitetets ekonomiska situa-
tion gör att medelsbrist vid institutioner leder till 
att avveckling av kompetens blir ett permanent 
inslag i arbetet med kompetensförsörjning. Insti-
tutions- och fakultetsledningar måste därför höja 
sin kompetens inom detta område. Universitetet 
skall genom att tidigt identifiera befarad arbetsbrist 
bedriva aktivt omställningsarbete.

Sjukfrånvaro
Linköpings universitet har i många år redovisat 
sjukfrånvaron i sin årsredovisning. Från 2003 byter 
vi redovisningsmodell och redovisar nu sjukfrånva-

ron enligt de gemensamma riktlinjer som fr.o.m.  
2003  gäller för hela arbetsmarknaden.  

Tabell 8.6 redovisar de anställdas totala sjukfrån-
varo i förhållande till den totala ordinarie arbets-
tiden. Vidare redovisas andel av total sjukfrånvaro 
som uppgår till 60 dagar eller mer (långtidssjuk-
skrivna). Tabellen redovisar också sjukfrånvaron 
fördelat på kön och ålder i förhållande till respek-
tive kategoris totala ordinarie arbetstid. I den totala 
sjukfrånvaron ingår såväl ledighet med sjukpenning 
som partiella sjukersättningar och tidsbegränsade 
sjukersättningar (det som i tidigare årsredovisning-
ar redovisats som frånvaro med sjukbidrag).

Den totala sjukfrånvaron 2003 var 3,3 %. För 
män var sjukfrånvaron 1,7 % och för kvinnor 
5,0 %. Redovisningen för andra halvåret 2003 
visar en något lägre sjukfrånvaro än för hela 2003. 
Sjuktalen är högst bland administrativ och teknisk 
personal, i gruppen teknisk personal ingår bl.a. 
lokalvårdare.  I kategorin lärare har universitets-
adjunkter högre sjuktal än professorer och lektorer.  
Av universitetets 3 640 anställda har 2 784 perso-
ner,  d.v.s 76 % , ingen registrerad sjukfrånvaro.

Antalet anmälda arbetsskador 2003 var 26 (20 
anmälningar från kvinnor och 6 från män). Orsa-
ker var olycksfall i laboratorieverksamheten (4), 
stressrelaterade (5), färdolycksfall/halknings- och 
snubbelskador utomhus (7) och andra skador av 
typ olycksfall (10). Antalet anmälda tillbud var 17.

Åtgärder för att minska och 
förebygga ohälsa
Under året genomfördes utbildning i systematiskt 
arbetsmiljöarbete för prefekter, enhetschefer m.fl.

Sårbarhets- och riskanalyser uppmärksammas 
alltmer och ett metodstöd, som omfattar en verk-
samhetscheck med checklistor, har utvecklats.

Företagshälsovården är en oberoende expert-
resurs inom områdena arbetsmiljö och arbetslivs-
inriktad rehabilitering. Dess syfte är att förebygga 
och undanröja hälsorisker i arbetsmiljön. Företags-
hälsovården är en strategisk partner och har en kon-
sultativ roll. Den används som ett metodiskt stöd i 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. LiU har under 
2003 haft Östgötahälsan som leverantör av före-
tagshälsovårdstjänster. Det statliga ramavtalet för 
företagshälsovård löpte ut i december 2003 varför 
en ny upphandling gjordes under hösten. LiU var 
representerat i den referensgrupp som utformade 
kravspecifikationen. Upphandlingen resulterade i 
att LiU byter leverantör till Previa våren 2004. 
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Universitetet köpte under 2003 företagshälsovårds-
tjänster till en kostnad av 2 770 000 kr. Hur dessa 
tjänster är fördelade framgår av tabell 8.7. 

För att stimulera anställda till fysisk aktivitet 
subventioneras motionskort på ett antal anlägg-
ningar med 75 % av kostnaden upp till 2 000 kr/år. 
Under 2003 utnyttjade ca en tredjedel av de an-
ställda denna förmån till en kostnad av ca 1,5 mkr. 
Som ett led i det hälsofrämjande arbetet anordnas 
”Må bra-dagar” på flera enheter och institutioner. 
Målet är att stärka gemenskapen bland de anställda 
och öka kännedomen om aktiviteter och förhållan-
den som förstärker det friska i människan.

Löner
Den kartläggning av löner som årligen skall ge-
nomföras enligt jämställdhetslagen med syfte 
att förhindra, upptäcka och åtgärda osakliga lö-
neskillnader mellan kvinnor och män visar bl.a. 
att kvinnliga professorers medellön utgör 97 %
av manliga professorers medellön. Kvinnliga uni-
versitetslektorers resp. forskarassistenters medel-
lön utgör 95 % av manliga universitetslektorers 
resp. forskarassistenters medellön. Bland uni-
versitetsadjunkter är kvinnornas medellön 94 %
av männens. Den största skillnaden finns vid 
Tekniska högskolan, där kvinnliga universitets-
adjunkter har 8 % lägre medellön än manliga 
(12 % år 2002), och vid Hälsouniversitetet, där 
kvinnliga universitetslektorers medellön är 10 % 
lägre än männens (12 % år 2002). Inom adminis-
trativa och tekniska befattningar ligger skillnaden 
i medellön mellan 96 % och ingen löneskillnad alls 
eller så har kvinnorna högre medellön än männen. 

Miljö och miljöledning
Under 2003 upprättades för första gången miljö-
mål för verksamheten vid LiU. Miljömål formu-
lerades för områdena grundutbildning, forskning, 
samverkan med samhället, avfall, energi, kemika-
lier, resor, transporter och upphandling. Särskilda 
mål för uppbyggnaden av miljöledningssystemet 
formulerades också. Lokala miljömål formulerades 
även på flera institutioner. 

Arbetet med miljöfrågor har bedrivits i en rad 
grupperingar. Det centrala miljörådet har bland 
annat ansvarat för formulering av de centrala mil-
jömålen. Regelbundna träffar med institutionernas 
miljösamordnare har hållits och särskilda grupper 
har arbetat med frågor om avfall, kemikalier, bio-
säkerhet, energi och miljöfrågor i grundutbildning-
en. En särskild grupp har tillsatts för frågor rörande 
miljö, arbetsmiljö och säkerhet vid arbete med 
kemikalier. Två större projekt gällde upphandling 
av ett kemikaliehanteringssystem tillsammans med 
Landstinget i Östergötland och projektering av ut-
ökad avfallshantering vid Campus Valla. Upphand-
lingen beräknas vara klar våren 2004. För avfalls-
hanteringsprojektet togs ett förslag till nödvändiga 
ombyggnader vid Campus Valla fram  i samarbete 
med Akademiska Hus. Akademiska Hus och LiU 
samarbetade även i energifrågor, vilket bl.a. resulte-
rade i ett utkast till energieffektiviseringsplan. LiU 
har även haft en drivande roll vid uppbyggnaden 
av ett regionalt miljönätverk. Ett exempel på mil-
jöförbättrande åtgärd är beslutet under året att all 
elektricitet vid LiU skall vara så kallad grön el. 

TABELL 8.6  SJUKFRÅNVARO 
VID LiU 2003 (procent)

 Hela 
2003

 1/7-31/12 
2003

Totalt 3,3  3,2

Andel långtidssjukskr.
(60 dagar eller mer)

2,6  2,5 

Kvinnor 5,0 4,9 
Andel långtidssjukskr. 3,9 3,8 
Män 1,7 1,5 
Andel långtidssjukskr. 1,2 1,2 

Åldersfördelning:
Anställda – 29 år 1,6 1,8 
Anställda 30-49 år 3,3 3,2 
Anställda 50 år – 4,4 4,1

TAB 8.7 TJÄNSTER INOM FÖRE-
TAGSHÄLSOVÅRD 2003 (procent)

Promotiva tjänster (hälsofrämjande) 27
Preventiva tjänster 26
Arbetsanpassning och rehabilitering 46
Systematiskt arbetsmiljöarbete 1

 TAB 8.8 MEDIANLÖNER 2003

  Totalt LiU
Hum/sam 
vetenskapsområde

Medicinskt    
vetenskapsområde

Tekniskt 
vetenskapsområde

    Kvinnor     Män     Kvinnor    Män     Kvinnor     Män     Kvinnor     Män

Professor 44 500 46 000 43 125 45 000 46 250 46 000 45 750 46 500
Universitetslektor 31 200 32 750 30 000 31 150 32 200 37 250 32 725 33 775
Universitetsadjunkt 24 600 26 300 25 700 25 500 24 200 25 000 25 875 27 900
Forskarassistent 27 875 29 350 27 300 28 250 28 200 29 000 29 125 30 200
Administrativ chef 33 450 31 500
Bibliotekarie 21 300 21 000
Biblioteksassistent 17 100 16 800
Biomedicinsk analytiker 19 900 19 850
Ekonom 26 500 25 750
Ekonomiadministratör 19 250 19 850
Forskningsingenjör 20 850 21 800
Förste bibliotekarie 27 050 25 900
Förste forskningsingenjör 27 250 28 000
Ingenjör 18 375 19 250
Intendent 22 700 22 250
Studievägledare 21 850 22 475
Tekniker 16 250 17 900
Utbildningsadministratör 18 500 -
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LiUs kvalitetsarbete pågår ständigt och genomsyrar 
hela universitetets verksamhet. Det gäller utveck-
ling av innehåll och arbetsformer i utbildningen. 
Det gäller arbete för att öka studenternas inflytan-
de över utbildning och studiemiljö. Och det gäller 
arbete för ökad jämställdhet och mångfald inom 
universitetet och för rekrytering av nya grupper av 
studenter till universitetet. 

Högskoleverkets granskning av 
kvalitetsarbetet i stort
Under 2002/2003 har Högskoleverket (HSV) 
granskat LiUs kvalitetsarbete i stort. Till grund 
för granskningen låg en omfattande självvärdering 
inom universitetet som bereddes av kvalitetsrådet, 
ett rådgivande organ med representanter för uni-
versitetsstyrelsen, fakultets- och studentkårsled-
ningarna. En viktig uppgift för rådet är att svara för 
att information kring kvalitetsfrågor sprids inom 
universitetet. 

HSVs slutrapport som publicerades i feb-
ruari 2003 innehöll en rad rekommendationer 
till förbättring, vilka diskuterades vid ett heldags-
seminarium i kvalitetsrådets regi.  Följande slut-
satser och förslag till åtgärder presenterades för 
universitetsledning och universitetsstyrelse. 1) Det
största hotet mot LiUs kvalitetsarbete är enligt 
HSVs bedömargrupp lärarnas ansträngda arbets-
villkor och därför måste arbetsgivarens ansvar 
tydliggöras, ledarskapsutbildning ordnas med 
beaktande av arbetsmiljön och visst utrymme 
för kompetensutveckling/forskning garanteras. 
Dessutom bör utvecklingssamtal genomföras med 
alla lärare och lärarnas situation följas upp, t.ex. 
genom medarbetarenkäter. 2) Kursvärderingarna 
fungerar väl, men återkopplingen av resultaten 
måste förbättras, och det skall ske i samverkan med 
studenterna. 3) Den formella uppföljningen av 
doktorandernas individuella studieplaner kan en-
ligt bedömargruppen behöva stärkas på vissa om-
råden. LiU bör överväga att införa ett ”årsbokslut” 
för doktorandarbetet, vilket tas fram gemensamt 
av doktoranden och handledaren. Kvalitetsrådet 
konstaterar att de forskarstuderandes situation 
behöver en noggrann analys. 4) Bedömargruppen 
uppmärksammar att projektet med Balanserade 
styrkort vid Tekniska högskolan (beskrivet i års-
redovisningen för 2002) haft positiva effekter och 
anser att LiU borde överväga att införa systemet 
bredare i organisationen.

Ämnes- och 
programutvärderingar
Under 2002/2003 genomförde HSV en rad natio-
nella utvärderingar av specifika ämnen och utbild-
ningsprogram (se nedan under respektive fakultets 
kvalitetsavsnitt).

Tekniska högskolan
I HSVs utvärdering av landets högskoleingen-
jörsutbildningar som slutrapporterades i maj 
2003 konstateras att alla LiTHs utbildningar 
fyller ställda krav och beröm ges för bl.a. mate-
matiken och studentinflytandet. På grundval av 
HSVs rekommendationer har LiTH vidtagit en 
rad åtgärder: 1) En ny visualiseringsinriktning på 
byggnadsingenjörsprogrammet erbjuds fr.o.m. ht 
2003 i samarbete med den internationellt kända 
visualiseringsgruppen vid Institutionen för teknik 
och naturvetenskap i Norrköping. 2) En ny profil 
införs för elektro- och dataingenjörsprogrammen. 
3) En genomgång av befintliga och möjliga nä-
ringslivskontakter för de olika programmen kom-
mer att göras och LiTH har beslutat stödja den 
nystartade alumniverksamheten inom högskolein-
genjörsstudenternas sektion.

Under 2002 och 2003 har också kemiämnet ut-
värderats av HSV och slutrapporten presenterades i 
april 2003.  Även här planerar LiTH åtgärder som 
följd av bedömargruppens rekommendationer. 
Utbildningsnämnden för matematik och naturve-
tenskap arbetar i likhet med övriga nämnder aktivt 
med att följa upp och vidta åtgärder med anledning 
av kursvärderingarna och utarbetar nu en procedur 
för uppföljning av samtliga kursvärderingar över 
året med målet att höja sammanfattningsbetyget 
för samtliga kurser. Nya studerandegrupper kom-
mer att få information om åtgärder och insatser.

LiTH har under hösten 2003 reviderat sin po-
licy för utnämning av oavlönade docenter. Kraven 
på pedagogisk meritering har ökats och en stark 
rekommendation att följa en utbildning i forskar-
handledning har utfärdats. I denna utbildning tas 
även upp mottagande av doktorander. Institutio-
nen för konstruktions- och produktionsteknik har 
utvecklat en modell för detta, kallad Proposte. Se 
www.ikp.liu.se/proposte

I flera år har LiTH arbetat med införande av s.k. 
Balanserade styrkort. Ett samlat styrkort finns nu 
för hela LiTH, för alla utbildningsnämnder ned-
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brutet på utbildningsprogram samt för forskarut-
bildning.  Arbete pågår också på flera institutioner. 

Vid LiTH sker schemaläggning centralt för alla 
kurser för att tid, resurser och lokaler skall kunna 
utnyttjas optimalt. Under året har ett nytt program 
för schemaläggning testats och utvecklats och kom-
mer att tas i bruk under 2004.

Det arbete med att utveckla metoder för utvär-
dering av grundutbildning som LiTH sedan ett par 
år bedriver tillsammans med Chalmers slutfördes 
under 2003 och kommer att avrapporteras i början 
av 2004. Bl.a. har en enkät tagits fram för att mäta 
studenternas tillfredsställelse med utbildning och 
studiemiljö. Enkäten har besvarats av teknologer 
på industriell ekonomiprogrammet. Den kommer 
under 2004 att ges till alla utbildningar vid LiTH 
och vara en del av de mätningar som ligger till 
grund för systemet med Balanserade styrkort.

Filosofiska fakulteten 
Filosofiska fakultetens beredningsgrupp för kvali-
tetsfrågor har under 2003 framförallt påbörjat ett 
arbete med att, som ett komplement till Högsko-
leverkets granskningar, ta fram ett förslag på hur de 
utbildningar som faller utanför Högskoleverkets 
granskningar skulle kunna granskas. Förslaget 
gäller sålunda de utbildningsprogram som inte 
leder till yrkesexamen. För jämförbarhetens skull 
bygger förslaget på HSVs modell för granskning 
genom självvärdering, besök med diskussion och 
återkoppling. Förändringar har dock gjorts för att 
anpassa modellen till programverksamhet och inte 
till ämnesverksamhet. Förslaget har diskuterats i 
fakultetsnämnden och fått positiv respons vilket 
kommer att resultera i fortsatt utveckling. 

Under året slutfördes utvecklingen av fakul-
tetens webbaserade kursvärderingssystem, vilket 
innebär att det kommer att finnas i drift från och 
med januari 2004.

Den uppföljning som initierats under 2002 
av de första nyutexaminerade studenterna vid 
programmet för kultur, samhälle, mediegestalt-
ning, miljövetarprogrammet samt programmet 
för samhälls- och kulturanalys, alla i Norrköping, 
har slutförts under året. Uppföljningen visar att 
studenterna i hög grad får kvalificerade arbeten i 
förhållande till respektive utbildning. 

Under 2003 har ämnena informatik, socialan-
tropologi, geografi, sociologi och psykologi samt 
psykologprogrammet granskats av HSV. Återkopp-

ling har i skrivande stund inte lämnats. Ämnena 
historia och miljövetenskap som granskades 2002 
fick dock återkoppling under 2003. Båda fick gott 
betyg och ett par rekommendationer. För historie-
ämnet rörde det en stärkning av studentinflytandet 
samt ökad utbytesverksamhet. Även miljöveten-
skap rekommenderades att utöka utbytesverksam-
heten och öka valfriheten inom det miljöveten-
skapliga programmet.

Nämnden för 
utbildningsvetenskap
Kvalitetsarbete inom Nämnden för utbildningsve-
tenskap (NUV) bedrivs på olika nivåer i organisa-
tionen, exempelvis i de programråd som är knutna 
till lärarutbildningarna. I programråden finns 
representanter för bland annat lärare och studenter 
och för skolväsendet. Dessa arbetar kontinuerligt i 
programrådet med att kvalitetssäkra utbildningen.

I början av år 2002 tillsatte NUV en bered-
ningsgrupp för kvalitetsfrågor samt informations- 
och kommunikationsteknik (IKT). Gruppens 
uppgift är att bereda och initiera kvalitetsarbete av 
innehållsmässig och strukturell art inom framför-
allt grundutbildningen. Gruppen skall ge förslag 
till målbeskrivningar för kvalitetsarbetet och di-
rektiv för hur målen skall uppnås. Inom IKT-om-
rådet skall framförallt de pedagogiska aspekterna 
beaktas. Beredningsgruppen består av lärare inom 
grund- och forskarutbildning, studievägledare, 
studenter och representanter från omgivande och 
samverkande verksamheter. 

Ärenden som behandlats under 2003 har främst 
rört riktlinjer och kvalitetsaspekter gällande ut-
bildningsprogrammens verksamhetsplaner och 
verksamhetsberättelser, enkätundersökning och 
uppföljning av kursvärderingar inom lärarpro-
grammen, studentärenden, informationsspridning 
till studenterna samt beredningsgruppen som ar-
betsform i kvalitetsarbete och IKT.

Under året har NUV beslutat om en handlings-
plan för doktorander med syfte att garantera kvali-
tet i forskarutbildningen. Planen omfattar centrala 
områden såsom antagning, kurser, doktoranders 
pedagogiska utbildning och handledarutbildning.

Hälsouniversitetet
Kvalitetsarbetet inom grundutbildningen vid HU 
har under 2003 varit inriktat på att stärka handle-
darrollen i basgrupp och i praktik, utveckla arbetet 
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i basgrupp (problembearbetning, scenarier), sti-
mulera engagemang och motivation hos lärare och 
studenter, öka kunskapen om PBL inom fakulteten 
samt informationskompetens.

Under året har en pedagogisk kommitté tillsatts 
under grundutbildningsrådet. Kommittén utgör 
remissinstans, bollplank och informationslänk 
mellan grundutbildningsrådet, utbildningspro-
grammen, institutionerna, studenterna, prak-
tikplatsarrangörer och pedagogiska enheten. En 
inventering har gjorts av angelägna områden som 
bör bearbetas. 

Pedagogiska enheten vid HU har arbetat med 
handledarfunktionen i utbildningsprogrammen 
och i den gemensamma kursen Hälsa, etik, lärande 
i årskurs 1. Satsningar har också gjorts på utbild-
ning av praktikhandledare, särskilt inom de nya 
receptarie- och logopedutbildningarna. Särskilda 
utbildnings- och handledningsinsatser avseende 
PBL har riktats till personal (andra än lärare) med  
nyckelroller i möten med studenterna, studieväg-
ledare och bibliotekarier. Seminarier och peda-
gogiska fora som rör konstruktion av scenarier, 
informationskompetens, integration av olika ve-
tenskapsområden, klinisk handledning och exami-
nation har anordnats. Genom projektet EDIT, som 
under året utvecklats ytterligare i flera utbildningar, 
skapas ständigt pedagogiska diskussioner och för-
nyelsearbete som rör basgruppsarbetet.

En resursbas när det gäller universitetspedago-
gik och PBL har byggts upp under året. Mer in-
formation finns på pedagogiska enhetens hemsida: 
http://infoweb.unit.liu.se/hu/puf/pbl/presentation

Pedagogiska enheten har under året medverkat i 
spridning av information om pedagogisk forskning 
och utvecklingsarbete vid HU vid olika nationella 
och internationella konferenser. Uppbyggnad av en 
bas för pedagogisk forskning pågår. 

Kompetensrådet, partssammansatt med perso-
ner i ledningsposition från landstinget och HU, 
har under året samordnat befintlig handledarut-
bildning. Initiativ har också tagits till att utvärde-
ring görs av utarbetade kvalitetskriterier och att en 
utredning görs av möjligheter att bygga upp och 
nyttja Hälsolärcentra för vidareutbildning på nätet. 

HU har sedan länge systematiskt följt upp 
utbildningarnas programutvärderingar över en 
längre tid och konstaterar att innehåll och struktur 
för utvärderingen behöver ses över och anpassas till 
modern IT-teknik.  

Kvaliteten i forskarutbildningen vid HU har under 
året granskats genom en doktorandstudie och en  
handledarstudie, (se även s. 45).

Utvärdering av jämställdhet, 
studentinflytande och social och 
etnisk mångfald
Högskoleverket har granskat lärosätenas arbete 
med jämställdhet, studentinflytande och social 
och etnisk mångfald under året. I HSVs gransk-
ning 2003 pekas Linköpings universitet ut som 
det lärosäte som har det mest genomgripande och 
välorganiserade jämställdhetsarbetet och som kan 
bli en förebild för andra svenska lärosäten.

Dessutom har synpunkter inkommit även från 
Jämo och Homo, med anledning av lagen om lika-
behandling (se även under Mångfaldsarbete). LiU 
fick beröm för sitt arbete med genusperspektiv i 
grundutbildningen men kritik för bristande rutiner 
för att säkerställa att examinationen genomförs på 
ett sådant sätt att ingen diskriminering på grund av 
kön kan förekomma. För mer information om uni-
versitetets arbete med studentinflytande, jämställd-
het och mångfald, se www.liu.se/basfakta/kvalitet/

Jämställdhetsarbetet
Under året har följande skett i Jämställdhetsrådets 
regi:

Ett handlingsprogram för jämställdhet fast-
ställdes av universitetsstyrelsen den 14 april och 
samtidigt fick LiUs jämställdhetsråd i uppdrag att 
revidera den gällande jämställdhetspolicyn. Viktiga 
led i det arbetet har under hösten 2003 varit sär-
skilda jämställdhetsseminarier med prefekter och 
enhetschefer. Seminariedeltagarna var eniga om 
behovet av en bred och aktiv upplysningskampanj 
för att anställda och studenter skall få medvetenhet 
om de föreställningar, värderingar och attityder 
som finns hos var och en vad gäller kvinnors och 
mäns egenskaper, kvaliteter, livsförväntningar 
m.m. En revidering av åtgärdsprogrammet mot 
sexuella trakasserier har även inletts med anledning 
av likabehandlingslagen.

Utifrån sitt mål att inom LiU bredda och för-
ankra universitetets arbete för jämställdhet anord-
nade jämställdhetsrådet också ett seminarium för 
erfarenhetsutbyte och presentation av projekt på 
LiU med institutionernas kontaktpersoner för jäm-
ställdhet och studentkårernas jämställdhetsutskott. 
En enkät riktad till kontaktpersonerna tog upp frå-

Lisa Petersson, Tekniska högskolans 
studentkår Lintek, och Fezeh Khalaji, 

Filosofiska fakultetens studentkår StuFF, 
fick pengar av regeringen för kårernas 

gemensamma mångfaldssatsning. 



60     

9 Kvalitetsarbete med studenten i fokus 9 Kvalitetsarbete med studenten i fokus

         61

9 Kvalitetsarbete med studenten i fokus

gan om deras roll och efterlyste förslag till förbätt-
ringar. Många av kontaktpersonerna har haft sitt 
uppdrag under ganska kort tid och ser sig framför 
allt som informationsförmedlare. I förslagen till 
framtida arbete föreslås erfarenhetsutbyte genom 
regelbundna möten och särskild introduktion för 
nya kontaktpersoner.  En analys av institutionernas 
jämställdhetsplaner visar att institutionerna dekla-
rerar en tydlig vilja till förändringsarbete, men det 
är relativt få institutioner som har utvärderat tidi-
gare jämställdhetsplaner.

Grundutbildningen

Det nu avslutade projektet Jämställdhet och genus-
perspektiv i grundutbildningen, vilket inleddes år 
2000, har startat processer, ökat medvetenheten om 
och stött aktiviteter om genusperspektiv i grundut-
bildningen. Inom projektet har bl.a. genomförts en 
genusdag och delats ut stimulansbidrag på 235 400 
kr till åtta delprojekt. Ett av dessa finns redovisat 
i rapporten Studenter genusgranskar sin utbildning 
(se även kapitlet Universitetspedagogik) som pre-
senterades på den internationella konferensen ”3rd 
European Conference on Gender Equality in Hig-
her Education” i Genua i april 2003. Sammantaget 
visar alla projekten att det initialt går att åstadkom-
ma ökad kunskap, ökad genusmedvetenhet och 
förändringar i undervisningen med relativt blyg-
samma medel. Studenterna visar ett ökat intresse 
för dessa frågor. Det aktualiserar frågor om fortsatt 
organisation och konkreta aktiviteter när det gäller 
att integrera genusperspektiv i grundutbildningen 
på LiU. En samlad och tydlig organisation behövs 
för att underlätta nya projekt och fortsatt utveck-
ling. Studentkårerna har i olika sammanhang och 
fora under året fäst en tydlig och för universitetet 
förpliktigande uppmärksamhet vid jämställdhets-
arbetet. Bl.a. svarade de den 18 november för en 
uppmärksammad och innehållsrik genusdag. 

Ledningsutveckling

Det nationella ledningsutvecklingsprogrammet 
för kvinnor, Framtidsresan, där universiteten i Gö-
teborg, Umeå och Linköping samt Karolinska In-
stitutet deltar, avslutades med en öppen diskussion  
i Stockholm i närvaro av bl.a. universitetskanslern, 
utbildningsministern, de fyra universitetens rekto-
rer, deltagare från forskningsråd, strategiska stiftel-
ser och fackpress m.fl. Utvärderingen av Framtids-
resan har påbörjats och resultaten blir vägledande 
för om utvecklingsprogrammet får efterföljare. No-

teras kan att under projektets gång har två av de sex 
deltagarna från LiU utsetts till proprefekter, en har 
fått en professur och en fått en chefstjänst inom sin 
disciplin. Under året avslutades och utvärderades 
även det lokala programmet för kvinnliga forskare 
vid LiU. Utvärderingen visar på positiva resultat, 
t.ex. kommer flera av deltagarna att träffas i nät-
verksform även i fortsättningen, vilket är värdefullt 
för att stärka kvinnliga forskares fortsatta intresse 
för ledarskap.

Mångfaldsarbetet
I januari 2003 fastställde universitetsstyrelsen LiUs 
mångfaldsplan Det öppna universitetet och drygt 
1 mkr avsattes för åtgärder med syfte att bredda re-
kryteringen till universitetet och att främja likabe-
handling och motverka diskriminering. Ett mång-
faldsråd med ett antal arbetsgrupper inrättades 
med uppgift att utveckla mångfaldsarbetet vidare 
inom universitetet. Rådet leds av vicerektor med 
ansvar för mångfaldsfrågor. LiU har en betydande 
akademisk kunskap och kompetens inom området. 
Forskningen inom tema Genus, tema Etnicitet 
och Institutet för handikappvetenskap är några 
exempel. En viktig del i det framtida arbetet är att 
genom samverkan mellan de olika kompetensom-
rådena ta tillvara denna kapacitet i det praktiska 
arbetet med mångfald och likabehandling.

Perspektiven funktionshinder och etnicitet har 
av olika skäl kommit att dominera mångfaldsarbe-
tet under 2003. Funktionshinderområdet har varit 
framträdande på grund av att LiU sedan många 
år arbetat aktivt med detta perspektiv och snabbt 
kunde identifiera och värdera åtgärder och åtgärds-
förslag. Lärare och forskare från Institutet för han-
dikappvetenskap och ämnet specialpedagogik jäm-
te LiUs handikapphandläggare är viktiga aktörer i 
detta arbete. Under året har bland annat stödet till 
studenter med dyslexi utretts, mentor-adeptverk-
samhet för studenter med funktionshinder inletts 
och en större översyn av tillgängligheten hos såväl 
universitetets lokaler som webb påbörjats. 

Vad gäller etnicitetsperspektivet är aspirantut-
bildningen (se s. 16) och uppdragskursen Resan 
de mest framträdande insatserna. Resan är en 
grundläggande utbildning i svenska för nyanlända 
flyktingar med akademisk utbildning. Uppdraget 
kommer från regionförbundet Östsam och är resul-
tat av ett regionalt utvecklingsarbete inom Equal-
projektet Mångfaldens ansikten. Det syftar till 
snabbare och bättre integration av länets nyanlända 

EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER FRÅN 
MÅNGFALDSPLANEN 

• Nybörjarkurser i svenska och 
tillhandahållande av mentorer 
för nyanlända invandrade 
akademiker

• Mångfaldsanalys av utbild-
ningskatalog

• Regionala konferenser om reell 
kompetens och validering

• Mångfaldsperspektiv i fadder-
verksamheten

• Mentorsprojekt på tekniska 
högskolan

• Språkverkstad på 
LiU Norrköping 

• Karriärvägledning ur ett mång-
faldsperspektiv

Hur uppfattar kvinnliga studenter LiTHs 
grundutbildning?

Institutionen för systemteknik (ISY) har 
fastställt i sin jämställdhetsplan att ett arbete 
med att inhämta och sprida kunskaper om hur 
kvinnliga studenter uppfattar ISYs grundutbild-
ningar skall genomföras. Arbetet har involverat 
teknologer, verksamma civilingenjörer samt 
studierektorer och prefekt och resulterat i ett 
antal förslag till hur introduktion, genomför-
ande och organisation kan förändras för att 
bättre tillgodose olika gruppers förutsättningar, 
behov och önskemål.
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flyktingar. Ett tecken på den etniska mångfalden 
inom LiU är att det för första gången framkom 
önskemål från studenterna om att få tillgång till ett 
bönerum under Ramadan. Eftersom det planerade 
”Andrummet” ännu inte färdigställts ordnades en 
tillfällig lösning och en lärosal utrymdes och upp-
läts till studenterna. 

Studentkårernas engagemang har ökat mar-
kant under året. Mångfaldsutskott har inrättats 
inom samtliga studentkårer och utbildningsda-
gar och seminarier har på begäran arrangerats för 
kåraktiva studenter. Studenternas engagemang 
och påtryckningar är tveklöst mångfaldsarbetets 
viktigaste resurs för tillfället. Ett erkännande för sitt 
engagemang, sin kunskap och sina ambitioner fick 
universitetets studentkårer när de gemensamt sökte 
och beviljades 121 000 kr från Rekryteringsdelega-
tionen under hösten.

De föreskrifter som finns i lagen om likabe-
handling vad gäller LiUs skyldighet att utreda 
misstänkta trakasseriärenden har resulterat i ett 
fåtal utredningar under året. Den organisation 
och utredningsmodell som universitetet fastställde 
2002 har visat sig fungera väl. De konflikter eller 
problem som låg till grund för misstankarna i de 
hittills uppmärksammade fallen har visat sig sakna 
ursprung i någon av lagens grunder. Däremot har 
dessa utredningar varit värdefulla av andra skäl. 
T.ex. har brister i organisationen av och instruktio-
ner inför studentgrupparbeten uppmärksammats 
och åtgärdats. 

Vad gäller HBT-perspektivet (Homo-, Bi- 
Transsexuell) har Homo kritiserat LiU för att 
inte ha åtgärder som behandlar detta i mång-
faldsplanen. I planen finns ett antal åtgärder som 
är generella och vars syfte är att främja likabe-
handling oavsett grund. Ett exempel är åtgärden 
”Mångfaldsperspektiv i fadderverksamheten” där 
Studenthälsan lyft fram HBT som en viktig del 
av fadderutbildningen. Däremot saknas åtgärder 
i planen som enbart hör samman med diskrimi-
neringsgrunden sexuell läggning. LiU har därför 
meddelat Homo att följande åtgärder vidtas för att 
intensifiera arbetet inom HBT-området. En semi-
narieserie om HBT skall genomföras med studie-
rektorer, universitetsledning och studentkårer som 
målgrupper. LiU skall aktivt stödja studentfören-
ingen Regnbågen - Linköpings Gaystudenter och 
en arbetsgrupp som enbart har att behandla diskri-
mineringsgrunden sexuell läggning skall tillsättas.

De interna processer som HSVs granskning av 
lärosätenas arbete med jämställdhet och mångfald 
sätter igång är mycket positiva för mångfaldsar-
betet och LiU ser därför gärna att även områdena 
funktionshinder och HBT granskas av HSV.

Reell kompetens 
och alternativt urval
Under våren avslutades ett projekt från föregående 
år med uppgift att föreslå metoder för bedömning 
av grundläggande och särskild behörighet. I pro-
jektet har ingått representanter för studentkårer, 
fakulteter och nämnder, antagningsenheten samt 
centrala studievägledningen. Arbetet har inne-
burit kontakter med Sveriges universitets- och 
högskoleförbund, andra universitet, studierektorer, 
vägledare vid Linköpings universitet, Regionför-
bundet Östsams vägledarprojekt samt studie- och 
yrkesvägledare i Norrköping. Projektet har också 
deltagit i rekryteringsdelegationens seminarium 
för erfarenhetsutbyte kring frågor om Widening 
Participation och Assessment and Accreditation of 
Prior and Experiential Learning vid  University of 
East London.

Begrepp knutna till reell kompetens har presen-
terats och diskuterats inom hela universitetet. Stor 
vikt har lagts vid att etablera behörighet genom 
reell kompetens som underlag för en ”normal” 
antagningsprocedur till skillnad från resonemang i 
termer av dispens (egentligen undantag) eller mot-
svarandebedömning.

Med utgångspunkt i alternativa formuleringar 
av förkunskapskrav, värderingsmetoder, rättssä-
kerhet, extern information samt stöd för rationell 
handläggning har analys och förslag till fortsatt 
arbete redovisats. Med rapporten som underlag har 
rektor fattat beslut för hantering av behörighetsbe-
slut grundade på reell kompetens.

Inför hösten 2003 inkom ca 350 ansökningar 
som åberopade reell kompetens. Av dessa var ca 50 
redan formellt behöriga och ca 150 lämnade aldrig 
in handlingar som styrkte deras reella kompetens. 

Erfarenhet av alternativt urval finns bl.a. inom 
lärarprogrammen som i flera år använt intervju 
som urvalsinstrument till en viss del av platserna. 
Vid antagningen ht 2003 avsattes ett antal av dessa 
platser för sökande som åberopade reell kompe-
tens. Av 48 sökande kallades 36 till intervju och 22 
erbjöds plats. 

Med Språkverkstaden vid LiU Norrköping 
som förebild startade studievägledningen vid 

Hälsouniversitetet en skrivarstuga under våren 
och hösten 2003.  Syftet är att ge studenter 

med olika bakgrund hjälp med vardagliga 
språkproblem men också studieteknik. Två 

lärare från Institutionen för tematisk utbildning 
och forskning  har engagerats.  Av erfarenhet 

från Språkverkstaden i Norrköping vet man 
att studenter med språkproblem ofta visar sig 
ha problem även med studietekniken. De blir 

intresserade av att förbättra sin studieteknik när 
de får veta att de även kan få hjälp med detta. 
Lärarna anser att det är nödvändigt att dessa 
studenter får hjälp med studietekniken för att 

de skall klara de fortsatta studierna. Risken för 
avhopp är annars stor. Studievägledarna på HU 
anser att behovet av skrivarstugan är stort och 

den skall finnas kvar och utvecklas under 
kommande terminer.
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Under hösten inrättades en arbetsgrupp inom LiU 
med uppgift att ”arbeta fram principiella riktlinjer 
för hur bedömning av den reella kompetensen skall 
gå till utifrån de enskilda utbildningarnas särskilda 
behörighetskrav”. Arbetsgruppen skall också gran-
ska arbetsordningen för bedömning av grundläg-
gande behörighet.

Studentinflytande
I sin rapport Utvärdering av jämställdhet, student-
inflytande och social och etnisk mångfald skriver 
HSV att LiU ”väl förvaltat sin starka position från 
föregående utvärdering när det gäller studentinfly-
tande”. Vid den nationella kvalitetskonferensen i 
Malmö i mars i HSVs regi arrangerade LiUs kva-
litetsråd en workshop på temat ”Studentinflytande 
som kvalitetsinstrument inom högskolan”. Stu-
dentrepresentanterna i kvalitetsrådet deltog aktivt 
i planeringen och genomförandet som tilldrog sig 
stort intresse, inte minst bland de studenter som 
deltog i konferensen. 

Studenthälsan
Studenthälsan har, drygt två år efter en fullstän-
dig rekonstruktion, uppnått det innehåll och den 
omfattning som kan krävas i ett fortvarighetstill-
stånd. I verksamheten ingår mottagning (kurator, 
leg.psykoterapeut och leg. sjuksköterska), informa-
tion, utbildning, fadderutbildning, studentsocial 
verksamhet, samverkan och kurser. Mottagning 
finns på samtliga campus. Under året har mottag-
ningarna haft sammanlagt 2 762  besök (en ökning 
med 14 % jämfört med 2002), varav 1 333 hos 
sjuksköterska (en ökning med 16 %) och 1 429 hos 
kurator (en ökning med 13 %). De huvudsakliga 
symtom som studenterna söker för är axel-, nack- 
och ryggproblem, hudproblem, psykosomatiska 
besvär som mag- och huvudvärk samt trötthet. På 
kuratorsmottagningen dominerar depression/ned-
stämdhet, relationsproblem, stress, kris- eller sorg-
bearbetning samt studieproblem.

Studenthälsans verksamhet omfattar också en 
rad förebyggande insatser. Samtliga medarbetare 
har varit engagerade i att informera om Studenthäl-
sans verksamhet och att medverka i grundutbild-
ningen, främst inom områdena stresshantering, 
friskfaktorer (för nya studenter) samt utvecklings-
fasen från ung till vuxen.  Informationen har främst 
riktats till studenter på Hälsouniversitetet, psyko-
logprogrammet och programmet för personal- och 

arbetsvetenskap. 3 000 nya studenter har informe-
rats om Studenthälsans verksamhet.  Mentorer vid 
alla fakulteter har fått handledning med särskild 
satsning på ett mentorprogram för äldre studenter 
i Norrköping. 

Fadderutbildningen har hittills varit en hörn-
sten i de förebyggande insatserna. Vid årets ut-
bildningar deltog ca 1 100 studenter. Innehållet 
har utvecklats och breddats till att omfatta alkohol, 
sexuella trakasserier, grupprocesser samt studenter-
nas egna erfarenheter av att vara fadder. Planering 
och genomförande sker i nära samarbete med 
studentkåren, studievägledningen och de fadderan-
svariga. Fadderutbildningen har genomgående fått 
goda omdömen vid utvärdering. 

Genom en särskilt tillsatt studentsocial kon-
taktperson har Studenthälsan en förlängning ut 
mot studenternas aktiviteter under fritiden. Verk-
samheten är unik för LiU och bygger på många års 
förtroendefullt samarbete med studenterna. 

Studenthälsan har ett stort kontaktnät som 
inkluderar studentkårer, fakultetskanslier, studie-
rektorer och studievägledning samt studentpräster/
pastorer. Ett samarbete med studenternas idrotts-
förening är under uppbyggnad. Studenthälsan 
har också omfattande externa kontakter. Eftersom 
Studenthälsan skall vara ett komplement till lands-
tingets hälsovård är samverkan med främst primär-
vården viktig. Studenthälsan har även regelbundna 
möten med CSN. I samarbete med Landstingets 
Länshälsolag har ett projekt kring sex och samlev-
nad vuxit fram. Projektet har utvecklats positivt 
med ett stort engagemang bland studenterna. 
Personal från Studenthälsan ingår i en länsöver-
gripande grupp för självmordsprevention bland 
unga vuxna. Studenthälsan har huvudansvaret för 
ett alkoholprojekt som syftar till att minska berus-
ningsdrickande bland studenter inom LiU. LiU är 
en av fyra högskolor i Sverige som av den statliga 
Alkoholdelegationen tilldelats medel för detta ar-
bete. Projektet  pågår 2003 -2005.

Som ett led i att ytterligare förbättra mot-
tagningen och introduktionen av de nyantagna 
har ett mentorsprogram införts på de flesta 
program vid LiTH. Mentorer är studenter i 
högre årskurser. De arbetar med att stödja in-
lärningen hos de nya studenterna i framförallt 
centrala kurser under termin 1. Mentorerna 
hjälper också  studenterna att  planera och 
strukturera studierna. 
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Internationellt samarbete är en viktig del av univer-
sitetets verksamhet och är integrerat i fakulteternas, 
institutionernas och de enskilda forskargruppernas 
uppgifter. Den internationella enheten fungerar 
som samordnare för exempelvis avtalsprocesser, 
avrapporteringar och marknadsföringsaktiviteter. I 
detta avsnitt beskrivs universitetets internationella 
arbete inom grundutbildningen.

Studentmobilitet 
LiU befäste ytterligare sin ställning som ett av 
Sveriges mest framgångsrika universitet vad gäller 
studentutbyten och beviljade medel för europe-
iskt utbildningssamarbete. Årets Sokratesansökan 
2003/2004 omfattar 462 bilaterala avtal med 26 
länder. Det kan jämföras med ansökan 2002/03 
som omfattade 419 bilaterala avtal med 26 länder. 

Det totala antalet utresande Linköpingsstuden-
ter har ökat jämfört med föregående år. (2002/
2003: 582 jfr. med 2001/2002: 498. Antalet in-
kommande studenter ökade markant (2002/2003: 
774, 2001/2002: 632). Ökningen kan till stor del 
förklaras av satsningen på engelskspråkiga magis-
terprogram och en stark ökning av Erasmusstuden-
ter. Universitetets deltagande i Sokrates/Erasmus 
låg år 2002/2003 på en hög nivå, 333 utresande 
jämfört med 252 år 2001/2002. Antalet inkom-
mande Erasmus-studenter ökade också kraftigt till 
468 jämfört med 396 år 2001/2002. För detaljerad 
information, se tabellbilagan.

Inresande studenter

Den stora ökningen av antalet inresande studenter 
beror i stor utsträckning på att allt fler engelsk-
språkiga magisterutbildningar erbjuds vid LiU. 
Även det faktum att mottagningen av inresande 
studenter sker mycket organiserat, med hjälp av två 
heltidsanställda och ett antal ideella organisationer 
som knutits till mottagningsverksamheten, påver-
kar sannolikt intresset för studier vid LiU positivt.

I mottagningsverksamheten ingår välkomstmot-
tagning, fadderverksamhet, informationsprogram i 
samband med terminsstart samt förmedling av 
studentbostäder via universitetets avtal med det 
kommunala bostadsföretaget i Linköping. Mottag-
ningen 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 sportevene-
mang, utflykter, studiebesök och fester. 

Utresande  studenter

Även antalet utresande studenter har ökat detta 
verksamhetsår. För att stimulera till utlandsstudier 
anordnas en temadag om studier och arbete utom-
lands i samarbete med fakulteter och studentrepre-
sentanter. Dagen syftar till att inspirera studenter 
att tänka internationellt kring studier, praktik 
och arbete och består av en mässa med ett 30-tal 
externa och interna utställare samt föreläsningar på 
olika internationella teman. 

Varje år anordnar universitetet också en s.k. 
Ambassadörsdag som syftar till att förbereda utre-
sande LiU-studenter inför rollen som universitetets 
ambassadörer. Studenterna får basinformation om 
universitetet och lyssna till andras erfarenheter av 
möten med nya kulturer och utlandsvistelser.

Leonardo da Vinci
Praktikprogrammet Leonardo da Vinci syftar till 
att ekonomiskt stödja studenter som väljer att, an-
tingen inom ramen för sin utbildning eller utöver 
den, genomföra en praktikperiod i Europa. Finan-
sieringen kommer från EU och täcker kostnader 
för resa, försäkring och språkförberedelser samt en 
del av levnadskostnaderna. Under verksamhets-
året satsade universitetet på marknadsföring och 
information om programmet, vilket ledde till en 
fyrdubbling av antalet utresande från 10 läsåret 
2001/2002 till 37 under 2002/2003. Av dessa kom 
15 studenter från Filosofiska fakulteten och 22 från 
Tekniska högskolan. Studenterna har främst prak-
tiserat i Tyskland och Holland.

Samarbete österut
Sveriges intresse för Polen, och vice versa, har för-
ankring på högsta politiska nivå i bägge länder. Vi-
dareutvecklingen av de polsk-svenska kontakterna 
har bland annat visat sig genom Internationella 
enhetens koordinatorskap av ett Polen-projekt som 
bedrivits med stöd från Svenska Institutet, Visby-
programmet. Samarbetet sker med flera universitet 
i Kujawsko-Pomorskie-regionen i Polen, bland 
annat Nicolaus Copernicus University i Torun och 
University of Technology and Agriculture i Byd-
goszcz. Projektets regionala aktiviteter har skett i 
samarbete med det nationella  ”Polen i fokus” -ini-
tiativet och dess polska motsvarighet ”Polen.nu”. 

Sofia Svensson, student vid programmet för 
samhälls- och kulturanalys, och utbytesstudent, 
valde att läsa sociologi, konfliktstudier och poli-
tik vid University of Western Cape i Kapstaden. 
Genom sina studentkontakter blev Sofia också 

engagerad i ett AIDS-projekt för skolbarn i en av 
de större kåkstäderna utanför Kapstaden.
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TAB 10.1 STUDENTUTBYTE OCH LÄRARUTBYTE FÖRDELAT PÅ GEOGRAFISKA REGIONER OCH VERKSAMHETSOMRÅDEN 2002/2003

   EU    Övr Europa    USA    Övr. OECD    Övr. världen    Totalt 02/03    Totalt 01/02    Totalt 00/01    Totalt 99/00

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

Filosofiska fakultetsnämnden/
Nämnden för utbildningsvetenskap

Grundutbildningsstudenter 209 170 2 51 7 20 19 11 26 57 263 309 226 253 345 169 371 169

Doktorander 2 1 8 3 8 2 1 15 5

Lärare 1 1 2 5 3 1 1 2 5

Hälsouniversitetet

Grundutbildningsstudenter 40 55 1 6 1 3 7 4 6 17 55 85 63 62 78 52 56 54

Doktorander 3 6 9 1 3 3 1 4 3

Lärare 3 1 3 1 1 6 3 12 8 9 4 4 4 5

Tekniska högskolan

Grundutbildningsstudenter 189 245 23 59 11 3 27 11 14 62 264 380 209 317 200 312 182 202

Doktorander 1 1 2 2 1 5 3 9 6 5 7 18 29

Lärare 6 14 3 13 4 1 6 1 13 14 47 6 35 9 41 3 63

Summa Linköpings universitet

Grundutbildningsstudenter 438 470 26 116 19 26 53 26 46 136 582 774 498 632 623 533 609 425

Doktorander 3 1 1 5 2 1 19 6 26 1 11 8 9 37 37

Lärare 6 17 5 16 5 1 1 6 2 19 19 59 19 47 14 46 9 73

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.

Linnaeus-Palme 
Linköpings universitet har varit fortsatt aktivt 
inom det SIDA-finansierade Linnaeus-Palme-pro-
grammet som stödjer samarbete med universitet 
i utvecklingsländer. Under 2002/2003 beviljades 
universitetet totalt 1 350 tkr till nio projekt för 
samarbete med universitet i Brasilien, Ecuador, 
Indien, Kenya, Kina, Malawi, Mexico och Sydaf-
rika. Merparten av projekten har vidareutvecklats 
under året genom planeringsresor, lärarutbyten och 
studentutbyten. För perioden 2003/2004 har LiU 
beviljats 1 563 tkr för nio samarbetsprojekt med 
Kenya, Mexico, Senegal, Sydafrika och Thailand.

Filosofiska fakulteten och 
Utbildningsvetenskap
Internationaliseringsarbetet var under 2003 fo-
kuserat på magisterprogram med engelska som 
undervisningsspråk och – för Filosofiska fakulteten 
– på en utredning kring stöd till institutionerna 
för att främja utvecklingen av nya kurser för in-
ternationella studenter. Områdena har också varit 
förhållandevis lyckosamma i att få stöd från EU för 
utveckling av kurser för internationella studenter 
(intensivprogram och stöd för kursutveckling, se 
nedan).

Nämnden för utbildningsvetenskap (NUV) har 

fastställt en handlingsplan för internationalisering 
baserad på delar av sin strategiska plan. Handlings-
planen rör studenternas epost-portfolio, (kontakter 
med utländska lärarstudenter via e-post), kurslit-
teratur på engelska och information om studier 
utomlands.

Antalet studenter (inkl. både utländska och 
svenska studenter) på magisterprogram med eng-
elska som undervisningsspråk har ökat från 55 till 
159 (ca 200 %). Ökningen förklaras delvis av ett 
ökat utbud men antalet sökande har också ökat 
från 76 till 700 under de senaste tre läsåren.

Hösten 2003 beviljades tema Hälsa och sam-
hälle ca 20 000 Euro för att utveckla en distanskurs 
Health and Social Change tillsammans med nio 
andra universitet i Europa inom ramen för ett ”In-
tensive programme”. Filosofiska fakultetsnämnden 
(FFN) har tilldelat projektet ytterligare 125 000 kr 
för att säkerställa att det genomförs. 

Under verksamhetsåret har nämnderna dess-
utom inrättat Internationellt Forum (FFN) och 
LärarInternationellt (NUV). Dessa samlingar för 
lärare, studenter och anställda syftar till att skapa 
mötesplatser för erfarenhetsutbyte och diskussion 
kring viktiga frågor inom internationaliserings-
området. 
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STARS - STudy Abroad Report Systems, ett data-
bassystem för utvärdering av utlandsstudier är 
utvecklat och drivs av Linköpings universitet och 
Lunds universitet i samarbete. Via internet kan 
presumtiva utresande studenter hitta informa-
tion i STARS-databasen om vad andra studenter 
har haft för erfarenheter under sina utlands-
studier. Fler svenska universitet och högskolor 
har anslutit sig till STARS under året och uppgår 
nu till 18 stycken.

Tekniska högskolan
Under 2003 arbetade LiTH med effektivisering 
av internationaliseringsarbetet och en revidering 
av strategin för internationaliseringen vid LiTH. 
Arbetet har resulterat i flera nya projekt såsom 
specialsatsningar på länderområden och möjlig-
heter för alla LiTH-studenter att välja kurser med 
internationell inriktning, dvs internationalisering 
på hemmaplan.

Antalet lärarutbyten inom Sokratesprogrammet 
ökade markant med en fördubbling av antalet utre-
sande lärare. Intresset från utländska studenter att 
studera vid LiTH ökar och ca 300 studenter togs 
emot inom olika utbytesavtal. Dessutom kom ett 
sjuttiotal utländska studenter utanför avtal till ma-
gisterprogrammen på engelska.

Fakulteten ger sedan tidigare fem magisterpro-
gram med engelska som undervisningsspråk och 
från och med läsåret 2003/2004 finns ett sjätte 
program: tillämpad biologi. Intresset för magis-
terprogrammen ökar och ytterligare program är 
planerade. Stiftelsen för internationalisering av 
högre utbildning och forskning (STINT) beviljade 
under året 11 stipendier, Invest in Sweden Agency 
(ISA) sju och Svenska Institutet tre stipendier till 
studerande vid dessa program.

LiTH har tillsammans med två partneruniversi-
tet fått EU-stöd för ett Curriculum Development-
program, EUROMIND, European Master in De-
sign and Technology of Advanced Vehicle Systems. 
LiTH kommer också att tillsammans med några 
partneruniversitet ansöka om EU-medel inom det 
nya programmet ERASMUS Mundus.

Hälsouniversitetet
Liksom för hela LiU har antalet utresande och in-
resande HU-studenter ökat under verksamhetsåret 
medan lärarmobiliteten har varit fortsatt låg trots 
att möjligheterna enligt avtal är många. De flesta 
studentutbyten inom Hälsouniversitetet sker inom 
Norden och övriga Europa. Men inom verksamhe-
ten är även länder som exempelvis Indien, Japan, 
USA, Kina, Nya Zeeland, Moldavien, Georgien, 
Bangladesh och Syrien representerade. 

Avtal med universitetet i Maastricht har utökat 
möjligheten till internationalisering för studenter 
vid programmet för Folkhälsovetenskap och tre 
nya Linnaeus-Palmeansökningar beviljades, bl.a. 
för samarbete med Pravara Institute of Medical 
Sciences i Loni, Indien. Årets MFS-stipendiaters 

fältstudier har genomförts i Sydafrika, Indien och 
Etiopien.

Receptarieutbildningen deltog för första gången 
i utbytet med Loni, Indien, och en planeringsresa 
dit genomfördes med syfte att kunna skicka stu-
denter från samtliga program inom HU. En plane-
ringsresa till Shanghai har också genomförts under 
året med målet att förbereda ett nytt utbytesavtal.

Samtliga utbildningsprogram var under året 
engagerade i internationaliseringsarbetet, antingen 
som arrangör av eller deltagare i utbildningar och 
kurser inom ramen för t.ex. Sokrates och Nordplus. 
Exempel var läkarprogrammets sommarkurs för 
studenter från universitetet i Maastricht, intensiv-
programmet ”European Network of Occupational 
Therapy in higher education” och intensivkursen i 
tvärkulturell omvårdnad ur ett europeiskt perspek-
tiv.

Intresset för det engelskspråkiga magisteråret 
inom Medicinsk biologi har ökat jämfört med ti-
digare år. 
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Linköpings universitet är känt för tvärvetenskaplig-
het och ämnesintegration. Det är arbetssätt som 
har utvecklats bland annat genom att universitetet 
är uppbyggt av flerämnesinstitutioner och att Insti-
tutionen för tema bedriver forskning kring tvärve-
tenskapliga områden, teman. Vid Hälsouniversite-
tet är integration ett centralt begrepp: ämnen och 
kurser samordnas i alla utbildningar, och studenter 
på olika utbildningar samläser vissa kurser. Hela 
LiU är ett utpräglat programuniversitet med tyd-
liga samband mellan de ingående kurserna. Detta 
ger goda förutsättningar att koppla innehållet i 
utbildningarna till en komplex verklighet. Det sker 
exempelvis genom projektbaserade studier som blir 
allt vanligare vid Tekniska högskolan. På universi-
tetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i 
Norrköping finns särskilda vårdavdelningar som 
drivs av studenter från Hälsouniversitetet. De 
sammanhållna programmen ger även möjligheter 
att bygga upp kompetensutvecklingsprogram för 
lärarna, där innehållet kan ägnas mer åt frågor om 
utbildningsdesign än vad som vanligtvis är fallet. 
Genom att kurser bildar sammanhängande pro-
gram kan hela utbildningar eller stora delar av en 
utbildning bygga på samma pedagogiska grundidé. 

Fusk, plagiat och alternativ 
examination
Det kommer allt fler signaler om att fusk och fram-
för allt plagiat ökar bland studenter. De vanligaste 
skälen som anges är de stora studerandegrupperna, 
att Internet gör det mycket lättare att plagiera och 
att det kan vara lättare att fuska och plagiera vid 
en del nya examinationsformer. Det finns numera 
ett antal adresser på Internet som erbjuder plagiat 
gratis eller mot betalning och som en motreaktion 
har kommit program som skall kunna avslöja 
fuskare. Ett sådant program är Urkund, vilket 
universitetet för närvarande provar. Under året har 
universitetet fokuserat fusk och plagiat genom egna 
undersökningar, rapporter har givits ut och kurser 
och seminarier har arrangerats. Det är svårt att 
säga om fusk och plagiat har ökat procentuellt sett, 
men det faktiska antalet har ökat och det är troligt 
att det kommer att bli ett allt vanligare problem, 
jämförbart med situationen i gymnasieskolan där 
plagieringsmöjligheterna ökar markant genom nya 
fusk- och plagiatadresser på Internet. Universitets-
lärarna står troligen inför en stor utmaning fram-
över där det gäller att finna pedagogiska former 

som minskar risken och intresset för att plagiera. 
Därför finns det all anledning att universitetet 
även fortsättningsvis tar upp detta problem i bland 
annat de universitetspedagogiska kurserna. Under 
2004 kommer en universitetsgemensam konferens 
att arrangeras för personalen och temat är alternativ 
och rättssäker examination. 

Genus och mångfald
Under året har genus- och mångfaldsfrågor beaktats 
på flera sätt, främst inom de s.k. stegkurserna vid 
Centrum för undervisning och lärande (CUL), se 
nedan. Fakta har presenterats och kursdeltagare har 
dels gjort egna undersökningar, om exempelvis ge-
nus och examinationsformer, dels läst och diskute-
rat artiklar i ämnet. Under våren ordnades även två 
1-poängskurser för personalen, den ena med fokus 
på mångfaldsfrågor i utbildningarna och den andra 
på genus. Vidare har studenter genusgranskat sina 
utbildningar och detta har resulterat i en CUL-rap-
port som i dag används som kursmaterial på vissa 
kurser. (Engström. M. m.fl., Studenter genusgranskar 
sin utbildning. CUL-rapport nr 5, 2003.)

Utvärdering av CUL
Under året har CUL utvärderats av professor 
Anders Fransson vid högskolan i Borås. Några av 
slutsatserna i utvärderingen är att CUL har en om-
fattande verksamhet som når många anställda, men 
att erfarna lärare deltar i betydligt mindre utsträck-
ning än yngre och mindre undervisningsvana. 
En grupp har nu tillsatts som skall försöka finna 
former och innehåll i denna kompetensutveckling 
som kan attrahera erfarna lärare. Vidare skall en 
grupp undersöka hur lärarna kan ges bättre stöd 
i sitt arbete med att handleda grundutbildnings-
studenter i bland annat uppsatsskrivande, labora-
tioner och i basgruppsarbete. Utvärderingen visar 
även att det vid universitetet pågår en omfattande 
universitetspedagogisk och ämnesdidaktisk forsk-
ning men att denna inte är tillräckligt känd inom 
universitetet. Detta problem delar LiU med de 
flesta lärosäten i landet. Skälet är naturligtvis att 
forskningen bedrivs vid så många institutioner och 
resultaten publiceras i vitt skilda internationella 
tidskrifter. Det är – för att driva den universitetspe-
dagogiska utvecklingen framåt – viktigt att finna en 
mötesplats och en organisation för att sprida forsk-
ningen så att resultaten kan integreras i och komma 
till nytta i undervisningen.

Projektet Studenter genusgranskar sin utbild-
ning gav nyttiga erfarenheter och projektet 
vidgas nu till ytterligare två utbildningar vid 
Tekniska högskolan med start under 2004. 
Syftet är att medvetandegöra studenter och lä-
rare om genusperspektivet och  behov åtgärda 
brister. Under en termin skall studenter på civil-
ingenjörsprogrammen för industriell ekonomi 
och industriell ekonomi-internationell (I och Ii) 
studera sin utbildning ur ett genusperspektiv. 
De utbildas inför uppdraget och får regelbunden 
handledning under projektets gång. Ett kurspa-
ket i genusfrågor för lärare på I- och Ii-program-
men skall också tas fram.
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TAB 11.2 DELTAGANDE I CULs STEGKURSER 2003

Vetenskapsområde Steg 1 Steg 2 Steg 3a Steg 3b

Hum-sam 40 8 10 3
Tekniskt 72 17 8 2
Medicinskt 23 12 21 3

Totalt 135 37 39 8
varav kvinnor 65 22 20 5
varav män 70 15 19 3

TAB 11.1 STATISTISKA UPPGIFTER 
FÖR 2003    
  Ant. deltagare/publikationer

Längre kurser i universitets-
pedagogik för lärare 483
Forskarhandledarutbildning 39      
Seminarier och workshops 200      
IT-kurser 600
CUL-dagen 100      
Vetenskapliga artiklar, 
avhandlingar, rapporter 12      

TAB 11.3 ANTAL LÄRARE SOM GENOMGÅTT LÄNGRE 
PEDAGOGISK UTBILDNING 2003

Vetenskapsområde Totalt antal lärare
Lärare som genom-
gått längre ped. utb.

Kv M Kv M
Hum-sam
    Professor 16 51 - -
    Lektor 76 121 10 14
     Adjunkt 71 71 16 2
    Forskarassistent 17 12 1 -
    Doktorand 136 80 38 9
Medicinskt
    Professor 14 76 2 6
    Lektor 52 35 13 11
     Adjunkt 99 16 42 4
    Forskarassistent 13 8 3 4
    Doktorand 69 19 39 6
Tekniskt
    Professor 37 275 1 4
    Lektor 45 179 10 23
     Adjunkt 22 99 5 4
    Forskarassistent 9 52 - 6
    Doktorand 105 323 20 67

Deltagande i pedagogisk 
utbildning
CUL erbjuder inom det universitetspedagogiska 
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 anpassad för steget i 
fråga. Steg 1-kursen omfattar 4 poäng och vänder 
sig till personer som saknar eller har liten under-
visningserfarenhet och kursinnehållet är främst 
inriktat på frågor om lärande, grupprocesser och 
undervisningsmetoder. Steg 2-kursen omfattar 
också 4 poäng och vänder sig till personer som 
har eller skall få kurs- och examinationsansvar och 
innehållet i kursen är främst kursplanering och 
examination. Steg 3a-kursen omfattar 2 poäng 
och är avsedd för dem som har eller skall få fors-
karhandledaruppgifter. Kursen behandlar forskar-
handledningsprocessen och halva kursen är univer-
sitetsgemensam och halva är fakultetsspecifik. Steg 
3b-kursen är en kurs på 2 poäng och den vänder sig 
till dem som har eller skall få pedagogiskt lednings-
ansvar och kursinnehållet rör kunskapsbegreppet, 
utbildningsdesign, ledarskapsfrågor, pedagogisk 
meritering, kursadministration och organisation.

Antalet deltagare i CULs stegkurser fördelat på 
vetenskapsområden och nivåer framgår av tabell 
11.2.

Steg 3a som avser utbildning av handledare i 
forskarutbildningen har ett högt antal deltagare 

inom det medicinska vetenskapsområdet. Detta 
kan förklaras av att kursen där är obligatorisk för 
att bli docent. Under 2003 steg  det totala  antalet 
kursdeltagare med 50% och då Tekniska högskolan 
nyligen beslutat att starkt rekommendera dem som 
söker docentur att genomgå handledarkursen är det 
rimligt att anta att deltagarantalet på steg 3a-kursen 
kommer att stiga ytterligare.

Förutom stegkurserna ger CUL även andra 
kurser med en omfattning av minst två dagar. 
Det är kurser som introducerar i problembaserat 
lärande (PBL), PBL-handledarutbildningar och 
vissa IT-kurser. Om samtliga deltagare på dessa 
utbildningar delas upp per fakultet visar det sig 
att totalt har 271 personer deltagit varav 35 från 
humanistisk-samhällsvetenskapligt område, 49 
från tekniskt vetenskapsområde och 127 från 
medicinskt vetenskapsområde. Övriga 60 deltagare 
arbetar antingen med universitetsgemensamma frå-
gor eller är externa deltagare från andra lärosäten. 
Könsfördelningen på dessa kurser är 163 kvinnor 
och 108 män.

Om samtliga deltagare på stegkurserna och öv-
riga längre kurser delas upp på tjänstekategori blir 
fördelningen 179 doktorander, 181 lärare, 38 övrig 
personal, 11 icke anställda som engageras i under-
visning samt 74 externa deltagare. De deltagande 
lärarnas och doktorandernas fördelning på veten-
skapsområde framgår av tabell 11.3.
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Universitetsbibliotekets verksamhet har under det 
gångna året i hög grad präglats av arbetet med att 
utreda universitetets vetenskapliga informations-
försörjning. Biblioteket har dessutom varit engage-
rat i två förnyelseprojekt inom grundutbildningens 
pedagogik, dels vid Tekniska högskolan, dels vid 
Filosofiska fakulteten. Användningen av universi-
tetsbibliotekets resurser fortsätter att öka. 

Låneverksamheten stiger, men inte i samma takt 
som tidigare. Även boklånen fortsätter att öka. Un-
der 2003 ökade utlånen vid LiUB med 6 %. 

Alltfler tidskrifter, databaser och böcker finns 
tillgängliga för universitetets studenter, forskare 
och lärare i elektronisk form över LiUs nät och an-
vändningen av dessa resurser ökar kraftigt. Under 
året har ett nytt system tagits i bruk som ger möjlig-
het att nå universitetsbibliotekets alla elektroniska 
resurser hemifrån eller från annan dator någonstans 
i världen. Detta ger t. ex. distansstudenten samma 
sökmöjligheter i det digitala biblioteket som cam-
pusstudenten.

Fortsatt utveckling av kontakt-
bibliotekarieverksamheten
Kontaktbibliotekarierna utgör en viktig kompo-
nent i bibliotekets strävan att anpassa verksamhe-
ten till behoven inom utbildning och forskning. 
Under året har ytterligare medarbetare fått ansvar 
för kontakterna med bestämda ämnen /program/
institutioner och kontaktbibliotekarienätet blir 
alltmer finmaskigt, än så länge framför allt inom 
samhällsvetenskap och humaniora. Kontaktbiblio-
tekarierna arbetar med de olika ämnenas informa-
tionsförsörjning och de undervisar i användningen 
av LiUBs tryckta och elektroniska resurser, varvid 
man eftersträvar att samverka med kursansvariga 
och ämnesföreträdare för att integrera informa-
tionssökning och kärnundervisning.

Förnyelsearbete
Under det gångna året har universitetsbiblioteket 
deltagit i två förnyelseprojekt inom grundutbild-
ningens pedagogik, vid Tekniska högskolan resp 
Filosofiska fakultetsnämndens område. Från både 
TekIT*- och GrundSIPA-projektet (se också s. 
24) har LiUB för andra gången fått medel till att 
i samarbete med kursansvariga lärare skapa förut-
sättningar för att höja informationskompetensen. 
Arbetet har i båda projekten bestått av tre grund-
läggande delar: att medvetandegöra studenter om 
LiUBs tillgångar inom informationsförsörjning 

för studier och uppsatsskrivande, att tillsammans 
med lärare utveckla biblioteks- och resurssidor på 
webben för enskilda kurser och att undervisa i an-
vändande av bibliotekets tryckta och elektroniska 
resurser. En genomgående tanke är att understryka 
vikten av ett kritiskt förhållningssätt till informa-
tion, inte minst till den som är fritt tillgänglig på 
nätet. 

Projekten fortsätter under vårterminen 2004 
inom ramen för magisterprogram på Filosofiska 
fakulteten och kurser på civilingenjörsprogram 
vid Tekniska högskolan. Inom det pågående 
GrundSIPA-projektet vid Filosofiska fakulteten 
ligger tonvikten på att utbilda lärare i tekniker 
för informationsutnyttjande, för att dessa skall 
kunna medverka till att höja studenternas infor-
mationskompetens. Projektarbetet har öppnat för 
fler möjligheter till samverkan mellan LiUB och 
institutionerna och till kompetenshöjning för de 
medverkande lärarna och för personal vid bib-
lioteket genom de diskussioner och seminarier som 
projekten ger upphov till. 

Strategiska vägval
Arbetet i de pedagogiska förnyelseprojekten och 
vidareutvecklingen av  kontaktbibliotekarieverk-
samheten ligger väl i linje med de förslag och re-
kommendationer som lagts fram i den utredning 
om universitetets vetenskapliga informationsför-
sörjning som slutfördes under året. Syftet med 
utredningen har varit dels att ta fram underlag för 
strategibeslut kring informationsförsörjning vid 
LiU, dels att ge förslag till hur universitetsbibliote-
kets informationsresurser kan nyttjas optimalt. På 
grundval av slutrapporten Strategiska vägval beslu-
tade universitetsstyrelsen under hösten om en rad 
speciella satsningar inom LiUB, t.ex.:

• Informationskompetensen hos studenterna skall 
höjas, genom ett utökat samarbete mellan LiUB 
och kursansvariga lärare, och dessa skall erbjudas 
kompetensutveckling.

• Utökat samarbete med andra lärosäten vid upp-
handling av vetenskapliga tidskrifter och insatser 
för att främja alternativ till de kommersiella förla-
gen i form av fritt tillgänglig vetenskaplig publice-
ring.

• Linköping University Electronic Press permanen-
tas och drivs som en ny enhet inom LiUB.

• LiUBs verksamhet knyts närmare utbildning och 
forskning, dels genom en särskild strategigrupp 

* TekIT är en grupp tillsatt av Tekniska högskolan med uppdrag att arbeta med IT-relaterade pedagogiska frågor. Målet är bl.a. att öka lärarnas 
medvetenhet om moderna arbetssätt när IT-verktyget är pedagogiskt fördelaktigt.
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TAB 12.1 EKONOMISK REDOVISNING FÖR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET (LiUB) (tkr)

2000 2001 2002 2003

LiUBs kostnader totalt 81 711 85 552 89 634 92 362
        varav lokalkostnader 19 989 20 002 21 316 20 274
Summa anslagsmedel till LiUB 60 722 63 460 68 727 69 383
        varav lokalanslag 18 542 18 686 19 941 20 274
Anslag i procent av omsättningen 74% 74% 77% 75%
Universitetets totala intäkter 2 068 083 2 132 832 2 356 119 2 402 899
LiUBs andel av totala omsättningen 4,0% 4,0% 3,8% 3,8%

med representanter från universitetets akademiska 
ledning, dels genom en ny biblioteksstyrelse där 
majoriteten av ledamöterna hämtas utanför biblio-
teket, företrädesvis lärare och studenter.    

Gemensamma framtidsfrågor för 
högskolebiblioteken
Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
har utrett framtidsfrågor för högskolebiblioteken. 
I sin slutrapport Vägar till kunskap - behov av en 
gemensam strategisk nyorientering för högskolorna och 
deras bibliotek pekar SUHF ut samma områden för 
angelägna satsingar som Linköpingsutredningen 
gör. Enligt SUHF är det även av nationellt intresse 
att informationsförsörjningen behandlas som en 
strategisk fråga inom högskolan, att studenterna 
utvecklar förmåga att söka och värdera kunskap på 
vetenskaplig nivå, att lärosätena samverkar för en 
effektiv informationsförsörjning och att högskolor-
nas egenpublicering utvecklas professionellt.

Ekonomi
I direktiven för arbetet med årsredovisningen 
efterlyses en uppskattning av övrig biblioteksverk-
samhet utanför centralbiblioteket. Vid LiU har 

man från början valt att satsa på ett gemensamt 
universitetsbibliotek med en decentraliserad orga-
nisation i form av användarnära kundtjänstavdel-
ningar för att på så vis stävja framväxten av separata 
institutionsbibliotek. Detta utesluter givetvis inte 
att man på institutions- och ämnesnivån köper in 
vetenskaplig litteratur. LiUB dominerar klart när 
det gäller posten ”periodicainköp” med 84 % för år 
2003. Av universitetets samlade bokinköp svarade 
LiUB år 2003 för 45 %,  en ökning jämfört med 
2002, då motsvarande siffra var 36 %.  

Under år 2003 gjordes inköp av vetenskaplig lit-
teratur utanför universitetsbiblioteket för ca 5 mkr.

Av tabell 12.1 framgår att LiUBs kostnader som 
andel av universitetets totala intäkter varit desam-
ma under 2003 som för 2002. Då prisökningarna 
på internationella vetenskapliga tidskrifter och da-
tabaser klart har överstigit uppräkningen av LiUBs 
resurser, har möjligheten till bokinköp begränsats.
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Arbetet med att införa den av universitetsstyrel-
sen beslutade IT-strategin har fortsatt under året. 
Exempelvis har LiU tecknat ett avtal med Oracle. 
Detta beslut avser att skapa en kostnadseffektiv 
teknisk plattform genom att erbjuda möjligheten 
att utnyttja välbeprövade standardlösningar i form 
av byggstenar från Oracle för hela universitetet. För 
att kunna tillhandahålla webblösningar för IT-till-
lämpningar som är kostnadseffektiva, säkra, drifts-
säkra och pålitliga fattades beslut om att begränsa 
antalet webbläsare och datorplattformar. Effekten 
av detta är att konsolideringen av IT-tillämpningar 
underlättas och att kostnaderna därmed minskas 
långsiktigt.

IT-säkerhet
Ett mycket viktigt och omfattande arbete under 
året har varit arbetet med förebyggande och reakti-
va säkerhetsåtgärder. Mängden oönskade e-brev till 
universitetets olika anställda har vuxit genom åren 
och utgör numera ett stort problem. Inför 2003 
förstärktes den centrala funktionen som motarbetar 
denna typ av e-brev. Detta har fått till följd att LiU 
inte drabbats lika hårt som omgivningen av denna 
typ av problem, men det är fortfarande ett gissel 
för medarbetarna. Under 2003 har 46 % av de 
nära 40 miljoner e-brev  som kommit in till univer-
sitetet varit oönskade.

Universitetet klarade även det stora utbrott av 
virus och säkerhetsproblem som inträffade under 
tidig höst förhållandevis bra. Dessa problem ak-
tualiserar vikten av att universitetet strävar efter 
att genomföra IT-strategin och följa reglerna för 
IT-säkerhet. 

IT-projekt och verksamhet
Under hösten 2002 togs beslut om att ett trådlöst 
nätverk skulle byggas upp inom LiU. I slutet av 
2002 monterades cirka 100 basstationer upp på 
lämpliga platser på alla tre huvudcampus. Bassta-
tionerna erbjuder stora möjligheter för anställda 
och studenter att vara mobila datoranvändare i sitt 
dagliga arbete. Totalt under 2003 har 2 660 unika 
individer använt detta trådlösa och trådbaserade 
publika nätverk. 

Ett projekt med IT-relation är den Studieadmi-
nistrativa handboken som syftar till att presentera 
de studieadministrativa bestämmelserna tilllsam-
mans med en beskrivning av hur de studieadmi-
nistrativa ärendena hanteras inom universitetet. 

Projektet har lett till att en studieadministrativ 
handbok finns tillgänglig på nätet fr.o.m. början 
av år 2004.

Nationellt superdatorcentrum (NSC) sjösatte i 
juni 2003 sitt Monolith-kluster. Klustret består av 
mer än 200 stycken PC-maskiner med ca 7 tera-
byte lagringsutrymme. Vid sjösättningen var detta 
kluster nummer 61 på listan över de 500 snabbaste 
datorerna i världen. 

Under året presenterade SUNET en undersök-
ning över användandet. Den visar att LiU är den 
näst största användaren av den kapacitet som SU-
NET erbjuder de svenska universiteten. Totalt har 
Linköpings universitet skickat ca 792 000 gibibyte 
och tagit emot ca 576 000 gibibyte. 

I några av de centrala systemen har det införts 
ny och förbättrad funktionalitet. I Studentportalen 
har följande tjänster tagits i drift: ”Studieuppehåll”, 
”Nedladdning programvaror” samt ”Se om min 
kåravgift är betald”. Det har även genomförts flera 
mindre förbättringar till redan existerande tjänster. 
Studentwebben har främst påverkats genom en 
satsning på ökad prestanda. En ny layout har även 
införts och informationen på webbplatsen har ut-
ökats. Totalt gjordes ca 700 000 inloggningar under 
2003 och det har levererats drygt 5 miljoner sidor.

 På universitetets centrala webbplats www.liu.se 
har ett bättre kalendarium tagits i bruk och nu-
mera kan även studentföreningarna få hjälp av 
universitetets centrala enhet för IT-stöd med att 
utforma och bygga upp sina webbsidor. Totalt har 
www.liu.se besökts ca 4 miljoner gånger under hela 
2003 och det ger ca 110 000 unika besökare per 
månad. 

E-post har genom åren vuxit som kommunika-
tionsmedel, så även på LiU. Under 2003 tog LiU emot 
ca 40 miljoner e-brev och under samma period skicka-
des 4,5 miljoner e-brev.

VAD ÄR EN GIBIBYTE?
För att få en uppfattning om den stora 
mängd det rör sig om kan man jämföra med 
en cd-skiva.

En cd-skiva rymmer ca 700 MB, grovt förenklat 
ger det 1/2 gibibyte. Detta betyder att LiU har 
skickat 1,58 miljoner cd-skivor under 2003.
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År 2003 präglades av att igångsatta större projekt 
fortsatte, vissa lokaler rustades upp och ett antal 
delprojekt slutfördes. Dessutom startades ett antal 
utredningar.  

Lokalförändringar i Linköping
På Campus Valla inleddes arbetet med tillbyggna-
den av hus Key och till sommaren 2004 kan äm-
nena trä, textil och metall inom Estetiska institu-
tionen (ESI) flytta från Teknikringen på Mjärdevi 
till nya lokaler på Campus Valla. Det innebär att 
hela ESIs verksamhet då är samlat på ett ställe och 
att universitetet inte längre har kvar några lokaler 
på Mjärdevi.

Hörsalarna i C-huset i Valla har rustats upp och 
är nu bättre förberedda för användning av modern 
teknik, t.ex. uppkoppling till Internet, mer använ-
darvänliga och mer tillgängliga för funktionshin-
drade.

På Campus US blev påbyggnaden på Laborato-
riebyggnad 1, hus 420 (se karta) klar och Hälsouni-
versitetet kunde ta lokalerna i anspråk, huvusakli-
gen för ny forskning inom livsvetenskaperna. 

Den nya entrébyggnad som skall länka samman
Cellbiologen med Laboratoriebyggnad 1 i entré-
planet och ge en tydlig identitet åt Campus US 
började byggas under våren. I huset kommer att 
finnas ett café, nya lärosalar och ett upprustat bibli-
otek och de nya lokalerna kommer att tas i anspråk 
sommaren 2004. 

En första etapp blev klar av en ombyggnad i 
universitetssjukhusets huvudblock för att ge plats 

åt det nybildade Centrum för medicinsk bildveten-
skap och visualisering (CMIV). 

Aktuella projekt i Linköping

Campus Valla

I november beslöt universitetsstyrelsen att universi-
tetet får teckna nytt hyresavtal för ett ombyggt och 
upprustat A-hus. Ombyggnaden startar sommaren 
2004 och kommer att pågå i tre etapper till som-
maren 2007. Under denna tid kommer ett antal 
serviceenheter och Ekonomiska institutionen att 
flytta till tillfälliga lokaler i anslutning till campus-
området. 

I samband med att ESI flyttar in i det tillbyggda 
Key-huset så kommer omflyttningar och vissa om-
byggnader ske i det urspungliga huset.

Aktuella projekt i Norrköping
I Norrköping har en studie påbörjats för att utreda 
förutsättningarna för en tillbyggnad till kvarteret 
Kåkenhus mot Skvallertorget. 

I kvarteret Drags, där Hälsouniversitetet har si-
na lokaler, skall förutsättningar för att åstadkomma 
lokaler för utbildning inom Arbetsterapi studeras.

Ytor och hyror
Universitetets lokalytor omfattade 220 000 kvm 
vid 2003 års utgång. Årskostnaden för lokalhyror 
uppgick till 327 mkr. För 2002 var motsvarande 
siffror 216 000 kvm och 319 mkr.

Campus US
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Campus Valla

Campus Norrköping
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Årets kapitalförändring
LiUs verksamhetsutfall uppgick till -48,2 mkr för 
verksamhetsåret 2003 och det preliminära resul-
tatet från dotterföretaget Universitetsholding i 
Linköping AB uppgick till +0,9 mkr. Därmed visar 
universitetet en negativ kapitalförändring på -47,3 
mkr för år 2003 (2002: +13,9 mkr). Resultatet är 
34 mkr lägre än den prognos som redovisades vid 
delårsrapporten per 30 juni 2003. Den främsta 
anledningen till årets försämrade kapitalförändring 
är att personalkostnaderna blivit högre än prognos-
ticerat.

Grundutbildningen visade ett underskott med 
35,2 mkr, forskningen med 13,7 mkr och upp-
dragsforskningen med 1,9 mkr. Uppdragsutbild-
ningen visade ett positivt resultat på 2,6 mkr.

Intäkterna ökade totalt med 2 % (2002: 11 %) 
och kostnaderna med 5 % 2003 (2002: 9 %). 

Det balanserade kapitalet minskade till följd av 
kapitalförändringen och uppgick på balansdagen 
till 167 mkr för verksamheten, fördelat på 14 mkr 
grundutbildning, 15 mkr uppdragsutbildning, 
128 mkr forskning/forskarutbildning och 10 mkr 
uppdragsforskning.

Finansiering
Verksamhetsårets intäkter uppgick till 2 403 mkr, 
vilket är en ökning med 47 mkr (2 %) jämfört med 
föregående år. 

Intäkter av anslag ökade med 53 mkr (3 %) och 
intäkter av avgifter och andra ersättningar mins-

kade med 14 mkr (5 %). Intäkter av bidrag ökade 
med 14 mkr (3 %) och de finansiella intäkterna 
minskade med 6 mkr (29 %). 

Transfereringarna uppgick totalt till 113 mkr år 
2003, en minskning med 20 mkr som främst avser 
transferering av forskningsbidrag.

Resursförbrukning
Resursförbrukningen för år 2003 uppgick totalt 
till 2 451 mkr, en ökning från föregående år med 
5 % (mellan 2001 och 2002 var ökningen 9 %). 
Personalkostnaderna tog i anspråk 62 % (2002: 
60 %) av universitetets resurser, lokaler 14 % (2002: 
15 %) och övriga driftkostnader 19 % (2002: 20 %). 
Avskrivningarnas andel uppgick till 4 % (2002: 
5 %). 

Personalkostnaderna, som uppgick till 1 524 
mkr, ökade med 8 % (108 mkr) jämfört med 
2002. Motsvarande ökning föregående år var 11 %
(142 mkr). Differensen i förhållande till delårs-
prognosen 2003 var 41 mkr. En förklaring till de 
ökade kostnaderna är dels ökad rekrytering till 
universitetet, dels att nya statliga pensionsavgifter 
införts under 2003, vilket givit kostnadsökningar 
motsvarande ca 30 mkr. För 2003 ökade utbetal-
ning till pensioner som universitetet självt svarar 
för med 1,3 mkr och avsättning för framtida utbe-
talningar uppgick till 6,3 mkr.

Övriga driftkostnader ökade inte under verk-
samhetsåret. År 2002 ökade denna post med 8 % 
(33 mkr). I förhållande till delårsprognosen 2003 
var skillnaden -1 %. 

TAB 15.2 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTATRÄKNINGEN FÖR 
HELÅRET 2003 OCH DELÅRSRAPPORTENS PROGNOS (mkr)

Utfall 
2003

Prognos 
2003 Differens %

Intäkter
Intäkter av anslag 1 633 1 636 -3 0

Intäkter av avgifter 
och andra ers. 265 260 5 0
Intäkter av bidrag 490 500 -10 -2
Finansiella intäkter 15 16 -1 -6

Summa intäkter 2 403 2 412 -9 0

Kostnader 
Kostnader för personal 1 524 1 483 41 3
Kostnader för lokaler 344 350 -6 -2
Övriga driftkostnader 461 465 -4 -1
Finansiella kostnader 12 13 -1 -8
Avskrivningar och nedskrivningar 110 115 -5 -4

Summa kostnader 2 451 2 426 25 1

TAB 15.1 EKONOMISKT RESULTAT 2000 - 2003 (mkr)

Intäkter 2003 2002 2001 2000

Intäkter av anslag 1 633 1 580 1 340 1 258
Intäkter av avgifter och andra ers. 265 278 343 339
Intäkter av bidrag 490 477 430 456
Finansiella intäkter 15 21 20 15
Summa intäkter 2 403 2 356 2 133 2 068

Kostnader

Kostnader för personal 1 524 1 416 1 274 1 217
Kostnader för lokaler 344 341 317 301
Övriga driftkostnader 461 461 428 430
Finansiella kostnader 12 12 14 10
Avskrivningar och nedskrivningar 110 115 115 115

Summa kostnader 2 451 2 345 2 147 2 072

Verksamhetsutfall -48 12 -15 -4

Resultat fr. andelar i dotterftg. 1 2 0 0

Årets kapitalförändring -47 14 -15 -4

Årets och balanserad kapitalförändr. 167 217 202 217
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TAB 15.3 LIKVIDA MEDEL (mkr)

2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31

Avräkning med statsverket 0 -2 -7 -60
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 399 478 475 471
Kassa, postgiro och bank 19 3 1 2
Summa likvida medel 418 478 469 413

Lokalkostnaderna ökade med 1 % (3 mkr). Föregå-
ende år var motsvarande siffra +8 % ( 25 mkr).

Avskrivningarna minskade i förhållande till 
2002 med 4 % (-5 mkr), vilket visar på minskade 
investeringar under året. 

De finansiella kostnaderna var oförändrade 
jämfört med 2002. 

Resultat från andelar i 
dotterföretag
1998 övertog Linköpings universitet Universitets-
holding i Linköping AB från Näringsdepartemen-
tet. Holdingbolaget skall äga, försälja och förvalta 
aktier och andelar i hel- eller delägda projekt- och 
tjänstebolag, vars syfte är att bedriva forsknings- 
och utvecklingsarbete för kommersiell exploatering 
av projekt och kunskaper framtagna eller uppkom-
na inom ramen för universitetets verksamhet.

Universitetsholding gav i preliminärt bokslut 
för 2003 ett positivt resultat om +0,9 mkr. Uni-
versitetets totala resultat påverkas därmed i mot-
svarande grad.

Likvida medel
Universitetet hade per den 31 december 2003 
likvida medel uppgående till 418 mkr, vilket är en 
minskning med 60 mkr jämfört med föregående 
år. Likviditetsmässigt bryts därmed de två senaste 
årens positiva utveckling. 

Behållningen på räntekontot minskade med 
79 mkr och var totalt 399 mkr. 

Posten består till 37 % av bidrag från andra stat-
liga myndigheter, 24 % av donationer, 11 % av av-
gifter, 14 % övriga icke-statliga bidrag och 10 % av 
anslagsmedel samt övriga medel 4 %. Den största 
nominella förändringen i förhållande till föregå-
ende år visade bidrag från annan statlig myndighet 
(-34 mkr) och avgifter (-33 mkr).

Investeringar och låneram
Under 2003 uppgick investeringarna till totalt 84 
mkr, vilket är 33 mkr lägre än föregående år. 

För finansiering av investeringar har universite-
tet under verksamhetsåret disponerat en låneram 
på 337 mkr. Årets nyupplåning uppgick till 66 mkr 
(2002: 105 mkr) och under året gjordes låneamor-
tering med 97 mkr, 21 mkr mindre än 2002.

Anläggningstillgångar
Det bokförda värdet av befintliga anläggningstill-
gångar var 267 mkr, en minskning med 29 mkr i 
förhållande till 2002. De materiella anläggnings-
tillgångarna står för hela denna minskning. De 
immateriella tillgångarna, som avser investeringar i 
utvecklingsverksamhet och datorprogram för annat 
än forskning, ökade med 1 mkr. 

De finansiella anläggningstillgångarna var oför-
ändrade och avser LiUs andelar i dotter- och intresse-
företag. 

Prognosjämförelse delårsrapport 
per den 30 juni 2003
I budgetunderlaget för perioden 2004 -2006 plane-
rades för ett nollresultat vilket reviderades vid del-
årsbokslutet till -14 mkr. Den faktiska kapitalför-
ändringen för året var -47,3 mkr, varav -48,2 mkr
härrör sig från universitetsverksamheten och +0,9 
mkr från dotterföretag. Skillnaden mellan utfall 
och prognos utgörs av ett prognostiserat högre 
intäktsvärde på 9 mkr och ett lägre kostnadsvärde 
motsvarande 25 mkr. Skillnaden mellan utfall och 
prognos för intäkter uppgick till -0,4 % och för 
kostnader till 1,0 %. 
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TAB 15.4 INTÄKTER PER FINANSIÄR LIU TOTALT (tkr)

2003 2002 2001 2000

Intäkter av anslag1) 1 632 912 1 579 913 1 340 254 1 257 946

Intäkter av avgifter/ersättningar och bidrag 755 368 755 313 772 968 794 820
varav
Forskningsråd2) 140 060 126 415 78 734 99 838
Vinnova3) 51 885 48 848 42 936 41 507
Statliga myndigheter 180 498 178 760 159 184 147 142
Forskningsstiftelser 61 325 64 051 96 298 97 970
Kommuner o landsting1) 94 146 102 015 175 743 145 142
Svenska organisationer / föreningar 78 049 108 455 80 205 76 272
Svenska företag 86 471 66 118 72 312 50 732
EU-kommissionen 31 750 30 307 21 412 19 005
Utländska företag och org. 8 321 11 373 8 163 9 850
Övriga intäkter3) 22 863 18 971 37 981 107 362

Finansiella intäkter 14 620 20 893 19 610 15 317

Summa intäkter 2 402 899 2 356 119 2 132 832 2 068 083

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 anläggnings-
tillgångar. 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. Avskrivningar görs även på sådana anläggningstillgångar som invärderades 
under budgetåret 1993/94.

Immateriella anläggningstillgångar kan avse utveckling, dataprogram eller rättigheter. 

Tillämpade avskrivningstider - Materiella anläggningstillgångar

datorer                              3 år transportmedel   5 år verkstadsmaskiner 10 år
laboratorieutrustning   5 år fastighetsinventarier       5 år möbler och inredning   10 år
kontorsutrustning   5 år vetenskaplig utrustning 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 2003

Under 2003 har Linköpings universitet gått över till Riksgäldskontorets nya lånemodell för lån till anläggningstillgångar. Vid 
övergången till den nya lånemodellen har samtliga lån (årets nya lån samt  lån från tidigare år) förts till ett och samma avistalån.

Fr. o. m. 2003 särredovisas oförmedlade bidrag (bidrag som ska transfereras) från övriga oförbrukade bidrag.
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RESULTATRÄKNING (tkr) 
Not

2003 01 01 -
2003 12 31

2002 01 01 -
2002 12 31

Verksamhetens intäkter  

Intäkter av anslag 1 1 632 912 1 579 913

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 264 789 278 388

Intäkter av bidrag 3 490 579 476 925

Finansiella intäkter 4 14 620 20 893

Summa intäkter 2 402 899 2 356 119

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 1 524 193 1 415 835

Kostnader för lokaler 343 779 341 445

Övriga driftkostnader 6 460 904 460 606

Finansiella kostnader 7 12 031 12 004

Avskrivningar och nedskrivningar 110 161 114 705

Summa kostnader 2 451 068 2 344 595

Verksamhetsutfall -48 168 11 524

Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag 885 2 385

Transfereringar

Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag 1 24 165 18 711

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 64 641 82 991

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 24 185 31 336

Lämnade bidrag 8 112 991 133 037

Saldo transfereringar 0 0

Årets kapitalförändring -47 283 13 909
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6 Övriga driftkostnader
2003 2002

Ersättning för klinisk utbildning och  forskning 127 468 124 407

Linköpings universitet disponerar ett anslag avseende ersättning för klinisk utbildning och forskning. 
Anvisat anslagsbelopp utbetalas till Landstinget i Östergötland och redovisas som en övrig 
driftkostnad.

Reavinst/-förlust vid avyttring av  anläggningstillgångar
Reavinst 296 480
Reaförlust -875 -668
Saldo -579 -188

7 Finansiella kostnader
2003 2002

Ränta på lån hos Riksgäldskontoret 11 698 11 431
Övriga finansiella kostnader 333 573
Summa 12 031 12 004

Fr.o.m. 2003 tillämpar Linköpings universitet RGK:s nya lånemodell med ett och samma avistalån 
för samtliga anläggningstillgångar. Vid övergång till den nya lånemodellen har LiU betalt en 
räntekompensation till RGK om 3 719 tkr. Räntekompensationen beror på att marknadsräntorna 
är lägre idag än när LiU tog de lån som lösts in.

8 Lämnade bidrag
2003 2002

Stipendier 14 773 11 517
Utbildningsbidrag till doktorander 14 977 17 821
Lämnade bidrag till myndigheter 36 293 31 448
Lämnade bidrag till övriga 46 948 72 251
Summa 112 991 133 037

Noter till resultaträkningen (tkr)

1 Intäkter av anslag 
2003 2002

Intäkter av anslag 1 632 912 1 579 913
Medel som erhållits från statsbudgeten för transferering 24 165 18 711
Summa utgifter enligt anslagsredovisningen 1 657 077 1 598 624

Ersättning för klinisk utbildning och forskning 127 468 124 407

Linköpings universitet disponerar ett anslag avseende ersättning för klinisk utbildning och forskning. 
Anvisat anslagsbelopp utbetalas av LiU till Landstinget i Östergötland och redovisas  som en övrig 
driftkostnad.

2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
2003 2002

Intäkter enligt 4 § Avgiftsförordningen 87 158 80 545

Tjänsteexportverksamhet

Intäkter 5 822 7 750
Kostnader 6 130 8 085
Saldo -308 -335

Högskoleprovet 

Intäkter 682 682
Kostnader 682 682
Saldo 0 0

Forskningsetisk granskning

Intäkter 409 287
Kostnader 409 287
Saldo 0 0

Reavinst/-förlust vid avyttring av anläggningstillgångar
Reavinst 296 480
Reaförlust -875 -668
Saldo -579 -188

3 Intäkter av bidrag
2003 2002

Bidrag från anknutna stiftelser 250 3 713

Vid Linköpings universitet förvaltas 11 st till universitetet anknutna stiftelser. 

Donationer av större värde

Bidragsgivare Ändamål
K & A Wallenbergs stift. Utrustningsbidrag mm 40 337 35 987
Cancerfonden Forskningsbidrag, medicin 4 267 6 304
Träindustriförbundet Forskningsbidrag, teknik 1 600
L E Lundbergs stiftelse Forskningsbidrag 700 1 956
Riksbankens Jubileumsf. Forskningsbidrag, hum-samh 6 289 783
Carl Tryggers stiftelse Forskningsbidr, medicin, teknik 290 1 047
Hjärt och Lungfonden Forskningsbidrag, medicin 2 753 1 620

4 Finansiella intäkter
2003 2002

Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret 14 591 20 855
Övriga finansiella intäkter 29 38
Summa 14 620 20 893

5 Kostnader för personal
2003 2002

Lönekostnader, exkl arbetsgivaravgifter, 
pensionspremier och andra avgifter. 982 897 918 231

Avsättning till Trygghetsstiftelsen och Utvecklingsrådet 1 040 945
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BALANSRÄKNING (tkr) Not 2003 12 31 2002 12 31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 1
Balanserade utgifter för utveckling 7 243 6 262
Summa immateriella anläggningstillgångar 7 243 6 262

Materiella anläggningstillgångar 2
Förbättringsutgifter på annans fastighet 13 551 11 885
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 227 033 257 851
Pågående nyanläggningar 13 025 13 168
Summa materiella anläggningstillgångar 253 610 282 904

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag och intresseföretag 3 6 160 6 495
Summa finansiella anläggningstillgångar 6 160 6 495

Fordringar
Kundfordringar 41 740 43 707
Fordringar hos andra myndigheter 40  998 45 939
Övriga fordringar 4 20 812 288 
Summa fordringar 103 551 89 934

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader 5 84 021 81 066
Upplupna bidragsintäkter 6 36 519 25 998
Övriga upplupna intäkter 7 3 703 10 163
Summa periodavgränsningsposter 124 243 117 227

Avräkning med statsverket 8
Avräkning med statsverket -37 -2 229
Summa avräkning med statsverket -37 -2 229

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 9 398 620 477 566
Kassa, postgiro och bank 19 076 2 841
Summa kassa och bank 417 696 480 407

SUMMA TILLGÅNGAR 912 467 981 000

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital
Statskapital 10 5 000 5 000
Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag 11 275 -890
Balanserad kapitalförändring 12 214 171 202 647
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 13 -47 283 13 909
Summa myndighetskapital 172 163 220 666

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 14 6 341 255
Summa avsättningar 6 341 255

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret 15 207 340 238 915
Skulder till andra myndigheter 53 224 51 271
Leverantörsskulder 16 49 902 66 904
Övriga skulder 50 807 33 065
Depositioner 1 246 1 129
Summa skulder m.m. 362 518 391 284

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader 17 98 103 105 255
Oförbrukade bidrag 18 236 556 223 720
Övriga förutbetalda intäkter 19 36 785 39 819
Summa periodavgränsningsposter 371 445 368 794

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 912 467 981 000
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6 Upplupna bidragsintäkter
2003 2002

Upplupna bidragsintäkter statliga myndigheter 10 554 8 316
Icke-statliga upplupna bidragsintäkter 25 965 17 682
Summa 36 519 25 998

Noter till balansräkningen (tkr)

7 Övriga upplupna intäkter
2003 2002

Upplupna avgiftsintäkter statliga myndigheter 1 697 342
Icke-statliga avgiftsintäkter 1 823 9 590
Övriga upplupna intäkter 183 230
Summa 3 703 10 162

1 Immateriella anläggningstillgångar 

               Utvecklingsverksamhet            Dataprogram           

2003 2002 2003 2002
Anskaffningsvärde IB 5 897 0 700 0
Årets anskaffningar 1 669 5 897 0 700
Årets avyttringar
Korrigering av tidigare års anskaffningar -39 0 0 0
Årets överföringar
Årets uppskrivningar
Anskaffningsvärde UB 7 528 5 897 700 700
Ackumulerade avskrivningar IB -102 0 -233 0
Årets avskrivningar -415 -102 -233 -233
Årets avyttringar
Korrigering av tidigare års avskrivningar
Årets nedskrivningar
Ackumulerade avskrivningar UB -518 -102 -466 -233

Restvärde 7 010 5 795 233 467

2 Materiella anläggningstillgångar

           Maskiner, inventarier,
           installationer mm

            Pågående 
            nyanläggningar

            Förbättringsutgifter på 
            annans fastighet

2003 2002 2003 2002 2003 2002
Anskaffningsvärde IB 17 227 15 666 1 062 964 1 003 131 13 168 20 569
Årets anskaffningar 3 617 1 562 60 295 97 121 18 147 11 840
Årets avyttringar 0 0 -186 033 -56 540 0 0
Årets omföringar från pågående nyanläggningar 0 0 18 335 19 253 -18 335 -19 253
Korrigering av tidigare års anskaffningar 0 0 0 0 45 12
Årets överföringar
Årets uppskrivningar
Anskaffningsvärde UB 20 844 17 227 955 562 1 062 964 13 025 13 168
Ackumulerade avskrivningar IB -5 342 -3 698 -805 114 -747 093
Årets avskrivningar -1 951 -1 645 -107 652 -112 725
Årets avyttringar 0 0 184 147 54 705
Korrigering av tidigare års avskrivningar
Årets nedskrivningar
Ackumulerade avskrivningar UB -7 293 -5 342 -728 529 -805 114

Restvärde 13 551 11 885 227 033 257 851 13 025 13 168

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 2003 12 31 för holdingbolaget använts.

4 Övriga fordringar
2003 2002

Diverse fordringar 20 045 418

19 682 tkr avser fordran på Landstinget i Östergötland

5 Förutbetalda kostnader
2003 2002

Förutbetalda kostnader statliga myndigheter 2 952 1 177
Icke-statliga förutbetalda kostnader 81 069 79 889
Summa 84 021 81 066

8 Avräkning med statsverket
2003 2002

Ingående balans -2 229 -6 897
Avräknat mot statsbudgeten
anslag 1 657 077 1 598 623
inkomsttitlar -37 -47
Avräknat mot statsverkets checkräkning
anslagsmedel som tillförts räntekonto -1 527 427 -1 469 580
medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel 47 79
uppbördsmedel m.m.
transfereringar m.m.
medel till/från statsverkets checkräkning -127 468 -124 407
Utgående balans -37 -2 229

Sammansättning utgående balans
Ränta valutakonto 2002 -47
Ränta valutakonto 2003 -37
Utgående överföringsbelopp, Nätuniversitetet -2 182
Summa -37 -2 229
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9 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

2003 2002
Behållning räntekonto
Anslag 41 722 51 557
Avgifter 41 804 74 792
Bidrag från annan statlig myndighet 146 843 180 728
Donationer 95 745 95 828
Övriga icke-statliga bidrag 55 063 62 792
Övriga medel 17 442 11 869
Summa 398 620 477 566
Varav kortsiktigt likviditetsbehov 69 134 85 543

De viktigaste faktorerna för räntekontosaldots utveckling

De viktigaste faktorerna för räntekontosaldots utveckling är inbetalningar av medel till 
universitetet för att täcka framtida utgifter samt utvecklingen av kapitalförändringen. En annan 
faktor är de medel för anskaffning av anläggningstillgångar som inbetalas till universitetet  
samtidigt som denna anskaffning finansieras med lån i Riksgäldskontoret.

Räntekontosaldot har under 2003 utvecklats negativt. De viktigaste faktorerna för 
denna utveckling är ett negativt kassaflöde vid nyupplåning/amortering av lån till 
anläggningstillgångar, en ökning av övriga fordringar samt en underfinansiering av driften.

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 2002 års resultat i Universitetsholding i Linköping AB, 
vinst 2 385 tkr, omförts till Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag.

14 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
2003 2002

Ingående avsättning 255 0
Årets pensionskostnad 7 757 628
Årets pensionsutbetalningar -1 672 -373
Utgående avsättning 6 341 255

Här redovisas pensionsförpliktelser som myndigheten 
själv svarar för.

15 Lån i Riksgäldskontoret
2003 2002

Ingående skuld 238 915 252 170
Nyupplåning 65 621 104 692
Amortering -97 195 -117 947
Utgående skuld 207 340 238 915

Beviljad låneram 336 800 340 000

Fr o m 2003 tillämpar Linköpings universitet RGK:s nya lånemodell 
med ett och samma avistalån för samtliga anläggningstillgångar.

16 Leverantörsskulder
2003 2002

Leverantörsskulder avseende investeringar 7 700 8 800

17 Upplupna kostnader 
2003 2002

Upplupna löner/semesterlöner 80 191 80 162
Övriga upplupna kostnader från annan statlig myndighet 569 8 168
Övriga icke-statliga upplupna kostnader 17 343 16 926
Summa 98 103 105 255

Upplupna räntekostnader avseende lån hos RGK (1 538 tkr 2003) 
bokförs fr o m 2003 som skuld till annan myndighet.

18 Oförbrukade bidrag
2003 2002

Oförbrukade bidrag
Bidrag från annan statlig myndighet 125 411 126 114
Donationer 69 739 62 891
Övriga icke-statliga bidrag 32 994 34 715
Summa 228 144 223 720

Oförmedlade bidrag
Bidrag från annan statlig myndighet 4 709
Donationer 490
Övriga icke-statliga bidrag 3 213
Summa 8 412

Totalt 236 556 223 720

Oförmedlade bidrag (bidrag som ska transfereras) särredovisas 
fr o m 2003.

19 Övriga förutbetalda intäkter
2003 2002

Oförbrukade avgiftsintäkter från annan statlig myndighet 6 650 8 009
Oförbrukade icke-statliga avgiftsintäkter 23 556 30 584
Övriga förutbetalda intäkter 6 579 1 225
Summa 36 785 39 819

13 Kapitalförändring enligt resultaträkningen
2003 2002

Anslagsfinansierad verksamhet -47 779 16 282
Avgiftsfinansierad verksamhet 737 -9 673
Bidragsfinansierad verksamhet -1 126 4 915
Övrigt 885 2 385
Summa -47 283 13 909

12 Balanserad kapitalförändring
2003 2002

Ingående balans 202 647 216 913
Föregående års kapitalförändring 13 909 -14 577
Från balanserad kapitalförändring har resultatet i -2 385 311
Universitetsholding i Linköping AB omförts till 
Resultatandelar i dotter- och intresseföretag
Utgående balans 214 171 202 647

Sammansättning balanserad kapitalförändring
Anslagsfinansierad verksamhet 62 910 46 628
Avgiftsfinansierad verksamhet 24 524 34 197
Bidragsfinansierad verksamhet 117 626 112 711
Övrigt 9 111 9 111
Summa 214 171 202 647
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FINANSIERINGSANALYS (tkr) Not 2003 01 01 – 2003 12 31 2002 01 01 – 2002 12 31

DRIFT

Kostnader 1 -2 334 212 -2 229 480

Finansiering av drift

Intäkter av anslag 1 632 912 1 579 913

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 264 789 278 388

Intäkter av bidrag 2 471 850 462 367

Övriga intäkter 14 620 20 893

Summa medel som tillförts för finansiering av drift 2 384 171 2 341 561

Ökning(-) av kortfristiga fordringar -20 633 -11 293

Ökning(+) av kortfristiga skulder 3 4 357 23 129

Kassaflöde från/till drift 33 683 123 916

INVESTERINGAR

Investeringar i finansiella tillgångar

Investeringar i materiella tillgångar -82 060 -110 522

Investeringar i immateriella tillgångar -1 669 -6 597

Summa investeringsutgifter -83 729 -117 120

Finansiering av investeringar

Lån från Riksgäldskontoret 65 621 104 692

 -amorteringar -97 195 -117 947

Försäljning av anläggningstillgångar 1 270 1 670

Bidragsmedel som erhållits för investeringar 18 729 14 558

Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar -11 575 2 973

Ökning (+) av kortfristiga skulder 3 1 102 -655

Kassaflöde från/till investeringsverksamhet -94 202 -114 801

TRANSFERERINGSVERKSAMHET

Lämnade bidrag -112 991 -133 037

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder

Utbetalningar i transfereringsverksamhet -112 991 -133 037

Finansiering av transfereringsverksamhet

Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag 24 165 18 710

Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidr. 64 641 82 991

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 24 185 31 336

Summa medel som tillförts för finansiering av
transfereringsverksamhet

112 991 133 037

Kassaflöde från/till transfereringsverksamhet 0 0

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -60 519 9 114

SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

Likvida medel vid årets början 478 178 469 064

Ökning(+) av kassa och postgiro 0 0

Minskning(-)/Ökning(+) av tillgodohavande hos RGK -78 947 2 202

Ökning(+) av banktillgodohavande 16 236 2 244

Ökning(+) av avräkning med statsverket 2 192 4 668

Summa förändring av likvida medel -60 519 9 114

Likvida medel vid årets slut 417 659 478 178

Noter till finansieringsanalysen (tkr) 2003 2002

1
Kostnader enl RR -2 451 068 -2 344 595
Avskrivningar 110 161 114 706
Avyttrade anläggningar (restv) 1 886 1 835
Omf. anläggningstillgångar från (-) RR -6 -12
Försäljningsintäkter sålda anl.tillg. -1 270 -1 670
Avsättningar för pensioner 6 085 255
Summa kostnader -2 334 212 -2 229 480

2
Intäkter av bidrag enl RR 490 579 476 925
Bidrag som erhållits för investeringar 18 729 14 558
Bidrag för finansiering av drift 471 850 462 367

3
Ökning(+) av kortfr. skulder enl. BR 5 459 22 474
Ökning(+)/Minskning(-) av kortfr. skulder 1 102 -655
avs. investeringar

Ökning(+) av kortfr. skulder avs. drift 4 357 23 129

Poster som avser Universitetsholding ingår ej i finansieringsanalysen

Resultat från andelar i dotterftg o intresseftg -8 885 -2 385
Andelar i dotterftg o intresseftg 6 160 6 495
Statskapital -5 000 -5 000
Resultatandelar i dotterftg o intresseftg -275 890

Summa 0 0



84     

15 Finansiell del 15 Finansiell del

         85

ANSLAGSREDOVISNING (tkr)

Redovisning mot anslag Ingående
överförings
belopp

Årets till-
delning enl
regl.brev

Fördelade
anslags-
belopp

Omdisp
anslags-
belopp

Totalt
 disponibelt
 belopp

Utgående
överförings
belopp

(ramanslag)
Not Indragning Utgifter

16 25:29 Grundutbildning (ramanslag) 1 059 166 1 059 166 1 059 166 

16 25:29 ap. 1 Takbelopp (ram) 1 055 117 1 055 117 1 055 117

16 25:29 ap 2 Högskolepedagogisk utb av lärare (ram) 956 956 956 

16 25:29 ap 3 Nationellt resurscentrum i teknik (ram) 1 556 1 556 1 556

16 25:29 ap 4 Humanistiskt förnyelseprojekt (ram) 1 537 1 537 1 537

16 25:30 Forskning och forskarutbildning (ramanslag) 459 769 459 769 459 769 

16 25:30 ap 1 Humanistisk-samhällsvetenskapligt (ram) 98 737 98 737 98 737  

16 25:30 ap 2 Medicinskt (ram) 94 540 94 540  94 540 

16 25:30 ap 3 Tekniskt (ram) 165 066 165 066 165 066

16 25:30 ap 4 Ersättning för lokalhyror m m (ram) 101 426 101 426  101 426   

16 25:72 ap 13.1 Projekt för invandrade akademiker (ram) 4 965 4 965 4 965

16 25:72 ap 18.6 Linköpings universitet, särskild per 
capitaersättning för nätuniversitetets kurser (ram) 1 2 182 2 419 4 601 4 601

16 25:72 ap 27 NT-svux (ram) delpost 6 2 1 108 1 108 1 108

16 25:74 ap 5 Ersättning för klinisk utbildning
och forskning (ram)  127 468 127 468 127 468

Summa 3 290 1 653 787 1 657 077 1 657 077 

Ing. skuld
inkomsttitel

Inbetalt
under året     Inkomster

Utg. skuld

Redovisning mot inkomsttitel ink.titel

2394.01 Övriga ränteintäkter 3 47 47 37 37

Summa 47 47 37 37

Noter till anslagsredovisningen

1.  Enligt regeringsbeslut 2002-03-14, dnr U2002/970/UH U2002/289/V har Linköpings universitet tilldelats 8 415 tkr avseende Nätuniversitetet. Eventuellt under 2002 uppkommet anslags-
sparande får disponeras för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer under perioden den 1 januari till den 30 juni 2003 för kurser enligt villkoren 1 - 4 i samma beslut.
Enligt regeringsbeslut 2003-06-18, d nr U2003/1639, 1813, 1847, 1887, 2051, 2050/UH har Linköpings universitet tilldelats 2 419 tkr avseende per capitaersättning för nätuniversitets-
kurser. LiU erhåller ersättning för budgetåret 2003 i samband med den faktiska anslagsavräkningen som görs i årsredovisningen för 2003, enligt detta beslut.

2.  Enligt regeringsbeslut 2003-06-18, d nr U2003/1639, 1813, 1847, 1887, 2051, 2150/UH har Linköpings universitet tilldelats 1 108 tkr avseende NT-svux utbildning. Enligt beslutet avräk-
nas anslaget i samband med att medlen utbetalas till respektive lärosätes räntekonto i Riksgäldskontoret. Beloppet redovisades som utgående överföringsbelopp i Kammarkollegiets 
årsredovisning för 2002.

3.  Inkomsterna avser erhållen ränta på valutakontot.
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Tabell 1. Redovisning av myndighetskapital m.m.                                                                                                 Belopp  (tkr)

A. Ackumulerat över- och underskott (årets och balanserad kapitalförändring)                                                                                                      166 888 

B. Årets totala kostnader                                                                                                                                                                                     2 451 068

A i procent av B                                                                                                                                                                                                              6,8

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                                                                               61 342                              -32 555                    28 787  

- Icke avgiftsfinansierad verksamhet                                                                                             48 922                                  -35 177                      13 745

- Avgiftsfinansierad verksamhet                                                                                                    12 420                                     2 622                      15 042
                                                                                                                                                                                                                                               

Forskning och forskarutbildning/konstnärligt utvecklingsarbete                                 152 828                              -14 728                  138 100

- Icke avgiftsfinansierad verksamhet                                                                                                                               140 724                                  -12 843                    127 881

- Avgiftsfinansierad verksamhet                                                                                                    12 104                                    -1 885                      10 219

Summa                                                                                                                          214 171                              -47 283                  166 888  

Tabell 3a. Fördelning av redovisat överskott avseende icke avgiftsfinansierad verksamhet  på orsaker och avsedd användning

         Belopp (tkr) 
 

Ackumulerat över- och underskott (årets och balanserad kapitalförändring) enligt tabell 2. (13 745 + 127 881)                                                    141 626  

                                                                                                                                                                                                                                           

AVSEDD ANVÄNDNING (inkl. orsak till uppkomst)                                                                                                                                                               

Anslagsmedel för inredning/utrustning har erhålits och bokförts som intäkt. Medlen får enligt statliga redovisningsprinciper

inte periodiseras. Anslagen skall täcka avskrivningar och räntor  ett antal år framåt                                                                                              6 804

Riktat sparande för finansiering av utrustning eller planerad verksamhet                                                                                                          134 822

Riskkapital                                                                                                                                                                                                                    0  
                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                  

Kostnader för ordinarie grundutbildning samt forskning och forskarutbildning.                                                                                                   2 313 964 

A i procent av B                                                                                                                                                                                                              6,1

C i procent av B                                                                                                                                                                                                              0,0 
                                                                                                                                                                                                                                             

Tabell 3b. Fördelning av redovisat överskott avseende avgiftsfinansierad verksamhet på orsaker och avsedd användning

         Belopp (tkr) 
 

Ackumulerat över- och underskott (årets och balanserad kapitalförändring) enligt tabell 2. (15 042 + 10 219)                                                       25 261  

AVSEDD ANVÄNDNING (inkl. orsak till uppkomst)                                                                                                                                                               

Riktat sparande för finansiering av utrustning och planerad verksamhet                                                                                                            25 261 
                                                                                                                                                                                                                                  

Riskkapital                                                                                                                                                                                                                   0  

Intäkter för avgiftsfinansierad verksamhet                                                                                                                                                           137 840 
                                                                                                                                                                                                                                            

A i procent av B                                                                                                                                                                                                           18,3  

C i procent av B                                                                                                                                                                                                             0,0

Underlag för redovisningen av avsedd användning av universitetets kapitalförändring har inhämtats från samtliga 
institutioner/arbetsenheter. Riskkapitalet, d.v.s. den del av överskottet som inte är reserverad för utrustning eller planerad 
verksamhet, är numera förbrukat.

A

C

B

A

C

B
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Linköpings universitet totalt 2003
Grundutb enl.

 uppdr. i RB
Uppdrags-
utbildning

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 123 255

Intäkter av avgifter och andra ers. 36 147 51 698

Intäkter av bidrag 14 873

Finansiella intäkter 4 670 70

Summa intäkter 1 178 945 51 768

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 733 463 32 877

Kostnader för lokaler 202 338 4 570

Övriga driftkostnader 229 129 10 792

Finansiella kostnader 6 137 66

Avskrivningar och nedskrivningar 43 054 842

Summa kostnader 1 214 121 49 147

Verksamhetsutfall -35 177 2 622

Transfereringar

Erhållna 4 974 834

Lämnade 4 974 834

Årets kapitalförändring -35 177 2 622

INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSGREN (tkr)
Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Noter till verksamhetsredovisningen

1) Från och med 2002 är den tidigare filosofiska fakulteten indelad i två nämndområden, 
filosofiska fakultetsnämnden och nämnden för utbildningsvetenskap.

2003 och 2002 redovisas 44% av anslaget för klinisk utbildning och forskning under 
grundutbildning och 56% under forskning/forskarutbildning. 2001 redovisades 
70% under grundutbildning och 30% under forskning/forskarutbildning och 2000  
redovisades 20% under grundutbildning och 80% under 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 2000 till 2003.

Transfereringar kan ej fördelas på verksamhetsgrenar eller verksamhetsområden 2000.

ORDINARIE GRUNDUTBILDNING Linköpings universitet totalt Fil.fak nämnd Utb.vet Totalt1) Fil.fak.nämnd      Utb.vet      Totalt1) Filosofiska fakulteten    Hälsouniversitetet Tekniska högskolan

2003 2002 2001 2000 2003 2003 2003 2002 2002 2002 2001 2000 2003 2002 2001 2000 2003 2002 2001 2000
Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 123 255 1 080 798 904 540 778 112 229 099 158 137 387 236 227 825 150 291 378 116 328 494 301 745 238 212 228 496 145 778 80 055 497 807 474 187 430 268 396 311

Intäkter av avgifter och andra ers. 36 147 50 779 121 154 123 971 10 054 9 339 19 393 12 173 5 908 18 081 17 300 20 358 9 513 24 373 98 289 93 782 7 241 8 325 5 565 9 831

Intäkter av bidrag 14 873 21 697 8 727 10 552 3 770 3 104 6 874 2 917 4 856 7 773 3 189 4 595 1 417 1 948 1 135 3 143 6 581 11 976 4 403 2 814

Finansiella intäkter 4 670 5 851 5 881 4 149 949 969 1 918 1 245 978 2 223 2 116 1 318 1 091 1 556 1 608 860 1 660 2 073 2 157 1 970

Summa intäkter 1 178 945 1 159 125 1 040 302 916 784 243 872 171 549 415 421 244 160 162 033 406 193 351 099 328 016 250 233 256 372 246 809 177 841 513 289 496 561 442 393 410 927

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 733 463 659 261 588 446 554 543 162 454 96 506 258 960 154 449 77 894 232 343 205 961 193 301 156 816 138 428 122 052 114 582 317 687 288 490 260 433 246 660

Kostnader för lokaler 202 338 202 968 185 295 178 747 36 414 31 511 67 925 40 385 35 781 76 616 72 539 67 782 21 698 21 271 17 794 16 001 112 715 105 081 94 962 94 964

Övriga driftkostnader 229 129 225 243 221 261 154 749 34 197 46 934 81 131 33 438 35 663 69 101 60 897 56 699 81 575 86 658 104 942 45 310 66 422 69 484 55 422 52 740

Finansiella kostnader 6 137 6 299 6 824 3 931 986 999 1 985 894 1 689 2 583 2 417  1 094 383 341 234 205 3 769 3 375 4 173 2 632

Avskrivningar och nedskrivningar 43 054 44 577 46 187 42 358 8 432 4 805 13 237 7 919 3 957 11 876 9 189 10 892 3 705 4 421 1 639 1 850 26 112 28 280 35 359 29 616

Summa kostnader 1 214 121 1 138 348 1 048 013 934 328 242 483 180 755 423 238 237 535 154 984 392 519 351 003 329 769 264 177 215 120 246 662 177 949 526 705 494 710 450 349 426 611

Verksamhetsutfall -35 177 20 777 -7 711 -17 544 1 389 -9 206 -7 815 6 626 7 049 13 676 98 -1 752 -13 944 5 253 149 -108 -13 416 1 850 -7 956 -15 684

Transfereringar

Erhållna 4 974 2 966 2 445 2 404 607 585 809 488 1 297 585 1 264 1 071 1 466 699 598 393

Lämnade 4 974 2 966 2 445 2 404 607 585 809 488 1 297 585 1 264 1 071 1 466 699 598 393

Årets kapitalförändring -35 177 20 777 -7 711 -17 544 1 389 -9 206 -7 815 6 626 7 049 13 676 98 -1 752 -13 944 5 253 149 -108 -13 416 1 850 -7 956 -15 684

UPPDRAGSUTBILDNING Linköpings universitet totalt Fil.fak nämnd Utb.vet Totalt1) Fil.fak.nämnd    Utb.vet        Totalt1) Filosofiska fakulteten    Hälsouniversitetet Tekniska högskolan

2003 2002 2001 2000 2003 2003 2003 2002 2002 2002 2001 2000 2003 2002 2001 2000 2003 2002 2001 2000
Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag

Intäkter av avgifter och andra ers. 51 698 56 415 48 706 40 523 9 271 14 834 24 105 10 474 15 574 26 048 28 539 21 112 12 554 14 285 9 723 11 556 15 039 16 082 10 444 7 854

Intäkter av bidrag

Finansiella intäkter 70 120 108 22 5 38 43 18 18 73 16 12 102 36 22

Summa intäkter 51 768 56 535 48 814 40 545 9 276 14 872 24 148 10 492 15 574 26 066 28 612 21 112 12 570 14 285 9 723 11 556 15 051 16 184 10 480 7 877

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 32 877 33 883 30 115 24 797 6 219 11 352 17 571 6 558 10 201 16 759 18 257 12 941 5 702 7 438 5 005 7 445 9 604 9 686 6 853 4 411

Kostnader för lokaler 4 570 3 663 3 320 2 547 1 039 1 134 2 173 955 1 228 2 183 1 898 1 471 303 95 19 21 2 094 1 385 1 403 1 055

Övriga driftkostnader 10 792 19 816 11 391 11 420 561 1 599 2 160 2 652 4 324 6 976 5 234 6 236 6 333 8 404 4 135  3 431 2 300 4 436 2 022 1 754

Finansiella kostnader 66 26 202 10 4 22 26 1 1 174 4 8 4 36 17 24 10

Avskrivningar och nedskrivningar 842 824 1 847 695 50 229 279 106 227 333 1 443 335 140 192 81 149 424 299 323 211

Summa kostnader 49 147 58 212 46 875 39 470 7 873 14 336 22 209 10 272 15 980 26 252 27 006 20 983 12 482 16 137 9 244 11 046 14 458 15 823 10 625 7 441

Verksamhetsutfall 2 622 -1 676 1 939 1 075 1 403 537 1 941 221 -407 -184 1 605 130 88 -1 851 480 510 593 361 -145 436

Transfereringar

Erhållna 834 104 114 834 585 104 104 45 69

Lämnade 834 104 114 834 585 104 104 45 69

Årets kapitalförändring 2 622 -1 676 1 939 1 075 1 403 537 1 941 221 -407 -184 1 605 130 88 -1 851 480 510 593 361 -145 436



86     

15 Finansiell del 15 Finansiell del

         87

ORDINARIE GRUNDUTBILDNING Linköpings universitet totalt Fil.fak nämnd Utb.vet Totalt1) Fil.fak.nämnd      Utb.vet      Totalt1) Filosofiska fakulteten    Hälsouniversitetet Tekniska högskolan

2003 2002 2001 2000 2003 2003 2003 2002 2002 2002 2001 2000 2003 2002 2001 2000 2003 2002 2001 2000
Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 123 255 1 080 798 904 540 778 112 229 099 158 137 387 236 227 825 150 291 378 116 328 494 301 745 238 212 228 496 145 778 80 055 497 807 474 187 430 268 396 311

Intäkter av avgifter och andra ers. 36 147 50 779 121 154 123 971 10 054 9 339 19 393 12 173 5 908 18 081 17 300 20 358 9 513 24 373 98 289 93 782 7 241 8 325 5 565 9 831

Intäkter av bidrag 14 873 21 697 8 727 10 552 3 770 3 104 6 874 2 917 4 856 7 773 3 189 4 595 1 417 1 948 1 135 3 143 6 581 11 976 4 403 2 814

Finansiella intäkter 4 670 5 851 5 881 4 149 949 969 1 918 1 245 978 2 223 2 116 1 318 1 091 1 556 1 608 860 1 660 2 073 2 157 1 970

Summa intäkter 1 178 945 1 159 125 1 040 302 916 784 243 872 171 549 415 421 244 160 162 033 406 193 351 099 328 016 250 233 256 372 246 809 177 841 513 289 496 561 442 393 410 927

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 733 463 659 261 588 446 554 543 162 454 96 506 258 960 154 449 77 894 232 343 205 961 193 301 156 816 138 428 122 052 114 582 317 687 288 490 260 433 246 660

Kostnader för lokaler 202 338 202 968 185 295 178 747 36 414 31 511 67 925 40 385 35 781 76 616 72 539 67 782 21 698 21 271 17 794 16 001 112 715 105 081 94 962 94 964

Övriga driftkostnader 229 129 225 243 221 261 154 749 34 197 46 934 81 131 33 438 35 663 69 101 60 897 56 699 81 575 86 658 104 942 45 310 66 422 69 484 55 422 52 740

Finansiella kostnader 6 137 6 299 6 824 3 931 986 999 1 985 894 1 689 2 583 2 417  1 094 383 341 234 205 3 769 3 375 4 173 2 632

Avskrivningar och nedskrivningar 43 054 44 577 46 187 42 358 8 432 4 805 13 237 7 919 3 957 11 876 9 189 10 892 3 705 4 421 1 639 1 850 26 112 28 280 35 359 29 616

Summa kostnader 1 214 121 1 138 348 1 048 013 934 328 242 483 180 755 423 238 237 535 154 984 392 519 351 003 329 769 264 177 215 120 246 662 177 949 526 705 494 710 450 349 426 611

Verksamhetsutfall -35 177 20 777 -7 711 -17 544 1 389 -9 206 -7 815 6 626 7 049 13 676 98 -1 752 -13 944 5 253 149 -108 -13 416 1 850 -7 956 -15 684

Transfereringar

Erhållna 4 974 2 966 2 445 2 404 607 585 809 488 1 297 585 1 264 1 071 1 466 699 598 393

Lämnade 4 974 2 966 2 445 2 404 607 585 809 488 1 297 585 1 264 1 071 1 466 699 598 393

Årets kapitalförändring -35 177 20 777 -7 711 -17 544 1 389 -9 206 -7 815 6 626 7 049 13 676 98 -1 752 -13 944 5 253 149 -108 -13 416 1 850 -7 956 -15 684

UPPDRAGSUTBILDNING Linköpings universitet totalt Fil.fak nämnd Utb.vet Totalt1) Fil.fak.nämnd    Utb.vet        Totalt1) Filosofiska fakulteten    Hälsouniversitetet Tekniska högskolan

2003 2002 2001 2000 2003 2003 2003 2002 2002 2002 2001 2000 2003 2002 2001 2000 2003 2002 2001 2000
Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag

Intäkter av avgifter och andra ers. 51 698 56 415 48 706 40 523 9 271 14 834 24 105 10 474 15 574 26 048 28 539 21 112 12 554 14 285 9 723 11 556 15 039 16 082 10 444 7 854

Intäkter av bidrag

Finansiella intäkter 70 120 108 22 5 38 43 18 18 73 16 12 102 36 22

Summa intäkter 51 768 56 535 48 814 40 545 9 276 14 872 24 148 10 492 15 574 26 066 28 612 21 112 12 570 14 285 9 723 11 556 15 051 16 184 10 480 7 877

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 32 877 33 883 30 115 24 797 6 219 11 352 17 571 6 558 10 201 16 759 18 257 12 941 5 702 7 438 5 005 7 445 9 604 9 686 6 853 4 411

Kostnader för lokaler 4 570 3 663 3 320 2 547 1 039 1 134 2 173 955 1 228 2 183 1 898 1 471 303 95 19 21 2 094 1 385 1 403 1 055

Övriga driftkostnader 10 792 19 816 11 391 11 420 561 1 599 2 160 2 652 4 324 6 976 5 234 6 236 6 333 8 404 4 135  3 431 2 300 4 436 2 022 1 754

Finansiella kostnader 66 26 202 10 4 22 26 1 1 174 4 8 4 36 17 24 10

Avskrivningar och nedskrivningar 842 824 1 847 695 50 229 279 106 227 333 1 443 335 140 192 81 149 424 299 323 211

Summa kostnader 49 147 58 212 46 875 39 470 7 873 14 336 22 209 10 272 15 980 26 252 27 006 20 983 12 482 16 137 9 244 11 046 14 458 15 823 10 625 7 441

Verksamhetsutfall 2 622 -1 676 1 939 1 075 1 403 537 1 941 221 -407 -184 1 605 130 88 -1 851 480 510 593 361 -145 436

Transfereringar

Erhållna 834 104 114 834 585 104 104 45 69

Lämnade 834 104 114 834 585 104 104 45 69

Årets kapitalförändring 2 622 -1 676 1 939 1 075 1 403 537 1 941 221 -407 -184 1 605 130 88 -1 851 480 510 593 361 -145 436
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Linköpings universitet totalt 2003
Ordinarie
forskning

Uppdrags-
forskning

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 509 657

Intäkter av avgifter och andra ers. 91 115 85 829

Intäkter av bidrag 475 706

Finansiella intäkter 9 637 243

Summa intäkter 1 086 115 86 072

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 695 794 62 059

Kostnader för lokaler 128 124 8 746

Övriga driftkostnader 207 128 13 855

Finansiella kostnader 5 560 268

Avskrivningar och nedskrivningar 63 237 3 028

Summa kostnader 1 099 843 87 956

Verksamhetsutfall -13 728 -1 885

Resultat från andelar i dotter-

företag och intresseföretag 885

Transfereringar

Erhållna 105 871 1 312

Lämnade 105 871 1 312

Årets kapitalförändring -12 843 -1 885

INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSGREN (tkr)
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner

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.

2003 och 2002 redovisas 44% av anslaget för klinisk utbildning och forskning under 
grundutbildning och 56% under forskning/forskarutbildning. 2001 redovisades 
70% under grundutbildning och 30% under forskning/forskarutbildning och 2000 
redovisades 20% under grundutbildning och 80% under forskning/forskarutbildning.

Transfereringar kan ej fördelas på verksamhetsgrenar eller verksamhetsområden 2000.

ORDINARIE FORSKNING Linköpings universitet totalt Humanistisk-samhällsvetenskapligt1) Medicinskt2) Tekniskt3)

2003 2002 2001 2000 2003 2002 2001 2000 2003 2002 2001 2000 2003 2002 2001 2000
Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 509 657 499 114 435 714 479 834 112 812 110 613 102 525 86 594 168 036 165 494 115 381 185 982 228 810 223 007 217 808 207 258

Intäkter av avgifter och andra ers. 91 115 81 027 79 091 84 874 27 515 20 686 17 126 23 018 46 095 42 098 36 980 36 423 17 505 18 243 24 984 25 432

Intäkter av bidrag 475 706 455 228 421 296 445 243 100 682 101 013 90 206 91 012 72 279 65 884 58 319 70 154 302 744 288 330 272 771 284 077

Finansiella intäkter 9 637 14 665 13 012 10 772 2 920 2 824 2 339 1 500 2 427 2 553 2 727 2 460 4 289 9 288 7 946 6 813

Summa intäkter 1 086 115 1 050 034 949 113 1 020 724 243 929 235 136 212 196 202 124 288 837 276 029 213 407 295 019 553 348 538 868 523 509 523 580

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 695 794 652 377 588 799 578 863 171 853 158 356 143 278 139 021 156 034 137 762 124 562 133 770 367 907 356 260 320 959 306 073

Kostnader för lokaler 128 124 123 471 113 867 110 143 31 749 27 621 23 102 23 518 8 425 13 890 7 354 7 332 87 950 81 959 83 411 79 294

Övriga driftkostnader 207 128 202 701 180 560 246 884 30 581 35 134 32 359 32 789 120 452 110 310 75 634 132 615 56 095 57 256 72 566 81 481

Finansiella kostnader 5 560 5 382 6 326 5 523 904 700 658 464 789 564 769 562 3 867 4 119 4 899 4 497

Avskrivningar och nedskrivningar 63 237 65 684 62 367 68 664 6 462 6 130 5 007 6 287 8 739 7 608 6 437 8 742 48 036 51 946 50 923 53 635

Summa kostnader 1 099 843 1 049 615 951 919 1 010 078 241 549 227 941 204 404 202 078 294 439 270 134 214 756 283 021 563 855 551 540 532 758 524 979

Verksamhetsutfall -13 728 420 -2 806 10 645 2 381 7 195 7 792 46 -5 602 5 896 -1 348 11 998 -10 507 -12 671 -9 249 -1 399

Resultat från andelar i dotter-

företag och intresseföretag 885 2 385 -311 310 198 534 -70 61 235 627 -70 90 451 1 224 -172 159

Transfereringar

Erhållna 105 871 128 286 114 655 26 215 18 308 16 315 11 204 9 592 8 987 68 452 100 385 89 354

Lämnade 105 871 128 286 114 655 26 215 18 308 16 315 11 204 9 592 8 987 68 452 100 385 89 354

Årets kapitalförändring -12 843 2 805 -3 117 10 955 2 580 7 730 7 722 108 -5 366 6 523 -1 418 12 088 -10 056 -11 447 -9 421 -1 240

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

2003 2002 2001 2000 2003 2002 2001 2000 2003 2002 2001 2000 2003 2002 2001 2000
Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag

Intäkter av avgifter och andra ers. 85 829 90 167 93 994 89 657 15 623 18 822 15 747 19 858 21 798 20 370 27 860 31 608 48 408 50 975 50 388 38 191

Intäkter av bidrag

Finansiella intäkter 243 257 610 373 27 1 83 64 22 164 112 153 234 363 261

Summa intäkter 86 072 90 424 94 604 90 030 15 650 18 823 15 830 19 858 21 862 20 392 28 024 31 720 48 561 51 209 50 751 38 452

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 62 059 70 314 66 670 58 505 12 719 15 726 13 839 14 191 15 064 15 993 18 892 19 408 34 277 38 595 33 939 24 905

Kostnader för lokaler 8 746 11 344 14 052 9 556 1 559 1 839 1 680 2 087 309 268 797 742 6 878 9 237 11 575 6 727

Övriga driftkostnader 13 855 12 846 14 685 16 861 1 644 1 101 1 374 2 822 5 428 6 070 7 089 9 795 6 784 5 675 6 221 4 244

Finansiella kostnader 268 296 218 465 18 4 17 56 31 37 356 194 262 164 109

Avskrivningar och nedskrivningar 3 028 3 621 4 670 2 970 110 151 171 143 616 267 1 586 236 2 301 3 203 2 913 2 590

Summa kostnader 87 956 98 421 100 295 88 358 16 050 18 821 17 081 19 244 21 473 22 629 28 401 30 538 50 434 56 972 54 812 38 576

Verksamhetsutfall -1 885 -7 997 -5 691 1 672 -401 2 -1 252 615 389 -2 237 -379 1 183 -1 873 -5 763 -4 060 -125

Transfereringar

Erhållna 1 312 1 681 1 928 126 258 765 1 248 1 142 547 307 528

Lämnade 1 312 1 681 1 928 126 258 765 1 248 1 142 547 307 528

Årets kapitalförändring -1 885 -7 997 -5 691 1 672 -401 2 -1 252 615 389 -2 237 -379 1 183 -1 873 -5 763 -4 060 -125
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ORDINARIE FORSKNING Linköpings universitet totalt Humanistisk-samhällsvetenskapligt1) Medicinskt2) Tekniskt3)

2003 2002 2001 2000 2003 2002 2001 2000 2003 2002 2001 2000 2003 2002 2001 2000
Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 509 657 499 114 435 714 479 834 112 812 110 613 102 525 86 594 168 036 165 494 115 381 185 982 228 810 223 007 217 808 207 258

Intäkter av avgifter och andra ers. 91 115 81 027 79 091 84 874 27 515 20 686 17 126 23 018 46 095 42 098 36 980 36 423 17 505 18 243 24 984 25 432

Intäkter av bidrag 475 706 455 228 421 296 445 243 100 682 101 013 90 206 91 012 72 279 65 884 58 319 70 154 302 744 288 330 272 771 284 077

Finansiella intäkter 9 637 14 665 13 012 10 772 2 920 2 824 2 339 1 500 2 427 2 553 2 727 2 460 4 289 9 288 7 946 6 813

Summa intäkter 1 086 115 1 050 034 949 113 1 020 724 243 929 235 136 212 196 202 124 288 837 276 029 213 407 295 019 553 348 538 868 523 509 523 580

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 695 794 652 377 588 799 578 863 171 853 158 356 143 278 139 021 156 034 137 762 124 562 133 770 367 907 356 260 320 959 306 073

Kostnader för lokaler 128 124 123 471 113 867 110 143 31 749 27 621 23 102 23 518 8 425 13 890 7 354 7 332 87 950 81 959 83 411 79 294

Övriga driftkostnader 207 128 202 701 180 560 246 884 30 581 35 134 32 359 32 789 120 452 110 310 75 634 132 615 56 095 57 256 72 566 81 481

Finansiella kostnader 5 560 5 382 6 326 5 523 904 700 658 464 789 564 769 562 3 867 4 119 4 899 4 497

Avskrivningar och nedskrivningar 63 237 65 684 62 367 68 664 6 462 6 130 5 007 6 287 8 739 7 608 6 437 8 742 48 036 51 946 50 923 53 635

Summa kostnader 1 099 843 1 049 615 951 919 1 010 078 241 549 227 941 204 404 202 078 294 439 270 134 214 756 283 021 563 855 551 540 532 758 524 979

Verksamhetsutfall -13 728 420 -2 806 10 645 2 381 7 195 7 792 46 -5 602 5 896 -1 348 11 998 -10 507 -12 671 -9 249 -1 399

Resultat från andelar i dotter-

företag och intresseföretag 885 2 385 -311 310 198 534 -70 61 235 627 -70 90 451 1 224 -172 159

Transfereringar

Erhållna 105 871 128 286 114 655 26 215 18 308 16 315 11 204 9 592 8 987 68 452 100 385 89 354

Lämnade 105 871 128 286 114 655 26 215 18 308 16 315 11 204 9 592 8 987 68 452 100 385 89 354

Årets kapitalförändring -12 843 2 805 -3 117 10 955 2 580 7 730 7 722 108 -5 366 6 523 -1 418 12 088 -10 056 -11 447 -9 421 -1 240

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

2003 2002 2001 2000 2003 2002 2001 2000 2003 2002 2001 2000 2003 2002 2001 2000
Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag

Intäkter av avgifter och andra ers. 85 829 90 167 93 994 89 657 15 623 18 822 15 747 19 858 21 798 20 370 27 860 31 608 48 408 50 975 50 388 38 191

Intäkter av bidrag

Finansiella intäkter 243 257 610 373 27 1 83 64 22 164 112 153 234 363 261

Summa intäkter 86 072 90 424 94 604 90 030 15 650 18 823 15 830 19 858 21 862 20 392 28 024 31 720 48 561 51 209 50 751 38 452

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 62 059 70 314 66 670 58 505 12 719 15 726 13 839 14 191 15 064 15 993 18 892 19 408 34 277 38 595 33 939 24 905

Kostnader för lokaler 8 746 11 344 14 052 9 556 1 559 1 839 1 680 2 087 309 268 797 742 6 878 9 237 11 575 6 727

Övriga driftkostnader 13 855 12 846 14 685 16 861 1 644 1 101 1 374 2 822 5 428 6 070 7 089 9 795 6 784 5 675 6 221 4 244

Finansiella kostnader 268 296 218 465 18 4 17 56 31 37 356 194 262 164 109

Avskrivningar och nedskrivningar 3 028 3 621 4 670 2 970 110 151 171 143 616 267 1 586 236 2 301 3 203 2 913 2 590

Summa kostnader 87 956 98 421 100 295 88 358 16 050 18 821 17 081 19 244 21 473 22 629 28 401 30 538 50 434 56 972 54 812 38 576

Verksamhetsutfall -1 885 -7 997 -5 691 1 672 -401 2 -1 252 615 389 -2 237 -379 1 183 -1 873 -5 763 -4 060 -125

Transfereringar

Erhållna 1 312 1 681 1 928 126 258 765 1 248 1 142 547 307 528

Lämnade 1 312 1 681 1 928 126 258 765 1 248 1 142 547 307 528

Årets kapitalförändring -1 885 -7 997 -5 691 1 672 -401 2 -1 252 615 389 -2 237 -379 1 183 -1 873 -5 763 -4 060 -125
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Fördelning myndighetskapital per verksamhetsgren (tkr) Ingående
balans

Förändring
ingående balans

Årets 
kapitalförändring

Utgående 
balans

Ordinarie grundutbildning 48 922 -35 177 13 745
Beställd utbildning
Uppdragsutbildning 12 420 2 622 15 042
Ordinarie forskning/forskarutbildning 143 110 -2 385 -12 843 127 882
Uppdragsforskning 12 104 -1 885 10 219
Summa kapitalförändring 216 556 -2 385 -47 283 166 888

Statskapital och resultatandelar i dotter- och intresseföretag 4 110 1 165 5 275

Summa myndighetskapital 220 666 -1 220 -47 283 172 163
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Tabell 1a: Underlag för beräkning av belastning av anslaget avseende grundutbildninganslag för budgetåret 2003 
(2003-01-01 – 2003-12-31)

A B C D E F G H I J K L

Utfall
HST1,2)

Aspirantutb3)

varav 
antal  HST

Utfall
HPR1)

HST
Ersättn

(tkr)

Extra3)

ersättn
för B
(tkr)

HPR
Ersättn

(tkr)

Nätuniv
Utfall
HST 4)

Nätuniv
Utfall
HPR 4)

Nätuniv
HST

Ersättn.
(tkr)

Nätuniv
HPR

Ersättn.
(tkr)

Beräknad
total

ersättn.
D+E+F+I+J

Takbelopp
enl RB

(tkr)Utb. omr

Humaniora 1 623,5 4,4 1 198,1 26 877 220 19 540 5,1 0,7 84 11 46 733

Teologi 171,4 118,9 2 838 1 939 4 777

Juridik 505,2 0,6 397,2 8 364 30 6 478 14 872

Samhällsvetenskap 4 089,1 16,3 3 191,5 67 695 815 52 050 95,7 31,0 1 584 506 122 650

Naturvetenskap 3 102,2 3,0 2 566,0 129 548 150 92 340 24,2 15,7 1 011 565 223 614

Teknik 4 833,3 2,5 4 036,6 201 839 125 145 261 42,6 15,4 1 779 554 349 548

Farmaci 59,7 51,7 2 493 25 1 860 11,0 9,6 459 345 5 158

Vård 1 093,5 0,5 1 058,7 50 722 42 536 5,0 2,0 232 80 93 596

Odontologi

Medicin 919,1 837,8 47 642 52 827 3,5 2,2 181 139 100 788

Undervisning 1 096,2 26,2 1 047,1 33 192 1 310 37 343 77,0 57,3 2 331 2 043 76 220

Övrigt 315,2 234,5 11 044 6 675 5,5 4,3 193 122 18 035

Design 50,0 48,8 6 182 3 677 9 858

Totalt 17 858,4 53,5 14 786,9 588 434 2 675 462 526 269,6 138,2 7 855 4 367 1 065 857 1 055 117

Lärosätet har under tidigare budgetår uppkommet anslagssparande motsvarande 0 tkr.

Lärosätet har under tidigare budgetår sparade helårsprestationer motsvarande 57 194 tkr.

Redovisningen ovan visar att lärosätet kommer över takbeloppet motsvarande 10 740 tkr (exkl. erstättning för helårsprestationer från december 2002).

Redovisningen ovan visar att lärosätet kommer under takbeloppet motsvarande 0 kr (exkl. ersättning för helårsprestationer från december 2002).

Kommentarer till tabellen
1) Exklusive utbildning för annan högskola och uppdragsutbildning, sommarkurser och kurser inom nätuniversitetet
2) Redovisat antal helårsstudenter totalt under 2002 17 105 och 2003 18 128. 2003 tillkommer 31 HST inom nätuniversitetet vt 2003 (anslagssparande från 2002).
Redovisat antal helårsstudenter inom naturvetenskapliga och tekniska utbildningar under 2002 7 901 och 2003 8 002. 2003 tillkommer 6 HST inom Nätuniversitetet vt 2003 (anslag från 2002).
Högst 50 helårsstudenter får avräknas inom utbildningsområdet design. Resterande 11 HST är inräknade i i utbildningsområdet Samhällsvetenskap.

3) Varav antal HST inom den kompletterande utbildning som avses i förordningen (1995:889) om en särskild teoretisk och praktisk utbildning
vid universitet och högskolor för invandrare med utländsk högskoleutbildning. Regeringen beslutade den 25 april 2002 om ett särskilt stöd för denna utbildning
till Linköpings universitet och Malmö högskola. Beslutet har förnyats i regleringsbrev för 2003. Samtidigt beslutades att dessa båda lärosäten skall 
erhålla 50 000 kr extra per helårsstudent inom ordinarie takbelopp förutom den ordinarie ersättningen för helårsstudent och helårsprestation.

4) Ersättning för kurser inom nätuniversitetet, för vilka särskild ersättning om 20 tkr/HST utgår under 2003 från anslaget 25:72 ap 18 och  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. Beräkning av ersättning med den särskilda ersättningsnivån redovisas i tabell 3.

Sammanställning av årets anslagsbelastning

Belastning på anslaget för grundutbildning

Årets anslagsbelastning avseende takbeloppet1) 1 055 117 

Årets anslagsbelastning avseende särskilda åtaganden 4 049 

Ersättning för helårsprestationer för december 2002 som tidigare ej ersatts inom takbeloppet     (2 156)

Summa anslagsbelastning grundutbildning2) 1 059 166     

Belastning på anslaget 16 25:72 Särskilda utgifter för  universitet och högskolor m.m. anslagsposten 18

Avseende anslagssparande från 2002 för utbildning inom nätuniversitetet enligt tabell 2 (211 mkr) 2 182

Avseende 2003 års extra tilldelning för utbildning inom nätuniversitetet3) 2 419

Summa anslagsbelastning 4 601

1)   Vid beräkning av anslagsbelastning skall korrigering göras för eventuellt utnyttjande av tidigare sparade helårsprestationer.
    Till 2003 års takbelopp skall, där så är aktuellt, eventuellt under tidigare år uppkommet anslagssparande som utnyttjas under 2003 tillföras.
2)  Beloppet skall överensstämma med summan för motsvarande anslag i anslagsredovisningen. 
3)   Ersättning för kurser inom nätuniversitetet som avräknas 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. Redovisning av antal helårsstudenter och helårsprestationer skall göras i tabell 1a. 

Underlag för beräkning av belastning av anslaget avseende grundutbildning för budgetåret 2003
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Tabell 1b: Redovisning av årets anslagsberäkning

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)
Årets takbelopp (tkr) 1 055 117 
Ev ingående anslagssparande (tkr) 0 
Summa (A) 1 055 117 

B. Utnyttjade medel
Ersättning för HPR från december 2002 (2 156)
Årets utfall; ersättning HST + HPR (tkr) 1 055 117 
Ev. utnyttjande av tidigare sparade HPR (tkr) 0
Summa (B)1) 1 055 117 

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) 57 194 
 – Ev utnyttjande av tidigare sparade HPR (tkr) under 2003 0
 + Ev sparade HPR under 2003 (tkr) inkl. HPR från dec 2002 12 896

Summa 70 090

10 % av takbeloppet 2003 enligt regleringsbrev (tkr) 105 512

Utgående värde av sparade HPR (tkr)2) 70 090

1) Kan uppgå till högst 10 % av takbeloppet 2002.
2) Kan uppgå till högst 10 % av takbeloppet 2003.

Tabell 2. Underlag avseende engagemang i nätuniversitetet inom ramen för eventuellt uppkommet anslagssparande från 
2002

A B C D E F

Nätuniv
Utfall
HST1)

Nätuniv
Utfall
HPR1)

Nätuniv
Ersättn

45 tkr/HST
(tkr)

Nätuniv
Ersättn

45 tkr/HPR
(tkr)

Summa
C + D

Högsta ers.
enl RB 

ansl 25:72
Utb. omr

Humaniora 0,1 5 5
Teologi
Juridik
Samhällsvetenskap 16,0 12,1 720 545 1 265
Naturvetenskap 4,3 3,4 194 153 347
Teknik 1,3 1,7 59 77 135
Farmaci 2,7 122 122 
Vård 1,5  0,3 68 14 81
Odontologi
Medicin 5,1 230 230
Undervisning
Övrigt
Design
Oklassat
Totalt 31,0 17,5 1 395 788 2 183 2 182

Kommentarer till tabellen
1) Anslagssparande under anslaget 25:72 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Från 2002, får t.o.m. den 30 juni disponeras 
för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer som tidigare ej ersatts av regeringen. Ersättning utgår endast för helårsstudenter 
och helårsprestationer på kurser som startat senast den 1 december 2002. Maximal anslagsbelastning motsvarar anslagssparandet från 
2002.
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Namn Övriga uppdrag

  
Bertil Andersson Ordförande i: Kemiska klassen, Kungl. Vetenskapsakademien

Rektor t.o.m 030930 Ledamot av: Skandinaviska Enskilda Bankens styrelse i 
Östergötland
Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning 
Sven och Ebba-Christina Hagbergs stiftelse 
Umeå Plant Science Center
Forskningsforum inom Vetenskapsrådet
Nordic Biotech, Köpenhamn

 Suppleant i: Nobelstiftelsens styrelse

Karin Aronsson Ledamot av: styrelsen för SCASS  
styrelsen för STINT

Ann-Marie Begler Ledamot av: Arbetsgivarverkets styrelse
Arbetsgivarverkets Utvecklingsråd för den statliga sektorn
Ekonomistyrningsverkets råd
Kustbevakningens styrelse

Britt-Marie Danestig Ordförande i: Polarforskningssekretariatet

 Ledamot av: Forskningsforum inom Vetenskapsrådet

Bernt Ericson Ordförande i: styrelsen för The Interactive Institute AB
  styrelsen för IMIT

styrelsen för Broadcom Ltd, Irland
  avd II Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin
  styrelsen för Vinnovas kompetenscenter PSCI
  stiftelsen Xerox svenska fond för forskning i informations-                
  vetenskap

 Ledamot av: styrelsen för Prevas AB
  styrelsen för strange_ways AB

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, IMIE, ECSEL

  styrelsen för Ljung Toolbox AB
styrelsen för Verktygslådan AB
styrelsen för CYBKON AB

Mille Millnert Ledamot av: styrelsen för Mjärdevi Science Park
Rektor fr.o.m 031001  styrelsen för Pronova Science Park
  styrelsen för ACREO AB
  styrelsen för CYBKON AB
  Nordea kontorsstyrelse Linköping

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)

 Vice ordförande i:  Svenska Läkaresällskapet

 Ledamot av: styrelsen för Hälsohögskolan i Jönköping 
  styrelsen för Nya Munken AB

Namn Övriga uppdrag

  
Irene Wennemo Ledamot av: styrelsen för Riksförsäkringsverket

styrelsen för Fackföreningsrörelsens institut för ekono-
misk forskning

  styrelsen för Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
  styrelsen för Högskoleverket

 Suppleant i: Arena 
  kollektivavtalsstiftelsen trygghetsfonden SALF-LO

Agneta Westerdahl Ordförande i: styrelsen för Östgötahälsan AB

 Ledamot av: styrelsen för Jöns Jacob Berzelius Science Park AB

Conny Öhman Ordförande i: styrelsen för Försäkringskassan i Östergötland

 Ledamot av: Statens Medicinsk-Etiska Råd
  styrelsen för Läkemedelsverket

 Suppleant i: Resurscenter Mo Gård Aktiebolag

Nya styrelseledamöter 2004

Namn Övriga uppdrag  

Kajsa Ellegård Ledamot av:  FORMAS prioriteringsgrupp Byggande och förvaltning

Håkan Eriksson Ledamot av: styrelsen för Industry Advisory Board, CITRIS

Ewa Groppfeldt Ordförande i: Pergas Quality AB

 Ledamot av:  styrelsen för SMIL

 Suppleant i: styrelsen för LHC

Tommy Skau Ledamot av:  Promtech Systems i Linköping AB

Redovisning av styrelseledamöters och ledande befattningshavares övriga uppdrag i styrelser och råd

Ersättning till styrelsens ledamöter samt till ledande befattningshavare inom universitetet (kr)

Ordförande Företrädare för verksamheten
Hans Sandebring 69 653  Karin Aronssona) 292 334  

Lennart Ljunga) 812 910  
Rektor Olle Stendahla) 705 377  
Bertil Anderssona) 1 007 159  
Mille Millnerta) 895 303

Företrädare för studenter 2003
Företrädare för allmänna intressen Jessica Back 16 875  
Ann-Marie Begler 27 500 Camilla Larssona) 46 499  
Britt-Marie Danestig 30 500  Nina Gustafsson Åberg 38 900  
Bernt Ericson 28 652  Mary Rudnera) 226 470
Inger Sivervik Carlsson 28 650  Cecilia Engblom                                                                                                                                                8 955
Irene Wennemo 13 500 Magnus Larsson 16 100  
Agneta Westerdahl 71 707  Martin Ljungqvist 14 100 
Conny Öhman 27 500 Alexander Presthaug 14 100  
Sven Nyberg 14 000

a) Befattningshavarens inkomst av anställning och uppdrag vid universitetet.
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Belopp i tkr         2003           2002         2001          2000          1999

Låneram i Riksgäldskontoret
Beviljad låneram 336 800 340 000 295 000 270 000 245 000
Utnyttjad låneram 207 340 238 915 252 170 247 076 234 242

Kontokrediter hos Riksgäldskontoret
Beviljad kontokredit 147 872 136 521 108 823 48 555 92 906
Utnyttjad kontokredit 0 0 0 0 0

Räntor på räntekontot hos Riksgäldskontoret
Räntekostnader 0 0 0 0 0
Ränteintäkter 14 591 20 855 19 576 15 214 11 983

Totala avgiftsintäkter 264 789 278 388 342 944 339 025 313 792
 – varav disponibelt 264 789 278 388 342 944 339 025 313 792
Beräknat enligt regleringsbrev – – – – –

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

Utgående reservation och anslagssparande
Utgående reservation på anslag – – – – –
Anslagssparande 0 2 182 6 818 35 948 3 829
Intecknat belopp för framtida åtaganden – – – – –

Antal anställda
Årsarbetskrafter 3 423 3 255 3 099 3 070 3 000
Medelantal anställda 3 640 3 528 3 331 3 216 3 139

Driftkostnad per årsarbetskraft 680 681 651 634 622

Kapitalförändring
Årets kapitalförändring -47 283 13 909 -14 577 -3 842 -53 965
Balanserad kapitalförändring 214 171 202 647 216 913 221 065 274 379

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

202 647

13 909
-2 385

214 171

216 913
-14 577

311
202 647

221 065
-3 842

-310
216 913

274 379
-53 965

651
221 065

1)                                          2)                                             3)                                            4)
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Tabellbilaga

Innehållsförteckning
Sidorna 95-116

Tabell 1:  Fördelning av helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR)  
på utbildningsområden, kön och ålder 96 

Tabell 2:  Fördelning av helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) 
på utbildningsprogram, fristående kurser och verksamhetsområden 97 

Tabell 3:  Fördelning av helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) 
på fördjupningsnivåer 98 

Tabell 4:  Fördelning av helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) 
på fördjupningsnivå, kön och ålder 99 

Tabell 5:  Fördelning av helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR)
på verksamhetsområden och orter 100 

Tabell 6:  Uppgifter om utbildningsprogrammen; nybörjare, sökande 1:a hand, 
helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) 101 

Tabell 7 a:  Nybörjare på utbildningsprogrammen 2000-2003
fördelade på kön och ålder  103 

Tabell 7 b: Nybörjare på utbildningsprogrammen 2000-2003; andel kvinnor 105 

Tabell 8 a:  Uppgifter om avlagda examina 2000-2003 107 

Tabell 8 b: Uppgifter om avlagda examina 2000-2003; andel kvinnor  107

Tabell 9: Studentutbyte per fakultet och program 2002/2003 108 

Tabell 10 a:  Uppgifter om forskarutbildning 2000-2003 109 

Tabell 10 b: Uppgifter om forskarutbildning 2000-2003; andel kvinnor 109 

Tabell 11a: Nyantagna forskarstuderande 2003 - doktorsexamina 110

Tabell 11b: Nyantagna forskarstuderande 2003 - licentiatexamina 110 

Tabell 12: Aktiva forskarstuderande 2003 110 

Tabell 13: Genomsnittlig studietid för de som avlagt forskarexamen 2003 111

Tabell 14a: Doktorandernas försörjning vt 2003 fördelad på vetenskapsområden, 
ämnesgrupper och aktivitetsgrad 112 

Tabell 14b: Doktorandernas försörjning ht 2003 fördelad på vetenskapsområden, 
ämnesgrupper och aktivitetsgrad 114

Tabell 15: Köns- och åldersfördelning för olika personalkategorier 116

Tabell 16: Personalkategorier 2003 fördelade på kön och vetenskapsområde 116
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TABELL 10a: UPPGIFTER OM FORSKARUTBILDNING 2000 - 2003
Vetenskapsområde Kvinnor Summa Män Summa Totalt Totalt Totalt Totalt

< 30 30-39 > 39 kvinnor < 30 30-39 > 39 män 2003 2002 2001 2000

Humanistiskt-samhällsvetenskapligt
Totalt 57 114 84 255 40 88 44 172 427 415 393 375

varav minst 10 % aktivitet 56 104 73 233 40 82 38 160 393 371 344 342
Nyantagna till forskarutbildning 18 20 14 52 14 15 6 35 87 72 72 46
Avlagda licentiatexamina 3 3 1 3 1 5 8 15 12 9
Avlagda doktorsexamina 2 8 8 18 10 3 13 31 40 38 27

Medicinskt
Totalt 56 92 128 276 23 66 105 194 470 479 492 470

varav minst 10 % aktivitet 56 84 110 250 21 57 88 166 416 423 428 407
Nyantagna till forskarutbildning 16 7 18 41 7 10 7 24 65 62 83 68
Avlagda licentiatexamina 1 2 2 5 5 9 3
Avlagda doktorsexamina 2 18 19 39 2 9 16 27 66 51 48 40

Tekniskt

Totalt 68 81 29 178 238 229 67 534 712 684 741 768
varav minst 10 % aktivitet 63 71 24 158 237 212 46 495 653 620 624 630

Nyantagna till forskarutbildning 15 15 6 36 74 22 3 99 135 103 127 113
Avlagda licentiatexamina 9 8 2 19 24 28 4 56 75 63 57 51
Avlagda doktorsexamina 3 9 2 14 15 36 6 57 71 74 55 49

Totalt Linköpings universitet

Totalt 181 287 241 709 301 383 216 900 1 609 1 578 1 626 1 613
varav minst 10 % aktivitet 175 259 207 641 298 351 172 821 1 462 1 414 1 396 1 379

Nyantagna till forskarutbildning 49 42 38 129 95 47 16 158 287 237 282 227
Avlagda licentiatexamina 10 10 7 27 25 31 5 61 88 87 69 63
Avlagda doktorsexamina 7 35 29 71 17 55 25 97 168 165 141 116
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